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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster werkte in een porseleinfabriek, waar zij voorwerpen met de hand beschilderde. Zij 
stelt ziek te zijn geworden door de dagelijkse onbeschermde omgang met oplosmiddelen en 
andere chemische stoffen die zij voor haar werk moest gebruiken. Volgens haar waren de 
beschermingsmaatregelen die werden genomen, ontoereikend, hoewel bekend was dat deze 
maatregelen krachtens de EU-wetgeving verplicht zijn. Ook hebben volgens indienster de 
instanties die de naleving van de regels dienden te controleren, dit niet gedaan. Voorts 
weigeren de bevoegde medische instanties te bevestigen dat indiensters aandoening verband 
kan houden met de jarenlange blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Indienster beroept zich op 
haar recht op gezonde, veilige en waardige arbeidsomstandigheden.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 28 september 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 februari 2013

"- EU-wetgeving inzake de bescherming van werknemers tegen chemische stoffen

De Commissie is zich ten zeerste van de risico’s als gevolg van chemische stoffen bewust en, 
wat de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers op het werk betreft, 
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is in Richtlijn 98/24/EG1 op Europees niveau voorzien in minimumvereisten voor de 
bescherming van werknemers tegen gezondheidsrisico’s, inclusief de preventie van deze 
risico’s, die het gevolg van blootstelling aan chemische stoffen op het werk zijn of zijn 
kunnen. Voorts worden in 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 werk2 algemene principes inzake preventie en 
bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers op het werk vastgesteld. 
Deze wetgevingsmaatregelen zijn vooral bedoeld voor de preventie van ziekten in verband 
met de blootstelling van werknemers aan chemische stoffen.

In deze context moet worden onderstreept dat de EU-richtlijnen moeten worden omgezet door 
de lidstaten, zodat in concrete situaties de nationale wetgeving van toepassing is. Ook moet 
worden opgemerkt dat de bevoegde nationale instanties (doorgaans de arbeidsinspectie)
bevoegd zijn voor de handhaving van de nationale voorschriften waarbij de EU-wetgeving op 
het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk is omgezet. Bijgevolg moeten specifieke 
geschillen die het gevolg zijn van de niet-toepassing of de verkeerde toepassing van bestaande 
nationale regels, zoals het onderhavige geschil, in principe worden opgelost via de nationale
administratieve en gerechtelijke procedures die ter beschikking staan. 

Indienster stelt dat het bedrijf in kwestie de geldende regels op het gebied van gezondheid en 
veiligheid op het werk niet naleefde. Hoewel uit de documentatie blijkt dat indienster –
klaarblijkelijk tevergeefs – procedures heeft gestart bij de nationale rechtbanken, is niet 
duidelijk of zij de kwestie heeft voorgelegd aan de bevoegde arbeidsinspectie. Daarom 
suggereren de Commissiediensten indienster om contact op te nemen met de bevoegde Duitse 
arbeidsinspectie, in dit geval de "Sächsische Arbeitsschutzverwaltung"3:

"Landesdirektion Sachsen - Abteilung Arbeitsschutz, Dienststelle Dresden
Aufsichtsbezirk: Kreis Meißen, Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, 
Landeshauptstadt Dresden; Besucheradresse: Stauffenbergallee 2, 01099 Dresden; 
Telefon: 0351-8 25 50 01."

- Beroepsziekten

Wat de kwestie van beroepsziekten betreft, heeft de Commissie Aanbeveling 2003/671/EG 
betreffende de Europese lĳst van beroepsziekten4 goedgekeurd. De lidstaten wordt onder 
andere aanbevolen de Europese lijst op te nemen in hun wettelijke of bestuursrechtelijke 
bepalingen, preventiemaatregelen te ontwikkelen, informatie te verzamelen over de nationale 
situatie en zich ervoor in te zetten in hun wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen een 
recht op schadeloosstelling van de werknemer op te nemen. De lidstaten mogen evenwel vrij 
beslissen of zij deze maatregelen nemen, omdat de aanbeveling niet wettelijk bindend is. Het 
                                               
1 Richtlijn 98/24/EG van de Raad van 7 april 1998 betreffende de bescherming van de 
gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico's van chemische agentia op het 
werk (14e bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG), PB L 
131 van 5.5.1998, blz. 11.
2 PB L 183 van 29.6.1989, blz. 1.
3 Internetlinks: http://www.arbeitsschutz.sachsen.de/367.htm en http://www.lds.sachsen.de/.
4 PB L 238 van 25.9.2003, blz. 28.
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is bijgevolg bijvoorbeeld aan de lidstaten om te beslissen of een ziekte moet worden 
gekwalificeerd als beroepsziekte of niet, alsmede of een schadeloosstelling moet worden 
betaald. De praktijken kunnen hierdoor in de lidstaten verschillen.

