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Advies nr. 72 van 12 december 2003 over een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de 
bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van me-
chanische trillingen op het werk. 
 
I.  VOORSTEL EN MOTIVERING 
 
Mevrouw de minister ONKELINX heeft bij brief van 14 mei 2003, gericht aan de Voorzitter 
van de Hoge Raad, het advies gevraagd van de Hoge Raad over een ontwerp van koninklijk 
besluit betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers 
tegen de risico's van mechanische trillingen op het werk. 
 
Het ontwerp van koninklijk besluit beoogt om de richtlijn 2002/44/EG van het Europees Par-
lement en de Raad van 25 juni 2002 betreffende de minimumvoorschriften inzake gezondheid 
en veiligheid met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico's van fysische 
agentia (trillingen) (zestiende bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1 van richtlijn 
89/391/EEG) in Belgisch recht om te zetten. 
 
Het ontwerpbesluit is van toepassing op alle activiteiten waarbij de werknemers vanwege hun 
werk worden of kunnen worden blootgesteld aan risico's verbonden aan mechanische trillin-
gen  
 
Naast definities worden bepalingen voorzien betreffende: 
 
- de grenswaarden en actiewaarden voor de blootstelling; 
- de bepaling en de beoordeling van de risico's; 
- de maatregelen ter voorkoming of vermindering van de blootstelling; 
- de voorlichting en opleiding van de werknemers; 
- de raadpleging en participatie van de werknemers; 
- het gezondheidstoezicht. 
 
Een overgangsperiode wordt voorzien. 
 
De verplichtingen inzake blootstelling aan trillingen zijn onder bepaalde voorwaarden niet 
van toepassing op arbeidsmiddelen die vóór 6 juli 2007 ter beschikking van de werknemers 
worden gesteld. 
 
Deze vrijstelling van verplichting eindigt op 6 juli 2010 (voor arbeidsmiddelen en land- en 
bosbouw op 6 juli 2014). 
 
Het ontwerp voorziet verder nog in een aantal afwijkingen. 
 
In het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming, goedgekeurd bij de besluiten van de 
Regent van 11 februari 1946 en 27 september 1947, wordt de volgende bepaling opgeheven: 



 
in bijlage II bij titel II, hoofdstuk III, afdeling I, onderafdeling II, "Medisch toezicht over de 
werknemers die blootgesteld zijn aan het risico voor beroepsziekten", onder groep II "Lijst 
van fysische agentia die beroepsziekten kunnen veroorzaken", punt 2.5. "Mechanische trillin-
gen van 2 tot 30.000 Hz", gewijzigd bij het koninklijk besluit van 8 oktober 1990. 
 
De bepalingen van het ontwerpbesluit en zijn bijlagen zullen hoofdstuk IV van titel IV van de 
Codex over het welzijn op het werk vormen: 
 
1° "Titel IV: omgevingsfactoren en fysische agentia"; 
2° "Hoofdstuk IV: trillingen". 
 
Het ontwerp van koninklijk besluit werd op 13 juni 2003 aan het Uitvoerend Bureau voorge-
legd (PBW-D80-BE295). 
 
Het Uitvoerend Bureau besliste op 13 juni 2003 om een commissie ad hoc te belasten met het 
onderzoek van het ontwerp van koninklijk besluit. 
 
De commissie ad hoc is bijeengekomen op 8 september 2003 (PBW-D80-219). 
 
Ingevolge de opmerkingen van de leden van de commissie ad hoc heeft de administratie het 
ontwerp van koninklijk besluit herwerkt. 
 
Het Uitvoerend Bureau besliste op 30 oktober 2003 om het door de administratie aangepaste 
ontwerp van koninklijk besluit aan de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk 
voor te leggen op de vergadering van 12 december 2003 (PBW-D80-228). 


