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1. Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (hierna 

"Agentschap" ofwel “EU-OSHA”), gevestigd te Bilbao, werd opgericht bij Verordening (EG) 

nr. 2062/94 van de Raad

INLEIDING 

1. Het Agentschap heeft tot taak het verzamelen en verspreiden van 

informatie over de nationale prioriteiten en prioriteiten van de Unie op het gebied van 

gezondheid en veiligheid op het werk, evenals het ondersteunen van de nationale en EU-

autoriteiten bij de opstelling en uitvoering van beleid, en het geven van voorlichting over 

preventieve maatregelen2. 

2. De door de Rekenkamer gehanteerde controleaanpak omvat cijferanalyses, 

rechtstreekse toetsing van verrichtingen en een beoordeling van de essentiële 

beheersingsmaatregelen van de toezicht- en controlesystemen van het Agentschap. Hierbij 

komt nog controle-informatie afkomstig uit het werk van andere controleurs en een analyse 

van de ''management representations''.  

TOELICHTING BIJ DE BETROUWBAARHEIDSVERKLARING 

3. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie (VWEU) controleerde de Rekenkamer: 

BETROUWBAARHEIDSVERKLARING 

a) de jaarrekening van het Agentschap, die bestaat uit de financiële staten3 en de verslagen over 

de uitvoering van de begroting4

                                                      

1 PB L 216 van 20.8.1994, blz. 1. De verordening werd laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) 
nr. 1112/2005 (PB L 184 van 15.7.2005, blz. 5). 

 betreffende het per 31 december 2014 afgesloten 

begrotingsjaar, en 

2 Ter informatie geeft bijlage II een overzicht van de bevoegdheden en activiteiten van het 
Agentschap. 

3 Deze omvatten de balans en de staat van de financiële resultaten, de tabel van de kasstromen, 
de staat van de veranderingen van de nettoactiva en een overzicht van de belangrijkste 
grondslagen voor financiële verslaglegging en andere toelichtingen. 

4 Deze omvatten de resultatenrekening van de begrotingsuitvoering en de bijlage daarbij. 
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b) de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen bij deze rekening. 

De verantwoordelijkheid van de leiding 

4. De leiding is verantwoordelijk voor het opstellen en de getrouwe weergave van de jaarrekening 

van het Agentschap, alsmede voor de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende 

verrichtingen5

a) De verantwoordelijkheden van de leiding inzake de jaarrekening van het Agentschap omvatten 

het opzetten, invoeren en in stand houden van een internebeheersingssysteem met betrekking 

tot de opstelling en de getrouwe weergave van financiële staten die geen materiële afwijkingen 

als gevolg van fraude of fouten bevatten, het kiezen en toepassen van adequate grondslagen 

voor financiële verslaglegging op basis van de door de rekenplichtige van de Commissie 

vastgestelde boekhoudregels

: 

6

b) De verantwoordelijkheden van de leiding inzake de wettigheid en regelmatigheid van de 

onderliggende verrichtingen en de inachtneming van het beginsel van goed financieel beheer 

omvatten het opzetten, invoeren en in stand houden van een doeltreffend en doelmatig 

internebeheersingssysteem waarbij ook naar behoren toezicht wordt uitgeoefend en passende 

maatregelen worden getroffen ter voorkoming van onregelmatigheden en fraude en, indien 

nodig, rechtsvervolging wordt ingesteld om onverschuldigd betaalde of verkeerd gebruikte 

middelen terug te vorderen.  

 en het maken van boekhoudkundige schattingen die onder de 

gegeven omstandigheden redelijk zijn. De directeur keurt de jaarrekening van het Agentschap 

goed nadat de rekenplichtige deze heeft voorbereid op basis van alle beschikbare gegevens en 

een toelichting bij de jaarrekening heeft opgesteld waarin hij onder meer verklaart dat hij 

redelijke zekerheid heeft dat deze op alle materiële punten een getrouw beeld geeft van de 

financiële positie van het Agentschap. 

                                                      

5 Artikelen 39 en 50 van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1271/2013 van de Commissie 
(PB L 328 van 7.12.2013, blz. 42). 

6 De door de rekenplichtige van de Commissie vastgestelde boekhoudregels zijn afgeleid van de 
International Public Sector Accounting Standards (IPSAS), uitgebracht door de Internationale 
Federatie van Accountants of, waar van toepassing, de International Accounting Standards 
(IAS)/International Financial Reporting Standards (IFRS), uitgebracht door de International 
Accounting Standards Board. 
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De verantwoordelijkheid van de controleur 

5. De Rekenkamer heeft de verantwoordelijkheid om op basis van haar controle aan het Europees 

Parlement en de Raad7

6. De controle houdt in dat procedures worden uitgevoerd om controle-informatie te verkrijgen 

over de bedragen en mededelingen in de rekeningen en over de wettigheid en regelmatigheid van de 

onderliggende verrichtingen. De selectie van de procedures is afhankelijk van het oordeel van de 

controleur, dat is gebaseerd op de inschatting van de risico's op materiële afwijkingen in de 

rekeningen en op materiële niet-conformiteit van de onderliggende verrichtingen met vereisten uit 

de regelgeving van de Europese Unie, hetzij door fraude, hetzij door fouten. Bij deze risico-

inschatting kijkt de controleur naar de internebeheersingsmaatregelen met betrekking tot de 

opstelling en getrouwe weergave van de rekeningen en naar de toezicht- en controlesystemen die 

worden gehanteerd ter waarborging van de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende 

verrichtingen en zet hij controleprocedures op die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn. 

