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Betreft: Verzoekschrift 0819/2007, ingediend door Sean Smyth (Ierse nationaliteit), 
over een dodelijk ongeval ten gevolge van niet-naleving van de regelgeving 
inzake veiligheid op het werk

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verklaart dat zijn zoon tijdens het werk met een graafmachine waarvoor geen EG-
typegoedkeuring was verleend en die niet aan de geldende veiligheidsnormen voldeed, om het 
leven is gekomen en dat het bedrijf waar hij in dienst was de van toepassing zijnde 
voorschriften inzake veiligheid op het werk niet naleefde. Indiener meent tevens dat de 
bevoegde instantie, de Ierse Health and Safety Authority, heeft nagelaten de zaak naar 
behoren te onderzoeken.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 31 januari 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4, van het Reglement).

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

Het verzoekschrift heeft betrekking op twee dodelijke ongevallen: een dodelijke verwonding 
op de werkplek bij de zoon van indiener nummer 1 op 18 augustus 2001 en de dood van de 
zoon van indiener nummer 2 op de werkplek op 3 december 2002. De omstandigheden van de 
twee dodelijke ongevallen, zoals opgegeven door de indieners, kunnen als volgt worden 
samengevat:

Indiener nummer 1 stelt dat zijn zoon op 18 augustus 2001 dodelijk letsel opliep toen de 
graafmachine die hij bestuurde omsloeg. Hij stelt dat de graafmachine in Japan was gemaakt 
en dat hier door een lokaal bedrijf een combinatie van arm en schep op gemonteerd was. 
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Volgens indiener waren de aangesloten apparaten te zwaar en hebben ze de kanteling van de 
graafmachine veroorzaakt. Voorts waren er geen bedieningsinstructies in andere talen dan het 
Japans bij de graafmachine geleverd. Daarom meent indiener dat er overtredingen waren van 
Richtlijn 98/39/EG1, met name van punten 4.3.2, 4.3.3., 1.7.3. en 1.7.4 b) van bijlage I, waarin 
wordt gesteld dat de "CE-markering" duidelijk zichtbaar op de machine moet worden 
aangebracht, dat iedere bedieningspost voorzien moet zijn van een plaatje dat de werklast 
voor iedere configuratie aangeeft en dat de van toepassing zijnde instructies geleverd moeten 
worden in een van de Gemeenschapstalen of in de taal van het land waar de machine gebruikt 
wordt. Verder beweert indiener dat Richtlijn 89/655/EEG,2 die stelt dat het personeel 
adequate informatie en schriftelijke instructies betreffende de werkuitrusting moeten 
ontvangen, overtreden is.

Indiener nummer 1 klaagt dat de Health and Safety Authority er niet in geslaagd is de zaak 
grondig te onderzoeken en de belangrijke vragen betreffende de oorzaak van het omslaan van 
de graafmachine te beantwoorden. 

Indiener nummer 2 stelt dat haar zoon als transportmedewerker in dienst was bij Davies 
Turner & Co. Limited. Op 3 december 2002 was hij bij een vrachtterminal een vrachtwagen 
in een laadbaai aan het leiden. Hij raakte bekneld tussen de vrachtwagen en de muur en liep 
dodelijke verwondingen aan zijn hoofd op. De werkgever, Davies Turner Turner & Co. 
Limited was een vrachtimporteur. Het bedrijf had de vrachtterminal gehuurd van Liam 
Robinson Transport Services Limited, een bedrijf actief in goederenvervoer en -opslag. De 
vrachtwagen was eigendom van het bedrijf Donald Bradley International Transport Limited.

Indiener verwijt overtredingen van procedurele en materiële bepalingen van de Safety, Health 
and Welfare at Work (General Application) Regulations, 1993 en de Safety, Health and 
Welfare at Work Act, 1989, met name de bepalingen betreffende de melding van de dood, het 
ongewijzigd laten van de ongevalsituatie (deel X van de Regulations), de verplichting van de 
werkgever om in bezit te zijn van een risicoanalyse (Section 10(a) van de Regulations en 
Section 12.(3) van de Act) en de verplichting van de werkgever om zich ervan te verzekeren 
dat het ontwerp, de voorzieningen en het onderhoud van de werkplaats en de machines, zo ver 
als redelijkerwijs uitvoerbaar, veilig en vrij van gezondheidsrisico's zijn (Section 6(2)(c) van 
de Act).
Verder meent indiener dat de werkplaats, namelijk de laadbaai, niet voldeed aan de 
gezondheids- en veiligheidsnormen. 
Uit het verzoekschrift blijkt dat de zaak gehoord is voor het Coroner's Court3. Er is echter 
                                               
