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RICHTLIJN 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
(89/391/EEG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 118 A,
Gezien het voorstel van de Commissie (1), opgesteld na raadpleging van
het Raadgevend Comité voor de veiligheid, de hygiëne en de gezondheidsbescherming op de arbeidsplaats,
In samenwerking met het Europese Parlement (2),
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (3),
Overwegende dat in artikel 118 A van het Verdrag wordt bepaald dat de
Raad door middel van richtlijnen minimumvoorschriften vaststelt om de
verbetering van met name het arbeidsmilieu te bevorderen, ten einde een
betere bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers te waarborgen;
Overwegende dat de onderhavige richtlijn geen rechtvaardiging mag
zijn voor een eventuele verlaging van de in iedere Lid-Staat reeds bereikte beschermingsniveaus en dat de Lid-Staten zich krachtens het
Verdrag erop toeleggen de verbetering van de op dit gebied bestaande
omstandigheden te bevorderen en zich ten doel stellen deze geleidelijk
te harmoniseren;
Overwegende dat gebleken is dat de werknemers op de arbeidsplaats en
tijdens hun gehele beroepsleven aan de invloed van gevaarlijke omgevingsfactoren kunnen worden blootgesteld;
Overwegende dat volgens artikel 118 A van het Verdrag in de richtlijnen vermeden wordt zodanige administratieve, financiële en juridische
verplichtingen op te leggen dat zij de oprichting en ontwikkeling van
kleine en middelgrote ondernemingen zouden kunnen hinderen;
Overwegende dat de mededeling van de Commissie over haar programma inzake de veiligheid, de hygiëne en de gezondheid op het
werk (4) voorziet in de vaststelling van richtlijnen, gericht op het waarborgen van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers;
Overwegende dat de Raad in zijn resolutie van 21 december 1987
betreffende de veiligheid, de hygiëne en de gezondheid op de arbeidsplaats (5) nota heeft genomen van het voornemen van de Commissie om
op korte termijn een richtlijn in te dienen betreffende de organisatie van
de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op de arbeidsplaats;
Overwegende dat het Europese Parlement in februari 1988 in het kader
van het debat over de interne markt en de bescherming op de arbeidsplaats vier resoluties heeft aangenomen; dat daarin met name aan de
Commissie wordt gevraagd een kaderrichtlijn op te stellen die als grond(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

C 141 van 30. 5. 1988, blz. 1.
C 326 van 19. 12. 1988, blz. 102, en PB nr. C 158 van 26. 6. 1989.
C 175 van 4. 7. 1988, blz. 22.
C 28 van 3. 2. 1988, blz. 3.
C 28 van 3. 2. 1988, blz. 1.
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slag kan dienen voor specifieke richtlijnen welke alle risico's op het
gebied van de gezondheid en veiligheid op de arbeidsplaats dekken;
Overwegende dat het de taak van de Lid-Staten is om op hun grondgebied de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers te bevorderen; dat het nemen van maatregelen betreffende de
veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk in bepaalde gevallen bijdraagt tot de bescherming van de gezondheid en
eventueel de veiligheid van hun huisgenoten;
Overwegende dat in de Lid-Staten de wettelijke stelsels op het gebied
van veiligheid en gezondheid op de arbeidsplaats sterk uiteenlopen en
verbetering behoeven; dat dergelijke nationale bepalingen ter zake, dikwijls aangevuld met technische bepalingen en/ of niet-bindende normen,
kunnen leiden tot verschillende beschermingsniveaus op het gebied van
veiligheid en gezondheid en tot een concurrentie welke ten koste gaat
van veiligheid en gezondheid;
Overwegende dat er nog altijd te veel arbeidsongevallen en beroepsziekten te betreuren zijn; dat onverwijld preventieve maatregelen moeten
worden genomen of verbeterd om de veiligheid en de gezondheid van
de werknemers te beschermen ten einde een hoger beschermingsniveau
te garanderen;
Overwegende dat het, ter waarborging van een hoger beschermingsniveau, nodig is dat de werknemers en/ of hun vertegenwoordigers op de
hoogte worden gesteld van de risico's voor hun veiligheid en gezondheid en van de maatregelen welke moeten worden genomen om deze
risico's te verminderen of weg te nemen; dat het ook volstrekt noodzakelijk is dat zij er via een evenwichtige deelneming overeenkomstig
de nationale wetten en/ of praktijken toe kunnen bijdragen dat de nodige
beschermingsmaatregelen worden genomen;
Overwegende dat voorlichting, dialoog en evenwichtige deelneming inzake veiligheid en gezondheid op het werk tussen werkgevers en werknemers en/ of hun vertegenwoordigers moeten worden ontwikkeld met
behulp van passende procedures en instrumenten, overeenkomstig de
nationale wetten en/ of praktijken;
Overwegende dat de verbetering van de veiligheid, de hygiëne en de
gezondheid van de werknemers op het werk een doelstelling is die niet
aan overwegingen van zuiver economische aard ondergeschikt gemaakt
mag worden;
Overwegende dat de werkgevers zich op de hoogte moeten stellen van
de technische vooruitgang en van de wetenschappelijke kennis op het
gebied van het ontwerpen van werkplekken, zulks met inachtneming
van de aan hun bedrijf eigen risico's, en ook de werknemersvertegenwoordigers die op grond van deze richtlijn bij deze problematiek zijn
betrokken, op de hoogte moeten stellen, ten einde een hoger niveau van
bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers te
kunnen garanderen;
Overwegende dat de bepalingen van de onderhavige richtlijn van toepassing zijn op alle risico's en met name op die welke voortvloeien uit
het gebruik tijdens het werk van chemische, fysische en biologische
agentia bedoeld in Richtlijn 80/1107/EEG (1), laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 88/462/EEG (2), zonder inbreuk te maken op — huidige of
toekomstige — stringentere communautaire bepalingen;
Overwegende dat, krachtens Beschikking 74/325/EEG (3), het Raadgevend Comité voor de veiligheid, de hygiëne en de gezondheidsbescherming op de arbeidsplaats door de Commissie wordt geraadpleegd met
het oog op het uitwerken van voorstellen op dit gebied;
(1) PB nr. L 327 van 3. 12. 1980, blz. 8.
(2) PB nr. L 356 van 24. 12. 1988, blz. 74.
(3) PB nr. L 185 van 9. 7. 1974, blz. 15.
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Overwegende dat er een Comité moet worden ingesteld waarvan de
leden door de Lid-Staten worden aangewezen en dat tot taak heeft de
Commissie bij te staan bij de technische aanpassingen van de bijzondere
richtlijnen zoals bedoeld in de onderhavige richtlijn,
HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

