
VLAAMSE OVERHEID

[C − 2019/10461]

21 DECEMBER 2018. — Decreet houdende de luchtkwaliteit in het binnenmilieu van voertuigen (1)

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt :

Decreet houdende de luchtkwaliteit in het binnenmilieu van voertuigen

Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

Art. 2. In dit decreet wordt verstaan onder :

1° roken : roken in de zin van artikel 2, 2°, van de wet van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling
voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook,
zoals deze wet gold op datum van aanname van dit decreet;

2° voertuig : motorvoertuig in de zin van artikel 1, §2, 41, van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende
algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun
veiligheidstoebehoren moeten voldoen, zoals dit koninklijk besluit gold op datum van aanname van dit decreet.

Art. 3. Dit decreet beoogt in het bijzijn van -16-jarigen de verontreiniging van de luchtkwaliteit in het
binnenmilieu van voertuigen ten gevolge van het vrijkomen van schadelijke chemische stoffen tijdens het roken te
beperken.

Art. 4. Onverminderd de toepassing van andere regelgeving met betrekking tot het roken, is het eenieder
verboden te roken in voertuigen in aanwezigheid van -16-jarigen.

Art. 5. Voor dit decreet en de uitvoeringsbesluiten ervan verloopt het uitoefenen van toezicht, het opleggen van
bestuurlijke maatregelen, het opleggen van bestuurlijke geldboeten, het innen en invorderen van verschuldigde
bedragen, het opsporen van milieumisdrijven en het vaststellen van milieumisdrijven, het strafrechtelijk bestraffen van
milieumisdrijven en het opleggen van veiligheidsmaatregelen volgens de regels, vermeld in titel XVI van het decreet
van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.

De niet-naleving van het rookverbod is alleen strafbaar met een correctionele geldboete van 100 euro tot 1000 euro
of met een bestuurlijke geldboete van 0 euro tot 1000 euro.

Art. 6. Aan artikel 16.1.1, eerste lid, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake
milieubeleid, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007 en laatst gewijzigd bij het decreet van 21 december 2018,
wordt een punt 23° toegevoegd, dat luidt als volgt :

“23° het decreet van 21 december 2018 houdende de luchtkwaliteit in het binnenmilieu van voertuigen.”.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 21 december 2018.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
G. BOURGEOIS

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
J. VANDEURZEN

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw,
J. SCHAUVLIEGE

Nota

(1) Zitting 2018-2019
Documenten : - Ontwerp van decreet : 1751 - Nr. 1
- Verslag : 1751 - Nr. 2
- Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 1751 - Nr. 3

Handelingen - Bespreking en aanneming : Vergadering van 12 december 2018.
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