1 Richtlijn 98/37/EG van het Europese Parlement en van de Raad van 22 Juni 1998 inzake de onderlinge 
aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende machines,  Publicatieblad L 207 van 23 juli 1998.
2 Richtlijn 89/655/EEG van de Raad van 30 november 1989 betreffende de minimale veiligheids- en 
gezondheidseisen voor het gebruik van werkuitrusting door werknemers op het werk (tweede individuele 
Richtlijn in de betekenis van Artikel 16(1) van de Richtlijn 89/391/EEG), Publicatieblad L 393, 30.12.1989.
3 Volgens de informatie op de website  van de Coroner's Court van Dublin is "de lijkschouwer een 
onafhankelijke ambtsdrager met verantwoordelijkheid onder de wet voor forensisch onderzoek van bepaalde 
overlijdensgevallen. Een lijkschouwer moet onderzoek doen naar de omstandigheden van plotselinge, 
onverklaarde, gewelddadige en onnatuurlijke overlijdensgevallen… Het onderzoek van de lijkschouwer moet 
vaststellen of de dood een natuurlijke of een onnatuurlijke oorzaak heeft. Als de dood een onnatuurlijke oorzaak 
heeft, dan moet volgens de wet gerechtelijke lijkschouwing verricht worden." 
(http://www.coronerdublincity.ie//faqs/death.htm)
"Vragen betreffende civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid kunnen niet in aanmerking genomen of 
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geen informatie opgegeven over de uitkomst van de zaak. 
Daarnaast refereert indiener nummer 2 aan het artikel in de Irish Independent van 23 
november 2006, waarin werd vermeld dat Ieren vier keer zoveel kans hebben om tijdens het 
werk te sterven als Britten.

Indiener nummer 2 klaagt dat de Health and Safety Authority er niet in geslaagd is de drie 
betrokken bedrijven, Davies Turner & Co. Limited, Liam Robinson Transport Services 
Limited en Donald Bradley International Transport Limited, te vervolgen. Verder klaagt zij 
dat er tijdens de afhandeling van de zaak een gebrek aan gevoeligheid was richting de familie 
van het slachtoffer; met name slaagde de HSA er niet in tijdig voldoende informatie over de 
voortgang van het onderzoek te verstrekken. 

In de eerste plaats moet diepe treurnis worden geuit over de betreffende bedrijfsongevallen en de 
levens die in deze ongevallen verloren zijn. 

Uit de brieven van beide indieners komt naar voren dat zij stellen dat er een gebrek aan 
effectieve handhaving van de bestaande wetgeving was, in die zin dat de Health and Safety 
Authority er niet in is geslaagd de betreffende ongevallen adequaat te onderzoeken. 

a. De omzetting van het acquis communautaire betreffende gezondheid en veiligheid op het 
werk in de Ierse nationale wetgeving

Hoewel indieners niet stellen dat er een gebrek aan effectieve wetgeving was, is het relevant om 
aan te geven dat Ierland het bestaande acquis communautaire op het gebied van gezondheid en 
veiligheid op het werk in nationale wetgeving heeft omgezet, waaronder Richtlijn 89/391/EEG
van de Raad van 12 juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering 
van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk 1 (hierna: 
"kaderrichtlijn"), Richtlijn 89/654/EEG van de Raad van 30 november 1989 betreffende 
minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid voor arbeidsplaatsen (eerste bijzondere 
Richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG) 2 en Richtlijn 89/655/EEG 
van de Raad van 30 november 1989 betreffende minimumvoorschriften inzake veiligheid en 
gezondheid bij het gebruik door werknemers van arbeidsmiddelen op de arbeidsplaats (tweede 
bijzondere Richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG).3
Na de omzetting van de richtlijnen in nationale wetgeving heeft de Commissie de nationale 
wetgeving op overeenstemming gecontroleerd.4

Volgend op de analyse van de omzetting van de kaderrichtlijn in nationale wetgeving is er een 
inbreukprocedure gestart tegen de Republiek Ierland voor het niet correct in nationale 
                                                                                                                                                  
onderzocht worden tijdens de sectie en geen enkele persoon kan worden vrijgepleit"
(www.coronerdublincity.ie/about.htm).
1 Publicatieblad L 183, 29.6.1989.
2 Publicatieblad L 393, 30.12.1989.
3 Publicatieblad L 393, 30.12.1989
4De belangrijkste resultaten van deze analyse zijn weergegeven in de Mededeling van de Commissie aan het 
Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's 
betreffende de praktische tenuitvoerlegging  van de bepalingen van de Richtlijnen inzake de gezondheid en 
veiligheid op het werk, 89/391 (kaderrichtlijn), 89/654 (arbeidsplaatsen), 89/655 (arbeidsmiddelen), 89/656 
(persoonlijke beschermingsmiddelen), 90/269 (manueel hanteren van lasten) en 90/270 (beeldschermapparatuur) 
(COM(2004) 0062 definitief).
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wetgeving omzetten van sommige bepalingen van de kaderrichtlijn. 
Dientengevolge nam de Republiek Ierland onder andere de Safety, Health and Welfare at 
Work Act 2005 (nummer 10 van 2005) aan, die de nationale wetgeving in overeenstemming 
bracht met de kaderrichtlijn. 

