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1.  VERANTWOORDING 
 
1.1  Het onderzoek 
 
Dit rapport institutioneel onderzoek is het resultaat van het convenant dat in 1992 werd afgesloten tussen 
de secretaris-generaal van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Algemene 
Rijksarchivaris naar de taakontwikkeling en de daaraan gekoppelde organisatorische ontwikkeling van het 
ministerie in de periode na 1940. 
 
In dit rapport worden de taken en handelingen van de rijksoverheid op het beleidsterrein arbeids-
omstandigheden over de periode 1940-1993 onderzocht en beschreven. Dit rapport zal tevens een instru-
ment bieden tot het formuleren van selectiecriteria ten aanzien van de handelingen van de minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid en taakvoorgangers en andere actoren op het beleidsterrein 
arbeidsomstandigheden. De selectiekeuzes zijn omschreven in een basisselelectiedocument (BSD) dat de 
neerslag van handelingen verdeelt in aan het Algemeen Rijksarchief over te dragen en op termijn te 
vernietigen neerslag.  
 
 
1.2  De taakgebieden en beleidsterreinen van het ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid (SZW) 
 
Het ministerie van SZW speelt, samen met de departementen van Economische Zaken en Financiën, een 
belangrijke rol bij het tot stand komen van het sociaal-economisch beleid van Nederland. De hoofddoelen 
die SZW zich stelt liggen op het terrein van arbeid en inkomen. Ten aanzien van arbeid wil SZW de deel-
name aan betaalde, kwalitatief goede arbeid bevorderen en trachten onvrijwillige uitval te voorkomen. 
Aangaande inkomen heeft SZW een waarborgfunctie die ervoor zorgt dat zolang iemand onvrijwillig ge-
heel of gedeeltelijk zonder werk is en nadat de pensioengerechtigde leeftijd is bereikt, een basisvoorzie-
ning wordt gehandhaafd. 
 
In PIVOT-termen kunnen de hoofddoelstellingen van SZW worden vertaald als taakgebieden. Binnen de 
taakgebieden arbeid en inkomen worden diverse beleidsterreinen onderscheiden: werkgelegenheid, 
arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden, inkomen, sociale zekerheid, 
arbeidsomstandigheden en de coördinatie van het emancipatiebeleid. Daarnaast heeft SZW het 
migratiebeleid en het beleid ten aanzien van tewerkstelling van erkende gewetensbezwaarden onder zijn 
hoede. 
Met ingang van 1 januari 1997 is het migratiebeleid overgegaan naar het ministerie van Binnenlandse 
Zaken. De opkomstplicht is in Nederland per 1 februari 1996 opgeschort. Met ingang van 1 januari 1997 
is het beleid ten aanzien van deze tewerkstelling komen te vervallen. 
 
Het voorliggende rapport heeft het beleidsterrein arbeidsomstandigheden tot onderwerp. De andere 
beleidsterreinen zullen in navolgende PIVOT-onderzoeken bij het ministerie van SZW aan de orde 
komen. 
 
 
1.3  De afbakening van het onderzoek 
 
Het arbeidsomstandighedenbeleid heeft tot doel het voorkomen van lichamelijke en geestelijke schade 
van werknemers ten gevolge van de arbeid en het bevorderen van hun welbevinden. In het arbeidsomstan-
dighedenrecht zijn hiertoe twee groepen normen ontwikkeld die niet altijd strikt zijn te scheiden. De ene 
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groep betreft regelingen van de arbeids- en rusttijden die in hoofdzaak worden aangetroffen in de 
Arbeidswet 1919 en een aantal aanverwante wetten. De andere groep betreft regelingen tegen negatieve 
effecten van de werksituatie zelf door hetzij de oorzaken weg te nemen, hetzij aan de werknemer een bij-
zondere bescherming tegen deze effecten te bieden. Deze regels zijn te vinden in de Ar-
beidsomstandighedenwet 1980 (en voorgangers) en aanverwante wetten. 
 
Er zijn echter naast bovengenoemde specifieke wetten, ook verschillende andere wetten waar 
arbeidsomstandigheden mede aan de orde komen. In dit rapport worden alle handelingen opgesomd uit 
wet- en regelgeving die is opgesteld specifiek ten behoeve van de arbeidsomstandigheden van de wer-
kende mens en waarvoor de minister van SZW als eerst verantwoordelijke is aangewezen1. De wet waarin 
regels ten aanzien van arbeidsomstandigheden zijn opgenomen bepaalt wie de eerste verantwoordelijk-
heid draagt: wie in of na overleg met een andere minister het beleid bepaalt. De keus is gemaakt om te 
voorkomen dat het huidige onderzoek zich gaat uitstrekken tot wet- en regelgeving die behoort tot een 
beleidsterrein met een breder bereik dan arbeidsomstandigheden. Dergelijke beleidsterreinen zullen in het 
kader van PIVOT afzonderlijk worden onderzocht. Dit is bijvoorbeeld van toepassing op het terrein van 
gevaarlijke stoffen en milieu. De Bestrijdingsmiddelenwet (Stb. 1962, 288) legt de beleidsverantwoorde-
lijkheid bij de minister van LNV (ingeval van toepassing in agrarische en aanverwante bedrijven) en bij 
de minister van WVC (ingeval van andere toepassing). Ten aanzien van de Wet milieugevaarlijke stoffen 
(Stb. 1985, 639) heeft de minister van VROM de eerste verantwoordelijkheid. Steeds dient er overleg en 
overeenstemming te zijn met de minister van SZW omtrent zaken die arbeidsomstandigheden betreffen en 
die via genoemde wetten worden geregeld. 
 
Ook kernenergie en nucleaire veiligheid, waaronder de bescherming van de werknemers tegen gevaren bij 
de toepassing van straling, zoals aan de orde gesteld in de Kernenergiewet (Stb. 1963, 82), zal in een 
ander PIVOT-onderzoek aan de orde komen. Op het terrein van de toepassing van kernenergie zijn ver-
schillende ministers betrokken, met name de ministers van Economische Zaken, SZW, VROM en WVC. 
Bij het Ministerie van Economische Zaken (EZ) zijn in het najaar 2003 de institutionele 
onderzoeken naar onder meer kernenergie, over de periode 1946-1994, afgerond (Energiebeleid: 
delen I en II respectievelijk de Rapporten Institutioneel onderzoek 82 en 83). Kernenergie wordt 
behandeld in het rapport 82. Beide onderzoeken bij (de zorgdrager) het ministerie van EZ lopen tot 
en met 1994. Voor het Ministerie van SZW zijn, om als vangnet te (kunnen) dienen voor de periode 
vanaf 1995,  enkele handelingen geformuleerd met betrekking tot nucleaire straling op basis van 
Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluiten van het ministerie van SZW.   
 
De verantwoordelijkheden van de ministers van Verkeer en Waterstaat en de minister van SZW ten 
aanzien van het arbeidsomstandighedenbeleid aan boord van luchtvaartuigen en binnenvaart- en 
zeeschepen is reeds beschreven in een tweetal PIVOT-onderzoeken2. 
 
De coördinatie van het arbeidsomstandighedenbeleid ten aanzien van overheidspersoneel ligt bij de 
minister van Binnenlandse Zaken vanwege zijn verantwoordelijkheid voor het overheidspersoneelsbeleid. 
 
In het kader van het project Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit (zie ook blz. 24) 
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is getracht tot een algemene productveiligheidswet te komen door voorlopig de Wet op de 
gevaarlijke werktuigen en de daaronder vallende besluiten te incorporeren in de Warenwet.  
De Ministers van SZW en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) dragen samen de 
verantwoordelijkheid voor technische voortbrengselen. Daaronder vallen ook liften, schiethamers, 
containers, drukvaten van eenvoudige vorm, drukapparatuur en samenstellen en explosieveilig 
materieel.  De Minister van SZW heeft  de verantwoordelijkheid voor de beroepsmatige toepassing 
van deze technische voortbrengselen.  
 
 
1.4  Verantwoording voor de bewerking van de periode 1994-1998 
 
De ontwikkelingen op het beleidsterrein arbeidsomstandigheden  maakten een actualisering van dit 
rapport noodzakelijk.  
Met name door het inwerkingtreden van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit), per 1 juli 1997 
(Stb. 1997, 263), konden vele handelingen worden afgesloten. De vigerende wetgeving, waarop deze 
handelingen waren gebaseerd, werd, met het van kracht worden van het Arbobesluit, ingetrokken. Het 
Arbobesluit noodzaakte het formuleren van nieuwe handelingen.  
Op het beleidsterrein zijn enkele nieuwe actoren actief geworden of, zijn bestaande handelingen 
overgegaan op andere actoren.  
Dit laatste is gebeurd met de handelingen van de actor directeur-generaal van de Arbeid. Met de 
herinrichting van het ministerie per 1 januari 1995 is de functie directeur-generaal van de Arbeid 
opgehouden te bestaan. De nog "actuele" handelingen van deze functionaris zijn overgegaan naar of de 
minister of de directeur van een regionaal kantoor (het voormalige districtshoofd) van de 
Arbeidsinspectie.  
 
Tot 1 januari 1996 werden de arbeids- en rusttijden ondermeer geregeld via de Arbeidswet 1919 en de 
Rijtijdenwet 1936. Vanaf 1 januari 1996 is, onder gelijktijdige intrekking van onder andere de Arbeidswet 
1919, de Rijtijdenwet 1936 en de Stuwadoorswet, de Arbeidstijdenwet gefaseerd in werking getreden en 
geldt vanaf 1 januari 1997 voor iedereen, die onder gezag arbeid verricht.  
De enige uitzondering hierop vormen de arbeids- en rusttijden voor de vervoerssector. Tot eind 1998, 
wanneer het Arbeidstijdenbesluit vervoer van kracht wordt, blijven voor de vervoerssector nog de oude 
regels gelden.  
Alle handelingen, die op een werktijdenbesluit  gebaseerd zijn, zijn, door het gefaseerde inwerkingtreden 
van de Arbeidstijdenwet, per 1 januari 1997 afgesloten. Evenzo zijn alle handelingen, die gebaseerd zijn 
op de Rijtijdenwet 1936 (Rijtijdenbesluit), door de uitzonderingsbepaling voor de vervoerssector, eind 
1998 afgesloten.  
Sinds de herinrichting van het ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid per 1 januari 1995 ligt de 
verantwoordelijkheid voor het beleid met betrekking tot de arbeids- en rusttijden bij de directeur van de 
directie Arbeidsverhoudingen (AV). In de periode voorafgaande aan de herinrichting is besloten dat de 
directie AV zich onder andere gaat bezig houden met "de organisatie van de arbeid voor zover van 
invloed op formele en informele medezeggenschap en interne verhoudingen binnen ondernemingen en in 
relatie tot de werktijdpatronen".  Aan de ene kant sluit de doelstelling van de Arbeidstijdenwet weliswaar 
aan bij de Arbeidsomstandighedenwet (veiligheid, gezondheid en welzijn van werknemers bij de arbeid), 
maar aan de andere kant wordt ondermeer met de wet beoogd om de mogelijkheden voor werknemers te 
verruimen om arbeid te kunnen combineren met zorgtaken en/of andere verantwoordelijkheden die zij 
buiten de arbeid hebben. Met de wet wil de overheid aansluiten bij de ontwikkeling dat werkgevers en 
werknemers gezamenlijk meer verantwoordelijkheid nemen voor de invulling van de werktijden. Hiermee 
maakt de Arbeidstijdenwet deel uit van het beleidsterrein arbeidsverhoudingen. Vandaar dat de 
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handelingen uit de Arbeidstijdenwet (en de daarvan afgeleide besluiten) niet met deze herziening en 
aanvulling zijn meegenomen. De Arbeidstijdenwet zal bij bij het institutioneel onderzoek op het 
beleidsterrein arbeidsverhoudingen worden behandeld. 
 
Ook zijn vele nieuwe producten ingepast in de handelingen en is het tekstuele gedeelte aangevuld met de 
stand van zaken op het beleidsterrein tot en met juli 1998. De enige uitzondering hierop vormt handeling 
997. Het verlenen van certificaten arbodienst gebeurt sinds medio november 1998 door daartoe door de 
minister aangewezen instellingen (handeling 998).  
Dit alles mocht de bestaande structuur van het rapport geen geweld aandoen. De enige uitzonderingen 
hierop betreffen de nummers van de handelingen.  
Vanwege de duidelijkheid hebben alle nieuwe handelingen, per handeling, één nummer gekregen.  De 
eerste nieuwe handeling (nr. 966) volgt op het laatste handelingnummer van het vastgestelde 
basisselectiedocument (BSD). Daarnaast wordt in het rapport institutioneel onderzoek, door middel van 
de notatie "nummer schuine streep nummer", aangegeven wanneer één handeling door 2 actoren wordt 
uitgevoerd. Beide nummers geven de plaats in het BSD aan. Dit is bijvoorbeeld het geval bij handeling 
966: "het beantwoorden van vragen van individuele burgers, bedrijven en instellingen inzake de 
arbeidsomstandigheden". Deze handeling wordt ook door de directeur van een regionaal kantoor verricht 
en komt bij deze actor terug als handeling 1071. 
Omdat iedere minister algemeen voorkomende handelingen verricht, hebben PIVOT-medewerkers van de 
Rijksarchiefdienst gewerkt aan het opstellen van een overzicht van algemene handelingen. Begin 1998 is 
dit overzicht vastgesteld. Eén van de gevolgen daarvan is, dat voortaan de algemene handeling “het 
beslissen op beroepschriften . . . . en het voeren van verweer in beroepschriftprocedures . . .” de 
waardering “Bewaren” krijgt (RIO handeling 13, BSD handeling 11). Voor de al bestaande handelingen 
geldt deze nieuwe waardering vanaf februari 1999. 
Tenslotte zijn de nieuwe handelingen getoetst aan de laatste bewaarcriteria. Deze zijn medio 1997 
vastgesteld. 
 
1.5  Verantwoording van de bewerking van de periode 1999-2004 
 
De nieuwe Arbeidsomstandighedenwet is met Stb. 1999, 184 in werking getreden. Op basis van deze 
wet zijn verschillende nieuwe handelingen geformuleerd. De serie van ca. 123 nieuwe handelingen 
begint bij 1100 en loopt door tot en met 1223.   
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verricht met betrekking tot nucleaire straling 
handelingen die beschreven zijn in het Rapport Institutioneel Onderzoek “Energiebeleid” (RIO 82). 
Dit onderzoek, over de periode 1945-1994 door het ministerie van Economische Zaken, is in het 
najaar 2003 afgesloten. Om de neerslag van de handelingen vanaf 1995 op verantwoorde wijze te 
kunnen bewerken, zijn op basis van het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directoraat-
generaal Arbeidsomstandigheden en Sociale Verzekeringen 2004 (Stcrt. 2004, 61) en het 
Organisatie-, mandaat- en Volmachtbesluit Arbeidsinspectie 2004 (Stcrt. 2004, 23) enkele 
handelingen geformuleerd die als vangnet voor de periode na 1995 van die neerslag (kunnen) 
dienen.  
Met Stb. 2002, 557 is de Warenwet gewijzigd met het oog op de incorporatie van 
productveiligheidsvoorschriften uit de Wet gevaarlijke werktuigen (WGW) en de Stoomwet. Als 
gevolg hiervan is de WGW met Stb. 2003, 339 ingetrokken.  De intrekking van de Stoomwet zal op 
een later tijdstip volgen. In de nieuwe Warenwet worden de verantwoordelijkheden tussen de 
ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (artikel 1) 
nader aangegeven. De minister van SZW is verantwoordelijk voor de beroepsmatige toepassing van 
technische voortbrengselen waaronder ook liften, schiethamers, containers, drukvaten van 



 
 

 9

eenvoudige vorm, drukapparatuur en samenstellen en explosieveilig materieel vallen. Op de WGW, 
de Warenwet en de Arbeidsomstandighedenwet 1998 zijn een aantal algemene maatregelen van 
bestuur gebaseerd. Met de intrekking van de WGW (Stb. 2003, 315) zijn het 
Arbeidsomstandighedenbesluit, het Besluit schiethamers, het Besluit containers,het Besluit 
drukvaten van eenvoudige vorm, het Besluit explosieveilig materieel, het Besluit liften, het Besluit 
veiligheid attractie- en speeltoestellen en het Besluit drukapparatuur gewijzigd. Deze wijzigingen 
zijn meegenomen in deze 2-de actualisatie. 
Het oorspronkelijke RIO en BSD kenden beide een eigen handelingennummering. Bij deze 
actualisatie is gekozen voor de handelingennummering uit het BSD.  
In het oorspronkelijke RIO en BSD hadden identieke handelingen, die door verschillende actoren 
werden (worden) uitgevoerd, ieder een eigen handelingennummer. Bij deze actualisatie zijn alle 
nummers die dezelfde handeling weergeven bij elkaar geplaatst, gescheiden door een schuine 
streep. Daarnaast zijn bij deze tweede actualisatie zowel RIO als BSD geordend naar wet- en 
regelgeving. De nog lopende handelingen zijn vervolgens nog geordend naar de indeling van de wet 
of regeling waaruit zij geformuleerd zijn.  
Alle nieuw geformuleerde tekstgedeelten en handelingen zijn in dit concept vet en onderstreept 
weergegeven.    
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2.  RIJKSOVERHEID EN ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 
 
 
2.1  Het historisch perspectief 
 
De bescherming van de individuele burger door de overheid tegen fabrieksgevaren was gedurende de 19e 
eeuw geen uitzonderlijke zaak3. Het betrof echter uitsluitend externe veiligheid, voor bescherming binnen 
bedrijven werden nog geen maatregelen getroffen. Deze kwamen pas in de late 19e eeuw tot stand en wa-
ren, evenals elders in Europa, verbonden met het op gang komen van de industrialisatie. Met wetgeving 
werd getracht een antwoord te geven op de problemen die de fabrieksgewijze produktie, zoals mechanisa-
tie, nieuwe produktieprocessen, gevaarlijke, ongezonde werkomstandigheden en het rechtstreekse gezag 
van de ondernemer, met zich meebracht. 
 
De eerste aandacht voor bescherming tegen gevaren gedurende de arbeid kwam van de ondernemers en 
burgers uit de gegoede stand tegen kinder- en vrouwenarbeid. In eerst instantie hield de regering het 
treffen van wettelijke maatregelen af. De Kinderwet van 1874 was het resultaat van het initiatief van de 
parlementariër Van Houten. 
 
Ook de enquête uit 1886 naar de naleving van de Kinderwet, werd op verzoek van het parlement 
gehouden. De wantoestanden die hierdoor aan het licht kwamen en de groeiende belangstelling voor de 
toestand van de arbeidende klasse van geneeskundige zijde, de druk uitgeoefend door de opkomende 
vakbeweging, de sociale onrust en sociale bewogenheid bij liberaal-progressieve burgers en ondernemers, 
noopten de rijksoverheid tot een actiever beleid middels nadere regelgeving en controle op de naleving 
ervan. De bescherming van veiligheid en gezondheid bij het werk en de regeling der arbeidstijden, ver-
zelfstandigde sindsdien geleidelijk tot een eigen gebied van overheidsbemoeienis en wetgeving. 
 
De Arbeidswet van 1889 kwam tot stand onder invloed van de schrijnende rapportage van de parlemen-
taire enquetecommissie-Goeman-Borgesius (1886-1887). Deze eerste Arbeidswet was gericht op een 
beperking van de arbeidstijd en de bescherming van kinderen, jeugdigen en vrouwen tegen de risico's van 
het werk zelf. De wet verbood arbeid voor kinderen onder de 12 jaar, beperkte de arbeidstijd voor jeugdi-
gen en vrouwen tot maximaal 11 uur per dag, bovendien mochten zij geen arbeid op zondag verrichten. 
De wet gold uitsluitend voor fabrieken en werkplaatsen.  
 
Met de Arbeidswet 1889 werd tevens de Arbeidsinspectie ingesteld. De taken en bevoegdheden, zoals 
toezicht op naleving van de wet en het uitbrengen van adviezen aan de minister, werden in de Arbeidswet 
vastgelegd. Voor het toezicht op de naleving van de arbeidswetgeving was de Arbeidsinspectie mede 
afhankelijk van de gemeentepolitie, de rijksveldwacht en de marechaussee. 
 
Al snel hierna kwam specifieke een arbeidsveiligheidswetgeving, die ook de volwassen, mannelijke 
arbeiders tot de doelgroep rekende, tot stand. De gezondheid van de werknemer als een door de 
werkgever te beschermen goed werd erkend. 
 
De Veiligheidswet van 1895 was een algemene arbeidsveiligheidswet, een wet die de gehele industrie of 
een groot deel daarvan bestreek en gericht was op de bescherming van iedereen die verbleef in een 
fabriek of werkplaats waarin een krachtwerktuig of een oven stond, tegen alle gevaren van de industriële 
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arbeid. De weg werd vrijgemaakt voor een toename van het aantal veiligheidsvoorschriften vervat in 
decreten, besluiten en verordeningen voor bepaalde bedrijfstakken en beroepsgroepen. 
 
Naast de algemene arbeidsveiligheidswetgeving kwamen voor de oorlog diverse wetten tot stand die 
waren gericht op  de veiligheid en gezondheid bij het werk bij specifieke werkzaamheden. Ondermeer 
kwamen tot stand: de Phosphorluciferwet (1901), de Mijnwet (1904), de Caissonwet (1905), de 
Steenhouwerswet (1911) en de Stuwadoorswet (1914) en de Huisarbeidswet (1933). 
 
De Arbeidswet 1889 werd in 1919 vervangen door een nieuwe Arbeidswet. De arbeidstijdenwetgeving 
was tussen 1889 en 1919 voortdurend onderwerp van politieke discussie geweest. Partiële regelingen 
kwamen tot stand in de Bakkerswet, de Steenhouwerswet en de Stuwadoorswet. Beperking van de 
arbeidsduur werd als noodzakelijk beschouwd bij de grotere intensiteit in de bedrijven om de verbruikte 
arbeidskracht te laten herstellen. Bovendien werden zedelijke argumenten gehanteerd zoals volksontwik-
keling, het gezinsleven en het sociale leven, waarvoor naast het werk voldoende tijd over moest blijven. 
De regering stond positief tegenover een werktijdenregeling ten gunste van de arbeiders. Een belangrijke 
eis was echter dat verkorting van de arbeidstijden de produktie niet zou benadelen. De druk vanuit de 
arbeidersbeweging en de roerige situatie aan het eind van de Eerste Wereldoorlog, zette vaart achter het 
tot standkomen van een nieuwe Arbeidswet, die de 8-urige werkdag als basisnorm hanteerde4. In de 
Arbeidswet 1919 werden de arbeids- en rusttijden voor volwassen arbeiders geregeld en er kwamen spec-
iale wettelijke maatregelen om vrouwen en jeugdigen te beschermen tegen uit de arbeidssituatie voortko-
mende gevaren. De Arbeidswet 1919 was echter een raamwet. Tussen de beide wereldoorlogen bleven in 
verband met de economisch weinig rooskleurige situatie grote delen van de wet buiten werking. Na de 
Tweede Wereldoorlog werden de lege plekken geleidelijk opgevuld. 
 
In Nederland kwam een grootschalige industrialisatie na de Eerste Wereldoorlog op gang en kwam de be-
roepsbevolking in aanraking met nieuwe technologieën en met daaraan verbonden gevaren. Deze 
ontwikkelingen vereisten een uitbreiding van de werkingssfeer van de algemene veiligheidswetgeving 
voor de werknemers binnen en buiten fabrieken en werkplaatsen. Daartoe werd in 1934 de Veiligheidswet 
van 1895 vervangen. De nieuwe wet breidde de werkingssfeer van veiligheidsvoorschriften uit naar een 
aantal nieuwe sectoren: de landbouw, de binnenvaart en restgroepen, zoals kantoren, winkels en magazij-
nen. Tot de inwerkingtreding van (delen van) de Arbeidsomstandighedenwet in 1983, zou de 
Veiligheidswet 1934 de belangrijkste wet op het gebied van veiligheid en gezondheid van de werknemers 
blijven. 
 
Vóór de oorlog werd het optreden van de rijksoverheid aangaande arbeidsomstandigheden gekenmerkt 
door het maken van gedetailleerde voorschriften. De negentiende eeuwse economische politiek van lais-
sez faire, die de overheid lange tijd had afgehouden van enige bemoeienis met de bescherming van de 
arbeiders, was ingeruild voor een overtuiging dat veel overheidsinzet de arbeiders ten goede zou komen. 
In de loop der jaren had het pakket van wetten en regelingen, gericht op bescherming van de arbeiders, 
zich uitgebreid tot een omvangrijk en ingewikkeld conglomeraat. Aldus werd de veiligheidswetgeving 
vooral bezien vanuit een bedrijfseconomische en technocratische visie, hetgeen de wetgever vanwege de 
voortschrijdende ontwikkelingen op technisch en maatschappelijk gebied, noopten steeds weer nieuwe 
wet- en regelgeving. 
 
Tevens kan worden vastgesteld dat al de wetten zich richtten tot de werkgever, de werknemer was slechts 
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een object van zorg. Bepalingen over samenwerking tussen werknemer en werkgever stonden in geen 
enkele wet. 
 
 
2.2  De ontwikkelingen op het beleidsterrein sinds 1940 
 
2.2.1 Het nationale perspectief 
 
Tijdens de oorlog kwamen geen nieuwe regelingen op het gebied van de arbeidsomstandigheden tot 
stand. De periode direct na 1945 stond in het teken van de wederopbouw, een periode waarin aandacht 
voor arbeidsomstandigheden geen prioriteit had. Wel werd getracht met het Buitengewoon Besluit 
Arbeidsverhoudingen regulering te brengen in een tijd van wederopbouw en een strakke arbeidsmarkt. 
 
2.2.2 Arbeidstijden (tot 1 januari 1997) 
 
Na de oorlog is de overheid zich minder gaan beschouwen als de exclusieve regelaar van de werktijden. 
Er werd plaats gemaakt voor de sociale partners, die via de cao-onderhandelingen de normale arbeidsduur 
gingen bepalen. Rond de jaren '60 werd de werkweek van 48 uur verkort tot 45 uur, waarna aan het eind 
van dat decennium de vijfdaagse (40-urige) werkweek ingang vond. Thans vindt nog verdere verkorting 
plaats naar 38 uur of minder. 
 
De invoering van de 8-urige werkdag kan worden beschouwd als eerste grote doorbraak in de relatie 
arbeidstijd/vrije tijd. De invoering van de vijfdaagse werkweek is de tweede grote doorbraak geweest. 
Deze heeft zich geheel voltrokken in de sfeer van de onderhandelingen tussen werkgevers en 
werknemers. Ook deze arbeidstijdverkorting kwam voor een belangrijk deel voort uit de behoefte meer 
tijd vrij te kunnen maken voor het gezinsleven en de recreatie. In de tijd dat de discussie werd gevoerd, 
speelde het huidige argument van herverdeling van werk ten behoeve van meer werkgelegenheid voor 
meer mensen, nog nauwelijks een rol. 
 
Ondanks de hier aangegeven ontwikkelingen is de arbeidstijdenwetgeving na de oorlog niet ingrijpend 
gewijzigd. De Arbeidswet 1919 bood ruimte voor differentiatie via de Werktijdenbesluiten en het 
vergunningenstelsel. Aan de nuances van de verschillende bedrijfstakken en functies kon tegemoet 
worden gekomen via individuele en collectieve arbeidsovereenkomsten. De recente maatschappelijke 
ontwikkelingen hebben echter de traditionele waarden en normen, die in de Arbeidswet zijn vastgelegd 
(dagdiensten, vrije zondag, vijf dagen werken gedurende acht uur per dag), dusdanig in het geding 
gebracht dat enkele fundamentele veranderingen noodzakelijk zijn geworden. 
 
Een belangrijke factor in de herbezinning op vormgeving van de werktijdregeling is de verkorting van de 
arbeidsduur naar minder dan 40 uur. Hiermee is tegemoet gekomen aan de behoefte van werknemers om 
minder te werken, maar tevens is het een instrument om de hardnekkige werkloosheid, die sinds 1975 het 
land teistert, te bestrijden. Door veel bedrijven echter wordt een verdere verkorting van de bedrijfstijd 
door verkorting van de arbeidstijd als onwenselijk beschouwd. De dienstverlening komt in het geding en 
de benuttingsgraad van de kapitaalgoederen zou teveel zakken. Flexibilisering van de arbeidstijden krijgt 
door deze ontwikkelingen steeds meer aandacht. Binnen de huidige, sectoraal ingedeelde en met een 
wirwar van regelingen belaste Arbeidswet weet men hiermee niet goed raad. Langere arbeidstijden en 
werk op ongewone uren is verboden of er zijn gedetailleerde vergunningen voor nodig. 
 
Aan de veranderde opvattingen over werktijden wordt door de overheid op twee manieren vorm gegeven. 



 
 

 13

Ten eerste is dit gedaan door op basis van de huidige wet het vergunningenbeleid, dat door de Arbeidsin-
spectie werd gevoerd, sinds 1 september 1988 te wijzigen. Uitgangspunt is geworden dat de afspraken die 
sociale partners maken over werktijden en daarbij bepaalde grenzen niet overschrijden, in principe zonder 
toetsing met een vergunning worden gehonoreerd. Voorheen moesten bedrijven bij een vertrouwens-
vergunning periodiek en schriftelijk aan de Arbeidsinspectie berichten welke werknemers in welke mate 
hadden overgewerkt. Sinds 1988 wordt volstaan met controle in het bedrijf zelf en is rapportage aan de 
Arbeidsinspectie niet meer nodig. 
 
De tweede manier waarop wordt ingespeeld op de maatschappelijke ontwikkelingen is door een algehele 
herziening van de wetgeving op het terrein van de arbeids- en rusttijden. De nieuwe Arbeidstijdenwet zal 
de overheidsbemoeienis terugdringen, aan de sociale partners ruimte bieden tot eigen invulling, van 
toepassing zijn op zoveel mogelijk arbeidsorganisaties en het aantal administratieve handelingen tot een 
minimum beperken. De wet zal daartoe bestaan uit een standaard- en een overlegregeling. De stan-
daardregeling zal normen bevatten die gelden als de partijen niets anders zijn overeengekomen. De over-
legregeling zal ruimere normen bevatten die de grenzen aangeven tot waar, bij afspraken tussen de sociale 
partners, van de standaardregeling kan worden afgeweken. Het is de bedoeling dat de nieuwe wet per 1 
januari 1995 in werking treedt. 
De Arbeidstijdenwet is per 1 januari 1996 gefaseerd inwerking getreden. Alhoewel enerzijds de 
doelstelling van de wet aansluit bij de Arbeidsomstandighedenwet (veiligheid, gezondheid en welzijn bij 
de arbeid), beoogt de wet meer de verantwoordelijkheid van de sociale partners voor de invulling van de 
werktijden te benadrukken. Hiermee vormt de wet een onderdeel van het arbeidsverhoudingenbeleid.  
 
2.2.3 Veiligheid, gezondheid en welzijn 
 
Uit de regelgeving ten aanzien van veiligheid en gezondheid die in de jaren vijftig tot stand kwam blijkt 
dat een nieuwe richting werd ingeslagen. Het accent verschoof van technische, op duidelijke gevaren ge-
richte maatregelen en controle achteraf (repressie), naar regelingen die de mogelijkheid boden om on-
veilige situaties te voorkomen en gevaar bij de bron aan te pakken (preventie).5 
 
Ondanks de veranderde opstelling bleef er onvrede bestaan over de vigerende wetgeving. De hervorming 
van de arbeidsomstandighedenwetgeving gedurende de jaren zeventig had verschillende achtergronden. 
De opvattingen over maatschappelijke ontwikkelingen die het invloedrijkst zijn geweest op het 
totstandkomen van nieuwe wetgeving lopen uiteen. De industrialisatie en de veranderende ideeën over 
arbeidsverhoudingen hebben in ieder geval een belangrijke rol gespeeld, maar ook het beleid gericht op 
een terughoudende rol van de overheid was van invloed. 
 
Met de ingrijpende industrialisatie traden nieuwe risico's op de voorgrond, die met steeds nieuw 
detailvoorschriften op basis van de oude veiligheidswetgeving, niet binnen aanvaardbare grenzen konden 
worden gehouden. In de aard van de arbeidsverhoudingen kwam met de begrippen `humanisering van de 
arbeid' en `kwaliteit van de arbeid' de zorg voor de kwaliteit van het bestaan centraal te staan. De oude 
arbeidsbeschermende wetten, waarin de werknemer als passief object fungeerde, paste niet in deze nieuwe 
omgeving. Na de oorlog had de gedachte aan samenwerking tussen werkgevers en werknemers in steeds 
bredere kring weerklank gevonden. De rationalisatie en de mechanisatie van het werk leidde tot toene-
mende belangstelling voor de kwaliteit van de arbeid. Vanaf de jaren zestig kreeg de democratisering in 
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de samenleving steeds meer aandacht en nam het gemiddelde opleidingspeil toe. 
 
Bij de herziene wetgeving is een accentverschuiving te zien van uitgewerkte technische wet- en regelge-
ving naar samenwerking tussen sociale partners. De overheid streefde naar verbeterde arbeidsom-
standigheden, maar haar rol daarbij zou terughoudend zijn6. De doelstellingen die de 
Arbeidsomstandighedenwet (1980) stelde, diende vooral op het niveau van de onderneming gestalte te 
krijgen. Op dat niveau hadden niet meer alleen de werkgevers tot taak zorg te dragen voor de ar-
beidsomstandigheden, maar ook de werknemers. De wetgeving bevatte daartoe organisatorische regels, 
gericht op overleg en de positie van de verschillende partijen. Wettelijke veiligheidsvoorschriften legden 
alleen beschermingsdoelen vast. Aan de betrokkenen werd overgelaten hoe zij deze doelen wilden berei-
ken. De wetgeving is een belangrijke bron geworden van minimumeisen ter bevordering van een 'op-
timale arbeidssituatie'. Het overheidstoezicht kan aan de werkgever op grond van algemeen gefor-
muleerde voorschriften aanwijzingen geven. 
 
Daarnaast kan worden vastgesteld dat het overheidsbeleid op het gebied van arbeidsomstandigheden sinds 
vooral de jaren '70, naast wet- en regelgeving ook andere instrumenten is gaan hanteren, zoals subsi-
diëring, voorlichting, advisering en deskundigheidsbevordering, deelname in internationaal overleg en de 
uitwisseling van ervaringen. 
 
Sinds het eind van de jaren '70 is er een zekere vervlechting opgetreden tussen sociale zekerheidsbeleid, 
werkgelegenheidsbeleid, arbeidsvoorzieningsbeleid en arbeidsomstandighedenbeleid. In 1976 stelde de 
regering vast: 'Zowel de hoogte van het ziekteverzuim als de omvang van de werkloosheid hebben een 
relatie met tekortkomingen in werk en werkklimaat'7. In 1993 wilde het kabinet eveneens 'het 
arbeidsomstandighedenbeleid inzetten om de omvang van het ziekteverzuim en de arbeidsongeschiktheid 
terug te dringen'8. Daarmee is het beleidsterrein arbeidsomstandigheden onderdeel geworden op een veld 
van geïntegreerde beleidsdoelstellingen. 
 
Het kabinet was begin jaren negentig van oordeel dat het arbeidsomstandighedenbeleid (arbobeleid) en de 
wijze van regelgeving en uitvoering van het beleid niet strookten met de veranderende opvattingen over 
de verantwoordelijkheid en de rol van de overheid in relatie tot die van de sociale partners. Het arbobeleid 
was tot dan toe, op grond van de Arbeidsomstandig-hedenwet, onvoldoende effectief gebleken. Daarom 
zijn de laatste jaren een aantal maatregelen getroffen die tot doel hebben een acceptabel niveau van 
veiligheid, gezondheid en welzijn voor werknemers te garanderen.  
Zo is per 1 januari 1994 elke werkgever verplicht de arbeidsrisico's in zijn of haar bedrijf te inventariseren 
en op papier te zetten. Zijn alle risico's geïnventariseerd, dan worden deze gegevens in een plan van 
aanpak opgenomen en maken als zodanig deel uit van de risico-inventarisatie en - evaluatie. Uitgangspunt 
is preventie, het voorkomen van risico's. Een gecertificeerde Arbodienst dient de risico-inventarisatie en -
evaluatie, inclusief het plan van aanpak te beoordelen en goed te keuren.  
Sinds de wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in 1993 (Stb. 1993, 757) is een kenmerkend 
element van het Nederlandse arbobeleid dat elke werknemer zich moet laten bijstaan door een 
gecertificeerde deskundige dienst, de zogenaamde Arbo-dienst. Een arbodienst heeft diverse deskundigen 
                     

 

 

 



 
 

 15

op het gebied van arbeidsomstandigheden in huis zoals bedrijfsartsen, veilgheidskundigen, 
arbeidshygiënisten, arbeids- en organisatiedeskundigen, arbo-verpleegkundigen en ergonomen. Met 
ingang van 1 januari 1998 zijn alle werkgevers verplicht een Arbo-dienst in te schakelen bij onder andere 
het beoordelen en goedkeuren van de risico-inventarisatie en - evaluatie, het (vrijwillig) periodiek 
arbeidsgezondheidskundig onderzoek en het verzuimbeleid in het bedrijf.  
Sinds de wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in 1993, is het voorkomen van ziekteverzuim en 
arbeidsongeschiktheid een belangrijk doel van het arbobeleid. Door het verbeteren van de 
arbeidsomstandigheden kan de werkgever invloed uitoefenen op het verzuim. Bedrijven met een laag 
ziekteverzuim en weinig werknemers die arbeidsongeschik worden, moeten daarvan zelf de vruchten 
kunnen plukken. Door het geven van financiële prikkels, die ingebouwd zijn in de sociale zekerheid, 
wordt dit ondermeer bereikt. In 1996 is de Ziektewet, die uitkeringen bij ziekte van werknemers 
verzekert, grotendeels afgeschaft. De werkgevers zijn ondermeer verantwoordelijk geworden voor de 
doorbetaling van het loon gedurende een jaar tijdens ziekte van een werknemer.  
Sinds 1 januari 1998 wordt ook een prikkel gegeven met de zogenoemde FARBO-regeling. Indien een 
werkgever investeert in de aanschaffing van bepaalde bedrijfsmiddelen die de arbeidsomstandigheden 
verbeteren, kan de werkgever een fiscaal voordeel krijgen door middel van willekeurige afschrijving van 
die bedrijfsmiddelen. 
Met de indiening van het wetsvoorstel "Arbeidsomstandighedenwet 1998" (zie het wettelijk kader) in 
februari 1998 wordt de ingeslagen weg voortgezet. 
 
De periode 1999-2004 
In het algemeen hebben werknemers recht op een veilige en gezonde werkplek. Een goede kwaliteit 
van arbeid zorgt er voor dat werken aantrekkelijk wordt. Het bevordert de inzetbaarheid van 
werknemers en voorkomt dat zij het arbeidsproces vroegtijdig moeten verlaten door in het werk 
opgelopen gezondheidsschade. De reïntegratie van mensen met een arbeidshandicap heeft meer 
kans van slagen, indien de arbeidssituatie wordt aangepast  aan de persoonlijke eigenschappen van 
die werknemers.  
Ondanks het gevoerde beleid ter verbetering van de arbeidsomstandigheden blijven nog te veel 
werknemers bloot staan aan de klassieke veiligheid- en gezondheidsrisico’s in het werk zoals lawaai, 
zwaar tillen en mechanische trillingen. Daarnaast is een toename te zien van 
arbeidsomstandighedenrisico’s (arborisico’s) met een belangrijke psychische component. 
Voorbeelden hiervan zijn werkdruk, tillen en RSI (Repetitive Strain Injuries). De economische 
gevolgen van deze arborisico’s zijn groot.  In 1995 werden de kosten van ziekteverzuim, 
arbeidsongeschiktheid en medische zorg begroot op ca. 5,5 miljard euro (12 miljard gulden).  
 
Om de arbeidsomstandigheden te verbeteren worden er daarom streefcijfers geformuleerd. In 
bedrijfstakken waar de risico’s groot zijn, worden vervolgens convenants opgesteld. In een 
convenant (tussen overheid, werkgevers en werknemers) komt te staan welke risico’s verminderd 
zullen gaan worden, op welke wijze deze vermindering zal worden aangepakt en welke termijn 
daarvoor nodig zal zijn. Gehoopt wordt daarmee ook de instroom in de WAO te beperken. In de 
nota Arboconvenanten nieuwe stijl is een selectie van bedrijfstakken met een hoog arborisico 
opgenomen, een stappenplan en een aantal voorwaarden waaronder deze bedrijfstakken 
ondersteunende financiering kunnen krijgen.  
Veel aandacht zal ook worden geschonken aan de verbetering van de arbo-infrastructuur. Onder 
meer door certificatie en accreditatie. Daarnaast zullen ook een betere signalering en registratie van 
beroepsziekten (bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten) en een betere inpassing van 
mensen met een arbeidshandicap meer aandacht krijgen. Waar nodig wordt de ontwikkeling van 
certificatie-activiteiten financieel door SZW ondersteund.  
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Omdat het arbeidsomstandighedenbeleid maatwerk moet zijn, zal waar mogelijk de regelgeving 
worden vereenvoudigd en worden geformuleerd in zogenoemde “doelvoorschriften”. Daaronder 
wordt verstaan dat het gewenste beschermingsniveau wel blijft voorgeschreven, maar niet de wijze 
waarop dat beschermingsniveau bereikt moet worden. Dit biedt op bedrijfsniveau meer 
mogelijkheden voor maatwerk. In samenspraak met de ondernemingsraad (OR) en de arbodienst 
kan, met als logisch vertrekpunt het risico-inventarisatie en-evaluatie,  inhoud worden gegeven aan 
het arbobeleid     
 
De Arbeidsomstandighedenwet 1998 geeft wettelijke kaders aan waarbinnen het arbobeleid in 
bedrijven moet plaatsvinden. Daarbij is het beschermingsniveau voor werknemers volledig in tact 
gebleven. De weg van verdere uitbreiding en detaillering van regelgeving wordt echter verlaten 
omdat dat vaak leidt tot onnodige kosten en administratieve lasten voor bedrijven.  
 
De Arbeidsinspectie heeft in 1999 een lijn ingezet om meer capaciteit te besteden aan actieve 
inspecties. Sinds 1 november 1999 kan de Arbeidsinspectie een bestuurlijke boete opleggen indien 
geconstateerd wordt dat een bedrijf niet aan de wettelijke eisen voldoet. De hoogte van de boete is 
afhankelijk van het risico dat ontstaat, het aantal werknemers dat potentieel aan dit risico is 
blootgesteld, het eventuele letsel dat is ontstaan, de grootte van de onderneming en of er sprake is 
van herhaald overtredingen. De mogelijkheid tot strafrechtelijke sanctionering blijft echter wel 
bestaan van met name in de wet- en regelgeving genoemde overtredingen en ingeval van misdrijf.  
 
