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II

(Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

RAAD

BESLUIT VAN DE RAAD
van 29 mei 1990

tot vaststelling van een actieprogramma voor de ontwikkeling van de voortgezette beroeps
opleiding in de Europese Gemeenschap (Force)
( 90 / 267 / EEG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap , inzonderheid op artikel 128 ,
Gezien het voorstel van de Commissie 0 ),

Gezien het advies van het Europese Parlement (2 ),
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comi

té ( 3 ),

Overwegende dat de fundamentele doelstellingen van een
gemeenschappelijk beleid met betrekking tot de beroepsop
leiding , genoemd in het tweede beginsel van Besluit 63 /
266 / EEG (4 ), in het bijzonder betrekking hebben op de
noodzaak tijdens de verschillende fasen van het beroepsleven

een behoorlijk aangepaste beroepsopleiding en voortgezette
beroepsopleiding en, in voorkomende gevallen, een omscho
ling en een herscholing te bevorderen ; dat uit hoofde van het
tiende beginsel van Besluit 63 / 266 / EEG speciale maatrege
len mogen worden genomen met betrekking tot de speciale
vraagstukken betreffende bepaalde sectoren van het bedrijfs
leven of bepaalde groepen van personen;

Overwegende dat de Europese Raad in zijn op 27 en 28 juni
1988 te Hannover gehouden vergadering bevestigde dat de
voltooiing van de interne markt gepaard moet gaan met een
betere toegankelijkheid van de beroepsopleiding; dat hij er in
zijn op 2 en 3 december 1988 te Rhodos gehouden vergade
ring op heeft gewezen dat het optreden van de Gemeenschap
ertoe dient bij te dragen dat het beschikbare menselijke
potentieel wordt ontwikkeld en dat de toekomstige verande
(»)
(2)
(3)
(<)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

C 12 van 18 . 1 . 1990 , blz . 16 .
C 96 van 17 . 4 . 1990 , blz . 71 .
C 124 van 21 . 5 . 1990 , blz . 31 .
63 van 20 . 4 . 1963 , blz . 1338 / 63 .

ringen en technische aanpassingen worden voorbereid ; dat
de hervorming van opleidingssystemen , inclusief de voortge
zette beroepsopleiding, een doorslaggevende rol zal spelen bij
de verwezenlijking van deze doelstellingen ; dat hij op 26 en
27 juni 1989 in Madrid heeft vastgesteld dat de Raad
overeenstemming had bereikt over de voortgezette beroeps
leiding;
Overwegende dat het Europese Parlement op 15 maart 1989
een resolutie over de sociale dimensie van de interne markt ( 5 )

heeft aangenomen waarin het de nadruk legt op investeringen
in de opleiding en een optimale aanwending van het mense
lijke potentieel; dat het met name van oordeel is dat de
beroepsopleiding en het beheer van het menselijke potentieel
beslissende factoren zijn voor de aanpassing van de onder
nemingen aan de veranderingen en voor hun vermogen om
daarop te reageren; dat het derhalve van essentieel belang is
het bedrijfsleven tot investeringen op die gebieden aan te
moedigen;
Overwegende dat de Raad in zijn resolutie van 5 juni 1989
inzake voortgezette beroepsopleiding ( 6 ) de mening heeft
uitgesproken dat deze beroepsopleiding, als belangrijke
factor van een economisch en sociaal beleid, een grote rol
speelt in de strategie voor de totstandbrenging vóór eind
1992 van de interne markt, met inbegrip van haar sociale
dimensie, en de economische en sociale samenhang; dat hij
van oordeel is dat alle werknemers, naar gelang daaraan
behoefte bestaat, toegang tot de voortgezette beroepsoplei
ding moeten hebben en daarvan gebruik moeten kunnen
maken; dat hij de Lid-Staten heeft verzocht, met inachtne
ming van de bevoegdheden van de betrokken partijen naar
nationaal recht, een reeks passende maatregelen te nemen of
te stimuleren; dat hij de Commissie heeft verzocht hem zo
spoedig mogelijk een actieprogramma op het gebied van de
voortgezette beroepsopleiding voor te leggen;
( J ) PB nr. C 96 van 17 . 4 . 1989 , blz . 61 .
( 6 ) PB nr. C 148 van 15 . 6 . 1989 , blz. 1 .

Nr . L 156 / 2

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

Overwegende dat het Gemeenschapshandvest van de sociale
grondrechten van de werkenden, aangenomen tijdens de
Europese Raad van Straatsburg op 9 december 1989 door de
Staatshoofden en Regeringsleiders van elf Lid-Staten in met
> name punt 15 daarvan verklaart:
„Alle werkenden van de Europese Gemeenschap moeten
toegang kunnen hebben tot beroepsopleidingen en dit gedu
rende hun gehele beroepsleven . De voorwaarden voor toe
gang tot deze opleiding mogen geen discriminatie op grond
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Overwegende dat de sociale partners op communautair
niveau in het kader van de sociale dialoog op 26 januari 1990
een nieuw gemeenschappelijk advies hebben aangenomen
inzake onderwijs en opleiding;
Overwegende dat het dienstig is de sociale partners op
nationaal niveau overeenkomstig de nationale praktijken
nauw bij de tenuitvoerlegging van dit programma te betrek
ken,

van nationaliteit inhouden.

De bevoegde overheidsinstanties , de ondernemingen en de
sociale partners dienen elk op het terrein van hun eigen
bevoegdheid te zorgen voor maatregelen voor voortgezette
en permanente opleiding die allen in staat stellen zich om te
scholen, met name via opleidingsverlof, zich bij te scholen en
nieuwe kennis te verwerven, in het bijzonder gelet op de
technische ontwikkeling.";
Overwegende dat de zich steeds sneller voltrekkende techni

sche, economische en industriële veranderingen in een con
text van grotere concurrentie en het vooruitzicht van de

BESLUIT :

Artikel 1

Vaststelling en doel van het Force-programma
1.
Er wordt een actieprogramma voor de ontwikkeling
van de voortgezette beroepsopleiding in de Europese
Gemeenschap , hierna te noemen „Force-programma", vast
gesteld voor het tijdvak van 1 januari 1991 tot en met 31

voltooiing van de interne markt thans tot de ontwikkeling
van de anticiperende en aanpassende rol van de voortgezette
beroepsopleiding en tot de versterking van de bestaande
voorzieningen nopen ;

december 1994 .

Overwegende dat voor het bevorderen van gelijke kansen
voor mannen en vrouwen effectieve gelijkheid inzake toe
gang tot de voortgezette beroepsopleiding een essentieel

ondersteunen en deze aan te vullen .

element is;

Overwegende dat samenwerking op het gebied van de
voortgezette beroepsopleiding eveneens gebaseerd dient te
zijn op bestaande voorzieningen in de Lid-Staten en dat
hierbij de verscheidenheid van de nationale rechtsstelsels en
-praktijken, de bevoegdheden naar intern recht van de
betrokken partijen alsmede hun contractuele autonomie
moeten worden gerespecteerd ;
Overwegende dat het volgen van de ontwikkeling van de
vakbekwaamheden een onontbeerlijk element is voor het
ontwikkelen van acties op het gebied van beroepsopleiding
en voortgezette beroepsopleiding die op de eisen van de
arbeidsmarkt afgestemd zijn;

Overwegende dat de Gemeenschap aan de samenwerking
tussen de Lid-Staten een belangrijke bijdrage kan leveren
door ontwikkeling van een actieprogramma dat erop is
gericht de door en in de Lid-Staten inzake voortgezette
beroepsopleiding ontwikkelde beleidsmaatregelen en activi
teiten te ondersteunen en aan te vullen; dat dit programma
dusdanig moet zijn opgezet dat er een daadwerkelijke
wisselwerking tot stand komt met de taken en de bijstand van
het Europees Sociaal Fonds (*), de programma's Eurotec
net (2 ) en Comett ( 3 ), het Iris-netwerk (4) voor beroepsoplei
ding voor vrouwen in het vooruitzicht van 1992 , alsmede
met de experimentele acties ten behoeve van de kleine en
middelgrote ondernemingen ( s);
( r) PB nr. L 185 van 15 . 12 . 1988 , blz . 9 , en PB nr . L 374 van 31 .
12 . 1988 , blz. 21 .
( 2 ) PB nr. L 393 van 30. 12. 1989 , blz . 29 .
( 3 ) PB nr. L 13 van 17. 1 . 1989 , blz . 28 .
( 4 ) PB nr. L 342 van 4. 12 . 1987 , blz . 35 .
( s ) PB nr. L 239 van 16 . 8 . 1989 , blz . 33 .

