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Betreft: Verzoekschrift 710/2008, ingediend door Peter Downes (Ierse nationaliteit), 
over de veiligheidsnorm voor paardrijhelmen

Verzoekschrift 0326/2013, ingediend door Ulf Olsson (Zweedse nationaliteit), 
over de veiligheid van ruiterhelmen

1. Samenvatting van verzoekschrift 710/2008

Indiener stelt dat norm EN 1384 voor paardrijhelmen niet voldoet aan de veiligheidseisen die 
zijn vastgelegd in Richtlijn 89/686/EEG betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen 
(PBM-richtlijn). Indiener legt uit dat hij zich met dit onderwerp is gaan bezighouden nadat 
zijn zoon dodelijk gewond raakte en hij wijst erop dat naar aanleiding van een eerste 
verzoekschrift dat in 1996 werd ingediend bij het Europees Parlement (1030/96) er een 
nieuwe veiligheidsnorm is vastgesteld, namelijk EN 14572. Volgens indiener is tot op de dag 
van vandaag geen enkele producent erin geslaagd een helm te produceren die aan deze nieuwe 
veiligheidsnorm voldoet en dat dat met de bestaande technologie ook niet mogelijk is. 
Indiener verzoekt het Europees Parlement de bevoegde instanties de nodige maatregelen te 
laten nemen om deze situatie te corrigeren.

Samenvatting van verzoekschrift 0326/2013

Indiener betwist de veiligheid van paardrijhelmen volgens norm EN 1384 die volgens hem 
niet beantwoorden aan de geldende richtlijn inzake procuctveiligheid. 

2. Ontvankelijkheid
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Verzoekschrift 710/2008 werd ontvankelijk verklaard op 22 oktober 2008. 

Verzoekschrift 710/2008 werd ontvankelijk verklaard op 8 november 2013.
De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 17 december 2008

Indiener, de heer Peter Downes, stelde op 28 april 1998 in verzoekschrift nr. 1030/96, naar 
aanleiding van een dodelijk ongeval waarbij zijn zoon betrokken was, dat de norm EN 1384 -
Helmen voor de ruitersport - niet voldoet aan de vereisten van Richtlijn 89/686/EEG 
betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen (de PBM-richtlijn).

Na een onderzoek naar deze kwestie heeft de Commissie het Europees Comité voor 
Normalisatie (CEN) het mandaat gegeven (M/281) om norm EN 1384 te herzien teneinde de 
bescherming die door deze helmen wordt geboden te verbeteren. Naar aanleiding van dit 
mandaat besloot het CEN om norm EN 1384 niet te herzien, maar een nieuwe Europese norm 
te ontwikkelen: EN 14572 - Helmen met een hoog beschermingsniveau voor de ruitersport. 
De referentie van deze norm is op 6 oktober 2005 gepubliceerd in het Publicatieblad van de 
Europese Unie (PBEU). Om deze reden wordt bij toepassing van de norm verondersteld dat 
wordt voldaan aan de relevante fundamentele gezondheids- en veiligheidsvoorschriften van 
Richtlijn 89/686/EEG.

In zijn nieuwe verzoekschrift, nr. 710/2008, stelt indiener dat er geen helmen op de markt zijn 
verschenen die zijn gefabriceerd volgens norm EN 14572, omdat het met de bestaande 
technologie niet mogelijk is om te voldoen aan de specificaties van deze norm. Hij stelt verder 
dat hij meermaals zonder succes heeft getracht om de kwestie onder de aandacht te brengen 
van het relevante technische comité van CEN (CEN TC 158).

De Commissie heeft contact opgenomen met verschillende belanghebbenden, waaronder CEN 
TC 158 - WG 5, vertegenwoordigers van fabrikanten van ruiterhelmen en de 
Coördinatiegroep voor Aangemelde Instanties op Europees niveau (VG1) die belast is met de 
certificering van PBM-vereisten voor hoofdbescherming.

Uit de ontvangen antwoorden heeft de Commissie kunnen concluderen dat er inderdaad geen 
helmen zijn geproduceerd of gecertificeerd volgens EN 14572. Verschillende deskundigen die 
zijn geraadpleegd zijn van mening dat de toepassing van de specificaties van deze norm 
zouden leiden tot een helm die te zwaar en oncomfortabel zou zijn. Hoewel zo'n helm 
mogelijk meer bescherming zou bieden tegen het risico van bepaald hoofdletsel, zou het risico 
van ander letsel, zoals rugletsel, groter zijn. Deskundigen wijzen er verder op dat zelfs een 
helm ontworpen volgens EN 14572 geen volledige bescherming zou bieden tegen het risico 
dat het paard op de ruiter valt.