b. Statistische gegevens betreffende dodelijke ongevallen op het werk in de Republiek 
Ierland

Om te beginnen moet worden opgemerkt dat in door de Republiek Ierland aan Eurostat 
geleverde statistieken betreffende dodelijke ongevallen verkeers- en transportongevallen op 
het werk niet zijn opgenomen in de cijfers over dodelijke ongevallen op het werk, hetgeen 
anders is dan bij de overige EU-lidstaten.1 Daarom is het niet haalbaar om vergelijkingen te 
trekken tussen de Republiek Ierland en andere EU-lidstaten over de cijfers over dodelijke 
ongevallen op het werk. 

De meest recente Eurostat-gegevens over dodelijke ongevallen op het werk zijn van het jaar 
2005. Omdat de betreffende ongevallen zich in 2001 en 2002 hebben voorgedaan, gaat de 
onderstaande informatie over het aantal dodelijke ongevallen op het werk per 100.000 
werknemers in de jaren 2001 - 2005.

Het gemiddelde aantal dodelijke ongevallen op de werkvloer per 100.000 werknemers in de 
Europese Unie (15 landen) was:
2001- 2,7 ongevallen
2002- 2,5 ongevallen
2003- 2,5 ongevallen
2004- 2,4 ongevallen
2005- 2,3 ongevallen

Omdat indiener nummer 2 refereert aan het aantal dodelijke ongevallen in zowel de Republiek 
Ierland als in het Verenigd Koninkrijk, wordt de informatie over het aantal dodelijke 
ongevallen op het werk per 100.000 werknemers gegeven voor beide landen: 

Ierland Verenigd Koninkrijk
2001- 2,6 ongevallen 2001- 1,5 ongevallen
2002- 2,6 ongevallen 2002- 1,4 ongevallen
2003- 3,2 ongevallen 2003- 1,1 ongevallen
2004- 2,2 ongevallen 2004- 1,4 ongevallen
2005- 3,1 ongevallen 2005- 1,4 ongevallen

Als aanvullende informatie: het hoogste aantal dodelijke ongevallen per 100.000 werknemers 
deed zich in de betreffende periode voor in Portugal (in 2001 9,0 ongevallen, in 2002 7,6 
ongevallen, in 2003 6,7 ongevallen, in 2004 6,3 ongevallen en in 2005 6,5 ongevallen).

c. De belangrijkste taken van de Health and Safety Authority en het onderzoek naar de 

                                               
1http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1996,39140985&_dad=portal&_schema=PORTAL&scree
n=detailref&language=en&product=Yearlies_new_population&root=Yearlies_new_population/C/C2/C24/cbb27
408
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twee betreffende dodelijke ongevallen

De National Health and Safety Authority (hierna: "de HSA") is een overheidsinstelling die 
werkt onder de Safety, Health and Welfare at Work Act 2005 en onder meer verantwoordelijk 
is voor de handhaving van de wetten inzake gezondheid en veiligheid op het werk, de 
bevordering en aanmoediging van ongevallenpreventie en informatievoorziening, advies en 
onderzoek aan en voor alle bedrijven, groepen, organisaties en individuen die onder de 
verantwoordelijkheid van de HSA vallen (Section 34 van de Act). 
De verantwoordelijkheden van de HSA strekken zich uit tot alle soorten werkplek en alle 
soorten werk, zowel in de publieke als in de private sector. 

De HSA heeft de verantwoordelijkheid om ongevallen op het werk, inclusief alle dodelijke 
ongevallen, te onderzoeken.