2.
Het Force-programma heeft tot doel de door en in de
Lid-Staten op het gebied van de voortgezette beroepsoplei
ding ontwikkelde beleidsmaatregelen en activiteiten te

Artikel 2

Doelstellingen

De doelstellingen van het Force-programma zijn:
a) aanmoedigen van grotere en meer doeltreffende investe
ringen in de voortgezette beroepsopleiding en een beter
rendement van deze investeringen, in het bijzonder door
het ontwikkelen van partnerschappen om overheden ,
ondernemingen— vooral de kleine en middelgrote — ,
sociale partners en individuele werkenden meer ontvan
kelijk te maken voor de voordelen die uit het investeren in
de voortgezette beroepsopleiding voortvloeien;

b) ondersteunen van maatregelen op het gebied van de
voortgezette beroepsopleiding bij voorbeeld door goede
voorbeelden op dit gebied te demonstreren en te versprei
den ten behoeve van economische sectoren of regio's van
de Gemeenschap die momenteel een achterstand hebben
voor wat betreft de deelneming aan en de investeringen in
de voortgezette beroepsopleiding;
c) stimuleren van innovaties op het gebied van het beheer
van de voortgezette beroepsopleiding, de gebruikte
methoden en de middelen;

d) beter rekening houden met de gevolgen van de voltooiing
van de interne markt, in het bijzonder door steun aan
transnationale en grensoverschrijdende projecten inzake
de voortgezette beroepsopleiding en door uitwisseling
van gegevens en ervaringen;

e) ertoe bijdragen dat de voorzieningen voor de voortgezet
te beroepsopleiding doeltreffender worden en dat daar
mee beter kan worden ingespeeld op de veranderingen op
de Europese arbeidsmarkt, zulks door het stimuleren van
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de maatregelen op alle niveaus, met name om de
ontwikkeling van de voortgezette beroepsopleiding te
volgen en te analyseren en een betere prognose van de
behoeften op het vlak van de kwalificaties en van de
beroepen te bewerkstelligen.
Artikel 3
Inhoud

Het Force-programma omvat, met inachtneming van het
subsidiariteitsbeginsel , twee elkaar aanvullende delen :
a) een in artikel 5 gepreciseerd gemeenschappelijk kader
van richtsnoeren dat bestemd is ter ondersteuning en
aanvulling van het beleid en de maatregelen van de
Lid-Staten, met inachtneming van de bevoegdheden naar
intern recht van de betrokken partijen, ten einde de
coherente ontwikkeling van de voortgezette beroepsop
leiding in de Lid-Staten te bevorderen ;
b ) een reeks op communautair vlak ten uitvoer gelegde
transnationale maatregelen die in artikel 6 én in de
bijlage worden omschreven en die bestemd zijn ter
ondersteuning en aanvulling van de door en in de
Lid-Staten ontwikkelde activiteiten .
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ervan en de bedrijfstak waartoe zij behoren, en alle
soorten economische bedrijvigheid;

c) „opleidingsinstelling": alle soorten overheids-, semi
overheids- of particuliere instellingen die zich bezig
houden met beroepsopleiding, bijscholing, nascholing of
omscholing, ongeacht de daaraan in de Lid-Staten
gegeven benaming. Hieronder worden ook verstaan
autonome economische organisaties , in het bijzonder
Kamers van Koophandel en Industrie en / of de equiva
lenten daarvan, en beroepsverenigingen;
d) „werkende": een ieder die behoort tot de beroepsbevol
king en die bindingen heeft met de arbeidsmarkt, zelf
standigen inbegrepen .

Artikel 5

Gemeenschappelijk kader van richtsnoeren

1.
Het gemeenschappelijk kader van richtsnoeren alsme
de de in artikel 6 opgenomen transnationale maatregelen
dragen ertoe bij dat de initiatieven van de Lid-Staten beter op
elkaar worden afgestemd ; deze initiatieven beogen het
volgende:

Artikel 4

Functies en definities

1.

Voortgezette beroepsopleiding heeft vier functies bin

nen of buiten de onderneming , naar gelang van het geval , die
elkaar aanvullen:

— een functie gericht op permanente aanpassing aan de
ontwikkeling van de beroepen en de inhoud van de
functies en aldus op verbetering van de vakbekwaamhe
den en kwalificaties, hetgeen onontbeerlijk is om de
concurrentiepositie van de Europese ondernemingen en
hun personeel te versterken ;

— een functie gericht op maatschappelijke opwaardering
ten einde grote aantallen werkenden in staat te stellen
uit de impasse van een tekortschietende kwalificatie te
geraken en hun situatie te verbeteren;
— een preventieve functie ten einde vooruit te lopen op de
eventuele negatieve gevolgen van de totstandbrenging
van de interne markt en de moeilijkheden te overwinnen
waaraan de sectoren en ondernemingen die economische
of technologische herstructureringen ondergaan , het
hoofd moeten bieden;

— een functie gericht op de integratie van werklozen en met
name van langdurig werklozen .
2.

In de zin van dit besluit wordt verstaan onder:

a) „voortgezette beroepsopleiding": in algemene zin elke
beroepsopleidingsactie waaraan door werkenden van de
Europese Gemeenschap tijdens hun beroepsleven wordt
deelgenomen ;
b ) „onderneming": niet alleen grote maar ook kleine en
middelgrote ondernemingen , ongeacht de rechtsvorm

a) bevorderen van de Europese dimensie van de voortgezet
te beroepsopleiding, ten einde de voorwaarden voor de
mobiliteit van de werkenden te verbeteren;

b) vergemakkelijken van de constante aanpassing aan de
nieuwe eisen en van een maatschappelijke opwaardering
door middel van de voortgezette beroepsopleiding en
versterking van de preventieve functie van deze oplei
ding;
c) in aanmerking laten komen van de minst geschoolde
werkenden, ongeacht hun rechtspositie, voor acties
inzake voortgezette beroepsopleiding, zodat zij een basis
kwalificatie kunnen bereiken;

d) bevorderen van effectief gelijke kansen voor mannen en
vrouwen bij de toegang tot de voortgezette beroepsop
leiding overeenkomstig de door elke Lid-Staat vast te
stellen voorwaarden;
e) versterken van de mechanismen die het bedrijfsleven , met
name de kleine en middelgrote ondernemingen, stimule
ren om te investeren in voortgezette beroepsopleiding;

f) nastreven, op alle niveaus, van een betere prognose van
de ontwikkelingen op het gebied van kwalificaties alsme
de van meer convergentie tussen de doelstellingen van
beroepsopleiding en werkgelegenheid ;
g) bevorderen, via methoden die op de nationale wetten en
gebruiken zijn afgestemd , en zo nodig gefaseerd , van het
aanbod aan voortgezette beroepsopleiding en uitbreiden
van de bestaande voorzieningen inzake voortgezette
beroepsopleiding, ten einde in de specifieke behoeften
van de kleine en middelgrote ondernemingen te voorzien
en te beantwoorden aan de behoeften van personeel en
management op alle niveaus ;
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h) garanderen van gelijke behandeling ten aanzien van de
toegang tot de voortgezette beroepsopleiding voor elke
werkende die onderdaan is van een Lid-Staat;

i)

daadwerkelijk voor alle belanghebbenden openstellen
van de voortgezette beroepsopleiding en het gebruik
ervan , afhankelijk van de behoeften.

