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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de tussentijdse evaluatie van de Europese strategie 2007-2012 voor de gezondheid en 
veiligheid op het werk 
(2011/2147(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, met name de preambule en de artikelen 3 
en 6 daarvan,

– gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, met name de artikelen 3, 
6, 9, 20, 151, 152, 153, 154, 156, 159 en 168 daarvan,

– gezien het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, met name de artikelen 1, 3, 
27, 31, 32 en 33 daarvan1,

– gezien het Europees Sociaal Handvest van 3 mei 1996, met name deel I en artikel 3 van deel 
II daarvan,

– gezien de verklaring van Philadelphia van 10 mei 1944 over de principes en doelstellingen 
van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO),

– gezien de verdragen en aanbevelingen van de IAO op het gebied van gezondheid en 
veiligheid op het werk,

– gezien Verordening (EG) nr. 1338/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 
december 2008 betreffende communautaire statistieken over de volksgezondheid en de 
gezondheid en veiligheid op het werk2,

– gezien Richtlijn 89/391/EEG van de Raad van 12 juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging 
van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van 
de werknemers op het werk (kaderrichtlijn) en de daaruit voortvloeiende bijzondere 
richtlijnen hierover3,

– gezien Richtlĳn 2003/88/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003 
betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstĳd4,

– gezien Richtlijn 2007/30/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2007 tot 
wijziging van Richtlijn 89/391/EEG van de Raad, de daaruit voortvloeiende bijzondere 
richtlijnen, alsmede de Richtlijnen 83/447/EEG, 91/383/EEG, 92/29/EEG en 94/33/EG van 
de Raad, met het oog op de vereenvoudiging en rationalisatie van de verslagen over de 
praktische tenuitvoerlegging5,

– gezien Richtlijn 2010/32/EU van de Raad van 10 mei 2010 tot uitvoering van de door 
                                               
1 PB C 303 van 14.12.2007, blz. 1.
2 PB L 354 van 31.12.2008, blz. 70.
3 PB L 183 van 29.6.1989, blz. 1.
4 PB L 299 van 18.11.2003, blz. 9.
5 PB L 165 van 27.6.2007, blz. 21.
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HOSPEEM en EPSU gesloten kaderovereenkomst inzake de preventie van scherpe letsels in 
de ziekenhuis- en gezondheidszorgbranche1,

– gezien de mededeling van de Commissie "Verbetering van de arbeidskwaliteit en -
productiviteit: communautaire strategie 2007-2012 voor de gezondheid en veiligheid op het 
werk" (COM(2007)0062),

– gezien de mededeling van de Commissie "Vernieuwde sociale agenda: kansen, toegang en 
solidariteit in het Europa van de 21e eeuw" (COM(2008)0412),

– gezien het verslag van de Commissie over de uitvoering van het door de sociale partners 
goedgekeurde kaderakkoord over stress op het werk,

– gezien zijn resolutie van 24 februari 2005 over de bevordering van de gezondheid en de 
veiligheid op het werk2,

– gezien zijn resolutie van 6 juli 2006 met aanbevelingen aan de Commissie betreffende de 
bescherming van werknemers in de gezondheidszorg in Europa tegen door bloed 
overgedragen infecties als gevolg van prikaccidenten3,

– gezien zijn resolutie van 23 mei 2007 over de bevordering van waardig werk voor iedereen4,

– gezien zijn resolutie van 15 januari 2008 over de communautaire strategie 2007-2012 voor 
gezondheid en veiligheid op het werk5,

– gezien zijn resolutie van 26 maart 2009 over de sociale verantwoordelijkheid van 
onderaannemers in productieketens 6,

– gezien het werkdocument van de diensten van de Europese Commissie van 24 april 2011 
over de tussentijdse evaluatie van de Europese strategie 2007-2012 over de gezondheid en 
veiligheid op het werk (SEC(2011)0547),

– gezien artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en het advies van de 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (A7-0000/2011),

A. overwegende dat het recht op gezondheid een grondrecht is en dat elke werknemer de 
wettelijke garantie van arbeidsomstandigheden geniet waarmee zijn gezondheid, veiligheid 
en waardigheid gewaarborgd zijn,

B. overwegende dat de adequate bescherming van de werknemers het welzijn, de kwaliteit van 
de arbeid en de productiviteit bevordert; overwegende dat de kosten van beroepsziekten en 

                                               
1 PB L 134 van 1.6.2010, blz. 66.
2 PB C 304E van 1.12.2005, blz. 400.
3 PB C 303E van 13.12.2006, blz. 754.
4 PB C 102E van 24.4.2008, blz. 321.
5 PB C 41E van 19.2.2009, blz. 14.
6 PB C 117E van 6.5.2010, blz. 176.