Section 77 van de Safety, Health and Welfare at Work Act 2005 bepaalt dat er twee ruime 
categorieën overtredingen zijn krachtens de Act en de wetgeving betreffende veiligheid en 
gezondheid (in de tijd dat de ongevallen plaatsvonden was Section 48 van de Safety, Health 
and Welfare at Work Act 1989 van kracht). De eerste categorie bestaat uit overtredingen die 
alleen door de HSA bij versnelde procedure in het District Court vervolgd mogen worden . 
De tweede categorie beslaat alle overtredingen die bij versnelde of gewone procedure 
vervolgd mogen worden, in het geval van versnelde procedure door de HSA en in het geval 
van een gewone procedure door de Director of Public Prosecutions1. Daarom kan de HSA: 

- krachtens Section 82 een versnelde procedure instellen bij het District 
Court vanwege een overtreding van een wettelijke bepaling van de Act
(Section 51 als het de Act van 1989 betreft);

- bewijs voorbereiden zodat de Director of Public Prosecutions een gewone 
procedure kan instellen bij het Circuit Court in verband met een 
overtreding van de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen2.

De HSA beschikt over een "Handvest Klantenservice," dat aangeeft hoe personen die een 
klacht willen indienen kunnen handelen. Het handvest stelt verschillende vormen van contact 
voor: telefonisch, schriftelijk, via e-mail en via een persoonlijk gesprek, en biedt de nodige 
contactgegevens.3

Daar indieners de HSA ervan beschuldigen geen gedegen onderzoek uitgevoerd te hebben 
naar de twee ongevallen, heeft de Commissie contact opgenomen met de bevoegde Ierse 
                                               
1 Zie ook de "Guide to the Safety, Health and Welfare at Work Act 2005" van de HSA, blz. 60, beschikbaar op
http://www.nuigalway.ie/health_safety/documents/SHWW%2005%20Guide.pdf
2 Health and Safety Authority -  website http://www.hsa.ie/eng/Enforcement/
3 Het Handvest Klantenservice, beschikbaar op http://publications.hsa.ie/index.asp?locID=17&docID=235, stelt 
op p. 2. "Onze klanten treden op verschillende manieren in contact met de HAS. Ongeacht welke vorm van 
contact er is zullen alle klanten een professionele, efficiënte en respectvolle ontmoeting ervaren. Juridisch of 
technisch taalgebruik zal alleen gebruikt worden als dat nodig is." Hierbij wordt andere aangegeven:"Als u een 
klacht heeft over een aspect van de service van de HAS, dan willen we dit graag weten. Schrijf alstublieft direct 
aan de Manager Communicatie en Klantencontacten naar het volgende adres: Mr. Gavin Lonergan 
Communications & Customer Relations Manager…."(p.12).
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autoriteiten met als doel informatie te verkrijgen over de onderzoeksactiviteiten die in de 
betreffende gevallen uitgevoerd zijn. 
De informatie die door de bevoegde nationale autoriteiten is overgelegd is als volgt:

1) In het geval van het onderzoek naar het ongeval van de zoon van indiener nummer 2 zijn er 
drie gebieden waarop inbreuken van bepalingen betreffende gezondheid, veiligheid en 
welzijn op de werkplek waren aangegeven, namelijk: 

- Safety Health and Welfare at Work Act 1989, Section 12(3) die een 
gevarenidentificatie en een risicobeoordeling vereist, van toepassing op Liam 
Robinson Transport Services Limited;

- Safety Health and Welfare at Work (General Application) Regulations 1993,
Verordening 10(a) die de opstelling van een veiligheidsverklaring en een 
schriftelijke risicobeoordeling vereist, van toepassing op Davies Turner and Co 
Limited;

- Safety Health and Welfare at Work Act 1989, Section 12(1) die vereist dat er een 
veiligheidsverklaring wordt opgesteld, van toepassing op Donald Bradley 
International Transport Limited.

Uit het onderzoek van de HSA naar het dodelijke ongeval van de zoon van indiener nummer 1
en de inspectie van de bijbehorende werkplek bleek sprake te zijn van een overtreding van 
een bepaling betreffende gezondheid, veiligheid en welzijn op de werkplek: 

- de Hitachi EX200-3-graafmachine was niet voorzien van een CE-markering, van 
toepassing op Frank McGovern Plant Hire.

2) Dienovereenkomstig heeft de HSA aanschrijvingen tot verbetering gedaan, een verbod 
uitgevaardigd en een adviesbrief uitgebracht betreffende de vastgestelde wetsovertredingen:

- in het geval van Safety Health and Welfare at Work Act 1989, Section 12(3), 
die gevarenidentificatie en een risicobeoordeling vereist, van toepassing op 
Liam Robinson Transport Services Limited, is op 13 januari een aanschrijving 
tot verbetering gedaan; 

- in het geval van Safety Health and Welfare at Work (General Application) 
Regulations 1993, Verordening 10(a) die de opstelling van een 
veiligheidsverklaring en een schriftelijke risicobeoordeling vereist, van 
toepassing op Davies Turner and Co Limited, is op 20 januari een 
aanschrijving tot verbetering gedaan;

- met betrekking tot Safety Health and Welfare at Work Act 1989, Section 
12(1), die de opstelling van een veiligheidsverklaring vereist, van toepassing 
op Donald Bradley International Transport Limited, is op 20 januari 2003 een 
adviesbrief uitgebracht waarin wordt verlangd dat deze kwestie wordt 
aangepakt. 