2.
De sociale partners worden , overeenkomstig de natio
nale gewoonten, volledig betrokken bij de tenuitvoerlegging
van het gemeenschappelijk kader van richtsnoeren.

Artikel 9

Informeren van het Raadgevend Comité voor de beroepsop
leiding
De Commissie houdt het Raadgevend Comité voor de
beroepsopleiding regelmatig op de hoogte van de ontwikke
ling van het Force-programma .

Artikel 10
Comité

Artikel 6

Transnationale maatregelen

De Commissie legt de in de bijlage vermelde transnationale
maatregelen , die gericht zijn op werkenden in ondernemin
gen, ten uitvoer, ter ondersteuning van, en aanvulling op, de
door en in de Lid-Staten ontwikkelde activiteiten voor het

bevorderen van de ontwikkeling van de voortgezette
beroepsopleiding; daarbij houdt zij rekening met de verschei
denheid aan behoeften en situaties in de Lid-Staten , met
name wat betreft het niveau van de voortgezette beroepsop

leiding in elke Lid-Staat en de bestaande regelingen ter
zake .
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1.

De Commissie wordt bijgestaan door een raadgevend

comité , bestaande uit twee vertegenwoordigers per Lid-Staat
en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commis
sie .

Twaalf vertegenwoordigers van de sociale partners, die door
de Commissie worden benoemd op voordracht van de
organisaties die de sociale partners op communautair niveau
vertegenwoordigen, zullen als waarnemer aan de werkzaam
heden van het Comité deelnemen .

2.
De vertegenwoordiger van de Commissie legt aan het
Comité ontwerp-maatregelen voor betreffende:
a) de algemene beleidsmaatregelen voor het Force-pro

Artikel 7

Financiering
1.
Het bedrag dat noodzakelijk wordt geacht voor de
financiering in de eerste twee jaar van de in artikel 1 , lid 1 ,
bedoelde periode van vier jaar van het Force-programma
beloopt 24 miljoen ecu .

gramma ;

b) de algemene beleidsmaatregelen betreffende de financiële
steun die door de Gemeenschap wordt verstrekt (bedra
gen, looptijd en begunstigden);
c) de vraagstukken inzake het algemene evenwicht van het
Force-programma, met inbegrip van de uitsplitsing daar
van over de verschillende acties .

2.
De nodige jaarlijkse kredieten worden toegestaan in
het kader van de jaarlijkse begrotingsprocedure overeenkom
stig de door het Europese Parlement, de Raad en de
Commissie gezamenlijk vastgestelde financiële vooruitzich
ten en afhankelijk van de ontwikkeling van die vooruitzich

3.
Hét Comité brengt binnen een termijn die de voorzitter
kan vaststellen naar gelang van de urgentie van de materie
advies uit over dit ontwerp , zo nodig door middel van een
stemming,

ten .

4.
Het advies wordt in de notulen opgenomen; voorts
heeft elke Lid-Staat het recht te verzoeken dat zijn standpunt
in de notulen wordt opgenomen .
Artikel 8

Samenhang en complementariteit

1.

De Commissie ziet toe op samenhang en complemen

5.
De Commissie houdt zoveel mogelijk rekening met het
door het Comité uitgebrachte advies. Zij brengt het Comité
op de hoogte van de wijze waarop zij rekening heeft
gehouden met zijn advies .

tariteit van de communautaire acties in het kader van het

Force-programma met de andere communautaire program
ma's op het gebied van de beroepsopleiding.

2.
Bij de uitvoering van het Force-programma laat de
Commissie zich door het Europees Centrum voor de ontwik
keling van de beroepsopleiding (Cedefop ) bijstaan onder de
voorwaarden van Verordening (EEG) nr. 337 / 75 van de
Raad van 10 februari 1975 houdende oprichting van een
Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsop
leiding ( 1 ).
(») PB nr. L 39 van 13 . 2 . 1975 , blz . 1 .

Artikel 11

Evaluatie en verslagen
1.
De resultaten van de transnationale maatregelen die
overeenkomstig artikel 6 en de bijlage zijn genomen, worden
extern en objectief aan de hand van in overleg tussen de
Commissie en de Lid-Staten bepaalde criteria geëvalueerd :

a) voor de eerste maal, in de loop van de eerste helft van
1993 ;
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b) voor de tweede maal , in de loop van de eerste helft van
1995 .

2.
De Lid-Staten leggen om de twee jaar, te rekenen vanaf
de datum van aanneming van dit besluit, aan de Commissie
een verslag voor over de maatregelen die zijn genomen voor
de tenuitvoerlegging van het in artikel 5 vastgestelde gemeen
schappelijk kader van richtsnoeren, en delen tevens alle
nuttige informatie mee over de bestaande regelingen voor de
bevordering en de financiering van de voortgezette beroeps
opleiding.
3.
De Commissie legt aan het Europese Parlement, de
Raad, het Economisch en Sociaal Comité en het Raadgevend
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Comité voor de beroepsopleiding 'vóór 30 juni 1993 een
tussentijds verslag voor over de aanloopfase en vóór 30 juni
1995 een eindverslag over de tenuitvoerlegging van het
Force-programma.

Gedaan te Brussel, 29 mei 1990.

Voor de Raad
De Voorzitter
B. AHERN
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BIJLAGE
TRANSNATIONALE MAATREGELEN

(Artikel 6)

I. ACTIE I — Steun voor innovatie bij de voortgezette beroepsopleiding
1 . Synergie bij de innovatie

De Gemeenschap ondersteunt de activiteiten van het Europees netwerk voor transnationale acties ten
einde het opzetten , organiseren en evalueren van de acties inzake de voortgezette beroepsopleiding te
verbeteren en de overdracht van kennis en know-how in de Gemeenschap te bevorderen.

De inbreng van de Gemeenschap in het kader van het Force-programma bestaat er met name in op
communautair niveau de aansluiting tussen de acties te bevorderen via stimulerende en samenwer
kingsmaatregelen en door de verspreiding van informatie en ervaring.
Bijstand van de Gemeenschap wordt verleend voor:
a) een uitwisselingsprogramma ter bevordering van een snelle verspreiding van innovaties op het gebied
van de voortgezette beroepsopleiding en van een aanzienlijke verbetering van de toegang hiertoe. De
Gemeenschap verleent beurzen voor stages in ondernemingen of in opleidingsinstellingen in een
andere Lid-Staat , ten behoeve van :
— full-time opleiders ,
— medewerkers van afdelingen personeelszaken ,
— personeelsvertegenwoordigers binnen ondernemingen en
— opleidingsspecialisten van regionale consortia ;

b) werkzaamheden ter voorbereiding van het opzetten en uitwerken door ondernemingen, groepen van
ondernemingen en opleidingsinstellingen in verschillende Lid-Staten, van transnationale of grenso
verschrijdende proefprojecten op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding met het oog op de
bevordering van de overdracht van informatie en know-how in de Gemeenschap, waarbij prioriteit
wordt verleend aan de behoeften van de kleine en middelgrote ondernemingen en waarbij met de
mogelijkheden en gevolgen van de voltooiing van de interne markt rekening wordt gehouden.
2. Europees sectorieel onderzoek naar programma's voor voortgezette beroepsopleiding

De Gemeenschap verleent steun aan sectorieel onderzoek naar programma's op het gebied van de voort
gezette beroepsopleiding, waarbij de volgende punten onderzocht worden:
— methoden voor het opstellen van programma's voor voortgezette beroepsopleiding binnen de
onderneming ;
— kosten/ batenanalyse van de voortgezette beroepsopleiding binnen de onderneming;
*— overeenkomsten en gewoonten binnen <le ondernemingen en collectieve arbeidsovereenkomsten ;
— overeenkomsten tussen ondernemingen ;
T~ overeenkomsten tussen ondernemingen en overheidsinstanties;
— technieken die worden gebruikt voor het ontwikkelen van de voortgezette beroepsopleiding en het
verbeteren van de toegang hiertoe voor werkenden die laaggeschoold zijn, deeltijds en op een onzekere
basis werken .