Bij de controle worden tevens de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaglegging en de redelijkheid van de boekhoudkundige schattingen beoordeeld, evenals de 

algehele presentatie van de rekeningen. Bij de voorbereiding van dit verslag en de 

betrouwbaarheidsverklaring heeft de Rekenkamer rekening gehouden met de 

controlewerkzaamheden die de onafhankelijke extern controleur heeft verricht ten aanzien van de 

rekeningen van het Agentschap, zoals bepaald in artikel 208, lid 4, van de Financiële Regels van de 

EU

 een verklaring voor te leggen over de betrouwbaarheid van de jaarrekening 

en over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen. De Rekenkamer 

verricht haar controle overeenkomstig de internationale controlestandaarden en de regels inzake 

beroepsethiek van IFAC en de internationale standaarden van hoge controle-instanties van INTOSAI. 

Volgens die standaarden moet de Rekenkamer de controle zodanig plannen en uitvoeren dat 

redelijke zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening van het Agentschap geen materiële 

afwijkingen bevat en de onderliggende verrichtingen bij die rekening wettig en regelmatig zijn. 

8

7. De Rekenkamer is van oordeel dat de verkregen controle-informatie toereikend is en geschikt 

als grondslag voor haar betrouwbaarheidsverklaring.  

. 

                                                      

7 Artikel 107 van Verordening (EU) nr. 1271/2013. 

8 Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 298 van 
26.10.2012, blz. 1). 
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Oordeel over de betrouwbaarheid van de rekeningen 

8. Naar het oordeel van de Rekenkamer geeft de jaarrekening van het Agentschap op alle 

materiële punten een getrouw beeld van zijn financiële situatie per 31 december 2014 en van de 

resultaten van zijn verrichtingen en kasstromen in het op die datum afgesloten jaar, overeenkomstig 

de bepalingen van zijn financieel reglement en de door de rekenplichtige van de Commissie 

vastgestelde boekhoudregels. 

Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen bij de 

rekeningen 

9. Naar het oordeel van de Rekenkamer zijn de onderliggende verrichtingen bij de jaarrekening 

betreffende het per 31 december 2014 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten wettig en 

regelmatig.  

10. De hiernavolgende opmerkingen doen niets af aan de oordelen van de Rekenkamer. 

11. Het globale niveau van vastgelegde kredieten was 99 %, evenals in 2013. Het niveau van 

de naar 2015 overgedragen vastgelegde kredieten was echter hoog voor titel II 

(administratieve uitgaven): 443 412 euro ofwel 34 % (2013: 601 426 euro ofwel 30 %). 

OPMERKINGEN OVER HET BEGROTINGSBEHEER 

12. Deze hebben hoofdzakelijk betrekking op de geplande aanschaf van goederen en -

diensten aan het einde van het jaar in verband met de inrichting van het nieuwe 

kantoorgebouw van het Agentschap, de verlenging van jaarlijkse IT-contracten en de kosten 

van auditdiensten. 

13. In 2005 werd het nieuwe EU-Statuut van kracht, met inbegrip van bepalingen dat de 

toekomstige bezoldiging van vóór 1 mei 2004 aangeworven ambtenaren niet minder mag 

bedragen dan krachtens het eerdere EU-Statuut. Uit de controle van de Rekenkamer bleek 

dat hier niet aan werd voldaan en dat dit bij een van de 26 toenmalige werknemers leidde 

tot onderbetaling van 5 300 euro voor de periode 2005-2014. Het Agentschap zal te zijner 

tijd aanvullende salarisbetalingen doen. 

OVERIGE OPMERKINGEN 
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14. 

FOLLOW-UP VAN DE OPMERKINGEN VAN HET VOORGAANDE JAAR 

Bijlage I

 

 bevat een overzicht van de corrigerende maatregelen die zijn getroffen naar 

aanleiding van de opmerkingen van de Rekenkamer van het voorgaande jaar. 

Dit verslag werd door kamer IV onder voorzitterschap van de heer Milan Martin CVIKL, lid 

van de Rekenkamer, te Luxemburg vastgesteld op haar vergadering van 8 september 2015. 

 Voor de Rekenkamer 

 

 Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

 President 
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Bijlage I 

Jaar 

Follow-up van de opmerkingen van het voorgaande jaar 

Opmerking van de Rekenkamer 
Stand van de corrigerende maatregel 

(Afgerond / Loopt nog / Nog af te 
handelen / N.v.t.) 

2013 
Het globale niveau van vastgelegde kredieten beliep 99 %, vergeleken met 95 % in 2012. Toch lag 
het niveau van naar 2014 overgedragen vastgelegde kredieten hoog, met 601 426 euro (30 %) voor 
titel II (administratieve uitgaven) en 3 693 549 euro (46 %) voor titel III (beleidsuitgaven). 

N.v.t. 

2013 

Voor titel II werd dit veroorzaakt door de geplande aankoop van goederen en diensten aan het 
einde van het jaar in verband met de verhuizing van het Agentschap naar zijn nieuwe gebouw en 
met de hernieuwing van de jaarlijkse IT-overeenkomsten. Voor titel III was het hoge niveau van de 
geplande overdrachten voornamelijk het resultaat van het meerjarig karakter van belangrijke in 
2013 gestarte projecten, zoals de Europese bedrijvenenquête over nieuwe en opkomende risico’s 
(Esener II). 

N.v.t. 