Veel aandacht blijft nodig voor de veiligheidsrisico’s van installaties met grote hoeveelheden 
gevaarlijke stoffen (bijvoorbeeld de petrochemie en de opslag van bestrijdingsmiddelen).  
Bedrijven met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen waren sinds 1981 verplicht een 
Arbeidsveiligheidsrapportage (AVR) op te stellen en in te dienen bij de overheid onder meer bij de  
Arbeidsinspectie. Via het Besluit risico’s zware ongevallen 1999 (Brzo 1999, Stb. 1999, 234) is in 
Nederland de tweede Seveso-richtlijn uit 1997 van de Europese Unie van kracht geworden. 
Daartoe aangewezen bedrijven worden verplicht tot het voeren van een beleid ter preventie van 
zware ongevallen en een veiligheidsbeheerssysteem. Daarnaast dient een bepaalde categorie  
bedrijven een veiligheidsrapportage op te stellen en in te dienen bij de overheid.  
De AVR-regelgeving vanuit de Arbeidsomstandighedenwetgeving en de regelgeving vanuit het  
Bzro 1999 hanteren verschillende aanwijzingssystematieken op basis waarvan werkgevers onder 
de regelingen vallen. De AVR-regeling richt zich specifiek op de veiligheid van de werknemers. Het 
Bzro 1999 baseert zich ook op de effecten van een calamiteit voor omwonenden en het milieu.     
Door overlapping in deze regelgeving is een stroomlijning tot het opstellen van een AVR  
dringend gewenst. 
In het begin van 2004 is daarom de zogenoemde Aanvullende Risico-Inventarisatie en-Evaluatie 
(ARIE) regeling van kracht geworden (Stb. 2004, 69). Om zware ongevallen met gevaarlijke 
stoffen te voorkomen en beperken geeft deze regeling aanvullende voorschriften voor categorieën 
van bedrijven. Om de risico’s te beheersen dient een bedrijf onder meer te beschikken over een 
preventiebeleid voor zware ongevallen en een bij dat bedrijf passend veiligheidsbeheerssysteem. 
Geldt de AVR-regeling slechts voor een aangewezen installatie van een bedrijf, de ARIE-regeling  
richt zich meer op de organisatorische aspecten en omvat alle aangewezen installaties in een 
bedrijf.   
Naar aanleiding van de vuurwerkramp te Enschede in 2000 vallen ook vuurwerkbedrijven onder 
de ARIE regeling.   
 
De periode 1999-2004 kenmerkt zich ook door een intensievere samenwerking tussen 
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belanghebbenden. Een voorbeeld hiervan is de ketenbenadering bij het werken met 
gevaarlijke stoffen. Het Ministerie van VROM werkt nauw samen met het Ministerie van SZW,  
andere departementen, bedrijfsleven, milieuorganisaties en vakbeweging aan een traject dat moet 
leiden tot een meer verantwoorde omgang met gevaarlijke stoffen (SOMS-traject: strategie(nota) 
omgaan met stoffen). 
Een ander voorbeeld is de nauwere samenwerking tussen vergunningverlenende en 
toezichthoudende diensten. Naar aanleiding van de cafébrand te Volendam en de aanbevelingen 
van de daarvoor ingestelde onderzoekscommissie Alders, worden bedrijven en instellingen met een 
publieke functie (bijvoorbeeld zwembaden en warenhuizen) zowel op arbeidsveiligheid als 
publieksveiligheid onderzocht. Periodieke ontruimingsoefeningen worden wettelijk verplicht. 
Omdat naar verwachting het werken onder de grond zal toenemen, gaat het Ministerie van SZW 
ook hier meer aandacht aan besteden. Voorbeelden hiervan zijn het bouwen van tunnels,   
vervoer en opslag onder de grond en ondergrondse winkelcentra. Deze genoemde voorbeelden 
stellen extra eisen aan arbeidsomstandigheden en veiligheid zoals kunstmatige luchtverversing, 
verlichting, nooduitgangen en vluchtwegen. Het Ministerie van SZW verkent de extra veiligheids-  
en gezondheidsrisico’s van ondergrondse werken en beziet de mogelijkheden voor betere  
beheersing van de risico’s en de toepasselijkheid van de huidige wet- en regelgeving.  
 
De wereldwijde economische crisis die zich aan het eind van 2000 openbaart, heeft ook de nodige  
gevolgen voor Nederland. De economische groei komt in 2002 praktisch tot stilstand. Het gevolg is 
een snel oplopende werkeloosheid en afnemende werkgelegenheid. Bovendien wordt het Kabinet 
Balkenende II, dat in juni 2003 aantreedt, geconfronteerd met het nog steeds hoog aantal personen 
dat een beroep doet op een sociale zekerheidsuitkering, een te weinig effectief reïntegratiebeleid en 
een toenemdende vergrijzing van de beroepsbevolking. Het kabinet ontvouwt daarom plannen om 
het sociaal-economische beleid aan te passen. Prioriteiten in dit beleid zijn het voorkomen van 
arbeidsongeschiktheid, indammen van de instroom in de WAO, effectief reïntegratiebeleid en 
bevordering van de arbeidsparticipatie van 55 plussers.  
Op het terrein van de arbeidsomstandigheden heeft dit alles onder meer tot gevolg dat er studies 
worden verricht naar de effecten van goede arbeidsomstandigheden op de arbeidsproductiviteit  
en naar causale relaties tussen maatregelen om arbeidsuitval te voorkomen en de effecten hiervan. 
Ook de rol van de overheid krijgt een meer pragnante plaats in de samenleving als normsteller, 
maar vooral ook als toezichthouder van regels, de gedoogcultuur wordt minder geaccepteerd. De  
calamiteiten in Enschede en Volendam zijn belangrijke voorbeelden, die aangeven dat  
het beleid betreffende arbeidsveiligheid en publieksveiligheid verder versterkt moet worden.  
 
Vertaald in operationele doelstellingen betekent dit voor de jaren vanaf 2003 het navolgende: 
-het verminderen van het aantal werknemers dat blootgesteld is aan arbeidsrisico’s (werken, tillen 
en geluid) conform vastgestelde streefcijfers; 
-het scheppen en onderhouden van voorwaarden voor beleidsvoering door het bedrijfsleven op het 
vlak van arbeidsomstandigheden, preventie van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid en 
vroegtijdige reïntegratie; 
-het ontwikkelen, vaststellen en voorschrijven van basisnormen en het handhaven van deze 
normen; 
-het stimuleren van het bedrijfsleven tot verbetering van arbeidsomstandigheden mede in het  
kader van de preventie van ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en vroegtijdige reïntegratie 
 
In het najaar van 2003 is een kwalitatief onderzoek gestart naar de Farbo-regeling. Daarnaast 
wordt in 2004 een evaluatieonderzoek naar de Arbowet gestart. De uitkomsten van het 
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onderzoek zullen worden verwerkt in een adviesaanvraag aan de SER over het vervolgtraject.  
 
 
2.2.4 Het internationale perspectief 
 
De invloed van het internationale recht op het Nederlandse (arbeids)recht is in de loop der jaren 
toegenomen. In het kader van de ontwikkeling van het internationaal arbeidsomstandighedenrecht zijn 
van belang de International Labour Organisation (ILO), de Raad van Europa en de Europese Ge-
meenschappen (EG). 
 
De International Labour Organisation (ILO) werd opgericht in 1919 als een onafhankelijke organisatie, 
geassocieerd met de Volkenbond. Sinds 1946 is de ILO een gespecialiseerde organisatie van de VN. Het 
oorspronkelijke doel van de ILO was de arbeids- en levensvoorwaarden van de arbeiders te verbeteren. 
Geleidelijk aan zijn de doelstellingen verschoven naar bevordering van samenwerking tussen de lidstaten 
op sociaal terrein door informatieverstrekking, het uitvoeren van studies en het verlenen van 
(rechts)technische bijstand. De ILO heeft middels een lange reeks aanbevelingen en verdragen 
(conventies) de doelstelling van het bevorderen van sociale rechtvaardigheid naderbij willen brengen. Een 
verdrag verplicht de lidstaten die het ratificeren tot het toepassen van de erin neergelegde beginselen, 
ondermeer door de nationale wetgeving ermee in overeenstemming te brengen. De door Nederland 
ondertekende verdragen hebben vooral betrekking op werktijden en bescherming van jongeren en vrou-
wen. Naast de verdragen doet de ILO regelmatig niet-bindende aanbevelingen en zijn er de eveneens niet-
bindende conclusies, modelcodes en praktijkvoorschriften van de jaarlijkse conferenties of technische 
commissies. 
 
De Raad van Europa werd opgericht in 1949 met als doel om in een politiek kader de eenheid tussen de 
leden te bevorderen. De leden van de Raad sloten in 1961 het Europees Sociaal Handvest, waarin 
Nederland sinds 1980 partij is. Het ESH geeft een codificatie van sociale grondrechten, waaronder het 
recht op veilige arbeidsomstandigheden, naar de verwezenlijking waarvan de nationale staten moeten 
streven. Daarnaast zijn er een aantal artikelen waaraan de staten zijn gebonden, maar waarbij aan hen in 
hetgeen als wel of niet bindend wordt beschouwd een zekere keuzevrijheid is gelaten. In 1989 sloten de 
lidstaten het Gemeenschapshandvest van Sociale Grondrechten af, maar hier zijn nog geen verplichtingen 
uit voortgekomen. 
 
Regels over arbeidsomstandigheden staan in het EGKS- (1951) en Euratomverdrag (1957), de meest 
Europese regels zijn echter gebaseerd op het EEG-verdrag (1957)9, waarin de lidstaten afspraken om 
nauwer samen te werken op dit beleidsterrein. In 1974 besloten de regeringsleiders dat de sociale dimen-
sie van de Gemeenschap meer reliëf moest krijgen, waardoor sinds 1978 om de vier jaar actieprogramma's 
voor veiligheid, gezondheid en hygiëne worden opgesteld. 
 
In 1986 werd het EEG-verdrag aangevuld met de Europese Akte, die tot doelstelling had de interne markt 
zonder grenzen te voltooien. De Europese regelgeving inzake arbeidsomstandigheden is erdoor in een 
stroomversnelling geraakt. Bij die Akte werd art. 118A (art. 138), waarin het gaat om verbetering van de 
arbeidsomstandigheden in de lidstaten, aan het EEG-verdrag toegevoegd. De richtlijnen die op grond van 
dit artikel tot stand komen hebben tot doel de veiligheid en gezondheid van werknemers op de werkplek 
te bevorderen door minimumvoorschriften verplicht te stellen. 
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In het belang van de arbeidsomstandigheden zijn tevens de richtlijnen die tot stand kwamen met betrek-
king tot de veiligheid van bepaalde handelsprodukten zoals werktuigen, installaties en transportmiddelen. 
Deze harmonisatierichtlijnen, die sinds de aanvaarding van de Europese Akte in 1986 tot stand komen op 
grond van art. 100A (art. 95) van het EEG-verdrag, hebben immers gevolgen voor de kwaliteit en de vei-
ligheid van produkten. 
 
Momenteel wordt naar schatting 50% van de Nederlandse regelgeving op het gebied van de ar-
beidsomstandigheden rechtstreeks of indirect vanuit Brussel beïnvloed10. 
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3  HET WETTELIJK KADER 
 
3.1  Internationale regulering 
 
Internationale regelgeving op het terrein van arbeidsomstandigheden was er vanaf een vroeg stadium. De 
langste traditie heeft de ILO. Zij kent drie hoofdorganen: de Internationale Arbeidsconferentie (IAC), de 
Raad van Beheer en het Internationaal Arbeidsbureau (IAB). De IAC bepaalt het algemeen beleid en is 
het wetgevend lichaam. Formeel worden de verdragen door de IAC afgesloten, maar het praktische werk 
wordt verricht door technische commissies. Jaarlijks komen de afgevaardigden van de lidstaten in tri-
partite delegaties in het kader van de IAC bijeen, maar er worden ook periodieke conferenties 
georganiseerd. De Raad van Beheer, gekozen door de IAC en eveneens tripartiet samengesteld, stelt de 
agenda van de jaarlijkse conferentie vast. Het IAB vormt het secretariaat van de permanente organisatie 
en heeft tot taak de IAC voor te bereiden, de naleving van de verdragen te controleren en voorstellen tot 
herziening te doen. 
 
In verband met de versnelling van het Europese integratieproces is de intensiteit van de Europese 
regelgeving op het beleidsterrein toegenomen. Uiteraard blijven de nationale staten het eerste en laatste 
woord houden, maar van belang is dat het gemeenschapsrecht rechtstreekse werking heeft en voorrang 
heeft boven nationaal recht. 
 
In dit verband kunnen worden genoemd het ESH en het Gemeenschapshandvest, maar de richtlijnen die 
op basis van het EEG-verdrag kunnen worden vastgesteld, blijken de belangrijkste internationale regels 
aangaande arbeidsomstandigheden. Op grond van het EEG-verdrag kunnen ook verordeningen 
(supranationale voorschriften die rechtstreeks bindend zijn in alle lidstaten) worden uitgevaardigd. Er zijn 
geen EG-verordeningen voor arbeidsomstandigheden, wel voor bijvoorbeeld de vervoersector, waarin 
tevens rij- en rusttijden worden bepaald. De richtlijnen zijn verbindend ten aanzien van het te bereiken 
resultaat, maar aan de nationale instanties wordt de bevoegdheid gelaten vorm en middelen te kiezen. 
 
De procedure voor de totstandkoming van EG-richtlijnen is vastgelegd in het EEG-verdrag. Het dage-
lijkse bestuur van de EG, de Europese Commissie (of: Commissie van de Europese Gemeenschappen) 
stelt actieprogramma's vast die de terreinen van het arbeidsomstandighedenbeleid aangeven, die de Com-
missie van zodanig belang acht dat zij het voornemen heeft om op die terreinen te komen met richtlijnen, 
aanbevelingen, etc. Richtlijnen moeten worden vastgesteld door de Raad van ministers (Europese Raad), 
het wetgevende lichaam gevormd door de regeringsleiders van de lidstaten van de EG, maar de Raad mag 
geen richtlijnen vaststellen zonder voorstel van de Commissie. Een voorgenomen richtlijn gaat na een uit-
voerige advies- en overlegronde naar de Raad. Deze neemt een definitieve beslissing na behandeling van 
het voorstel door het Economisch en Sociaal Comité en het Europees Parlement. 
 
In 1980 werd de kaderrichtlijn ter bescherming van werknemers tegen chemische, fysische en biologische 
agentia aangenomen (Richtlijn 80/1107, Pb. 1980 L 327). Ter uitwerking van deze richtlijn zijn 
richtlijnen met bepalingen tegen specifieke agentia aangenomen (lood, asbest, lawaai). Sinds 1989 is een 
nieuwe kaderrichtlijn van kracht waarin de basisprincipes van het arbeidsveiligheidsbeleid zijn vastgelegd 
(Richtlijn 89/391 Pb. 1989 L 183). De richtlijn is in Nederland al grotendeels gemplementeerd door de 
Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664). Inmiddels zijn een aantal specifieke richtlijnen vastgesteld 
ter nadere invulling van de kaderrichtlijn en op grond van de Arbowet in de Nederlandse wetgeving 
ingepast. 
 
3.2  Nationale wet- en regelgeving 
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De omvang van het onderzocht beleidsterrein en het aantal handelingen maakte het noodzakelijk één en 
ander op te delen in een drietal deelterreinen: 
- veiligheid, gezondheid en welzijn 
- productveiligheid 
- arbeids- en rusttijden (tot 1-1-1997). 
Hiervoor is over het algemeen een scheiding aangehouden langs de lijnen van de wet, met andere 
woorden: de strekking van de wet is bepalend geweest voor de plaatsing van de handelingen die erop zijn 
gebaseerd. 
 
veiligheid, gezondheid en welzijn 
 
Voor de oorlog zijn een aantal wetten tot stand gebracht die tot doel hadden de bescherming van 
specifieke beroepsgroepen en bedrijfstakken. Het ontstaan van deze wetten was mede te danken aan 
rapporten van de Arbeidsinspectie over misstanden in de sectoren. 
 
De Phosphorluciferwet (Stb. 1901, 133) was de eerste in deze rij. De wet stelt een absoluut verbod op 
witte fosfor, die de ziekte fosfornecrose veroorzaakte bij arbeiders die ermee omgingen. Alhoewel 
gedateerd is de wet nog steeds van kracht. 
De wet is met Stb. 1995, 598 buiten werking gesteld. 
 
Ook de Caissonwet (Stb. 1905, 143) kwam begin deze eeuw tot stand nadat de Arbeidsinspectie had 
geoordeeld dat een wettelijke regeling voor caissonarbeid nodig was om beroepsziekten te voorkomen11. 
In 1967 werd de werkingssfeer verruimd en de citeertitel aangepast tot Wet op werken onder overdruk 
(Stb. 1968, 44). Het Caissonbesluit werd krachtens art. 47 van de Arbeidsomstandighedenwet op grond 
van die wet opnieuw vastgesteld.  
Het Caissonbesluit is met Stb. 1994, 740 buiten werking gesteld. 
 
De Steenhouwerswet 1911 ging de voor de gezondheid schadelijke praktijken van het 
steenhouwersbedrijf tegen (silicose). De bestaande wetgeving (de Arbeidswet 1889 en de Veiligheidswet 
1895) gaf onvoldoende mogelijkheden tot bescherming van de werknemers. Met de Steenhouwerswet 
1921 (Stb. 1366) werden de normen aangepast aan de Arbeidswet 1919 en onderging de wet tevens een 
aantal inhoudelijke wijzigingen. De wet regelde zowel arbeids- en rusttijden als de veiligheids- gezond-
heidsaspecten. Na de oorlog liet de naleving van de regelgeving weinig te wensen over, hetgeen vooral 
kan worden toegeschreven aan de doorgevoerde mechanisatie in het steenhouwersbedrijf. In 1971 (ef-
fectief: 1 juli 1980) werd steenhouwersarbeid onder de werking van de Arbeidswet 1919 en de Vei-
ligheidswet 1934 (vanaf 1983: Arbeidsomstandighedenwet) gebracht. 
 
De Stuwadoorswet (Stb. 1914, 486) heeft betrekking op werkzaamheden betreffende het brengen van 
goederen in of uit zeeschepen en bepaalde daarmee in verband staande werkzaamheden op het gebied van 
arbeids- en rusttijden, veiligheid en hygiëne. Bij de inwerkingtreding van de Arbeidsomstandighedenwet 
in 1983 werd het Veiligheidsbesluit Stuwadoorswet, met daarin bepalingen die veiligheid en hygiëne 
regelde vastgesteld krachtens die wet. Het Werktijdenbesluit bleef vastgesteld krachtens de Stu-
wadoorswet (zie het deelterrein arbeids- en rusttijden). 
De Stuwadoorswet en het Veiligheidsbesluit Stuwadoorswet zijn met respectievelijk met Stb. 1995, 598 
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en Stb. 1997, 60 buiten werking gesteld. Het Werktijdenbesluit Stuwadoorswet werd door het 
inwerkingtreden van de Arbeidstijdenwet per 1-1-1997 buiten werking gesteld. 
 
De Huisarbeidswet (Stb. 1933, 597) moest naast arbeidsomstandigheden tevens arbeidsvoorwaarden 
(loonbepalingen) regelen. De wet is voor een belangrijk deel een dode letter gebleven. Met het van kracht 
worden van het Thuiswerkbesluit op grond van de Arbeidsomstandighedenwet, zal de Huisarbeidswet in 
1994 worden ingetrokken.  
De wet is met Stb. 1994, 156 buiten werking gesteld. 
 
Een opmerkelijk geval in de periode voor de oorlog is de Röntgenstralenwet (Stb. 1931, 299). Door het 
toenemende gebruik van toestellen die röntgen- en daarmee gelijk te stellen nadelige straling uitzonden, 
achtte de regering het noodzakelijk om middels een vergunningenbeleid regelend in te grijpen om gevaren 
zoveel mogelijk te beperken. De wet en het erop gebaseerde Besluit lijken niet in werking te zijn getreden 
en werden bij de inwerkingtreding van de Kernenergiewet (Stb. 1963, 82) in 1970 ingetrokken. 
 
De strekking van de Veiligheidswet 1934 (Stb. 352) was het voorkomen en bestrijden van de gevaren 
voor ongevallen en het bevorderen van de gezondheid en de hygiëne bij arbeid in ondernemingen. Dit 
gebeurde door per sector (industrie, landbouw, binnenvaart en de zogenaamde restgroepen) nadere regels 
vast te stellen. Enkele van deze regels bestrijken alle vier de sectoren. De Veiligheidswet kan worden 
gekarakteriseerd als een raamwet gescheiden in vier sectoren, waarmee technische uitvoeringsvoor-
schriften werden vastgelegd in een groot aantal amvb's. Hierin werden specifieke voorschriften met 
betrekking tot bepaalde sectoren of arbeidsrisico's vastgelegd, die middels periodieke wijzigingen bij de 
tijd werden gehouden. Aldus ontstonden enige honderden voorschriften. De meeste van de op grond van 
de Veiligheidswet in de loop der jaren uitgevaardigde besluiten zijn tot op heden van kracht, maar worden 
sinds 1 januari 1983 geacht te zijn vastgesteld krachtens art. 47 van de Arbeidsomstandighedenwet. Voor 
arbeid verricht in praktijklokalen van onderwijsinrichtingen en in de vervoerssector is de Veiligheidswet 
tot onderscheidenlijk 1991 en 1992 van kracht gebleven. 
Alle op de Veiligheidswet uitgevaardigde besluiten zijn met Stb. 1997, 60 buiten werking gesteld. 
 
De strekking van de Silicosewet (Stb. 1951, 134) was het voorkomen en bestrijden van stoflongziekten, 
als silicose, veroorzaakt door het inademen van fijn verdeeld kwartsstof afkomstig van bijv. zandstralen 
of het bewerken van zandsteen, en asbestose, veroorzaakt door het inademen van asbeststof. De Veilig-
heidswet 1934 en de Steenhouwerswet 1921 kenden een aantal mogelijkheden om werknemers tegen de 
schadelijke invloeden van het inademen van stof te beschermen, maar zij bleken ondeugdelijk om gevaar 
voor longziekten voldoende tegen te gaan. De amvb's op basis van de Silicisowet werden krachtens art. 
47 van de Arbeidsomstandighedenwet opnieuw vastgesteld. 
Alle op de Silicosewet uitgevaardigde besluiten zijn met Stb. 1997, 60 buiten werking gesteld. 
 
De Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) geeft regels ter zake van de veiligheid, de gezondheid 
en het welzijn van de werknemers in verband met de arbeid. Het is een raamwet die een centrale plaats 
inneemt op het gebied van de arbeidsomstandighedenwetgeving. De wet geldt voor het gehele terrein van 
de arbeidsbescherming en trachte een einde te maken aan de situatie van aparte wetgeving op een aantal 
deelterreinen (zie boven). Met de inwerkingtreding van de Arbeidsomstandighedenwet vervielen de Wet 
op werken onder overdruk (voorheen de Caissonwet) en de Silicosewet. Ook de Veiligheidswet werd gro-
tendeels onder de werking van de Arbowet gebracht, hetgeen geheel voltooid was in 1992. In art. 47 van 
de Arbeidsomstandighedenwet werd een groot aantal amvb's, vastgesteld krachtens de oude wetten, 
opnieuw vastgesteld op grond van de nieuwe wet. De Arbowet is gefaseerd ingevoerd, hetgeen wil 
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zeggen dat de artikelen op verschillende tijdstippen van kracht werden12. Op 1 januari 1994 is de ge-
wijzigde Arbowet in werking getreden, die als doel heeft de Nederlandse regelgeving in overeenstemming 
te brengen met de kaderrichtlijn  (Richtlijn van 12 juni 1989 nr. 89/391) van de Raad van de Europese ge-
meenschappen inzake éénvormigheid van minimumregels voor veiligheid en gezondheid op het werk. 
Nog gewerkt wordt aan een nieuw arbobesluit waarin de huidige 30 besluiten moeten zijn ondergebracht. 
 
De "Arbeidsomstandighedenwet 1998" 
De herziening van de Arbeidsomstandighedenwet 1980 is in volle gang. In de begroting van de minister 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het jaar 1994 wordt al opgemerkt dat de 
Arbeidsomstandighedenwet aan een algehele herziening toe is. De wet is op onderdelen te ingewikkeld, te 
gedetailleerd en onvoldoende doorzichtig.   
Begin februari 1998 heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het wetsvoorstel 
Arbeidsomstandighedenwet '98 aan de Tweede Kamer aangeboden. 
De "Arbeidsomstandighedenwet 1998" is de uitwerking van de nota "Heroriëntatie Arbobeleid en 
Arbowet" en het advies dat de Sociaal-Economische Raad over deze nota heeft uitgebracht. Het 
wetsvoorstel is eenvoudiger, helderder en beknopter van opzet. De werkgeversverantwoordelijkheid voor 
het arbo- en verzuimbeleid wordt versterkt. De normen inzake de vereiste bescherming van werknemers 
worden wel beschreven, maar de werkgevers krijgen meer ruimte bij de vormgeving van het beleid 
waarmee zij die bescherming willen realiseren.  
Geheel nieuw is ook de introductie van de bestuurlijke boete. Om de effectiviteit van de handhaving door 
de Arbeidsinspectie te vergroten wordt het sanctie- en handhavingsbeleid aangepast  (meer lik-op-stuk-
beleid). Enerzijds wordt verwacht dat de effectiviteit van de handhaving daardoor belangrijk wordt 
verbeterd, anderzijds wordt de tijd tussen de constatering van de overtreding en afhandeling daarvan 
aanzienlijk verkort. Zeer ernstige overtredingen zullen strafrechtelijk vervolgd blijven worden.  
 
Het Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) 
Op de Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) waren 38 besluiten en meer dan 1200 bepalingen 
gebaseerd. Het ging hier om een samenstel van regels, dat gebrekkig was in de onderlinge afstemming en 
dat deels verouderd, te gedetailleerd en complex was.  
Het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit), dat sinds 1 juli 1997 van kracht is, vervangt alle 
hierboven genoemde besluiten en bepalingen.  
Het nieuwe besluit bevat minder regels, is begrijpelijker opgesteld en biedt meer ruimte voor maatwerk. 
Bij de opzet van het Arbeidsomstandighedenbesluit is gekozen voor een onderwerpsgewijze aanpak. Per 
onderwerp is een hoofdstuk ontworpen, waarin alle voor dat onderwerp geldende verboden, voorschriften 
en uitzonderingen zijn opgenomen. In principe geldt ieder hoofdstuk voor alle maatschappelijke sectoren 
en voor alle categoriën werknemers. Aanvullende of afwijkende voorschriften worden, evenals 
uitgesloten sectoren of categoriën, aangegeven in het betreffende hoofdstuk.  
De bescherming van de veiligheid en gezondheid van werknemers tegen risico's op het werk blijft op het 
bestaande niveau gehandhaafd.  
 
Naast het Arbobesluit zijn er de Arbeidsomstandighedenregeling (Arboregeling) en de beleidsregels.  
De nieuwe Arboregeling vervangt de 40 ministeriële regelingen. De regeling bevat nadere voorschriften 
van bepaalde onderdelen van het Arbobesluit. Inhoud, structuur en opbouw van de regeling sluiten 
volledig aan op die van het besluit. 
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Voor de uitvoering en handhaving van enkele globale normen, met name uit het Arbobesluit, zijn 
beleidsregels opgesteld. Deze vullen het Arbobesluit en de Arboregeling nader in. Een beleidsregel geeft 
een manier aan waarop het vereiste beschermingsniveau kan worden bereikt. De werkgever is vrij dit naar 
eigen inzicht te doen als het gestelde beschermingsniveau maar wordt bereikt.  
 
productveiligheid 
 
De termen veiligheid, gezondheid en welzijn worden dikwijls in één adem genoemd. Toch is de 
benadering van de problematiek van veiligheid enigszins anders. Bij veiligheid gaat het om plotselinge, 
ongewenste gebeurtenissen die schade of letsel kunnen veroorzaken. Veiligheid wordt voor een belangrijk 
deel reeds behandeld op het deelterrein veiligheid, gezondheid en welzijn. Op het deelterrein veiligheid 
zullen we ons beperken tot veiligheid van machines en werktuigen, zoals dat is geregeld in de 
stoomwetgeving (Stb. 1896, 69 en Stb. 1953, 179) en de Wet op de gevaarlijke werktuigen (Stb. 1952, 
104)13. 
In de Stoomwetten wordt de Dienst voor het Stoomwezen aangewezen als instantie die toestellen moet 
keuren alvorens ze in gebruik worden genomen, alsook met regelmatige tussenpozen nadien. De 
Stoomwetten kunnen worden gekarakteriseerd als raamwetten. Het vaststellen van technische eisen en 
voorschriften waaraan stoom- en damptoestellen moeten voldoen, werd geregeld middels amvb's (de 
Stoombesluiten).De Stoomwet 1896 had uitsluitend betrekking op stoomtoestellen: technische installaties 
waarin water het medium was voor overdracht van warmte (energie). Conform de voortgeschreden 
technische ontwikkelingen werd de werking van de Stoomwet 1953 uitgebreid tot de damptoestellen: 
installaties waarin ook andere vloeistoffen als medium voor energie-opwekking worden gebruikt. Het 
karakter van beide soorten toestellen is hetzelfde en ook de gevaren die zij met zich brengen zijn van 
dezelfde aard. Reeds de oude Stoomwet hield rekening met keuringen van stoomtoestellen die uit het 
buitenland kwamen. Met de toegenomen Europese economische integratie trad dit aspect meer op de 
voorgrond. De EG stelde in 1976 een algemene richtlijn op over de onderlinge aanpassing van de 
wetgeving betreffende toestellen onder druk en keuringsmethoden voor deze toestellen (Richtlijn 76/767, 
Pb. nr. L 262/153). Met een ministeriële regeling (Stcrt. 1980, 18) werd uitvoering aan deze richtlijn 
gegeven. 
Vanaf het begin van de jaren 90 wordt er in Brussel gewerkt aan het wegnemen van belemmeringen voor 
de communautaire handel. De Europese Commissie heeft een tweetal concept-richtlijnen opgesteld die 
beogen te komen tot een opheffing van de technische belemmeringen voor de handel met toestellen onder 
druk en om te regelen dat een regime van veiligheidskeuringen voor de gebruiksfase van apparaten onder 
druk ontstaat. De EG teneur van de richtlijnen is, dat de rol van de overheid zich dient te beperken tot het 
houden van toezicht en dat uitvoerende keuringen en beoordelingen dienen te worden gezien als een 
dienstverlening. Iedere instantie, die aan de normen voor deskundigheid en onafhankelijkheid voldoet, 
mag deze keuringen en beoordelingen verrichten. 
Daarmee zal dan het huidige voor andere keuringsinstanties "gesloten" stelsel vervangen worden door een 
"open" stelsel. 
 
Het op de Veiligheidswet 1934 gebaseerde Veiligheidsbesluit gevaarlijke werktuigen (Stb. 1940, 842) 
was beperkt van opzet en werkingssfeer. Het besluit beperkte zich tot een zeker aantal werktuigen en 
toestellen en kende geen keuringsregeling. De Wet op de gevaarlijke werktuigen kent middels diverse 
besluiten een uitgebreidere werking en strekte zich uit van de meest eenvoudige tot zeer ingewikkelde 
technische voortbrengselen. De wet verbiedt een ieder beveiligingsmiddelen of als gevaarlijk aangewezen 
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werktuigen, apparaten, ed. ten verkoop voorhanden te hebben, af te leveren, te gebruiken of tentoon te 
stellen, die niet zijn voorzien van een certificaat van goedkeuring. Werktuigen waarvoor geen keuring is 
vereist moeten aan bepaalde normen voldoen. In de wet wordt de voorkeur gegeven aan niet-ambtelijke, 
aan te wijzen keuringsinstellingen14. 
De afgelopen jaren zijn een aantal Europese productrichtlijnen tot stand gekomen. De belangrijkste 
daarvan zijn: de richtlijn machines, de richtlijn Persoonlijke beschermingsmiddelen, de richtlijn 
liften en de richtlijn Drukapparatuur. Deze richtlijnen zijn, voor zover het gebruik betrekking heeft op 
de veiligheid bij de arbeid, geïmplementeerd in de Wet op de gevaarlijke werktuigen (WGW) ondermeer 
via het Besluit Explosieveiligmaterieel (Stb. 1995, 379) en het Besluit Liften (Stb. 1996, 444). Eigenlijk 
leende de WGW zich niet voor implementatie, maar via een reparatiewetje is dat tijdelijk opgelost. 
Daarnaast laten ook de WGW-uitvoerings-instrumenten te wensen over. Omvorming en modernisering 
van de WGW is dan ook dringend gewenst.  
In 1994 is het project Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit (MDW) in gang gezet. Op een 
vijftal terreinen, waaronder arbeidsomstandigheden, wil de regering liberaliseren en dereguleren.  
Als gevolg hiervan is onderzocht om de productveiligheids-wetgeving, met name de WGW en de 
Stoomwet, te vereenvoudigen en efficiënter te maken.   
Op basis van dit onderzoek is besloten om op langere termijn te komen tot één kaderwet voor alle 
producten om de regels voor de veiligheid van producten eenvoudiger, toegankelijker en efficiënter te 
maken. Vooruitlopend hierop moeten alvast op korte termijn een aantal productwetten en- regels worden 
samengevoegd. Het gaat om de WGW, de Stoomwet, de Warenwet (non-foodgedeelte) en de 
productregels uit de Arbeidsomstandighedenwet. Met deze vooralsnog beperkte wet, die betrekking zal 
hebben op zowel de veiligheid en gezondheid voor consumenten als op de veiligheid en gezondheid met 
betrekking tot het werk, zal vervolgens een belangrijke stap kunnen worden gezet naar onder meer 
verbetering van de invoering van Europese richtlijnen en betere naleving van de regels door bedrijven. 
 
Eind 2000 heeft dit alles geresulteerd tot de indiening bij de Tweede Kamer van een 
wijzigingsvoorstel van de Warenwet. In dit voorstel zijn de productveiligheidsvoorschriften uit de 
Wet op de gevaarlijke werktuigen (WGW) opgenomen. Gelijktijdig worden de WGW en de 
Stoomwet en de op deze wetten gebaseerde besluiten en regelingen ingetrokken.  
 
Met deze beperkte productwet wordt de al sinds jaren beoogde fundamentele herziening van de 
WGW en Stoomwet gerealiseerd. Daarnaast wordt een effectief kader voor de implementatie van 
EG-richtlijnen gecreëerd en worden de afbakeningsproblemen tussen de WGW en de Warenwet, 
inclusief de daarop gebaseerde besluiten en regelingen, opgelost. Verder wordt een betere 
afstemming met de productregels uit de arbeidsomstandighedenwetgeving gerealiseerd. Het 
uiteindelijke doel blijft wel om te komen tot een bredere algemene productwet. 
Omdat de Warenwet in 1988 ingrijpend is gewijzigd om te kunnen voldoen aan alle verplichtingen 
op het terrein van levensmiddelen en niet-levensmiddelen, is, uit oogpunt van wetgevingsefficiëncy, 
besloten om de Warenwet als vertrekpunt te gebruiken voor de totstandkoming van de beperkte 
productwet. Daardoor is de Warenwet tot een wet geworden die zowel van toepassing is op het 
verhandelen van levensmiddelen als alle andere roerende zaken. Dit betekent dat er ook voor niet-
levensmiddelen een even uitgebreid regelgevingsinstrument geïntroduceerd is. Op basis van de 
huidige Warenwet kunnen (bij amvb en ministeriële regeling) regels worden gesteld ten aanzien 
van in beginsel dezelfde (technische) voortbrengselen als die welke onder de WGW zijn aangewezen 
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als zgn. “gevaarlijke werktuigen of beveiligingsmiddelen”.   
 
De Minister van SZW wordt in de Warenwet ook geïntroduceerd als “Onze Minister”. Het te 
nemen besluit of het te regelen onderwerp heeft dan betrekking op technische voortbrengselen die  
bestemd zijn voor beroepsmatige toepassing.  Daarnaast is de Minister van SZW ook 
eerstverantwoordelijke voor: liften, schiethamers, containers, drukvaten van eenvoudige vorm, 
machines of veiligheidscomponenten en persoonlijke beschermingsmiddelen bestemd voor 
uitsluitend beroepsmatige toepassing, explosieveilig materieel en drukapparatuur (met inbegrip van 
stoom- en damptoestellen).  
De Minister van VWS is verantwoordelijk voor de veiligheid van technische voortbrengselen, 
wanneer die producten bestemd zijn om door de consument in de privésfeer te worden gebruikt. 
Voor technische voortbrengselen die zowel in de beroepssfeer als in de privésfeer worden gebruikt, 
bestaat een gezamenlijke verantwoordelijkheid (SZW en VWS).  
 
Bij Wet van 1 november 2001 (Stb. 557) is de gewijzigde Warenwet van kracht geworden. Daarbij 
is bepaald dat ieder artikel uit deze Wet op een bij Koninklijk Besluit te bepalen tijdstip, 
verschillend van kracht kan worden. Met het Besluit van 15 augustus 2003 (Stb. 339) is de WGW  
officieel ingetrokken.  
Met Stb. 2003, 315 is het Arbeidsomstandighedenbesluit aangepast. De bepalingen omtrent het 
keuringsregieme van hijskranen zijn met Stb. 2003, 315 naar de warenwetgeving (Warenwetbesluit 
machines)  overgeheveld. 
 
 
arbeids- en rusttijden (tot januari 1997) 
 
De hoofdwet op dit deelterrein is de Arbeidswet 1919 (Stb. 624). Deze heeft als voornaamste strekking 
de arbeidsduur te beperken en de werknemers gedurende en na afloop van het werk voldoende rust en 
vrije tijd te garanderen. Binnen dit raam vallen eveneens voorschriften ter voorkoming of beperking van 
zondags- en nachtarbeid. De wet is sectoraal ingedeeld, de arbeids- en rusttijden voor de onderscheiden 
sectoren zijn geregeld bij amvb's. De voorschriften van de wet gelden niet voor soorten van arbeid 
waarvoor speciale wettelijke regelingen gelden. 
 
De Arbeidswet bevat ook regels ter bescherming van veiligheid en gezondheid van jeugdige arbeiders en 
vrouwen. De huidige wet onderscheidt arbeiders van 18 jaar of ouder en arbeiders beneden 18 jaar 
(jeugdige personen). In oudere versies van de Arbeidswet 1919 (met name het Arbeidsbesluit 1920) wor-
den jeugdige personen en vrouwen als één groep beschouwd. Sinds de jaren zeventig worden vrouwen als 
arbeiders beschouwd en is hun aparte status in het kader van de emancipatie geleidelijk afgebouwd. Eén 
en ander werd in 1976 vastgelegd in de EG-richtlijn inzake de gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen, die daarmee ook weerslag had op de wettelijke arbeidstijdbepalingen. 
 
In 1995 zal de nieuwe Arbeidstijdenwet alle bestaande regelgeving op het gebied van arbeids- en 
rusttijden gaan vervangen. Ook de werk- en rusttijdenregelingen in het vervoer zullen onder de wet 
komen te vallen. De Arbeidstijdenwet zal van toepassing zijn op alle sectoren van het bedrijfsleven en op 
het overheidspersoneel. Het onderscheid tussen de diverse economische sectoren komt te vervallen. In 
één Arbeidstijdenbesluit zullen diverse bijzondere regelingen worden uitgewerkt. 
 
Aparte regelingen zijn er ondermeer voor mijnarbeid (Mijnwet), zeelieden (Wet arbeids- en rusttijden 
zeescheepvaart, Stb. 1973, 380), steenhouwers (Steenhouwerswet), havenarbeiders (Stuwadoorswet) en 
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het wegvervoer (Rijtijdenwet 1936, Stb. 802). De Mijnwet en de Wet arbeids- en rusttijden zeescheep-
vaart zullen worden behandeld in andere PIVOT-onderzoeken15. De Steenhouwerswet wordt behandeld 
op het deelterrein veiligheid, gezondheid en welzijn. De arbeids- en rusttijden van deze beroepsgroep zijn 
sinds 1980 onder de werking van de Arbeidswet 1919 gebracht. Sinds de inwerkingtreding van de Ar-
beidsomstandighedenwet beperkt de Stuwadoorswet zich tot de regeling van arbeids- en rusttijden van 
arbeiders belast met het laden en lossen van zeeschepen, zoals geregeld in het Werktijdenbesluit 
Stuwadoorswet. De werk- en rusttijden van toonkunstenaars is in verschillende wettelijke kaders 
geregeld. Voor toonkunstenaars in horecagelegenheden is het geregeld in de Arbeidswet. Voor toonkun-
stenaars in bioscopen was dit tussen 1929-1941 ook het geval. Hun rusttijden werden vervolgens geregeld 
door de bezettingsregeling Besluit strekkende tot het verzekeren van een wekelijkse rustdag voor 
toonkunstenaars, die dans- en amusementsmuziek ten gehore brengen (Stcrt. 1941, 203), die in 1951 
werd vervangen door een Wet (Stb. 281) die wat betreft naam en inhoud hetzelfde was. De Wet is met 
Stb. 1995, 598 buiten werking gesteld. 
 
In de Rijtijdenwet 1936 (Stb. 802) werden bepalingen vastgesteld met als doel oververmoeidheid van 
bestuurders van motorrijtuigen tegen te gaan. Met deze bepalingen zouden én bestuurders worden 
beschermd tegen te lange rijtijden (arbeidersbescherming) én de verkeersveiligheid worden verhoogd. De 
Arbeidswet 1919 was als wettelijk instrument in zoverre ongeschikt dat hiermee alleen bestuurders in 
dienst van ondernemingen onder de bepalingen van de wet zouden worden gebracht. De Rijtijdenwet en 
de erop gebaseerde Rijtijdenbesluiten waren een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de minister van 
Sociale Zaken en de minister van Waterstaat. De uitvoering van de wet was opgedragen aan deze beide 
ministers, de Arbeidsinspectie (met betrekking tot het eigen vervoer) en de Rijksverkeersinspectie (idem 
voor beroepsvervoer). De minister van Sociale Zaken was de eerst ondertekenende van de wet, tevens 
wordt in de considerans de arbeidersbescherming als eerste doel genoemd en behoort het vaststellen van 
arbeids- en rusttijden tot de taken van deze minister. Sinds 1969 zijn een aantal EEG-verordeningen tot 
stand gekomen op het terrein van het wegvervoer, waarin tevens bepalingen aangaande rij- en rusttijden 
zijn opgenomen. Deze zijn in de Nederlandse wetgeving verwerkt. 
De Rijtijdenwet (en het daarop gebaseerde Rijtijdenbesluit) is met Stb. 1995, 598 buiten werking gesteld. 
Maar door de uitzonderingsbepaling voor de vervoerssector, is de officiële intrekking eind december 
1998. 
 
 
3.3  Kaders buiten formele wet- en regelgeving 
 
Naast de formele wetgeving waarin arbeidsomstandigheden worden gereguleerd, worden regels gegeven 
middels de publikatie (P-)bladen en (in mindere mate) de voorlichtings(V-)bladen, die worden 
opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de directeur-generaal van de Arbeid en worden uitgegeven 
door de Arbeidsinspectie. Publikatiebladen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen en zijn derhalve 
richtinggevend en hanteerbaar binnen het kader van de wet. Door de in publikatiebladen gegeven 
aanwijzingen in acht te nemen, voldoet men naar het oordeel van de Arbeidsinspectie aan de wettelijke 
bepalingen. Voorlichtingsbladen zijn algemeen van aard en dragen een voorlichtend, indicatief karakter. 
Hierbij hoeft geen directe relatie met wetgeving te bestaan. De Arbeidsinspectie tracht bepaalde ont-
wikkelingen te stimuleren. 
Aan het Arbobesluit en de Arboregeling zijn Arbobeleidsregels gekoppeld. Deze beleidsregels zijn in de 
plaats gekomen van de Publicatiebladen. 
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Daarnaast zijn er de Arbeidsomstandigheden Informatiebladen. Deze handelen over onderwerpen waar in 
de praktijk veel vragen over zijn. De Arbo-Informatiebladen zijn in de plaats gekomen van de V-bladen. 
 