AFDELING I
ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1
Doel
1.
Deze richtlijn heeft ten doel maatregelen ten uitvoer te leggen ter
bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van
de werknemers op het werk.
2.
Daartoe bevat zij algemene beginselen betreffende de preventie
van beroepsrisico's en de bescherming van de veiligheid en de gezondheid, het uitsluiten van risico- en ongevalsfactoren, voorlichting, raadpleging, evenwichtige deelneming overeenkomstig de nationale wetten
en/ of praktijken, de opleiding van de werknemers en hun vertegenwoordigers, alsmede algemene regels voor de tenuitvoerlegging van die
beginselen.
3.
Deze richtlijn doet geen afbreuk aan de bestaande of toekomstige
nationale en communautaire bepalingen die gunstiger zijn voor de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op
het werk.
Artikel 2
Werkingssfeer
1.
Deze richtlijn is van toepassing op alle particuliere of openbare
sectoren (industriële, landbouw-, handels-, administratieve, dienstverlenende, educatieve, culturele, vrijetijdsactiviteiten, enz.).
2.
Deze richtlijn geldt niet wanneer bijzondere aspecten die inherent
zijn aan bepaalde activiteiten in overheidsdienst, bij voorbeeld bij de
strijdkrachten of de politie, of aan bepaalde activiteiten in het kader van
de bevolkingsbescherming, de toepassing ervan in de weg staan.
In dat geval moet ervoor worden gezorgd dat de veiligheid en de gezondheid van de werknemers zoveel mogelijk worden verzekerd, met
inachtneming van de doelstellingen van deze richtlijn.
Artikel 3
Definities
Voor de toepassing van deze richtlijn wordt verstaan onder:
a) werknemer: iedere persoon die door een werkgever wordt tewerkgesteld, alsmede stagiairs en leerlingen, met uitzondering van huispersoneel;
b) werkgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die wederpartij is in
de arbeidsverhouding met de werknemer en die de verantwoordelijkheid draagt voor het bedrijf en/ of de inrichting;
c) werknemersvertegenwoordiger met een specifieke taak op het gebied
van de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de
werknemers: iedere persoon die overeenkomstig nationale wetten
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en/ of praktijken gekozen of aangewezen is tot afgevaardigde van de
werknemers voor wat betreft de problemen inzake de bescherming
van de veiligheid en gezondheid der werknemers op het werk;
d) preventie: het geheel van bepalingen of maatregelen die zijn genomen of vastgesteld in alle stadia van de activiteit in de onderneming
ten einde beroepsrisico's te voorkomen of te verminderen.
Artikel 4
1.
De Lid-Staten nemen de nodige maatregelen om te verzekeren dat
de werkgevers, de werknemers en de werknemersvertegenwoordigers
worden onderworpen aan de voorschriften die nodig zijn voor de tenuitvoerlegging van deze richtlijn.
2.
De Lid-Staten zorgen met name voor voldoende controle en toezicht.
AFDELING II
VERPLICHTINGEN VAN DE WERKGEVERS
Artikel 5
Algemene bepaling
1.
De werkgever is verplicht te zorgen voor de veiligheid en de
gezondheid van de werknemers inzake alle met het werk verbonden
aspecten.
2.
Indien een werkgever overeenkomstig artikel 7, lid 3, een beroep
doet op deskundigen (personen of diensten) van buiten het bedrijf en/ of
de inrichting, ontslaat dit hem niet van zijn verantwoordelijkheden op
dat gebied.
3.
De verplichtingen van de werknemers op het gebied van de veiligheid en de gezondheid op het werk doen geen afbreuk aan het beginsel
van de verantwoordelijkheid van de werkgever.
4.
Deze richtlijn vormt geen belemmering voor de bevoegdheid van
de Lid-Staten tot uitsluiting of vermindering van de verantwoordelijkheid van de werkgevers voor feiten die te wijten zijn aan abnormale en
onvoorzienbare omstandigheden buiten de wil van de werkgevers of
buitengewone gebeurtenissen, indien de gevolgen van die omstandigheden of gebeurtenissen ondanks alle betrachte zorgvuldigheid niet hadden kunnen worden voorkomen.
De Lid-Staten zijn niet gehouden de in de eerste alinea bedoelde bevoegdheid uit te oefenen.
Artikel 6
Algemene verplichtingen van de werkgevers
1.
In het kader van zijn verantwoordelijkheden treft de werkgever de
nodige maatregelen voor de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers, met inbegrip van de maatregelen ter
preventie van beroepsrisico's, voor informatie en opleiding alsmede
voor de organisatie en de benodigde middelen.
De werkgever moet ervoor zorgen dat deze maatregelen worden aangepast, ten einde rekening te houden met gewijzigde omstandigheden, en
streven naar verbetering van bestaande situaties.