 



 1 

ADB057233NL04-15PP-CH069-15APCFIN-RAS-EU-OSHA_2014-TR.docx 8.9.2015 

Bijlage II 

Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk 

(Bilbao) 

Bevoegdheden 
van de Unie 
volgens het 
Verdrag 

Bevoegdheden en activiteiten 

(Uit de 
artikelen 151 en 
153 van het 
Verdrag 
betreffende de 
werking van de 
Europese Unie) 

Artikel 151 
De Unie en de lidstaten [...]stellen zich […] ten doel, […] de bevordering van de 
werkgelegenheid, de gestage verbetering van de levensomstandigheden en de 
arbeidsvoorwaarden, zodat de onderlinge aanpassing daarvan op de weg van 
de vooruitgang wordt mogelijk gemaakt, evenals een adequate sociale 
bescherming, de sociale dialoog, de ontwikkeling van de menselijke 
hulpbronnen om een duurzaam hoog werkgelegenheidsniveau mogelijk te 
maken, en de bestrijding van uitsluiting. 
Artikel 153 
Ter verwezenlijking van de doelstellingen van artikel 151 wordt het optreden 
van de lidstaten op de volgende gebieden door de Unie ondersteund en 
aangevuld: 
a) de verbetering van met name het arbeidsmilieu, om de veiligheid en de 

gezondheid van de werknemers te beschermen;  
b) de arbeidsvoorwaarden; 

[...] 
e) de informatie en de raadpleging van de werknemers;  

[...] 
h) de integratie van personen die van de arbeidsmarkt zijn uitgesloten, 

onverminderd artikel 166;  
i) de gelijkheid van mannen en vrouwen wat hun kansen op de arbeidsmarkt 

en de behandeling op het werk betreft;  
j) de bestrijding van sociale uitsluiting; 

[...]. 

Bevoegdheden 
van het 
Agentschap 
(Verordening (EG) 
nr. 2062/94 van 
de Raad) 

Doelstellingen 
Het Agentschap heeft als doel de instanties van de Unie, de lidstaten, de sociale 
partners en de belanghebbende kringen alle dienstige technische, 
wetenschappelijke en economische informatie op het gebied van de veiligheid 
en de gezondheid op het werk te verstrekken, teneinde het arbeidsmilieu te 
verbeteren ten aanzien van de bescherming van de veiligheid en de gezondheid 
van de werknemers, zoals in het Verdrag en in de achtereenvolgende 
strategieën en actieprogramma’s inzake de veiligheid en de gezondheid op het 
werk is bepaald (artikel 2). 
Taken 
− Verzamelen, analyseren en verspreiden van informatie over de nationale en 

Unie-prioriteiten alsmede over onderzoek; 
− bevorderen van samenwerking en uitwisseling van informatie, met inbegrip 

van informatie over opleidingsprogramma’s; 
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− aan de instanties van de Unie en de lidstaten informatie verstrekken voor 
het opstellen en uitvoeren van beleid, met name waar het gaat om de 
gevolgen voor kleine en middelgrote ondernemingen; 

− ter beschikking stellen van inlichtingen over preventie; 
− een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van strategieën en 

actieprogramma’s van de Unie; 
− een netwerk opzetten met nationale knooppunten ("focal points"). 

Bestuur Raad van bestuur (RvB)  
– Eén vertegenwoordiger van de regering van elke lidstaat; 
– één vertegenwoordiger van de werkgeversorganisaties van elke lidstaat; 
– één vertegenwoordiger van de werknemersorganisaties van elke lidstaat; 
– drie vertegenwoordigers van de Commissie; 
– de leden en plaatsvervangende leden uit de eerste drie categorieën worden 

benoemd uit de leden en plaatsvervangende leden van het Raadgevend 
Comité voor veiligheid en gezondheid op het werk. 

Bureau van de RvB 
– Voorzitter en drie vicevoorzitters van de raad van bestuur; 
– coördinatoren van elk van de drie groepen belanghebbenden; 
– één bijkomend lid van elk van de groepen en de Commissie. 
Directeur  
De directeur wordt benoemd door de raad van bestuur op basis van een 
shortlist van de Commissie. 
Comités 
Verplichte raadpleging van de Commissie en het Raadgevend Comité voor 
veiligheid en gezondheid op het werk betreffende het werkprogramma en de 
begroting. 
Externe controle 
Europese Rekenkamer. 
Kwijtingverlenende autoriteit 
Europees Parlement, op aanbeveling van de Raad. 

In 2014 (2013) 
ter beschikking 
van het 
Agentschap 
gestelde 
middelen 

Begroting  
17,3 (17,5) miljoen euro waarvan: 
– subsidie van DG Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie: 84,1 % 

(86,3 %); 
– overige subsidie van de Unie, DG Werkgelegenheid, Sociale Zaken en 

Inclusie: 11,6 % (9,4 %); 
– overige subsidie van de Unie, DG Nabuurschapsbeleid en 

Uitbreidingsonderhandelingen: 2,6 % (3,2 %); 
– overige subsidie van de Unie, DG Internationale Samenwerking en 

Ontwikkeling: 1,1 % (-,- %) 
– Overige: 0,6 % (1,0 %) 
Personeelsbestand per 31 december 2014 
43 (44) posten opgenomen in de lijst van het aantal ambten, waarvan 40 (42) 
posten bezet.  
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Andere personeelsleden: 
– Gedetacheerde nationale deskundigen: 0 (0) 
– arbeidscontractanten: 24 (25 - waarvan één gefinancierd uit middelen met 

een bestemming) 
– plaatselijke functionarissen: 1 (1) 
Totaalaantal personeelsleden: 65 (67) 
waarvan: 
– uitvoerende activiteiten: 46 (48) 
– administratieve taken:10 (10) 
– gemengde taken: 9 (9) 

Producten en 
diensten in 2014 
(Verzamelen en 
analyseren van 
informatie) 

Prioritair terrein 1: Inspelen op verandering 

Het samenvattend verslag over de toekomstverkennende workshop met het 
Comité voor sectorale dialoog voor de elektriciteitssector (Brussel, maart) werd 
gepubliceerd en gepromoot in juli 2014.  