CEN TC 158 heeft bevestigd dat de kwesties die door indiener aan de orde zijn gesteld 
verschillende malen onderwerp zijn geweest van discussie binnen het TC en dat de Ierse 
vertegenwoordiger is uitgenodigd om voorstellen in te dienen om de kwestie aan te pakken.

Conclusies
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Ruiterhelmen die zijn ontworpen volgens de geharmoniseerde norm EN 1384 worden op 
grote schaal geproduceerd en gebruikt in de Europese Unie. Deze helmen bieden een 
bescherming die veel beter is dan de bescherming die de meeste ruiterhelmen boden die 
werden gebruikt vóór de toepassing van de PBM-richtlijn en de geharmoniseerde norm EN 
1384. De Commissie merkt op dat de geboden bescherming volgens de PBM-richtlijn wordt 
beperkt door de vereiste dat de uitrusting verenigbaar moet zijn met de activiteit waarvoor zij 
wordt gedragen.

Volgens het onderzoek van de Commissie lijkt de poging om ruiters een betere bescherming 
te bieden door de ontwikkeling van de specifieke norm voor helmen met een "hoog 
beschermingsniveau" niet de gewenste resultaten te hebben behaald. Aan de ene kant lijkt er 
geen vraag te zijn naar helmen met een "hoog beschermingsniveau". Aan de andere kant 
bestaat er twijfel over of de specificaties van norm EN 14572 volledig voldoen aan een aantal 
fundamentele gezondheids- en veiligheidsvoorschriften van bijlage II van de PBM-richtlijn, 
zoals:

1.1.1 Ergonomie
Beschermingsmiddelen moeten zodanig worden ontworpen en gefabriceerd, dat de gebruiker, 
onder de te verwachten gebruiksomstandigheden waarvoor zij bestemd zijn, de activiteit 
waardoor hij aan risico's wordt blootgesteld, normaal kan uitoefenen en daarbij een passende 
bescherming van zo hoog mogelijk niveau geniet.

1.1.2.1 Zo hoog mogelijke beschermingsniveaus
Het optimale beschermingsniveau waarop het ontwerp moet zijn gericht is het hoogste niveau 
dat bereikt kan worden zonder dat hinder door het dragen van het beschermingsmiddel het 
doelmatige gebruik daarvan gedurende de blootstelling aan het risico of het normale verrichten 
van de werkzaamheden belet.

3.1.1 Schokken veroorzaakt door vallende of wegvliegende voorwerpen en stoten van een 
lichaamsdeel tegen een obstakel
Beschermingsmiddelen voor dergelijke risico's moeten de gevolgen van schokken in zodanige 
mate kunnen verzwakken dat wordt voorkomen dat letsel ontstaat doordat het beschermde 
lichaamsdeel wordt verpletterd of doorboord; zij dienen ten minste bescherming te bieden 
tegen schokken tot een energieniveau waarboven de schokabsorberende voorziening een 
buitensporige omvang of massa zou moeten krijgen die niet verenigbaar zou zijn met een 
doelmatig gebruik van de beschermingsmiddelen gedurende de tijd dat zij naar verwachting 
moeten worden gedragen.

De Commissie zal norm EN 14572 daarom volgens de procedure beschreven in artikel 6, lid 
1, van de PBM-richtlijn terugverwijzen naar het Comité dat is gevormd conform Richtlijn 
98/34/EG, met de bedoeling de verwijzing naar de norm te schrappen van de lijst die is 
gepubliceerd in het PBEU.

Tegelijkertijd zal de Commissie CEN verzoeken om in het kader van mandaat M/281 
opnieuw de mogelijkheid te onderzoeken de bescherming die wordt geboden door 
ruiterhelmen te verbeteren met gebruikmaking van bestaande technologie, met het oog op een 
revisie van norm EN1384.

4. (REV) Antwoord van de Commissie, ontvangen op 24 juni 2010

De Commissie heeft het Europees Comité voor Normalisatie (CEN) verzocht de verwijzing
naar norm EN 14572 - Helmen met een hoog beschermingsniveau voor de ruitersport niet 
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meer door te geven voor publicatie in het Publicatieblad. CEN heeft geantwoord dat het de 
verwijzing wel zal blijven doorgeven, maar dat het, omwille van de uiteenlopende meningen 
over de kwestie, de diensten van de Commissie heeft uitgenodigd om op 15 juni 2010 de 
plenaire vergadering "Hoofdbescherming" van CEN TC 158 bij te wonen.