2.
Bij de tenuitvoerlegging van de in lid 1, eerste alinea, genoemde
maatregelen neemt de werkgever de volgende algemene preventieprincipes in acht:
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a) risico's voorkomen;
b) evalueren van risico's die niet kunnen worden voorkomen;
c) bestrijding van de risico's bij de bron;
d) aanpassing van het werk aan de mens, met name voor wat betreft de
inrichting van de arbeidsplaats en de keuze van werkuitrusting en
werk- en produktiemethoden, met name om monotone arbeid en
tempogebonden arbeid draaglijker te maken en de gevolgen daarvan
voor de gezondheid te beperken;
e) rekening houden met de ontwikkeling van de techniek;
f) vervanging van wat gevaarlijk is door dat wat niet gevaarlijk of
minder gevaarlijk is;
g) planning van de preventie met het oog op een samenhangend geheel
dat de volgende aspecten in de preventie integreert: techniek, organisatie van het werk, arbeidsomstandigheden, sociale betrekkingen
en invloed van de omgevingsfactoren op het werk;
h) voorrang voor maatregelen inzake collectieve bescherming boven
maatregelen inzake individuele bescherming;
i) verstrekken van passende instructies aan de werknemers.
3.
Onverminderd de andere bepalingen van deze richtlijn moet de
werkgever, rekening houdend met de aard van de activiteiten van het
bedrijf en/ of de inrichting:
a) de risico's voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers
evalueren, met inbegrip van de keuze van de werkuitrusting, de
chemische stoffen of preparaten en de inrichting van de arbeidsplaatsen.
Op grond van deze evaluatie en voor zover nodig moeten de preventieactiviteiten en de door de werkgever gebruikte werk- en produktiemethoden
— een betere bescherming van de veiligheid en de gezondheid van
de werknemers verzekeren;
— geïntegreerd worden in het geheel van de activiteiten van het
bedrijf en/ of de inrichting en betrekking hebben op alle niveaus;
b) wanneer hij een werknemer met de uitvoering van een taak belast, de
bekwaamheid van de betrokken werknemer op het gebied van veiligheid en gezondheidsbescherming in aanmerking nemen;
c) ervoor zorgen dat over de planning en invoering van nieuwe technologieën overleg wordt gepleegd met de werknemers en/ of hun
vertegenwoordigers, wat betreft de gevolgen voor de veiligheid en de
gezondheid van de werknemers van de keuzen inzake uitrusting, de
arbeidsomstandigheden en de invloed van de omgevingsfactoren op
het werk;
d) de nodige maatregelen nemen opdat alleen werknemers die passende
instructies hebben gekregen, tot de zones met ernstige en specifieke
gevaren toegang hebben.
4.
Wanneer er werknemers van verschillende bedrijven op een zelfde
arbeidsplaats aanwezig zijn, moeten de werkgevers, onverminderd de
andere bepalingen van deze richtlijn, samenwerken bij de uitvoering
van de maatregelen inzake veiligheid, hygiëne en gezondheid en, rekening houdend met de aard van de activiteiten, hun optreden coördineren
met het oog op de bescherming tegen en de preventie van beroepsrisico's en elkaar wederzijds alsmede hun werknemers en/ of hun vertegenwoordigers van deze risico's op de hoogte stellen.
5.
De maatregelen inzake de veiligheid, de hygiëne en de gezondheid
op het werk mogen in geen geval financiële lasten voor de werknemers
met zich brengen.
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Artikel 7
Beschermings- en preventiediensten
1.
Onverminderd de in de artikelen 5 en 6 bedoelde verplichtingen
wijst de werkgever een of meer werknemers aan die zich met de activiteiten op het gebied van de bescherming tegen en de preventie van
beroepsrisico's in het bedrijf en/ of de inrichting zullen bezighouden.
2.
De aangewezen werknemers mogen geen nadeel ondervinden van
hun activiteiten op het gebied van de bescherming tegen en de preventie
van beroepsrisico's.
De aangewezen werknemers moeten, ten einde de uit deze richtlijn
voortvloeiende verplichtingen te kunnen nakomen, over voldoende tijd
beschikken.
3.
Indien de mogelijkheden in het bedrijf en/ of de inrichting onvoldoende zijn om deze beschermings- en preventieactiviteiten te organiseren, moet de werkgever een beroep doen op deskundigen (personen of
diensten) van buiten het bedrijf en/ of de inrichting.
4.
Indien de werkgever een beroep doet op dergelijke deskundigen,
moeten de betrokken personen of diensten door de werkgever worden
ingelicht over de factoren waarvan bekend is of vermoed wordt dat zij
van invloed zijn op de veiligheid en de gezondheid van de werknemers
en toegang hebben tot de in artikel 10, lid 2, bedoelde informatie.
5.

