Ontwerpbesluit van
tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit in verband met de inrichting van
een register voor duikberoepen en enige andere wijzigingen
Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van datum
openlaten, nr. ;
Gelet op Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27
april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de
verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en
tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene verordening gegevensbescherming)
(PbEU 2016, L 119), de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming en
de artikelen 16, eerste lid, tweede lid, aanhef en onderdeel a, vierde lid, aanhef en
onderdeel b, zevende lid, aanhef en onderdelen a en b, 20 en 33, tweede lid, van de
Arbeidsomstandighedenwet;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van
[niet invullen],
Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I
Het Arbeidsomstandighedenbesluit wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 1.5j wordt als volgt gewijzigd:
1. Het eerste lid komt te luiden:
1. Onze Minister draagt zorg voor de inrichting van de volgende registers:
a. het Register veilig werken politiemedewerkers, bedoeld in:
1°. artikel 4.8, tweede lid;
2°. artikel 4.9, eerste en tweede lid;
3°. artikel 6.16, derde lid;
4°. artikel 6.16, zesde lid; en
5°. artikel 6.16, zevende lid;
b. het Register veilig werken met explosieve stoffen, bedoeld in:
1°. artikel 4.8, tweede lid; en
2°. artikel 4.10, zesde lid;

c. het Register vuurwerkbezigers, bedoeld in artikel 4.9, eerste lid;
d. het Register vuurwerkbewerkers, bedoeld in artikel 4.9, tweede lid;
e. het Register civiele duikarbeid, bedoeld in:
1°. artikel 6.14a, derde lid;
2°. artikel 6.16, derde lid;
3°. artikel 6.16, zesde lid; en
4°. artikel 6.16, zevende lid;
f. het Register duikarbeid brandweer, bedoeld in:
1°. artikel 6.16, derde lid;
2°. artikel 6.16, zesde lid; en
3°. artikel 6.16, zevende lid;
g. het Register kraanmachinisten, bedoeld in artikel 7.32, eerste lid;
h. het Register gasdeskundigen tankschepen, bedoeld in artikel 3.5h.
2. Het vierde lid komt te luiden:
4. Met het oog op de doeleinden, bedoeld in het derde lid, laten personen als bedoeld in
dat lid, zich registreren dan wel herregistreren in het voor hen van toepassing zijnde
register en zijn zij alleen werkzaam in de sector of sectoren waarin zij geregistreerd zijn,
tenzij registratie in de eigen sector niet mogelijk is omdat het register daar niet in
voorziet.
3. In het vijfde lid wordt ‘anders dan de registers, bedoeld in het eerste lid, onder b en c’
vervangen door ‘anders dan het register, bedoeld in het eerste lid, onder a,’.
4. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
7. Bij ministeriele regeling kunnen, zo nodig uitgesplitst naar werkveld of sector, nadere
regels worden gesteld met betrekking tot het registreren en herregistreren van personen
en de eisen waaraan moet worden voldaan om geregistreerd te zijn.
B
Artikel 1.5k wordt als volgt gewijzigd:
1. In het tweede lid wordt ‘artikel 1.5j, eerste lid, onderdelen a, d, e, f, g en h,’
vervangen door ‘artikel 1.5j, eerste lid, onderdelen b, c, d, e en g’.
2. In het derde lid wordt ‘ieder register als bedoeld in artikel 1.5j, eerste lid, onderdelen
b en c,’ vervangen door ‘het register, bedoeld in artikel 1.5j, onderdeel a’.
C
In artikel 1.5o, tweede lid, onderdeel c, wordt ‘de registers, bedoeld in artikel 1.5j,
eerste lid, onderdelen b en c’ vervangen door ‘het register, bedoeld in artikel 1.5j, eerste
lid, onderdeel a’.
D
In artikel 1.5q vervalt in onderdeel a, subonderdeel 1°, ‘, dan wel een persoon van wie de

beroepskwalificaties zijn gecontroleerd en toereikend bevonden overeenkomstig de
artikelen 23, 27 en 28 van de Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties’.
E
Artikel 1.30 wordt als volgt gewijzigd:
1. Na het tweede lid worden een lid toegevoegd, luidende:
3. In aanvulling op artikel 1.5j:

a. worden de kwalificaties van defensiepersoneel dat arbeid verricht als bedoeld in de
artikelen 4.8, eerste lid, 4.9, eerste en tweede lid, 4.10, zesde lid, 6.14a, derde lid, en
6.16, derde, zesde en zevende lid, door Onze Minister van Defensie geregistreerd;
b. wordt door het in onderdeel a bedoelde defensiepersoneel op basis van de
kwalificatie-eisen van Onze Minister van Defensie, voldaan aan daarin opgenomen eisen
inzake kennis en vaardigheden die waarborgen dat de aan de arbeid verbonden risico’s
en gevaren worden voorkomen of zo veel mogelijk worden beperkt.
F