PR\873201NL.doc 5/12 PE469.808v01-00

NL

arbeidsongevallen voor de ondernemingen en de socialezekerheidsstelsels op 5,9%1 van het 
BBP worden geraamd, 

C. overwegende dat de uitbesteding van werk via onderaanneming en uitzendwerk inhoudt dat 
vaak een beroep wordt gedaan op minder gekwalificeerde werknemers en dat losse 
arbeidsverhoudingen heersen, 

D. overwegende dat in kaderrichtlijn 89/391/EEG is vastgelegd dat de werkgevers 
verantwoordelijk zijn voor de invoering van een systematisch preventiebeleid waarmee alle 
risico's worden gedekt, ongeacht de positie van de werknemer,

E. overwegende dat chronische gezondheidsproblemen die met het werk verband houden, zoals 
spier- en skeletaandoeningen en psychische en sociale stoornissen, toenemen,

F. overwegende dat de verschillende soorten kanker de voornaamste, met het werk verband 
houdende doodsoorzaak vormen, gevolgd door hart- en vaatziekten en aandoeningen van de 
luchtwegen, terwijl arbeidsongevallen slechts tot een gering aantal sterftegevallen leiden2, 

G. overwegende dat elk jaar 168.000 Europese burgers overlijden door met het werk verband 
houdende ongevallen of aandoeningen3,

Tussentijdse evaluatie van de strategie

1. herinnert eraan dat het Europees referentiekader inzake gezondheid en veiligheid op het werk 
het niet mogelijk maakt automatisch de arbeidsomstandigheden te verbeteren, aangezien de 
goede uitvoering, met name via de participatie van de werknemers, en de controle op de 
toepassing van de wetgeving van cruciaal belang zijn; verzoekt de Commissie om snel op te 
treden, wanneer inbreuken worden vastgesteld;

2. wijst erop dat de wettelijke voorschriften en de eisen van de werknemers de twee 
belangrijkste factoren blijken te zijn die de werkgevers tot daden aanzetten4;

3. acht het noodzakelijk om zowel op Europees als op nationaal niveau de beleidsmaatregelen 
inzake de gezondheid en veiligheid op het werk ten uitvoer te leggen in samenhang met 
ander overheidsbeleid op het gebied van volksgezondheid, werkgelegenheid, industrie, 
milieu, vervoer, onderwijs en energie; 

4. onderstreept het belang van de volledige tenuitvoerlegging van REACH en van de noodzaak 
van een grotere synergie tussen REACH en de beleidsmaatregelen inzake de gezondheid en 
veiligheid op het werk zowel op Europees niveau als in de diverse lidstaten;

5. dringt erop aan dat in de volgende Europese strategie meer meetbare doelstellingen worden 

                                               
1 Australische regering: The Cost of Work-Related Injury and Illness for Australian Employers, Workers and the 
Community. Australian Safety and Compensation Council, Commonwealth of Australia 2009,  41 blz., maart 2009.
2 Internationale Arbeidsorganisatie, 2005, ramingen voor EU-27; 
http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/wdcongrs17/index.htm.
3 Hämäläinen P, Saarela KL, Takala J: Global trend according to estimated number of occupational accidents and 
fatal work-related diseases at region and country level. Journal of Safety Research 40 (2009) 125–139. Elsevier B.V.
4 EU-OSHA, Europese studie over nieuwe en opkomende risico's (Esener), 2009.
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vastgelegd, vergezeld van bindende tijdschema's en een tussentijdse evaluatie; wenst dat het 
streefdoel van één arbeidsinspecteur op 10.000 werknemers, dat door de IAO is aanbevolen, 
bindend wordt;

6. is van oordeel dat de lidstaten en de ondernemingen meer moeten investeren in beleid ter 
voorkoming van risico's en hierbij de participatie van de werknemers moeten waarborgen; is 
van mening dat deze investeringen lonend zijn doordat de arbeidsproductiviteit stijgt en de 
uitgaven voor sociale zekerheid dalen; 

7. betreurt de ongelijkmatige tenuitvoerlegging in de EU van het kaderakkoord over stress op 
het werk en verzoekt de Commissie een wetsvoorstel inzake stress op het werk in te dienen;