In alle gevallen:

— moeten de aangewezen werknemers over de nodige capaciteiten en
middelen beschikken,
— moeten de geraadpleegde personen of diensten van buitenaf de nodige bekwaamheden hebben en over de nodige personele en professionele middelen beschikken
en
— moeten de aangewezen werknemers en de geraadpleegde personen
of diensten van buitenaf voldoende in aantal zijn,
om de beschermings- en preventieactiviteiten op zich te nemen, afhankelijk van de grootte van het bedrijf en/ of de inrichting en/ of de
risico's waaraan de werknemers zijn blootgesteld, alsmede de verdeling
ervan over het gehele bedrijf en/ of de gehele inrichting.
6.
Voor de bescherming tegen en de preventie van risico's voor
veiligheid en gezondheid waarvan sprake is in dit artikel, wordt gezorgd
door een of meer werknemers, door een enkele dienst of door verschillende diensten, ongeacht of hij (zij) al dan niet deel uitmaakt (uitmaken)
van het bedrijf en/ of de inrichting.
De werknemer(s) en/ of dienst(en) moeten voor zover nodig samenwerken.
7.
De Lid-Staten kunnen, rekening houdend met de aard der actitiveiten en de grootte van het bedrijf, de categorieën van bedrijven bepalen waarin de werkgever — mits hij de nodige capaciteiten bezit—zelf de in lid 1 bedoelde taak op zich kan nemen.
8.
De Lid-Staten bepalen welke capaciteiten en welke bekwaamheden
als bedoeld in lid 5 nodig zijn.
Zij kunnen bepalen welk aantal als bedoeld in lid 5 voldoende is.
Artikel 8
Eerste hulp, brandbestrijding, evacuatie van werknemers, ernstig en
onmiddellijk gevaar
1.