De regels voor het toezicht op stoom- en damptoestellen zoals vastgelegd in de Stoomwet en het 
Stoombesluit. Om de deskundigheid en ervaring van districtshoofden van de Dienst voor het Stoomwezen 
omtrent de toestellen vast te leggen en te komen tot overeenkomstige eisen aan toestellen, zijn echter 
daarnaast normen vastgelegd in beleidsregels, genoemd de Regels voor toestellen onder druk. De 
Regels worden opgesteld door de Technische commissie voor toestellen onder druk en formeel vastge-
steld door de directeur van de Dienst. De Regels hebben de status van richtlijn en kunnen worden 
omschreven als extern bekend gemaakte interne gedragsregels. 
Sinds de herinrichting van het ministerie (januari 1995) worden de regels vastgesteld door de minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 
 
Een belangrijk stimuleringsinstrument ter verbetering van arbeidsomstandigheden zijn de 
subsidieregelingen. Oorspronkelijk trachtte de overheid hiermee moeilijk vervulbare arbeidsplaatsen 
aantrekkelijker te maken, in de jaren tachtig is één en ander meer in het kader van een sociaal 
georiënteerd technologiebeleid gezet. De subsidieregeling arbeidsplaatsverbetering ging in 1975 van start 
en droeg oorspronkelijk een algemeen karakter. Er zijn later regelingen tot stand gekomen gericht op 
verbeteringen in een bepaalde sector of bedrijfstak, gericht op één enkele soort verbetering of gericht op 
het ontwikkelen van nieuwe verbeteringen. De subsidies werden door het directoraat-generaal van de 
Arbeid verstrekt. 
Sinds medio 1997 kent het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de zgn. Kaderwet SZW-
subsidies (Stb. 1997, 285). Daarin staan regels voor de verstrekking van subsidies door de minister.  
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4  ACTOREN 
 
 
Op het beleidsterrein arbeidsomstandigheden zijn verschillende actoren actief. Hieronder zullen worden 
opgesomd alle actoren die onder de werking van de Archiefwet 1962 vallen en waarvan handelingen zijn 
opgenomen. Van de actoren is een korte beschrijving opgenomen. 
 
 
De minister van Sociale Zaken 
Bij beschikking van 8 juni 1933 (Stb. 311) wordt opgericht het ministerie van Sociale Zaken, waar het 
beleid inzake arbeidersbescherming (het latere arbeidsomstandighedenbeleid) werd ondergebracht. Het 
beleidsterrein is sinds 1933 ondergebracht bij de volgende ministeries: 
-Ministerie van Sociale Zaken, 1933-1951; 
-Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid, 1951-1971 (Stb. 1951, 587); 
-Ministerie van Sociale Zaken, 1971-1981 (Stb. 1971, 451); 
-Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 1981-   (Stcrt. 1981, 177) 
Binnen de ministeries waren sinds 1940 met het beleidsterrein verschillende afdelingen belast. Tot 1942 
was dit de afdeling Arbeid (-1942), vanaf dat jaar gesplitst in de afdeling Arbeid I (1942-1947) en de 
Afdeling Arbeid II (1942-1947). Van het beleidsterrein kwamen alleen de stoomwetaangelegenheden bij 
de afdeling Arbeid II. In 1947 werd Arbeid I omgezet in de afdeling Arbeidersbescherming (1947-1962) 
en Arbeid II in de afdeling Arbeidsverhoudingen (1947-1962). Sinds 1962 is het gehele beleidsterrein 
arbeidsomstandigheden ondergebracht bij de directie van de Arbeid, sinds 1964 genoemd directoraat-
generaal van de Arbeid16. Bij het directoraat-generaal zijn ondergebracht de Arbeidsinspectie, de 
Inspectie van de havenarbeid en de Dienst voor het Stoomwezen. 
Sinds een herinrichting van het ministerie (januari 1995) is het beleidsterrein ondergebracht bij de 
beleidsdirectie Arbeidsomstandigheden en bij de Arbeidsinspectie. De Arbeidsinspectie zorgt onder 
andere voor de uitvoering van en het toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving. 
 
 
De opperbevelhebber van land- en zeemacht 
Met het uitroepen van de staat van oorlog werd het burgerlijk gezag overgedragen aan het militair gezag: 
de opperbevelhebber van land- en zeemacht (Stb. 1933, 128). De uitoefening van het hoogste 
regeringsgezag was van mei tot (formeel) 12 juni 1940 in handen van generaal Winkelman. Zijn besluiten 
traden terstond in werking (Stb. 1940, O 201). 
 
 
De secretaris-generaal van het departement van Sociale Zaken 
De secretarissen-generaal zijn de hoogste ambtenaren op de ministeries. Gedurende de oorlog vervingen 
zij de ministers. In de Verordeningen van 29 mei en 21 juni 1940 kregen zij van de Rijkscommissaris 
voor de bezette Nederlandse gebieden, aan wie zij verantwoording schuldig waren, een aantal 
bevoegdheden. 
 
 
De vakministers 
Het arbeidsomstandighedenbeleid kan beleidsterreinen van andere ministers betreden. Het arbobeleid zal 
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dan tot stand moeten worden gebracht in overleg met de betreffende vakminister. Soms wordt de eerste 
verantwoordelijkheid voor het arbobeleid opgedragen aan de vakminister, bijvoorbeeld inzake mijnen 
(minister van Economische Zaken) of personeelsgroepen (minister van Defensie, minister van 
Binnenlandse Zaken). Op verschillende plaatsen in de wet is aan de minister opgedragen nadere regel-
geving tot stand te brengen in samenspraak met een vakminister (ministers van Onderwijs, Justitie, 
Defensie, Verkeer en Waterstaat, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Welzijn, Volksgezondheid 
en Cultuur) 
 
 
De directeur-generaal van de Arbeid 
De directeur-generaal is sinds 1909 hoofd van dienst van de Arbeidsinspectie. Sinds 1962 is hij daarnaast 
belast met de ambtelijke leiding van het directoraat-generaal van de Arbeid van het ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid. De directeur-generaal wordt voor de vervulling van zijn ambt ondermeer bij-
gestaan door enige gespecialiseerde ambtenaren. 
Met ingang van 1 januari 1995 (herinrichting van het ministerie) is de functie directeur-generaal van de 
Arbeid vervallen. Sindsdien  berust de algemene ambtelijke leiding van het ministerie bij de algemene 
leiding, bestaande uit de secretaris-generaal en 4 directeuren-generaal (Algemeen organisatie- en 
mandaatbesluit SZW 1995, gewijzigd Stcrt. 1997, 209). De secretaris-generaal geeft leiding aan het 
ministerie, een directeur-generaal geeft leiding aan de directeuren van de aan haar/hem toegewezen 
directies. 
Met ingang van 1 januari 1995 houdt de directie Arbeidsomstandigheden zich met het Arbo-beleid bezig. 
Deze Directie wordt in 2002 gesplitst in de Directie Arbeidsveiligheid en –Gezondheid (A&G) en de 
Directie Arbozorg en Verzuimbeleid (AVB). Op 1 januari 2005 worden deze beide Directies weer 
samengevoegd tot de Directie Arbeidsomstandigheden. De Arbeidsinspectie zorgt o.a. voor de 
uitvoering van en het toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving op het gebied van 
arbeidsomstandigheden, gevaarlijke werktuigen en drukhoudende apparatuur. 
 
 
De Arbeidsinspectie  
Het toezicht op de wetten vallende binnen het terrein van de arbeidersbescherming en de medewerking 
aan de uitvoering ervan is opgedragen aan de Arbeidsinspectie. Aldus heeft de Arbeidsinspectie een 
controlerende of adviserende taak (gehad) bij een groot aantal wetten (ondermeer de 
Bestijdingsmiddelenwet, Wet gevaarlijke stoffen, Kernenergiewet, Hinderwet). De Arbeidsinspectie vindt 
zijn grondslag in de Arbeidswet 1919. In 1909 werd ter bevordering van de coördinatie van de districten 
een Centrale Dienst der Arbeidsinspectie ingesteld (Stb. 1909, 289) met aan het hoofd de directeur-
generaal. Sinds 1962 is deze Dienst samengevoegd met de afdeling arbeidersbescherming en geworden 
tot het directoraat-generaal van de Arbeid. 
 
De organisatie van de Arbeidsinspectie is uitgewerkt in de organisatiebesluiten (sinds 1920). Als hoofd 
van de dienst is aangewezen een directeur-generaal van de Arbeid, belast met de leiding van en het 
toezicht op de dienst. Aan het hoofd van de districten staan de districtshoofden, toegevoegd zijn verschil-
lende gespecialiseerde ambtenaren die in gevallen hun toezichthoudende taak uitvoeren naast het 
districtshoofd. 
Begin 1994 (Stcrt. 1994, 83) is een nieuwe dienst opgericht de "Dienst voor inspectie en informatie (I-
SZW)". De I-SZW is een samenvoeging van de Arbeidsinspectie, de Inspectie van de Havenarbeid, de 
Loontechnische Dienst, De Dienst Inspectie Arbeidsverhoudingen en de Dienst Collectieve 
Arbeidsvoorwaarden. In de loop van 1996 (Stcrt. 1996, 128) is de naam van I-SZW weer gewijzigd in 
Arbeidsinspectie.   
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Sinds de naamswijziging in I-SZW in 1994 staat de dienst onder leiding van een algemeen directeur. 
Deze geeft leiding aan de directeur van het centrale kantoor en aan de directeuren van de (6) regionale 
kantoren (de voormalige districtshoofden). 
Medio 2003 (na afloop van het reorganisatietraject AI in beweging) is de regionale aansturing door 
regiodirecteuren vervangen door een centrale aansturing vanuit bedrijfstakdirecties, aangevuld 
met een directie Major Hazard Control en een directie Arbeidsmarktfraude. Met deze wijziging 
wordt beoogd de organisatiecultuur van de Arbeidsinspectie beter te laten aansluiten bij de wijze 
waarop het werkveld is georganiseerd en daarnaast sluit deze wijziging beter aan op de praktijk 
zoals die al voor de uitvoering van veel lopende activiteiten wordt uitgevoerd. 
 
 
De Inspectie van de havenarbeid 
De Inspectie van de havenarbeid heeft zijn wettelijke basis in de Stuwadoorswet en is belast met de 
handhaving van deze wet, maar is ook (mede)belast met de handhaving van bijvoorbeeld de Wet op de 
gevaarlijke werktuigen. De centrale leiding is opgedragen aan de directeur-generaal van de Arbeid. De 
Inspectie omvat (sinds 1937) de districten Amsterdam en Rotterdam onder leiding van twee 
districtshoofden. Sinds de jaren '50 zijn de hoofden van de Arbeidsinspectie in de districten Amsterdam 
en Rotterdam tevens districtshoofd van die districten van de Inspectie van de havenarbeid. Bij 
beschikking werden in 1991 (Stcrt. 250) de betreffende districten van de Arbeidsinspectie en de Inspectie 
van de havenarbeid met elkaar gelijkgetrokken en werd het Organisatiebesluit van de Inspectie van de 
havenarbeid gewijzigd. Hierdoor worden de werkzaamheden van de Inspectie sinds 1 januari 1992 door 
middel van een personele unie verricht door de Arbeidsinspectie. Met de instelling van I-SZW (Stcrt. 
1994, 83) houdt de Inspectie van de Havenarbeid op te bestaan.  
 
 
De Commissies van advies voor de havenarbeid 
De adviescommissies werden ingesteld bij de Stuwadoorswet in de districten van de Inspectie voor de 
havenarbeid om gevraagd en ongevraagd adviezen te geven omtrent aangelegenheden betreffende de 
havenarbeid. 
Met de intrekking van de Stuwadoorswet (Stb. 1995, 598) hielden de commissies van advies op te 
bestaan. 
 
 
De Dienst voor het Stoomwezen 
De Dienst voor het Stoomwezen werd in 1855 bij Koninklijk besluit ingesteld om de gevaren van 
stoomketels te beteugelen. De voornaamste taak van de Dienst is het uitvoeren van de Stoomwet. De 
Dienst heeft steeds meer bemoeienis gekregen met aanverwante doch buiten het terrein van de Stoomwet 
gelegen onderwerpen, zoals installaties waar explosiegevaar bestaat, waar gevaarlijke stoffen kunnen 
vrijkomen en de controle op nucleaire installaties. Voor de bemoeienis van de Dienst buiten de Stoomwet 
is sprake van dienstverlening aan diverse beleidsvoerende instanties. De Dienst treedt in die gevallen niet 
op als vergunningverlenende instantie. Er wordt samengewerkt met de ministeries van VROM, 
Economische Zaken, Verkeer en Waterstaat en WVC. Daarnaast zijn er contacten met lagere overheden 
en private instellingen. 
 
De directeur van de Dienst voor het Stoomwezen is belast met de leiding van en het toezicht op de Dienst. 
Aan hem zijn ambtenaren toegevoegd en zijn ambtskring omvat het gehele koninkrijk. De 
districtshoofden oefenen het toezicht uit in hun districten, ook aan hen zijn ambtenaren toegevoegd. 
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Sinds 1 juni 1994 is de Dienst voor het Stoomwezen geprivatiseerd en overgenomen door Lloyds's 
Register. Lloyd's heeft een privaat rechtspersoon opgericht, Stoomwezen b.v. Krachtens mandaat voert 
Stoomwezen b.v. per 1 juni 1994 de huidige uitvoeringstaken van de Dienst voor het Stoomwezen uit tot 
het moment waarop de komende Europese regelgeving voor drukhoudende apparatuur in de Nederlandse 
wetgeving zal zijn geïmplementeerd. 
 
 
Commissie van Advies Stoomwezen b.v. 
De minister wordt gedurende de mandaatperiode door Stoomwezen b.v.  vanaf 1995 geadviseerd door een 
commissie van advies met betrekking tot de hoofdlijnen van het beleid inzake de uitvoering van de 
Stoomwet. De commissie wordt gevormd door deskundigen uit het bedrijfsleven met vertegenwoordigers 
van Stoomwezen b.v. als waarnemers. 
 
 
De Commissie van beoordeling 
De commissie werd ook wel genoemd de commissie van hoger beroep. Zij werd in de Stoomwet 1896 
overgenomen uit de Stoomwet 1869, maar keerde in de Stoomwet 1953 niet terug. Bij deze commissie 
kom men in beroep komen tegen beslissingen van ambtenaren van de Dienst voor het Stoomwezen. 
 
 
Technische commissie voor toestellen onder druk 
De Commissie is een technisch adviesorgaan van de directeur van de Dienst voor het Stoomwezen en 
wordt gevormd door ambtenaren van die dienst en deskundigen uit het bedrijfsleven. 
 
 
De Voorlopige Arbeidsraad en de Arboraad. 
De Voorlopige Arbeidsraad was de voorloper van de Arboraad. De Voorlopige Arbeidsraad werd 
ingesteld bij beschikking (Stcrt. 1980, 14) en adviseerde tussen 1980 en 1982 de minister van Sociale 
Zaken terzake van de gefaseerde invoering van de Arbeidsomstandighedenwet en 
(beleids)aangelegenheden in verband met de bevordering van arbeidsomstandigheden. 
 
De Arboraad werd middels de Arbeidsomstandighedenwet (art. 43) in het leven geroepen. Deze tripartite 
raad fungeerde als zelfstandig adviesorgaan aan de minister van Sociale Zaken inzake het ar-
beidsomstandighedenbeleid. De Arboraad heeft een groot aantal commissies ingesteld die voor de Raad 
voorbereidende werkzaamheden verrichten, danwel namens de Raad aan de minister advies uitbrengen. 
Per april 1993 zijn de taken van de Arboraad overgedragen aan de Commissie Arbeidsomstandigheden 
van de Sociaal-Economische Raad (SER). De Commissie Bezwaarschriften is als enige tot 1 januari 1994 
blijven fungeren. 
 
 
Het College voor bijstand en advies 
De adviestaken van het College vonden hun basis in de Veiligheidswet en de Stuwadoorswet en strekten 
tot bevordering van de bedrijfsgeneeskunde. Van 1961 tot 1982 fungeerde het college als zelfstandig 
adviesorgaan, sindsdien is het onderdeel van de Arboraad en wordt namens de Arboraad rechtstreeks 
advies gegeven aan de minister. Ingevolge het Mijnreglement 1964 en het Mijnreglement continentaal 
plat rusten voor de mijnindustrie dezelfde taken op het college. Zij was dan adviesorgaan van de minister 
van Economische Zaken. 
Per april 1993 zijn de taken van de Arboraad overgedragen aan de Commissie Arbeidsomstandigheden 
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van de Sociaal-Economische Raad (SER). 
 
 
Centrale huisarbeidscommissies 
In de centrale huisarbeidscommissies dienden werknemers en werkgevers per bedrijfstak overleg te 
voeren. Met het buiten werking stellen van de Huisarbeidswet (per Stb. 1994, 156) hielden de centrale 
huisarbeidscommissies op te bestaan. 
 
 
De adviescommissie voor het Zandsteenbesluit 
De adviescommissie had haar basis in de Silicosewet en werd door de minister ingesteld (Stcrt. 1952, 8) 
met als taak de districtshoofden van de Arbeidsinspectie te adviseren omtrent ontheffingen van 
verbodsbepalingen in het Zandsteenbesluit. Bij beschikking van 13 juni 1986 (Stcrt. 130) werden de taken 
van de commissie overgedragen aan de in 1985 ingestelde Zandsteencommissie van de Arboraad. 
Per april 1993 zijn de taken van de Arboraad overgedragen aan de Commissie Arbeidsomstandigheden 
van de Sociaal-Economische Raad (SER). 
 
 
De adviescommissie Asbestbesluit 
De adviescommissie had haar basis in de Silicosewet en werd door de minister ingesteld (Stcrt. 1977, 
221) om de districtshoofden van de Arbeidsinspectie te adviseren omtrent ontheffingen van het bepaalde 
in het Asbestbesluit. Tevens diende de minister te worden geadviseerd met betrekking tot algemene 
aspecten van het ten aanzien van asbest te voeren beleid. Bij beschikking van 13 juni 1986 (Stcrt. 130) 
werden de taken van de commissie overgedragen aan de in 1985 ingestelde Asbestcommissie van de 
Arboraad. In 1989 werd de commissie opgeheven. 
 
 
De herkeuringscommissie arbeidsomstandighedenwet 
De commissie werd ingesteld bij het Herkeuringsbesluit arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1992, 90). De 
leden (artsen) worden door de minister benoemd om uitspraken te doen in verzoeken van werknemers om 
medische herkeuringen. Het secretariaat van de commissie berust bij het directoraat-generaal van de 
Arbeid. 
Het secretariaat van de commissie berust sinds de herinrichting van het ministerie bij de directie 
Arbeidsomstandigheden. 
De commissie is met Stb. 1999, 435 opgeheven 
 
 
De Scheepvaartinspectie 
De Scheepvaartinspectie vindt zijn grondslag in de Schepenwet (Stb. 1909, 219) en ressorteert onder de 
minister van Verkeer en Waterstaat. De inspectie heeft als taak het houden van toezicht op alle schepen en 
verricht uit hoofde van die taak enkele handelingen op grond van de Wet op de gevaarlijke werktuigen en 
de Arbeidsomstandighedenwet. Aan het hoofd van de Scheepvaartinspectie staat de inspecteur-generaal17. 
 
 
De Luchtvaartinspectie 
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De Luchtvaartinspectie is onderdeel van de Rijksluchtvaartdienst, die ressorteert onder de minister van 
Verkeer en Waterstaat. De Rijksluchtvaartdienst is belast met de uitvoering van wetten en regelingen 
betreffende de burgerluchtvaart. Aan het hoofd van de dienst staat de directeur-generaal18. Op basis van 
de Arbeidsomstandighedenwet/Arbeidsomstandighedenwet 1998 worden aan de Luchtvaartinspectie 
enige bevoegdheden toebedeeld. 
 
 
De Rijksverkeersinspectie 
De Rijksverkeersinspectie ressorteert onder de minister van Verkeer en Waterstaat. De ambtenaren van 
deze inspectie hebben opsporingsbevoegdheid van strafbare feiten uit de Rijtijdenwet 1936. De 
Rijtijdenwet wordt per 19 december 1998 vervangen door het Arbeidstijdenbesluit vervoer, waarvoor de 
minister van Verkeer en Waterstaat eerstverantwoordelijke is. 
 
 
Het Staatstoezicht op de mijnen 
Het Staatstoezicht op de mijnen ressorteert onder de minister van Economische Zaken en is belast met de 
zorg voor de naleving van de mijnwetgeving, waarin ondermeer voorschriften in het belang van de 
veiligheid en de gezondheid van mijnarbeiders zijn gegeven. De Wet gevaarlijke werktuigen kent enige 
bevoegdheden toe aan de inspecteur-generaal als het hoofd van het Staatstoezicht.  
Het toepassingsgebied van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet op de Gevaarlijke werktuigen is met 
Stb. 1997, 536 uitgebreid tot de mijnbouwsector. Het toezicht in de nieuwe wetgevingssituatie is 
opgedragen aan het Staatstoezicht op de mijnen. De bedoeling is dat het Staatstoezicht op de mijnen 
(voorzover het gaat om de arbeidsomstandigheden- en gevaarlijke werktuigen wetgeving) gaat werken 
volgens de inspectie- en handhavingsmethoden van de Arbeidsinspectie en dezelfde normen zal hanteren. 
 
 
De Rijksgeneeskundigedienst 
De werkzaamheden van de Rijksgeneeskundigedienst werden per 1 januari 1953 (Stb. 1952, 636) door de 
minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid overgedragen aan de zorg van de minister van 
Binnenlandse Zaken. De Rijksgeneeskundigedienst is belast met geneeskundige werkzaamheden van 
diverse aard. Aldus wijst de dienst op grond van de Rijtijdenwet 1936 keuringsartsen aan. 
Deze handeling (936) werd beeïndigd met het inwerkingtreden van het "nieuwe" Rijtijdenbesluit (Stb. 
1971, 25).  
 
 
De inspectie der invoerrechten en accijnzen 
De inspectie is een dienst van de directie (momenteel directoraat-generaal) belastingen van het ministerie 
van Financiën. Op het beleidsterrein arbeidsomstandigheden heeft de inspectie opsporingsbevoegdheid op 
basis van de Phosphorluciferwet. 
De Phosphorluciferwet werd met Stb. 1995, 598 buitenwerking gesteld. Dit werd pas met Stb. 1997, 263 
van kracht  
 
 
 
Benzinecommissie 1927 
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De Benzinecommissie was een interdepartementale commissie die tussen 1927 en 1969 adviezen 
uitbracht aan de minister van Sociale Zaken en de minister van Verkeer en Waterstaat omtrent de opslag 
en het vervoer van vloeibare brandstoffen en daatomtrent te nemen veiligheidsmaatregelen. De commissie 
bracht richtlijnen uit. 
 
 
Commissie opslag gevaarlijke stoffen 
De commissie fungeerde tussen 1969 en 1975 als 'opvolger' van de Benzinecommissie voor de minister 
van Sociale Zaken (en Volksgezondheid) met betrekking tot opslag van gevaarlijke stoffen zoals 
gedefinieerd in de Wet op de gevaarlijke stoffen en maatregelen te nemen om gevaren daaromtrent te 
beperken. 
 
 
Commissie preventie van rampen door gevaarlijke stoffen 
Deze interdepartementale commissie fungeert sinds 1964 en bestudeert ten behoeve van de ministers van 
Sociale Zaken, Binnenlandse Zaken en tevens voor de ministers van VROM en Verkeer en Waterstaat 
maatregelen ter voorkoming van ongevallen, dan wel het beperken van risico's bij het omgaan met 
gevaarlijke stoffen. 
Het secretariaat van de commissie berust bij de directie Arbeidsomstandigheden van het ministerie. De 
commissie is met Stcrt. 2004, 128 opgeheven 
 
 
Commissie Veiligheids- en Gezondheidsplan 
Deze commissie is in 1994 voor de duur van 6 maanden door de minister van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) ingesteld. De commissie adviseerde de minister van 
VROM ondermeer over de bruikbaarheid van de modellen van veiligheids- en gezondheidsplannen. 
 
 
Voorlopige adviescommissie uitvoering Rijtijdenwet 1936 (Adviescommissie rijtijden) 
Sinds 1978 adviseert de commissie de minister van Sociale Zaken en de minister van Verkeer en Water-
staat over alle onderwerpen betreffende de uitvoering van de Rijtijdenwet 1936. 
Met Stcrt. 1993, 128 wordt de commissie opgeheven. 
 
 
Commissie van onderzoek naar de arbeidstoestanden in het binnenscheepvaartbedrijf 
Sinds 1938 is dit een interdepartementaal adviesorgaan van de ministers van Sociale Zaken en Verkeer en 
Waterstaat op het terrein van sociale maatregelen in het goederenvervoer in de binnenvaart. De 
commissie is in 1989 opgeheven. 
 
 
Werkgroep van deskundigen 
De Werkgroep brengt gezondheidskundige adviezen uit, tot 1985 aan de nationale MAC-commissie, 
daarna aan de directeur-generaal van de Arbeid. Sinds de herinrichting van het ministerie worden 
adviezen uitgebracht aan de directeur van de Directie Arbeidsomstandigheden. 
 
 
 
Nationale MAC-commissie 
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De commissie adviseerde tot 1985 zelfstandig aan de directeur-generaal van de Arbeid omtrent maximaal 
aanvaarde concentraties van schadelijke stoffen (MAC-waarden) in het arbeidsmilieu. Sinds is de 
commissie vervangen door een commissie van de Arboraad, genaamd de Commissie grenswaarden 
gezondheidsschadelijke stoffen, die de minister adviseert namens de Arboraad over dit onderwerp. 
Per april 1993 zijn de taken van de Arboraad overgedragen aan de Commissie Arbeidsomstandigheden 
van de Sociaal-Economische Raad (SER). 
 
 
Commissie arbeidsgezondheidskundig onderzoek (CARGO)/Commissie voor 
Arbeidsomstandighedenonderzoek 
De Commissie adviseert de directeur-generaal van de Arbeid inzake programma's voor onderzoek die het 
directoraat-generaal van de Arbeid voornemens is te laten uitvoeren op het gebied van arbeid en 
gezondheid. 
De commissie houdt in 1995 op te bestaan (Stcrt. 1995, 30). 
 
 
Commissie voor advies inzake bezwaar en beroep 
Deze commissie, in 1994 ingesteld, hoort belanghebbenden en adviseert de minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid over te nemen beslissingen inzake bezwaar-en beroepszaken op grond van de 
Arbeidsomstandighedenwet en de Wet arbeid gehandicapte werknemers. 
De commissie is met Stcrt. 2001, 206 opgeheven. 
 
 
Voorts zijn er een aantal actoren die een rol spelen op het beleidsterrein arbeidsomstandigheden, maar 
waarvan geen handelingen zijn beschreven omdat zij onderwerp zijn van andere PIVOT-onderzoeken (1), 
omdat zij buiten de grenzen van het PIVOT-onderzoek vallen (2) of omdat zij geen actief handelende par-
tijen zijn op het beschreven beleidsterrein (3). 
-de ministerraad (1) 
-de Staten-Generaal (1) 
-de Raad van State (1) 
-de Sociaal-Economische Raad (1) 
-de regionale Inspecteurs van de Volksgezondheid (1 en 3) 
-de geneeskundig inspecteur van het ministerie van Justitie (1 en 3) 
-de districtsinspecteur voor het Brandweerwezen (1 en 3) 
-burgemeester en wethouders (2) 
-Gedeputeerde Staten (2) 
-personen en instanties belast met algemene opsporingstaken, zoals politie en marechaussee (1) 
-de president van de arrondissementsrechtbank (1) 
-personen en instellingen in bedrijven of inrichtingen belast met  arbozaken (2) 
-Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (NIA), ontstaan uit het Veiligheidsinstituut en de 
Stichting Coördinatie van Communicatie met betrekking tot gegevens voor Onderzoek inzake 
Ziekteverzuim (CCOZ) (2) 
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5  HANDELINGENLIJST 
 
In de volgende paragrafen zijn alle handelingen in kaart gebracht van actoren op het beleidsterrein 
arbeidsomstandigheden. De handelingen zijn verwerkt in uniek genummerde gegevensblokken die zijn 
opgebouwd uit de navolgende items: 
actor 
handeling 
produkt 
periode 
bron/grondslag 
Een 'actor' is een 'handelende partij', die actief is op het beleidsterrein. Onder een 'handeling' wordt 
verstaan 'een geheel van activiteiten dat wordt verricht door één of meer overheidsorganen, dat 
voortvloeit uit een bevoegdheid en dat een produkt naar de omgeving oplevert'. Bij het item 'produkt' is 
zoveel als mogelijk weergegeven het juridisch-bestuurlijke niveau van het eindprodukt van de handeling. 
Indien niet duidelijk werd in welke soort documentaire neerslag een handeling had geresulteerd, is dit 
item niet ingevuld. Met 'periode' is weergegeven gedurende welke tijd de handeling werd verricht. De 
'bron' geeft aan op basis waarvan een handeling wordt of werd verricht. De meeste handelingen zijn 
geformuleerd op grond van de buiten werking getreden of vigerende nationale wet- en regelgeving: het 
kader van het beleidsterrein wordt grotendeels gevormd door wetten, algemene maatregelen van bestuur, 
ministeriële regelingen en beschikkingen. Er zijn tevens handelingen aan te wijzen die worden gedaan in 
het kader van internationale regelingen of in een algemeen staatsrechtelijk kader en alszodanig buiten 
wet- en regelgeving van het beleidsterrein tot stand komen, maar er wel betrekking op hebben. 
De grondslag geeft de wet of de regeling krachtens een wet waarop de handeling gebaseerd is. Het item 
"bron" wordt gebruikt indien er geen wettelijke grondslag gevonden is.  
Indien de actor de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is, kan ook gelezen worden de onder 
de minister ressorterende diensten/ambtenaren werkzaam op het beleidsterrein arbeidsomstan-
digheden. 
 
 
5.1      Internationale handelingen  
1 
actor:   de minister 
handeling:  Het voorbereiden van, deelnemen aan en rapporteren over vergaderingen van overleg- 

en bestuursorganen van internationale organisaties omtrent arbeidsomstandighe-
denaangelegenheden. 

product:  verslagen, notulen, notities, rapporten 
periode:  1940- 
bron:   --- 
 
2 
actor:   de minister 
handeling:  Het implementeren van internationale regels aangaande arbeidsomstandigheden in 

bestaande of nieuwe regelgeving op nationaal niveau. 
product:  (Aangepaste) nationale wet- en regelgeving  
   bijvoorbeeld:  

- SZW-lijst van mutagene stoffen Stcrt. 2004, 170 
periode:  1940- 
bron:   Europese verdragen waaronder: Conventies van de International Labour 
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Organisation, het Europees Sociaal Handvest, EG-richtlijnen  
 
1070 
actor:   de minister 
handeling:  Het aanwijzen van instanties die certificaten van overeenstemming en 

controlecertificaten met betrekking tot een type van elektrisch materieel mogen 
afgeven. 

product:  Aanwijzing NV KEMA (Stcrt. 1995, 100)  
periode:  1995-2003 
grondslag:  Regeling elektrisch materieel bestemd voor gebruik in "explosieve omgeving" (Stcrt. 

1995, 81, gewijzigd Stcrt. 1997, 229) artikel 2, Besluit elektrisch explosieveilig 
materieel (Stcrt. 1995, 100) artikel 2, vervallen per 1 juli 2003 

 
3 
actor:   de minister 
handeling:  Het rapporteren over de implementatie van internationale regels in bestaande of 

nieuwe regelgeving op nationaal niveau. 
product:  o.a. rapporten en bijvoorbeeld: 

- Bekendmaking Inwerkingtreding Richtlijn (97/65/EG) bescherming tegen   
 biologische agentia (Stcrt. 1998, 15) 

periode:  1940- 
grondslag:  Bepalingen in de conventies van de International Labour Organisation, in het 

Europees Sociaal Handvest, in de EG-richtlijnen  
 
4 
actor:   de minister 
handeling:  Het notificeren van nieuwe nationale wetgeving op het terrein van 

arbeidsomstandigheden aan de EG ('Brussel') alsmede aan de afzonderlijke lidstaten. 
product:  bijvoorbeeld: 
   Wet van 27 maart 1999, houdende goedkeuring van het op 24 juni 1986 te 
   Genève tot stand gekomen Verdrag betreffende veiligheid bij het gebruik van 

asbest (Verdrag nr. 162 aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie 
in haar tweeënzeventigste zitting) (Stb. 1999, 186) 

periode:  1957- 
grondslag:  EEG-verdrag 
 
1100C  
actor:   de minister  
handeling:  Het, in het kader van hulpprogramma’s van de Europese Unie, verlenen van 

ondersteuning met betrekking tot de arbeidsomstandigheden aan landen van 
Midden- en Oost-Europa 

product:  notities, rapportages 
periode:  ca. 1990-2000? 
grondslag: Tweede Kamerstukken 23 125, diverse jaargangen 
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5.2      Algemene handelingen  
872 
actor:   de secretaris-generaal van het departement van Sociale Zaken 
handeling:  Het geven van uitvoeringsvoorschriften voor de geldende Nederlandse wetten en voor 

de verordeningen van de Rijkscommissaris en het geven van aanwijzingen aan 
ondergeschikte diensten en ambtenaren. 

product:  Voorbeelden: 
   - Algemene vergunning tot het verrichten van arbeid op zondag (Stcrt. 1941, 23); 
   - Besluit betreffende verlenging en wijziging van de arbeidstijd (Stcrt. 1943, 81 en 

167); 
   - Besluit tot wijziging van het Arbeidsbesluit 1920 (Stcrt. 1943, 53) 
periode:  1940-1945 
bron:   Verordeningen van de rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied no. 

3/1940 en no. 23/1940 
opmerking:  De overige besluiten van de secretaris-generaal op grond van de Verordeningen en 

waaruit handelingen voortkwamen van andere actoren, zijn opgenomen in de 
handelingenlijst van het betreffende deelgebied. 

 
5 
actor:   de minister 
   de directeur-generaal van de Arbeid (tot 1-1-1995) 
handeling:  Het meewerken aan ministerie-breed beleid, voor zover het arbeidsomstandigheden 

betreft. 
product:  bijvoorbeeld: de Sociale Nota's 
periode:  1940- 
bron:   --- 
 
1101C 
actor:   de minister  
handeling:  Het voorbereiden, mede-vaststellen en coördineren van het beleid op het 

beleidsterrein arbeidsomstandigheden 
product:  beleidsnota’s, beleidsnotities, rapporten, adviezen 
periode:  1940- 
bron:   -- 
 
6 
actor:   de minister 
   de directeur-generaal van de Arbeid (tot 1-1-1995) 
handeling:  Het voorbereiden van nieuwe wetgeving aangaande arbeidsomstandigheden of het 

wijzigingen of herzien van bestaande wetgeving. 
product:  wet- en regelgeving o.a.: 
   - Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) gewijzigd  onder meer Stb.1999, 

 122, b.w. Stb. 1999, 184 
   - "Arbeidsomstandighedenwet 1998" (Stb. 1999, 184) 
periode:  1940- 
grondslag:  Grondwet 1938 (Stb. 1938, 300) art. 201, Grondwet 1948 (Stb. 1948, I 425) art. 202, 

Grondwet 1953 (Stb. 1953, 295) art. 209, Grondwet 1983 (Stb. 1983, 22) art. 20 
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7 
actor:   de minister 
handeling:  Het evalueren van het arbeidsomstandighedenbeleid. 
product:  evaluatie 
periode:  ? 1990- 
bron:   Regeringsstandpunt over het centraal thema 'Beleidsevaluatie-onderzoek bij de 

rijksdienst' 1990 
 
600 
actor:   de directeur-generaal van de Arbeid (tot 1-1-1995)/de onder de minister 

ressorterende ambtenaren 
handeling:  Het informeren en adviseren van de minister en staatssecretaris (ten behoeve van 

standpuntbepalingen in ministerraad) voor zover het arbeidsomstandigheden betreft. 
product:   
periode:  1940- 
bron:   --- 
 
8 
actor:   de minister 
handeling:  Het voorbereiden van het overleg met en informeren van de Staten-Generaal, voor 

zover het arbeidsomstandigheden betreft. 
product:  Voorbeeld: 
   - Antwoorden op Kamervragen 
   - "Tijdelijke versoepeling aansluitingsverplichting bedrijven Klasse I bij   
    gecertificeerde arbodiensten" (Stcrt. 1995, 227) 
periode:  1940- 
bron:   --- 
 
9 
actor:   de minister 
handeling:  Het geven van inlichtingen aan (de Commissie van de Verzoekschriften van) de 

Staten-Generaal en aan de Ombudsman naar aanleiding van klachten van burgers. 
product:  brieven, notities 
periode:  1940- 
bron:   --- 
 
10 
actor:   de minister 
handeling:  Het informeren van/geïnformeerd worden door belangstellenden over de organisatie 

(ministerie en uitvoerende diensten) en/of arbeidsomstandigheden in het algemeen. 
product:  publikaties, brochures 
periode:  (1940) 1945- 
grondslag:  Algemeen organisatie- en mandaatbesluit SZW 1994 (Stcrt. 1994, 83) artikel 11, b.w. 

Stcrt. 1995, 99, Organisatie- en mandaatbesluit Arbeidsinspectie 1996 (Stcrt. 1996, 
128) artikel 4:2 

 
1102C 
actor:   de minister  
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handeling:  Het uitvoeren van voorlichtingsactiviteiten op het  terrein van de    
   arbeidsomstandigheden 
product:  voorlichtingsmateriaal 
periode:  (1940) 1945- 
grondslag:  
n.b.   Van het gedrukte voorlichtingsmateriaal wordt één exemplaar bewaard. De 

voorbereidende stukken worden vernietigd 
 
11 
actor:   de minister 
handeling:  Het behandelen van bezwaarschriften en voeren van verweer in 

beroepschriftenprocedures voor de Raad van State. 
product:  beschikkingen, verweerschriften 
periode:  1976- 
grondslag:  -Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen (Stb. 1975, 284) art. 11 e.v. 
   -Algemene wet bestuursrecht (Stb. 1992, …) artikel 6.1 e.v. en bijvoorbeeld 
   -Regeling elektrisch materieel bestemd voor gebruik in "explosieve omgeving" (Stcrt. 

1995, 81) artikel 12, b.w. Stcrt. 1999, 64  
 
601 
actor:   de minister  
   de directeur-generaal van de Arbeid (tot 1-1-1995) 
handeling:  Het deelnemen aan advies- en overlegcommissies waarvan het voorzitterschap en/of 

het secretariaat niet bij het directoraat-generaal van de Arbeid/een directie berust. 
product:  verslagen, notulen 
periode:  (1940) 1945- 
grondslag:  --- 
 
12 
actor:   de minister 
handeling:  Het voeren van overleg met vakministers en organisaties van werkgevers en 

werknemers omtrent arbeidsomstandighedenaangelegenheden. 
product:  verslagen, notulen, convenants, intentieverklaringen  
   onder meer: 
   - Convenant gevelonderhoud (Stcrt. 1999, 28) 
   - Convenant arbeidsomstandigheden kinderopvang (Stcrt. 2000, 5) 
   - Deelconvenant Arbo- en verzuimbeleid psychische belasting (werkdruk) 

 Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stcrt. 2001, 16) 
   - Deelconvenant Preventie psychische belasting (werkdruk) primair en 

 voortgezet onderwijs (Stcrt. 2001, 16) 
   - Convenant Arbo- en Verzuimbeleid Onderwijs en Wetenschappen (Stcrt. 

 2001, 16) 
   - Intentieverklaring Arbocovenanten Bitumineuze- en Kunststofdakbedekking 

 (Stcrt. 2001, 23) 
   - Stcrt. 2001, 103, 114 (2x) 
   - Convenant arbeidsomstandigheden kinderopvang (Stcrt. 2001, 188) 
   - Arboconvenant kappersbranche, inzake fysieke belasting, allergene belasting 

 en vroege reïntegratie (Stcrt. 2002, 5) 
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   - Arboconvenant wonenbranch (Stcrt. 2002, 242) 
   - Arboplusconvenant Onderwijs, Sector beroepsonderwijs en  
    Volwasseneducatie (Stcrt. 2004, 254) 
periode:  1940- 
grondslag:  --- 
 
602 
actor:   de minister  
   de directeur-generaal van de arbeid (tot 1-1-1995) 
handeling:  Het opstellen van de Publikatie- en Voorlichtingsbladen van de Arbeidsinspectie (t/m 

1994)/het opstellen van beleidsregels en informatiebladen (sinds 1995). 
product:  - P- en V-bladen 

- beleidsregels (bijlage bij de Stcrt. 1997, 120, gewijzigd o.a. Stcrt. 1998, 64 en 
 herplaatst Stcrt. 1998, 126) gewijzigd Stcrt. 1999, 36, 139, Stcrt.  2000, 233, 
  Stcrt. 2001, 102, Stcrt. 2001, 138   

    Besluit vaststelling beleidsregel met betrekking tot het Besluit liften, Stcrt. 
 1999, 120, gewijzigd Stcrt. 2000, 46, 56) 

   - informatiebladen 
periode:  1995- 
grondslag:  --- 
 
966/1071   
actor:   de minister 
   directeur van een regionaal kantoor  de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het beantwoorden van vragen van individuele burgers bedrijven en instellingen  
   inzake de arbeidsomstandigheden. 
product:  brieven aan burgers e.d. 
periode:  (1940) 1945- 
grondslag:  Grondwet 1887 (Stb. 1887, 212) artikel 8, Grondwet 1983 (Stb. 1983, 22) artikel 5 
opmerking:  Onder deze handeling valt niet de behandeling van klachten. Zie hiervoor handeling  
   967 
 
967/1072   
actor:   de minister 
   de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het behandelen van klachten van individuele burgers, bedrijven en instellingen inzake 
   de arbeidsomstandigheden. 
product:  “uitspraken” 
periode:  1940- 
bron:   
 
968 
actor:   de minister 
handeling:  Het voorbereiden en begeleiden van wetenschappelijke onderzoeken van externe  
   onderzoeksinstituten op het terrein van arbeidsomstandighedenaangelegenheden. 
product:  onderzoeksrapportages. 
periode:  (1940) 1945- 
grondslag:  
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1073 
actor:   de directeur van een regionaal kantoor de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het (desgevraagd), via de algemeen directeur, adviseren van de bewindspersonen  
   en/of de direceur van het centraal kantoor over aangelegenheden op het werkterrein  
   van het regionaal kantoor. 
product:  adviezen 
periode:  1994- 
grondslag:  Algemeen organisatie- en mandaatbesluit I-SZW 1994 (Stcrt. 1994, 83) artikel 4,  
   gewijzigd Organisatie- en mandaatbesluit Arbeidsinspectie 1996 (Stcrt. 1996, 128)  
   artikel 4:4 onder b 
 
969/1074   
actor:   de minister/de directeur van een regionaal kantoor 
   de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het verzamelen en bewerken van informatie ter ondersteuning van de (optimale)  
   voorbereiding, bepaling en evaluatie van het arbeidsomstandighedenbeleid. 
product:  - rapporten (van inspectieprojecten) 
   - het bijdragen aan de totstandkoming van de Arbolijst 
periode:  1994- 
grondslag:  Algemeen organisatie- en mandaatbesluit I-SZW 1994 (Stcrt.1994, 83) artikel 4, 

gewijzigd Organisatie- en mandaatbesluit Arbeidsinspectie 1996 (Stcrt.1996, 128 
artikel 4:4 onder c, Arbeidsomstandighedenbesluit Stb. 1997, 60) artikelen 2.26, 
eerste lid, 2.41, eerste lid onder d, 4.24, lid 5, 4.49, eerste lid, 4.54, tweede lid onder 
a, gewijzigd Stb. 1999, 234, art. 4.54, lid 2, gewijzigd Stb. 2003, 4.54, lid 34.94, 
eerste lid 4.95 en 4.96, gewijzigd Stb. 1999, 234, art. 2.2c, lid 2 en 3, gewijzigd Stb. 
2002, 652 art. 6.17, lid 1, 6.19, lid 2 

 
970 
actor:   de minister 
handeling:  Het instellen, wijzigen en opheffen van organisatieonderdelen op het beleidsterrein  
   arbeidsomstandigheden. 
product:  (organisatie)besluiten o.a.:  

- Organisatie- en mandaatbesluit Arbeidsinspectie 1996 (Stcrt. 1996, 128) 
periode:  1940- 
grondslag: 
 
971 
actor:   de minister 
handeling:  Het opstellen van periodieke verslagen. 
product:  Jaarverslagen, Europese-verslagen e.d. 
periode:  1940- 
bron:     
 
972 
actor:   de minister 
handeling:  Het geven van richtlijnen aan de directeuren van de regionale kantoren  de   
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   Arbeidsinspectie ter uitvoering c.q. handhaving van de     
   arbeidsomstandighedenwetgeving. 
product:  bijvoorbeeld: Handleiding voor de behandeling van klachten door de    
   Arbeidsinspectie (CAS invnr.: 3994) 
periode:  1940- 
grondslag:  
opmerking:  hier onder meer: instructies/handleidingen over de uitvoering van wetgeving. 
 