Bovendien heeft de Commissie een aanbesteding uitgeschreven met het oog op technische 
bijstand, om te beoordelen:

 of normen EN 1384 en EN 14572 geschikt zijn met betrekking tot de fundamentele 
gezondheids- en veiligheidsvoorschriften1 van de PBM-richtlijn, rekening houdend met 
de bestaande technologie;

 of norm EN 14572 moet worden geschrapt uit het Publicatieblad;

 of een van beide of beide normen in kwestie moeten worden gewijzigd om ruiters betere 
bescherming te bieden.

De Commissie zal de Commissie verzoekschriften op de hoogte houden van verdere 
ontwikkelingen.

5. (REVII) Antwoord van de Commissie, ontvangen op 29 maart 2011

De Commissie heeft onder de relevante belanghebbenden een onderzoek uitgevoerd en een 
onafhankelijke deskundige aangesteld om de technische specificaties van de betrokken 
normen onder de loep te nemen. Uitgangspunt hierbij was de stand van de technologie en de 
fundamentele gezondheids- en veiligheidsvoorschriften van bijlage II van Richtlijn 
89/686/EEG betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen.

CEN had de diensten van de Commissie uitgenodigd om de plenaire vergadering van CEN 
TC 158 bij te wonen; deze vergadering vond plaats op 15 juni 2010. De leden van het TC 
waren het erover eens dat verdere actie nodig was. Werkgroep 5 van CEN TC 158 (WG5) 
werd verzocht een bijeenkomst te organiseren en een besluit over vervolgstappen te nemen.

Tijdens de bijeenkomst van WG5 op 11 oktober 2010 kwam de meerderheid van de 
aanwezige delegaties overeen dat de norm EN 1384 zou moeten worden herzien en dat de 
verwijzing naar de norm EN 15472 uit het PBEU zou moeten worden geschrapt. Alle 
delegaties werden uitgenodigd om hun voorstellen bij het secretariaat van het TC in te dienen. 
Voor zover de Commissie bekend, heeft tot nu toe slechts één delegatie een voorstel voor 
verbetering van de norm EN 1384 ingediend.

Volgens de Commissie levert de geringe vooruitgang sinds de laatste WG5-bijeenkomst een 
gevaar op voor de gezondheid en veiligheid van dragers van de helmen die onder de 
voornoemde normen vallen. Dat is des te zorgwekkender gezien de lange periode die is 
verstreken sinds het eerste verzoekschrift in 1998 werd ingediend.

De Commissie heeft inmiddels een technische beoordeling van haar onafhankelijke 

                                               
1

Opgenomen in bijlage II van Richtlijn 89/686/EEG.
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deskundige ontvangen; hieruit blijkt dat de norm EN 1384 kan en moet worden verbeterd.

De Europese Commissie zal daarom formele bezwaren indienen tegen de beide normen 
teneinde hun referenties uit het PBEU te schrappen. Dat betekent dat bij toepassing van de 
beide normen geen vermoeden van overeenstemming meer zou bestaan, d.w.z. dat er niet 
automatisch verondersteld wordt dat aan de voorschriften van de PBM-richtlijn is voldaan 
indien helmen enkel volgens deze normen vervaardigd zijn. Tegelijkertijd zal de Commissie 
het CEN een nieuw mandaat geven in het verlengde van het oorspronkelijke mandaat M/281, 
ter verbetering van de norm EN 1384.

De Commissie zal nauwlettend toezien op de herziening van de norm en het Europees 
Parlement van de vorderingen op de hoogte houden.

6. (REV III) Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 januari 2012

Opmerkingen van de Commissie

De Commissie heeft aangekondigd voornemens te zijn formele bezwaren in te dienen tegen 
beide normen in kwestie. Naar aanleiding van een discussie over de kwestie in de PBM-
werkgroep, en om onnodige tijdrovende procedures te vermijden, heeft de Commissie het 
CEN eerst verzocht om beide normen uit het PBEU te schrappen.

In november 2011 heeft het CEN besloten om norm EN 14572 te schrappen.

Met betrekking tot norm EN 1384 heeft CEN TC 158 in juni 2011 besloten om deze norm te 
herzien, maar niet uit het PBEU te schrappen.

De eerste vergadering van CEN TC 158 WG 5 inzake de herziening van norm EN 1384 vond 
plaats in oktober 2011. Tijdens deze vergadering zijn voorstellen van diverse deelnemende 
organen besproken en is er een werkplan voor de vervolgstappen van de herziening opgesteld. 
De volgende vergadering van WG 5 vindt plaats in februari 2012.

Conclusie

Aangezien EN 14572 door het CEN is geschrapt, zal deze norm niet op de volgende 
geconsolideerde lijst van het PBEU komen te staan.