De werkgever moet:
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— de nodige, aan de aard en de grootte van de activiteiten van het
bedrijf en/ of de inrichting aangepaste maatregelen treffen op het
gebied van de eerste hulp, de brandbestrijding en de evacuatie van
werknemers, daarbij rekening houdend met andere aanwezige personen, en
— de nodige verbindingen onderhouden met diensten van buitenaf, met
name op het gebied van eerste hulp, medische noodhulp, reddingswerkzaamheden en brandbestrijding.
2.
Ingevolge lid 1 moet de werkgever met name voor de eerste hulp,
de brandbestrijding en de evacuatie van werknemers, werknemers aanwijzen die belast zijn met het in de praktijk brengen van deze maatregelen.
Deze werknemers moeten een opleiding krijgen, talrijk genoeg zijn en
over geschikt materiaal beschikken, rekening houdend met de grootte
en/ of de specifieke risico's van het bedrijf en/ of de inrichting.
3.

De werkgever moet:

a) alle werknemers die blootgesteld zijn of kunnen worden aan een
ernstig en onmiddellijk gevaar zo spoedig mogelijk in kennis stellen
van dat gevaar en van de getroffen of te treffen beschermingsmaatregelen;
b) maatregelen nemen en de werknemers instructies geven ten einde
hen toe te staan, in geval van een niet te vermijden, ernstig en
onmiddellijk gevaar, hun activiteit stop te zetten en/ of zich in veiligheid te stellen door de arbeidsplaats onmiddellijk te verlaten;
c) zich er, behalve in uitzonderlijke, naar behoren gemotiveerde gevallen, van onthouden de werknemers te verzoeken hun werk te hervatten in een werksituatie waarin nog een ernstig en onmiddellijk
gevaar bestaat.
4.
Een werknemer die, in geval van een niet te vermijden, ernstig en
onmiddellijk gevaar, zijn werkplek en/ of een gevaarlijke zone verlaat,
mag daar geen nadeel van ondervinden en moet, overeenkomstig de
nationale wetten en/ of praktijken, worden beschermd tegen alle ongerechtvaardigde nadelige gevolgen daarvan.
5.
De werkgever zorgt ervoor dat elke werknemer, wanneer een ernstig en onmiddellijk gevaar voor zijn eigen veiligheid en/ of die van
anderen dreigt en het onmogelijk is contact op te nemen met de bevoegde hiërarchieke chef, rekening houdend met zijn technische kennis
en middelen, de nodige passende maatregelen kan nemen om de gevolgen van een dergelijk gevaar te voorkomen.
Zijn optreden mag dan voor hem geen enkel nadeel met zich brengen,
tenzij hij ondoordacht heeft gehandeld of zich schuldig heeft gemaakt
aan grove nalatigheid.
Artikel 9
Diverse verplichtingen van de werkgevers
1.

De werkgever moet:

a) beschikken over een evaluatie van de risico's voor de veiligheid en
de gezondheid op het werk, met inbegrip van de risico's voor de
groepen werknemers met bijzondere risico's;
b) de te nemen beschermende maatregelen en, indien nodig, de te gebruiken beschermingsmiddelen vastleggen;
c) een lijst bijhouden van arbeidsongevallen welke voor de werknemer
hebben geleid tot een arbeidsongeschiktheid van meer dan drie werkdagen;
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d) overeenkomstig de nationale wetten en praktijken rapporten opstellen
ten behoeve van de bevoegde autoriteiten over de arbeidsongevallen
die zijn werknemers zijn overkomen.
2.
Rekening houdend met de aard van de activiteiten en de grootte
van de bedrijven, bepalen de Lid-Staten aan welke verplichtingen de
diverse categorieën bedrijven moeten voldoen voor wat betreft de opstelling van de in lid 1, onder a) en b), bedoelde documenten en bij de
opstelling van de in lid 1, onder c) en d), bedoelde documenten.
Artikel 10
Voorlichting van de werknemers
1.
De werkgever neemt passende maatregelen om ervoor te zorgen
dat de werknemers en/ of hun vertegenwoordigers in het bedrijf en/ of
de inrichting, overeenkomstig de nationale wetten en praktijken waarin
vooral rekening kan worden gehouden met de grootte van het bedrijf en/
of de inrichting alle nodige informatie krijgen betreffende:
a) de risico's voor de veiligheid en de gezondheid alsmede de beschermings- en preventiemaatregelen en -activiteiten, zowel voor het bedrijf en/ of de inrichting in het algemeen als voor elk type werkplek
en/ of elke soort functie;
b) de maatregelen welke krachtens artikel 8, lid 2, zijn genomen.
2.
De werkgever neemt passende maatregelen om ervoor te zorgen
dat de werkgevers van de werknemers van bedrijven en/ of inrichtingen
van buitenaf die in hun bedrijven en/ of inrichtingen komen werken,
overeenkomstig de nationale wetten en praktijken voldoende, voor de
betrokken werknemers bestemde informatie krijgen betreffende de in lid
1, onder a) en b), bedoelde punten.
3.
De werkgever neemt passende maatregelen om ervoor te zorgen
dat de werknemers met een specifieke taak op het gebied van de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers, of
de werknemersvertegenwoordigers met een specifieke taak op dat gebied, voor de vervulling van hun taken, overeenkomstig de nationale
wetten en/ of praktijken, toegang hebben tot:
a) de evaluatie van de risico's en de beschermende maatregelen als
bedoeld in artikel 9, lid 1, onder a) en b);
b) de lijst en de rapporten als bedoeld in artikel 9, lid 1, onder c),
respectievelijk d);
c) de van de beschermings- en preventieactiviteiten, van de inspectiediensten en de bevoegde instanties voor de veiligheid en de gezondheid afkomstige informatie.
Artikel 11
Raadpleging en deelneming van de werknemers
1.
De werkgevers raadplegen de werknemers en/ of hun vertegenwoordigers en geven de werknemers en/ of hun vertegenwoordigers het
recht deel te nemen aan de behandeling van vraagstukken die betrekking
hebben op de veiligheid en de gezondheid op het werk.
Dit houdt het volgende in:
— raadpleging van de werknemers;
— recht van de werknemers en/ of hun vertegenwoordigers om voorstellen te doen;
— evenwichtige deelneming, overeenkomstig de nationale wetten en/ of
praktijken.
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2.
De werknemers of de werknemersvertegenwoordigers met een specifieke taak op het gebied van de bescherming van de veiligheid en de
gezondheid van de werknemers nemen evenwichtig deel volgens de
nationale wetten en/ of praktijken, of worden door de werkgever vooraf
tijdig geraadpleegd over:
a) alle maatregelen die van wezenlijke invloed kunnen zijn op de veiligheid en de gezondheid;
b) de in artikel 7, lid 1, en artikel 8, lid 2, bedoelde aanwijzing van
werknemers en de in artikel 7, lid 1, bedoelde activiteiten;
c) de in artikel 9, lid 1, en artikel 10 bedoelde informatie;
d) het eventuele beroep dat overeenkomstig artikel 7, lid 3, wordt gedaan op deskundigen (personen of diensten) van buiten het bedrijf
en/ of de inrichting;
e) de opzet en organisatie van de in artikel 12 bedoelde opleiding.
3.
De werknemersvertegenwoordigers met een specifieke taak op het
gebied van de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de
werknemers, hebben het recht de werkgever te verzoeken om passende
maatregelen en hem in die zin voorstellen te doen, om alle risico's voor
de werknemers te ondervangen en/ of de bronnen van gevaar uit te
schakelen.
4.
De in lid 2 bedoelde werknemers en de in de leden 2 en 3 bedoelde werknemersvertegenwoordigers mogen geen nadeel ondervinden
van hun in de leden 2 en 3 bedoelde respectieve activiteiten.
5.
De werkgever dient de werknemersvertegenwoordigers met een
specifieke taak op het gebied van de bescherming van de veiligheid
en de gezondheid van de werknemers gedurende voldoende tijd met
behoud van loon vrij te stellen van werk en de nodige middelen ter
beschikking te stellen om het deze vertegenwoordigers mogelijk te maken de uit deze richtlijn voortvloeiende rechten en taken uit te oefenen
respectievelijk te vervullen.
6.
De werknemers en/ of hun vertegenwoordigers hebben het recht
om zich, overeenkomstig de nationale wetten en/ of praktijken, tot de
bevoegde autoriteit op het gebied van de veiligheid en de bescherming
van de gezondheid op het werk te wenden indien zij menen dat de door
de werkgever genomen maatregelen en ingezette middelen niet toereikend zijn om de veiligheid en de gezondheid op het werk te verzekeren.
De werknemersvertegenwoordigers moeten in de gelegenheid worden
gesteld hun opmerkingen voor te leggen tijdens bezoeken en inspecties
door de bevoegde autoriteit.
Artikel 12
Opleiding van de werknemers
1.

