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Met REFIT wil de Europese Commissie de zogenaamde administratieve hinder wegnemen die werkgevers belet om nieuwe jobs te creëren. Ook de veiligheidswetgeving moet op de schop. Het Europees Vakverbond gaat hiertegen in het verweer.

Rethink REFIT: Europees Vakverbond in verweer
tegen deregulering veiligheidswetgeving
Stel je voor: een regering die zegt dat ze stopt met alle nieuwe regels voor
veiligheid en gezondheid op het werk. Omdat er al teveel regels zijn. Omdat
al die veiligheidsregels om werknemers te beschermen toch maar hinderlijk
zijn voor werkgevers. Teveel administratieve last voor die werkgevers.
Teveel kosten. En dus, zegt die regering, stoppen we meteen alles wat door deskundigen en ambtenaren en sociale partners werd voorbereid aan nieuwe regels
of aanvullingen. Niks meer in deze legislatuur. En we kijken ook eens na wat kan
worden geschrapt van alle bestaande regels. Want zo kunnen we werkgevers
beter hun gang laten gaan, niet gehinderd door allerlei veiligheidsregels. Zo
geraken we uit de crisis. Zoveel onzin hoorden we nog niet van een Belgische
politieke partij. Maar het is wel in een notendop wat José Barroso namens de
Europese Commissie meedeelde op de recente Europese oktobertop met staatsen regeringsleiders.
Barroso kreeg er gedaan dat die Europese top van staats- en regeringsleiders een conclusie goedkeurde die
zijn verklaring verwelkomde en hem
uitnodigde om met concrete voorstellen te komen. Rond heel dit gedoe
mocht de Britse premier en conservatief Cameron ook nog een show opvoeren voor de tv-camera’s. Want van het
schrappen van   allerlei Europese
regels maken de Britse conservatieven een erezaak voor binnenlands
gebruik. Ook de Nederlandse regering-Rutte wil die weg opgaan: het
streven naar minder Europese regels
staat in hun regeerakkoord. Cameron  
kreeg bij zijn show het gezelschap van
Barroso, de Nederlandse premier
Rutte, de Italiaanse regeringsleider

Letta en de Duitse kanselier Merkel.
Cameron voerde ook een aantal ceo’s
op die mee pleitten voor minder
regels. Zij maken deel uit van zijn
‘business task force team’. Kan het
nog duidelijker welke heren Cameron
& co dienen? Onze premier Di Rupo
was, evenmin als de Franse president
François Hollande, uitgenodigd voor
deze show. Di Rupo liet luidens een
Belga-bericht weten ‘blij te zijn dat hij
geen deel uitmaakt’ van de groep
Europese leiders die de Britse dereguleringsrage steunen. Het belet niet dat
het Europese raderwerk rond arbeidsveiligheid intussen helemaal stil ligt.
En dat er fors wordt geduwd om de
klok terug te draaien. En dat is bijzonder alarmerend.

Europa, de stille motor achter
van onze veiligheidswetgeving
Wie door een Belgisch wetboek van
veiligheid en gezondheid op het werk
bladert vindt niet zoveel teksten die
niet gebaseerd zijn op Europese regels.
Onze wet welzijn, de regels rond
gevaarlijke stoffen, de regelgeving
rond kankerverwekkende stoffen, rond
lawaai, rond stralingen, rond veiligheidssignalisatie, de veiligheidsnormen voor machines, beeldschermen,
wat op de verpakking moet staan van
gevaarlijke producten, … allen van
Europese makelij.
De aanleiding van al die Europese
regels was eigenlijk zeer liberaal. Met
de vrijmaking van de Europese markt
merkten allerlei industriële sectoren
dat het moeilijk was om hun goederen
en producten zomaar naar andere Europese landen uit te voeren. Elk land had
zijn eigen nationale veiligheidsregels
voor machines, sommige landen eisten
bepaalde  gevaarsymbolen op verpakkingen, de Denen verboden bijvoorbeeld al vroeg solventhoudende verven, andere landen verboden gebruik
van weer andere scheikundige stoffen
of hielden er heel strenge normen op
na voor uitwasemingen. Of hadden,
zoals de Zweden, strenge technische

Zware Britse oppositie
Al die nieuwe regels waren koren op
de molen van de anti-Europese krachten die vooral in Groot-Brittannië
populair waren en zijn.  Normen over
lawaai, licht, of in hun ogen nog erger
verplichte consultatie van werknemers
over veiligheidsaspecten maakten de