Activiteit 1.1: Vooruitzicht inzake nieuwe en opkomende risico’s voor VGW in 
verband met nieuwe technologieën in ‘groene banen’  

Er wordt nog steeds overleg gevoerd met eenheid B.1 van 
DG Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie over een tweede workshop 
voor de transportsector. 

De verkennende studie voor onderwerpen in verband met de prognose (gestart 
in september) zal worden gebruikt als basis voor de nadere uitwerking van het 
tweede grootschalige prognoseproject dat in 2015 van start gaat. Het verslag 
over opkomende risico's in de zorgsector werd gepubliceerd in oktober. 

Activiteit 1.2: Grootschalige prognosestudie 

Het project over succesfactoren waarmee prognosebevindingen kunnen 
worden omgezet in beleidsvorming is uitgesteld van 2015 tot 2016. 
Prioritair terrein 2: Feiten en cijfers 

ESENER-2-veldwerk in alle 36 landen en afronding van de definitieve 
gegevensverzameling. Technische verslagen - methodologisch en veldwerk, 
definitieve codering, weging, gegevensbewerking en -opschoning; de 
kwaliteitscontrole zou begin 2015 volgen. 

Activiteit 2.1: De Europese bedrijvenenquête over nieuwe en opkomende 
risico’s (ESENER) 

Een verslag over de eerste bevindingen zou worden gepubliceerd in 
februari 2015, gevolgd door een overzichtsverslag en een samenvattend verslag 
(vertaald) in het tweede kwartaal van 2015. Activiteit 2.2: VGW-overzicht: 
oudere werknemers 
In mei werd in overeenstemming met de delegatieovereenkomst van de 
Europese Commissie de definitieve voorfinanciering ontvangen. 
Verwerking van de tweede tussentijdse betaling bij aflevering van de evaluatie 
over VGW en de vergrijzende beroepsbevolking, de leeftijd- en gender-
evaluatie, de OiiR-submodule voor ontwikkelaars (definitief) en evaluatie van 
de beschikbare instrumenten (definitief), een landenverslag, casestudies over 
rehabilitatieprogramma's, casestudies vanuit de werkplek en een ontwerp voor 
een analyseplan.  

In juli vonden, met medewerking van de nationale 'focal points' (steunpunten), 
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discussieworkshops plaats met intermediairs in geselecteerde lidstaten 
(Finland, Denemarken, Nederland, België, Frankrijk, Oostenrijk, Duitsland, 
Polen, Griekenland en het Verenigd Koninkrijk) om hun standpunten en 
ervaringen te vernemen. 
De ontwerpen voor definitieve landenverslagen werden ter informatie en 
laatste becommentariëring toegezonden aan de focal points.  
De voorlopige projectresultaten werden tijdens verschillende evenementen 
gepresenteerd. 
Er werd begonnen met de planning om het project te koppelen aan de 
campagne ter bevordering van de gezondheid op het werk (Healthy Workplace 
Campaign - HWC) 2016-2017, met inbegrip van een visualisatie van webdata.  

Startbijeenkomst gehouden voor een project en een specifiek contract 
ondertekend voor werkpakket 1. 

Activiteit 2.3: VGW-overzicht: het midden- en kleinbedrijf 

Het werkpakket omvat een diepgaande evaluatie van de beschikbare gegevens 
die relevant zijn voor VGW in micro- en kleine ondernemingen in de EU. 
Activiteit 2.4: VGW-overzicht: Werkgerelateerde ziekten 
In januari werd een workshop gehouden over risico's op de werkplek en in mei 
werd de online-samenvatting van het seminar gepubliceerd. In februari werden 
de eerste resultaten besproken met de focal points en in maart met de 
Prevention and Research Advisory Group (adviesgroep preventie en 
onderzoek).  
Het verslag over werkplekgerelateerde risico's voor de voortplanting wordt 
herzien om hierin recente beleidsontwikkelingen en bevindingen naar 
aanleiding van de workshop op te nemen. 
Het verslag over werkgerelateerde kanker en een samenvatting daarvan werd 
gepromoot in 2014. 
In oktober werd een workshop gehouden over ziektelast; de online-
samenvatting van de studiedag is beschikbaar op de website van het 
Agentschap. 

In juni 2014 werd een deskundigenbijeenkomst gehouden (de online-
samenvatting van de studiedag is gepubliceerd) met experts op het gebied van 
kostenmodellen van gebrekkige VGW die zeer nuttige input heeft opgeleverd 
voor de verdere ontwikkeling van het project, hetgeen tot een herziene 
planning heeft geleid: de aanbesteding voor een groter VGW-overzichtsverslag 
zou worden gepubliceerd aan het begin van 2015 en de voor eind 2014 
geplande haalbaarheidsstudie werd geannuleerd.  

Activiteit 2.5: VGW-overzicht: Kosten en baten van VGW 

Verslag "The business case for safety and health: Cost–benefit analyses of 
interventions in small and medium-sized enterprises" (Het dossier veiligheid en 
gezondheid: Kosten-batenanalyse van interventies in het midden- en 
kleinbedrijf) werd gepromoot in september. 
De conferentie "Investing in OSH – how benefits beat the costs" (Investeren in 
VGW - hoe de baten de kosten overtreffen) werd georganiseerd door de focal 
points van de Benelux-landen in nauwe samenwerking met het Nederlandse 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, EU-OSHA en TNO (de online-
samenvatting van het seminar is gepubliceerd).  
Prioritair terrein 3: Instrumenten voor VGW-beheer 
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In 2014 gepubliceerde OiiR-instrumenten: 42 (andere worden verwacht voor 
het einde van het jaar), meer dan het aanvankelijke streefdoel van 35. Vijf 
overeenkomsten ondertekend en vijftien evenementen georganiseerd. 