De werkgever moet ervoor zorgen dat iedere werknemer bij

— zijn aanstelling,
— een overplaatsing of verandering van functie,
— de invoering van een nieuwe werkuitrusting of verandering van een
werkuitrusting,
— de invoering van een nieuwe technologie,
een voldoende veiligheids- en gezondheidsopleiding krijgt, met name in
de vorm van voorlichting en instructies, welke opleiding speciaal gericht
is op zijn werkplek of zijn functie.
Deze opleiding moet:
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— worden aangepast aan de ontwikkeling van de risico's en aan het
ontstaan van nieuwe risico's, en
— indien nodig, op gezette tijden worden herhaald.
2.
De werkgever moet zich ervan vergewissen dat de werknemers
van bedrijven en/ of inrichtingen van buitenaf die in zijn bedrijf of
inrichting komen werken, inderdaad passende instructies hebben ontvangen in verband met de risico's voor de veiligheid en de gezondheid
waaraan zij tijdens hun werkzaamheden in zijn bedrijf of zijn inrichting
blootstaan.
3.
De werknemersvertegenwoordigers die een specifieke taak hebben
op het gebied van de bescherming van de veiligheid en de gezondheid
van de werknemers, hebben recht op een passende opleiding.
4.
De in de leden 1 en 3 bedoelde opleiding mag niet ten laste van de
werknemers of werknemersvertegenwoordigers komen.
De in lid 1 bedoelde opleiding moet worden gegeven in de werktijd.
De in lid 3 bedoelde opleiding moet in de werktijd of overeenkomstig
de nationale praktijken worden gegeven, hetzij binnen, hetzij buiten de
onderneming en/ of de inrichting.
AFDELING III
VERPLICHTINGEN VAN DE WERKNEMERS
Artikel 13
1.
Iedere werknemer moet in zijn doen en laten op de arbeidsplaats,
overeenkomstig zijn opleiding en de door de werkgever gegeven instructies, naar vermogen zorg dragen voor zijn eigen veiligheid en gezondheid en die van de andere betrokken personen.
2.
Daartoe moeten de werknemers vooral, overeenkomstig hun opleiding en de door de werkgever gegeven instructies:
a) op de juiste wijze gebruik maken van machines, toestellen, gereedschappen, gevaarlijke stoffen, vervoermiddelen en andere middelen;
b) op de juiste wijze gebruik maken van de persoonlijke beschermingsmiddelen welke hun ter beschikking zijn gesteld en die na gebruik
weer opbergen;
c) de specifieke veiligheidsvoorzieningen van met name machines, toestellen, gereedschappen, installaties en gebouwen, niet willekeurig
uitschakelen, veranderen of verplaatsen en deze voorzieningen op
de juiste manier gebruiken;
d) de werkgever en/ of de werknemers met een specifieke taak op het
gebied van de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van
de werknemers, onmiddellijk op de hoogte stellen van iedere werksituatie waarvan zij redelijkerwijs kunnen vermoeden dat deze een
ernstig en onmiddellijk gevaar voor de veiligheid en de gezondheid
met zich brengt, alsmede van elk geconstateerd mankement in de
beschermingssystemen;
e) overeenkomstig de nationale praktijken de werkgever en/ of de werknemers met een specifieke taak op het gebied van de bescherming
van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers zolang dat
nodig is bijstand verlenen om hen in staat te stellen alle taken uit te
voeren of aan alle verplichtingen te voldoen die met het oog op de
bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers
op het werk door de bevoegde instantie zijn opgelegd;
f) overeenkomstig de nationale praktijken de werkgever en/ of de werknemers met een specifieke taak op het gebied van de bescherming
van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers zolang dat
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nodig is bijstand verlenen om de werkgever in staat te stellen ervoor
te zorgen dat het arbeidsmilieu en de arbeidsomstandigheden veilig
zijn en geen risico's opleveren voor de veiligheid en de gezondheid
binnen hun werkterrein.
AFDELING IV
DIVERSE BEPALINGEN
Artikel 14
Gezondheidstoezicht
1.
Om ervoor te zorgen dat de werknemers onder passend gezondheidstoezicht staan dat afgestemd is op de risico's voor hun veiligheid
en hun gezondheid op het werk, worden er maatregelen vastgesteld
overeenkomstig de nationale wetten en/ of praktijken.
2.
De in lid 1 bedoelde maatregelen moeten van dien aard zijn dat
elke werknemer op gezette tijden in de gelegenheid wordt gesteld zich
medisch te laten onderzoeken.
3.
Het gezondheidstoezicht kan een onderdeel vormen van een nationaal stelsel van gezondheidszorg.
Artikel 15
Risicogroepen
Bijzonder kwetsbare risicogroepen moeten worden beschermd tegen
voor hen specifieke gevaren.
Artikel 16
Bijzondere richtlijnen — Wijzigingen —
Algemene draagwijdte van de richtlijn
1.
De Raad stelt, op voorstel van de Commissie, op basis van artikel 118 A van het Verdrag, bijzondere richtlijnen vast betreffende onder
meer de gebieden bedoeld in de bijlage.
2.
Deze richtlijn en — onverminderd de procedure van artikel 17
voor de technische aanpassingen — de bijzondere richtlijnen, kunnen
overeenkomstig de procedure van artikel 118 A van het Verdrag worden
gewijzigd.
3.
De bepalingen van deze richtlijn gelden onverkort voor alle gebieden die onder de bijzondere richtlijnen vallen, onverminderd in die
bijzondere richtlijnen vervatte stringentere en/ of specifieke bepalingen.
▼M3
Artikel 17
Comitéprocedure
1.
De Commissie wordt bijgestaan door een comité met het oog op
de zuiver technische aanpassingen van de in artikel 16, lid 1, bedoelde
bijzondere richtlijnen, afhankelijk:
a) van de goedkeuring van richtlijnen op het gebied van de technische
harmonisatie en de normalisatie;
b) van de technische vooruitgang, de ontwikkeling van internationale
voorschriften of specificaties en kennis.