De herziening van norm EN 1384 is een stap in de goede richting, maar niet voldoende. Uit de 
conclusies van haar technische deskundige maakt de Commissie op dat norm EN 1384 de 
stand van de techniek niet vertegenwoordigt en dat derhalve niet kan worden verondersteld 
dat er aan de algemene gezondheids- en veiligheidsvoorschriften van de PBM-richtlijn wordt 
voldaan. Dientengevolge zal de Commissie een formeel bezwaar indienen tegen norm EN 
1384, waarna de verwijzing van de geconsolideerde lijst in het PBEU zal worden geschrapt.

Zodra het CEN de herziening van norm EN 1384 heeft voltooid en het in deze norm 
vastgelegde veiligheidsniveau toereikend is, kan de verwijzing naar de herziene norm in het 
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PBEU worden gepubliceerd.

De Commissie zal nauwlettend toezien op de herziening van norm EN 1384 waarmee een 
begin is gemaakt in CEN TC 158 WG 5. Ook zal ze het Europees Parlement op de hoogte 
stellen van elke belangrijke vooruitgang die wordt geboekt.

7. (REV IV) Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 april 2013.

De herziening van EN 1384 is nog steeds gaande. In de vergadering van de betrokken 
normalisatie-werkgroep, CEN TC 158 - WG 5, van oktober 2012 werden bepaalde aspecten
(doordringbaarheid, schokabsorptie) besproken. De Commissie meent evenwel dat het proces 
te traag verloopt.

In december 2012 heeft de Commissie een formeel bezwaar tegen norm EN 1384 ingediend, 
om te zorgen dat de verwijzing uit het PBEU zou worden geschrapt. Dit formele bezwaar 
moet nu worden besproken met vertegenwoordigers van de lidstaten en betrokken partijen bij 
de volgende bijeenkomst van de werkgroep voor de PBM-richtlijn in april 2013.

De Commissie zal het Europees Parlement op de hoogte houden van de verdere voortgang.

8. (REV V) (REV IV) Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 
februari 2014

Verzoekschriften 710/2008 en 326/2013

In beide verzoekschriften wordt gesteld dat paardrijhelemen die zijn vervaardigd volgend 
norm EN 1384 - Helmen voor de ruitersport niet voldoen aan de algemene gezondheids- en 
veiligheidsvoorschriften van bijlage II van richtlijn 89/686/EEG betreffende persoonlijke 
beschermingsmiddelen (PBM-richtlijn).

De Commissie heeft een formeel bezwaar ingediend tegen norm EN 1384:1996. Intussen is de 
versie van 2012 in het PBEU gepubliceerd, waarbij de onderdelen waartegen de kritiek zich 
richtte feitelijk onveranderd zijn gebleven (zij het dat nu het gewicht op de helmen staat 
vermeld). De Commissie heeft haar formele bezwaar daarom aangepast aan norm EN 
1384:2012 en nogmaals ingediend, om te zorgen dat deze referentie niet meer in het PBEU 
zal worden opgenomen.

De kwestie werd besproken in de laatste PBM-werkgroepsvergadering op 11 november 2013, 
en uit de opmerkingen van de lidstaten bleek duidelijk een meerderheid achter het aangepaste 
formele bezwaar te staan. De Commissie werkt nu aan een besluit in de geest van deze 
meerderheid. Intrekking van de referentie van deze norm uit het PBEU houdt in dat het 
vermoeden dat norm EN 1384:2012 voldoet aan de relevante fundamentele gezondheids- en 
veiligheidsvoorschriften van de PBM-richtlijn niet meer geldt, en dat de fabrikanten de norm 
niet meer met dit doel kunnen gebruiken. Praktisch gezien zullen fabrikanten en aangemelde 
instanties de conformiteit van de producten rechtstreeks moeten toetsen aan voormelde 
vereisten van de richtlijn om het hoogste veiligheidsniveau te kunnen waarborgen.

Op het punt van de nog lopende werkzaamheden van CEN TC 158 WG 5 aan de herziening 
van de norm hebben de lidstaten de werkgroep de hulp toegezegd van deskundigen met een 
vooral biomechanische achtergrond. De Commissie wil de herziening van EN 1384
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nauwlettend blijven volgen, zodat er een betere norm komt die een adequate mate van 
veiligheid biedt, en die aansluit op de geldende elementaire gezondheids- en 
veiligheidsvereisten van de PBM-richtlijn en met de huidige stand van de techniek.

Zodra dit proces is afgerond kan de referentie van de nieuwe, herziene norm EN 1384 als 
geharmoniseerde norm in het PBEU worden gepubliceerd.

De Commissie zal het Europees parlement nader op de hoogte houden van de verdere 
ontwikkelingen in deze zaak. 