Activiteit 3.1: Het OiiR-instrument (online interactieve inschatting van risico’s) 

Acht contracten met een lage waarde voor de aanpassing en vertaling van 
bestaande OiiR-instrumenten aan/naar andere talen/nationale contexten (nog 
zes contracten voor het einde van het jaar) ter bevordering van de ontwikkeling 
van OiiR-instrumenten op nationaal niveau. Zie voor meer gedetailleerde 
informatie over de voortgang van OiiR http://www.oiraproject.eu/Resources 

De eerste besprekingen over de haalbaarheidsstudie "exploring practical online 
OSH tools" (verkenning van praktische online-VGW-instrumenten) vonden 
plaats tijdens de vergaderingen van de Prevention and Research Advisory 
Group (adviesgroep preventie en onderzoek - PRAG) in maart en oktober.  

Activiteit 3.2: Instrument voor de tenuitvoerlegging van VGW-oplossingen 

In oktober is er in Parijs een studiedag over het onderwerp gehouden waarbij 
de belangrijkste belanghebbenden werden samengebracht. Het Agentschap 
werkt ook aan de inhoud van de nieuwe rubriek "e-instrumenten" die zal 
worden opgenomen in de nieuwe website van EU-OSHA. 
Prioritair terrein 4: Bewustmaking 

De campagne "Healthy Workplace Campaign" (campagne voor gezondheid op 
de werkplek -HWC) 2012-2013, “Working together for risk prevention” (samen 
werken aan risicopreventie) liep ten einde waarbij een recordaantal zeer 
uiteenlopende bewustmakingsinitiatieven op Europees en nationaal niveau 
werd ontplooid, waarbij ook een recordaantal officiële campagne- en 
mediapartners betrokken was.  

Activiteit 4.1: Healthy Workplace Campaign (campagne voor een gezonde 
werkplek -HWC) 2012-2013, samen werken aan risicopreventie 

Aan het einde van 2013 kreeg het Institute for Employment Studies (Instituut 
voor Werkgelegenheidsstudies - IES) de opdracht de evaluatie achteraf uit te 
voeren van de "Healthy Workplace Campaign 2012-2013: Working Together for 
Risk Prevention" (campagne voor gezondheid op de werkplek -HWC 2012-2013, 
samen werken aan risicopreventie). Het definitieve verslag, dat in oktober 2014 
werd gepubliceerd, bevat kwalitatieve en kwantitatieve gegevens die zijn 
verkregen uit documentonderzoek, online-enquêtes, focusgroepen en 
interviews met focal points, campagnepartners en andere relevante 
belanghebbenden.  
Het contract voor het verslag over de "Review of successful OSH benchmarking 
initiatives" (evaluatie van succesvolle initiatieven voor VGW-benchmarking) 
werd eind augustus 2014 ondertekend en de werkzaamheden gingen van start 
met een onder de campagnepartners verspreide enquête over 
benchmarkinitiatieven.  

De Healthy Workplace Campaign (campagne voor gezondheid op de werkplek -
HWC) 2014-2015, "Healthy Workplaces Manage Stress" (Gezondheid op de 
werkplek: omgaan met stress) werd op 7 april gelanceerd door de 
eurocommissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie, László 
Andor, de Griekse onderminister van Arbeid, Sociale Zekerheid en Welvaart, 

Activiteit 4.2: Healthy Workplace Campaign (campagne voor gezondheid op de 
werkplek -HWC) 2014-2015, "Healthy Workplaces Manage Stress" (Gezondheid 
op de werkplek: omgaan met stress) 