Europese
regels tot een
geliefde schietschijf van de Britse conservatieve
pers. De roep om deregulering werd er steeds
luider. Europa – ‘Brussels’ – loopt
blijkbaar vol met regelneven die de
Britten met steeds meer onzinnige
regeltjes het leven zuur maken.
Ook op Europees vlak vonden die kreten steeds vaker gehoor. In Europese
regels rond veiligheid kwamen steeds
minder directe verplichtingen, maar
werd alles en nog wat afhankelijk van
een risico-evaluatie in je onderneming.
Of je al of niet een bepaalde veiligheidsmaatregel moest nemen als
werkgever stond niet meer automatisch in het wetboek, maar hing ervan
af hoe je het veiligheidsrisico in je
onderneming evalueerde. Die risicoevaluatie moest wel op papier worden
gezet.  Een werkgever moest zich daarbij laten adviseren door zijn werknemers en een preventiedienst, maar
beslist finaal wel zelf. Dat was een
eerste doorbraak voor de dereguleringslobby. Een tweede drastische
ingreep gebeurde eind de jaren 1990
geruisloos achter de Europese schermen. Het aantal Europese ambtenaren
dat bezig was met arbeidsveiligheid en
arbeidsgeneeskunde werd met een vingerknip gehalveerd en overgeplaatst
naar diensten die bezig waren met
volksgezondheid en besmettelijke
ziekten. Het was de periode waarin de
dollekoeienziekte de Britten noopte tot
het slachten en verbranden van ruim
vier miljoen runderen.
Die maatregel was vakwerk:   meteen
vertraagde de Europese regelmachine
drastisch bij gebrek aan ambtenaren
en middelen. Ook de werkgevers gingen op Europees vlak systematisch
dwarsliggen bij ongeveer elk nieuw
voorstel van Europese regels. Steevast
vroegen de Europese werkgevers
voortaan om ‘soft law’ in plaats van
harde regels: geen wetten, maar campagnes, brochures, websites, boekjes,
awards,   …. Je moest werkgevers een
wortel voorhouden, in plaats van wetten en een stok voor de onwillige werk-

gever. En op nationaal vlak poogden
werkgevers om nieuwe regels af te
blokken door te stellen dat zoiets Europees moest worden geregeld om de
concurrentiepositie niet te schaden.
Steevast remmen op vier wielen: het is
vrij makkelijk om de afgelopen jaren
het werkgeversstandpunt over om het
even welke nieuwe veiligheidswetgeving samen te vatten.

Met een Beierse
christendemocraat naar het
wilde Westen
De klachten van eurosceptici, werkgevers en conservatieve Europese regeringen vonden steeds meer gehoor in
Europese cenakels. Er moesten impactmetingen en kosten-batenanalyses
komen van Europese regels. Teveel
regels en wetten zijn een administratieve last voor werkgevers luidde het:
daarin moet geschrapt worden zodat
de kosten voor werkgevers verminderen. Zo kunnen we uit de crisis geraken
is het adagium: met minder drukkende
wetgeving. Er moest meer slimme
‘SMART’-regelgeving komen, kmovriendelijke regelgeving. Kmo’s moesten worden vrijgesteld van allerlei
regels. Of nog beter: kmo’s moeten
systematisch buiten regels worden
gehouden tenzij de absolute noodzaak
daarvoor kan worden aangetoond. En
bij een kmo ziet Europa het redelijk
groot: vaak vallen ook ondernemingen
met 250 of 500 werknemers onder die
variërende definities van kmo’s.
Aanvankelijk gebeurde dat rond veiligheidsnormen op eerder bescheiden
schaal: er kwamen wat studies rond
bepaalde veiligheidsnormen, door een
studiebureau, goed omkaderd met
deskundigen van de Europese Commissie, werkgevers en werknemers. Dat
leverde onvoldoende resultaten op.
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en ergonomische normen voor beeldschermen: een veiligheidslabel dat
godbetert door de vakbonden werd
uitgereikt. Op de achterkant van een
oudere computer vind je nog een sticker met dat TCO-label. Zonder dat label
van de Zweedse vakbond TCO raakte je
niet ver op de Zweedse markt met je
beeldschermen. En je moest er die vakbond ook nog voor betalen.
Om al dat gedoe te vermijden kwam er
een politiek compromis: Europa zou  de
veiligheidsreglementering voor heel
Europa gaan regelen en daarbij zorgen
voor een hoog veiligheidsniveau. En
om de schrik weg te nemen van landen
met een strenge arbeidsveiligheidswetgeving gebeurde dat met minimumregels zodat lidstaten niet verplicht
zouden worden om hun veiligheidswetgeving af te bouwen. Andere – vooral
technische – regels zoals bijvoorbeeld
machinenormen werden meteen voor
heel Europa vastgelegd en lieten geen
speelruimte meer toe. Zo komen er
sindsdien in Europa geen nieuwe
machines meer op de markt die niet
aan de veiligheidsnormen van het CEkeurmerk voldoen.
Het was de start van een periode eind
de jaren 1980 waarbij een hele reeks
Europese veiligheidsrichtlijnen tot
stand kwamen. Alle lidstaten werden
gedwongen om die regels in hun veiligheidswetgeving op te nemen. Strenger
zijn mocht, minder streng zijn niet. Lidstaten die het niet zo nauw namen met
die regels werden op de vingers getikt,
voor het Europees Hof van Justitie
gebracht, … En lidstaten die wilden
toetreden moesten eerst al die Europese regels in hun nationale wetgeving
invoeren. Wat vaak al een grote dobber
was voor nieuwe lidstaten die, eenmaal
mee aan het Europese stuur, vaak op
de rem gingen staan van nog meer
nieuwe regels.