973 
actor:   de minister 
handeling:  Het (in overleg met) instellen van commissies e.d., werkzaam op het terrein van het  
   arbeidsomstandighedenbeleid. 
product:  instellingsbesluiten/benoemingsbeschikkingen o.a.: 
   - Instellingsbeschikking Adviescommissie inzake beoordeling opleiding tot arbeids-  
   en organisatiedeskundigen arbodienst ABOA (Stcrt. 1994, 125) 
   - Intrekking Besluit instelling Commissie voor Arbeidsgezondheidskundig   
    onderzoek (Stcrt. 1995, 30) 
   - Instellingsbeschikking Commissie van Advies Stoomwezen b.v. (Stcrt. 1995, 172) 
   - Instellingsbeschikking Commissie voor bezwaar en beroep arbeidsomstandigheden 
    (Stcrt. 1994, 64), gewijzigd Stcrt. 1995, 74, gewijzigd Stcrt. 1998, 62) 
   - Instellingsregeling Arbo Platform (Stcrt. 2000, 167) 
   - Opheffing Commissie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen (Stcrt. 2004, 128) 
periode:  1940- 
grondslag:  o.a.: Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1995, 598) artikel 42, tweede lid, b.w. Stb.  
   1999, 184, Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Stb. 1999, 184) art. 31, lid 2 
 
1103C 
actor:   de minister  
handeling:  het benoemen van de leden van commissies e.d. die werkzaam zijn op het   
  beleidsterrein van de arbeidsomstandigheden 
product:  onder meer: 
   - Benoeming leden en plv.-leden Commissie voor advies     
    inzake bezwaar en beroep (Stcrt. 2000, 68) gewijzigd Stcrt. 2001, 137 b.w.  
    Stcrt. 2001, 206 (opheffing commissie) 
periode:  1945-  
 
1104C 
actor:   de minister  
   de minister van Verkeer en Waterstaat  
   de minister van Economische Zaken  
   de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  
handeling:  Het aanwijzen van ambtenaren die belast zijn met het toezicht op de naleving  
   van het bepaalde bij of krachtens arbeidsomstandighedenwetgeving 
product:  “aanwijzing” onder meer: 
   - Mandatering van bevoegdheden aan ambtenaren van de    
    Scheepvaartinspectie (Stcrt. 1998, 146)  

- Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Arbeidsomstandighedenwet 1998 
 (Stcrt.1999,208) 



 
 

 45

   - Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambetenaren en ambtenaren met  
    specifieke uitvoeringstaken op grond van SZW wetgeving (Stcrt. 2000, 203) 
   - Aanwijzingsregeling boeteoplegger SZW-wetgeving 2004 (Stcrt. 2004, 246) 
periode:  (1940) 1945- 
grondslag:  onder meer: Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Stb. 1999, 184) art. 24, lid 1 en 2  
 
 

5.3    Handelingen veiligheid, gezondheid en welzijn  
 
  Arbeidsomstandighedenwet/Arbeidsomstandighedenwet 1998 
974 
actor:   de minister 
handeling:  Het bij amvb stellen van regels in het belang van de veiligheid, de gezondheid en het 

welzijn in verband met de arbeid. 
product:  - concept-Duikbesluit (ca. 1990) 
   - Besluit specifieke gezondheidsschadelijke stoffen (Stb. 1991, 453) 
   - Besluit beeldschermwerk (Stb. 1992, 677) 
   - Besluit fysieke belasting (Stb. 1993, 68) 
   - Arbeidsomstandighedenbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen (Stb.1993,  
    442) 
   - Besluit arbeidsplaatsen (Stb. 1993, 534) 
   - Besluit arbeidsmiddelen (Stb. 1993, 537) 
   - Besluit arbodiensten (Stb. 1993, 781) 
   - Besluit bedrijfshulpverlening Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1993, 783) 
   - Besluit kankerverwekkende stoffen en processen  (Stb. 1994, 91) 
   - Besluit zwangere werkneemsters (Stb. 1994, 337) 
   - Besluit biologische agentia (Stb. 1994, 368) 
   - Arbeidsomstandighedenbesluit winningsindustrie in dagbouw (Stb. 1994, 602) 
   - Bouwprocesbesluit Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1994, 597) 
   - Besluit thuiswerk (Stb. 1994, 685) 
   - Besluit arbeid onder overdruk (Stb. 1994, 740) 
   - Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) gewijzigd Stb. 1998, 589, Stb.  
    1998, 691, Stb. 1999, 105, Stb. 1999, 435, ontwerp-besluit wijziging   
    Arbeidsomstandighedenbesluit (Stcrt. 1999, 216), ontwerp-besluit wijziging  
    Arbo-besluit m.b.t. reproductie toxische stoffen categorie 3 en R64 (Stcrt.  
    2000, 16) 
periode:  1980- 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664, gewijzigd Stb. 1996, 133) artikelen 1, 2,  
   4, 5, 6, 10, 20, 23a, 24, 24a, 25, 26, 27, 28, 30, 31a, 32, 35, 36, en 41 b.w. Stb.1999,  
   184, Arbeidsomstandighedenwet  1998 (Stb. 1999, 184) artikelen 6, lid 1, 9, 16,  
   19, lid 2, 20, lid 1 en lid 5, 21, lid 2, 27, lid 5, 33, lid 2, 34, lid 2 en    
   Winkeltijdenwet (Stb. 1996, 182) artikelen 5 en 8 
opmerking:  Met de inwerkingtreding van het Arbeidsomstandighedenbesluit zijn alle   
   voorafgaande besluiten ingetrokken. 
 
975 
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actor:   de minister 
handeling:  Het stellen van nadere voorschriften met betrekking  tot de veiligheid, de gezondheid  
  en het welzijn in verband met de arbeid. 
product:  onder meer: Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63), gewijzigd onder  
   andere Stcrt. 1997, 123 en 249, gewijzigd Stcrt. 1998, 6, 111, 134, 166, 205, Stcrt.  
   1999, 15, 203, 208, 245, gewijzigd Stcrt. 2000 56, 211, 233, 247, Stcrt. 2001, 99,  
   Stcrt. 2001 15, 111, Stcrt. 2002, 40, Stcrt. 2002, 62 
periode:  ca.1990- 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1996, 133) artikelen 7, vierde lid, onder b, 9, vierde  
   en zesde lid, 10, vijfde lid, 41, eerste lid, 42, tweede lid, b.w. Stb. 1999,184,   
   Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Stb. 1999, 184) artikelen 16, lid 2 onder b, 30,  
   lid 1, 31, lid 2,Wet arbeid gehandicapte werknemers (Stb. 1986, 300 ) artikel 6,  
   Algemene wet erkenning EG-hoger-onderwijs-diploma's (Stb. ) artikel 11, Wet op de  
   inkomstenbelasting 1964 (Stb. 1964, ?) art. 10, lid  3, Wet op de    
   inkomstenbelasting 2001 (Stb. 2001, ??) art. 3.32, lid 2     
   Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikelen 2.7, tweede en derde lid, 2.8,  
   2.15, eerste en derde lid, 2.24, eerste lid, 4.7, eerste, derde en vijfde lid, 4.8, tweede  
   tot en met vijfde lid, 4.9, zevende lid, 4.10, tweede en derde lid, 4.14, vijfde lid, 4.16,  
   eerste lid, 4.42, vijfde lid, 4.50, tweede lid, 4.54, derde en vijfde lid, 4.60, vierde en  
   vijfde lid, 4.65, eerste lid onder a en b, 4.66, onder a en b, 4.67, eerste en vijfde lid,  
   4.68, eerste lid, 4.70, derde en vijfde lid, 4.71, eerste lid, 4.72, eerste lid, 4.73, 5.12,  
   6.17, derde lid, 7.19, achtste tot en met negende en elfde lid, 7.29, zesde en   
   zevende lid, 7.32, tweede lid en vierde tot en met zevende lid en 8.4, tweede lid 
 
1105C 
actor:   de minister  
handeling:  het bij amvb aanwijzen van gevallen wat ook onder werkgever dient te worden   
   verstaan 
product:  amvb 
periode:  1999- 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Stb. 1999, 184) art. 1, lid 2 
 
13 
actor:   de minister 
handeling:  Het bij amvb wijzigen of niet van toepassing verklaren van de Arbeidsomstandighe-

denwet voor onderwijsinrichtingen, waar een gevaar voor veiligheid of gezondheid 
bestaat. 

product:  algemene maatregel van bestuur 
   - Arbeidsomstandighedenbesluit onderwijs (Stb. 1991, 494) b.w. Stb. 1997, 60 
   - Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) 
periode:  1991-1999 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 2 eerste lid, b.w. Stb. 1999, 184 
 
14 
actor:   de minister 
   de minister van Binnenlandse Zaken 
handeling:  Het bij amvb van de Arbeidsomstandighedenwet afwijkende of aanvullende regels 

stellen aangaande arbeid, verricht in burgerlijke openbare dienst 
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product:  algemene maatregel van bestuur 
   - Arbeidsomstandighedenbesluit burgerlijke openbare dienst (Stb. 1985, 210) b.w. 

Stb. 1997, 60 
   - Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) 
periode:  1985-1999 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 2 tweede lid, b.w. Stb. 1999, 184 
  
15 
actor:   de minister 
   de minister van Verkeer en Waterstaat 
handeling:  Het nemen van een gezamenlijk besluit om de Arbeidsomstandighedenwet geheel of 

gedeeltelijk niet van toepassing te verklaren voor arbeid verricht in of op vervoermid-
delen.  

product:  ministeriële regeling 
   - Arbeidsomstandighedenregeling vervoermiddelen (Stcrt. 1991, 248) gewijzigd 

Stcrt. 1995, 252 
   - Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) 
periode:  1991-1999 
bron:   Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 2 derde lid (i.w. Stb. 1991, 745), 

vernummerd Stb. 1995, 598, art. 2, vierde lid, b.w. Stb. 1999, 184 
opmerking:  Ten behoeve van een constructieve samenwerking en communicatie op het gebied van 

toezicht op en handhaving van de arbeidsomstandigheden wet- en regelgeving met 
andere toezichthoudende overheidsorganisaties, werden in het kader van deze minis-
teriële regeling een aantal coördinatieregelingen vastgelegd. 

   CAL-overleg (Coördinatie Arbeidsinspectie en Luchtvaartinspectie), CAS-overleg 
(Cordinatie Arbeidsinspectie en Spoorwegtoezicht), CAR-overleg (Cordinatie 
Arbeidsinspectie en Rijksverkeersinspectie), CAM-overleg (Cordinatie Arbeidsin-
spectie en Scheepvaartinspectie). 

 
16 
actor:   de minister 
   de minister van Justitie  
handeling:  Het bij amvb van de Arbeidsomstandighedenwet afwijkende of aanvullende regels 

stellen aangaande arbeid, verricht in gevangenissen en rijksinrichtingen voor 
kinderbescherming. 

product:  algemene maatregel van bestuur 
   - Arbeidsomstandighedenbesluit justitiële rijksinrichtingen (Stb. 1990, 453) 
   - Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) 
periode:  1990-1999 
bron:   Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 2 vierde lid, vernummerd Stb. 1995, 

598 art. 2, vijfde lid, b.w. Stb. 1999, 184 
 
17 
actor:   de minister 
   de minister van Defensie 
handeling:  Het bij amvb van toepassing verklaren van de Arbeidsomstandighedenwet en het 

stellen van afwijkende of aanvullende regels aangaande arbeid verricht in militaire 
dienst. 
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product:  algemene maatregel van bestuur 
   - Arbeidsomstandighedenbesluit defensie (Stb. 1985, 211) 
   - Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) 
periode:  1983-1999 
bron:   Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 2 vijfde lid, vernummerd Stb. 1995, 

598 art. 2, zesde lid, b.w. Stb. 1999, 184 
 
976/1082   
actor:   de minister 
   de minister van Economische Zaken 
handeling:  Het bij amvb bepalen dat de Arbeidsomstandighedenwet en de daarop berustende  
   bepalingen niet van toepassing zijn op arbeid verricht in of bij mijnen alsmede in de  
   bij mijnbouwkundige onderzoekingen behorende werken of inrichtingen. 
product:  besluit 
periode:  1997-1999 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1996, 133), gewijzigd Stb. 1997, 536, artikel 2,  
   zevende lid onder a, b.w. Stb. 1999, 184 
  
977/1083   
actor:   de minister 
   de minister van Economische Zaken 
handeling:  Het bij amvb stellen van regels met betrekking tot arbeid verricht in of bij mijnen  
   alsmede in de bij mijnbouwkundige onderzoekingen behorende werken of   
   inrichtingen. 
product:  ministeriële regeling 
periode:  1997-1999 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1996, 133), gewijzigd Stb. 1997, 536, artikel 2,  
   zevende lid onder b, b.w. Stb. 1999, 184 
 
18 
actor:   de minister 
handeling:  Het aanwijzen van categorieën arbeidsverhoudingen waar het bij of krachtens de 

Arbeidsomstandighedenwet bepaalde niet van toepassing is. 
product:  - Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) 
periode:  1988-1999 
bron:   Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 2 zesde lid onder b; vernummerd 

Stb. 1985, 129, art. 2 zesde lid onder c (i.w. Stb. 1987, 605), vernummerd Stb. 1995, 
598 art. 2, zevende lid, vernummerd Stb. 1997, 536, art.2, achtste lid, b.w. Stb. 1999, 
184 

opmerking:  Bijvoorbeeld het werken in of bij mijnen. 
 
25 
actor:   de minister 
handeling:  Het bij amvb aanwijzen van categorieën van bedrijven die een jaarlijks plan dienen op 

te maken inzake het arbeidsomstandighedenbeleid.  
product:  algemene maatregel van bestuur 
   - Besluit verplichtstelling jaarverslag (Stb. 1985, 227; b.w. Stb. 1990, 490) 
   - Besluit verplichtstelling jaarplan (Stb. 1990, 490) 
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   - Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) 
periode:  1985-1999 
bron:   Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 4 derde lid, vernummerd Stb. 1993, 

757 art. 4, zesde lid en art. 10 eerste lid (i.w. Stb. 1985, 212), b.w. Stb. 1999, 184 
opmerking:  Bedrijven die een jaarplan dienden te hebben zijn dezelfde als degenen die een jaar-

verslag moesten hebben. 
 
27 
actor:   de minister 
handeling:  Het stellen van nadere regels omtrent beleidsvoering van werkgevers inzake veilig-

heid, gezondheid en welzijn van de werknemers. 
product:  - Regeling wettelijke grenswaarden (Stcrt. 1994, 52), gewijzigd Stcrt. 1996, 103 
periode:  1990-1999 
bron:   Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 4 zesde lid (i.w. Stb. 1990, 488), 

vernummerd Stb. 1993, 757 art. 4, negende lid, b.w. Stb. 1999, 184 
opmerking:  Er is vooralsnog afgezien hiervan gebruik te maken. 
 
603 
actor:   de directeur-generaal van de Arbeid/de minister 
handeling:  Het aanwijzen van individuele bedrijven waarvan de werkgever moet zorgen voor een 

arbeidsveiligheidsrapport. 
product:   
periode:  1983-1999 
bron:   Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 5 eerste en tweede lid (i.w. Stb. 

1982, 673), gewijzigd Stb. 1995, 598, b.w. Stb. 1999, 184 
 
625 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie/de directeuren van de regionale kantoren 
handeling:  Het stellen van eisen aan werkgevers met betrekking tot het arbeidsveiligheidsrapport 

of het stelsel van voorzieningen gericht op het beperken van de gevolgen van een 
bedrijfsramp. 

product:   
periode:  1983-1999 
bron:   Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 5 tiende en elfde lid (i.w. Stb. 1982, 

673), gewijzigd Stb. 1995, 598, b.w. Stb. 1999, 122 
 
29 
actor:   de minister 
handeling:  Het stellen van nadere regels aangaande veiligheidsrapporten en voorzieningen gericht 

op het voorkomen van bedrijfsrampen. 
product:  - Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) 
periode:  1983-1999 
bron:   Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 5 twaalfde lid (i.w. Stb. 1982, 673), 

b.w. Stb. 1999, 122 
 
 
28 
actor:   de minister 
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handeling:  Het bij amvb stellen van nadere regels ten aanzien van (arbeids)veiligheidsrapporten. 
product:  algemene maatregel van bestuur 
   - Besluit verplichtstelling arbeidsveiligheidsrapport (Stb. 1981, 556) 
   - Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) 
periode:  1975-1999 
bron:   Veiligheidswet (Stb. 1934, 352), zoals gewijzigd (Stb. 1971, 225) art. 20v (i.w. Stb. 

1975, 43); 
   Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 5 twaalfde lid, b.w. Stb. 1999, 122 
opmerking:  In de Veiligheidswet worden het genoemd veiligheidsrapporten, in de Arbeidsomstan-

dighedenwet arbeidsveiligheidsrapporten. 
 
1106C 
actor:   de minister   
handeling:  Het bij amvb stellen van regels met betrekking tot categorieën van bedrijven of 

inrichtingen waarvan de werkgever, bij het voeren van het arbeidsom- 
standighedenbeleid, die maatregelen neemt ter voorkoming en beperking van 
zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken en de gevolgen 
daarvan voor de veiligheid en de gezondheid van de in het bedrijf, inrichting of 
een deel daarvan werkzame werknemers 

product:  Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) gewijzigd Stb. 1999, 435 
periode:  1999- 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) gewijzigd Stb. 1999, 122, art. 5, lid 1, 

b.w. Stb. 1999, 184, Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Stb. 1999, 184) art. 6, lid 1 
 
1201C 
actor:   de Arbeidsinspectie 
handeling:  het beoordelen van de maatregelen die de werkgever heeft genomen ter 

voorkoming en beperking van  zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn 
betrokken 

product:  “beoordeling” 
periode:  1999- 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Stb. 1999, 184) art. 6, lid 1 onder b  
opmerking:  de Arbeidsinspectie beoordeelt het veiligheidsrapport op interne veiligheid. Op 

grond van deze beoordeling wordt, op basis van het Besluit risico’s zware 
ongevallen 1999 (Stb. 1999, 234), een milieuvergunning door de minister van 
VROM verstrekt  

 
1107C 
actor:   de minister 
handeling:  Het aanwijzen van een afzonderlijk bedrijf of inrichting of een deel daarvan ten 

aanzien waarvan op de werkgever één of meer van de verplichtingen rust om die 
maatregelen te nemen ter voorkoming en beperking van gevaarlijke ongevallen  
indien zich in verband met de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen bijzondere 
gevaren kunnen voordoen voor de veiligheid en de gezondheid van de daarin 
werkzame werknemers 

product:  “aanwijzing” 
periode:  1999- 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) gewijzigd Stb. 1999, 122, art. 5, lid 2 
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b.w. Stb. 1999, 184, Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Stb. 1999, 184) art. 6, lid 2 
 
1108C 
actor:   de minister 
handeling:  Het bij amvb stellen van regels met betrekking tot het door de Arbeidsinspectie 

ter beschikking van het publiek stellen van de gegevens die door de werkgevers 
op schrift zijn gesteld ter voorkoming en beperking van zware ongevallen 
waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken 

product:  amvb  
periode:  1999- 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) gewijzigd Stb. 1999, 122, art. 5a, lid 

1, b.w. Stb. 1999, 184, Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Stb. 1999, 184) art.7, lid 
1 

 
1202C 
actor:   de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het ter beschikking van het publiek stellen van de gegevens die door de 

werkgevers van de categorieën bedrijven of inrichtingen op schrift zijn gesteld  
ter voorkoming en beperking van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen 
zijn betrokken 

product:  “publicatie” 
periode:  1999- 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) gewijzigd Stb. 1999, 122, art. 5a, lid  
   1, b.w. Stb. 1999, 184, Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Stb. 1999, 184) art.7, lid  
  1 
 
30 
actor:   de minister 
handeling:  Het bij amvb stellen van nadere regels aangaande voorlichting en onderricht door 

werkgevers aan werknemers met betrekking tot veiligheid, gezondheid en welzijn. 
product:  - Besluit fysieke belasting (Stcrt. 1993, 19) 
   - Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) 
periode:  1985-1999 
bron:   Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 6 vierde lid (i.w. Stb. 1985, 605), 

vernummerd Stb. 1993, 757 art. 6, vijfde lid, b.w. Stb. 1999, 184 
 
31 
actor:   de minister 
handeling:  Het aanwijzen van categorieën van jeugdige werknemers waarvoor werkgevers niet 

hoeven te zorgen voor een zodanig betrekken bij de arbeid dat dit bevorderlijk is voor 
hun vorming. 

product:  ministeriële regeling 
   - Aanwijzing jeugdige krantenbezorgers Stcrt. 1987, 248) 
   - Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63) 
periode:  1987-1999 
bron:   Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 7 vierde lid onder b (i.w. Stb. 1987, 

605), b.w. Stb. 1999, 184 
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32 
actor:   de minister 
handeling:  Het bij amvb stellen van regels met betrekking tot mentoren in bedrijven ten behoeve 

van jeugdige werknemers. 
product:   
periode:  1990-1999 
bron:   Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 8 eerste en vierde lid (i.w. Stb. 1990, 

488), b.w. Stb. 1999, 184 
opmerking:  Gezien de initiatieven van het bedrijfsleven wordt een dergelijke maatregel (nog) niet 

nodig geacht. 
 
1203C 
actor:   de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het (al dan niet) instellen van een onderzoek naar aanleiding van een melding 

van een ernstig (bijna-)ongeval  
product:  rapporten e.d. 
periode:  1999- 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Stb. 1999, 184) art. 9, lid 1, 

Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) gewijzigd Stb. 2002, 652 art. 2.42c, 
lid 1 en 2  

 
978 
actor:   de minister 
handeling:  Het vaststellen van het model van het rapport dat door een werkgever met betrekking  
   tot ongevallen moet worden opgesteld. 
product:  - Regeling houdende vaststelling van het model ongevalsrapport (Stcrt.1994,  
    139), b.w. Stcrt. 1999, 64 
periode:  1994-1999 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1994, 441) artikel 9, vierde lid, b.w. Stb. 1999, 184 
 
26 
actor:   de minister 
handeling:  Het stellen van nadere regels aangaande melding en registratie van ongevallen en 

beroepsziekten en het jaarverslag. 
product:  ministeriële regeling 
   - Vaststelling begrippen ongeval en (vermoede) beroepsziekte 

Arbeidsomstandighedenwet (Stcrt. 1985, 84; b.w. Stcrt. 1987, 197); 
   - Besluit vaststelling begrippen ongeval, ernstig lichamelijk letsel, grote materiële 

schade en beroepsziekte (Stcrt. 1987, 197) 
   - Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63) 
periode:  1985-1999 
bron:   Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 9 vijfde lid, vernummerd Stb. 1994, 

441 art. 9 zesde lid en art. 10 vijfde lid (i.w. Stb. 1985, 212), b.w. Stb. 1999, 184 
 
 
1109C 
actor:   de minister  
handeling:  Het aanwijzen van een instelling waaraan de arbodienst de mededeling doet, dat  
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  een werknemer aan een beroepsziekte lijdt 
product:  “aanwijzing” onder meer: 

- Aanwijzingsbeschikking Nederlands Centrum voor beroepsziekten 
(Stcrt.1999, 204) 

periode:  1999- 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Stb. 1999, 184) art. 9, lid 2, gewwijzigd Stb.  
   2000, 595 art. 9, lid 3 
 
33 
actor:   de minister 
handeling:  Het bij amvb aanwijzen van categorieën bedrijven waarvoor het instellen van één of 

meer arbocommissies verplicht is. 
product:   
periode:  1990-1999 
bron:   Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 14 tweede lid; zoals vernummerd 

Stb. 1990, 91, art. 15 tweede lid (i.w. Stb. 1990, 488), b.w. Stb. 1999, 184 
opmerking:  Een amvb is niet tot stand gekomen. 
 
626 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie/de directeuren van de regionale kantoren 
handeling:  Het aanwijzen van individuele bedrijven die verplicht zijn één of meer arbocommis-

sies in te stellen. 
product:   
periode:  1990-1999 
bron:   Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 14 derde lid; zoals vernummerd Stb. 

1990, 91, art. 15 derde lid (i.w. Stb. 1990, 488), gewijzigd Stb. 1995, 598, b.w. Stb. 
1999, 184 

 
34 
actor:   de minister 
handeling:  Het nietig verklaren van door de arbocommissies bestreden besluiten van werkgevers 

betreffende een regeling aangaande veiligheid, gezondheid of welzijn van de werkne-
mer. 

product:   
periode:  1980-1990 
bron:   Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980,664) art. 14 negende lid (niet in werking getre-

den; b.w. Stb. 1990, 91) 
opmerking:  In de Wet van 1 februari 1990 keerde deze bepaling niet terug. Veel geschillen tussen 

werknemers en werkgever worden sindsdien op basis van de Wet op de Onderne-
mingsraden opgedragen aan de kantonrechter. Alleen specifieke Arbo-geschillen 
worden nog in de Arbeidsomstandighedenwet geregeld (art. 41 e.v.) 

 
627 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het beslissen in beroepen van arbocommissies tegen werkgevers inzake weigeringen 

toe te stemmen tot het uitnodigen van deskundigen voor vergaderingen of schriftelijk 
adviezen. 

product:   
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periode:  1980-1990 
bron:   Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 14 elfde lid (niet in werking getre-

den); b.w. Stb. 1990, 91 
 
35 
actor:   de minister 
handeling:  Het stellen van nadere regels aangaande arbocommissies. 
product:   
periode:  1980-1990 
bron:   Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 14, veertiende lid (niet in werking 

getreden; b.w. Stb. 1990, 91) 
opmerking:  Er is geen aanvullende regelgeving tot stand gekomen. 
 
1110C 
actor:   de minister 
handeling:  Het bij amvb stellen van regels in verband met arbeidsomstandigheden van 

werknemers 
product:  amvb: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) gewijzigd Stb. 1999, 435,  

gewijzigd Stb. 2002, 190, gewijzigd Stb. 2002, 652, gewijzigd Stb. 2003, 315, 
gewijzigd Stb. 2004, 69, gewijzigd Stb. 2004, 486, Besluit van 16 juli 2001, 
houdende vaststelling van het Besluit stralingsbescherming (Stb. 2001, 397), 
Vuurwerkbesluit (Stb. 2002, 33) 

periode:  2000- 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Stb. 1999, 184) art.16, lid 1 i.w. Stb. 2000, 210 
 
1111C 
actor:   de minister 
handeling:  Het bij amvb bepalen dat het bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet 

1998 bepaalde, geheel of gedeeltelijk niet van toepassing is op bepaalde soorten 
arbeid 

product:  amvb: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) gewijzigd Stb. 1999, 435 
gewijzigd Stb. 2002, 652 

periode:  2003- 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Stb. 1999, 184) art.16, lid 4 i.w. per 1-1-2003 

(Stb. 2002, 651) 
 
1113C 
actor:   de minister  
handeling:  het biju amvb stellen van nadere regels met betrekking tot het 

arbeidsgezondheidskundigonderzoek dat werknemers dienen te ondergaan om 
bepaalde arbeid te mogen verrichten 

product:  amvb: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 63) gewijzigd Stb. 1999, 435 
periode:  2000- 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Stb. 1999, 184) gewijzigd Stb. 2000, 595 art. 

16, lid 5 
 
1112C 
actor:   de minister 
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handeling:  Het bij amvb, met betrekking tot bepaalde soorten arbeid, stellen van regels die 
afwijken van het bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet 1998 bepaalde 
of die strekken ter aanvulling daarvan 

product:  amvb: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) gewijzigd Stb. 1999, 435 
periode:  1999- 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Stb. 1999, 184) art. 16, lid 5 gewijzigd Stb. 

2000, 595 art. 16, lid 6 
 
1114C 
actor:   de minister 
handeling:  Het bij amvb bepalen dat de verplichting tot naleving van aangewezen 

voorschriften, die betrekking hebben op arbeid waaraan bijzondere gevaren 
voor de veiligheid of de gezondheid zijn verbonden, zich mede richt tot 
zelfstandig werkenden 

product:  amvb: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) gewijzigd Stb. 1999, 435 
periode:  1999- 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Stb. 1999, 184) art. 16, lid 6 gewijzigd Stb. 

2000, 595, lid 7 
 
1115C 
actor:   de minister 
handeling:  Het bij amvb bepalen dat de verplichting tot naleving van aangegeven 

voorschriften in omschreven gevallen rust op een ander dan de werkgever 
product:  amvb: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) gewijzigd Stb. 1999, 435 
periode:  1999- 
grondslag: Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Stb. 1999, 184) art. 16, lid 7 gewijzigd Stb.  
 2000, 595, lid 8 
 
36 
actor:   de minister 
handeling:  Het bij amvb stellen van nadere regels met betrekking tot deskundige diensten. 
product:  algemene maatregel van bestuur 
   - Besluit eisen bedrijfsgeneeskundige diensten (Stb. 1961, 235); 
   - Besluit eisen bedrijfsgezondheidsdiensten, (Stb. 1974, 471); 
   - Besluit nadere eisen gezamenlijke bedrijfsgezondheidsdiensten (Stb. 1982, 406) 
   - Besluit eisen veiligheidsdiensten Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1989, 305) 
periode:  1962-1994 
bron:   Veiligheidswet (Stb. 1934, 352), zoals gewijzigd (Stb. 1959, 56) art. 8a zesde lid (i.w. 

Stb. 1961, 237), gewijzigd (Stb. 1971, 225) art. 20f tweede lid onder c en art. 20m 
zevende lid;  

   Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 17 negende lid onder b (niet in 
werking getreden; b.w. Stb. 1987, 535), art. 18 zevende lid (i.w. Stb. 1983, 673), 
vernummerd (Stb. 1988, 572)  art. 18 zesde lid b.w. Stb. 1994, 781, art. 19 zesde lid, 
vernummerd (Stb. 1987, 535) zevende lid b.w. Stb. 1994, 781, art. 20 tweede lid, ver-
nummerd (Stb. 1987, 535) derde lid b.w. Stb. 1994, 781, art. 21 derde lid (niet in wer-
king getreden), art. 22 derde lid b.w. Stb. 1994, 781 

 
41 
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actor:   de minister 
handeling:  Het bij amvb aanwijzen van categorieën bedrijven waaraan een deskundige dienst 

moet zijn verbonden of taken op het gebied van het welzijn moeten worden verricht. 
product:  algemene maatregel van bestuur 
   - Besluit aanwijzing ondernemingen bedrijfsgeneeskundige diensten (Stb. 1961, 

236); 
   - Besluit verplichtstelling van bedrijfsgezondheidsdiensten (Stb. 1974, 740; i.w. Stb. 

1982, 673) 
   - Besluit verplichtstelling veiligheidsdiensten Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 

1989, 304); 
   - Besluit verplichtstelling welzijnstaken (Stb. 1990, 489) 
periode:  1962-1994 
bron:   Veiligheidswet (Stb. 1934, 352), zoals gewijzigd (Stb. 1959, 56) art. 8a eerste lid en 

art. 8b eerste lid (i.w. Stb. 1961, 237), gewijzigd (Stb. 1971, 225) art. 20c, art. 20d en 
art. 20n eerste lid; 

   Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 17 eerste lid en derde lid (niet in 
werking getreden; b.w. Stb. 1987, 535), zoals gewijzigd (Stb. 1987, 535) art. 17 eerste 
lid (i.w. Stb. 1990, 448)b.w. Stb. 1994, 781; art. 18 eerste lid (i.w. Stb. 1982, 673)b.w. 
Stb. 1994, 781, art. 19 eerste lid (i.w. Stb. 1987, 605)b.w. Stb. 1994, 781, art. 21 eer-
ste lid (niet in werking getreden) 

opmerking:  Taken aangaande welzijn betreffen advisering en ondersteuning van de werkgever. 
 
604 
actor:   de directeur-generaal van de Arbeid 
handeling:  Het aanwijzen van individuele bedrijven waaraan een deskundige dienst moet zijn 

verbonden. 
product:   
periode:  1975-1993 
bron:   Veiligheidswet (Stb. 1934, 352), zoals gewijzigd (Stb. 1971, 225) art. 20c tweede lid 

en art. 20e eerste lid (i.w. Stb. 1975, 43); 
   Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 17 tweede lid (niet in werking getre-

den; b.w. Stb. 1987, 535), art 18 tweede lid (i.w. Stb. 1982, 673)b.w. Stb. 1993, 757, 
art. 19 tweede lid (i.w. Stb. 1987, 605) b.w. Stb. 1993, 757 

opmerking:  De directeur-generaal van de Arbeid kon een aanwijzing geven aan bedrijven die niet 
vielen onder de amvb. 

 
46 
actor:   de minister 
handeling:  Het bij amvb stellen van nadere regels met betrekking tot welzijn. 
product:   
periode:  1990-1993 
bron:   Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980. 664), zoals gewijzigd (Stb. 1987, 535) art. 17 

vierde lid (i.w. Stb. 1990, 488) b.w. Stb. 1993, 757 
opmerking:  Van deze mogelijkheid is nog geen gebruik gemaakt. 
 
47 
actor:   de minister 
   de minister van VWS 
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handeling:  Het bij amvb bepalen in hoeverre deskundige diensten hulp mogen verrichten bij be-
drijfsongevallen of beroepsziekten. 

product:  algemene maatregel van bestuur 
   - Besluit ongevallenbehandeling bedrijfsgeneeskundige diensten (Stb. 1967, 665); 
   - Besluit ongevallenbehandeling bedrijfsgeneeskundige diensten (Stb. 1974, 743); 
   - Besluit ongevallenbehandeling bedrijfsgezondheidsdiensten (Stb. 1982, 405) 
periode:  1967-1993 
bron:   Veiligheidswet (Stb. 1934, 352), zoals gewijzigd (Stb. 1967, 100) art. 8d derde lid, 

gewijzigd (Stb. 1971, 225) art. 20b tweede lid; 
   Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 17 negende lid onder a (niet in 

werking getreden; b.w. Stb. 1987, 535), art. 18 negende lid (i.w. Stb. 1982, 673), 
vernummerd (Stb. 1988, 572) achtste lid b.w. Stb. 1993, 757 

 
1116C 
actor:   de minister 
handeling:  Het bij amvb bepalen dat aan een of meer krachtens de     
   Arbeidsomstandighedenwet 1998 vastgestelde bepalingen  op een andere wijze  
   kan worden voldaan dan in die bepalingen is aangegeven indien het betreft een  
   collectieve regeling of een regeling waarover de werkgever schriftelijk   
   overeenstemming heeft bereikt met de ondernemingsraad of de personeelsver- 
   tegenwoordiging 
product:  amvb 
periode:  1999- 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Stb. 1999, 184) art. 17 
 
49 
actor:   de minister 
handeling:  Het bij amvb bepalen welke taken bedrijfsgezondheidsdiensten ten aanzien van het 

welzijn moeten vervullen. 
product:   
periode:  1980-1987 
bron:   Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 18 vierde lid (niet in werking getre-

den; b.w. Stb. 1987, 535) 
 
1117C 
actor:   de minister 
handeling:  Het, indien in een bedrijf of inrichting verschillende werkgevers arbeid 

verrichten, bij amvb aanwijzen van een categorie werkzaamheden waarvoor, 
voordat deze werkzaamheden aanvangen, de werkgevers moeten zorgen dat 
schriftelijk is vastgelegd op welke wijze zal worden samengewerkt, welke 
voorzieningen daarbij zullen worden getroffen en op welke wijze op die 
voorzieningen toezicht zal worden uitgeoefend 

product:  amvb: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) gewijzigd Stb. 1999, 435 
gewijzigd Stb. 2002, 652 

periode:  1999- 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Stb. 1999, 184) art. 19, lid 2 
 
979 
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actor:   de minister  
handeling:  Het bij amvb stellen van nadere regels met betrekking tot de bijstand op het gebied  
   van preventie en bescherming en met betrekking tot de eisen van deskundigheid,  
   uitrusting en organisatie. 
product:  Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) 
periode:  1993-1999 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) gewijzigd Stb. 1993, 757, artikel 20,  
   eerste lid, b.w. Stb. 1999, 184 
waardering:  B (5) 
 
1118C 
actor:   de minister 
handeling:  Het bij amvb stellen van regels op grond waarvan werkgevers, werknemers,  
   andere personen of instellingen in het bezit moeten zijn van een of meer   
   certificaten waaruit blijkt dat zij voldoen aan voorschriften gesteld bij of   
  krachtens de Arbeidsomstandighedenwet 1998 
product:  amvb: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) gewijzigd Stb. 1999, 435  
   gewijzigd Stb. 2002, 652, gewijzigd Stb. 2003, 315, gewijzigd Stb. 2004, 486 
periode:  1999- 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Stb. 1999, 184) art. 20, lid 1 
 
1119C 
actor:   de minister  
handeling:  het verstrekken van certificaten aan werkgevers, werknemers, andere personen  
   of instellingen indien is voldaan aan de voorschriften die gesteld zijn bij of  
   krachtens de Arbeidsomstandighedenwet 1998  
product:  certificaat 
periode:  1999- 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Stb. 1999, 184) art. 20, lid 2,    
   Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) gewijzigd Stb. 1999, 435 art. 2.7,  
   lid 2, art. 2.14, lid 1 en 2, art. 4.8, lid 3, art. 4.8a, lid 2, art. 6.14a, lid 3, art. 6.15a,  
   lid 7, art. 6.16, lid 3, art. 7.32, lid 1 
 
1120C 
actor:   de minister 
handeling:  Het aanwijzen van een instelling die certificaten aan werkgevers, werknemers,  
   andere personen of instellingen mag verstrekken indien is voldaan aan de  
   voorschriften die gesteld zijn bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet  
   1998  
product:  onder meer: 

- Aanwijzing SGS Technische Inspecties te Spijkenisse als certificerende 
instelling voor hijskranen (Stcrt. 1999, 214) 

- Aanwijzing certificering verwijdering asbest en crocidoliet (Stcrt. 2000, 244) 
- Aanwijzing KIWA N.V. voor het certificeren van vakbekwaamheid arbeids- 

en organisatiedeskundigen (Stcrt. 2001, 43) 
- Aanwijzing certificerende instelling machinisten mobiele kraan (Stcrt. 2001, 

121) 
- Aanwijzing Lloyd’s Register Quality Assurance ltd. als instelling bevoegd tot 
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certificaat arbodienst (Stcrt. 2002, 242)  
- Aanwijzing Kiwa N.V. voor het certificeren van vakbekwaamheid 
 professioneel vuurwerk (Stcrt. 2002, 245) 

periode:  1999- 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Stb. 1999, 184) art. 20, lid 2, 21, lid 1 en 25  
   Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) gewijzigd Stb. 1999, 435 art. 2.8,  
   gewijzigd Stb. 2002, 652 art. 4.8, lid 3 
 
1121C 
actor:   de minister 
handeling:  Het bij amvb stellen van regels met betrekking tot de certificatie krachtens de  
   Arbeidsomstandighedenwet 1998 
product:  amvb: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) gewijzigd Stb. 1999, 435,  
   gewijzigd Stb. 2002, 652 
periode:  1999- 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Stb. 1999, 184) art. 20, lid 5 
 
1122C=1127C  1122C vervallen 
 
1123C 
actor:   de minister 
handeling:  Het bij amvb stellen van regels waarin de  aangewezen certificerende   
   instellingen verplicht worden gesteld periodiek een verantwoordingsverslag  
   op te  stellen dat aan de minister dient te worden toegezonden 
product:  amvb: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) gewijzigd Stb. 1999, 435 
periode:  1999- 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Stb. 1999, 184) art. 21, lid 2 
 
980 
actor:   de minister 
handeling:  Het stellen van nadere eisen aan de deskundigheid, ervaring, tijd en uitrusting op het  
   gebied van preventie en bescherming voor bedrijven met niet meer dan 15   
   werknemers. 
product:  ministeriële regeling: Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63) 
periode:  1993-1999 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) gewijzigd Stb. 1993, 757, artikel 21a,  
   b.w. Stb. 1999, 184 
 
1124C 
actor:   de minister 
handeling:  Het geven van aanwijzingen aan aangewezen certificerende instellingen met  
   betrekking tot de uitoefening van hun taak 
product:  “aanwijzingen” 
periode:  1999- 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Stb. 1999, 184) art. 22, lid 1 
toelichting:  de aanwijzingen gebeuren niet in individuele gevallen 
 
50 
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actor:   de minister 
handeling:  Het erkennen van deskundige diensten. 
product:  erkenning  
periode:  1962-1993 
bron:   Veiligheidswet (Stb. 1934, 352), zoals gewijzigd (Stb. 1959, 56) art. 8a tweede lid en 

art. 8c tweede lid (i.w. Stb. 1961, 237), gewijzigd (Stb. 1971, 225) art. 20c eerste lid 
en art. 20f vierde lid; 

   Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 22 eerste, vierde en vijfde lid (i.w. 
Stb. 1982, 673)b.w. Stb. 1993, 757 

opmerking:  Het gaat hier om bedrijfsgeneeskundige diensten (als bedoeld in de Veiligheidswet), 
bedrijfsgezondheidsdiensten, veiligheidsdiensten, gezamenlijke en gecombineerde 
diensten (als bedoeld in de Arbeidsomstandighedenwet) 

 
51 
actor:   de minister 
handeling:  Het bij amvb stellen van regels aangaande erkenning van deskundige diensten. 
product:  algemene maatregel van bestuur 
    - Besluit erkenning van bedrijfsgezondheidsdiensten (Stb. 1982, 407; Stb. 1982, 

673) 
periode:  1983-1994 
bron:   Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 22 derde lid onder b (i.w. Stb. 1982, 

673) b.w. Stb. 1994, 781 
 
1125C 
actor:   de minister 
handeling:  Het bij amvb stellen van regels waarin voorzieningen worden getroffen indien de 

aangewezen certificerende instellingen hun wettelijke verplichtingen niet naar 
behoren nakomen 

product:  amvb 
periode:  1999- 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Stb. 1999, 184) art. 23 
 
981 
actor:   de minister 
handeling:   Het stellen van nadere eisen aan de deskundigheid, ervaring en uitrusting op het  
   gebied van bedrijfshulpverlening voor bedrijven met niet meer dan 15 werknemers.  
product:  ministeriële regeling 
periode:  1993-1999 
grondslag:   Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) gewijzigd Stb. 1993 757, artikel 23b,  
   b.w. Stb. 1999, 184 
 
982 
actor:   de minister 
handeling:    Het bij amvb stellen van nadere regels met betrekking tot de werkzaamheden van de  
   bedrijfshulpverleners. 
product:  amvb 
periode:  1993-1999 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1993, 757) artikel 23, derde lid, b.w. Stb. 1999, 184 
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169 
actor:   de minister 
handeling:  Het bij amvb stellen van regels ter verzekering van de veiligheid, ter bescherming van 

de gezondheid en ter bevordering van het welzijn van de werknemers. 
product:  algemene maatregel van bestuur 
   voorbeelden: 
   - Loodbesluit (Stb. 1988, 100); b.w. Stb. 1997, 60 
   - Asbestbesluit arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1988, 560); b.w. Stb. 1997, 60 
   - Veiligheidsbesluit restgroepen (Stb. 1990, 491) b.w. Stb. 1997, 60 
   - Besluit veiligheids-en gezondheidssignalering (Stb. 1993, 530) b.w. Stb. 1997, 60 
periode:  1983-1997 
bron:   Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) artt. 24 en 26 
opmerking:  Het Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) is hiervoor in de plaats gekomen. 
 