8. is van mening dat het Europees beleid inzake chemische risico's en de preventie van 
werkgerelateerde kanker ambitieuzer en alerter moet zijn;

9. onderstreept de toename van niet-gestandaardiseerde soorten arbeid (tijdelijk werk, 
seizoensarbeid, parttime werk, telewerken), die een specifieke benadering van de 
bescherming van de werknemers vergen; verzoekt de Commissie om een 
wetgevingsinstrument inzake de gezamenlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid van de 
bedrijven in de onderaannemingsketens;

10. acht het noodzakelijk de samenwerking tussen de EU, de IAO en de WHO te versterken ten 
einde oplossingen te vinden voor de sociale concurrentie tussen de Europese werknemers en 
de werknemers uit derde landen;

het verzamelen van statistische gegevens

11. onderstreept dat de Commissie de nodige statistische middelen moet ontwikkelen om de 
preventie te evalueren niet alleen in termen van ongevallen, maar ook van aandoeningen en 
van het percentage werknemers dat wordt blootgesteld aan chemische, fysische en 
biologische agentia en aan gevaarlijke situaties vanuit het oogpunt van de arbeidsorganisatie;

12. verzoekt het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) 
de nationale indicatoren inzake het risico van het krijgen van kanker te inventariseren en de 
balans op te maken van de kennis over dit risico bij bijzonder kwetsbare werknemers;

13. onderstreept de problemen bij het verzamelen van gegevens in talrijke lidstaten; dringt erop 
aan dat de werkzaamheden van de agentschappen EU-OSHA en Eurofound (Europese 
Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden) worden geïntensiveerd 
en een grote verspreiding vinden; 

14. merkt op dat het aantal arbeidsongevallen in de EU is teruggelopen, waarschijnlijk dankzij 
een lagere arbeidsparticipatiegraad en de voortschrijdende tertiarisatie van de economie; 
wenst dat bij de op Europees en nationaal niveau vastgelegde doelstellingen en de evaluatie 
van de verwezenlijking ervan beter met dit macro-economische aspect rekening wordt 
gehouden;

15. neemt nota van de resultaten van het project "Scorebord 2009" van de Commissie waarin de 
prestaties van de lidstaten zijn opgenomen; betreurt het feit dat de gegevens op geen enkele 
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wijze democratisch gecontroleerd worden en op louter facultatieve wijze worden 
aangeboden;

16. acht het noodzakelijk veeleer het verband te bestuderen tussen aandoeningen en de 
arbeidsorganisatie dan zich te concentreren op statistische factoren en het opsporen van 
individuele gezondheidsproblemen; 

17. heeft zijn twijfels over de eerbiediging van de rechten inzake gezondheid en veiligheid op het 
werk in het geval van zwartwerk; onderstreept dat gezondheid en veiligheid op het werk een 
recht vormen, ongeacht het statuut van de werknemer, en dat dit recht in wetgeving moet 
worden vastgelegd;

Voor een cultuur van preventie

18. betreurt het gebrek aan informatie over de risico's onder werknemers, werkgevers, sociale 
partners en zelfs gezondheidsdiensten;  wijst op de positieve rol in dit verband van de 
participatie en vertegenwoordiging van de werknemers1;

19. is van oordeel dat alle werknemers moeten vallen onder een systeem voor de risicopreventie, 
met inbegrip van de werknemers in de overheidssector;

20. is van oordeel dat de onafhankelijkheid van de preventiediensten ten opzichte van de 
werkgever gewaarborgd moet zijn; betreurt het feit dat het beheer van de 
arbeidsgezondheidsdiensten in sommige lidstaten in handen blijft van 
werkgeversverenigingen, die zowel rechter als partij zijn;

21. herinnert eraan dat de arbeidsinspectie een onontbeerlijke rol vervult bij de controle op de 
uitvoering van de bestaande wetgeving en dus bij de preventie; moedigt de lidstaten aan om 
de sancties te verscherpen jegens bedrijven die hun verplichtingen ten aanzien van de 
grondrechten niet nakomen (salarissen, gezondheid en veiligheid op het werk, met inbegrip 
van de arbeidstijden);

22. is ervan overtuigd dat het zonder risico-evaluatie onmogelijk is de werknemers naar behoren 
te beschermen; acht het belangrijk de kleine en middelgrote ondernemingen te helpen bij de 
uitvoering van hun beleid inzake risicopreventie; onderstreept de positieve rol van 
eenvoudige, gratis en gerichte initiatieven, zoals OiRA2;