II . ACTIE II — Analyse, observatie, evaluatie en prognose

1 . Uitwisseling van vergelijkbare gegevens betreffende de voortgezette beroepsopleiding
De Gemeenschap steunt regelmatige uitwisselingen van vergelijkbare gegevens betreffende de voortge
zette beroepsopleiding.
In nauwe samenwerking met de Eurostat-groep Onderwijs- en opleidingsstatistieken zal de Gemeenschap
de in de Lid-Staten voorhanden zijnde gegevens inzamelen , vergelijkbare concepten op basis van reeds op
nationaal niveau verrichte werkzaamheden verder ontwikkelen , een in alle Lid-Staten bruikbaar
gemeenschappelijk methodologisch kader vaststellen en een specifiek onderzoek uitvoeren op basis van
vragenlijsten die voor een steekproef aan een aantal ondernemingen zullen worden toegezonden , zulks in
samenwerking met de bevoegde organisaties in de Lid-Staten .

De
—
—
—
—

in te winnen inlichtingen hebben betrekking op:
hét aantal personen dat aan een opleiding deelneemt;
het aantal deelnemers per soort activiteit en per bedrijfsgrootteklasse;
de kosten van de opleiding;
opleidingen binnen en buiten de onderneming;
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—
—
—
—

opleidingen buiten de onderneming per soort opleidingsinstelling;
opleidingen naar vakgebied binnen de onderneming;
de duur van de opleiding binnen de onderneming;
het percentage mannelijke en vrouwelijke deelnemers .

2. Analyse van het contractuele beleid op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding

De Gemeenschap ondersteunt de ontwikkeling van een coherente analyse van overeenkomsten binnen
ondernemingen en van collectieve overeenkomsten inzake de voortgezette beroepsopleiding in de
Lid-Staten .

Ter aanmoediging van de verspreiding van vernieuwende overeenkomsten stimuleert de Gemeenschap
het uitwisselen van ervaringen tussen de vertegenwoordigers van beroepsgroepenorganisaties , van
werkgevers- en werknemersorganisaties en van de overige betrokken personen.
Ten einde de verspreiding van vernieuwende overeenkomsten te stimuleren verleent de Gemeenschap aan
organisaties van sociale partners of paritaire organen in verschillende Lid-Staten beurzen ter ondersteu
ning van de uitwisseling van personen die een rol spelen in het maatschappelijk proces (leden van
beroepsgroepenorganisaties).

3 . Prognose omtrent de ontwikkelingen op het gebied van beroepskwalificaties en beroepen

Uitgaande van de werkzaamheden die het Cedefop op dit gebied reeds heeft verricht en met hulp van dit
Centrum , ondersteunt de Gemeenschap de transnationale samenwerking tussen deskundigen voor het
analyseren en voorspellen van de ontwikkelingen op het gebied van de eisen inzake kwalificaties en
beroepen .

Deze deskundigen worden onder andere belast met het verbeteren van de vergelijkbaarheid van de
methoden voor het analyseren van de behoeften op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding en de
veranderingen op de arbeidsmarkt. Daartoe moeten zij onderzoeken of er gemeenschappelijke
analysemodellen kunnen worden ontwikkeld .

III . ACTIE III — Begeleidende maatregelen

De werkzaamheden in het kader van het Force-programma krijgen de nodige technische bijstand op
communautair niveau met het oog op een goed verloop, met name wat betreft de begeleiding en de
permanente evaluatie van het programma en de verspreiding en overdracht van de behaalde resultaten.
IV . Financiële bijdrage van de Gemeenschap
De Gemeenschap financiert de uitgaven in verband met de maatregelen van de acties I, II en III .

De Gemeenschap draagt maximaal 80% van de kosten van het statistisch onderzoek naar de voortgezette
beroepsopleiding.
De Gemeenschap draagt tot 100 % van de kosten van :
— de analysemodellen voor collectieve arbeidsovereenkomsten ;

— de prognoses op het gebied van de vereisten inzake beroepskwalificaties en beroepen ;
— de begeleidende maatregelen .

De financiële bijdrage van de Gemeenschap voor beurzen in verband met uitwisselingen blijft beperkt tot de
rechtstreekse mobiliteitskosten en mag voor uitwisselingen van ten hoogste drie maanden per beurs en per
begunstigde niet meer dan 7 500 ecu bedragen .
De Gemeenschap draagt tot 100% van de kosten van:
— het beheer van het netwerk;

— de samenwerkingsactiviteiten (conferenties , seminars , werkgroepen);
— de verspreiding van de resultaten van het Force-programma .

De financiële bijdrage van de Gemeenschap voor de werkzaamheden ter voorbereiding van het opzetten en
uitwerken van transnationale proefprojecten op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding blijft
beperkt tot 50 % van de uitgaven voor de voorbereiding van transnationale proefprojecten op het gebied van
de voortgezette beroepsopleiding; voor transnationale proefprojecten van ten hoogste twee jaar mag zij per
jaar en per project niet meer dan 100 000 ecu belopen .
De Gemeenschap draagt tot 100% van de kosten van het opzetten, uitvoeren en evalueren van sectorieel
onderzoek, met een maximum van 0,5 miljoen ecu per onderzoek voor de volledige duur ervan.

Nr . L 156 / 7

Nr . L 156 / 8

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

21 . 6 . 90

BESLUIT VAN DE RAAD
van 29 mei 1990

tot wijziging van Besluit 84 / 636 / EEG tot opstelling van een derde gemeenschappelijk
programma ter bevordering van de uitwisseling van jeugdige werknemers binnen de
Gemeenschap
( 90 / 268 / EEG )
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap , inzonderheid op artikel 235 ,
Gezien het voorstel van de Commissie (*),

Overwegende dat het wenselijk lijkt te bepalen dat de Raad
het voorstel van de Commissie voor een nieuw programma
ter bevordering van de uitwisseling van jeugdige werknemers
uiterlijk op 31 maart 1991 behandelt en dat het derde
programma uiterlijk op 31 december 1991 afloopt ; dat het
noodzakelijk lijkt dat het nieuwe programma uiterlijk op 1
januari 1992 van toepassing is,

Gezien het advies van het Europese Parlement (2),
BESLUIT :

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comi

té ( 3 ),

Overwegende dat de Gemeenschap jeugdige werknemers
door concrete maatregelen dient te helpen;
Overwegende dat de Lid-Staten naar luid van artikel 50 van
het Verdrag de uitwisseling van jeugdige werknemers in het
kader van een gemeenschappelijk programma moeten begun
stigen;
Overwegende dat bij Besluit 84 / 636 / EEG (4) een derde
gemeenschappelijk programma ter bevordering van de uit
wisseling van jeugdige werknemers binnen de Gemeenschap
is opgesteld ;
Overwegende dat de Raad bij Besluit 88 / 348 / EEG ( 5)
tevens het actieprogramma „Jeugd voor Europa" heeft

Enig artikel

Artikel 12 van Besluit 84 / 636 / EEG wordt vervangen
door:

„Artikel 12

1.