1126C=1104C  1126C vervallen 
 
1204C    
actor:   de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de  

Arbeidsomstandighedenwet 1998  
product:  rapportage (waaronder het beoordelen van arbeidsveiligheidsrapporten) 
periode:  1999- 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Stb. 1999, 184) art. 24, lid 3, 4, 5, 6 7 en 26 
 
1127C 
actor:   de minister  
handeling:  het toezien op de rechtmatige en doeltreffende uitvoering van de werkzaamheden 

door de aangewezen certificerende instellingen  
product:  rapportage 
periode:  1999- 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Stb. 1999, 184) art. 25 
   Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) gewijzigd Stb. 1999, 435 art. 1.5b, 
   lid 1 en 2, 1.5c, lid 1 
toelichting:  het betreft onder meer het beoordelen van de gegevens en bescheiden van de  
   gecertificeerde instelling  
opmerking:  de Inspectie Werk en Inkomen (IWI) van het Ministerie is verantwoordelijk voor 

dit toezicht 
 
200 
actor:   de minister 
handeling:  Het bij amvb bepalen dat bepaalde arbeid uitsluitend mag worden verricht nadat de 

werknemers geneeskundig/arbeidsgezondheidskundig zijn onderzocht. 
product:  Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) 
periode:  1988-1999 
bron:   Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 25 eerste lid (i.w. Stb. 1987, 605) 

gewijzigd Stb. 1993, 757, b.w. Stb. 1999, 184 
 



 
 

 62

608/661 
actor:   de medisch adviseur bij de Arbeidsinspectie (tot 1988)/ de directeur-generaal van de 

Arbeid (sinds 1988)/de minister (sinds 1995) 
handeling:  Het eisen dat bepaalde groepen van werknemers genees-

kundig/arbeidsgezondheidskundig worden onderzocht. 
product:   
periode:  1983-1999 
bron:   Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 25 vierde lid (i.w. Stb. 1982, 673); 

gewijzigd Stb. 1987, 535, Stb. 1993, 757, Stb. 1995, 598, b.w. Stb. 1999, 184 
 
662 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie/de directeuren van de regionale kantoren 
handeling:  Het eisen dat individueel aangewezen werknemers geneeskundig/ 

arbeidsgezondheidskundig worden onderzocht. 
product:   
periode:  1940-1999 
bron:   Veiligheidswet (Stb. 1934, 352) art. 24 eerste lid, gewijzigd (Stb. 1971, 225) art. 20p 

eerste lid; Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 25 vijfde lid, gewijzigd 
Stb. 1993, 757 en Stb. 1995, 598, b.w. Stb. 1999, 184 

 
202 
actor:   de minister 
handeling:  Het bij amvb bepalen dat de kosten van geneeskundig/arbeidsgezondheidskundig 

onderzoek ten laste komen van een ander dan de werkgever voor wie de onderzochte 
persoon arbeid verricht of gaat verrichten. 

product:   
periode:  1975-1999 
bron:   Veiligheidswet (Stb. 1934, 352), zoals gewijzigd (Stb. 1971, 225) art. 20r (i.w. Stb. 

1975, 43); Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 25 zevende lid, gewijzigd 
Stb. 1993, 757, b.w. Stb. 1999, 184 

opmerking:  Amvb is nooit tot stand gekomen 
 
204 
actor:   de minister 
handeling:  Het bij amvb stellen van nadere regels met betrekking tot het 

geneeskundig/arbeidsgezondheidskundig onderzoek en de wijze waarop de uitslag 
ervan wordt verwerkt. 

product:  algemene maatregel van bestuur 
   - Herkeuringsbesluit Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1992, 90) b.w. Stb. 1997, 60 
   - Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) 
periode:  1971-1999 
bron:   Veiligheidswet (Stb. 1934, 352), zoals gewijzigd (Stb. 1971, 225) art. 20q eerste tot 

en met vierde lid; Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 25 achtste lid, 
gewijzigd Stb. 1993, 757, b.w. Stb. 1999, 184 

 
664 
actor:   de minister/de districtshoofden van de Arbeidsinspectie/de directeuren van de 

regionale kantoren 
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handeling:  Het stellen van eisen met betrekking tot de wijze waarop en de termijn waarbinnen het 
geneeskundig/arbeidsgezondheidskundig onderzoek moet worden verricht. 

product:   
periode:  1983-1999 
bron:   Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 25 tiende lid onder a, gewijzigd Stb. 

1993, 757, vernummerd Stb. 1995, 598, negende lid onder a, b.w. Stb. 1999, 184  
 
609/666 
actor:   de medisch adviseurs bij de Arbeidsinspectie (tot 1988)/de directeur-generaal van de 

Arbeid (sinds 1988 tot 1995)/de minister (sinds 1995)/de directeuren van de regionale 
kantoren (sinds 1995) 

handeling:  Het stellen van eisen met betrekking tot de persoon of personen door wie of onder 
wier leiding het geneeskundig/arbeidsgezondheidskundig onderzoek moet worden 
gedaan. 

product:   
periode:  1983-1999 
bron:   Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 25 tiende lid onder b, gewijzigd (Stb. 

1987, 535) en Stb. 1993, 757, vernummerd (Stb. 1995, 598) negende lid onder b, b.w. 
Stb. 1999, 184 

 
207 
actor:   de minister 
handeling:  Het bij amvb bepalen dat regelen ter verzekering van veiligheid, gezondheid en wel-

zijn en aangaande het geneeskundig/arbeidsgezondheidskundig onderzoek, mede 
moeten worden nageleefd door zelfstandig werkenden. 

product:  Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) 
periode:  1983-1999 
bron:   Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 27, eerste lid (i.w. Stb. 1982, 673) 

gewijzigd Stb. 1993, 757, b.w. Stb. 1999, 184 
 
983 
actor:   de minister 
handeling:  Het bij amvb bepalen dat zelfstandig werkenden mede verplicht zijn tot naleving van  
   de door de EG vastgestelde verplichtingen of verboden met betrekking tot de   
   bevordering van de verbetering van het arbeidsmilieu. 
product:  Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) 
periode:  1994-1999 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1994, 440) artikel 27, tweede lid, b.w. Stb. 1999,  
   184 
 
1205C 
actor:   de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het stellen van een eis tot naleving aan een werkgever betreffende de wijze 

waarop een of meer bepalingen gesteld bij of krachtens de Arbeidsomstan-
dighedenwet 1998 moeten worden nageleefd 

product:  eis tot naleving 
periode:  1999- 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Stb. 1999, 184) art.27, lid 1, 29, lid 4,  
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   Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) art. 9.21, gewijzigd Stb. 1999,  
   435, art. 9.22  
 
1206C 
actor:   de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het bevelen tot het stilleggen van het werk indien werkzaamheden of het verblijf 

op een plaats ernstig gevaar opleveren voor personen 
product:  “gedagtekend schrijven” 
periode:  1999- 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Stb. 1999, 184) art.28, lid 1, 29, lid 4 
 
208 
actor:   de minister 
handeling:  Het bij amvb regelen van (door de EEG vastgestelde) verplichtingen van en verboden 

aan eigenaren, beheerders of degene die kunnen beslissen over onderhoud. 
product:  Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) 
periode:  1988-1999 
bron:   Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 28 (i.w. Stb. 1987, 605), eerste en 

tweede lid, gewijzigd Stb. 1994, 440, b.w. Stb. 1999, 184 
 
1128C 
actor:   de minister  
handeling:  Het, met betrekking tot categorieën van bedrijven, inrichtingen of 

arbeidsverhoudingen, verlenen van vrijstelling van de voorschriften krachtens de 
artikelen 5 en 12 tot en met 18 van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 

product:  vrijstelling: Stcrt. 1999, 208, Stcrt. 2001, 243 
periode:  1999- 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Stb. 1999, 184) art. 30, lid 1 
 
1207C 
actor:   de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het, met betrekking tot een bedrijf of inrichting, verlenen van ontheffing van de 

voorschriften krachtens de artikelen 5 en 12 tot en met 18 van de Arbeidsom-
standighedenwet 1998 

product:  ontheffing 
periode:  1999- 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Stb. 1999, 184) art. 30, lid 2 
 
209 
actor:   de minister 
handeling:  Het bij amvb aanwijzen van categorieën van arbeid die pas mogen aanvangen nadat de 

betrokken werkgevers schriftelijk hebben vastgelegd hoe zij zullen samenwerken om 
de Arbowet na te leven. 

product:  Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) 
periode:  1988-1999 
bron:   Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 30 tweede lid (i.w. Stb. 1987, 605), 

b.w. Stb. 1999, 184 
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210 
actor:   de minister 
handeling:  Het stellen van nadere regels met betrekking tot categorieën van arbeid, die pas 

mogen aanvangen nadat de betrokken werkgevers schriftelijk hebben vastgelegd hoe 
zij zullen samenwerken om de Arbowet na te leven. 

product:  Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) 
periode:  1988-1999 
bron:   Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 30 derde lid (i.w. Stb. 1987, 605),  

b.w. Stb. 1999, 184 
 
1129C 
actor:   de minister  
handeling:  Het bij amvb stellen van regels met betrekking tot het verlenen van vrijstelling  
   of ontheffing krachtens de Arbeidsomstandighedenwet 1998 
product:  amvb 
periode:  1999- 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Stb. 1999, 184) art. 30, lid 3 
 
1130C 
actor:   de minister  
handeling:  Het behandelen van een beroepschrift van een belanghebbende tegen een   
  beschikking die door een regionaal kantoor genomen is op grond  van de  
   Arbeidsomstandighedenwet 1998 
product:  “uitspraak” 
periode:  1999- 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Stb. 1999, 184)  art. 31, lid 1 
 
984 
actor:   de minister 
handeling:  Het bij amvb stellen van regels op grond waarvan werkgevers, werknemers, andere  
   natuurlijke of rechtspersonen of instellingen in het bezit moeten zijn van een of  
   meer certificaten waaruit blijkt dat zij voldoen aan voorschriften, gesteld bij of  
   krachtens de Arbeidsomstandighedenwet. 
product:  Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) 
periode:  1993-1999 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) gewijzigd Stb. 1993, 757, artikel 31a,  
   eerste lid, b.w. Stb. 1999, 184 
 
985 
actor:   de minister 
handeling:  Het afgeven van certificaten krachtens de Arbeidsomstandighedenwet. 
product:  "certificaten" 
periode:  1993-1999 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) gewijzigd Stb. 1993, 757 artikel 31a,  
   tweede lid, b.w. Stb. 1999, 184 
 
986 
actor:   de minister 
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handeling:  Het aanwijzen van instellingen die een certificaat krachtens de    
   Arbeidsomstandighedenwet mogen afgeven. 
product:  "aanwijzingen" onder andere: 

- Aanwijzing ABS Europe Ltd te Rotterdam (Stcrt. 1998, 142) 
- Aanwijzing Germanischer Lloyd te Schiedam (Stcrt. 1998, 143) 
- Aanwijzing Lloyd’s Register te Rotterdam (Stcrt. 1998, 146) 
- Aanwijzing Bureau Veritas te Rotterdam (Stcrt. 1998, 146)  

   - Aanwijzing Nippon Kaiji Kyokai te Rotterdam (Stcrt. 1998, 146) 
periode:  1993-1999 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) gewijzigd Stb. 1993, 757 artikel 31a,  
   tweede lid, b.w. Stb. 1999, 184, b.w. Stb. 1999, 184 
 
987 
actor:   de minister 
handeling:  Het bij amvb stellen van nadere regels met betrekking tot de certificatie krachtens de  
   Arbeidsomstandighedenwet. 
product:  Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) 
periode:  1993-1999 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) gewijzigd Stb. 1993, 757 artikel 31a,  
   vijfde lid, b.w. Stb. 1999, 184 
 
667/809 
actor:   de ambtenaren van de Arbeidsinspectie/de ambtenaren van de Inspectie van de 

Havenarbeid 
handeling:  Het opsporen van in de Caissonwet/Wet op werken onder overdruk, Veiligheidswet 

1934, Silicosewet en de Arbeidsomstandighedenwet strafbaar gestelde feiten. 
product:   
periode:  1940-1999 
bron:   Caissonwet 1905 (Stb. 1905, 143) art. 11; Wet op de werken onder overdruk 1968 

(Stb. 1968, 44) art. 15, Veiligheidswet (Stb. 1934, 352) art. 32, eerste lid; Silicosewet 
(Stb. 1951, 134) art. 9 onder a; Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 32 
eerste lid, b.w. Stb. 1999, 184; opsporingsbevoegdheid voor wat betreft de Arbowet 
berust op de Wet Economische Delicten (Stb. 1950, K 258) art. 17 

opmerking:  Voor de Caissonwet en de Wet op werken onder overdruk hebben de    
   ambtenaren van de Arbeidsinspectie opsporingsbevoegdheid. 
 
668/810 
actor:   de ambtenaren van de Arbeidsinspectie/de ambtenaren van de Inspectie voor de 

havenarbeid/de elektrotechnisch-adviseurs en de elektrotechnisch-ingenieurs van de 
Arbeidsinspectie 

handeling:  Het instellen van onderzoeken (al dan niet na een ongeval). 
product:  rapportage 
periode:  1940-1999 
bron:   Veiligheidswet (Stb. 1934, 352) art. 26 eerste lid; Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 

1980, 664) art. 32 derde en vierde lid, b.w. Stb. 1999, 184 
opmerking:  Bij beschikking (Stcrt. 1938, 252) werden door de minister tevens bevoegd verklaard 

de elektrotechnisch-adviseur en de elektrotechnisch-ingenieur. 
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1208C 
actor:   de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het opleggen van een bestuurlijke boete aan een natuurlijk persoon of 

rechtspersoon indien handelingen of het nalaten daarvan in strijd zijn met 
bepalingen uit de Arbeidsomstandighedenwet 1998 

product:  kennisgeving, boeterapport, boetebeschikking, aanmaning, dwangbevel 
periode:  1999- 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Stb. 1999, 184) art. 34, lid 1, art. 35, lid 3,  
   art. 36, lid 3, art. 37, lid 1, art. 39, lid 1, art. 40, lid 1 
 
1131C 
actor:   de minister  
handeling:  Het bij amvb omschrijven van feiten die beboetbaar zijn en waarop een boete 

van de eerste of tweede categorie kan worden opgelegd alsmede het bepalen van 
de hoogte van de bestuurlijke boete 

product:  amvb: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) gewijzigd Stb. 1999, 435, 
gewijzigd Stb. 2002, 652, gewijzigd Stb. 2003, 315, gewijzigd Stb. 2004, 486 

periode:  1999- 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Stb. 1999, 184) art. 33, lid 2, art. 34, lid 2 
 
670 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie/de directeuren van de regionale kantoren 
handeling:  Het geven van een aanwijzing aan de werkgever indien wettelijke voorschriften niet, 

onvoldoende of onjuist worden nageleefd. 
product:   
periode:  1983-1999 
bron:   Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 35 eerste lid (i.w. Stb. 1982, 673) 

gewijzigd Stb. 1995, 598, b.w. Stb. 1999, 184 
 
988 
actor:   de minister 
handeling:  Het geven van aanwijzingen aan certificaathouders indien de wettelijke regels zoals  
   genoemd in de artikelen 18, 19 en 20 van de Arbeidsomstandighedenwet niet,   
  onvoldoende of onjuist worden nageleefd. 
product:  "aanwijzingen" 
periode:  1993-1999 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1993, 757) artikel 35a, eerste lid, b.w. Stb. 1999,  
   184 
 
671/811 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie/de districtshoofden van de Inspectie van 

de havenarbeid/de electrotechnisch-adviseur bij de Arbeidsinspectie/de electrotech-
nisch-ingenieur bij de Arbeidsinspectie/de directeuren van de regionale kantoren 

handeling:  Het stellen van eisen betreffende de naleving van regels zoals gesteld in de 
uitvoeringsbepalingen krachtens de artikelen 2, 4 eerste, tweede en negende lid en 24 
van de Arbowet. 

product:   
periode:  1983-1999 
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bron:   Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 36 eerste lid, gewijzigd Stb. 1993, 
757, b.w. Stb. 1999, 184  

 
918 
actor:   de ambtenaren van de scheepvaart- en luchtvaartinspectie 
handeling:  Het stellen van eisen betreffende de naleving van regels zoals gesteld in de Arbowet, 

voorzover dit betrekking heeft op zeeschepen of luchtvaartuigen. 
product:   
periode:  1992-1997 
bron:   Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 36 eerste lid; 

Arbeidsomstandighedenregeling vervoermiddelen (Stcrt. 1991, 248) art. 9, b.w. Stb. 
1997, 60 

 
921  
actor:   de ambtenaren van de scheepvaart- en luchtvaartinspectie  
handeling:  Het stellen van eisen betreffende de naleving van regels zoals gesteld in de Arbowet, 

voorzover dit betrekking heeft op zeeschepen.  
product:   
periode:  1992-1997 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 36 eerste lid; 

Arbeidsomstandighedenregeling vervoermiddelen (Stcrt. 1991, 248) art. 9, b.w. Stb. 
1997, 60 

 
672/812 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie/de districtshoofden van de Inspectie van 

de havenarbeid/de electrotechnisch-adviseur bij de Arbeidsinspectie/de electrotech-
nisch-ingenieur bij de Arbeidsinspectie/de directeuren van de regionale kantoren 

handeling:  Het bepalen dat personen niet op aangewezen plaatsen mogen verblijven of aangewe-
zen werkzaamheden niet mogen worden aangevangen, dan wel moeten worden ge-
staakt. 

product:   
periode:  1951-1999 
bron:   Veiligheidswet (Stb. 1934, 352), zoals gewijzigd (Stb. 1951, 136) art. 26bis eerste en 

zesde lid, gewijzigd (Stb. 1971, 225) vijfde lid; Wet op het werken onder overdruk 
1968 (Stb. 44) art. 11, eerste lid (i.w. Stb. 1970, 531); Arbeidsomstandighedenwet 
(Stb. 1980, 664) art. 37 eerste lid (i.w. Stb. 1982, 673) gewijzigd Stb. 1995, 598, b.w. 
stb. 1999, 184 

opmerking:  Veiligheidswet: actoren: de districtshoofden van de Arbeidsinspectie, elektrotechnisch 
adviseur, elektrotechnisch ingenieur. 

   Wet op het werken onder overdruk: actoren:de districtshoofden van de 
Arbeidsinspectie en door de minister aangewezen ambtenaren. 

   Arbeidsomstandighedenwet: actoren: de districtshoofden van de Arbeidsinspectie/de 
directeuren van de regionale kantoren, de districtshoofden van de inspectie op de ha-
venarbeid, de electrotechnisch-adviseur bij de Arbeidsinspectie, de electrotechnisch-
ingenieur bij de Arbeidsinspectie 

 
919 
actor:   de ambtenaren der scheepvaart- en luchtvaartinspectie 
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handeling:  Het bepalen dat personen niet op aangewezen plaatsen mogen verblijven of aangewe-
zen werkzaamheden niet mogen worden aangevangen, dan wel moeten worden ge-
staakt, voorzover dit betrekking heeft op zeeschepen of luchtvaartuigen. 

product:   
periode:  1992-1997 
bron:   Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 37 eerste lid;    
   Arbeidsomstandighedenregeling vervoermiddelen (Stcrt. 1991, 248) art. 9,  b.w. Stb.  
   1997, 60 
 
1132C 
actor:   de minister 
handeling:  Het stellen van nadere regels met betrekking tot de betaling van de bestuurlijke  
   boete 
product:  ministeriële regeling 
periode:  1999- 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Stb. 1999, 184) art. 38, lid 2 
 
214 
actor:   de minister 
handeling:  Het bij amvb bepalen dat bepaalde bewijsstukken ongeldig kunnen worden verklaard. 
product:   
periode:  1988-1999 
bron:   Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 39 eerste lid (i.w. Stb. 1987, 605), 

b.w. Stb. 1999, 184 
opmerking:  Bedoeld worden ondermeer bewijsstukken zonder welke een werkzaamheid niet mag 

worden verricht. 
   Deze amvb is niet tot stand gekomen. 
 
674/813 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie/de directeuren van de regionale 

kantoren/de districtshoofden van de Inspectie van de havenarbeid 
handeling:  Het beslissen op verzoeken van werknemers of werkgevers om wetstoepassing van het 

geven van een aanwijzing, het stellen van een eis tot naleving of het bevelen tot 
stillegging van het werk. 

product:   
periode:  1983-1999 
bron:   Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 40 tweede lid (i.w. Stb. 1982, 673) 

gewijzigd Stb. 1992, 422, art. 40 en Stb. 1995, 598, b.w. Stb. 1999, 184; (basis van de 
bevoegdheid wordt de Algemene wet bestuursrecht) 

 
610 
actor:   de directeur-generaal van de Arbeid (tot 1995)/de minister (sinds 1995) 
handeling:  Het beslissen op verzoeken van werknemers om het bedrijf een aanwijzing te geven 

op het gebied van het arbeidsveiligheidsrapport, de arbodienst, de bedrijfsgezond-
heidsdienst of de veiligheidsdienst. 

product:   
periode:  1983-1999 
bron:   Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 40 tweede lid (i.w. Stb. 1982, 673); 
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zoals gewijzigd Stb. 1987, 535; gewijzigd Stb. 1992, 422, art. 40 en Stb. 1995, 598, 
b.w. Stb. 1999, 184 (basis van de bevoegdheid wordt de Algemene wet bestuursrecht) 

opmerking:  Op initiatief van de werknemers kan de directeur-generaal van de Arbeid uitvoering  
   geven aan zijn bevoegdheden zoals omschreven in de artt. 5 tweede lid, 17 tweede lid, 
   18 tweede lid en 19 tweede lid. 
 
215 
actor:   de minister 
handeling:  Het verlenen van categoriale vrijstellingen. 
product:  ministeriële regeling 
   voorbeelden: 
   - Vrijstellingsregeling in verband met reparatiewerkzaamheden aan of in 

tankschepen (Stcrt. 1982, 247); 
   - Vrijstellingsregeling inzake Besluit slopen asbest (Stcrt. 1991, 249) 
   - Vrijstellingsregeling van het Besluit arbeid onder overdruk (Stcrt. 1995, 172) 
   - Vrijstellingsregeling tot aansluiting bij een arbodienst voor bijstand bij de   
    verzuimbegeleiding (Stcrt. 1998, 6) 
periode:  1983-1999 
bron:   Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 41 eerste en vijfde lid, b.w. Stb. 

1999, 184 
 
678/814 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie/de directeuren van de regionale 

kantoren/de districtshoofden van de Inspectie van de havenarbeid 
handeling:  Het verlenen van ontheffingen betreffende voorschriften ten aanzien van samenwer-

king en overleg tussen werkgevers en werknemers, deskundige diensten en bijzondere 
verplichtingen van werkgevers en werknemers, zelfstandig werkenden en derden. 

product:  ontheffing 
periode:  1983-1999 
bron:   Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 41 tweede lid, gewijzigd Stb. 1995, 

598, b.w. Stb. 1999, 184 
 
920 
actor:   het hoofd van de Scheepvaartinspectie/de directeur-generaal van de 

Rijksluchtvaartdienst 
handeling:  Het verlenen van ontheffingen betreffende voorschriften ten aanzien van samenwer-

king en overleg tussen werkgevers en werknemers, deskundige diensten en bijzondere 
verplichtingen van werkgevers en werknemers, zelfstandig werkenden en derden, 
voorzover dit betrekking heeft op zeeschepen of luchtvaartuigen. 

product:  ontheffing 
periode:  1992-1997 
bron:   Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664), zoals gewijzigd Stb. 1987, 535 art. 41 

tweede lid; Arbeidsomstandighedenregeling vervoermiddelen (Stcrt. 1991, 248) art. 9, 
b.w. Stb. 1997, 60 
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218 
actor:   de minister 
handeling:  Het bij amvb stellen van regels aangaande het verlenen van vrijstellingen of ontheffin-

gen door de minister of het districtshoofd van de Arbeidsinspectie/de  directeur van 
een regionaal kantoor. 

product:  Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) 
periode:  1983-1999 
bron:   Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 41, derde lid (i.w. Stb. 1982, 673) 

gewijzigd Stb. 1995, 598, b.w. Stb. 1999, 184 
opmerking:  De bedoelde regels zijn opgenomen in enkele amvb's vastgesteld op basis van art. 24 

van de Arbowet  
 
223 
actor:   de minister 
handeling:  Het beslissen op bezwaarschriften tegen aanwijzingen inzake verplichtingen tot het 

hebben van arbeidsveiligheidsrapporten, arbocommissies of bedrijfsgezondheids-
diensten en aanwijzingen indien voorschriften uit de Arbowet onvoldoende of onjuist 
worden nageleefd. 

product:   
periode:  1983-1999 
bron:   Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 42 eerste lid, b.w. stb. 1999, 184 
 
224 
actor:   de minister 
handeling:  Het beslissen op bezwaarschriften tegen eisen ten aanzien van 

arbeidsveiligheidsrapporten en voorzieningen gericht op het beperken van gevolgen 
van bedrijfsrampen en de naleving van regels, gesteld in de uitvoeringsbepalingen 
krachtens de art. 2 en 24 van de Arbowet. 

product:   
periode:  1983-1999 
bron:   Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 42 tweede lid, gewijzigd Stb. 1995, 

598, art. 42, eerste lid, b.w. Stb. 1999, 184 
 
225 
actor:   de minister 
handeling:  Het beslissen op bezwaarschriften tegen ongeldigheidsverklaringen van bepaalde 

bewijsstukken. 
product:   
periode:  1983-1999 
bron:   Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 42 derde lid, gewijzigd Stb. 1995, 

598, art. 42, eerste lid, b.w. stb. 1999, 184 
 
226 
actor:   de minister 
handeling:  Het beslissen op bezwaarschriften tegen afgewezen verzoeken tot het geven van 

aanwijzingen, het stellen van eisen tot naleving of bevelen tot stillegging van het 
werk. 

product:   
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periode:  1983-1999 
bron:   Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 42 vierde lid, gewijzijgd Stb. 1995, 

598, art. 42, eerste lid, b.w. Stb. 1999, 184 
 
227 
actor:   de minister 
handeling:  Het beslissen op bezwaarschriften inzake het verlenen van ontheffingen ten aanzien 

van samenwerking en overleg tussen werkgevers en werknemers, deskundige diensten 
en bijzondere verplichtingen van werkgevers en werknemers, zelfstandig werkenden 
en derden. 

product:  beschikking 
periode:  1983-1999 
bron:   Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 42 vierde lid, gewijzigd Stb. 1995,  
   598, art. 42, eerste lid, b.w. Stb. 1999, 184 
 
233 
actor:   de minister 
handeling:  Het regelen van de samenstelling van de Arboraad. 
product:  ministeriële regeling 
   - Samenstelling Arboraad (Stcrt. 1982, 254) 
periode:  1980-1993 
bron:   Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 43 tweede lid b.w. Stb. 1993, 757 
 
234 
actor:   de minister 
handeling:  Het benoemen van de (plv.) leden van de Arboraad (en zijn commissies, incl. het 

College van bijstand en advies voor de bedrijfsgezondheidszorg). 
product:  beschikking 
   voorbeeld: 
   - Benoeming leden Arboraad, Stcrt. 1982, 254; 
periode:  1983-1993 
bron:   Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 43 tweede en derde lid; zoals gewij-

zigd Stb. 1987, 535; Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 44 tweede lid 
b.w. Stb. 1993, 757 

opmerking:  Bij Besluit van 18 mei 1982 (Stb. 408) werd de bevoegdheid van verschillende 
adviescommissies ondergebracht bij de Arboraad. 

   Ten behoeve van de uitvoering van zijn taak had de Arboraad de bevoegdheid com-
missies in te stellen en de leden voor te dragen. Tot 1988 deed de minister de be-
noeming van commissieleden (Stb. 1987, 535). 

 
235 
actor:   de minister 
handeling:  Het stellen van nadere regels met betrekking tot taken en bevoegdheden van de Arbo-

raad en zijn commissies. 
product:   
periode:  1983-1993 
bron:   Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 43 elfde lid; zoals vernummerd Stb. 

1987, 535, art. 43 zevende lid en Stb. 1988, 572, art. 43 zesde lid b.w. Stb. 1993, 757 
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opmerking:  Op grond van art. 43 kon de Arboraad naar eigen inzicht commissies instellen; op 
grond van art. 44 was de Arboraad verplicht een speciale commissie in te stellen inge-
val van totstandkoming van een amvb, zoals bedoeld in art. 19 tweede lid of zoals 
bedoeld in art. 18 vierde lid (Stb. 1980, 664), vernummerd art. 17 eerste lid (Stb. 
1987, 535). 

 
236 
actor:   de minister 
handeling:  Het instellen van één of meer districtscommissies voor veiligheid, gezondheid en 

welzijn in het ambtsgebied van een districtshoofd van de Arbeidsinspectie en het 
regelen van de samenstelling, taak en werkwijze. 

product:   
periode:  ....-1993 
bron:   Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 45 eerste en tweede lid (niet in wer-

king getreden) b.w. Stb. 1993, 757 
opmerking:  Dit artikel is in het kader van de deregulering nooit in werking getreden en zal te 

zijner tijd uit de wet worden geschrapt NvT. Stb. 1990, 488). 
 
1133C 
actor:   de minister  
handeling:  Het goedkeuren van voorschriften die door een gemeente zijn opgesteld voor 

bijzondere omstandigheden van plaatselijke aard 
product:  “goedkeuring” 
periode:  1999- 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Stb. 1999, 184) art. 45 
 
1134C 
actor:   de minister  
handeling:  Het opstellen van een verslag voor de Staten-Generaal over de doeltreffendheid 

en doelmatigheid van het certificeren door  de aangewezen instellingen 
product:  “verslag” 
periode:  1999- 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Stb. 1999, 184) art. 47 
 
211  
actor:   de minister 
handeling:  Het goedkeuren van voorschriften van de gemeenteraad omtrent onderwerpen van 

plaatselijke aard betrekking hebbende op veiligheid, gezondheid en welzijn, maar niet 
geregeld in één der uitvoeringsbesluiten. 

product:   
periode:  1940-1999 
bron:   Veiligheidswet (Stb. 1934, 352) art. 37 eerste lid; Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 

1980, 664) art. 58 eerste lid, gewijzigd Stb. 1993, 610 art. 58, b.w. Stb. 1999, 184 
opmerking:  Situatie is nooit voorgekomen. 
 
 
   Besluit eisen bedrijfsgeneeskundige diensten 
958 
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actor:   het College van Bijstand en Advies 
handeling:  Het verlenen van adviezen en bijstand aan werkgevers, ondernemingsraden of 

bedrijfsgeneeskundige diensten. 
product:   
periode:  1961-1994 
bron:   Veiligheidswet (Stb. 1934, 352), zoals gewijzigd Stb. 1959, 56 art. 8e vierde lid;  
   Besluit eisen bedrijfsgeneeskundige diensten (Stb. 1961, 235) art. 9; Besluit eisen  
   bedrijfsgeneeskundige diensten (Stb. 1974, 742) art. 10, b.w. Stb. 1994, 781 
 
 
   Besluit ongevallenbehandeling bedrijfsgezondheidsdiensten 
48 
actor:   de minister (tot 1983) 
   de minister van VWS (vanaf 1983)     
handeling:  Het verlenen van toestemming aan bedrijfsgezondheidsdiensten om verdere genees-

kundige behandeling te geven. 
product:  beschikking 
periode:  1967-1994 
grondslag:  Besluit ongevallenbehandeling bedrijfsgeneeskundige diensten (Stb. 1967, 665) art. 2 

eerste lid, art. 6 eerste en tweede lid;  
   Besluit ongevallenbehandeling bedrijfsgezondheidsdiensten (Stb. 1982, 405) art. 2 

eerste en vierde lid, en art. 6 eerste lid b.w. Stb. 1994, 781 
 
 
   Arbeidsomstandighedenbesluit defensie 
937  
actor:   de minister  
   de minister van Defensie 
   de minister van Binnenlandse Zaken 
handeling:  Hetbij amvb stellen van nadere regels aangaande militaire veiligheidskundige en 

geneeskundige diensten. 
product:   
periode:  1985-1997 
bron:   Arbeidsomstandighedenbesluit defensie (Stb. 1985, 211) art. 9; en zoals gewijzigd 

Stb. 1987, 604, art. 8a, b.w. Stb. 1997, 60 
 
938  
actor:   de minister van Defensie  
handeling:  Het buiten toepassing verklaren van de algemene zorgverplichting van de werkgever 

en de regels ter bevordering van de arbeidsomstandigheden (art. 3 en 24 Arbeids-
omstandighedenwet). 

product:   
periode:  1990-1997 
bron:   Arbeidsomstandighedenbesluit defensie (Stb. 1985, 211); zoals gewijzigd Stb. 1990, 

542, art. 5a en 10, b.w. Stb. 1997, 60 
 
939  
actor:   de minister  
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   de minister van Defensie 
   de minister van Binnenlandse Zaken 
handeling:  Het stellen van nadere regels aangaande de uitvoering van het Arbeidsomstandighe-

denbesluit defensie. 
product:   
periode:  1985-1997 
bron:   Arbeidsomstandighedenbesluit defensie (Stb. 1985, 211) art. 19, b.w. Stb. 1997, 60 
 
 
   Arbeidsomstandighedenbesluit burgerlijke openbare dienst  
934 
actor:   de minister 
   de minister van Binnenlandse Zaken   
handeling:  Het stellen van nadere regels aangaande de uitvoering van het Arbeidsomstandighe-

denbesluit burgerlijke openbare dienst. 
product:  ministeriële regeling 
periode:  1985-1997 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenbesluit burgerlijke openbare dienst (Stb. 1985, 219) art. 11, 

b.w. Stb. 1997, 60 
waardering:  B (4) 
 
 
   Asbestbesluit Arbeidsomstandighedenwet 
172 
actor:   de minister 
handeling:  Het stellen van nadere regels aangaande werkplannen betreffende maatregelen bij het 

slopen van gebouwen en dergelijke, waarin asbest of crocidoliet zijn verwerkt. 
product:   
periode:  1988-1997 
bron:   Asbestbesluit Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1988, 560) art. 10 vierde lid; zoals ve-

rnummerd  art. 17b derde lid (Stb. 1991, 685) b.w. Stb. 1997, 60 
 
 
   Besluit eisen veiligheidsdiensten Arbeidsomstandighedenwet  
37 
actor:   de minister 
handeling:  Het stellen van nadere regels ten aanzien van veiligheidskundigen van een (gezamen-

lijke) veiligheidsdienst. 
product:   
periode:  1989-1994 
bron:   Besluit eisen veiligheidsdiensten Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1989, 305) art. 1 

derde lid en art. 5 derde lid, b.w. Stb. 1994, 781 
 
38  
actor:   de minister 
handeling:  Het aanwijzen van opleidingen of cursussen op veiligheidskundig gebied. 
product:  ministeriële regeling 
   - Regeling aanwijzing veiligheidskundige opleidingen Arbeidsomstandighedenwet 
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(Stcrt. 1992, 115); 
   - Richtlijnen voor de aanwijzing van veiligheidskundige opleidingen 

Arbeidsomstandighedenwet (Stcrt. 1992, 115) 
periode:  1989-1994 
bron:   Besluit eisen veiligheidsdiensten Arbeidsomstandighedenwet, art. 2 eerste lid onder b, 

art. 3 eerste lid onder b (Stb. 1989, 305) b.w. Stb. 1994, 781 
 
39  
actor:   de minister 
handeling:  Het stellen van nadere regels aangaande de veiligheidskundige (niet) belast met de lei-

ding van een veiligheidsdienst en de gelijkstelling van diploma's. 
product:   
periode:  1989-1994 
bron:   Besluit eisen veiligheidsdiensten Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1989, 305) art. 2 

tweede lid, art. 3 tweede lid b.w. Stb. 1994, 781 
 
40  
actor:   de minister 
handeling:  Het stellen van nadere regels aangaande de aanwezigheid van het niet-veiligheidskun-

dig personeel en de huisvesting en uitrusting van de (gezamenlijke) veiligheidsdienst. 
product:   
periode:  1989-1994 
bron:   Besluit eisen veiligheidsdiensten Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1989, 305) art. 6 

tweede lid b.w. Stb. 1994, 781 
 
52  
actor:   de minister 
handeling:  Het stellen van nadere regels betreffende de wijze waarop aanvragen om erkenning 

door (gezamenlijke) deskundige diensten moeten worden ingediend. 
product:   
periode:  1975-1994 
bron:   Veiligheidswet (1934, 352), zoals gewijzigd (Stb. 1971, 225) art. 20j eerste lid (i.w. 

Stb. 1975, 43); 
   Besluit erkenning van bedrijfsgezondheidsdiensten (Stb. 1982, 407) art. 2 eerste lid 

b.w. Stb. 1994, 781; 
   Besluit eisen veiligheidsdiensten Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1989, 305) art. 7 

tweede lid b.w. Stb. 1994, 781 
 
 
   Arbeidsomstandighedenbesluit justitiële rijksinrichtingen  
941 
actor:   de minister  
   de minister van Justitie 
   de minister van Binnenlandse Zaken  
handeling:  Het stellen van nadere regels aangaande de uitvoering van het Ar-

beidsomstandighedenbesluit justitiële rijksinrichtingen. 
product:   
periode:  1990-1997 
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bron:   Arbeidsomstandighedenbesluit justitiële rijksinrichtingen (Stb. 1990, 453) art. 14, 
b.w. Stb. 1997, 60 

 
 
   Herkeuringsbesluit Arbeidsomstandighedenwet  
206 
actor:   de minister 
handeling:  Het stellen van nadere regels omtrent de werkwijze van de Herkeuringscommissie 

arbeidsomstandighedenwet. 
product:   
periode:  1992-1997 
bron:   Herkeuringsbesluit arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1992, 90) art. 5 achtste lid, b.w. 

Stb. 1997, 60 
 
    
   Besluit arbodiensten  
993 
actor:   de minister 
handeling:  Het bepalen dat andere deskundigheidseisen op de vakgebieden van arbodiensten  
   gelden. 
product:  ministeriële regeling 
periode:  1994-1997 
grondslag:  Besluit arbodiensten (Stb. 1994, 781) artikel 2, vijfde lid 
 
 
   Arbeidsomstandighedenbesluit  
1135C 
actor:   de minister  
handeling:  het stellen van nadere regels met betrekking tot de aanwijzing tot    
  certificerende instelling 
product:  Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63) gewijzigd Stcrt. 1999, 208,  
   Stcrt. 2002, 247 
periode:  1999- 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 69) gewijzigd Stb. 1999, 435 art. 1.5a,  
   lid 2 
 
1136C 
actor:   de minister  
handeling:  het stellen van nadere regels voor de aangewezen certificerende instelling met  
   betrekking tot de onderwerpen die in ieder geval in het jaarverslag moeten  
   worden behandeld 
product:  Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63) gewijzigd Stcrt. 1999, 208 
periode:  1999- 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) gewijzigd Stb. 1999, 435 art.1.5b,  
   lid 1 
 
1137C=1127C  1137V vervallen   
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1138C 
actor:   de minister  
handeling:  het beheren van de gegevens van de aangewezen certificerende instelling die de  
   werkzaamheden beeïndigd heeft 
product:   
periode:  1999- 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) gewijzigd Stb. 1999, 435 art. 1.5c,  
   lid 2 
 
1139C 
actor:   de minister  
handeling:  Het stellen van nadere regels met betrekking tot de gegevens die ten minste bij  
   een aanvraag om een certificaat dienen te worden verstrekt  
product:  Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63) gewijzigd Stcrt. 1999, 208,  
   Stcrt. 2002, 40, Stcrt. 2002, 247, Stcrt. 2004, 232, Stcrt. 2004, 246 
periode:  1999- 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) gewijzigd Stb. 1999, 435 art. 1.5e,  
   lid 2 
 
1140C 
actor:   de minister  
handeling:  Het stellen van regels met betrekking tot hoogte van de vergoeding die voor de  
   afgifte van een certificaat verschuldigd is 
product:  Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63) gewijzigd Stcrt. 1999, 208 
periode:  1999- 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) gewijzigd Stb. 1999, 435 art. 1.5e,  
   lid 3 
 
1080 
actor:   de minister van Defensie 
handeling:  Het bepalen of werkzaamheden, die door defensiepersoneel worden verricht, onder de  
  bepalingen van de Arbeidsomstandighedenwet vallen. 
product:  ministeriële regeling 
periode:  1997- 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikelen 1.29 onder b en 1.30, onder b  
  1 en 3 
 
1141C 
actor:   de minister  
handeling:  Het stellen van regels met betrekking tot de gegevens die bij de schriftelijke  
   mededeling van een ongeval en van de mededeling van een beroepsziekte moeten  
  worden verstrekt aan het regionaal kantoor van de Arbeidsinspectie 
product:  Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63) gewijzigd Stcrt. 1999, 208,  
   Stcrt. 2002, 40 
periode:  1999- 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) gewijzigd Stb. 1999, 435 art. 2.1 
   
1142C 
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actor:   de minister  
handeling:  het aanwijzen van een categorie bedrijven, inrichtingen of een deel daarvan die  
   een arbeidsveiligheidsrapport dienen te bezitten 
product:  “aanwijzing” 
periode:  1999-2004 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) gewijzigd Stb. 1999, 234, art. 2.2b, 
   lid 1 b.w. Stb. 2004, 69 
 
1143C 
actor:   de minister  
handeling:  Het stellen van nadere regels met betrekking tot de onderwerpen die in het  
   arbeidsveiligheidsrapport moeten voorkomen alsmede met betrekking tot het  
   stellen van een eis tot het treffen van voorzieningen ter beperking van de   
   gevolgen van een bedrijfsramp 
product:  ministeriële regeling 
periode:  1999-2004 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) gewijzigd Stb. 1999, 234, art. 2.2f  
   b.w. Stb. 2004, 69 
 
1144C 
actor:   de minister  
handeling:  het stellen van nadere regels met betrekking tot het veiligheidsbeheerssysteem 
product:  ministeriële regels 
periode:  2004- 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) gewijzigd Stb. 2004, 69 art. 2.5a,  
   lid 3 
 
1145C 
actor:   de minister  
handeling:  het stellen van nadere regels met betrekking tot de door de werkgever op te  
   stellen procedures in verband met de risico-inventarisatie en –evaluatie   
   alsmede met de opgestelde scenariobeschrijvingen 
product:  Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63) gewijzigd Stcrt. 2004, 38 
periode:  2004- 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) gewijzigd Stb. 2004, 69 art. 2.5b,  
   lid 5 
 
1146C 
actor:   de minister  
handeling:  het stellen van nadere regels met betrekking tot de gegevens die in het intern  
   noodplan worden opgenomen  
product:  Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63) gewijzigd Stcrt. 2004, 38 
periode:  2004- 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) gewijzigd Stb. 2004, 69 art. 2.5c,  
   lid 5 
 
1147C 
actor:   de Arbeidsinspectie  
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handeling:  het behandelen van de schriftelijke melding van een werkgever   
   met betrekking tot de aanwezigheid van grote hoeveelheden  gevaarlijke stoffen  
   in het bedrijf die naast gevolgen voor de arbeidsveiligheid ook consequenties  
   kunnen hebben voor het milieu en de veiligheid buiten het bedrijf 
product:  “beoordeling” 
periode:  2004- 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) gewijzigd Stb. 2004, 69 art. 2.5g,  
   lid 1 en lid 3  
 
989 
actor:   de minister 
handeling:  Het aanwijzen van registers voor inschrijving als deskundige in de arbodienst. 
product:  "aanwijzing" o.a.: 
   - Register van Sociaal-Geneeskundigen, Arbeids-  omstandighedenregeling (Stcrt. 