23. is verontrust over de weerslag van onderaanneming, bijvoorbeeld op het gebied van civiele 
en militaire kerninstallaties, aangezien elke werkgever de neiging heeft zijn preventieve 
maatregelen tot zijn eigen werknemers te beperken; verzoekt de Commissie voorstellen voor 
om wetgeving inzake onderaanneming in te dienen;

24. verzoekt de Commissie een richtlijn3 voor te stellen ter bescherming van personen die terecht 
waarschuwen voor en vakkundig zijn inzake niet-erkende risico's binnen een bedrijf;

Kwetsbare werknemers en specifieke risico's

                                               
1 EU-OSHA, studie Esener ; Eurofound, Arbeidsomstandigheden en sociale dialoog, 2009.
2 Online interactive Risk Assessment, ontwikkeld door EU-OSHA.
3 Naar analogie met de Whistleblower Protection Act uit 1989 in de Verenigde Staten. 
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25. onderstreept dat migranten1, jongeren, bejaarden, vrouwen in de vruchtbare leeftijd, 
gehandicapten en laaggekwalificeerde arbeiders tot de categorieën behoren die het meeste 
risico lopen2;

26. betreurt het gebrek aan initiatief bij het aanpakken van de situatie van zelfstandigen, 
werknemers in tijdelijke dienst, huispersoneel of werknemers met contracten van korte duur, 
aangezien ook zij recht hebben op de eerbiediging van hun gezondheid en veiligheid op het 
werk;

27. is verontrust over de arbeidsomstandigheden in de nucleaire sector waar gedetacheerde 
werknemers, uitzendkrachten en werknemers in onderaanneming in dienst zijn, die slecht 
over hun rechten geïnformeerd zijn; wijst andermaal op de risico's die deze werknemers 
lopen ten gevolge van een lager niveau van sociale bescherming;

28. dringt aan op een effectbeoordeling van de potentiële risico's van nanotechnologieën op de 
werkplek;

29. is van oordeel dat een te lange arbeidsduur en onvoldoende rusttijden een belangrijke factor 
vormen bij de toename van het aantal arbeidsongevallen en beroepsziekten; wenst dat de 
uitzonderingsclausules uit Richtlijn 2003/88/EG worden geschrapt en onderstreept dat deze 
clausules een inbreuk vormen op de grondbeginselen van de gezondheid en veiligheid op het 
werk;

30. is verontrust over de toename van onvrijwillige deeltijdarbeid, onderbroken arbeidstijden en 
nachtwerk3; wenst dat de risico's van telewerken en van het gelijktijdig hebben van meerdere 
banen voor het verenigen van privé- en beroepsleven worden geëvalueerd;

31. wenst dat het toekomstige wetsvoorstel4 over spier- en skeletaandoeningen op alle 
werknemers van toepassing is;

32. herhaalt zijn verzoek dat aanbeveling 2003/670 over de Europese lijst van beroepsziekten in 
een richtlijn wordt omgezet;

33. is verontrust over het gelijkblijvende aantal gevallen van kanker die verband houden met de 
uitoefening van een beroepsactiviteit5; betreurt het feit dat een groot aantal werknemers nog 
steeds aan de gevaren van asbest zijn blootgesteld6;

34. verzoekt de Commissie en de lidstaten om de tenuitvoerlegging van REACH te bespoedigen, 
met name de vervanging van de zorgwekkendste chemische stoffen;

35. verzoekt de Europese Commissie om vóór eind 2012 een voorstel in te dienen tot herziening 
van richtlijn 2004/37/EG betreffende carcinogene of mutagene agentia ten einde het 
toepassingsgebied ervan uit te breiden tot voor de voortplanting giftige stoffen naar analogie 

                                               
1 Eurofound, Werkgelegenheid en arbeidsomstandigheden van migranten, 2007.
2 Milieu, Occupational health and safety risks for the most vulnerable workers, 2011.
3 Eurofound, European Working Condition Survey (EWCS), 2010; Eurostat, Flexibiliteit bij de indeling van de 
arbeidstijd voor mannen en vrouwen.
4 Gepland in het werkprogramma van de Commissie voor 2011.
5 Nordic Occupational Cancer Project (NOCCA).
6 Comité van hoge functionarissen van de arbeidsinspectie (SLIC), 2006.



