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Betreft: Verzoekschrift 0710/2008, ingediend door Peter Downes (Ierse nationaliteit), 
over de veiligheidsnorm voor paardrijhelmen.

1. Samenvatting van het verzoekschrift

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.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 22 oktober 2008. 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 



PE418.081v01-00 2/3 CM\759796NL.doc

NL

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

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, 
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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.