1997, 63) 
   - Register van de Stichting voor de certificatie van  vakbekwaamheid SKO,   
    Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63) 
periode:  1994-1999 
grondslag:  Besluit arbodiensten (Stb. 1994, 781, b.w. Stb.1997,60),artikel 2, tweede lid,   
   Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 2.7, tweede lid, b.w. Stb. 1999,  
  435 
 
990 
actor:   de minister 
handeling:  Het aanwijzen van instellingen die een certificaat van vakbekwaamheid als   
   deskundige in de arbodienst mogen afgeven. 
product:  "aanwijzingen" o.a.: 
   - aanwijzing opleiding arbeids- en  organisatiedeskundige van de Erasmus   
    Universiteit Rotterdam (Stcrt. 1995, 131) 
periode:  1994-1999 
grondslag:  Besluit arbodiensten (Stb. 1994, 781, b.w. Stb. 1997, 60) artikel 10, eerste lid,  
   Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 2.7, tweede lid, b.w. Stb. 1999,  
  435 
 
1148C=1119C  1148C vervallen 
 
991 
actor:   de minister 
handeling:  Het stellen van regels met betrekking tot deskundigheidseisen op een vakgebied voor   
  arbodiensten. 
product:  - Criteria voor de aanwijzing van opleidingen tot arbeids- en organisatiedeskundige 

arbodienst (Stcrt. 1994, 90) 
   - Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63)  
periode:  1994-1999 
grondslag:  Besluit arbodiensten (Stb. 1994, 781), b.w. Stb. 1997, 60) artikel 2, derde lid,   
   Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 2.7, derde lid, b.w. Stb. 1999,  
   435 
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992 
actor:   de minister 
handeling:  Het stellen van regels met betrekking tot deskundigheidseisen van overig personeel  
   dat binnen de arbodienst werkzaam is. 
product:  ministeriële regeling 
periode:  1994-1999 
grondslag:  Besluit arbodiensten (Stb. 1994, 781, b.w. Stb.1997, 60) artikel 2, vierde lid,   
   Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 2.7, vierde lid, b.w. Stb. 1999,  
   435 
 
994 
actor:   de minister 
handeling:  Het stellen van regels voor de afgifte van een EG-verklaring deskundige in de  
   arbodienst. 
product:  - Regeling EG-verklaring deskundige in de arbodienst (Stcrt. 1994, 250), b.w.  
    Stcrt. 1999, 64 
   - Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63) 
periode:  1994-1999 
grondslag:  Besluit arbodiensten (Stb. 1994, 781, b.w. Stb. 1997, 60) artikel 3,    
   Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 2.8, b.w. Stb. 1999, 435,  
   Algemene Wet erkenning EG-hoger-onderwijsdiploma's (Stb. ?) 
 
1149C 
actor:    de minister 
handeling:  Het gelijkstellen van een EG-verklaring inzake deskundigheid op één van de 
   vakgebieden binnen een arbodienst met die van diploma’s deskundigheidseisen  
   arbodienst   
product:  Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63) gewijzigd Stcrt. 1999, 208 
periode:  1999- 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) gewijzigd Stb. 1999, 435, art. 2.8 
 
1150C=1120C  1150C vervallen  
 
995 
actor:   de minister 
handeling:  Het stellen van nadere regels met betrekking tot het functioneren van arbodiensten. 
product:  Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63) gewijzigd Stcrt. 1998, 111, Stcrt.  
   2002, 40 
periode:  1994- 
grondslag:  Besluit arbodiensten (Stb. 1994, 781, b.w. Stb. 1997, 60) artikel 4, tweede lid,  
   Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 2.9, tweede lid 
 
996 
actor:   de minister 
handeling:  Het stellen van regels voor arbodiensten over de wijze waarop, wanneer en welke  
   statistische gegevens, met betrekking tot de uitoefening van de taken, aan de minister  
   dienen te worden gezonden. 
product:  ministeriële regeling 
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periode:  1994- 
grondslag:  Besluit arbodiensten (Stb. 1994, 781, b.w. Stb. 1997, 60) artikel 7, tweede lid,  
   Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 2.12 
 
1151C 
actor:   de minister  
handeling:  het beoordelen van de statistische gegevens van de arbodienst met betrekking tot  
  de uitoefening van de taak 
product:  “beoordeling” 
periode:  1997- 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 2.12, lid 1 
 
997 
actor:   de minister 
handeling:  Het verlenen van certificaten arbodienst  
product:  o.a.: verlening certificaat arbodienst aan       
   Arbodienst West-Brabant (Stcrt. 1995, 60), verlening certificaat arbodienst aan de  
   Regionale Arbo- en Bedrijfsgezondheidsdienst Haarlem (Stcrt. 1995, 100) 
periode:  1994-1999 
grondslag:  Besluit arbodiensten (Stb. 1994, 781, b.w. Stb. 1997, 60) artikel 10, eerste lid,  
   Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 2.15, eerste lid b.w. Stb.  
   1999, 435 
 
998 
actor:   de minister 
handeling:  Het aanwijzen van instellingen die een certificaat arbodienst mogen verlenen  
product:  "aanwijzingen" 
periode:  1994-1999 
grondslag:  Besluit arbodiensten (Stb. 1994, 781, b.w. Stb. 1997, 60) artikel 10, eerste lid,  
   Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 2.15, eerste lid, b.w. Stb.  
   1999, 435 
 
999 
actor:   de minister 
handeling:  Het stellen van regels om een certificaat arbodienst te verkrijgen. 
product:  - Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63)  gewijzigd Stcrt. 1998, 111 
periode:  1994-1999 
grondslag:  Besluit arbodensten (Stb. 1994, 781, b.w. Stb. 1997,  60) artikel 10, derde lid,  
   Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 2.15, derde lid, b.w. Stb. 1999,  
   435 
 
1000 
actor:     de minister 
handeling:  Het stellen van regels met betrekking tot de opleiding, deskundigheid en ervaring van  
   bedrijfshulpverleners.  
product:  ministeriële regeling 
periode:  1993- 
grondslag:  Besluit bedrijfshulpverlening Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1993, 783, b.w. Stb.  
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   1997, 60) artikel 6, tweede lid, Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60)  
   artikel 2.21, tweede lid 
 
1001  
actor:   de minister 
handeling:  Het vaststellen van het model "kennisgeving bouwwerk". 
product:  model "kennisgeving bouwwerk" 
periode:  1997- 
grondslag:  Bouwprocesbesluit Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1994, 597 b.w. Stb. 1997, 60)  
   artikel 4, eerste lid, Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 2.26, eerste  
  lid 
 
1002 
actor:     de minister 
handeling:  Het stellen van nadere regels met betrekking tot het veiligheids- en gezondheidsplan  
   voor een bouwwerk. 
product:  ministeriële regeling 
periode:  1994- 
grondslag:  Bouwprocesbesluit Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1994, 597, b.w. Stb. 1997, 60)  
   artikel 5, vierde lid, Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 2.27,  
   vierde lid 
 
1152C 
actor:   de minister  
handeling:  het stellen van regels met betrekking tot het veiligheids- en 

gezondheidszorgsysteem voor de winningsindustrieën met behulp van boringen 
product:  ministeriële regeling 
periode:  2003- 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) gewijzigd Stb. 2002, 652 art. 2.42e, 

lid 2 
 
1153C 
actor:   de minister  
handeling:  het stellen van regels met betrekking tot het veiligheids- en gezondheidsdocument 

dat aanwezig dient te zijn bij de winningindustrieën met behulp van boringen 
product:  ministeriële regels 
periode:  2003- 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) gewijzigd Stb. 2002, 652 art. 2.42f, 

lid 4 
 
1154C 
actor:   de minister  
handeling:  het stellen van regels met betrekking tot het verkeer en vervoer op-, van - en naar 

een mijnbouwinstallatie 
product:  ministeriële regels 
periode:  2003- 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) gewijzigd Stb. 2002, 652 art. 3.37l, 

lid 4 
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1155C 
actor:   de minister  
handeling:  het stellen van regels met betrekking tot het noodplan dat bij een 

winningsindustrieën met behulp van boringen aanwezig dient te zijn  
product:  ministeriële regels 
periode:  2003- 
grondslag  Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) gewijzigd Stb. 2002, 652 art.  
   3.37v, lid 4 
 
1003 
actor:   de minister 
handeling:  Het aanwijzen van een categorie tankschepen waar bepaalde werkzaamheden wel  
   (door of onder toezicht van een gasdeskundige) mogen worden verricht. 
product:  Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63) gewijzigd Stcrt. 1999, 208 
periode:  1997- 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 4.7, eerste lid  
 
1004 
actor:   de minister 
handeling:  Het aanwijzen van werkzaamheden aan, op of in tankschepen die uitsluitend worden  
   verricht na beoordeling door een gasdeskundig persoon. 
product:  Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63) gewijzigd Stcrt. 1999, 208 
periode:  1997- 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 4.7, derde lid 
 
1005 
actor:   de minister 
handeling:  Het vaststellen van de modellen van door een gasdeskundige af te geven veiligheids-  
   en gezondheidsverklaring. 
product:  Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63) gewijzigd Stcrt. 1999, 208 
periode:  1997- 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 4.7, derde lid 
 
1006 
actor:   de minister 
handeling:  Het verlenen van certificaten van vakbekwaamheid gasdeskundige. 
product:  certificaten vakbekwaamheid gasdeskundige 
periode:  1997-1999 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 4.7, vierde lid, b.w. Stb. 1999,  
   435 
 
1007 
actor:   de minister 
handeling:  Het aanwijzen van instellingen die een certificaat gasdeskundige mogen afgeven. 
product:  "aanwijzingen" 
periode:  1997-1999 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 4.7, vierde lid, b.w. Stb. 1999,  
   435 
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1008 
actor:   de minister 
handeling:  Het vaststellen van criteria om een certificaat gasdeskundige te verkrijgen. 
periode:  1997-1999 
product:  Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63) 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 4.7, vijfde lid, b.w. Stb. 1999,  
   435 
 
1009 
actor:   de minister 
handeling:  Het vaststellen van de vergoeding die voor de afgifte van een certificaat   
   gasdeskundige verschuldigd is. 
periode:  1997-1999 
product:  "vergoedingsregeling" (Stcrt. 1997, 63) 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 4.7, zevende lid, b.w. Stb.  
   1999, 435 
 
1010 
actor:   de minister 
handeling:  Het stellen van nadere regels ten aanzien van werkzaamheden aan, op of in   
   tankschepen. 
product:  ministeriële regeling 
periode:  1997- 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 4.7, achtste lid, gewijzigd Stb.  
   1999, 435, lid 6 
 
1011 
actor:   de minister 
handeling:  Het verlenen van certificaten van vakbekwaamheid (voor het werken    
   met springstoffen)  
product:  certificaten van vakbekwaamheid  
periode:  1997-1999 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 4.8, derde lid, b.w. Stb.  
   1999, 435 
 
1156C=1119C  1156C vervallen 
 
1157C=1120C  1157C vervallen  
 
1012 
actor:   de minister 
handeling:  Het aanwijzen van een instelling die een certificaat van vakbekwaamheid voor het  
   werken met sprinstoffen mag afgeven. 
product:  "aanwijzingen" 
periode:  1997-1999 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 4.8, tweede lid, b.w. Stb. 1999,  
  435 
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1013 
actor:   de minister 
handeling:  Het vaststellen van criteria om een certificaat van vakbekwaamheid voor het werken  
   met springstoffen te verkrijgen. 
product:  Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63) 
periode:  1997-1999 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 4.8, derde lid, b.w. Stb. 1999,  
   435 
 
 
1014 
actor:   de minister 
handeling:  Het vaststellen van de vergoeding die voor een certificaat van vakbekwaamheid voor  
   het werken  met springstoffen verschuldigd is. 
product:  "vergoedingsregeling" (Stcrt. 1997, 63) 
periode:  1997-1999 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 4.8, vijfde lid, b.w. Stb. 1999,  
   435 
 
1015 
actor:   de minister 
handeling:  Het stellen van nadere regels ten aanzien werkzaamheden met    
   explosieve/ontplofbare stoffen voor demolitie of voor onderhoud van het werken  
   met springstoffen. 
product:  ministeriële regeling 
periode:  1997- 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 4.8, zevende lid, gewijzigd  
   Stb. 1999, 435 art. 4.8, lid 4, gewijzigd Stb. 2002, 652,  art. 4.8, lid 5 
 
1158C=1119C  1158C vervallen 
 
1159C 
actor:   de minister  
handeling:  het stellen van nadere regels met betrekking tot de arbeid waarbij professioneel 

vuurwerk tot ontbranding wordt gebracht alsmede met betrekking tot het 
werkplan dat daarvoor dient te zijn opgesteld 

product:  Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63) gewijzigd Stcrt. 2002, 40 
periode:  2003- 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) gewijzigd Stb. 2002, 190 art. 4.8a, 

lid 4   
 
1160C 
actor:   de minister  
handeling:  het aanwijzen van gevaarlijke stoffen en het vaststellen van grenswaarden 

waarboven de concentratie of gemiddelde concentratie van die gevaarlijke in de 
lucht op de arbeidsplaats van werknemers of in het biologische medium waaraan 
werknemers in verband met hun arbeid zijn blootgesteld niet uitgaan 
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product:  Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63) gewijzigd Stcrt. 2003, 139, 
gewiujzigd Stcrt. 2004, 55 

periode:  2003- 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) gewijzigd Stb. 2002, 190 art. 4.8b, 

lid 1 en 2 
 
1161C 
actor:   de minister  
handeling:  het vaststellen van regels met betrekking tot het arbeidsgezondheidskundig 

onderzoek dat werknemers moeten ondergaan die aan gevaarlijke stoffen zijn of 
worden blootgesteld waarvoor een biologische grenswaarde is vastgesteld 

product:  ministeriële regels 
periode:  2003- 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) gewijzigd Stb. 2002, 190 art.  

4.10b, lid 1, 3 en 4 
 
1162C 
actor:   de Arbeidsinspectie 
handeling:  het ontvangen en beheren van de resultaten van het arbeidsgezondheidskundig 

onderzoek van het bedrijf of inrichting dat de werkzaamheden heeft gestaakt  
product:   
periode:  2002- 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) gewijzigd Stb. 2002, 190 art. 4.10d, 

lid 5 
toelichting:  deze gegevens worden via de arbodienst aan de Arbeidsinspectie overgedragen 
 
191 
actor:   de minister 
handeling:  Het vaststellen van waarden van concentraties van aangewezen stoffen in de lucht 

waarboven werknemers niet mogen worden blootgesteld. 
product:  - Regeling wettelijke grenswaarden (Stcrt. 1994, 52) gewijzigd Stcrt. 1996, 103 
   - Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63) 
periode:  1990-2002 
bron:   Veiligheidsbesluit restgroepen (Stb. 1990, 491) art. 52 zevende lid b.w. Stb. 1997, 60, 

Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 4.9, zevende lid, gewijzigd Stb. 
1999, 435 art. 4.9, lid 8, b.w. Stb. 2002, 190 

 
192 
actor:   de minister 
handeling:  Het stellen van regels aangaande afvoer van verontreinigde lucht onder gelijktijdige 

toevoer van niet-verontreinigde lucht. 
product:  - Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63) 
periode:  1990- 
bron:   Veiligheidsbesluit restgroepen (Stb. 1990, 491) art. 53 tweede lid b.w. Stb. 1997, 60, 

Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 4.10, tweede lid 
 
193 
actor:   de minister 
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handeling:  Het stellen van regels aangaande het verbieden van recirculeren van lucht. 
product:  - Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63) gewijzigd Stcrt. 2004, 134 
periode:  1990- 
bron:   Veiligheidsbesluit restgroepen (Stb. 1990, 491) art. 53 derde lid b.w. Stb. 1997, 60,  
   Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 4.10, derde lid 
 
1016 
actor:   de minister 
handeling:  Het stellen van nadere regels met betrekking tot  de de aard, de mate en duur van  
   blootstelling aan kankerverwekkende stoffen en processen. 
product:  Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63) 
periode:  1994-2002 
grondslag:  Besluit kankerverwekkende stoffen en processen (Stb. 1994, 91, b.w. Stb. 1997, 60)  
   artikel 3, zesde lid, Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 4.14, vijfde  
   lid, b.w. Stb. 2002, 190 
 
1017 
actor:   de minister 
handeling:  Het vaststellen van wettelijke grenswaarden voor kankerverwekkende of mutagene  
   stoffen en processen waarboven het blootstellingsniveau niet mag uitgaan. 
product:  - Regeling wettelijke grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen (Stcrt. 1994,  
    72) gewijzigd Stcrt. 1995, 120 en Stcrt. 1996, 100) 
   - Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63) 
periode:  1994- 
grondslag:  Besluit kankerverwekkende stoffen en processen (Stb. 1994, 91, b.w. Stb. 1997, 60)  
   artikel 5, eerste lid, Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 4.16, eerste  
  lid, gewijzigd Stb. 2002, 190 
 
1018 
actor:   de minister 
handeling:  Het aanwijzen van categorieën van werkzaamheden  waarop het asbestverbod niet  
   van toepassing is. 
product:  Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63) gewijzigd Stcrt. 1999, 208 
periode:  1997- 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 4.42, vijfde lid 
 
171 
actor:   de minister 
handeling:  Het vaststellen van regels met betrekking tot concentraties van asbeststof en croci-

dolietstof in de lucht (grenswaarden, methode van metingen). 
product:  ministeriële regeling 
   - Regeling vaststelling actieniveaus en grenswaarden voor concentraties van stof van 

asbest en crocidoliet in de lucht (Stcrt. 1988, 245; i.w. Stb. 1988, 560) 
   - Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63) gewijzigd Stcrt. 1999, 208, 

gewijzigd Stcrt. 2000, 137 
periode:  1988- 
bron:   Asbestbesluit Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1988, 560) art. 6, art. 8 eerste lid, art. 

14 tweede lid en art. 18 tweede lid onder a; zoals vernummerd art. 18 eerste lid onder 
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a (Stb. 1991, 685) b.w. Stb. 1997, 60, Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) 
artikel 4.50, tweede lid 

opmerking:  Het Asbestbesluit Arbeidsomstandighedenwet verving het Asbestbesluit (Stb. 1977, 
269), dat was gebaseerd op de Silicosewet 1951 (Stb. 134). 

 
173 
actor:   de minister 
handeling:  Het erkennen van opleidingen op het gebied van het slopen van asbest en crocidoliet. 
product:  ministeriële regeling 
   - Erkenningscriteria voor de opleiding deskundig toezichthouder asbestsloop (Stcrt. 

1992, 37). 
periode:  1993-1999 
bron:   Asbestbesluit Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1988, 560), zoals gewijzigd (Stb. 

1991, 685) art. 17a tweede lid onder b en vierde lid (i.w. Stb. 1993, 423) b.w. Stb. 
1997, 60, Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 4.54, tweede lid onder 
b, b.w. Stb. 1999, 435 

 
1019 
actor:   de minister 
handeling:  Het aanwijzen van instellingen die een opleiding tot deskundigtoezichthouder   
  asbestsloop verzorgen. 
product:  "aanwijzingen" 
periode:  1997-1999 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 4.54, tweede lid onder b, b.w.  
   Stb. 1999, 435 
 
1020 
actor:   de minister 
handeling:  Het vaststellen van criteria voor de opleiding ter verkrijging van het certificaat van  
   vakbekwaamheid voor het slopen van asbest en crocidoliet. 
product:  Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63) 
periode:  1997-1999 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 4.54, derde lid, b.w. Stb. 1999,  
   435 
 
1021 
actor:   de minister 
handeling:  Het verlenen van certificaten van vakbekwaamheid voor het slopen van asbest en 
   crocidoliet. 
product:  certificaten van vakbekwaamheid 
periode:  1997-1999      
grondslag:  Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 4.54, derde lid, b.w. Stb. 1999,  
   435 
 
1022 
actor:   de minister 
handeling:  Het aanwijzen van instellingen die een certificaat van vakbekwaamheid voor het  
   slopen van asbest en crocidoliet mogen afgeven. 
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product:  "aanwijzingen"  
periode:  1997-1999  
grondslag:  Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 4.54, derde lid, b.w. Stb. 1999,  
   435 
 
1023 
actor:   de minister 
handeling:  Het vaststellen van de vergoeding die voor de afgifte van een certificaat van   
   vakbekwaamheid voor het slopen van asbest en crocidoliet verschuldigd   
   is. 
product:  "vergoedingsregeling" (Stcrt. 1997, 63) 
periode:  1997-1999 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 4.54, vijfde lid, b.w. Stb. 1999,  
  435 
 
1024 
actor:   de minister 
handeling:  Het certificeren van bedrijven of inrichtingen voor het verrichten van werkzaamheden  
  met zandsteen/Het afgeven van een certificaat zandsteenbedrijf 
product:  "certificaten”/certificaten zandsteenbedrijf 
periode:  1997-2004 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 4.60, vierde lid, gewijzigd Stb.  
  1999, 435 art. 4.60, lid 3, b.w. Stb. 2004, 486 
 
1025 
actor:   de minister 
handeling:  Het aanwijzen van instellingen die een certificaat  voor het verrichten van   
   werkzaamheden met zandsteen mogen afgeven. 
product:  "aanwijzingen" 
periode:  1997-1999 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 4.60, vierde lid, b.w. Stb. 1999, 
   435 
 
1026 
actor:   de minister 
handeling:  Het vaststellen van de vergoeding die voor de afgifte van een certificaat voor het  
   verrichten van werkzaamheden met zandsteen verschuldigd is. 
product:  "vergoedingsregeling" (Stcrt. 1997, 63) 
periode:  1997-1999 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 4.60, vijfde lid, b.w. Stb. 1999,  
  435 
 
1027 
actor:   de minister 
handeling:  Het stellen van nadere regels met betrekking tot het verbod tot het verrichten van  
   werkzaamheden met zandsteen. 
product:  ministeriële regeling 
periode:  1997-1999 
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grondslag:  Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 4.60, negende lid, b.w. Stb.  
   1999, 435 
 
1163C 
actor:   de minister   
handeling:  Het aanwijzen van werkzaamheden met vluchtige  organische stoffen of met  
   producten die deze stoffen bevatten waarbij het verplicht is deze stoffen of  
   producten te vervangen door onschadelijke of minder schadelijke stoffen of 
   producten alsmede het aanwijzen van producten die ter vervanging dienen van  
   die vluchtige organische stoffen 
product:  Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63) gewijzigd Stcrt. 2000, 171 en  
   Stcrt. 2000, 174, gewijzigd Stcrt. 2001, 99, gewijzigd Stcrt. 2004, 3 
periode:  1999- 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1999, 105) art. 4.62b 
 
170 
actor:   de minister 
handeling:  Het vaststellen van regels met betrekking tot loodconcentraties (grenswaarden, metin-

gen, metingsapparatuur, medisch onderzoek). 
product:  ministeriële regeling 
   - Regeling actieniveaus loodconcentraties  (Stcrt. 1988, 61; i.w. Stb. 1988, 100) 
   - Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63) 
periode:  1988-2002 
bron:   Loodbesluit (Stb. 1988, 100) div. artikelen b.w. Stb. 1997, 60, 

Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikelen 4.65, 4.66, 4.66, 4.67, vijfde 
lid, 4.68, eerste lid, 4.70, derde en vijfde lid, gewijzigd Stb. 1999, lid 6, 4.71, eerste 
lid, 4.72, eerste lid, 4.73, b.w. Stb. 2002, 190 

 
1028 
actor:   de minister 
handeling:  Het niet van toepassing verklaren van de arbeidsverboden uit het    
   Arbeidsomstandighedenbesluit die gelden voor het werken met gevaarlijke stoffen  
   en biologische agentia voor beroepsopleidingen voor  jeugdigen. 
product:  ministeriële regeling 
periode:  1997-1999 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 4.104, tweede lid, b.w. Stb.  
   1999, 435 
  
1029 
actor:   de minister 
handeling:  Het stellen van nadere regels met betrekking tot de inrichting van werkplekken bij  
   beeldschermwerk. 
product:  Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63) 
periode:  1997- 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 5.12 
 
1030 
actor:   de minister 
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handeling:  Het bij Koninklijk Besluit bepalen van het tijdstip waarop het geluidniveau van  
   arbeidsmiddelen verlaagd wordt van 85 naar 80 decibel. 
product:  (Koninklijk) Besluit 
periode:  1997- 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikelen 6.8, negende lid, gewijzigd  
   Stb. 1999, 435, art. 6.8, lid 14, 6.23, zevende lid, gewijzigd Stb. 1999, 435 art. 6.23, 
   lid 9 
 
1031 
actor:   de minister 
handeling:  Het vaststellen van maximum toelaatbare stralingniveaus voor toestellen die niet- 
   ioniserende elektromagnetische straling uitzenden. 
product:  ministeriële regeling 
periode:  1997- 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 6.12, derde lid, gewijzigd Stb.  
   1999, 435 art. 6.12, lid 6 
 
1164C=1119C  1164C vervallen 
 
1165C 
actor:   de minister  
handeling:  het stellen van nadere regels met betrekking tot de uitvoering van het 

arbeidsgezondheidskundig onderzoek bij werken onder overdruk  
product:  ministeriële regels 
periode:  2003- 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) gewijzigd Stb. 2002, 652 art. 6.14a, 

lid 4 
 
1166C 
actor:   de minister  
handeling:  het, met betrekking tot de uitvoering van de arbeidsgezondheidskundige 

onderzoeken, stellen van verschillende vakbekwaamheids-, opleidings- of 
registratie-eisen voor de afgifte van het certificaat duikerarts   

product:  ministeriële regels 
periode:  2003-  
grondslag:  Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) gewijzigd Stb. 2002, 652 art. 6.14b, 

lid 1 
 
1167C 
actor:   de minister  
handeling:  het stellen van nadere regels met betrekking tot de gelijkstelling van het in het 

buitenland afgegeven certificaten duikerarts en die door of namens de minister  
worden afgegeven 

product:  ministeriële regels 
periode:  2003-  
grondslag:  Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) gewijzigd Stb. 2002, 652 art. 6.14b, 

 ld 2   
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1168C 
actor:   de minister  
handeling:  het onderzoeken en beproeven van duik- en caissonsystemen 
product:  rapportage, certificaat van goedkeuring 
periode:  200?-  
grondslag:  Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) gewijzigd Stb. 2002, 652 art. 6.15a, 

lid 3  
opmerking:  tijdstip in werking treding wordt bij KB bepaald (zie artikel II Stb. 2002, 652) 
 
1169C 
actor:   de minister  
handeling:  het vaststellen van criteria voor het onderzoeken en beproeven van duik- en 

caissonsystemen 
product:  ministeriële regels 
periode:  200?-  
grondslag:  Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) gewijzigd Stb. 2002, 652 art. 6.15a, 

lid 7 
waardering:  B (5) 
opmerking:  tijdstip in werking treding wordt bij KB bepaald (zie artikel II Stb. 2002, 652) 
 
1032 
actor:   de minister 
handeling:  Het vaststellen van criteria voor de afgifte van een certificaat van vakbekwaamheid  
   duikarbeid of een certificaat van vakbekwaamheid duikmedische    
   begeleiding. 
product:  - Regeling arbeid onder overdruk (Stcrt. 1994, 195) 
   - Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63) 
periode:  1994-1999 
grondslag:  Besluit arbeid onder overdruk (Stb. 1994, 740, b.w. Stb. 1997, 60) artikel 6, derde lid,  
  Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 6.17, eerste lid, b.w. Stb. 1999,  
  435 
 
1033 
actor:   de minister 
handeling:               het verlenen van certificaten van vakbekwaamheid duikarbeid of certificaten van  
   vakbekwaamheid duikmedische begeleiding 
product:  certificaten  
periode:  1997-1999 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 6.17, eerste lid, b.w. Stb.  
   1999, 435 
1034 
actor:   de minister 
handeling:  Het aanwijzen van instellingen die een certificaat van vakbekwaamheid duikarbeid of  
   certificaat van vakbekwaamheid duikmedische begeleiding mogen afgeven. 
product:  "aanwijzingen" o.a.: 
   - Aanwijzing Duik- en Demonteerschool van de Koninklijke Marine (Stcrt. 1997, 

 244) 
   - Aanwijzing Nationaal Duikcentrum (Stcrt. 1997, 244) 
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periode:  1994-1999 
grondslag:  Besluit arbeid onder overdruk (Stb. 1994, 740, b.w. Stb. 1997, 60) artikel 6, eerste lid, 
   Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 6.17, eerste lid, b.w. Stb. 1999,  
  435 
 
1035 
actor:   de minister 
handeling:  Het vaststellen van de vergoeding die voor de afgifte van een vertificaat van   
   vakbekwaamheid duikarbeid of een certificaat van vakbekwaamheid    
   duikmedische begeleiding verschuldigd is. 
product:  "vergoedingsregeling" (Stcrt. 1997, 63) 
periode:  1994-1999 
grondslag:  Besluit arbeid onder overdruk (Stb. 1994, 740, b.w. Stb. 1997, 60) artikel 3 onder e,  
   Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 6.17, derde lid, b.w. Stb. 1999,  
   435 
 
1036 
actor:   de minister 
handeling:  Het stellen van nadere regels met betrekking tot de gelijkstelling van in het   
   buitenland afgegeven certificaten van vakbekwaamheid duikarbeid of    
  certificaten van vakbekwaamheid duikmedische begeleiding duikploegleider,   
  duikarbeid of duikmedische begeleiding met die door of namens de minister   
  worden afgeven 
product:  Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63) 
periode:  1994- 
grondslag:  Besluit arbeid onder overdruk (Stb. 1994, 740, b.w. Stb. 1997, 60) artikel 6, derde lid  
   onder d, Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 6.17, vierde lid,  
   gewijzigd Stb. 1999, 435 art. 6.16, lid 10 
 
1170C 
actor:   de minister  
handeling:  het aanwijzen van een sportduikbrevet die leerlingen en studenten in 

onderwijsinstellingen in bezit moeten hebben voor het verrichten van 
duikwerkzaamheden 

product:  “aanwijzing” 
periode:  2003- 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) gewijzigd Stb. 2002, 652 art. 6.31, 

lid 2 
 
 
1171C 
actor:   de minister  
handeling:  het stellen van regels met betrekking tot duikarbeid van leerlingen en studenten 

in onderwijsinrichtingen die duikwerkzaamheden verrichten 
product:  ministeriële regels 
periode:  2003- 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) gewijzigd Stb. 2002, 652 art. 6.31,  
   lid 3 
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1037 
actor:   de minister 
handeling:  Het bepalen welke onderzoeken en beproevingen met betrekking tot hijskranen door  
   een gecertificeerde instelling worden uitgevoerd. 
product:  ministeriële regeling 
periode:  1997-2003 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 7.19, achtste lid, gewijzigd  
   Stb. 1999, 435 art. 7.19, lid 9, b.w. Stb. 2003, 315 
 
70 
actor:   de minister 
handeling:  Het erkennen van personen, ondernemingen, diensten of instellingen die bevoegd zijn 

onderzoekingen en beproevingen te verrichten op de door de minister vastgestelde 
categorieën hijskranen. 

product:  beschikking 
   - Erkenning stichting Keboma (Stcrt. 1982, 77) 
periode:  1982-1999 
bron:   VBF (Stb. 1938, 872), zoals gewijzigd (Stb. 1977, 52) art. 141, vijfde lid (i.w. Stb. 

1982, 177) b.w. Stb. 1997, 60, Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 
7.19, negende lid, b.w. Stb. 1999, 435 

opmerking:  De beschikking aan de stichting Keboma blijft gedurende een periode van vier jaar  
   vanaf de inwerkingtreding van de Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63)  
   van kracht. Zie Arbeidsomstandighedenregeling art. 9.2, tweede lid. 
 
1038 
actor:   de minister 
handeling:  Het vaststellen van criteria met betrekking tot deskundigheid, onafhankelijkheid,  
   uitrusting en organisatie voor keuringsinstanties voor hijskranen/ Het vaststellen van  
  criteria wanneer een certificerende instelling een certificaat van goedkeuring  
   voor een hijskraan kan afgeven. 
product:  Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63) 
periode:  1997-2003 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 7.19, negende lid, gewijzigd  
   Stb. 1999, 435 art. 7.19, lid 10, b.w. Stb. 2003, 315 
 
1039 
actor:   de minister 
handeling:  Het aanwijzen van instellingen die een certificaat  mogen afgeven aan een   
   keuringsinstantie voor hijskranen. 
product:  "aanwijzingen" (Stcrt. 1997, 63) 
periode:  1997-1999 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 7.19, negende lid, b.w. Stb.  
   1999, 435 
 
177 
actor:   de minister 
handeling:  Het erkennen van personen, ondernemingen, diensten of instellingen, die onderzoe-
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kingen en beproevingen mogen verrichten aan hijskranen. 
product:  ministeriële regeling 
   - Erkenning stichting Keboma (Stcrt. 1982, 77) 
periode:  1990-1999 
bron:   Veiligheidsbesluit restgroepen (Stb. 1990, 491) art. 32 vijfde en zesde lid b.w. Stb. 

1997, 60, Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 7.19, negende lid, 
b.w. Stb. 1999, 435 

opmerking:  De ministeriële regeling is van toepassing verklaard op het Veiligheidsbesluit rest-
groepen ingevolge het Besluit houdende wijziging van enkele ministeriële regelingen 
in verband met de inwerkingtreding van het Veiligheidsbesluit restgroepen (Stb. 1991, 
82). 

   De beschikking aan de stichting blijft gedurende een periode van vier jaar vanaf de  
   inwerkingtreding van de Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63)   
   van kracht. Zie ook handelingen 89 en 123 en de toelichting bij paragraaf 7.1 van de  
   Arbeidsomstandighedenregeling. 
 
1040 
actor:   de minister 
handeling:  Het vaststellen van de vergoeding die voor de afgifte van een certificaat voor een  
   keuringsinstantie voor hijskranen verschuldigd is. 
product:  "vergoedingsregeling" (Stcrt. 1997, 63) 
periode:  1997-1999 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 7.19, elfde lid, b.w. Stb. 1999,  
   435 
 
1041 
actor:   de minister 
handeling:  Het beproeven en onderzoeken van hijs- en hefwerktuigen en hijs- en    
   hefgereedschappen aan boord van schepen. 
product:  certificaten 
periode:  1997- 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 7.29, vijfde lid, gewijzigd Stb.  
   1999, 435 art. 7.29, lid 7 
 
1042 
actor:   de minister 
handeling:  Het aanwijzen van instellingen voor het beproeven en onderzoeken van hijs- en  
   hefwerktuigen en hijs- en hefgereedschappen aan boord van schepen. 
product:  "aanwijzingen" 
periode:  1997-1999 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 7.29, vijfde lid, b.w. Stb. 1999,  
  435 
 
1043 
actor:   de minister 
handeling:  Het vaststellen van het modelcertificaat dat wordt uitgereikt door de aangewezen  
   certificerende instelling na het beproeven en onderzoeken van het hijs-en   
   hefwerktuigen en hijs- en hefgereedschappen aan boord van schepen. 
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product:  "modelcertificaat" (Stcrt. 1997, 63) 
periode:  1997- 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 7.29, zesde lid, gewijzigd Stb.  
   1999, 435 art. 7.29, lid 9 
 
1044 
actor:   de minister 
handeling:  Het vaststellen van het modelregister van hijs- en hefwerktuigen en en hijs- en  
   hefgereedschappen aan boord van schepen. 
product:  "modelregister" (Stcrt. 1997, 63) gewijzigd Stcrt. 1999, 208 
periode:  1997- 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 7.29, zevende lid, gewijzigd  
   Stb. 1999, 435 art. 7.29, lid 10 
 
1045 
actor:   de minister 
handeling:  Het vaststellen van de vergoeding die voor de afgifte van een certificaat voor het  
   beproeven en onderzoeken van hijs-en hefwerktuigen en hijs- en    
   hefgereedschappen verschuldigd is. 
periode:  1997-1999 
product:  "vergoedingsregeling" (Stcrt. 1997, 63) 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 7.29, negende lid, b.w. Stb.  
   1999, 435 
 
1172C 
actor:   de minister 
handeling:  Het omschrijven van een categorie torenkraan, mobiele kraan of funderings- 
   machine welke slechts bediend mag worden door een persoon die in het bezit is  
   van een certificaat van vakbekwaamheid 
product:  ministeriële regeling  
periode:  1999- 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) gewijzigd Stb. 1999, 435, art. 7.32,  
  lid 1 
 
1046 
actor:   de minister 
handeling:  Het vaststellen van criteria voor de afgifte van een certificaat van vakbekwaamheid  
   voor het bedienen van een torenkraan, mobiele kraan of mobiele hei-installatie. 
product:  Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63) 
periode:  1997-1999 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 7.32, vierde lid, b.w. Stb. 1999, 
   435 
 
102  
actor:   de minister 
handeling:  Het erkennen van instellingen voor opleidingen tot machinist van torenkranen, 

mobiele kranen of mobiele hei-installaties. 
product:  beschikking 
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   - Beschikking tot erkenning van de Stichting beroepsopleidingen Weg- en 
waterbouw te Gouda (Stcrt. 1989, 227) b.w. Stcrt. 1995, 65 

   - Beschikking tot erkenning van de Stichting Beroepsopleidingen Weg- en   
    waterbouw te Gouda (Stcrt. 1995, 65) 
periode:  1989-1999 
bron:   VBF (Stb. 1938, 872), zoals gewijzigd (Stb. 1989, 345) art. 212sexies, tweede lid 

(i.w. Stb. 1989, 498) b.w. Stb. 1997, 60, Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 
60) artikel 7.32, vierde lid, b.w. Stb. 1999, 435 

opmerking:  De beschikking aan de stichting blijft gedurende \een periode van vier jaar vanaf de  
   inwerkingtreding van de Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63) van kracht. 
   Zie ook handeling 89 en toelichting bij paragraaf 7.3 van de Arbeidsomstandig- 
   hedenregeling. 
 
1047 
actor:   de minister 
handeling:  Het verlenen van certificaten van vakbekwaamheid voor het bedienen van een  
   torenkraan, mobiele kraan en mobiele hei-installatie 
product:  certificaten van vakbekwaamheid 
periode:  1997-1999 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 7.32, tweede lid onder a,  
   b.w. Stb. 1999, 435 
 
1048 
actor:   de minister 
handeling:  Het aanwijzen van instellingen die een certificaat van vakbekwaamheid mogen  
   afgeven voor de bediening van een torenkraan, mobiele kraan en mobiele hei-    
   installatie 
product:  "aanwijzingen"  
periode:  1997-1999 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 7.32, tweede lid onder a, b.w.  
   Stb. 1999, 435 
 
1049 
actor:   de minister 
handeling:  Het vaststellen van criteria voor een opleiding  tot machinist van een torenkraan,  
   mobiele kraan of mobiele hei-installatie. 
product:  Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63) 
periode:  1997-1999 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 7.32, vierde lid, b.w. Stb. 1999, 
   435 
 
1050 
actor:   de minister 
handeling:  Het certificeren van een opleiding tot machinist  van een torenkraan, mobiele kraan of  
  mobiele hei-installatie. 
product:  certificaten 
periode:  1997-1999 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 7.32, tweede lid onder 1, b.w.  
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   Stb. 1999, 435 
 
1051 
actor:   de minister 
handeling:  Het aanwijzen van instellingen die een opleiding tot machinist van een torenkraan,  
   mobiele kraan of mobiele hei-installatie mogen certificeren. 
product:  "aanwijzingen" 
periode:  1997-1999 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 7.32, tweede lid onder 1, b.w.  
   Stb. 1999, 435 
 
1052 
actor:   de minister 
handeling:  Het vaststellen van de vergoeding voor de afgifte van een certificaat van   
   vakbekwaamheid voor het bedienen van een torenkraan, mobiele kraan en   
   mobiele hei-installatie. 
product:  "vergoedingsregeling" (Stcrt. 1997, 63) 
periode:  1997-1999 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 7.32, zesde lid, b.w. Stb. 1999,  
   435 
 
1053 
actor:   de minister 
handeling:  Het stellen van nadere regels met betrekking tot het  het gelijkstellen van diploma's  
   met een diploma kraan- en heimachinist en de afgifte en vormvereisten van het  
   deskundigheidsbewijs voor de bediening van een torenkraan, mobiele kraan en  
   mobiele hei-installatie/Het stellen van nadere regels met betrekking tot de   
   gelijkstelling van diploma’s, bekwaamheidsattesten, of andere deskundig-  
  heidsbewijzen voor de bediening van torenkranen, mobiele kranen of   
   funderingsmachines met  een certificaat van vakbekwaamheid dat door of  
   namens de minister wordt afgegeven 
product:  Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63) 
periode:  1997- 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 7.32, zevende lid, gewijzigd  
   Stb. 1999, 435 art. 7.32, lid 4 
 
1173C 
actor:   de minister  
handeling:  het stellen van nadere regels ten aanzien van het veilig gebruik van de hijs- en 

hefwerktuigen op boorinstallaties  
product:  ministeriële regels 
periode:  2003- 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) gewijzigd Stb. 2002, 652 art.  
   7.36b, lid 7 
 
1054 
actor:   de minister 
handeling:  Het stellen van nadere regels met betrekking tot de aanwezigheid van veiligheids- en  
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   gezondheidssignalering in bedrijven. 
product:  Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63) gewijzigd Stcrt. 2003, 128,  
   gewijzigd Stcrt. 2004, 73 
periode:  1997- 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 8.4, tweede lid 
 
205 
actor:   de minister 
handeling:  Het benoemen van de leden van de Herkeuringscommissie 

arbeidsomstandighedenwet. 
product:   
periode:  1992-1999 
bron:   Herkeuringsbesluit arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1992, 90) art. 5 derde lid, b.w.  
   Stb. 1997, 60, Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) art. 8.8, derde lid, b.w.  
   Stb. 1999, 435 
 
1055 
actor:   de minister 
handeling:  Het aanwijzen van instellingen die een certificaat van vakbekwaamheid mogen  
   afgeven voor het verrichten van trekkerarbeid door jeugdigen op de openbare weg. 
product:  "aanwijzingen"o.a.:   
   - Stichting Landelijke Organisatie Beroepsopleidingen Agrarische Sectoren (Stcrt. 

