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Betreft: Verzoekschrift 1180/2007, ingediend door Pat Grant (Ierse nationaliteit), 
gesteund door 2 medeondertekenaars, over schadevergoeding voor 
voormalige mijnwerkers

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indieners eisen schadevergoeding voor gezondheidsproblemen waaronder zij evenals alle 
andere mijnwerkers lijden die vroeger werkzaam waren in de in 1992 gesloten mijn van 
Slieveardagh. Zij verklaren dat die gezondheidsproblemen het gevolg zijn van de extreem 
ongezonde werkomstandigheden in de mijn en aandoeningen omvatten als pneumoconiose 
(stoflong), bronchitis, astma, artritis en hartkwalen. De Ierse regering erkent deze 
aandoeningen niet als beroepsziekten en weigert daarom op te komen voor een volledige 
schadevergoeding krachtens de geldende uitkeringsregeling inzake beroepsziekten. De enige 
beroepsziekte die wordt erkend, is pneumoconiose, waarvoor een lage 
arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt betaald. Indieners wijzen op het feit dat rechtbanken 
Britse mijnwerkers hoge schadevergoedingsbedragen hebben toegewezen voor 
longaandoeningen en andere stoornissen die het gevolg zijn van werk in kolenmijnen. De 
Ierse overheid rechtvaardigt haar beslissing om geen schadevergoeding te betalen met een 
verwijzing naar de wetgeving inzake de uitkeringsregeling inzake beroepsziekten, volgens 
welke alleen bepaalde wettelijk vastgelegde aandoeningen die tijdens het werk zijn opgelopen, 
recht geven op een uitkering.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 7 april 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4, van het Reglement).

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

Indieners eisen schadevergoeding voor ziektes die zij menen opgelopen te hebben terwijl zij 
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werkzaam waren in de mijn van Slieverdagh.

Indieners stellen een groep van twintig voormalige mijnwerkers en enkele weduwen van 
mijnwerkers te vertegenwoordigen die in het in 1992 gesloten steenkoolveld Slieverdagh in 
Ballingarry, Thurles, hebben gewerkt. Gesteld wordt dat de voormalige mijnwerkers te maken 
hebben met gezondheidsproblemen ten gevolge van de arbeidsomstandigheden in de 
kolenmijn. Zij hebben meer bepaald lange tijd onder de grond doorgebracht waar zij ook 
droog hebben geboord aangezien de natte boortechniek pas in 1959 werd ingevoerd. De 
mijnwerkers stonden op grote schaal bloot aan stof omdat zij naar verluidt geen maskers 
kregen en er geen behoorlijke afzuigapparatuur was. Er wordt gesteld dat de inademing van 
grote hoeveelheden stof inflammatoire veranderingen aan de luchtwegen en longen lijkt te 
hebben veroorzaakt met ziektes als pneumoconiose, bronchitis, astma, wittevingersyndroom, 
artritis en hartaandoeningen tot gevolg.

Omdat pneumoconiose de enige ziekte is die door de uitkeringsregeling inzake beroepsziekten 
in Ierland wordt erkend, krijgen zeven van de voormalige mijnwerkers hiervoor een kleine 
arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Er dient meteen te worden opgemerkt dat de erkenning van voor schadevergoeding in 
aanmerking komende beroepsziekten onder de nationale bevoegdheid van de individuele 
lidstaten van de EU valt.

Op communautair niveau heeft de Commissie de Aanbeveling van 19 september 2003 
betreffende de Europese lijst van beroepsziekten 1  aangenomen waarin de lidstaten wordt 
verzocht bepaalde acties te ondernemen met betrekking tot de ziektes vermeld in de Europese 
lijst van beroepsziekten (bijlage I van de aanbeveling) en de ziekten die vermoedelijk door de 
beroepsuitoefening veroorzaakt worden, gemeld zouden moeten worden en in de toekomst in 
bijlage I van de Europese lijst opgenomen zouden kunnen worden (bijlage II van de 
aanbeveling).

Er wordt de lidstaten dus onder andere aanbevolen om:

"1. zo spoedig mogelijk in hun wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen met betrekking tot 
de wetenschappelijk erkende beroepsziekten die voor schadeloosstelling in aanmerking 
kunnen komen en waarvoor preventieve maatregelen moeten worden getroffen, de in bijlage I 
vervatte Europese lijst van beroepsziekten op te nemen;

2. zich ervoor in te zetten in hun wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen een recht op 
schadeloosstelling wegens beroepsziekte op te nemen van de werknemer die aan een niet in 
bijlage I voorkomende aandoening lijdt waarvan de beroepsgerelateerde oorsprong en aard 
kunnen worden vastgesteld, vooral indien deze aandoening in bijlage II voorkomt" (artikel 1).

Er wordt ook bepaald dat de lidstaten zelf aan de hand van de aldaar geldende wetgeving of 
nationale praktijken, criteria dienen vast te leggen voor erkenning van iedere beroepsziekte 
(artikel 2).

                                               
1 PB L 238 van 25 september 2003.
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Conclusies
Aangezien de aanbeveling van de Commissie geen juridisch bindende verplichtingen oplegt, 
zijn er geen gronden op basis waarvan een inbreukprocedure tegen de Republiek Ierland in 
kan worden gesteld in verband met de in dit verzoekschrift opgeworpen kwesties.

Indieners geven aan dat de kwestie in 2007 met de nationale autoriteiten is besproken, maar 
dat geen oplossing is gevonden ten gunste van de indieners. Dienaangaande dient te worden 
opgemerkt dat indieners een rechtsgeding voor een nationale rechter aanhangig kunnen maken 
waarin zij verhaal zoeken voor hun individuele of collectieve vorderingen.