 6 

ADB057233NL04-15PP-CH069-15APCFIN-RAS-EU-OSHA_2014-TR.docx 8.9.2015 

Vasilis Kegkeroglou, en de directeur van EU-OSHA, Christa Sedlatschek. Op 
dezelfde dag werd de campagnewebsite gelanceerd, waarop instrumenten en 
hulpmiddelen in 25 talen worden aangeboden.  
Het Steunpakket voor Europese campagnes (ECAP) voor 2014, dat voor de 
tenuitvoerlegging van campagne-activiteiten op nationaal niveau financiële en 
logistieke steun biedt aan het netwerk van nationale focal points van het 
Agentschap, werd succesvol uitgevoerd. Gedurende het jaar hebben de focal 
points i n totaal 22 nationale partnerschapsbijeenkomsten besteld, 61 seminars 
voor belanghebbenden, 15 persconferenties, 18 persberichten, 
5 rondetafelconferenties met journalisten, 4 belprogramma's op de radio en 
6 professionele artikelen. Als campagnemateriaal werden 88 720 van het 
campagnelogo voorziene artikelen verspreid, 476 125 publicaties in 25 talen, 
62 campagnestands en 15 tentoonstellingspakketten. Het uitbrengen van de 
dvd "Napo in…When stress strikes" (Napo in...als de stress toeslaat) vormde 
een bijzonder hoogtepunt van de campagne. 
Andere campagnematerialen en publicaties omvatten de literatuurstudie 
"Calculating the cost of work-related stress and psychosocial risks" (Het 
berekenen van de kosten van werkgerelateerde stress en psychosociale risico's) 
die in juni online werd gepubliceerd en waarin wordt gediscussieerd over de 
financiële last van psychosociale risico's op het niveau van de maatschappij, 
organisaties en het individu. Een ander belangrijk product dat werd ontwikkeld 
voor de campagne was de "Managing stress and psychosocial risk e-guide" ( e-
gids Omgaan met stress en psychosociale risico's). De e-gids werd beschikbaar 
gemaakt in 30 nationale versies en is erop gericht managers in het mkb te 
motiveren om aan psychosociaal risicomanagement te doen op basis van de 
beschikbare nationale middelen. Daarnaast werd er door EU-OSHA en 
Eurofound een gezamenlijk verslag over psychosociale risico's uitgegeven en 
gepromoot tijdens een deskundigenseminar op 16 en 17 oktober 2014. 
Het HWC Official Campaign Partnership Offer 2014-2015 is erin geslaagd om 
meer dan 100 officiële campagnepartners aan te werven, waaronder 
organisaties van werkgevers en werknemers, multinationale bedrijven en 
organisaties waarin een groot aantal VGW-beroepen werd vertegenwoordigd - 
het grootste aantal partners dat één enkele campagne voor gezondheid op de 
werkplek ondersteunde. Bovendien zijn er nu in totaal 29 mediapartners uit 
14 landen betrokken bij de HWC 2014-2015.  
Op 15 april ging de wedstrijd voor de Europese prijs voor goede praktijken 
(GPA) van start. Er werd een promotiepakket voor goede praktijken 
samengesteld ter ondersteuning van de focal points en organisaties die 
geïnteresseerd zijn in de uitwisseling van goede praktijken, zowel op nationaal 
als op Europees niveau.  
De campagne werd ook gepresenteerd tijdens de EU-conferentie "Occupational 
safety and health – OSH policy in the future" (Veiligheid en gezondheid op het 
werk - VGW-beleid in de toekomst) te Athene op 16 en 17 juni, als onderdeel 
van het programma van het Griekse EU-voorzitterschap. 
In 2014 werd de campagne voor het eerst ondersteund door een geïntegreerde 
campagne op sociale media, waarbij verschillende groepen werden 
aangesproken door middel van speciaal voor sociale media ontwikkelde 
campagnematerialen zoals infographics en video's.  
Activiteit 4.3: Healthy Workplace Campaign (campagne voor gezondheid op de 
werkplek -HWC) 2016-2017 
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Er werd overeenstemming bereikt over de reikwijdte en doelstellingen van de 
campagne. Het gaat om de volgende doelstellingen: 

• het bevorderen van duurzaam werk en gezond ouder worden, meteen 
vanaf het begin, en het benadrukken van het belang van preventie 
tijdens het werkzame leven;  

• het ondersteunen van werkgevers en werknemers (met inbegrip van 
micro-ondernemingen) door middel van het aanbieden van informatie 
en instrumenten voor het beheer van VGW in het licht van een 
vergrijzende beroepsbevolking; 

• het vergemakkelijken van de uitwisseling van informatie en goede 
praktijken op dit gebied. 

De campagnestrategie werd aan het einde van het jaar afgerond. 
In september werd een aanbesteding geopend voor de ontwikkeling van een e-
gids en de werkzaamheden zouden volgens de planning begin 2015 van start 
moeten gaan. 

23 focal points reageerden op de offerte voor het Awareness Raising Package 
(bewustmakingspakket - ARP) 2014. De ARP-activiteiten omvatten 14 VGW-
filmvertoningen en debatten, 13 VGW-fototentoonstellingen en de promotie 
van het Napo-lesinstrument voor docenten in twee landen. Bovendien werden 
er als onderdeel van het ARP 12 Napo-kostuums geproduceerd en verspreid.  

Activiteit 4.4: Bewustmakingsacties 

Het Napo-consortium heeft de ontwikkeling van een nieuwe film over VGW-
risico's in verband met elektriciteit geïnitieerd. Een externe evaluatie van de 
"Napo voor docenten-activiteit" werd opgedragen aan een externe contractant 
en in november zou een tussentijds verslag moeten verschijnen. In april werden 
er onder de nationale arbeidsinspecties in meer dan 20 lidstaten ruim 20 000 
kopieën verspreid van de dvd "Napo in….no laughing matter" (Napo in...niet om 
te lachen) ter ondersteuning van de campagne van het Comité van Hoge 
Arbeidsinspecteurs (SLIC) ter preventie van uitglijden en struikelen. Er werd een 
geactualiseerde versie van de Napo-folder opgesteld, vertaald en verspreid 
onder geïnteresseerde focal points (portfolio). 
Met DOK Leipzig werd de editie 2014 van de prijs voor films over gezonde 
werkplekken gelanceerd waarbij de inschrijvingstermijn sloot op 10 juli. Er 
werden acht films genomineerd uit landen als Frankrijk, Duitsland, Polen en 
Spanje. De winnaar, "Harvest", werd bekendgemaakt tijdens de prijsuitreiking 
op 1 november. Tegen het einde van juli werd de ondertiteling in 13 EU-talen 
van de winnende film van 2013, "C(us)todians", afgerond en aan de focal points 
(portfolio) geleverd.  
Op Europadag, 9 mei, werd er een tent opgezet op straat in Bilbao ter - 
gezamenlijke - promotie van de bijdragen die namens de burger waren geleverd 
door Europe Direct Bizkaia (Europese Commissie), de Europese Unie en EU-
OSHA. De stand waarmee EU-OSHA deelnam aan de Exhibition Fair van 25-
28 augustus (gekoppeld aan het OSH World Congress in Frankfurt) was een 
succes; hoogtepunten aan de stand waren onder meer de officiële presentatie 
van OSHwiki (VGWwiki), de campagne "Healthy Workplaces Manage Stress" 
(Gezonde werkplekken: omgaan met stress) en OiiR.  
Prioritair terrein 5: Kennisverspreiding 
Activiteit 5.1: OSHwiki (VGWwiki)  
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PEROSH-leden die waren uitgenodigd bij de eerste vergadering van het 
wetenschappelijk comité van OSHwiki hebben geholpen om vast te stellen hoe 
er met OSHwiki in de behoeften van de onderzoeksgemeenschap kan worden 
voorzien, en daarnaast werd besproken hoe  er met OSHwiki EU-OSHA-
richtsnoeren voor strategische kwesties en inzake potentiële auteurs en lezers 
kunnen worden gegeven (vergadering gehouden in juni). 
Het communicatieplan voor OSHwiki is afgerond; de beta-lancering vond plaats 
in mei. Er werden nieuwsberichten geplaatst op OSHmail, Twitter en Linkedin 
en er werd een specifieke e-mail verzonden aan geaccrediteerde auteurs, focal 
points, adviesgroepen en de raad van bestuur. 
In augustus werd OSHwiki officieel gelanceerd op het XX wereldcongres over 
veiligheid en gezondheid op het werk 2014 in Frankfurt, Duitsland, en op dit 
moment zijn er meer dan 100 geaccrediteerde auteurs. 