Artikel 4.8 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het tweede lid komt te luiden:
2. De arbeid wordt uitsluitend verricht door een daarvoor gekwalificeerde persoon die:
a. is geregistreerd in het Register veilig werken politiemedewerkers, bedoeld in artikel
1.5j, eerste lid, onderdeel a;
b. is geregistreerd in het Register veilig werken met explosieve stoffen, bedoeld in
artikel 1.5j, eerste lid, onderdeel b; of
c. door Onze Minister van Defensie is geregistreerd overeenkomstig artikel 1.30, derde
lid.
2. Het derde lid komt te luiden:
3. Bij ministeriële regeling kan arbeid of kunnen personen, die werkzaam zijn in een
bedrijf of inrichting, worden aangewezen waarop het tweede lid niet van toepassing is en
kunnen daarbij nadere regels worden gesteld aan het betreffende bedrijf of de inrichting
of aan de wijze waarop de arbeid wordt uitgevoerd.
3. In het vierde lid vervalt ‘in het Register veilig werken met explosieve stoffen’.
G
Artikel 4.9 komt te luiden:
Artikel 4.9 Vuurwerk
1. Arbeid waarbij consumentenvuurwerk, professioneel vuurwerk of een pyrotechnisch
artikel voor theatergebruik als bedoeld in artikel 1.1.1, eerste lid, van het
Vuurwerkbesluit tot ontbranding wordt gebracht, wordt opgebouwd, geïnstalleerd,
gemonteerd, geassembleerd dan wel na ontbranding wordt verwijderd, wordt uitsluitend
verricht door een daarvoor gekwalificeerde persoon die:
a. is geregistreerd in het Register veilig werken politiemedewerkers, bedoeld in artikel
1.5j, eerste lid, onderdeel a;
b. is geregistreerd in het Register vuurwerkbezigers, bedoeld in artikel 1.5j, eerste lid,
onderdeel c; of
c. door Onze Minister van Defensie is geregistreerd overeenkomstig artikel 1.30, derde
lid.
De arbeid wordt uitsluitend verricht volgens een vooraf opgesteld plan dat een
deugdelijke beschrijving bevat van de uit te voeren werkzaamheden, de daaraan
verbonden risico’s en gevaren alsmede de wijze waarop deze risico’s en gevaren
voorkomen of zo veel mogelijk beperkt worden.
2. Arbeid bestaande uit het verkopen, bewerken of beschikbaar stellen van
consumentenvuurwerk, professioneel vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor
theatergebruik als bedoeld in artikel 1.1.1, eerste lid, van het Vuurwerkbesluit met
inbegrip van vuurwerk als bedoeld in artikel 1.1.3 van het Vuurwerkbesluit, wordt
uitsluitend verricht door of onder voortdurend toezicht van een daarvoor gekwalificeerde
persoon die:

a. is geregistreerd in het Register veilig werken politiemedewerkers, bedoeld in artikel
1.5j, eerste lid, onderdeel a;
b. is geregistreerd in het Register vuurwerkbewerkers, bedoeld in artikel 1.5j, eerste lid,
onderdeel d; of
c. door Onze Minister van Defensie is geregistreerd overeenkomstig artikel 1.30, derde
lid.
3. Bij ministeriële regeling kan arbeid of kunnen personen, die werkzaam zijn in een
bedrijf of inrichting, worden aangewezen waarop het eerste of tweede lid niet van
toepassing is en kunnen daarbij nadere eisen worden gesteld aan het betreffende bedrijf
of de inrichting of aan de wijze waarop de arbeid wordt uitgevoerd.
4. Een bewijs van registratie en herregistratie dan wel een afschrift van een dergelijk
bewijs is op de arbeidsplaats aanwezig.
5. Artikel 1.5ha is van overeenkomstige toepassing.
H
Artikel 4.10 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het vijfde lid komt te luiden:
5. Het opsporen van ontplofbare oorlogsresten wordt uitsluitend verricht door:
a. een bedrijf dat voor de te verrichten arbeid in het bezit is van een certificaat opsporen
ontplofbare oorlogsresten dat is afgegeven door Onze Minister of een door hem
aangewezen certificerende instelling; of
b. de Explosieven Opruimingsdienst Defensie van het Ministerie van Defensie, op
verzoek van het Rijksvastgoedbedrijf op terreinen van de rijksoverheid en voor zover
noodzakelijk voor het behoud van kwalificaties voor het opsporen van ontplofbare
oorlogsresten.
2. Het zesde lid, komt te luiden:
6. De arbeid ten behoeve van het opsporen van ontplofbare oorlogsresten wordt
uitsluitend verricht door een daarvoor gekwalificeerde persoon die:
a. is geregistreerd in het Register veilig werken met explosieve stoffen, bedoeld in
artikel 1.5j, eerste lid, onderdeel b; of
b. is geregistreerd door Onze Minister van Defensie overeenkomstig artikel 1.30, derde
lid.
3. In het tiende lid wordt ‘vijfde lid’ vervangen door ‘zesde lid’.
I
In hoofdstuk 4, afdeling 10, vervalt paragraaf 1 met artikel 4.102a, onder
vernummering van paragraaf 1a tot paragraaf 1.
J
Artikel 6.14a wordt als volgt gewijzigd:
1. Het tweede lid komt te luiden:
2. Het onderzoek, bedoeld in het eerste lid, wordt, tenzij er eerder sprake is van een
wijziging in de lichamelijke of geestelijke toestand, telkens herhaald met een
tussenperiode van ten hoogste:
a. twaalf maanden; of
b. 24 maanden in geval van een medisch geschoolde begeleider die 18 jaar of ouder is,
maar niet ouder is dan 50 jaar, en die patiënten begeleidt die een behandeling
ondergaan in een hyperbare kamer.

2. Het derde lid komt te luiden:
3. Het arbeidsgezondheidskundig onderzoek, bedoeld in het eerste lid, wordt uitgevoerd
door een arts:
a. die is geregistreerd als duikerarts in het Register civiele duikarbeid, bedoeld in artikel
1.5j, eerste lid, onderdeel e; of
b. die is geregistreerd als duikerarts door Onze Minister van Defensie overeenkomstig
artikel 1.30, derde lid.
3. In het zesde lid, eerste zin, wordt ‘die in het bezit is van een certificaat duikerarts als
bedoeld in het derde lid’ vervangen door ‘die eveneens als duikerarts is geregistreerd
overeenkomstig het derde lid’.
K
Artikel 6.14b komt te luiden:
Artikel 6.14b Duikerarts
1. In verband met de uitvoering van arbeidsgezondheidskundige onderzoeken als
bedoeld in artikel 6.14a, eerste en tweede lid, kunnen voor de registratie als duikerarts
in het Register civiele duikarbeid, bedoeld in artikel 1.5j, eerste lid, onderdeel e, dan wel
voor de registratie als duikerarts door Onze Minister van Defensie bij ministeriële
regeling verschillende vakbekwaamheids-, opleidings- of registratie-eisen worden
gesteld.
2. Een bewijs van registratie en herregistratie als duikerarts dan wel een afschrift van
een dergelijk bewijs is op de arbeidsplaats aanwezig.
3. Artikel 1.5ha is van overeenkomstige toepassing.
L
Artikel 6.16 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste en vierde lid wordt ‘ploegleider’ vervangen door ‘duikploegleider’.
2. Het derde lid komt te luiden:
3. De werkzaamheden als duikploegleider worden uitsluitend verricht door een daarvoor
gekwalificeerde persoon die:
a. is geregistreerd als duikploegleider in het Register veilig werken politiemedewerkers,
bedoeld in artikel 1.5j, eerste lid, onderdeel a;
b. is geregistreerd als duikploegleider in het Register civiele duikarbeid, bedoeld in
artikel 1.5j, eerste lid, onderdeel e;
c. is geregistreerd als duikploegleider in het Register duikarbeid brandweer, bedoeld in
artikel 1.5j, eerste lid, onderdeel f; of
d. door Onze Minister van Defensie als duikploegleider is geregistreerd overeenkomstig
artikel 1.30, derde lid.
3. Het zesde lid komt te luiden:
6. De werkzaamheden als duiker en de reserveduiker worden uitsluitend verricht door
een daarvoor gekwalificeerde persoon:
a. die is geregistreerd als duiker in het Register veilig werken politiemedewerkers,
bedoeld in artikel 1.5j, eerste lid, onderdeel a;
b. die is geregistreerd als duiker in het Register civiele duikarbeid, bedoeld in artikel
1.5j, eerste lid, onderdeel e;
c. die is geregistreerd als duiker in het Register duikarbeid brandweer, bedoeld in artikel
1.5j, eerste lid, onderdeel f; of
d. die door Onze Minister van Defensie als duiker is geregistreerd overeenkomstig artikel
1.30, derde lid.