PR\873201NL.doc 9/12 PE469.808v01-00

NL

met de zeer zorgwekkende stoffen van REACH en de toepassing van het 
vervangingsbeginsel te versterken; wenst dat een verbinding wordt gelegd met de 
reproductieve gezondheidszorg;

36. is van oordeel dat voor de meeste kankerverwekkende stoffen blootstellingsgrenswaarden op 
Europees niveau zouden moeten worden vastgesteld op basis van de gevolgen voor de 
gezondheid en niet op basis van de evaluatie van de technische haalbaarheid zoals  thans het 
geval is;

37. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 
alsmede aan de nationale parlementen en de regeringen van de lidstaten.
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TOELICHTING

I. De uitvoering van EU-wetgeving verbeteren

Op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk bestaat er een omvangrijk acquis 
communautaire in de vorm van de kaderrichtlijn uit 1989 en de richtlijnen betreffende specifieke 
risico's en sectoren, en niet te vergeten REACH. Dit wetgevingscorpus, waarmee de Europese 
verdragen en het Handvest van de grondrechten op het gebied van de gezondheid op het werk ten 
uitvoer kunnen worden gelegd, waarborgt de eerbiediging van het grondrecht op gezondheid.

In de strategie wordt evenwel onderstreept dat dit niet volstaat. Deze wetgeving moet verder 
worden uitgebouwd om te worden aangepast aan nieuwe risico's, zoals psychische en sociale 
risico's. In de communautaire strategie 2007-2012 evenals in sommige lidstaten komen de 
psychische en sociale risico's niet genoeg aan bod. Toch gaat het om momenteel belangrijke 
risico's voor de gezondheid op het werk. Over het algemeen behandelen bedrijven de psychische 
en sociale risico's door het aanbieden van scholing, maar werknemers hebben in de eerste plaats 
te lijden onder een arbeidsorganisatie en een wijze van management die te wensen overlaten. Het 
is dus het verband tussen aandoeningen en de arbeidsorganisatie dat moet worden bestudeerd, 
wil men duurzame oplossingen voor het voortschrijden van de psychische en sociale risico's 
aandragen.

Ook moet, waar nodig, vooruitgang worden geboekt met de Europese harmonisatie. Met 
wetgeving kan overigens niet alles worden opgelost. Het is zaak dat de letter en de geest van de 
kaderrichtlijn en de sectorale richtlijnen volledig door de lidstaten worden nageleefd wanneer zij 
deze wetgeving ten uitvoer leggen. De verificatie van de goede tenuitvoerlegging van de 
wetgeving inzake de gezondheid en veiligheid op het werk verleent aan de arbeidsinspecteurs 
een cruciale rol bij het voorkomen en controleren van de risico's. De inspecties vervullen 
eveneens een positieve rol bij de verbetering van de informatie en de expertise binnen de 
bedrijven. De lidstaten zouden het aantal personeelsleden en de financiële middelen voor hun 
arbeidsinspectie moeten vergroten en de doelstelling van één inspecteur op 10.000 werknemers 
moeten halen, overeenkomstig de aanbevelingen van de organisatie voor de arbeidsinspectie. 
Deze doelstelling komt reeds voor in het verslag-Wilmott van het Europees Parlement over de 
communautaire strategie 2007-2012. Bovendien is er voor de Europese Commissie ook een taak 
weggelegd middels de inbreukprocedures die zij tegen lidstaten op gang kan brengen. Ten slotte 
moeten de rechtstreeks betrokkenen, dat wil zeggen de werknemers en alle personen die op een 
werkplek verkeren, de mogelijkheid hebben om aan het proces van opsporing en preventie van 
risico's deel te nemen.

Voorts zij gewezen op de positieve rol van de zogenaamde klokkenluiders, die terecht op 
niet-erkende risico's binnen een onderneming wijzen. Het klokkenluidersproces  moet worden 
beschermd, zoals ook in diverse landen in Europa en de wereld gebeurt. In het Verenigd 
Koninkrijk worden klokkenluiders sedert 1998 door de Public Interest Disclosure Act tegen 
ontslag en pressie beschermd. In de Verenigde staten hangt de bescherming van de 
klokkenluiders met name af van de aard van de aangekaarte zaak en het statuut van de 
klokkenluider. Deze bescherming wordt geregeld in de Whistleblower Protection Act uit 1989. 

Het is zaak te preciseren dat volgens uw rapporteur de inspanningen ter verbetering van de 
gezondheid en veiligheid op het werk slechts voordelen opleveren. De tenuitvoerlegging van 
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beleid en praktijken ter verbetering van de gezondheid en veiligheid op het werk heeft vier 
soorten voordelen: het is goed op economisch en sociaal gebied en is gunstig voor het personeel 
en het imago van de onderneming. 