1989L0391 — NL — 11.12.2008 — 003.001 — 13
▼M3
Deze maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van de bijzondere
richtlijnen beogen te wijzigen, worden vastgesteld volgens de in lid 2
bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing. Om dwingende urgente
redenen kan de Commissie gebruikmaken van de in lid 3 bedoelde
urgentieprocedure.
2.
Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn artikel 5 bis, leden 1 tot
en met 4, en artikel 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met
inachtneming van artikel 8 van dat besluit.

▼M2

3.
Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn artikel 5 bis, leden 1, 2,
4 en 6, en artikel 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met
inachtneming van artikel 8 van dat besluit.
Artikel 17 bis
Verslagen over de tenuitvoerlegging
1.
Om de vijf jaar dienen de lidstaten één verslag in bij de Commissie over de praktische tenuitvoerlegging van deze richtlijn en van de
bijzondere richtlijnen in de zin van artikel 16, lid 1, waarin het standpunt van de sociale partners wordt uiteengezet. Het verslag omvat een
beoordeling van de diverse aspecten die verband houden met de praktische tenuitvoerlegging van de richtlijnen en, waar dergelijke informatie
relevant en beschikbaar is, naar geslacht gedifferentieerde informatie.
2.
De indeling van het verslag, voorzien van een vragenlijst waarin
de inhoud wordt gepreciseerd, wordt door de Commissie in overleg met
het Raadgevend Comité voor veiligheid en gezondheid op de arbeidsplaats bepaald.
Het verslag omvat een algemeen deel over de bepalingen van deze
richtlijn die betrekking hebben op de gemeenschappelijke principes en
aspecten van alle in lid 1 bedoelde richtlijnen.
Het algemene deel wordt aangevuld met specifieke hoofdstukken over
de tenuitvoerlegging van ieder bijzonder aspect van iedere richtlijn, en
specifieke indicatoren, voor zover beschikbaar.
3.
De indeling van het verslag, voorzien van de hierboven genoemde
vragenlijst, wordt minstens zes maanden voor het einde van de verslagleggingsperiode aan de lidstaten voorgelegd. Het verslag wordt binnen
twaalf maanden na afloop van de periode van vijf jaar waarop het
betrekking heeft, bij de Commissie ingediend.
4.
Aan de hand van deze verslagen maakt de Commissie een algemene evaluatie van de tenuitvoerlegging van de betrokken richtlijnen,
met name wat betreft hun relevantie en het onderzoek en de nieuwe
wetenschappelijke inzichten op de diverse gebieden. De Commissie
brengt het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en
Sociaal Comité en het Raadgevend Comité voor veiligheid en de gezondheid op de arbeidsplaats binnen 36 maanden na het einde van de
vijfjarige periode op de hoogte van de resultaten van deze evaluatie en,
indien nodig, van initiatieven ter verbetering van het functioneren van
het regelgevingskader.
5.

Het eerste verslag bestrijkt de periode 2007 tot en met 2012.

▼B
Artikel 18
Slotbepalingen
1.
De Lid-Staten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen in werking treden om uiterlijk 31 december 1992 aan deze
richtlijn te voldoen.
Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.
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2.
De Lid-Staten delen de Commissie de tekst mede van de bepalingen van intern recht die op het onder deze richtlijn vallende gebied
reeds zijn vastgesteld of die zij op dat gebied vaststellen.
▼M2

__________

▼B
Artikel 19
Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.
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BIJLAGE
Lijst van de in artikel 16, lid 1, bedoelde gebieden
— arbeidsplaatsen;
— machines;
— individuele beschermingsmiddelen;
— werkzaamheden met beeldschermapparatuur;
— hanteren van zware lasten welke risico's van lumbaal letsel met zich brengen;
— tijdelijke en mobiele werkplaatsen;
— visserij en landbouw.