1997, 125) 
periode:  1997- 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 9:36, gewijzigd Stb. 1998, 691  
   art. 9:36, lid 1 
 
1174C 
actor:   de minister 
handeling:  Het bij KB bepalen van het moment waarop artikel 9:36, lid 1 van het   
   Arbeidsomstandighedenbesluit vervalt (het aanwijzen van instellingen die een  
   certificaat van vakbekwaamheid mogen afgeven voor het verrichten van   
   trekkerarbeid door jeugdigen op de openbare weg) 
product:  KB 
periode:  1999- 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) gewijzigd Stb. 1998, 691, art.9:36,  
   lid 2 
 
1175C 
actor:   de minister 
handeling:  Het verlenen van vrijstelling of ontheffing van de  verboden krachtens het  
   Arbeidsomstandigehedenbesluit 
product:  vrijstelling, ontheffing 
periode:  1997- 
grondslag:  Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) gewijzigd Stb. 1999, 105 art. 9.10,  
   b.w. Stb. 1999, 435, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.16a, 9.17, 9.18, 9.19, 9.20 
 
1176C=1205C  1176C vervallen 
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   Arbeidsomstandighedenregeling 
 
1056/1086 
actor:   de minister 
   de minister van Financiën 
handeling:  Het aanwijzen  van investeringen in apparaten of voorzieningen die de   
   arbeidsomstandigheden voor werknemers verbeteren (FARBO-regeling). 
product:  Arbolijsten, onder andere: Stcrt. 1999, 15, Stcrt. 2001, 248, Stcrt. 2002, 238 
periode:  1998- 
grondslag:  Wet op de inkomstenbelasing 1964, Stb. 1964, 519,  gewijzigd Stb. 1997, 731)  
   artikel 10, derde lid onder d, Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63,  
   gewijzigd Stcrt. 1997, 249) artikel 1.17, vernummerd (Stcrt. 1999, 208?) art. 1.16,  
   gewijzigd Stcrt. 2000, 247 
opmerking:  Deze handeling (handelingnummer 1038) komt ook voor in RIO 65   
   “Belastingen: de geheiligde schuld” 
 
1079 
actor:   de minister van Binnenlandse Zaken 
handeling:  Het stellen van regels met betrekking tot duikopleidingen ten behoeve van de   
   brandweer. 
product:  ministeriële regeling 
periode:  1994- 
grondslag:  Regeling arbeid onder overdruk (Stcrt. 1994, 195) artikel 1, eerste lid onder a,  
   Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63) artikel 6.1,  subartikel 1 onder a 
 
1081 
actor:   de minister van Defensie 
handeling:  Het stellen van regels met betrekking tot duikopleidingen ten behoeve van de   
   Koninklijke marine en - landmacht. 
product:  - Regeling duikopleidingen Defensie (Stcrt, 1995, 75) 
periode:  1994- 
grondslag:  Regeling arbeid onder overdruk (Stcrt. 1994, 195) artikel 1, eerste lid onder b,  
   Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63) artikel 6.1, subartikel 1 onder b  
 
 
   Organisatie-, Mandaat-en Volmachtbesluit Arbeidsinspectie 
1209C 
actor:   de Arbeidsinspectie 
handeling:  het adviseren van de Rijksbelastingdienst met betrekking tot verzoeken op  
   grond van de willekeurige afschrijvingen arbo-investeringen 
product:  adviezen 
periode:  1998-  
grondslag:  Wet op de inkomstenbelasting 2001 (Stb. 2000, 216) art. 3.32, lid 2, Wet   
   vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekering (Stb.  
   1995, 635) art. 26, lid 3, Organisatie-, Mandaat- en Volmachtbesluit  
   Arbeidsinspectie (Stcrt. 2004, 23) art. 8, lid 2 onder e 
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   Veiligheidswet 
19 
actor:   de minister 
handeling:  Het aanwijzen van soorten inrichtingen waar het hoofd of bestuurder verplicht is op 

een door de minister aangewezen plaats door de minister aangewezen artikelen uit de 
wet en krachtens de wet vastgestelde voorschriften zichtbaar voor de werknemers op 
te hangen. 

product:   
periode:  1949-1982 
bron:   Veiligheidswet (Stb. 1934, 352), zoals gewijzigd (Stb. 1949, J 346) art. 37bis 
 
20 
actor:   de minister 
handeling:  Het bij amvb vaststellen van reglementen voor veiligheidscommissies in bedrijven. 
product:   
periode:  1940-1982 
bron:   Veiligheidswet (Stb. 1934, 352) art. 20 tweede lid (i.w. Stb. 1938, 886) 
21 
actor:   de minister 
handeling:  Het voorschrijven van de oprichting van veiligheidscommissies. 
product:   
periode:  1940-1982 
bron:   Veiligheidswet (Stb. 1934, 352) art. 20 vijfde en negende lid (i.w. Stb. 1938, 886) 
 
22 
actor:   de minister 
handeling:  Het bepalen van de wijze waarop vakverenigingen van werkgevers en werknemers 

hun mening kenbaar kunnen maken betreffende het reglement voor en het erkennen en 
opheffen van een veiligheidscommissie. 

product:   
periode:  1940-1982   
bron:   Veiligheidswet (Stb. 1934, 352) art. 20 tweede en tiende lid (i.w. Stb. 1938, 886) 
 
23 
actor:   de minister 
handeling:  Het erkennen van veiligheidscommissies. 
product:  erkenning  
periode:  1940-1982 
bron:   Veiligheidswet (Stb. 1934, 352) art. 20 zesde en achtste lid 
 
24 
actor:   de minister 
handeling:  Het bij amvb geven van voorschriften omtrent steun van rijkswege ter bevordering 

van veiligheidscommissies. 
product:   
periode:  1940-1982 
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bron:   Veiligheidswet (Stb. 1934, 352) art. 20 elfde lid (i.w. Stb. 1938, 886) 
 
42  
actor:   de minister 
handeling:  Het beslissen in beroepen tegen beslissingen van de directeur-generaal van de Arbeid 

om een bedrijfsgeneeskundige dienst verplicht te stellen bij een afzonderlijke 
onderneming. 

product:   
periode:  1975-1982 
bron:   Veiligheidswet (Stb. 1934, 352), zoals gewijzigd Stb. 1971, 225, art. 20e derde lid 

(i.w. Stb. 1975, 43) 
 
43 
actor:   de minister 
handeling:  Het verlenen van individuele ontheffingen betreffende de verplichting tot het zich 

verbinden aan een bedrijfsgeneeskundige dienst. 
product:  ontheffing 
periode:  1940-1982 
bron:   Veiligheidswet (Stb. 1934, 352), zoals gewijzigd (Stb. 1959, 56) art. 8f, eerste en 

tweede lid, art. 8e, zesde lid, vernummerd (Stb. 1971, 225) art. 20i, eerste lid  
44  
actor:   de minister 
handeling:  Het beslissen in beroepen tegen aanwijzingen door districtshoofden van fabrieken of 

werkplaatsen, als zijnde fabrieken of werkplaatsen waarin zich gevaren kunnen 
voordoen voor werknemers. 

product:   
periode:  1962-1975 
bron:   Veiligheidswet (Stb. 1934, 352), zoals gewijzigd Stb. 1959, 56 art. 8b vierde lid (i.w. 

Stb. 1962, 237; b.w. Stb. 1971, 225) 
 
45  
actor:   de minister 
handeling:  Het bij amvb bepalen in welke gevallen inrichtingen worden geacht in elkaars nabij-

heid te liggen. 
product:   
periode:  1975-1982 
bron:   Veiligheidswet (Stb. 1934, 352), zoals gewijzigd (Stb. 1971, 225) art. 20g (i.w. Stb. 

1975, 43) 
 
 
53  
actor:   de minister 
handeling:  Het stellen van regels met betrekking tot het bijhouden en verstrekken van statistische 

gegevens en het uitbrengen van verslagen van bedrijfsgeneeskundige diensten. 
product:   
periode:  1962-1982 
bron:   Veiligheidswet (Stb. 1934, 352), zoals gewijzigd (Stb. 1959, 56) art. 8a zevende lid 

(i.w. Stb. 1961, 237), gewijzigd (Stb. 1971, 225) art. 20h eerste lid 
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54  
actor:   de minister 
handeling:  Het bij amvb stellen van nadere regels ten aanzien van veiligheidscertificaten en eisen 

van deskundigheid. 
product:   
periode:  1975-1982 
bron:   Veiligheidswet (Stb. 1934, 352), zoals gewijzigd (Stb. 1971, 225) art. 20s (i.w. Stb. 

1975, 43) 
 
55  
actor:   de minister 
handeling:  Het erkennen van diensten, instellingen of personen, die bevoegd zijn onderzoek te 

verrichten  en veiligheidscertificaten af te geven. 
product:  beschikking 
periode:  1940-1982 
bron:   Veiligheidswet (Stb. 1934, 352), zoals gewijzigd (Stb. 1971, 225) art. 20s tweede lid 

(i.w. Stb. 1975, 43) 
 
56  
actor:   de minister 
handeling:  Het bij amvb stellen van nadere regels ten aanzien van de deskundigheid van de 

werknemers die met aangewezen werkzaamheden zijn belast. 
product:   
periode:  1975-1982 
bron:   Veiligheidswet (Stb. 1934, 352), zoals gewijzigd (Stb. 1971, 225) art. 20t (i.w. Stb. 
1975, 43) 
 
62 
actor:   de minister 
handeling:  Het bij amvb geven van voorschriften ten aanzien van arbeid in fabrieken en 

werkplaatsen. 
product:  algemene maatregel van bestuur 
   - Veiligheidsbesluit voor fabrieken en werkplaatsen (Stb. 1938, 872) b.w. Stb. 1997, 

 60; 
   - Electrotechnisch veiligheidsbesluit (Stb. 1938, 873) b.w. Stb. 1997, 60 
periode:  1940-1997  
bron:   Veiligheidswet (Stb. 1934, 352) art. 6 en 7 
 
 
107 
actor:   de minister 
handeling:  Het bij amvb voorschrijven hetgeen moet worden aangewend bij het aanbrengen of 

verwijderen van loodhoudende verven of plamuren ter vermijding van gevaar en 
bevordering van de zindelijkheid. 

product:  algemene maatregel van bestuur 
   - Veiligheidsbesluit loodwit (Stb. 1939, 865) b.w. Stb. 1997, 60 
periode:  1940-1997 
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bron:   Veiligheidswet (Stb. 1934, 352) art. 16 
 
109 
actor:   de minister 
handeling:  Het bij amvb geven van voorschriften ten aanzien van elektrische installaties voor 

ondernemingen in de agrarische sector. 
product:  algemene maatregel van bestuur 
   - Veiligheidsbesluit elektrische schrikdraden (Stb. 1948, I 482) b.w. Stb. 1997, 60 
periode:  1940-1997 
bron:   Veiligheidswet (Stb. 1934, 352) art. 10 en 11 
 
113 
actor:   de minister 
handeling:  Het bij amvb stellen van nadere regels ten aanzien van arbeid in ondernemingen in de 

landbouw, tuinbouw, bosbouw, veehouderij of veenderij. 
product:  algemene maatregel van bestuur 
   - Veiligheidsbesluit voor veenderijen (Stb. 1938, 874); 
   - Landbouwveiligheidsbesluit (Stb. 1950, K 107) b.w. Stb. 1997, 60 
periode:  1940-1997 
bron:   Veiligheidswet (1934, 352) art. 11 
 
120 
actor:   de minister 
handeling:  Het bij amvb vaststellen van nadere regels ter bescherming van werknemers tegen de 

inwerking van ioniserende stralen. 
product:  algemene maatregel van bestuur 
   - Veiligheidsbesluit ioniserende stralen (Stb. 1957, 116; b.w. Stb. 1963, 98); 
   - Veiligheidsbesluit ioniserende stralen (Stb. 1963, 98) 
periode:  1958-1983 
bron:   Veiligheidswet (Stb. 1934, 352) art. 7, 9, 11, 12 en 21 
 
135 
actor:   de minister 
handeling:  Het bij amvb geven van voorschriften ten aanzien van arbeid bij vervoer te water met 

schepen, niet zijnde zeeschepen of bij laden en lossen van schepen, niet zijnde 
zeeschepen, en het bepalen van gevallen waarin het gewicht van een te verzenden stuk 
bij benadering kan worden aangeduid. 

product:  algemene maatregel van bestuur 
   - Veiligheidsbesluit binnenvaart (Stb. 1963, 170) b.w. Stb. 1997, 60 
periode:  1940-1997 
bron:   Veiligheidswet (Stb. 1934, 352) art. 9 eerste lid en art. 12 eerste en zesde lid 
 
148 
actor:   de minister 
handeling:  Het bij amvb geven van nadere regels ten aanzien van bepaalde gevaarlijke 

werkzaamheden aan boord van tankschepen. 
product:  algemene maatregel van bestuur 
   - Veiligheidsbesluit tankschepen (Stb. 1974, 566) b.w. Stb. 1997, 60 
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periode:  1940-1997 
bron:   Veiligheidswet (Stb. 1934, 352) art. 7 
 
155 
actor:   de minister 
handeling:  Het bij amvb vaststellen van nadere regels ter voorkoming van schade aan de 

gezondheid ten gevolge van de arbeid, in het bijzonder tot het voorkomen van vergif-
tiging, besmetting of beroepsziekten. 

product:  algemene maatregel van bestuur 
   - Besluit propaansulton (Stb. 1976, 97; b.w. Stb. 1991, 453) 
periode:  1940-1991 
bron:   Veiligheidswet (Stb. 1934, 352) art. 7 en 8 eerste lid onder h, art. 11 en 12 eerste lid 

onder c 
opmerking:  Dit besluit werd overbodig met het nieuwe Besluit specifieke gezondheidsschadelijke 

stoffen (Stb. 1991, 453)  
 
156 
actor:   de minister 
handeling:  Het bij amvb vaststellen van voorschriften ten aanzien van de arbeid in restgroepen. 
product:  algemene maatregel van bestuur 
   - Veiligheidssignalering voor de restgroepen (Stb. 1982, 59) 
periode:  1982-1993  
bron:   Veiligheidswet (1934, 352) art. 9 
opmerking:  Dit besluit moet zijn opgeheven bij het VB Restgroepen, de handeling wordt 

overgenomen door VB Restgroepen 
 
158 
actor:   de minister 
handeling:  Het bij amvb aanwijzen van werktuigen, toestellen, vaten of gereedschappen die aan 

bepaalde gestelde veiligheidsmaatregelen moeten voldoen. 
product:  algemene maatregel van bestuur 
   - Veiligheidsbesluit gevaarlijke werktuigen (Stb. 1940, 842) 
periode:  1940-1982 
bron:   Veiligheidswet (Stb. 1934, 352) art. 19 eerste lid 
opmerking:  Het Veiligheidsbesluit gevaarlijke werktuigen wordt ingevolge de 

Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 52 geacht te zijn vastgesteld 
krachtens de Wet op de gevaarlijke werktuigen (Stb. 1952, 104) 

 
159 
actor:   de minister 
handeling:  Het aanwijzen van een ambtenaar, niet zijnde het districtshoofd van de 

Arbeidsinspectie, die ontheffingen kan verlenen van gestelde veiligheidsvoorschriften, 
waaraan aangewezen werktuigen, toestellen, vaten of gereedschappen moeten vol-
doen. 

product:  ministeriële regeling 
   - beschikking nr. 2332 (Stcrt. 1949, 234) 
periode:  1940-1982 
bron:   Veiligheidswet (Stb. 1934, 352) art. 19 eerste lid 
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160 
actor:   de minister 
handeling:  Het aanwijzen van diensten, instellingen, ondernemingen of personen die gevaarlijke 

werktuigen kunnen onderzoeken of beproeven. 
product:   
periode:  nvt 
bron:   Veiligheidswet (Stb. 1934, 352), zoals gewijzigd (Stb. 1977, 689) art. 19 tweede lid 

(niet in werking getreden) 
 
161 
actor:   de minister 
handeling:  Het bij amvb aanwijzen van werktuigen, toestellen, vaten of gereedschappen die aan 

bepaalde gestelde veiligheidsmaatregelen moeten voldoen, het geven van 
voorschriften met betrekking tot constructie en (her-)beproeving en het vaststellen van 
tarieven voor (her-)beproeving. 

product:  algemene maatregel van bestuur(?) 
   - Besluit tot vaststelling van maatregelen ter voorkoming van gevaar, voortvloeiende 

uit het voor andere doeleinden bezigen van drukvaten, welke als motorgasdrukvat 
dienst hebben gedaan (Stb. 1945, F 237) 

periode:  1940-1982 
bron:   Veiligheidswet (Stb. 1934, 352) art. 19 
 
162 
actor:   de minister 
handeling:  Het bij amvb stellen van nadere regels met betrekking tot de meldingsplicht voor 

werkgevers bij gevaarlijke werkzaamheden of gevaarlijke stoffen in de onderneming. 
product:   
periode:  1981-1992 
bron:   Veiligheidswet (Stb. 1934, 352), zoals gewijzigd (Stb. 1981, 371) art. 19a eerste en 

tweede lid 
 
201 
actor:   de minister 
handeling:  Het bij amvb bepalen dat bij bepaalde arbeid werknemers verplicht zijn zich 

geneeskundig te laten onderzoeken. 
product:  algemene maatregel van bestuur 
   - Besluit tot vaststelling van een amvb zoals bedoeld in art. 24 tweede lid van de 

Veiligheidswet 1934 
periode:  1940-1975 
bron:   Veiligheidswet (Stb. 1934, 352) art. 24 tweede lid (b.w. Stb. 1975, 43) 
 
203 
actor:   de minister 
handeling:  Het aanwijzen van geneeskundigen voor het verrichten van herkeuringen van 

werknemers. 
product:   
periode:  1940-1983 
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bron:   Veiligheidswet (Stb. 1934, 352), zoals gewijzigd (Stb. 1971, 225) art. 20p achtste lid 
 
212 
actor:   de minister 
handeling:  Het bij amvb stellen van nadere regels met betrekking tot ambtenaren, andere dan die 

van de Arbeidsinspectie en de Inspectie van de havenarbeid, belast met de handhaving 
van en medewerking aan de uitvoering van de Veiligheidswet. 

product:   
periode:  1940-1982 
bron:   Veiligheidswet (Stb. 1934, 352) art. 21, derde lid en art. 22 (i.w. Stb. 1940, O 802) 
 
213 
actor:   de minister 
handeling:  Het aanwijzen van gevallen waarin na een ongeval de resultaten van het verrichte 

onderzoek niet door de Rijksverzekeringsbank aan het districtshoofd dienen te worden 
meegedeeld. 

product:   
periode:  1940-1967 
bron:   Veiligheidswet (Stb. 1934, 352) art. 25 tweede lid (b.w. Stb. 1967, 100) 
 
217 
actor:   de minister 
handeling:  Het bepalen van de wijze waarop vakverenigingen van werkgevers en werknemers 

hun mening kenbaar kunnen maken betreffende een ontheffing die wordt verleend 
door de districtshoofden van de Arbeidsinspectie. 

product:   
periode:  1940-1982 
bron:   Veiligheidswet (Stb. 1934, 352) art. 18 
 
220 
actor:   de minister 
handeling:  Het beslissen op beroepen van hoofden of bestuurders van ondernemingen tegen eisen 

ten aanzien van arbeid in fabrieken en werkplaatsen, in agrarische ondernemingen, op 
schepen niet zijnde zeeschepen of arbeid niet vallende onder deze categorieën. 

product:   
periode:  1940-1982 
bron:   Veiligheidswet (Stb. 1934, 352) art. 27 
 
221 
actor:   de minister 
handeling:  het beslissen op beroepen tegen aanwijzingen van districtshoofden wie hoofd of 

bestuurder van de onderneming is. 
product:   
periode:  1975-1980 
bron:   Veiligheidswet (Stb. 1934, 352) art. 27, b.w. Stb. 1980, 664 
 
222 
actor:   de minister 
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handeling:  Het beslissen op beroepen tegen beschikkingen van districtshoofden of de directeur-
generaal van de Arbeid inzake ontheffingen ten aanzien van maatregelen betreffende 
het gebruik van loodhoudende stoffen bij schilderwerk en veiligheidsvoorschriften 
voor gevaarlijke toestellen. 

product:   
periode:  1940-1980 
bron:   Veiligheidswet (Stb. 1934, 352) art. 27, b.w. Stb. 1980, 664 
 
228 
actor:   de minister 
handeling:  Het instellen van het College van Bijstand en advies voor de Bedrijfsgeneeskunde. 
product:   
periode:  1961-1982 
bron:   Veiligheidswet (Stb. 1934, 352), zoals gewijzigd Stb. 1959, 56 art. 8e eerste lid (i.w. 

Stb. 1961, 237) 
 
229 
actor:   de minister 
handeling:  Het benoemen van leden en plaatsvervangende leden van het College van Bijstand en 

advies voor de Bedrijfsgeneeskunde. 
product:  beschikking 
periode:  1961-1982 
bron:   Veiligheidswet (Stb. 1934, 352), zoals gewijzigd Stb. 1959, 56 art. 8e eerste lid (i.w. 

Stb. 1961, 237) 
 
230 
actor:   de minister 
handeling:  Het bij amvb vaststellen van nadere regels omtrent samenstelling, taak en werkwijze 

van het College van Bijstand en Advies voor de Bedrijfsgeneeskunde. 
product:  algemene maatregel van bestuur 
   - Besluit College van Bijstand en Advies voor de Bedrijfsgeneeskunde (Stb. 1961, 

234; b.w. Stb. 1974, 742); 
   - Besluit College van Bijstand en Advies voor de Bedrijfsgeneeskunde (Stb. 1974, 

742; b.w. Stb. 1980, 664) 
periode:  1961-1982 
bron:   Veiligheidswet (Stb. 1934, 352), zoals gewijzigd Stb. 1959, 56 art. 8e achtste lid (i.w. 

Stb. 1961, 237) 
 
628  
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het aanwijzen van bepaalde fabrieken of werkplaatsen waar zich bijzondere gevaren 

voor de daar werkzame werknemers voordoen. 
product:   
periode:  1962-1975 
bron:   Veiligheidswet (Stb. 1934, 352), zoals gewijzigd (Stb. 1959, 56) art. 8b tweede lid 

(i.w. Stb. 1961, 237; b.w. Stb. 1971, 225) 
 
655 
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actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie (sinds 1940)/de directeur-generaal van de 
Arbeid (sinds 1949) 

handeling:  Het verlenen van ontheffingen van gestelde veiligheidsvoorschriften waaraan 
aangewezen werktuigen, toestellen, vaten of gereedschappen moeten voldoen. 

product:  ontheffing 
periode:  1940-1982 
bron:   Veiligheidswet (Stb. 1934, 352) art. 19 eerste lid 
 
663 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het geven van aanzeggingen aan werkgevers, dat werkzaamheden niet mogen worden 

verricht door bepaalde personen, onderzocht door geneeskundigen. 
product:   
periode:  1975-1982 
bron:   Veiligheidswet (Stb. 1934, 352), zoals gewijzigd (Stb. 1971, 225) art. 20p vijfde en 

negende lid 
 
665 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het aanwijzen van geneeskundigen die werknemers onderzoeken. 
product:   
periode:  1975-1980 
bron:   Veiligheidswet (Stb. 1934, 352), zoals gewijzigd (Stb. 1971, 225) art. 20p derde lid, 

b.w. Stb. 1980, 664 
 
668 
actor:   de ambtenaren van de Arbeidsinspectie/de ambtenaren van de Inspectie voor de 

havenarbeid/de elektrotechnisch-adviseurs en de elektrotechnisch-ingenieurs van de 
Arbeidsinspectie 

handeling:  Het instellen van onderzoeken (al dan niet na een ongeval). 
product:  rapportage 
periode:  1940-1999 
bron:   Veiligheidswet (Stb. 1934, 352) art. 26 eerste lid; Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 

1980, 664) art. 32 derde en vierde lid, b.w. Stb. 1999, 184 
opmerking:  Bij beschikking (Stcrt. 1938, 252) werden door de minister tevens bevoegd verklaard  
   de elektrotechnisch-adviseur en de elektrotechnisch-ingenieur. 
 
673 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het opmaken, ondertekenen en aanwijzen van de ophangplaats van een reglement 

bevattende hetgeen moet worden gedaan of nagelaten in het belang van de veiligheid 
van de arbeid. 

product:   
periode:  1940-1982 
bron:   Veiligheidswet (Stb. 1934, 352) art. 8 eerste lid 
 
675 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
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handeling:  Het aanwijzen in geval van twijfel, als wie het hoofd of bestuurder van de onderne-
ming wordt aangemerkt. 

product:   
periode:  1975-1982 
bron:   Veiligheidswet (Stb. 1934, 352), zoals gewijzigd (Stb. 1971, 225) art. 12 zevende lid 

(i.w. Stb. 1975, 43) 
 
676 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het verlenen van individuele ontheffingen betreffende het gebruik van loodhoudende 

stoffen bij schilderwerk. 
product:  beschikking 
periode:  1940-1982 
bron:   Veiligheidswet (Stb. 1934, 352) art. 14 eerste lid en art. 15 tweede lid  
 
677 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie/directeur-generaal van de Arbeid (sinds 

1949) 
handeling:  Het verlenen van individuele ontheffingen betreffende verbodsbepalingen voor 

gevaarlijke werktuigen. 
product:  beschikking 
periode:  1940-1982 
bron:   Veiligheidswet (Stb. 1934, 352)  art. 19 eerste lid 
opmerking:  De directeur-generaal van de Arbeid werd aangewezen bij beschikking no. 2332 

(Stcrt. 1949, 234) 
871 
actor:   de opperbevelhebber van land- en zeemacht 
handeling:  Het geven van voorschriften met betrekking tot constructie en (her-)beproeving van 

toestellen en vaten die gevaar voor ontploffing opleveren. 
product:  regeling 
   - Besluit betreffende het gebruik van drukvaten, dienende voor de voortbeweging 

van motorvaar- en -voertuigen (Stb. 1940, O 802; b.w. Stb. 1947, H 70) 
periode:  1940-1947 
bron:   Veiligheidswet (Stb. 1934, 352) art. 19, tweede lid 
 
872 
actor:   de secretaris-generaal van het Departement van Sociale Zaken 
handeling:  Het geven van voorschriften met betrekking tot constructie en (her-)beproeving van 

toestellen en vaten die gevaar voor ontploffing opleveren. 
product:  Besluit betreffende inrichtingen voor het vullen van drukvaten, dienende voor de 

voortbeweging van motor- en -voertuigen (Stcrt. 1942, 70; b.w. Stb. 1947, H 70). 
periode:  1940-1945 
bron:   Veiligheidswet (Stb. 1934, 352) art. 19 tweede lid 
 
 
   Veiligheidsbesluit fabrieken en werkplaatsen (VBF) 
63 
actor:   de minister 
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handeling:  Het aanwijzen van lokalen waarin verwarmingstoestellen aanwezig zijn, die op 
veiligheid moeten zijn beoordeeld. 

product:   
periode:  nvt  
bron:   VBF (Stb. 1938, 872), zoals gewijzigd (Stb. 1977, 52) art. 18, derde lid (niet in 

werking getreden) 
 
64 
actor:   de minister 
handeling:  Het erkennen van personen, ondernemingen, diensten of instellingen, die bevoegd zijn 

verwarmingstoestellen te controleren. 
product:   
periode:  nvt  
bron:   VBF (Stb. 1938, 872), zoals gewijzigd (Stb. 1977, 52) art. 18 derde lid (niet in 

werking getreden)  
 
65 
actor:   de minister 
handeling:  Het stellen van nadere regels met betrekking tot voorschriften om het in brand geraken 

of exploderen van gevaarlijke stoffen te voorkomen en te beperken. 
product:   
periode:  1975-1989 
bron:   VBF (Stb. 1938, 872), zoals gewijzigd (Stb. 1977, 52) art. 23, vierde lid (i.w. Stb. 

1978, 15, b.w. Stb. 1989, 416) 
 
66 
actor:   de minister 
handeling:  Het geven van voorschriften omtrent onderzoek op veiligheid van materile voorzie-

ningen ter voorkoming van brand en explosie. 
product:   
periode:  1977-1989 
bron:   VBF (Stb. 1938, 872), zoals gewijzigd (Stb. 1977, 52) art. 23, vijfde lid (i.w. Stb. 

1978, 15, b.w. Stb. 1989, 416) 
 
67 
actor:   de minister 
handeling:  Het erkennen van personen, ondernemingen, diensten of instellingen die bevoegd zijn 

onderzoekingen te toen bij materiële voorzieningen ter voorkoming van brand en 
explosie. 

product:   
periode:  1977-1989 
bron:   VBF (Stb. 1938, 872), zoals gewijzigd (Stb. 1977, 52) art. 23, vijfde lid (i.w. Stb. 

1978, 15, b.w. Stb. 1989, 416) 
 
68 
actor:   de minister 
handeling:  Het stellen van nadere regels ten aanzien van de eisen die worden gesteld aan schaft-

lokalen. 
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product:   
periode:  1990-1997 
bron:   VBF (Stb. 1938, 872), zoals gewijzigd (Stb. 1977, 52) art. 47 vijfde lid, gewijzigd 

(Stb. 1990, 491) art. 47, vijfde lid (i.w. Stb. 1990, 492) b.w. Stb. 1997, 60 
69 
actor:   de minister 
handeling:  Het stellen van nadere regels ten aanzien van de veiligheid van hijs- of hefwerktuigen. 
product:  ministeriële regeling 
   - Voorschriften mobiele kranen en torenkranen (Stcrt. 1982, 77) 
periode:  1982-1997 
bron:   VBF (Stb. 1938, 872), zoals gewijzigd (Stb. 1977, 52) art. 140, elfde lid, art. 141, 

eerste, vijfde, zesde,  zevende en negende lid (i.w. Stb. 1982, 177) b.w. Stb. 1997, 60 
 
70 
actor:   de minister 
handeling:  Het erkennen van personen, ondernemingen, diensten of instellingen die bevoegd zijn 

onderzoekingen en beproevingen te verrichten op de door de minister vastgestelde 
categorieën hijskranen. 

product:  beschikking 
   - Erkenning stichting Keboma (Stcrt. 1982, 77) 
periode:  1982-1999 
bron:   VBF (Stb. 1938, 872), zoals gewijzigd (Stb. 1977, 52) art. 141, vijfde lid (i.w. Stb. 

1982, 177) b.w. Stb. 1997, 60, Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 
7.19, negende lid, b.w. Stb. 1999, 435 

opmerking:  De beschikking aan de stichting Keboma blijft gedurende een periode van vier jaar  
   vanaf de inwerkingtreding van de Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63)  
   van kracht. Zie Arbeidsomstandighedenregeling art. 9.2, tweede lid. 
 
71 
actor:   de minister 
handeling:  Het erkennen van personen, ondernemingen, diensten of instellingen die onder-

zoekingen, beproevingen en warmtebehandelingen moeten uitvoeren aan kettingwerk. 
product:   
periode:  1990-1997 
bron:   VBF (Stb. 1938, 872), zoals gewijzigd (Stb. 1990, 491) art. 143, vijfde lid (i.w. 1990, 

492) b.w. Stb. 1997, 60 
 
72 
actor:   de minister 
handeling:  Het vaststellen van het model en inhoud van het geschrift met gegevens betreffende 

het kettingwerk. 
product:  ministeriële regeling  
   - nr. 4682, Stcrt. 1939, 253 (ingetrokken Stcrt. 1991, 82) 
   - Vaststelling model formulier kettingwerk (Stcrt. 1991, 82)  
periode:  1940-1997 
bron:   VBF (Stb. 1938, 872) art. 143, tweede lid (gewijzigd: Stb. 1977, 52, art. 143, zevende 

en achtste lid (niet in werking getreden) gewijzigd: Stb. 1990, 491, art. 143, zevende 
en achtste lid b.w. Stb. 1997, 60 
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73 
actor:   de minister 
handeling:  Het stellen van nadere regels ten aanzien van het werken met hijsgereedschappen. 
product:   
periode:  1990-1997 
bron:   VBF (Stb. 1938, 872), zoals gewijzigd (Stb. 1977, 52) art. 143, tiende lid, gewijzigd 

(Stb. 1990, 491) art. 143, tiende lid (i.w. Stb. 1990, 492) b.w. Stb. 1997, 60 
 
74 
actor:   de minister 
handeling:  Het stellen van regels met betrekking tot het aanduiden van reservoirs, leidingen, 

appendages en apparatuur voor stoffen die gevaar voor de veiligheid en gezondheid 
van werknemers kan opleveren. 

product:   
periode:  1989-1993 
bron:   VBF (Stb. 1938, 872), zoals gewijzigd (Stb. 1989, 416) art 153, vierde lid (i.w. Stb. 

1989, 416, b.w. 1993, 530) 
 
75 
actor:   de minister 
handeling:  Het stellen van regels ten aanzien van het werken met gevaarlijke stoffen. 
product:   
periode:  1978-1997 
bron:   VBF (Stb. 1938, 872), zoals gewijzigd (Stb. 1977, 52) art. 160, vijfde lid (i.w. Stb. 

1978, 15), gewijzigd: (Stb. 1989, 416) art. 160, zesde lid  b.w. Stb. 1997, 60 
opmerking:  In 1989 wordt het artikel uitgebreid. De te stellen regels kunnen betrekking hebben op 

criteria en methoden volgens welke dient te worden bepaald of een stof gevaar 
oplevert, en op eisen van deskundigheid waaraan werknemers moeten voldoen.  

 
76 
actor:   de minister 
handeling:  Het stellen van nadere regels ten aanzien van materiële voorzieningen ter voorkoming 

van gevaar voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. 
product:   
periode:  1989-1997 
bron:   VBF (Stb. 1938, 872), zoals gewijzigd (Stb. 1989, 416) art. 160, zevende lid (i.w. Stb. 

1989, 416) b.w. Stb. 1997, 60 
 
 
77 
actor:   de minister  
handeling:  Het erkennen van personen, ondernemingen, diensten of instellingen, die onder-

zoekingen kunnen verrichten aan materiële voorzieningen ter voorkoming van gevaar 
voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. 

product:  erkenning 
periode:  1989-1997 
bron:   VBF (Stb. 1938, 872), zoals gewijzigd (Stb. 1989, 416) art. 160, zevende lid (i.w. Stb. 
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1989, 416) b.w. Stb. 1997, 60 
 
78 
actor:   de minister 
handeling:  Het stellen van nadere regels ten aanzien van gevaarlijke stoffen ten behoeve van het 

laten springen van objecten of materialen. 
product:   
periode:  1978-1997 
bron:   VBF (Stb. 1938, 872), zoals gewijzigd (Stb. 1977, 52) art. 161, tweede lid (i.w. 1978, 

15) b.w. Stb. 1997, 60 
 
79 
actor:   de minister 
handeling:  Het nader stellen van eisen ten aanzien van de deskundigheid van een toezicht-

houdend persoon bij werkzaamheden betreffende het springen van objecten of ma-
terialen. 

product:   
periode:  1978-1997 
bron:   VBF (Stb. 1938, 872), zoals gewijzigd (Stb. 1977, 52) art. 161, derde lid (i.w. 1978, 

15) b.w. Stb. 1997, 60 
 
80 
actor:   de minister 
handeling:  Het stellen van nadere regels ten aanzien van de door het toezichthoudende personeel 

bij  werkzaamheden betreffende het springen van objecten of materialen te volgen 
opleiding aan een erkend opleidingsinstituut. 

product:   
periode:  1978-1997 
bron:   VBF (Stb. 1938, 872), zoals gewijzigd (Stb. 1977, 52) art. 161, vierde lid (i.w. 1978, 

15) b.w. Stb. 1997, 60 
 
81 
actor:   de minister 
handeling:  Het erkennen van een opleidingsinstituut voor toezichthoudend personeel bij 

werkzaamheden betreffende het springen van objecten of materialen.  
product:   
periode:  1978-1997 
bron:   VBF (Stb. 1938, 872), zoals gewijzigd (Stb. 1977, 52) art. 161, vierde lid (i.w. 1978, 

15) b.w. Stb. 1997, 60 
 
82 
actor:   de minister 
handeling:  Het aanwijzen van diensten of instellingen die bevoegd zijn certificaten uit te geven 

omtrent de sterkte van acetyleentoestellen. 
product:  beschikking  
   - nr. 3021,  Stcrt. 1939, 162  
periode:  1940-1967 
bron:   VBF (Stb. 1938, 872), art. 168, derde lid; gewijzigd (Stb. 1948, I 381) art. 168, vierde 
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lid (b.w. Stb. 1967, 578) 
 
83 
actor:   de minister 
handeling:  Het aangeven van het soort bewijs dat door personen moet worden overlegd waaruit 

blijkt dat zij met het verlenen van eerste hulp vertrouwd zijn.  
product:  ministeriële regeling  
   - nr. 1460, Stcrt. 1951, 174, b.w. Stcrt. 1966, 194; 
   - nr. 6156, Stcrt. 1966, 194, b.w. Stcrt. 1974 74; 
   - Aanwijzing van geldig eenheidsdiploma EHBO voor het verlenen van eerste hulp 

bij ongevallen in fabrieken of werkplaatsen en in stuwadoorsbedrijven 1974 (Stcrt. 
1974, 74) 

periode:  1940-1997 
bron:   VBF (Stb. 1938, 872), art. 178, eerste lid, gewijzigd (Stb. 1977, 52) b.w. Stb. 1997, 

60 
 
84 
actor:   de minister 
handeling:  Het voor alle of door de minister omschreven categorie fabrieken en werkplaatsen, 

vaststellen van nadere regels met betrekking tot het voorkomen of beperken van, en 
bescherming tegen schadelijke geluidsniveaus. 

product:  ministeriële regeling 
   - Besluit tot vaststelling schadelijke geluidsniveaus (Stcrt. 1987, 56) 
periode:  1987-1997 
bron:   VBF (Stb. 1938, 872), zoals gewijzigd (Stb. 1977, 52) art. 179a, vijfde lid, gewijzigd 

(Stb. 1987, 35, krachtens Veiligheidswet) (Stb. 1987, 36, krachtens Arbeidsom-
standighedenwet), art. 179a, vijfde, zesde en zevende lid (vernummerd (Stb. 1991, 
598) tot art. 179b), gewijzigd (Stb. 1991, 598) art. 179a, zesde lid, art. 184, derde lid 
(Stb. 1977, 52) (i.w. Stb. 1987, 236 en 237) b.w. Stb. 1997, 60 

 
85 
actor:   de minister 
handeling:  Het verlenen van vrijstellingen of ontheffingen van het bepaalde omtrent gehoorbe-

schermingsmiddelen. 
product:  vrijstelling/ontheffing 
periode:  1991-1997 
bron:   VBF (Stb. 1938, 872), zoals gewijzigd (Stb. 1991, 598) art. 179e, eerste lid, art. 179f, 

art. 179, tweede lid (i.w. Stb. 1991, 598) b.w. Stb. 1997, 60 
 
 
86 
actor:   de minister 
handeling:  Het stellen van regels met betrekking tot voorkoming van schadelijke gevolgen of 

hinder bij werknemers die worden blootgesteld aan schadelijke stoffen. 
product:  - Regeling wettelijke grenswaarden (Stcrt. 1994, 52) gewijzigd Stcrt. 1996, 103 
periode:  1989-1997 
bron:   VBF (Stb. 1938, 872), zoals gewijzigd (Stb. 1989, 416) art. 182a, zesde lid (i.w. Stb. 

1989, 416) b.w. Stb. 1997, 60 
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87 
actor:   de minister 
handeling:  Het vaststellen van waarden van concentraties van aangewezen stoffen in de lucht 

waarboven werknemers niet mogen worden blootgesteld. 
product:  - Regeling wettelijke grenswaarden (Stcrt. 1994, 52) gewijzigd Stcrt. 1996, 103 
periode:  1989-1997 
bron:   VBF (Stb. 1938, 872), zoals gewijzigd (Stb. 1989, 416) art. 182a, zevende lid (i.w. 

Stb. 1989, 416) b.w. Stb. 1997, 60 
 
88 
actor:   de minister 
handeling:  Het stellen van regels met betrekking tot de afvoer van verontreinigde lucht en de 

toevoer van niet-verontreinigde lucht. 
product:   
periode:  1989-1997 
bron:   VBF (Stb. 1938, 872), zoals gewijzigd (Stb. 1989, 416) art. 182b, tweede lid (i.w. Stb. 

1989, 416) b.w. Stb. 1997, 60 
 
89 
actor:   de minister 
handeling:  Het stellen van regels met betrekking tot het recirculeren van lucht. 
product:   
periode:  1989-1997 
bron:   VBF (Stb. 1938, 872), zoals gewijzigd (Stb. 1989, 416) art. 182b, derde lid (i.w. Stb. 

1989, 416) b.w. Stb. 1997, 60 
 
90 
actor:   de minister 
handeling:  Het stellen van nadere regels ten aanzien van de veiligheid van werknemers bij het 

werken met toestellen die niet-ioniserende elektromagnetische straling uitzenden.  
product:   
periode:  1978-1997 
bron:   VBF (Stb. 1938, 872), zoals gewijzigd (Stb. 1977, 52) art. 183a, derde lid,  art. 184, 

derde lid (i.w. Stb. 1978, 15) b.w. Stb. 1997, 60 
 
91 
actor:   de minister 
handeling:  Het stellen van nadere regels ten aanzien van het kiezen van meetpunten van 

vinylchloridemonomeer. 
product:   
periode:  1982-1997 
bron:   VBF (Stb. 1938, 872), zoals gewijzigd (Stb. 1982, 433) art. 183e, tweede lid (i.w. Stb. 

1982, 433) b.w. Stb. 1997, 60 
 
92 
actor:   de minister 
handeling:  Het vaststellen van nadere regels met betrekking tot toegestane waarde van vinyl-
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chloridemonomeer. 
product:  ministeriële regeling 
   - Vaststelling schadelijke concentraties vinylchloridemonomeer (Stcrt. 1982, 143) 
periode:  1982-1997 
bron:   VBF (Stb. 1938, 872), zoals gewijzigd (Stb. 1982, 433) art. 183h, eerste en tweede 

lid, art. 183i, eerste lid (i.w. Stb. 1982, 433) b.w. Stb. 1997, 60 
 
93 
actor:   de minister 
handeling:  Het stellen van nadere regels met betrekking tot voorzieningen om grote concentraties 

vinylchloridemonomeer te verminderen. 
product:   
periode:  1982-1997 
bron:   VBF (Stb. 1938, 872), zoals gewijzigd (Stb. 1982, 433) art. 182i, tweede lid (i.w. Stb. 

1982, 433) b.w. Stb. 1997, 60 
 
94 
actor:   de minister 
handeling:  Het stellen van regels ten aanzien van signalen, aanwijzigingen en aangebrachte com-

binatie van kleuren ter bescherming van de veiligheid of gezondheid van werknemers. 
product:  ministeriële regeling 
   - Besluit Veiligheidssignalering op de arbeidsplaats (Stcrt. 1982, 142) 
periode:  1982-1993 
bron:   VBF (Stb. 1938, 872), zoals gewijzigd (Stb. 1982, 58) art. 188b, eerste en derde lid 

(i.w. Stb. 1982, 595, b.w. 1993, 530) 
opmerking:  Overgenomen door het Besluit veiligheids- en gezondheidssignalering (Stb. 1993, 

530) 
 
95 
actor:   de minister 
handeling:  Het van toepassing verklaren van de registratie- en meldingsplicht op de door de 

minister aangewezen stoffen die gevaar voor de veiligheid en gezondheid van werkne-
mers kunnen opleveren, en waarop art. 34 van de Wet op de Milieugevaarlijke stoffen 
niet van toepassing is. 

product:   
periode:  1989-1997 
bron:   VBF (Stb. 1938, 872), zoals gewijzigd (Stb. 1989, 416) art. 188c, derde lid (i.w. Stb. 

1989, 416) b.w. Stb. 1997, 60 
opmerking:  Art. 34 van de Wet op de Milieugevaarlijke  stoffen geeft categorieën stoffen die 

gevaar kunnen opleveren.  
 
96 
actor:   de minister 
handeling:  Het vaststellen van gegevens van aangewezen stoffen die dienen te worden 

opgenomen in een register.  
product:  ministeriële regeling 
   - Aanvulling registratieplicht kankerverwekkende stoffen (Stcrt. 1991, 210) 
   - Aanvulling registratieplicht voor de voortplanting vergiftige stoffen (Stcrt. 1995,  
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    25) 
periode:  1989-1997 
bron:   VBF (Stb. 1938, 872), zoals gewijzigd (Stb. 1989, 416) art. 188c, vierde lid (i.w. Stb. 

1989, 416) b.w. Stb. 1997, 60 
 
97 
actor:   de minister 
handeling:  Het aanwijzen van vormen van arbeid, waaraan gevaren voor de veiligheid of gezond-

heid van werknemers zijn verbonden en het aangeven van gegevens die naar aan-
leiding van dit werk moeten worden overlegd aan het districtshoofd/een regionaal 
directeur. 

product:   
periode:  1989-1997 
bron:   VBF (Stb. 1938, 872), zoals gewijzigd (Stb. 1989, 416) art. 188d, eerste en tweede lid 

(i.w. Stb. 1989, 416) b.w. Stb. 1997, 60 
 
98 
actor:   de minister 
handeling:  Het stellen van nadere regels ten aanzien van  maatregelen die door de eis van goed en 

veilig werken worden gevorderd om instorten, omvallen of breken van een bouwwerk 
of andere constructie of een gedeelte daarvan, of van de daarbij toegepaste steigers, 
stut- en andere hulpcontructies te voorkomen. 

product:   
periode:  1978-1997 
bron:   VBF (Stb. 1938, 872), zoals gewijzigd (Stb. 1977, 52) art. 212bis, vijfde lid (i.w. Stb. 