Uiterlijk op 31 maart 1991 behandelt de Raad het

voorstel van de Commissie betreffende een besluit van de

Raad tot opstelling van een nieuw gemeenschappelijk
programma ter bevordering van de uitwisseling van
jeugdige werknemers binnen de Gemeenschap .
2.
Het derde gemeenschappelijk programma ter
bevordering van de uitwisseling van jeugdige werknemers
binnen de Gemeenschap loopt af op de dag voorafgaande
aan die waarop het in lid 1 genoemde besluit van
toepassing wordt , en in ieder geval op 31 december
1991 .".

aangenomen ;

Overwegende dat de Europese Raad van 28 en 29 juni 1985
de conclusies van het ad hoe comité „Europa van de Burgers"
heeft aangenomen , waarin het bevorderen van de uitwisse
ling van jongeren binnen de Gemeenschap en de oprichting
van een echt netwerk van uitwisseling in elk van de Lid-Staten
en tussen de Lid-Staten onderling wordt aanbevolen;

(!) PB nr . C 89 van 7. 4 . 1990 , blz . 10.
(2 ) Advies uitgebracht op 18 mei 1990 (nog niet verschenen in het
Publikatieblad).
( 3 ) Advies uitgebracht op 25 april 1990 (nog niet verschenen in het
Publikatieblad).
(4 ) PB nr . L 331 van 19 . 12. 1984 , blz . 36 .
( 5 ) PB nr . L 158 van 25 . 6 . 1988 , blz . 42 .

Gedaan te Brussel , 29 mei 1990 .
Voor de Raad

De Voorzitter
B. AHERN

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

21 . 6 . 90

Nr . L 156 / 9

RICHTLIJN VAN DE RAAD
van 29 mei 1990

betreffende de minimum veiligheids- en gezondheidsvoorschriften voor het manueel hanteren van
lasten met gevaar voor met name rugletsel voor de werknemers (vierde bijzondere richtlijn in de zin
van artikel 16, lid 1 , van Richtlijn 89/ 391 / EEG)
( 90 / 269 / EEG )

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap^ inzonderheid op arti
kel 118 A ,

Gezien het voorstel van de Commissie (*), opgesteld na
raadpleging van het Raadgevend Comité voor de veiligheid,
de hygiëne en de gezondheidsbescherming op de arbeids
plaats,
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 minimum
voorschriften vaststelt om de verbetering van met name het
arbeidsmilieu te bevorderen , ten einde een hogere graad van
bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de
werknemers te waarborgen;
Overwegende dat volgens dat artikel in deze richtlijnen
wordt vermeden zodanige administratieve, financiële en
juridische verplichtingen op te leggen dat zij oprichting en
ontwikkeling van kleine en middelgrote ondernemingen

de Raad van 12 juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging
van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de
veiligheid en de gezondheid van werknemers op het werk (6 );
dat de bepalingen van die richtlijn daarom ten volle gelden
voor het manueel hanteren van lasten met gevaar voor met
name rugletsel voor de werknemers, onverminderd meer
dwingende en /of specifieke bepalingen die in de onderhavige
richtlijn zijn opgenomen ;
Overwegende dat de onderhavige richtlijn een concreet
element vormt in hét kader van de verwezenlijking van de
sociale dimensie van de interne markt;

Overwegende dat het Raadgevend Comité voor de veiligheid,
de hygiëne en de gezondheidsbescherming op de arbeids
plaats krachtens Besluit 74 / 325 / EEG ( 7) door de Commis
sie wordt geraadpleegd voor het uitwerken van voorstellen
op dit gebied,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

AFDELING I

zouden kunnen hinderen;
ALGEMENE BEPALINGEN

Overwegende dat de mededeling van de Commissie over haar
programma inzake de veiligheid, de hygiëne en de gezond
heid op het werk .(*) voorziet in de vaststelling van richtlijnen
om de veiligheid en de gezondheid van de werknemers te
garanderen;

Artikel 1

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 voorne
men van de Commissie om hem op korte termijn een richtlijn
voor te leggen betreffende de bescherming tegen risico's in
verband met het langs niet-mechanische weg verplaatsen van

1.
In deze richtlijn, die de vierde bijzondere richtlijn is in
de zin van artikel 16 , lid 1 , van Richtlijn 89 / 391 / EEG,
worden minimum veiligheids- en gezondheidsvoorschriften
vastgesteld voor het manueel hanteren van lasten met gevaar
voor met name rugletsel voor de werknemers .

zware lasten;

Overwegende dat naleving van de minimumvoorschriften die
een hogere graad van bescherming en gezondheid op de
arbeidsplaats kunnen garanderen dwingend vereist is om de
veiligheid en de gezondheid van de werknemers te waar
borgen;
Overwegende dat deze richtlijn een bijzondere richtlijn is in
de zin van artikel 16 , lid 1 , van Richtlijn 89 / 391 / EEG van
(M PB nr . C 117 van 4 . 5 . 1988 , blz . 8 .
(2 ) PB nr . C 326 van 19 . 12 . 1988 , blz . 137 , en PB nr. C 96 van
17. 4 . 1990 , blz . 82 .
( 3 ) PB nr . C 318 van 12 . 12 . 1988 , blz. 37 .
(4 ) PB nr . C 28 van 3 . 2 . 1988 , blz . 3 .
( 5 ) PB nr . C 28 van 3 . 2 . 1988 , blz. 1 .

Doel

2.
De bepalingen van Richtlijn 89 / 391 / EEG gelden ten
volle voor het gehele in lid 1 bedoelde terrein , onverminderd
meer dwingende en / of specifieke bepalingen die in onderha
vige richtlijn zijn opgenomen.
Artikel 2

Definitie

In de zin van deze richtlijn wordt onder manueel hanteren
van lasten verstaan, elke handeling waarbij een last door een
(«) PB nr. L 183 van 29 . 6 . 1989 , blz. 1 .
( 7 ) PB nr. L 185 van 9 . 7 . 1974 , blz . 15 .
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of meer werknemers wordt vervoerd of ondersteund, zoals

het optillen, neerzetten, duwen, trekken, dragen of verplaat- ~
sen van een last en die vanwege de kenmerken ervan of
ergonomisch ongunstige omstandigheden, bij de werkne
mers met name rugletsel kan veroorzaken.

AFDELING II

VERPLICHTINGEN VAN DE WERKGEVERS

Artikel 3
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Artikel 6

Voorlichting en opleiding van de werknemers
1.
Onverminderd artikel 10 van Richtlijn 89 / 391 / EEG
worden de werknemers en/ of hun vertegenwoordigers in
kennis gesteld van alle maatregelen die ter uitvoering van
deze richtlijn dienen te worden genomen voor de bescher
ming van de veiligheid en de gezondheid.
De werkgever dient erop toe te zien dat de werknemers en / of
hun vertegenwoordigers algemene indicaties — en telkens
wanneer dat mogelijk is, nauwkeurige inlichtingen — krijgen
betreffende:

— het gewicht van een last;
— het zwaartepunt of de zwaarste kant wanneer het gewicht
van de inhoud van een verpakking niet gelijk is ver
deeld .

Algemene bepaling
1.
De werkgever neemt passende organisatorische maat
regelen of gebruikt passende middelen, met name mechani
sche uitrustingen, om te voorkomen dat de werknemers
lasten manueel moeten hanteren .

2.

Wanneer niet kan worden vermeden dat werknemers

2.
Onverminderd artikel 12 van Richtlijn 89 / 391 / EEG
dient de werkgever ervoor te zorgen dat de werknemers
daarenboven adequate opleiding en nauwkeurige inlichtin
gen krijgen over de manier waarop lasten gehanteerd moeten
worden en over de risico's die zij meer in het bijzonder lopen
wanneer de werkzaamheden technisch verkeerd worden

uitgevoerd , met inachtneming van de bijlagen I en II .

lasten manueel moeten hanteren, neemt de werkgever pas
sende organisatorische maatregelen , gebruikt hij passende
middelen of verschaft hij de werknemers dergelijke middelen ,
ten einde de risico's ten gevolge van het manueel hanteren van
die lasten te Verkleinen, met inachtneming van bijlage I.

Artikel 4

Artikel 7

Raadpleging en medezeggenschap van de werknemers
Overeenkomstig artikel 11 van Richtlijn 89 / 391 / EEG wor
den de werknemers en / of hun vertegenwoordigers geraad
pleegd en hebben zij medezeggenschap omtrent de materies
die onder deze richtlijn, met inbegrip van de bijlagen ,
vallen .