II. De werknemers betrekken bij het preventiebeleid

Om met passende oplossingen te komen is het in de eerste plaats belangrijk om de categorieën 
kwetsbare werknemers en de niet-beschermde werknemers af te bakenen, . Er moet voor worden 
gezorgd dat alle werknemers onder een preventiebeleid vallen en daadwerkelijk kunnen rekenen 
op de eerbiediging van hun grondrecht op gezondheid.

Er bestaan een aantal risicogroepen: de werknemers in het midden- en kleinbedrijf, werknemers 
in zeer gevaarlijke sectoren, zoals de bouw, gehandicapte werknemers en vrouwen.  Zo zijn 
vrouwen in de categorie arme werknemers veel talrijker, juist omdat hun wordt voorgesteld om 
tegen hun zin in deeltijd te werken of in 2 of 3 tijdsblokken per dag of in onzekere 
dienstverbanden, met name bij grootwinkelbedrijven, in de gebouwenreiniging, de thuiszorg en 
bejaardentehuizen.

Ook de bescherming van werknemers in het midden- en kleinbedrijf is een uitdaging, omdat er 
nog veel te verbeteren valt bij de bescherming van de werknemers. Een van mogelijkheden om 
de situatie te verbeteren is de vereenvoudiging van de procedure inzake de risicobeoordeling 
voor het midden- en kleinbedrijf. OiRa, de door EU-OSHA verspreide software, kan hierbij een 
rol spelen. Anderzijds blijkt uit de Europese bedrijvenenquête Esener dat de werkgevers 
toegeven dat het vooral bij henzelf aan informatie en middelen schort en dat het voornamelijk de 
wettelijke verplichtingen zijn die hen ertoe nopen preventieve maatregelen te nemen.

Voorts bestaan er groepen die niet onder het preventiebeleid vallen, omdat zij buiten de preventie 
worden gehouden: werknemers in onderaanneming, niet-geregistreerde werknemers, 
huishoudelijk personeel, schijnzelfstandigen, werknemers zonder vaste baan, enz.  We stellen 
vast dat op de Europese arbeidsmarkt steeds meer werk wordt uitbesteed: 
onderaannemingsketens, detachering van werknemers, uitzendcontracten, enz. In het geval van 
tijdelijke contracten is er altijd een gedeelte van de werknemers die dit zelf willen, maar aan 
andere werknemers worden deze contracten opgelegd. In elk geval bestaat er een probleem in 
verband met de informatie en scholing inzake risico's. Het geval van de nucleaire sector spreekt 
boekdelen.

In het licht van de mogelijke rampzalige gevolgen van een menselijke fout bij het beheer van 
radioactief afval en verbruikte splijtstof is het immers van fundamenteel belang dat er strikte 
normen bestaan inzake scholing, veiligheid op het werk en inspectie door onafhankelijke 
instanties. De werknemers zelf of hun vertegenwoordigers moeten worden geraadpleegd over en 
worden betrokken bij het uitwerken en uitvoeren van de veiligheidsprocedures. Alle werknemers 
op locaties waar gevaarlijk materiaal wordt bewaard of werknemers die betrokken zijn bij het 
vervoer van dergelijk materiaal, zouden voortdurende nascholing moeten krijgen. Dit betreft niet 
alleen het technische personeel, maar alle werknemers, ongeacht de duur van hun arbeidscontract 
of hun taak ter plekke.

III. De chemische en biologische risico's inschatten
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De chemische en biologische risico's zijn complex en de gegevens nog steeds ontoereikend, maar 
het lijdt geen twijfel dat zij zeer negatieve gevolgen voor de werknemers hebben. Bij asbest, 
siliciumdioxide en andere welbekende kankerverwekkende stoffen moet snel worden 
ingegrepen. De producten die kankerverwekkende stoffen kunnen vervangen, moeten snel 
worden opgespoord en geëvalueerd, en er moeten controleprocedures worden ontwikkeld voor 
de niet-vervangbare stoffen. REACH heeft een zeer belangrijke rol te vervullen bij de preventie 
van kanker en andere chronische ziekten die met het werk verband houden. De desbetreffende 
voorschriften moeten worden bijgewerkt en volledig worden nageleefd. Ten slotte moeten 
bijzondere aandacht uitgaan naar vrouwen in de vruchtbare leeftijd vanwege de gevolgen voor de 
foetus. 


