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Advies nr. 76 van 23 april 2004 over problemen in verband met de toepassing van de regle-
mentering betreffende de bescherming van de werknemers tegen geweld, pesterijen of onge-
wenst seksueel gedrag op het werk. 
 
I.  VOORSTEL EN MOTIVERING 
 
Naar aanleiding van de bespreking op de vergadering van de Hoge Raad van 26 september 
2003 van problemen in verband met de toepassing van de reglementering betreffende de be-
scherming van de werknemers tegen geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het 
werk1 heeft de Hoge Raad beslist om een commissie ad hoc op te richten voor het onderzoek 
van deze problematiek en mogelijk het vaststellen van krachtlijnen van de evaluatie van de 
bovengenoemde reglementering binnen het bevoegdheidsdomein van de Hoge Raad.  (PBW-
R2003-PV3-218, punt 5a). 
 
Mevrouw de Staatssecretaris wenst eveneens het advies in te winnen van de Hoge Raad om-
trent deze problematiek. 
 
De commissie ad hoc is bijeengekomen op 3 november 2003, 5 december 2003, 27 februari 
2004 (PBW-D82-BE323) en 11 maart 2004 (PBW-D82-BE334). 
 
Het Uitvoerend Bureau besliste op 12 maart 2004 en op 2 april 2004 om de synthesenota van 
de Commissie ad hoc aan de Hoge Raad voor advies voor te leggen.  (PBW-D82-244). 
 
Co-Prev heeft bij brief van 29 maart 2004 conclusies betreffende de evaluatie van de regle-
mentering inzake de bescherming van de werknemers tegen geweld, pesterijen of ongewenst 
seksueel gedrag op het werk meegedeeld. (PBW-D82-BE337) 
 
Op de vergadering van het Uitvoerend Bureau van 23 april 2004 heeft het Uitvoerend Bureau 
verwezen naar de besprekingen over de evaluatie van de regelgeving inzake de bescherming 
van de werknemers tegen geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk, die 

                                                 
1 De Hoge Raad heeft op 14 juni 2002 advies nr. 52 uitgebracht over een ontwerp van koninklijk besluit betref-
fende de bescherming van de werknemers tegen geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk.  
(PBW-D63-164) 
Zie eveneens: 
De wet van 11 juni 2002 betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op 
het werk.  Belgisch Staatsblad van 22 juni 2002. 
Wet van 17 juni 2002 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek naar aanleiding van de wet van 11 juni 2002 
betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.  Belgisch 
Staatsblad van 25 juni 2002. 
Koninklijk besluit van 11 juli 2002 betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel 
gedrag op het werk.  Belgisch Staatsblad van 18 juli 2002. 
Omzendbrief van 11 juli 2002 betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel ge-
drag op het werk.  Belgisch Staatsblad van 18 juli 2002. 



de sociale partners voeren op het niveau van de Nationale Arbeidsraad met het oog op het uit-
brengen van een advies over deze aangelegenheid. 
 
II. ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE HOGE RAAD OP DE VERGADERING VAN 

23 APRIL 2004. 
 
De Hoge Raad sluit zich aan bij het advies dat de Nationale Arbeidsraad zal uitbrengen over 
de evaluatie van de regelgeving inzake de bescherming van de werknemers tegen geweld, 
pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk. 