Wetgevingsrubriek: de werkzaamheden waren erop gericht de pagina over 
wetgeving klaar te maken voor de migratie naar de nieuwe website van EU-
OSHA (controleren en actualiseren).  

Activiteit 5.2: Overige kennisnetwerkactiviteiten 

Actualisering van de informatie met betrekking tot de nationale strategieën in 
OSHwiki-artikelen (dit zal doorlopend worden geactualiseerd met input van de 
focal points).  
Onderzoeksprioriteiten: ontwerpstandpuntnota’s en een shortlist van 
prioriteiten opgesteld op basis van een in 2013 gepubliceerd verslag om het 
werkprogramma HORIZON 2020 en de inhoud van de aanbestedingen te 
beïnvloeden. In november zal er in Brussel een seminar over de 
standpuntnota’s en de shortlist worden gehouden. Directeuren en hoofden 
onderzoek van belangrijke VGW-onderzoeksinstellingen en 
financieringsorganen en vertegenwoordigers van de Europese Commissie zullen 
deelnemen aan het seminar.  
Prioritair terrein 6: Netwerkvorming en bedrijfscommunicatie 

Verdere ontwikkeling van de strategische netwerken van het Agentschap, met 
name de tripartiete bestuursnetwerken (raad en bureau), de adviesgroepen en 
de Europese netwerken.  

Activiteit 6.1: Strategische netwerkvorming  

Voortdurende betrokkenheid bij de internationale partners in het netwerk van 
het Agentschap en het focal point-netwerk, waaronder de bevordering van 
netwerkvorming op het niveau van de lidstaten.  

Activiteit 6.2: Operationele netwerkvorming 

De activiteiten zijn steeds gericht op waarborging van de betrokkenheid van 
sociale partners op nationaal niveau in de lidstaten. In overeenstemming met 
de prioriteit die is vastgesteld in de Mededeling van de Commissie over een 
strategisch kader inzake VGW voor 2014-2020 spant EU-OSHA zich op 
internationaal niveau in voor de ontwikkeling van een betere coördinatie van 
en koppeling met actoren in niet-lidstaten, internationale en regionale 
organisaties. 
De communicatiepartnerschappen werden ook verder ontwikkeld.  

In verband met de online-strategie 2014 van het Agentschap werd de website 
die eind september zou worden gepubliceerd, als voorbereidende actie voor de 