Inrichting van de werkplek
In alle gevallen waarin niet kan worden vermeden dat de
werknemer lasten manueel moet hanteren, richt de werkge
ver de werkplek zodanig in dat dit hanteren zo veilig en zo
gezond mogelijk geschiedt, en:

AFDELING III
DIVERSE BEPALINGEN

a) beoordeelt hij , zo mogelijk vooraf, de veiligheids- en
gezondheidsaspecten van het soort werk, waarbij hij met
name let op de kenmerken van de last, met inachtneming
van bijlage I;
b) ziet hij erop toe dat het gevaar van met name rugletsel
voor de werknemer door passende maatregelen wordt
vermeden of verminderd, waarbij hij met name let op de
kenmerken van de werkomgeving en de eisen van de
taak, met inachtneming van bijlage I.

Artikel 8

Aanpassing van de bijlagen

De zuiver technische aanpassingen van de bijlagen I en II in
verband met de technische vooruitgang, de ontwikkeling van
internationale regelingen of specificaties of de kennis op het
gebied van het manueel hanteren van lasten, worden vast
gesteld volgens de procedure van artikel 17 van Richtlijn
89 / 391 / EEG .

Artikel 5

Artikel 9

Inachtneming van bijlage II

Slotbepalingen

Voor de tenuitvoerlegging van artikel 6 , lid 3 , onder b), van
artikel 14 en van artikel 15 van Richtlijn 89 / 391 / EEG ,
dient rekening te worden gehouden met bijlage II .

1.
De Lid-Staten doen de nodige wettelijke en bestuurs
rechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 31
december 1992 aan deze richtlijn te voldoen .
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Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis .
2.

De Lid-Staten delen de Commissie de tekst van de

bepalingen van intern recht mede, die zij op het onder deze
richtlijn vallende gebied reeds hebben vastgesteld of vast
stellen .

3.
De Lid-Staten brengen de Commissie om de vier jaar
verslag uit over de praktische tenuitvoerlegging van de
bepalingen van deze richtlijn, onder vermelding van de
standpunten van de sociale partners.

De Commissie geeft kennis van het verslag aan het Europese
Parlement, de Raad, het Economisch en Sociaal Comité en

het Raadgevend Comité voor de veiligheid, de hygiëne en de
gezondheidsbescherming op de arbeidsplaats.
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4.
De Commissie legt op gezette tijden aan het Europese
Parlement, de Raad en het Economisch en Sociaal Comité
een verslag voor over de tenuitvoerlegging van deze richtlijn,
met inachtneming van de leden 1 , 2 en 3 .
Artikel 10

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.
Gedaan te Brussel , 29 mei 1990 .
Voor de Raad

De Voorzitter
B. AHERN
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BIJLAGE I (*)

REFERENTIEFACTOREN

(Artikel 3, lid 2, artikel 4, onder a) en b), alsmede artikel 6, lid 2)

1.

Kenmerken van de last

Het manueel hanteren van een last kan gevaar opleveren, met name voor rugletsel, wanneer de last:
— te zwaar of te groot is ;
— onhandig of moeilijk vast te pakken is;
— onstabiel is of de inhoud ervan kan gaan schuiven;
— zo ligt dat hij op een afstand van de romp of met voorovergebogen of verdraaide romp gehanteerd moet
worden;

— door zijn vorm en / of consistentie, met name in geval van stoten , voor de werknemer letsels kan
veroorzaken .

2. Vereiste lichamelijke inspanning:

Een lichamelijke inspanning kan gevaar, met name voor rugletsel, opleveren wanneer de inspanning:
— te groot is ;

— slechts mogelijk is door een draaiende beweging van de romp;
— kan leiden tot een plotselinge beweging van de last;
— uitgevoerd wordt met het lichaam in onstabiele positie.
3 . Kenmerken van de werkomgeving
De kenmerken van de werkomgeving kunnen het gevaar voor met name rugletsel doen toenemen ,
wanneer

— er niet genoeg ruimte is , met name in verticale richting, om het werk te verrichten ;
— de bodem oneffen is , en dus gevaar oplevert voor struikelen, of glad is , zodat de werknemer erop kan
uitglijden met het schoeisel dat hij draagt;

— de ruimte of de werkomgeving zodanig is dat de werknemer de lasten niet manueel kan hanteren op een
veilige hoogte of in een gunstige houding;
— de bodem of de werkplek hoogteverschillen vertoont, zodat de last op verschillende hoogten moet worden
gehanteerd;
— de bodem of het steunpunt instabiel zijn ;
— temperatuur , luchtvochtigheid of luchtcirculatie niet aangepast zijn .
4.

Eisen van de taak

De taak kan ook gevaar voor met name rugletsel opleveren , wanneer daarmee een of meer van de volgende
factoren gemoeid zijn :
— er moeten lichamelijke inspanningen worden verricht die met name de wervelkolom te vaak of te langdurig
belasten;
— er zijn onvoldoende rust- of recuperatieperioden;
— de lasten moeten over te grote afstanden worden opgetild, neergezet of gedragen;
— het werktempo wordt bepaald door een proces dat door de werknemer niet kan worden aangepast.

(*) Voor een multifactoriële analyse kan tegelijkertijd rekening worden gehouden met de verschillende punten van de bijlagen 1
en II .
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BIJLAGE II (*)

INDIVIDUELE RISICOFACTOREN

(Artikel 5 en artikel 6, lid 2)

De werknemer kan gevaar lopen, indien:
— hij fysiek niet in staat is de taak uit te voeren ;

— hij verkeerde kleding, schoeisel of andere persoonlijke uitrusting draagt;
— zijn kennis of opleiding onvoldoende of niet is aangepast.

(*) Voor een multifactoriële analyse kan tegelijkertijd rekening worden gehouden met de verschillende punten van de bijlagen 1
en II .
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RICHTLIJN VAN DE RAAD
van 29 mei 1990

betreffende minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid met betrekking tot het
werken met beeldschermapparatuur (vijfde bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1 ,
van Richtlijn 89 / 391 / EEG)
(90 / 270 / EEG )
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap , inzonderheid op arti
kel 118 A,

Gezien het voorstel van de Commissie ('), opgesteld na
raadpleging van het Raadgevend Comité voor de veiligheid,
de hygiëne en de gezondheidsbescherming op de arbeids
plaats ,
In samenwerking met het Europese Parlement (2),

veiligheid en de gezondheid van werknemers op het werk (6 );
dat de bepalingen van die richtlijn daarom ten volle gelden
voor het gebruik van beeldschermen door werknemers,
onverminderd meer dwingende en / of specifieke bepalingen
die in de onderhavige richtlijn zijn opgenomen ;

Overwegende dat de werkgevers zich op de hoogte moeten
stellen van de technische vooruitgang en van de wetenschap
pelijke kennis op het gebied van het ontwerpen van werk
plekken, om eventuele noodzakelijk geworden aanpassingen
uit te voeren , ten einde een hoger niveau van bescherming van
de gezondheid en de veiligheid van de werknemers te kunnen
garanderen;

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 minimum
voorschriften vaststelt om de verbetering van met name het
arbeidsmilieu te bevorderen , ten einde een hogere graad van
bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de
werknemers te waarborgen ;
Overwegende dat volgens dit artikel in deze richtlijnen wordt
vermeden zodanige administratieve , financiële en juridische
verplichtingen op te leggen dat zij oprichting en ontwikkeling
van kleine en middelgrote ondernemingen zouden kunnen

Overwegende dat voor een werkplek met beeldschermappa
ratuur de ergonomische aspecten bijzonder belangrijk zijn;
Overwegende dat de onderhavige richtlijn een concreet
element vormt in het kader van de verwezenlijking van de
sociale dimensie van de interne markt;