europa
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Dan maar op grotere schaal. In 2007
stelde de Europese Commissie zich tot
doel om de administratieve lasten van
regelgeving tegen 2012 met 25% terug
te draaien. Er kwam een ‘onafhankelijke’ externe expertengroep op hoog
Europees niveau die de Commissie zou
bijstaan en adviseren bij haar opdrachten. Met Europese personaliteiten.
Onder leiding van Edmund Stoiber, een
Duitse christendemocraat, de vroegere
minister-president van Beieren. Die
kreeg de nodige steun en een eigen
groep van ambtenaren. Geen ambtenaren van de betrokken Europese administraties maar over die departementen heen. De expertengroep werd
geruggensteund door de voorzitter van
de Europese Commissie, Barroso, en
kreeg een smak geld om dure studiebureaus in te schakelen. Deloitte, Cap
Gemini  en Ramboll Management  gingen werkgevers bevragen over welke
wetgeving hen het meest hinderde bij
het ondernemen. En poogden te ramen
hoeveel dat kost.  Hun studies kostten
alvast 17 miljoen euro. U en ik hebben
geen miljoenen euro’s nodig om het
resultaat te voorspellen. Raad even
welke wetgeving werkgevers liever

#RethinkRefit

Kappers hebben
recht op bescherming
tegen huidziekten
Mr Barroso !
Eén van de affiches van de REFIT-campagne van
het Europees Vakverbond. Je vindt ze – ook met
www.etuc.org
Nederlandstalige opschriften – op www.etuc.org

kwijt zijn. Belastingwetgeving. Teveel
inspectie. Teveel regels over veiligheid.
Teveel acties rond veiligheid. Teveel
rechten voor werknemers. Te strenge
milieunormen. Teveel vergunningen
nodig. In het vrije wilde Westen gaat
alles beter. De commissie-Stoiber
leverde haar rapport af. Dat werd zeer
ernstig  genomen. De commissie berekende ook wat er zoal aan kosten kon
worden bespaard voor werkgevers
door bepaalde  regels af te schaffen.
Wat moest worden bewezen kwam in
die rapporten. Met klinkende cijfers. De
verplichting om een schriftelijke risicoevaluatie te maken rond veiligheidsrisico’s kost 2,9 miljard euro aan de
Europese werkgevers. 92% daarvan is
volgens de bevraagde werkgevers een
te vermijden administratieve last.  
Klonk honingzoet in de oren van de
Britten die graag de schriftelijke risicoevaluatie rond veiligheid willen schrappen. Zo maak je de controle eigenlijk
onmogelijk: veiligheidsinspecteurs
kunnen dan enkel aan een werkgever
vragen of die al eens gedacht heeft aan
de risico’s. Als die ja zegt, is dat ok, en
houdt het op. De verplichting om
arbeidsongevallen aan te geven kost
volgens het ‘onderzoek’ 172 miljoen
euro per jaar en de verplichting om
jaarrekeningen te publiceren 96 miljoen euro. Stoiber nam intussen een
bezoldigde functie op als adviseur bij
Deloitte, één van de omstreden studiebureaus. En kwam in opspraak door
zijn lobbywerk tegen een strenge
tabaksregelgeving bij de achteraf ontslagen Maltese commissaris Dali. Het
belet niet dat een nieuwe verlenging
van het mandaat van zijn commissie
alweer op de agenda staat.