- Socialezekerheidsrechten

Wat de verwijzing betreft naar socialezekerheidsrechten, is in het EU-recht op het gebied van 
sociale zekerheid voorzien in de coördinatie en niet in de harmonisatie van de 
socialezekerheidsstelsels. Dit betekent dat elke lidstaat vrij de details van zijn 
socialezekerheidsstelsel bepaalt, inclusief de uitkeringen die worden verstrekt, de 
voorwaarden waaraan moet worden voldaan om ervoor in aanmerking te komen, de 
berekeningswijze ervan en de hoogte van de bijdragen. In de EU-wetgeving, met name 
Verordening (EG) Nr. 883/2004, worden gemeenschappelijke regels en principes vastgesteld 
waaraan alle nationale autoriteiten bij de toepassing van de nationale wetgeving moeten 
voldoen. Met deze regels wordt ervoor gezorgd dat bij de toepassing van de verschillende 
nationale wetgevingen de basisprincipes van gelijke behandeling en niet-discriminatie worden 
geëerbiedigd. Zo wordt ervoor gezorgd dat de toepassing van de verschillende nationale 
wetgevingen geen negatieve gevolgen heeft voor personen die hun recht van vrij verkeer 
binnen de Europese Unie uitoefenen. Het onderhavige verzoekschrift heeft evenwel 
betrekking op een louter interne Duitse situatie.

- Handvest van de grondrechten van de Europese Unie 

Wat de verwijzing van indienster betreft naar haar rechten overeenkomstig het Handvest van 
de grondrechten van de Europese Unie, met name artikel 31 hiervan betreffende rechtvaardige 
en billijke arbeidsomstandigheden, doen de volgende toelichtingen met betrekking tot de 
toepassing van het Handvest ter zake: overeenkomstig artikel 51 van het Handvest zijn de 
bepalingen ervan uitsluitend gericht tot de lidstaten, wanneer zij het recht van de Unie ten 
uitvoer brengen en breidt het Handvest het toepassingsgebied van de wetgeving van de Unie 
niet uit buiten de bevoegdheden van de Unie, schept het Handvest geen nieuwe bevoegdheden 
of taken voor de Unie en wijzigt het de in de verdragen neergelegde bevoegdheden en taken 
niet.

Wat meer specifiek artikel 31 van het Handvest (rechtvaardige en billijke 
arbeidsomstandigheden) betreft, zij onderstreept dat in de toelichting bij het Handvest staat: 
"Lid 1 van dit artikel steunt op Richtlijn 89/391/EEG betreffende de tenuitvoerlegging van 
maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de 
werknemers op het werk. Het is ook geïnspireerd op artikel 3 van het Europees Sociaal 
Handvest en op punt 19 van het Gemeenschapshandvest van de sociale grondrechten van de 
werknemers, alsmede, wat het recht op waardigheid in het werk betreft, op artikel 26 van het 
herzien Europees Sociaal Handvest. Het begrip "arbeidsvoorwaarden" moet worden uitgelegd 
als in artikel 156 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie"1. Bijgevolg 
is deze bepaling van het Handvest in overeenstemming met de bepalingen van Richtlijn 
89/391/EEG.

Zoals hierboven gesteld hebben de bevoegde nationale instanties als eerste de taak de 
                                               
1 Toelichtingen bij het Handvest van de grondrechten, PB C 303 van 14.12.2007, blz. 17.
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nationale regels tot omzetting van de EU-wetgeving op het gebied van gezondheid en 
veiligheid op het werk te handhaven. Bijgevolg moeten de kwesties die in deze zaak aan de 
kaak worden gesteld, in de eerste plaats worden aangepakt op nationaal niveau. Voorts zijn er, 
gelet op het feit dat er blijkbaar geen sprake is van een schending van de EU-wetgeving op het 
gebied van gezondheid en veiligheid die in deze fase optreden op EU-niveau nodig maakt, 
geen redenen om te concluderen dat het in artikel 31, lid 1, van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie vastgestelde recht door de nationale instanties niet is
geëerbiedigd.

Conclusie

De diensten van de Commissie van mening dat de door indienster aangevoerde kwesties 
moeten worden opgelost door de nationale instanties, bijvoorbeeld de "Sächsische 
Arbeitsschutzverwaltung" of de nationale rechtbanken."