Overwegende dat het Raadgevend Comité voor de veiligheid,
de hygiëne en de gezondheidsbescherming op de arbeids
plaats krachtens Besluit 74 / 325 / EEG ( 7) door de Commis
sie wordt geraadpleegd voor het uitwerken van voorstellen
op dit gebied ,

hinderen;

Overwegende dat de mededeling van de Commissie over haar
programma inzake de veiligheid , de hygiëne en de gezond
heid op het werk (4) voorziet in de vaststelling van maatre
gelen met betrekking tot de nieuwe technologieën; dat de
Raad daarvan in zijn Resolutie van 21 december 1987
betreffende de veiligheid , de hygiëne en de gezondheid op de
arbeidsplaats ( 5) nota heeft genomen ;

Overwegende dat de naleving van de minimumvoorschriften
die een hogere graad van veiligheid van de met een beeld
scherm uitgeruste werkplekken kunnen garanderen dwin
gend vereist is om de veiligheid en gezondheid van de
werknemers te waarborgen ;

Overwegende dat deze richtlijn een bijzondere richtlijn is in
de zin van artikel 16 , lid 1 , van Richtlijn 89 / 391 / EEG van
de Raad van 12 juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging
van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de
0 ) PB nr. C 113 van 29 . 4 . 1988 , blz . 7 , en PB nr . C 130 van
26 . 5 . 1989 , blz . 5 .
( 2 ) PB nr. C 12 van 16 . 1 . 1989 , blz . 92 , en PB nr . C 113 van
7.5.1990 .

( 3 ) PB nr. C 318 van 12 . 12 . 1988 , blz . 32.
(<) PB nr. C 28 van 3 . 2 . 1988 , blz . 3 .
( s ) PB nr. C 28 van 3 . 2 . 1988 , blz . 1 .

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :

AFDELING I
ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

Doel

1.
In deze richtlijn, die de vijfde bijzondere richtlijn is in
de zin van artikel 16 , lid 1 , van Richtlijn 89 / 391 / EEG ,
worden minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezond
heid vastgesteld betreffende het werken met beeldschermap
paratuur als omschreven in artikel 2 .
2.
De bepalingen van Richtlijn 89 / 391 / EEG gelden ten
volle voor het gehele in lid 1 bedoelde terrein , onverminderd
meer dwingende en / of specifieke bepalingen die in de
onderhavige richtlijn zijn opgenomen .
( s ) PB nr . L 183 van 29 . 6 . 1989 , blz. 1 .
( 7) PB nr . L 185 van 9 . 7 . 1974 , blz . 15 .
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3.
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Déze richtlijn is niet van toepassing op:

Artikel 4

a) bestuurdersplaatsen op voertuigen of machines;

Voor het eerst in gebruik genomen werkplekken

b) computersystemen in transportmiddelen ;
c) computersystemen die in de eerste plaats bestemd zijn
voor gebruik door het publiek;
d) zogenaamde „draagbare" systemen die niet aanhoudend
worden gebruikt op een werkplek;

De werkgevers moeten passende maatregelen nemen opdat
werkplekken die na 31 december 1992 voor het eerst in
gebruik worden genomen, aan de minimumvoorschriften
van de bijlage voldoen .

e) rekenmachines, kassa's en andere apparatuur die voor
zien is van een klein display voor gegevens of hoeveelhe
den , dat nodig is voor het directe gebruik van die

Artikel S

Reeds in gebruik zijnde werkplekken

apparatuur;

f) conventionele schrijfmachines met „display".

Artikel 2

De werkgevers moeten passende maatregelen nemen opdat
de werkplekken die op 31 december 1992 reeds in gebruik
zijn, uiterlijk vier jaar na die datum worden aangepast aan de
minimumvoorschriften in de bijlage.

Definities

Artikel 6

In deze richtlijn wordt verstaan onder:

a) „beeldscherm": een alfanumeriek of grafisch scherm,
ongeacht het gebruikte afbeeldingsprocédé;
b) „werkplek": het geheel dat bestaat uit beeldschermappa
ratuur, in voorkomend geval voorzien van een toetsen
bord of voorziening voor gegevensinvoer en / of de
interface mens / machine bepalende software, facultatie
ve accessoires, nevenapparatuur met inbegrip van de
schijveneenheid, een telefoon, een modem, een printer,
een documenthouder, een stoel en een werktafel of

werkvlak, alsmede de onmiddellijke werkomgeving;
c) „werknemer": iedere werknemer in de zin van artikel 3 ,
onder a), van Richtlijn 89 / 391 / EEG die gewoonlijk
gedurende een aanzienlijk deel van zijn normale werktijd
gebruik maakt van beeldschermapparatuur.

Voorlichting en opleiding van de werknemers
1.
Onverminderd artikel 10 van Richtlijn 89 / 391 / EEG
moeten de werknemers voorlichting krijgen over alles wat
verband houdt met de veiligheid en gezondheid op hun
werkplek, met name over de maatregelen voor werkplekken
dié krachtens de artikelen 3 , 7 en 9 worden genomen.

In ieder geval worden de werknemers of hun vertegenwoor
digers op de hoogte gesteld van alle maatregelen betreffende
de veiligheid en de gezondheid, die met toepassing van de
onderhavige richtlijn genomen worden.
2.
Onverminderd artikel 12 van Richtlijn 89 / 391 / EEG
moet iedere werknemer bovendien een opleiding krijgen
betreffende de wijze van.gebruik alvorens met dit soort werk
te beginnen, en telkens wanneer de organisatie van de
werkplek ingrijpend wordt gewijzigd.

AFDELING II

Artikel 7

VERPLICHTINGEN VAN DE WERKGEVERS

Dagindeling van het werk

Artikel 3

Analyse van de werkplekken
1.
De werkgevers zijn gehouden een analyse van de
werkplekken te verrichten om de omstandigheden inzake
veiligheid en gezondheid te evalueren die deze voor hun

De werkgever is gehouden de activiteit van de werknemer
zodanig te organiseren dat het dagelijkse werken met een
beeldscherm op gezette tijden wordt onderbroken door
rustpauzen of andersoortige activiteiten , waardoor de be
lasting van ljet werken met een beeldscherm wordt ver
licht.

werknemers inhouden, met name inzake de eventuele risico's

Artikel 8

voor het gezichtsvermogen en de problemen van lichamelijke
en geestelijke belasting.

Raadpleging en medezeggenschap van de werknemers

2.
De werkgevers moeten passende maatregelen nemen
om de daarbij vastgestelde risico's te ondervangen , in het
licht van de in lid 1 bedoelde evaluatie, rekening houdend
met de samenvoeging en / of de combinatie van de gevolgen
van de vastgestelde risico's.

Overeenkomstig artikel 11 van Richtlijn 89 / 391 / EEG wor
den de werknemers en / of hun vertegenwoordigers geraad
pleegd en hebben zij medezeggenschap omtrent de materies
die onder deze richtlijn , met inbegrip van de bijlage,
vallen .
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Artikel 9

Bescherming van de ogen en het gezichtsvermogen van de
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gebied van beeldschermapparatuur, worden vastgesteld vol
gens de procedure van artikel 17 van Richtlijn 89 / 391 /
EEG .

werknemers
1.

De werknemers moeten:

Artikel 11

— alvorens met het werken met een beeldscherm te begin

Slotbepalingen

nen , en

— daarna op gezette tijden, en
— wanneer zich gezichtsstoornissen voordoen die het gevolg
kunnen zijn van het werken met een beeldscherm,
een passend onderzoek van de ogen en van het gezichtsver
mogen kunnen ondergaan, uitgevoerd door iemand die de
daartoe vereiste competentie bezit.
2.
De werknemers moeten een oftalmologisch onderzoek
kunnen ondergaan indien de resultaten van het in lid 1

1.
De Lid-Staten doen de nodige wettelijke en bestuurs
rechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 31
december 1992 aan deze richtlijn te voldoen.
Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.
2.