Brussel wil geen kapsters op
hoge hieltjes
Inmiddels vonden elders in Brussel een
aantal sectoren op Europees niveau de
weg naar het afsluiten van Europese
akkoorden onder sociale partners. Net
zoals wij dat kennen op nationaal vlak
voorziet de Europese regelgeving dat
dit soort akkoorden, gesloten tussen
Europese vakbonden en werkgeversorganisaties algemeen bindend kunnen
worden verklaard. De Europese Com-

missie legt dan op vraag van de partners de tekst voor aan een Europese
ministerraad. Die Raad kan dat dan
kracht van wet geven:  in materies van
arbeidsveiligheid volstaat daarvoor
een meerderheid, grote lidstaten kunnen dat niet blokkeren. En eenmaal zo
een cao bindend is verklaard moeten
alle lidstaten die akkoorden omzetten
in nationale bindende wetgeving. Het
Europees Parlement komt daar niet aan
te pas.
Eerder lukte dat al met een aantal interprofessionele akkoorden (bijvoorbeeld
over ouderschapsverlof, deeltijds
werk) en met een aantal sectorale
akkoorden (over werktijden in de transportsector en in de luchtvaart). Die
werden op die manier omgezet in dwingende Europese wetgeving. Meest
recent was er zo een akkoord rond de
preventie van prikongevallen met
besmettelijke injectienaalden in de
gezondheidssector. En toen kwamen
de kappers. Dankzij actief lobby- en
onderhandelingswerk van onze collega’s van ACV bouw-industrie & energie
bereikten de vakbonden een gedetailleerd akkoord met de Europese werkgevers over de veiligheid en gezondheid van kappers.
Dat kan vreemd klinken voor wie de
oppervlakkige indruk heeft dat het
werken in een kapsalon  bijzonder veilig en aangenaam is, net als voor de
klanten. Goed fout. Kappers staan een
hele dag recht, vaak in een gebogen
houding, komen in aanraking met allerlei zeepjes, shampoos, verven, … Huidziekten en allergieën komen bij kappers 10 keer meer voor dan gemiddeld:
30% van alle kappers krijgt daar vroeg
of laat mee te maken. Rug- en spierletsels komen 5 keer meer voor dan
gemiddeld en leiden niet zelden tot een
uitsluiting uit het beroep om medische
redenen.
Het akkoord regelde een reeks van
preventieprincipes met specifieke toepassing in het kappersberoep: een verplichting bijvoorbeeld om sommige
producten waar mogelijk te vervangen,
ergonomische maatregelen, preciseringen rond het wenselijk medisch toezicht en een aanbeveling om bij vernieuwing van het meubilair een aantal

REFIT: Barroso stopt alle
nieuwe veiligheidswetgeving
Op 2 oktober 2013 was het dan zover:
Commissievoorzitter Barroso maakte
een officiële Commisiemededeling
openbaar onder de naam ‘REFIT’. Die
naam verwijst naar het opnieuw aanpassen van Europese wetgeving ‘om de
Europese economie meer slagkracht te
geven. En om de zogenaamde administratieve hinder weg te nemen die werkgevers belet om nieuwe jobs te creëren.’
Rond veiligheidswetgeving was het
hoge woord eruit. De Commissievoorzitter kondigde aan dat zijn Commissie
geen nieuwe regels meer zou invoeren
rond arbeidsveiligheid. De tekst vermeldde met zoveel woorden het kappersakkoord. Tot grote triomf van
Cameron in de Britse pers: hij slaagde
erin om de vermeende Brusselse regelzucht te stoppen.
Maar het blijft niet bij de kappers. Alles
rond arbeidsveiligheid wordt gestopt.
Ook het vergevorderde voorstel van