Alle partijen hebben gehandeld in overeenstemming met de betreffende handhavingsacties. 
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In het geval van het onderzoek naar het dodelijke ongeval van de zoon van indiener nummer 
1, is op 20 november 2001 een Mededeling Verbod bezorgd bij Frank McGovern Plant Hire 
met betrekking tot de Hitachi EX200-3serie en hier heeft men zich naar gevoegd. 

3) Naar aanleiding van het onderzoek door de HSA naar deze twee incidenten was de 
conclusie van de HSA dat:

- er onvoldoende bewijs was om over te gaan tot rechtsvervolging; 
- de aangetroffen overtredingen niet de directe oorzaken van de ongevallen waren. 

Daarom is er geen vervolging geadviseerd en is het juridisch verantwoordelijk houden van 
de partijen voor een aangetoonde overtreding die tot de ongevallen leidde niet aan de orde. 

4) Verder heeft de HSA, naar aanleiding van de door de nationale autoriteiten geleverde 
informatie , vele opmerkingen ontvangen uit naam van de families van de slachtoffers van 
de ongevallen ontvangen, hetzij direct of via derden. Alle bij de HSA binnegekomen 
opmerkingenhebben aandacht gekregen. De HSA heeft geen kennis van formele klachten
betreffende de onderzoeken. 

Met een beroep op de Freedom of Information Acts 1997 en 2003, zijn de volgende formele 
verzoeken tot vrijgeven van informatie ontvangen van familieleden van de slachtoffers:

- het verzoek van indiener nummer 2 is ingewilligd op 25 juni 2003, waarbij alle 
documenten die volgens de Act konden worden vrijgegeven zijn geleverd;

- het verzoek van indiener nummer 2 is ingewilligd op 16 juli 2003, waarbij alle 
documenten die volgens de Act konden worden vrijgegeven zijn geleverd. 

5) Hierbij moet worden aangetekend dat in de antwoorden die door de nationale autoriteiten 
aan de Commissie geleverd zijn niet is aangegeven of een beslissing om in de betreffende 
gevallen geen vervolging in te stellen genomen is door een openbaar aanklager, te weten de 
Director of Public Prosecutions. Als dit namelijk het geval is, moet aangegeven worden dat 
dergelijke beslissingen om geen vervolging in te stellen kunnen worden aangevochten.1

Conclusies

Uit bovenstaande volgt dat de HSA onderzoeken heeft uitgevoerd naar de twee dodelijke 
ongevallen op het werk, overtredingen van sommige bepalingen van de van toepassing zijnde 
wetgeving betreffende gezondheid en veiligheid op het werk heeft vastgesteld, een adviesbrief 
heeft uitgebracht, een verbod heeft uitgevaardigd en aanschrijvingen tot verbetering heeft gedaan 
en zich ervan heeft verzekerd dat deze zijn opgevolgd. 

De Health and Safety Authority heeft geen officiële klachten ontvangen van familieleden van de 
slachtoffers betreffende het onderzoek naar de ongevallen die door dit orgaan zijn uitgevoerd. 

                                               
1   Website van de Director of Public Prosecutions: 
http://www.dppireland.ie/questions_and_answers/the_role_of_the_dpp/
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Dientengevolge, het voorgaande in acht nemende, kan de conclusie getrokken worden dat er 
geen grond is om te concluderen dat de Republiek Ierland er niet in geslaagd is de effectieve 
uitvoering van de van toepassing zijnde wetgeving betreffende gezondheid en veiligheid op het 
werk zeker te stellen of dat het orgaan dat verantwoordelijk is voor de handhaving van die 
wetgeving, de Health and Safety Authorithy, tekort zou zijn geschoten in effectiviteit.

Daarom is er geen basis om actie tegen de Republiek Ierland te ondernemen voor het overtreden 
van communautaire wetgeving, specifiek artikel 4 van de kaderrichtlijn, die voorschrijft dat de 
lidstaten de nodige stappen moeten nemen om er zeker van te zijn dat werkgevers, 
werknemers en vertegenwoordigers van werknemers onderworpen zijn aan wettelijke 
bepalingen voor de uitvoering van de richtlijn en met name dat de lidstaten zorg te dienen 
dragen voor adequate controle en toezicht. 
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