De Lid-Staten delen de Commissie de tekst van de

bepalingen van intern recht mede die zij op het onder deze
richtlijn vallende gebied reeds hebben vastgesteld of vaststel
len .

bedoelde onderzoek zulks vereisen .
3.

Indien de resultaten van het in lid 1 of lid 2 bedoelde

onderzoek dit vereisen, én de normale correctiemiddelen niet
kunnen worden gebruikt, moeten de werknemers speciale,
met het betrokken werk verband houdende correctiemidde

len krijgen.

4.

De ter uitvoering van dit artikel genomen maatregelen

mogen in geen geval extra kosten voor de werknemers met
zich brengen .

5.

De bescherming van de ogen en het gezichtsvermogen

van de werknemers kan een onderdeel vormen van een

nationaal stelsel van gezondheidszorg.

3.
De Lid-Staten brengen de Commissie om de vier jaar
verslag uit over de praktische tenuitvoerlegging van de
bepalingen van deze richtlijn, onder vermelding van de
standpunten van de sociale partners .
De Commissie geeft kennis van het verslag aan het Europese
Parlement, de Raad , het Economisch en Sociaal Comité en

het Raadgevend Comité voor de veiligheid , de gezondheid en
de hygiëne op de arbeidsplaats.
4.

De Commissie legt op gezette tijden aan het Europese

Parlement, de Raad en het Economisch en Sociaal Comité

een verslag voor over de tenuitvoerlegging van deze richtlijn,
met inachtneming van de leden 1 , 2 en 3 .
Artikel 12

AFDELING III

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten .

DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 10

Gedaan te Brussel , 29 mei 1990 .

Aanpassingen van de bijlage
Voor de Raad

De zuiver technische aanpassingen van de bijlage in verband
met de technische vooruitgang, de ontwikkeling van de
internationale regelingen of specificaties of de kennis op het

De Voorzitter
B. AHERN
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BIJLAGE

MINIMUMVOORSCHRIFTEN

(Artikelen 4 en 5)

Opmerking vooraf
De in deze bijlage vervatte verplichtingen zijn ter verwezenlijking van de doelstellingen van deze richtlijn van
toepassing, voor zover de betrokken onderdelen op de werkplek voorhanden zijn en de intrinsieke eisen of
kenmerken van de taak dit niet beletten .

1.

APPARATUUR

a) Algemene opmerking
Het gebruik op zich van de apparatuur mag voor de werknemers geen bron van risico's vormen.
b) Beeldscherm

De tekens op het beeldscherm moeten voldoende scherp, duidelijk van vorm en voldoende groot zijn, met
voldoende afstand tussen de tekens en de regels.
Het beeld op het scherm moet stabiel zijn , zonder flikkering of andere vormen van onstabiliteit .

De luminantie van en /of het contrast tussen de tekens en de achtergrond moeten /moet door de gebruiker
van beeldschermstations gemakkelijk kunnen worden bijgesteld en gemakkelijk aan de omgevingsom
standigheden kunnen worden aangepast.
'
Het beeldscherm moet vrij en gemakkelijk verstelbaar en kantelbaar zijn om aan de behoeften van de
gebruiker te kunnen worden aangepast.

Er kan van een afzonderlijke voet voor het beeldscherm of van een instelbare tafel gebruik worden
gemaakt.
Het beeldscherm moet vrij zijn van glans en spiegelingen die de gebruiker kunnen hinderen.
c) Toetsenbord

Het toetsenbord moet hellend kunnen worden geplaatst en maggeen geheel vormen met het beeldscherm,
ten einde voor de gebruiker een comfortabele houding mogelijk te maken die geen vermoeidheid in armen
of handen veroorzaakt.

Er moet vóór het toetsenbord voldoende ruimte zijn om steun te bieden voor handen en armen van de
gebruiker ;

Het toetsenbord moet een mat oppervlak hebben om reflecties te voorkomen .
De indeling van het toetsenbord en de vorm van de toetsen moeten zodanig zijn dat het gebruik van het
toetsenbord wordt vergemakkelijkt .

De symbolen op de toetsen moeten voldoende contrastrijk en vanuit de normale werkhouding voldoende
leesbaar zijn.
d) Werktafel of werkvlak

De werktafel of het werkvlak moet een reflectiearm oppervlak hebben, voldoende groot zijn en een
flexibele opstelling van beeldscherm, toetsenbord, documenten en accessoires mogelijk maken .
De documenthouder moet stabiel en regelbaar zijn en zodanig zijn geplaatst dat oncomfortabele hoofd- en
oogbewegingen tot een minimum worden beperkt.
Er moet voldoende ruimte zijn om een comfortabele houding mogelijk te maken .
e) Werkstoel

De werkstoel moet stabiel zijn, de gebruiker bewegingsvrijheid geven en hem een comfortabele
werkhouding verschaffen .
De zitting moet in de hoogte verstelbaar zijn .

De hoogte en de hellingshoek van de rugleuning moeten verstelbaar zijn .
Desgewenst moet een voetsteun worden aangebracht.
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2.

OMGEVING

a) Ruimte

De werkplek moet, wat afmetingen en inrichting betreft, voldoende plaats bieden om veranderingen van
houding en werkbewegingen mogelijk te maken .
b) Verlichting

De algemene en/of gerichte verlichting (werklampen) moeten zorgen voor voldoende verlichting en een
passend contrast tussen beeldscherm en omgeving, rekening houdende met de aard van het werk en de
visuele behoeften van de gebruiker.

Mogelijke verblinding en hinderlijke reflecties op het scherm of op alle andere apparaten moeten vermeden
worden door de inrichting van de ruimten en de werkplekken te coördineren met de situering en de
technische kenmerken van de kunstmatige lichtbronnen.
c) Verblinding en reflecties

De werkplek moet zo worden ingericht dat lichtbronnen zoals ramen en andere openingen, doorzichtige of
doorschijnende wanden , alsmede helgekleurde apparaten en wanden , geen directe verblinding en geen
hinderlijke reflecties op het beeldscherm veroorzaken .
De ramen moeten zijn uitgerust met een passende instelbare helderheidswering om de intensiteit van het
licht dat op de werkplek valt , te verminderen .
d) Geluid

Bij de inrichting van de werkplek moet rekening worden gehouden met het geluid dat wordt voortgebracht
door de bij de werkplek behorende apparatuur, ten einde vooral verstoring van de aandacht en van het
gesproken woord te voorkomen .
e) Warmte

De tot de werkplek behorende apparatuur mag geen voor de werknemers hinderlijke warmte
veroorzaken .

f) Straling
Alle straling, met uitzondering van het zichtbare deel van het elektromagnetisch spectrum , moet worden
verminderd tot uit het oogpunt van de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers
verwaarloosbare niveaus .

g) Vochtigheid
Er moet een toereikende vochtigheidsgraad worden gecreëerd en gehandhaafd .

3.

INTERFACE COMPUTER / MENS

Bij de uitwerking, de keuze, de aankoop en de wijziging van programmatuur alsmede bij de definitie van de
taken die het gebruik van beeldschermen meebrengen, moet de werkgever met de volgende factoren rekening
houden :

a) de programmatuur moet zijn aangepast aan de te verrichten taak;

b) de programmatuur moet gemakkelijk kunnen worden gebruikt en moet in voorkomend geval kunnen
worden aangepast aan het kennis- en ervaringsniveau van de gebruiker; er mag zonder medeweten van de
werknemers geen gebruik worden gemaakt van een kwantitatief of kwalitatief controlemechanisme;

c) de systemen moeten de werknemers gegevens verschaffen over de werking ervan;
d) de systemen moeten de informatie visualiseren in een vorm en een tempo die zijn aangepast aan de
operateurs ;

e) in het bijzonder bij de verwerking van informatie door de mens moeten de beginselen van de ergonomie
worden toegepast .
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