4. Het zevende lid komt te luiden:
7. De werkzaamheden als duikmedische begeleider, bedoeld in artikel 6.15, eerste lid,
onderdeel c, worden uitsluitend verricht door een daarvoor gekwalificeerde persoon die:
a. is geregistreerd als duikmedische begeleider in het Register veilig werken
politiemedewerkers, bedoeld in artikel 1.5j, eerste lid, onderdeel a;
b. is geregistreerd als duikmedische begeleider in het Register civiele duikarbeid,
bedoeld in artikel 1.5j, eerste lid, onderdeel e;
c. is geregistreerd als duikmedische begeleider in het Register duikarbeid brandweer,
bedoeld in artikel 1.5j, eerste lid, onderdeel f; of
d. door Onze Minister van Defensie is geregistreerd als duikmedische begeleider
overeenkomstig artikel 1.30, derde lid.
5. Het achtste lid komt te luiden:
8. Een duikploegleider kan tevens als duikmedisch begeleider optreden, mits hij tevens
beschikt over een registratie als duikmedische begeleider als bedoeld in het zevende lid
en hij niet tevens als reserveduiker optreedt als bedoeld in het vierde lid.
6. Er wordt twee leden toegevoegd, luidende:
9. Een bewijs van registratie en herregistratie als duiker, duikploegleider of duikmedisch
begeleider dan wel een afschrift van een dergelijk bewijs is op de arbeidsplaats
aanwezig.
10. Artikel 1.5ha is van overeenkomstige toepassing.
M
Artikel 7.32 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt ‘onderdeel h, dan wel door een persoon van wie de
beroepskwalificaties zijn gecontroleerd en toereikend akkoord bevonden overeenkomstig
de artikelen 23, 27 en 28 van de Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties.”
vervangen door “onderdeel h”.
2. In tweede lid, vervalt ‘in het Register kraanmachinisten’.
N
In artikel 9.3 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het tweede lid, onderdeel d, wordt ‘4.9’ vervangen door ‘4.9, eerste, tweede,
vierde en vijfde lid’.
2. In het tweede lid, onderdeel e, wordt ‘6.14a, vijfde lid, 6.15, eerste lid, onder c, 6.16,
eerste tot en met derde lid en vijfde tot en met achtste lid’ vervangen door ‘6.14a, vijfde
lid, 6.14b, tweede en derde lid, 6.15, eerste lid, onder c, 6.16, eerste tot en met derde
lid en vijfde tot en met tiende lid’.
O
Artikel 9.9b wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid, onderdeel d, wordt ‘4.9’ vervangen door ‘4.9. eerste, tweede, vierde
en vijfde lid’ en wordt ‘4.10, tweede tot en met tiende lid’ vervangen door ‘4.10, tweede
tot en met negende lid’.
2. In het eerste lid, onderdeel f, wordt ‘6.16, eerste tot en met derde lid en vijfde tot en
met achtste lid’ vervangen door ‘6.16, eerste tot en met derde lid en vijfde tot en met
tiende lid’.

ARTIKEL II
Artikel I, onderdelen B, E, G, H, I en K, subonderdeel 3, van het Besluit van 28
november 2019 tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit in verband met de
inrichting van registers en in samenhang daarmee het vaststellen van eisen aan de
professionele uitoefening voor diverse beroepen (Stb. 2019, 471) vervallen.

ARTIKEL III
Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de
verschillende artikelen, onderdelen of subonderdelen daarvan verschillend kan worden
vastgesteld.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in
het Staatsblad zal worden geplaatst.

De Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,

C.E.G. van Gennip