zijn diensten, geadviseerd door experts
en sociale partners, om de regeling op
kankerverwekkende stoffen te verbeteren komt er niet. Daarbij was het de
bedoeling om de beschermingsregels
van werknemers tegen kankerverwekkende stoffen ook toepasselijk te
maken op stoffen die genetische afwijkingen veroorzaken (mutagene en
reprotoxische stoffen). Of om aan het
lijstje van amper drie kankerverwekkende stoffen waarvoor bindende
Europese normen bestaan voor maximale concentraties in de lucht op
arbeidsplaatsen nog voor 22 andere
stoffen normen toe te voegen. Of om
keramische vezels als kankerverwekkend te klasseren. Net als christallijn
silica, wat het kankerverwekkend
karakter van  zandstralen  veroorzaakt.
Wat al 11 jaar geleden door de bevoegde Europese expertencommissie werd
voorgesteld. Of trichlooretyleen (een
vaak gebruikt oplosmiddel, ook voor
ontvetten of schoonmaak), dieseluitlaatgassen, of vinylchloride monomeer
op het lijstje van kankerverwekkende
stoffen te plaatsen. Niks daarvan.
Werkgevers moeten vrijer kunnen
ondernemen luidt het, en dat soort
maatregelen hindert hen alleen maar.
Stop dus.
Ook andere voorstellen worden afgeblokt. Er waren Europese regels in de
maak om de oude beeldschermrichtlijn
te moderniseren. En om wat te doen
aan de meest voorkomende redenen
van beroepsziekten: overbelastingletsels van spieren, pezen, rug of botten
door te zwaar werk, repetitief werk.
Komt er niet.   Ook geen nieuwe Europese regels voor dodehoekspiegels op
oudere vrachtwagens. Ook niet over
tabaksrook in de werkomgeving. Ook
niet rond bodemvervuiling. De visserijsector had net als de kappers eveneens
een akkoord rond veiligheidsmaatregelen: ook die zien hun initiatief gestopt.
De Commissie kondigt niet enkel een
stop aan voor nieuwe regels. Maar wil
ook alle bestaande Europese veiligheidswetgeving doorlichten om nog
meer te kunnen schrappen. Daarvoor
wil ze gebruik maken van een evaluatieronde waarvoor alle lidstaten tegen
eind 2013 hun verslag moeten indie-

nen. De uitkomst lijkt al vast te staan.
Maar ook op geheel andere terreinen
kondigt de Europese Commissie initiatieven aan om Europese regels af te
bouwen of in te trekken. De regels rond
gelijke behandeling van uitzendkrachten. De regels over de publicatie van
jaarrekeningen. De regels over informatie en consultatie van werknemers
bij collectieve ontslagen. Of de Renaultrichtlijn: de verplichting voor werkgevers om hun werknemers voorafgaandelijk te informeren en te consulteren
bij belangrijke wijzigingen in de
arbeidsorganisatie.
Met dit soort intenties is het sociaal
Europa verder af dan ooit te voren. De
stilte van onze Europese politici is oorverdovend. REFIT haalde nauwelijks de
Belgische pers. Met zijn Europa-campagne wil het ACV daar de komende
maanden wat aan doen. Het Europees
Vakverbond pakte al uit met een affichecampagne (waarvan we je hier
enkele affiches presenteren).
Van onze parlementsleden en kandidaten bij de komende Europese verkiezingen willen we graag dat ze kleur bekennen. Willen ze de Europese reglementering over veiligheid op het werk al
dan niet stoppen? Willen ze al of niet
Europese akkoorden tussen werkgevers en werknemers  algemeen verbindend verklaren? Om te beginnen dat
van de kappers en de vissers? Gaan ze
al of niet mee met de Britse voorstellen
om de schriftelijke risico-evaluatie af te
schaffen voor kmo’s? Willen ze al dan
niet dat de beschermingsregels voor
werknemers tegen kankerverwekkende stoffen worden uitgebreid tot stoffen die genetische afwijkingen veroorzaken? Volgen ze het advies van de
Europese veiligheidsexperts om meer
stoffen op de lijst van kankerverwekkende stoffen te zetten of kiezen ze
voor de werkgevers die dat om economische redenen willen afblokken.
De politici horen nog van ons. En u
hoort van ons wat zij er aan willen
doen. Hun kansen om te werken aan
een sociaal Europa liggen voor het grijpen. We hopen op hun reactie.  
| Herman Fonck |
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ergonomische aspecten te eerbiedigen. Voor de werknemers kwam er een
regel om   geen ringen of juwelen te
dragen omdat daaronder vaak allergische reacties of eczeem ontstaan door
achterblijvend vocht of resten van producten. Er stond in de tekst ook een
aanbeveling om schoenen te dragen
met een anti-slipzool om ongevallen
door uitglijden op natte vloeren te
voorkomen.
Die bepaling werd in de Britse populaire kranten meteen zwaar demagogisch
onder vuur genomen. Europa – ‘Brussels’ dus – wou hoge hieltjes verbieden
voor hun kapsters! En juwelen zouden
ook al niet meer mogen. ‘Hair Hitlers’
was de titel in The Sun. ‘Regelneverij.
Kleuterreglementering.’ Scheldpartijen, spot en ergernis alom. Europees
commissaris Andor die het akkoord
aanvankelijk publiek had verwelkomd
werd langzaam maar zeker buitenspel
gemaneuvreerd. Negen regeringen
(Groot-Brittannië, Nederland, Duitsland, Polen, Estland,…)   poogden met
een gezamenlijke brief de Commissie af
te houden van een bekrachtiging. Het
leidde alvast tot maandenlang uitstel.