Activiteit 6.3: Bedrijfscommunicatie 
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uitvoering van de volgende EU-OSHA-website eerst intern gepresenteerd. De 
nieuwe website zou in de eerste helft van 2015 moeten worden gepubliceerd. 
Andere ontwikkelingen op dit gebied sinds begin 2014 waren de lancering van 
de website van de Healthy Workplace Campaign (campagne voor gezondheid 
op de werkplek -HWC) 2014-2015 op 7 april en de herziening van de OiiR-
website. Ook werden er verschillende nieuwe of aangepaste webrubrieken 
afgeleverd.  
In verband met zijn bedrijfspromotiestrategie is het Agentschap sinds de start 
van de nieuwe HWC-campagne 2014-2015 ook zeer actief geweest op sociale 
media. Ons YouTube-kanaal heeft nu meer dan 1 000 abonnees (288 in 
juni 2013) en we hebben 312 842 views gehad (35 000 in juni 2013). De 
populariteit van de Faceboekpagina van het Agentschap neemt gestaag toe met 
16 500 fans eind oktober (1 654 in juni 2013). De Twitter-account van het 
Agentschap is ook in toenemende mate populair met 10 840 volgers (7 179 in 
juni 2013). We hebben ook 4 797 volgers op Linkedin, vergeleken met 2 766 in 
juni 2013. Sinds januari zijn er 11 berichten geplaatst op het blog van het 
Agentschap. Het aantal abonnees van de OSHmail groeit gestaag. Er zijn nu 
meer dan 67 000 OSHmail-abonnees. 
In verband met de bedrijfspublicatiestrategie van het Agentschap werd de 
"corporate branding" van het nieuwe EU-OSHA-kantoor afgeleverd, het 
jaarverslag 2013 en de samenvatting daarvan geproduceerd en het verslag 
afgeleverd. Daarnaast werd een verzameling van 5 naar alle officiële EU-talen 
vertaalde infographics geproduceerd ter ondersteuning van de publicatie van 
het jaarverslag en de samenvatting daarvan. Er werd een nieuwe EU-OSHA-
brochure afgerond en vertaald. Er werd een bedrijfsfilm gepubliceerd (in 
25 talen) ter introductie van het strategisch meerjarenprogramma, alsmede 
een film ter ondersteuning van de lancering van de e-gids over stress. 
Er werden verschillende verslagen, samenvattingen en literatuuroverzichten 
over het jaarlijks beheersplan 2014 opgesteld en gepubliceerd, waaronder: 
"Research guides design of the 2014 ESENER survey" (ontwerp van 
onderzoeksgidsen van de ESENER-enquête 2014), "OSH in the Hairdressing 
sector" (VGW in de kappersbranche), "Priorities for OSH Research in Europe 
2013-2020" (prioriteiten voor VGW-onderzoek in Europa voor 2013-2020), 
"Estimating the costs of accidents and ill-health at work" (inschatting van de 
kosten van ongevallen en slechte gezondheid op de werkplek), "E-fact and 
Checklist OSH in the wind energy sector" (e-fact en VGW-checklist in de 
windenergiesector), "Calculating costs related to stress and psychosocial risks at 
work" (berekening van de kosten in verband met stress en psychosociale risico's 
op de werkplek), "Scoping study for a foresight on new and emerging risks and 
challenges" (verkennende studie voor een prognose voor nieuwe en 
opkomende risico's en uitdagingen), en "Psychosocial risks in Europe: 
Prevalence and strategies for prevention" (psychosociale risico's in Europa: 
verbreiding en strategieën ter voorkoming - met Eurofound). 
Daarnaast werden er campagnematerialen geproduceerd en afgeleverd voor 
HWC 2014-2015 (gids, folder, flyer, totems en promotieartikelen). Er werd een 
set gepubliceerd van drie infographics en een film ter ondersteuning van de 
lancering van de campagne en er werd een folder voor Europadag 
geproduceerd. 
De persdienst heeft 13 nieuwsberichten gepubliceerd en gereageerd op meer 
dan 90 aanvragen van informatie/interviews van de media. Verschillende 
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persconferenties/bijeenkomsten met media werden georganiseerd ter 
onderstreping van belangrijke momenten, zoals het bezoek van de voorzitter 
van het Europees Parlement, de inauguratie van het kantoorgebouw van het 
Agentschap en de presentatie van OSHwiki in Frankfurt. Meer dan 1 300 online-
clippings (knipsels) en meer dan 5 800 berichten op sociale media werden 
geregistreerd. 

Het programma voor de Westelijke Balkan en Turkije liep ten einde in 
november 2014. In het kader van het programma werden acties uitgevoerd 
waarmee de betrokken landen werden ondersteund om actieve deelnemers te 
worden in de netwerken van het Agentschap. 

Activiteit 6.4: Voorbereidende maatregelen voor de Westelijke Balkan en 
Turkije 

Op 10 december 2014 werd het Uitvoeringsbesluit van de Commissie tot 
vaststelling van een meerlanden-actieprogramma voor het jaar 2014 
(C(2014)9407 final) ondertekend, in het kader waarvan EU-OSHA een 
rechtstreekse subsidie ten bedrage van 410 000 euro zal ontvangen voor acties 
in de begunstigde landen van IPA II. 
Naar aanleiding van dit uitvoeringsbesluit zou EU-OSHA in het eerste kwartaal 
van 2015 een overeenkomst met de Commissie ondertekenen. Na de 
ondertekening daarvan zal EU-OSHA zijn werk in de regio voortzetten. Deze 
overeenkomst zal naar verwachting 24 maanden geldig zijn.  

Dit programma voor de Europese nabuurschapslanden werd in 2014 geïnitieerd 
met het oog op de ontwikkeling van VGW-acties en netwerken in de 
betrokkenen landen. Gedurende deze initiële fase van de tweejarige 
overeenkomst stelt EU-OSHA vast welke de contactpunten in de begunstigde 
landen zijn en welke van de door die landen vastgestelde ondersteunende 
acties prioriteit hebben. 

Activiteit 6.5: Voorbereidende maatregelen voor de samenwerking van ENB-
landen met EU-OSHA 

Bedrijfsvoering 
Programmering van de activiteiten voor 2015, met name het beheersplan 2015. 
Verslaglegging over en evaluatie van acties. 
Bedrijfsvoering, inclusief bedrijfscontinuïteit, gegevensbescherming, 
risicobeheer, juridisch advies en interne beheersing.  
Administratieve ondersteuning 
Voornaamste resultaten in 2014: 

• ondertekening van een zetelovereenkomst met het Koninkrijk Spanje 
op 31 maart 2014; 

• vaststelling van de Financiële Regels en de uitvoeringsregels voor het 
Financieel Reglement van EU-OSHA; 

• personeelsstatuut, vaststelling van de uitvoeringsbepalingen; 
• ABB (Activity Based Budget implementation - uitvoering van op 

activiteiten gebaseerde begroting) 

Bron: Door het Agentschap verstrekte bijlage. 
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11-12. Het Agentschap neemt nota van de opmerking van de Rekenkamer over het niveau aan geplande 

overdrachten voor titel II. 

13. Het kan zich in de opmerking van de Rekenkamer vinden. In aansluiting op de noodzakelijke controles is 

overgegaan tot de betaling van het verschuldigde bedrag over de periode 2005-2014 (5 300 EUR) aan een van 

de op 1 mei 2004 in dienst zijnde tijdelijk functionarissen (AD) onder toepassing van de 

vermenigvuldigingsfactor. 
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