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Het Departement veiligheid–gezondheid van het Europees 
vakbondsinstituut voor onderzoek, vorming en gezondheid en 
veiligheid (ETUI-REHS) heeft tot doel een hoog gezondheids- 
en veiligheidsniveau op het werk te bevorderen in Europa. Dit 
departement is de opvolger van het European Trade Union 
Technical Bureau (TUTB) opgericht in 1989 door het Europees 
Vakverbond (EVV).

Het staat in voor de follow-up van de uitwerking, omzetting 
en uitvoering van de Europese wetgeving inzake veiligheid en 
gezondheid op het werk. Het Observatory on the application of the 
European directives werd opgericht om vergelijkende analyses te 
verrichten over de impact van de communautaire wetgeving inzake 
de verschillende preventiesystemen in Europese lidstaten en om 
gemeenschappelijke syndicale strategieën uit te werken.

Het departement veiligheid–gezondheid verleent deskundige 
steun aan de syndicale leden van het Raadgevend Comité voor 
de Veiligheid, de Hygiëne en de Gezondheidsbescherming op de 
werkplaats in Luxemburg.

Het verricht studies in de volgende domeinen: risico-evaluatie, 
organisatie van de preventie, genderkwestie inzake gezondheid 
op het werk, participatief ontwerpen van werkuitrusting, asbest, 
stress en geweld op het werk.

Het animeert de expertisenetwerken inzake technische 
normalisering (ergonomie, veiligheid van de machines) en gevaarlijke 
stoffen (classificatie, evaluatie van de risico’s en vastlegging van de 
blootstellingsgrenswaarden).

Het departement veiligheid–gezondheid is lid van het Europese 
standaardisatiecomité (CEN).
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De Algemene Centrale ABVV

De Algemene Centrale is een arbeiderscentrale van het ABVV die 
actief is in de sectoren bouw, industrie, diensten en social profit.

De Algemene Centrale telt 330.000 leden.

Als socialistische en democratische syndicale organisatie verzet 
zij zich tegen elke vorm van discriminatie. De Algemene Centrale 
verdedigt op elk ogenblik en in alle omstandigheden de rechten van 
de werknemers.

Zij ijvert voor een gelijkwaardige, solidaire, vrije en sociaal 
rechtvaardige samenleving.

De Algemene Centrale streeft naar de vereniging van alle 
werknemers – ongeacht hun verscheidenheid – en naar syndicale 
eenheid op nationaal, Europees en internationaal vlak.
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