1978, 15) b.w. Stb. 1997, 60 
 
99 
actor:   de minister 
handeling:  Het nader bepalen van eisen waaraan deskundige personen die toezicht houden op het 

opbouwen, nazien en afbreken van steigers moeten voldoen. 
product:   
periode:  1978-1997 
bron:   VBF (Stb. 1938, 872), zoals gewijzigd (Stb. 1977, 52) art. 212ter, vierde lid (i.w. Stb. 

1978, 15) b.w. Stb. 1997, 60 
 
100 
actor:   de minister 
handeling:  Het bepalen van eisen van deskundigheid die worden gesteld ten behoeve van het 

bedienen van torenkranen en het verlenen van vrijstellingen, het vaststellen van een 
model van het schriftelijk bewijs van deskundigheid.  

product:  ministeriële regeling 
   - Eisen en bewijzen van deskundigheid met betrekking tot het bedienen van toren-

kranen op bouwwerken (Stcrt. 1975, 140, b.w. Stcrt. 1989, 227) 
   - Deskundigheidsbewijzen (mobiele) kranen en mobiele hei-installaties (Stcrt. 1989, 

227) b.w. Stcrt. 1995, 67 
   - Deskundigheidsbewijzen (mobiele) kranen en mobiele hei-installaties (Stcrt. 1995,  
   67) 
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periode:  1975-1997 
bron:   VBF (Stb. 1938, 872), zoals gewijzigd (Stb. 1975, 238) art. 212sexies, vijfde, zevende 

en achtste lid, gewijzigd (Stb. 1977, 52) art. 212sexies, eerste, derde en vierde lid, 
gewijzigd (Stb. 1989, 345), art. 212sexies, achtste lid  (i.w. Stb. 1975, 238) b.w. Stb. 
1997, 60 

 
101 
actor:   de minister 
handeling:  Het aanwijzen van instellingen waar opleidingen tot torenkraanbestuurder worden 

gegeven. 
product:  beschikking 
   - Aanwijzing als instelling bedoeld in art. 212sexies, zesde lid, Stcrt. 1975, 137, b.w. 

Stcrt. 1989, 227 
periode:  1975-1997 
bron:   VBF (Stb. 1938, 872), zoals gewijzigd (Stb. 1975, 238) art. 212sexies, zesde lid, 

gewijzigd (Stb. 1977, 52) art. 212sexies, tweede lid  (i.w. Stb. 1975, 238) gewijzigd 
(Stb. 1989, 345) b.w. Stb. 1997, 60 

 
102  
actor:   de minister 
handeling:  Het erkennen van instellingen voor opleidingen tot machinist van torenkranen, 

mobiele kranen of mobiele hei-installaties. 
product:  beschikking 
   - Beschikking tot erkenning van de Stichting beroepsopleidingen Weg- en 

waterbouw te Gouda (Stcrt. 1989, 227) b.w. Stcrt. 1995, 65 
   - Beschikking tot erkenning van de Stichting Beroepsopleidingen Weg- en   
    waterbouw te Gouda (Stcrt. 1995, 65) 
periode:  1989-1999 
bron:   VBF (Stb. 1938, 872), zoals gewijzigd (Stb. 1989, 345) art. 212sexies, tweede lid 

(i.w. Stb. 1989, 498) b.w. Stb. 1997, 60, Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 
60) artikel 7.32, vierde lid, b.w. Stb. 1999, 435 

opmerking:  De beschikking aan de stichting blijft gedurende \een periode van vier jaar vanaf de  
   inwerkingtreding van de Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63) van kracht. 
   Zie ook handeling 89 en toelichting bij paragraaf 7.3 van de Arbeidsomstandig- 
   hedenregeling. 
 
103 
actor:   de minister 
handeling:  Het verlenen van vrijstellingen ten aanzien van voorschriften zoals die in het 

Veiligheidsbesluit zijn gegeven. 
product:  vrijstelling 
periode:  1940-1982 
bron:   VBF (Stb. 1938, 872), Stb. 1938, 872, art. 219, eerste en derde lid, gewijzigd: 1977, 

Stb. 52: art. 219 eerste, tweede en vierde lid (b.w. Stb. 1982, 408) 
opmerking:  Deze vrijstellingen zijn individueel, in de Arbeidsomstandighedenwet worden ze 

ontheffingen genoemd, de handeling wordt in de Arbeidsomstandighedenwet overge-
nomen door het districtshoofd en andere aangewezen ambtenaren. 
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631 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie/de directeuren van de regionale kantoren 
handeling:  Het vorderen aan te tonen dat zand- en grindtrechters de grootst mogelijke belasting 

kunnen dragen. 
product:   
periode:  1978-1997 
bron:   VBF (Stb. 1938, 872),zoals gewijzigd (Stb. 1977, 52) art. 128, vierde lid (i.w. Stb. 

1978, 15) b.w. Stb. 1997, 60 
 
632 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie/de directeuren van de regionale kantoren 
handeling:  Het vorderen van gegevens betreffende een hijs- of hefwerktuig, waaruit blijkt dat de 

bedrijfslasten in overeenstemming zijn met de voorschriften. 
product:   
periode:  1982-1997 
bron:   VBF (Stb. 1938, 872), zoals gewijzigd (Stb. 1977, 52) art. 140, zesde lid (i.w. Stb. 

1982, 177) b.w. Stb. 1997, 60 
 
633 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie/de directeuren van de regionale kantoren 
handeling:  Het stellen van eisen ten aanzien van het verstrekken van goed drinkwater aan ar-

beiders in fabrieken of werkplaatsen. 
product:   
periode:  1940-1997 
bron:   VBF (Stb. 1938, 872), art. 188 b.w. Stb. 1997, 60 
 
634 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie/de directeuren van de regionale kantoren 
handeling:  Het vorderen van sterkte -en stabiliteitsberekeningen van de steigers, stellingen, stut- 

en andere hulpcontructies voor het uitvoeren van werken. 
product:   
periode:  1978-1997 
bron:   VBF (Stb. 1938, 872), zoals gewijzigd (Stb. 1977, 52) art. 212bis, eerste lid (i.w. Stb. 

1978, 15) gewijzigd Stb. 1995, 598 b.w. Stb. 1997, 60 
 
635 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie/de directeuren van de regionale kantoren 
handeling:  Het stellen van eisen aan werkgevers betreffende de wijze van uitvoering van 

voorschriften, waaraan met betrekking tot arbeid in fabrieken of werkplaatsen moet 
worden voldaan en van bijzondere regelingen voor bepaalde fabrieken of werkplaat-
sen.  

product:   
periode:  1940-1997 
bron:   VBF (Stb. 1938, 872), art. 218, gewijzigd (Stb. 1982, 408) gewijzigd Stb. 1995, 598 

b.w. Stb. 1997, 60 
 
 
   Elektrotechnisch Veiligheidsbesluit (EVB) 
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104 
actor:   de minister 
handeling:  Het verlenen van vrijstellingen van bepaalde voorschriften uit het EVB. 
product:  vrijstelling 
periode:  1957-1982 
bron:   EVB (Stb. 1938, 873), zoals gewijzigd (Stb. 1957, 384) art. 55a, eerste en derde lid 

(i.w. Stb. 1957, 384, b.w. Stb. 1982, 408) 
opmerking:  De minister wees tevens aan de electrotechnisch-adviseur van de Arbeidsinspectie 

(Stcrt. 1957, 229). Deze vrijstellingen zijn individueel, in de Arbeidsomstandigheden-
wet worden ze ontheffingen genoemd, de handeling wordt in de Arbeidsomstan-
dighedenwet overgenomen door het districtshoofd en andere aangewezen ambtenaren. 

 
105 
actor:   de minister 
handeling:  Het stellen van nadere regels met betrekking tot elektrische leidingen en toestellen 

voor door hem omschreven categorieën inrichtingen of delen daarvan. 
product:   
periode:  1990-1997 
bron:   EVB (Stb. 1938, 873), zoals gewijzigd (Stb. 1990, 491) art. 55a (i.w. Stb. 1990, 492)  
   b.w. Stb. 1997, 60 
 
106 
actor:   de minister 
handeling:  Het stellen van regels ten aanzien van signalen, aanwijzigingen en aangebrachte com-

binatie van kleuren ter bescherming van de veiligheid of gezondheid van werknemers. 
product:  ministeriële regeling 
   - Besluit Veiligheidssignalering op de arbeidsplaats (Stcrt. 1982, 142) 
periode:  1982-1993 
bron:   EVB (Stb. 1938, 873), zoals gewijzigd (Stb. 1982, 58) art. 54b, eerste en derde lid 

(i.w. Stb. 1982, 595, b.w. Stb. 1993, 530) 
opmerking:  Overgenomen door het Besluit veiligheids- en gezondheidssignalering (Stb. 1993, 

530) 
 
605  
actor:   de directeur-generaal van de Arbeid 
handeling:  Het verlenen van ontheffingen aan alle, bepaalde of groepen fabrieken en 

werkplaatsen van voorschriften uit het EVB tot veilig werken met elektriciteit. 
product:  ontheffing 
   - Stcrt. 1941, 102; Stcrt. 1942, 9 
periode:  1941-1947 
bron:   Besluit van de secretaris-generaal van het departement van Sociale Zaken, houdende 

ontheffing van de bepalingen van het Electrotechnisch Veiligheidsbesluit 1938 (Stcrt. 
1941, 58) art. 1 

 
636 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie/de directeuren van de regionale kantoren 
handeling:  Het stellen van eisen aan werkgevers ten aanzien van de wijze van uitvoering van 

voorschriften tot veilig werken met elektriciteit. 
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product:   
periode:  1940-1997 
bron:   EVB (Stb. 1938, 873) art. 55, gewijzigd (Stb. 1982, 408) gewijzigd Stb. 1995, 598 

b.w. Stb. 1997, 60 
opmerking:  De minister wees tevens aan de electrotechnisch-adviseur en de electrotechnisch-

ingenieur van de Arbeidsinspectie (Stcrt. 1938, 252). 
 
 
   Veiligheidsbesluit loodwit 
108 
actor:   de minister 
handeling:  Het stellen van regels ten aanzien van signalen, aanwijzigingen en aangebrachte 

combinatie van kleuren ter bescherming van de veiligheid of gezondheid van werkne-
mers. 

product:  ministeriële regeling 
   - Besluit Veiligheidssignalering op de arbeidsplaats (Stcrt. 1982, 142) 
periode:  1982-1993  
bron:   Veiligheidsbesluit loodwit (Stb. 1939, 865) zoals gewijzigd (Stb. 1982, 58) art. 9b, 

eerste en derde lid (i.w. Stb. 1982, 595, b.w. Stb. 1993, 530) 
opmerking:  Overgenomen door het Besluit veiligheids- en gezondheidssignalering (Stb. 1993, 

530) 
 
637 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie/de directeuren van de regionale kantoren 
handeling:  Het stellen van eisen betreffende de wijze van uitvoering van voorschriften ter 

voorkoming van gezondheidsschade en bevordering van de hygiëne, gesteld in het VB 
loodwit, in bepaalde gevallen. 

product:   
periode:  1940-1997 
bron:   Veiligheidsbesluit loodwit (Stb. 1939, 865) art. 12 gewijzigd Stb. 1995, 598 b.w. Stb. 

1997, 60 
 
 
  ` Veiligheidsbesluit elektrische schrikdraden 
110 
actor:   de minister 
handeling:  Het vaststellen van het model waarschuwingsborden voor elektrische schrikdraden. 
product:  ministeriële regeling 
   - nr. 2684, Stcrt. 1948, 234.  
periode:  1949-1997 
bron:   Veiligheidsbesluit elektrische schrikdraden (Stb. 1948, I 482) art. 14 b.w. Stb. 1997, 

60 
 
111 
actor:   de minister 
handeling:  Het vaststellen van het model van het bewijs waaruit blijkt dat de onderneming waar 

schrikdraad wordt gebruikt voldoet aan de gestelde voorschriften. 
product:  ministeriële regeling 
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   - nr. 2685 (Stcrt. 1948, 234, b.w. Stcrt. 1952, 38) 
   - nr. 205 (Stcrt. 1952, 38) 
periode:  1949-1997 
bron:   Veiligheidsbesluit elektrische schrikdraden (Stb. 1948, I 482) art. 16, vierde lid, 

gewijzigd (Stb. 1951, 606) b.w. Stb. 1997, 60 
 
112 
actor:   de minister 
handeling:  Het verlenen van vrijstellingen van veiligheidsvoorschriften met betrekking tot 

schrikdraad(installaties). 
product:  vrijstelling 
   voorbeelden: 
   - Beschikking nr. 1526 (Stcrt. 1949, 142) 
   - Beschikking nr. 1555 (Stcrt. 1949, 148) 
   - Beschikking nr. 3745 (Stcrt. 1956, 
   - Beschikking nr. 3252, (Stcrt. 1961, 128) 
periode:  1949-1997 
bron:   Veiligheidsbesluit elektrische schrikdraden (Stb. 1948, I 482) art. 17, eerste en derde 

lid (b.w. Stb. 1982, 408) b.w. Stb. 1997, 60 
opmerking:  Deze vrijstellingen zijn individueel, in de Arbeidsomstandighedenwet worden ze 

ontheffingen genoemd, de handeling wordt in de Arbeidsomstandighedenwet overge-
nomen door het districtshoofd/een directeur van een regionaal kantoor en andere 
aangewezen ambtenaren. 

 
638 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie (of door de minister aangewezen 

ambtenaar)/de directeuren van de regionale kantoren 
handeling:  Het stellen van eisen betreffende de wijze van uitvoering van bepaalde gevallen van 

het in het besluit bepaalde. 
product:   
periode:  1949-1997 
bron:   Veiligheidsbesluit elektrische schrikdraden (Stb. 1948, I 482) art. 18 gewijzigd Stb. 

1995, 598 b.w. Stb. 1997, 60 
opmerking:  Door de minister zijn tevens tot het stellen van eisen bevoegd verklaard de 

electrotechnisch-adviseur en de electrotechnisch-ingenieur van de Arbeidsinspectie 
(Stcrt. 1948, 234) 

 
 
 
 
   Veiligheidsbesluit voor veenderijen 
639 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het stellen van eisen betreffende de wijze van uitvoering van voorschriften ter 

voorkoming van ongevallen en schade aan de gezondheid, het verlenen van eerste 
hulp en het ter beschikking stellen van schaftgelegenheden. 

product:   
periode:  1940-1950 
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bron:   Veiligheidsbesluit voor veenderijen (Stb. 1938, 874) art. 27 (i.w. Stb. 1938, 874, b.w. 
Stb. 1950, K 107) 

 
 
   Landbouwveiligheidsbesluit 
114 
actor:   de minister 
handeling:  Het stellen van nadere regels ten aanzien van de sterkte en inrichting van beveiligings-

middelen in trekkers voor de bestuurder en ten aanzien van het aanbrengen van 
opschriften hierop. 

product:  ministeriële regeling 
   - Veiligheidsvoorschriften trekkers (Stcrt. 1976, 132; b.w. Stcrt 1978, 122); 
   - Besluit nr. 85624 A (Stcrt. 1978, 122) 
periode:  1975-1997 
bron:   Landbouwveiligheidsbesluit (Stb. 1950, K 107), zoals gewijzigd (Stb. 1975, 365) art. 

21, tweede lid, art III b.w. Stb. 1997, 60 
 
115 
actor:   de minister 
handeling:  Het stellen van nadere regels met betrekking tot de metingen en beoordeling van 

schadelijke geluidsniveaus. 
product:   
periode:  1991-1997 
bron:   Landbouwveiligheidsbesluit (Stb. 1950, K 107), zoals gewijzigd (Stb. 1991, 598) art. 

68a, zesde lid b.w. Stb. 1997, 60 
 
116 
actor:   de minister 
handeling:  Het vaststellen van het niveau waarboven geluid of andere trillingen worden geacht 

schadelijk of hinderlijk te zijn, en wat wordt beschouwd als de maximaal aanvaardba-
re waarden van trillingen die op het lichaam worden overgebracht. 

product:  ministeriële regeling 
   - Vaststelling schadelijke geluidsniveaus  (Stcrt. 1987, 56) 
periode:  1975-1997 
bron:   Landbouwveiligheidsbesluit (Stb. 1950, K 107), zoals gewijzigd (Stb. 1975, 365, i.w. 

Stb. 1975, 365)) art. 68a, vijfde lid, gewijzigd (Stb. 1991, 598) art. 68b, vijfde lid, art. 
71, derde lid  art. 68a, lid 7 (Stb. 1987, 35 en 36) vernummerd (Stb. 1991, 598) art. 
68b, zevende lid b.w. Stb. 1997, 60 

 
 
117 
actor:   de minister 
handeling:  Het stellen van regels ten aanzien van signalen, aanwijzigingen en aangebrachte 

combinatie van kleuren ter bescherming van de veiligheid of gezondheid van werkne-
mers. 

product:  ministeriële regeling 
   - Besluit Veiligheidssignalering op de arbeidsplaats (Stcrt. 1982, 142) 
periode:  1982-1993 
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bron:   Landbouwveiligheidsbesluit (Stb. 1950, K 107), zoals gewijzigd (Stb. 1982, 58) art. 
76b, eerste en derde lid (i.w. Stb. 1982, 595, b.w. 1993, 530) 

opmerking:  Overgenomen door het Besluit veiligheids- en gezondheidssignalering (Stb. 1993,  
   530). 
 
118 
actor:   de minister 
handeling:  Het verlenen van vrijstellingen aan categorieën van gevallen ten aanzien van 

voorschriften uit het Landbouwveiligheidsbesluit betreffende voorkoming van 
ongevallen en schade aan de gezondheid, het verlenen van eerste hulp en het be-
schikbaar stellen van schaftgelegenheden en andere verblijfplaatsen. 

product:  vrijstelling 
periode:  1950-1982 
bron:   Landbouwveiligheidsbesluit (Stb. 1950, K 107) art. 79, eerste lid, gewijzigd (Stb. 

1975, 365),  (b.w. Stb. 1982, 408) 
opmerking:  De handeling wordt in de Arbeidsomstandighedenwet overgenomen 
 
119 
actor:   de minister 
handeling:  Het verlenen van vrijstellingen ten aanzien van voorschriften uit het 

Landbouwveiligheidsbesluit betreffende voorkoming van ongevallen en schade aan de 
gezondheid, het verlenen van eerste hulp en het beschikbaar stellen van 
schaftgelegenheden en andere verblijfplaatsen. 

product:  vrijstelling 
periode:  1975-1982 
bron:   Landbouwveiligheidsbesluit (Stb. 1950, K 107), zoals gewijzigd (Stb. 1975, 365) art. 

79 tweede lid (b.w. Stb. 1982, 408) 
opmerking:  Deze vrijstellingen zijn individueel, in de Arbeidsomstandighedenwet worden ze 

ontheffingen genoemd, de handeling wordt in de Arbeidsomstandighedenwet overge-
nomen door het districtshoofd en andere aangewezen ambtenaren 

 
640 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie/de directeuren van de regionale kantoren 
handeling:  Het verlenen van vrijstellingen en ontheffingen ten aanzien van overschrijding van de 

toegestane geluidsniveaus. 
product:  vrijstelling/ontheffing 
periode:  1991-1997 
bron:   Landbouwveiligheidsbesluit (Stb. 1950, K 107), zoals gewijzigd (Stb. 1991, 598) art. 

68e, eerste lid gewijzigd Stb. 1995, 598 b.w. Stb. 1997, 60 
 
641 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie/de directeuren van de regionale kantoren 
handeling:  Het stellen van eisen aan de uitvoering/naleving van voorschriften uit het 

Landbouwveiligheidsbesluit ter voorkoming van ongevallen en schade aan de gezond-
heid, het verlenen van eerste hulp en het beschikbaar stellen van schaftgelegenheden 
en andere verblijfplaatsen. 

product:   
periode:  1950-1997 
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bron:   Landbouwveiligheidsbesluit (Stb. 1950, K 107), gewijzigd (Stb. 1975, 365) art. 78, 
gewijzigd: Stb. 1982, 408 gewijzigd Stb. 1995, 598 b.w. Stb. 1997, 60 

 
 
   Veiligheidsbesluit binnenvaart 
136 
actor:   de minister 
handeling:  Het erkennen van certificaten van beproeving en deugdelijkheid van kettingwerk, 

blokken, spanschroeven en staalkabels van een hijsinrichting die wordt gebruikt bij 
laden en lossen. 

product:   
periode:  1963-1997 
bron:   Veiligheidsbesluit Binnenvaart (Stb. 1963, 170) art. 28, derde lid, art. 37, eerste lid 

b.w. Stb. 1997, 60 
opmerking:  Bij beschikking van 25 juni 1963, nr. 462, Stcrt. 123 is de directeur-generaal van de 

Arbeid gemachtigd tot het erkennen van het certificaten. 
 
137 
actor:   de minister 
handeling:  Het vaststellen van de vorm van het certificaat dat wordt afgegeven als hijsin-

richtingen aan beproevingen zijn onderworpen. 
product:  beschikking 
   - Vaststelling certificaat van beproeving van een hijsinrichting (Stcrt. 1963, 123) 
periode:  1963-1997 
bron:   Veiligheidsbesluit Binnenvaart (Stb. 1963, 170) art. 35 derde lid b.w. Stb. 1997, 60 
 
138 
actor:   de minister 
handeling:  Het erkennen van certificaten betreffende de deugdelijkheid van masten en laadbomen 

van hijsinrichtingen met een werkbelasting van meer dan één ton. 
product:   
periode:  1963-1997 
bron:   Veiligheidsbesluit Binnenvaart (Stb. 1963, 170) art. 38 b.w. Stb. 1997, 60 
opmerking:  Bij beschikking nr. 462 (Stcrt. 1963, 123) is de directeur-generaal van de Arbeid 

gemachtigd tot het erkennen van het certificaat. 
 
139 
actor:   de minister 
handeling:  Het stellen van nadere regels ten aanzien van de beoordeling en meting ter 

voorkoming of beperking van schadelijke of hinderlijke geluiden of trillingen. 
product:   
periode:  1991-1997 
bron:   Veiligheidsbesluit Binnenvaart (Stb. 1963, 170), zoals gewijzigd (Stb. 1991, 598) art. 

70a, zesde lid b.w. Stb. 1997, 60 
 
140 
actor:   de minister 
handeling:  Het vaststellen van het niveau waarboven geluid of andere trillingen worden geacht 
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schadelijk of hinderlijk te zijn.  
product:   
periode:  1991-1997 
bron:   Veiligheidsbesluit Binnenvaart (Stb. 1963, 170), zoals gewijzigd (Stb. 1991, 598) art. 

70b, vijfde lid b.w. Stb. 1997, 60 
 
141 
actor:   de minister 
handeling:  Het vaststellen van het niveau waarboven de werknemers verplicht zijn 

gehoorbeschermingsmiddelen te gebruiken. 
product:   
periode:  1991-1997 
bron:   Veiligheidsbesluit Binnenvaart (Stb. 1963, 170), zoals gewijzigd (Stb. 1991, 598) art. 

70b, zevende lid b.w. Stb. 1997, 60 
 
142 
actor:   de minister? 
handeling:  Het verlenen van vrijstellingen en ontheffingen ten aanzien overschrijding van de 

toegestane geluidsniveaus. 
product:  vrijstelling/ontheffing 
periode:  1991-1997 
bron:   Veiligheidsbesluit Binnenvaart (Stb. 1963, 170), zoals gewijzigd (Stb. 1991, 598) art. 

70e, eerste lid b.w. Stb. 1997, 60 
 
143 
actor:   de minister 
handeling:  Het vaststellen van de inhoud van verbandtrommels aan boord van binnenvaartuigen 

en op terreinen waar los- en laadarbeid wordt verricht. 
product:  ministeriële regeling 
   - Beschikking nr. 464 (Stcrt. 1963, 123; b.w. Stcrt. 1970, 75); 
   - Vaststelling inhoud verbandtrommel (Stcrt. 1970, 75) 
periode:  1963-1997 
bron:   Veiligheidsbesluit Binnenvaart (Stb. 1963, 170) art. 72, eerste lid b.w. Stb. 1997, 60 
 
144 
actor:   de minister 
handeling:  Het nader vaststellen van de vorm en inhoud van het veiligheidsregister aan boord van 

binnenschepen. 
product:  ministeriële regeling 
   - Vaststelling vorm en inhoud veiligheidsregister (Stcrt. 1963, 123) 
periode:  1963-1997 
bron:   Veiligheidsbesluit Binnenvaart (Stb. 1963, 170) art. 107, tweede lid b.w. Stb. 1997, 

60 
 
145 
actor:   de minister 
handeling:  Het geven van nadere voorschriften omtrent het bewaren van certificaten, vrijstel-

lingen (ontheffingen, na wijziging Stb. 1982, 408) en eisen bij het veiligheidsregister. 
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product:  vrijstelling/ontheffing 
periode:  1963-1997 
bron:   Veiligheidsbesluit Binnenvaart (Stb. 1963, 170) art. 107, derde lid b.w. Stb. 1997, 60 
 
146 
actor:   de minister 
handeling:  Het vaststellen van de vorm en inhoud van het kraanboek voor op de wal aanwezige 

hijsinrichtingen boven één ton. 
product:  ministeriële regeling 
   - Beschikking nr. 6116 (Stcrt. 1968, 185; b.w. Stcrt. 1976, 219); 
   - Vaststelling vorm en inhoud kraanboek (Stcrt. 1976, 219) 
periode:  1963-1997 
bron:   Veiligheidsbesluit Binnenvaart (Stb. 1963, 170) art. 108, tweede lid b.w. Stb. 1997, 

60 
 
147 
actor:   de minister 
handeling:  Het verlenen van vrijstellingen van voorschriften uit het Veiligheidsbesluit binnen-

vaart met betrekking tot het voorkomen van ongevallen en van schade aan de 
gezondheid, het verschaffen van hulp bij ongelukken, het bevorderen van de hygine, 
de huisvesting van opvarenden en administratie.  

product:  vrijstelling 
periode:  1963-1982 
bron:   Veiligheidsbesluit Binnenvaart (Stb. 1963, 170) art. 111, eerste en derde lid (b.w. Stb. 

1982, 408) 
opmerking:  Ingevolge beschikking no. 467 (Stcrt. 1963, 123) is hiertoe ook gemachtigd het 

districtshoofd van de Arbeidsinspectie. Deze handeling wordt in de Arbeidsomstan-
dighedenwet overgenomen door het districtshoofd en andere aangewezen ambtenaren 

 
651 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie/de directeuren van de regionale kantoren 
handeling:  Het afgeven van certificaten waaruit blijkt dat hijsinrichtingen met een werkbelasting 

van meer dan één ton aan een beproeving zijn onderworpen. 
product:   
periode:  1963-1997 
bron:   Veiligheidsbesluit Binnenvaart (Stb. 1963, 170) art. 35 derde lid gewijzigd Stb. 1995, 

598 b.w. Stb. 1997, 60 
 
652 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie/de directeuren van de regionale kantoren 
handeling:  Het stellen van eisen betreffende de wijze van uitvoering van voorschriften uit het 

Veiligheidsbesluit binnenschepen met betrekking tot het voorkomen van ongevallen 
en van schade aan de gezondheid, het verschaffen van hulp bij ongevallen, het 
bevorderen van de hygiëne en de huisvesting van opvarenden. 

product:   
periode:  1963-1997 
bron:   Veiligheidsbesluit Binnenvaart (Stb. 1963, 170) art. 112 gewijzigd Stb. 1995, 598 

b.w. Stb. 1997, 60 
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   Veiligheidsbesluit tankschepen 
149 
actor:   de minister 
handeling:  Het vaststellen van voorschriften met betrekking tot inrichting en gebruik van schoon-

maakschepen bij het reinigen van tankschepen. 
product:  voorschrift 
periode:  1974-1997 
bron:   Veiligheidsbesluit Tankschepen (Stb. 1974, 566) art. 9, vierde lid (i.w. 1974, 684) 

b.w. Stb. 1997, 60 
 
150 
actor:   de minister 
handeling:  Het vaststellen van modellen van certificaten die moeten worden ingevuld na een 

onderzoek naar de veiligheid bij werkzaamheden uitgevoerd aan tankschepen. 
product:  ministeriële regeling 
   - nr. 81710, Stcrt. 1974, 213 
periode:  1974-1997 
bron:   Veiligheidsbesluit Tankschepen (Stb. 1974, 566) art. 13, eerste lid b.w. Stb. 1997, 60 
 
151 
actor:   de minister 
handeling:  Het vaststellen van regels met betrekking tot het invullen van certificaten van 

veiligheid bij werkzaamheden uitgevoerd aan tankschepen. 
product:   
periode:  1974-1997 
bron:   Veiligheidsbesluit Tankschepen (Stb. 1974, 566) art. 13, eerste lid b.w. Stb. 1997, 60 
 
152 
actor:   de minister 
handeling:  Het geven van nadere voorschriften in het belang van de veiligheid bij arbeid met 

tankschepen. 
product:   
periode:  1974-1997 
bron:   Veiligheidsbesluit Tankschepen (Stb. 1974, 566) art. 19, eerste lid (i.w. 1974, 684) 

b.w. Stb. 1997, 60 
 
153 
actor:   de minister 
handeling:  Het geven van vrijstellingen aan categorieën van gevallen van verboden of voor-

schriften gegeven bij het Veiligheidsbesluit tankschepen. 
product:   
periode:  1974-1997 
bron:   Veiligheidsbesluit Tankschepen (Stb. 1974, 566) art. 20, eerste lid (i.w. Stb. 1974, 

684; b.w. Stb. 1982, 408) b.w. Stb. 1997, 60 
 
653 



 
 

 131

actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie/de directeuren van de regionale kantoren 
handeling:  Het stellen van eisen in het belang van de veiligheid bij arbeid met tankschepen in 

bijzondere gevallen. 
product:   
periode:  1974-1997 
bron:   Veiligheidsbesluit Tankschepen (Stb. 1974, 566) art. 19, tweede lid (i.w. 1974, 684) 

gewijzigd Stb. 1995, 598 b.w. Stb. 1997, 60 
 
154/654/808 
actor:   de minister/ de districtshoofden van de Arbeidsinspectie/ de districtshoofden van de 

inspectie voor de Havenarbeid 
handeling:  Het verlenen van vrijstellingen van verboden of voorschriften uit het 

Veiligheidsbesluit Tankschepen aan ondernemingen. 
product:  vrijstelling 
periode:  1974-1982 
bron:   Veiligheidsbesluit Tankschepen (Stb. 1974, 566) art. 20, tweede lid (i.w. 1974, 684; 

b.w. Stb. 1982, 408) 
opmerking:  Bevoegd tot het verlenen van deze vrijstellingen zijn tevens verklaard de 

districtshoofden van de Arbeidsinspectie (Stcrt. 1975, 15) en de districtshoofden van 
de Inspectie van de havenarbeid. De handeling wordt in de Arbeidsomstandig-
hedenwet overgenomen door het districtshoofd en andere aangewezen ambtenaren 

 
 
   Veiligheidsbesluit restgroepen  
174 
actor:   de minister 
handeling:  Het stellen van nadere regels met betrekking tot de noodverlichting. 
product:   
periode:  1990-1997 
bron:   Veiligheidsbesluit restgroepen (Stb. 1990, 491) art. 4 tweede lid b.w. Stb. 1997, 60 
 
175 
actor:   de minister 
handeling:  Het stellen van nadere regels aangaande alle, dan wel een door de minister nader 

omschreven categorie, hijs- of hefwerktuigen, niet zijnde liften. 
product:   
periode:  1990-1997 
bron:   Veiligheidsbesluit restgroepen (Stb. 1990, 491) art. 31 elfde lid b.w. Stb. 1997, 60 
 
 
176 
actor:   de minister 
handeling:  Het stellen van nadere regels met betrekking tot hijskranen. 
product:  ministeriële regeling 
   - Voorschriften mobiele kranen en torenkranen (Stcrt. 1982, 77) 
periode:  1990-1997 
bron:   Veiligheidsbesluit restgroepen (Stb. 1990, 491) art. 32 diverse leden b.w. Stb. 1997, 

60 
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opmerking:  De ministeriële regeling is van toepassing verklaard op het Veiligheidsbesluit rest-
groepen ingevolge het Besluit houdende wijziging van enkele ministeriële regelingen 
in verband met de inwerkingtreding van het Veiligheidsbesluit restgroepen (Stb. 1991, 
82). 

 
178 
actor:   de minister 
handeling:  Het erkennen van personen, ondernemingen, diensten of instellingen tot het doen van 

onderzoekingen, beproevingen en warmtebehandelingen van hijsgereedschappen. 
product:   
periode:  1990-1997 
bron:   Veiligheidsbesluit restgroepen (Stb. 1990, 491) art. 35 vijfde en zesde lid b.w. Stb. 

1997, 60 
 
179 
actor:   de minister 
handeling:  Het stellen van nadere regels betreffende een geschrift aangaande kettingwerk. 
product:  ministeriële regeling 
   - Besluit vaststelling model formulier kettingwerk (Stcrt. 1991, 82) 
periode:  1990-1997 
bron:   Veiligheidsbesluit restgroepen (Stb. 1990, 491) art. 35 zevende en achtste lid b.w. Stb. 

1997, 60 
 
180 
actor:   de minister 
handeling:  Het stellen van nadere regels aangaande hijsgereedschappen. 
product:   
periode:  1990-1997 
bron:   Veiligheidsbesluit restgroepen (Stb. 1990, 491) art. 35 tiende lid b.w. Stb. 1997, 60 
 
181 
actor:   de minister 
handeling:  Het stellen van regels aangaande het aanduiden van reservoirs, leidingen, appendages 

en apparatuur voor stoffen die gevaar voor de veiligheid of de gezondheid kunnen 
opleveren. 

product:   
periode:  1990-1992 
bron:   Veiligheidsbesluit restgroepen (Stb. 1990, 491) art. 38 vierde lid (b.w. Stb. 1993, 530) 
 
182 
actor:   de minister 
handeling:  Het stellen van regels aangaande voorzieningen waarmee risico's door gevaarlijke 

stoffen zoveel mogelijk worden vermeden. 
product:   
periode:  1990-1997 
bron:   Veiligheidsbesluit restgroepen (Stb. 1990, 491) art. 41 zesde lid b.w. Stb. 1997, 60 
 
183 
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actor:   de minister 
handeling:  Het geven van voorschriften omtrent onderzoek van materiële voorzieningen waarmee 

risico's door gevaarlijke stoffen zoveel mogelijk worden vermeden. 
product:   
periode:  1990-1997 
bron:   Veiligheidsbesluit restgroepen (Stb. 1990, 491) art. 41 zevende lid b.w. Stb. 1997, 60 
 
184 
actor:   de minister 
handeling:  Het erkennen van personen, ondernemingen, diensten of instellingen die onderzoe-

kingen mogen verrichten aan voorzieningen waarmee risico's door gevaarlijke stoffen 
zoveel mogelijk worden vermeden. 

product:   
periode:  1990-1997 
bron:   Veiligheidsbesluit restgroepen (Stb. 1990, 491) art. 41 zevende en achtste lid b.w. Stb. 

1997, 60 
 
185 
actor:   de minister 
handeling:  Het aanwijzen van een bewijsstuk waaruit blijkt dat een persoon vertrouwd is met het 

verlenen van eerste hulp bij ongevallen. 
product:   
periode:  ..-1997 
bron:   Veiligheidsbesluit restgroepen (Stb. 1990, 491) art. 44 derde lid (nog niet in werking 

getreden) b.w. Stb. 1997, 60 
opmerking:  Volgens de NvT is de minister voornemens het  EHBO-diploma voor te schrijven als 

bewijsstuk. 
 
186 
actor:   de minister 
handeling:  Het stellen van nadere regels aangaande het verlenen van eerste hulp bij ongelukken. 
product:   
periode:  ..-1997 
bron:   Veiligheidsbesluit restgroepen (Stb. 1990, 491) art. 44 vierde lid b.w. Stb. 1997, 60 
 
187 
actor:   de minister 
handeling:  Het stellen van nadere regels voor bepaalde categorieën van besloten ruimten aan-

gaande het verschaffen van gelegenheid tot ontvluchting. 
product:   
periode:  1990-1997 
bron:   Veiligheidsbesluit restgroepen (Stb. 1990, 491) art. 48 tweede lid b.w. Stb. 1997, 60 
 
188 
actor:   de minister 
handeling:  Het stellen van nadere regels aangaande het voorkomen of beperken van schadelijke 

geluiden of trillingen. 
product:  ministeriële regeling. 
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   - Besluit vaststelling schadelijke geluidsniveaus (Stcrt. 1987, 56); b.w. Stcrt. 1991, 
233 

   - Regeling vaststelling van en voorlichting over schadelijke geluidsniveaus (Stcrt. 
1991, 233) 

periode:  1990-1997 
bron:   Veiligheidsbesluit restgroepen (Stb. 1990, 491) art. 49; zoals vernummerd art. 49 en 

50 (Stb. 1991, 598) b.w. Stb. 1997, 60 
opmerking:  De ministeriële regeling is van toepassing verklaard op het Veiligheidsbesluit rest-

groepen ingevolge het Besluit houdende wijziging van enkele ministeriële regelingen 
in verband met de inwerkingtreding van het Veiligheidsbesluit restgroepen (Stb. 1991, 
82). 

 
189 
actor:   de minister 
handeling:  Het stellen van nadere regels aangaande het beperken van lichamelijke schade ten 

gevolge van niet-ioniserende elektromagnetische straling. 
product:   
periode:  1990-1997 
bron:   Veiligheidsbesluit restgroepen (Stb. 1990, 491) art. 51 derde lid b.w. Stb. 1997, 60 
 
190 
actor:   de minister 
handeling:  Het stellen van regels aangaande maatregelen ter voorkoming van vergiftiging, be-

smetting of beroepsziekten, alsmede het tegengaan en verwijderen van schadelijke of 
hinderlijke dampen of gassen. 

product:  - Regeling wettelijke grenswaarden (Stcrt. 1994, 52) gewijzigd Stcrt. 1996, 103 
periode:  1990-1997 
bron:   Veiligheidsbesluit restgroepen (Stb. 1990, 491) art. 52 zesde lid b.w. Stb. 1997, 60 
 
194 
actor:   de minister 
handeling:  Het stellen van regels aangaande (aanvullingen op) signalen, aanwijzingen en combi-

naties van kleuren, aangebracht ter bescherming van veiligheid en gezondheid. 
product:  ministeriële regeling  
   - Besluit veiligheidssignalering op de arbeidsplaats (Stcrt. 1982, 142); b.w. Stb. 

1993, 530 
periode:  1991-1993 
bron:   Veiligheidsbesluit restgroepen (Stb. 1990, 491) art. 59 eerst en derde lid (b.w. Stb. 

1993, 530). 
opmerking:  De ministeriële regeling is van toepassing verklaard op het Veiligheidsbesluit rest-

groepen ingevolge het Besluit houdende wijziging van enkele ministeriële regelingen 
in verband met de inwerkingtreding van het Veiligheidsbesluit restgroepen (Stcrt. 
1991, 82). 

 
195 
actor:   de minister 
handeling:  Het van toepassing verklaren van de registratie- en meldingsplicht op door de minister 

aangewezen gevaarlijke stoffen, doch waarop art. 34 van de Wet milieugevaarlijke 
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stoffen niet van toepassing is. 
product:  - Aanvulling registratieplicht voor de voortplanting vergiftige stoffen (Stcrt. 1995, 

25) 
periode:  1990-1997 
bron:   Veiligheidsbesluit restgroepen (Stb. 1990, 491) art. 60 derde lid b.w. Stb. 1997, 60 
opmerking:  In art. 34 van de Wet milieugevaarlijke stoffen worden categorieën stoffen opgesomd, 

die gevaar kunnen opleveren (bijv. ontplofbaar, ontvlambaar, vergiftig). 
 
196 
actor:   de minister 
handeling:  Het vaststellen van aanvullende gegevens van door de minister aangewezen stoffen, 

die in het register van gevaarlijke stoffen moeten worden vermeld. 
product:  ministeriële regeling 
   - Besluit aanvullende registratieplicht kankerverwekkende stoffen  (Stcrt. 1991, 210) 

gewijzigd Stcrt. 1995, 25 
periode:  1990-1997 
bron:   Veiligheidsbesluit restgroepen (Stb. 1990, 491) art. 60 vierde lid b.w. Stb. 1997, 60 
 
197 
actor:   de minister 
handeling:  Het aanwijzen van vormen van arbeid in een bedrijf waaraan gevaren voor veiligheid 

of gezondheid zijn verbonden. 
product:   
periode:  1990-1997 
bron:   Veiligheidsbesluit restgroepen (Stb. 1990, 491) art. 61 eerste lid b.w. Stb. 1997, 60 
 
198 
actor:   de minister 
   de minister waaronder het Milieubeheer ressorteert 
handeling:  Het aanwijzen van stoffen in een bedrijf, die gevaar voor veiligheid of gezondheid 

kunnen opleveren. 
product:   
periode:  1990-1997 
bron:   Veiligheidsbesluit restgroepen (Stb. 1990, 491) art. 61 eerste lid b.w. Stb. 1997, 60 
opmerking:  De aanwezigheid van dergelijke stoffen moet schriftelijk worden gemeld aan het dis-

trictshoofd van de Arbeidsinspectie/een directeur van een regionaal kantoor. 
 
199 
actor:   de minister 
handeling:  Het stellen van regels ten aanzien van de afmetingen en de inrichting van werkloka-

len. 
product:   
periode:  1990-1997 
bron:   Veiligheidsbesluit restgroepen (Stb. 1990, 491) art. 78 derde lid b.w. Stb. 1997, 60 
 
660 
actor:   de districtshoofd van de Arbeidsinspectie/de directeuren van de regionale kantoren 
handeling:  Het vorderen van gegevens waaruit blijkt dat op hijs- of hefwerktuigen, niet zijnde 
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liften, aangeduide bedrijfslast in overeenstemming is met de voorschriften. 
product:   
periode:  1990-1997 
bron:   Veiligheidsbesluit restgroepen (Stb. 1990, 491) art. 31 zesde lid, gewijzigd Stb. 1995, 

598 b.w. Stb. 1997, 60 
 
 
   Veiligheidssignalering voor de restgroepen 
157 
actor:   de minister 
handeling:  Het stellen van regels ten aanzien van signalen, aanwijzingen en aangebrachte 

combinatie van kleuren ter bescherming van de veiligheid of de gezondheid van 
werknemers.  

product:  ministerile regeling 
   - Besluit Veiligheidssignalering op de arbeidsplaats (Stcrt. 1982, 142) 
periode:  1982-1993  
bron:   Veiligheidssignalering voor de restgroepen (Stb. 1982, 59) art. 2 
opmerking:  Overgenomen door het Besluit veiligheids- en gezondheidssignalering (Stb. 1993, 

530)  
 
 
   Beschikking van 19 december 1957, nr. 5117 A 
606 
actor:   de directeur-generaal van de Arbeid 
handeling:  Het nemen van een bindende beslissing bij een geschil tussen het districtshoofd en 

werkgever omtrent de uitvoering van door het districtshoofd gegeven voorschriften ter 
voorkoming van ongevallen, besmetting en beroepsziekten. 

product:   
periode:  1958-1963 
bron:   Beschikking van 19 december 1957, nr. 5117 A (Stcrt. 1957, 251) 
 
 
   Phosphorluciferwet 1901 
237 
actor:   de minister 
handeling:  Het aanwijzen van deskundigen die belast zijn met het verrichten van gerechtelijk 

onderzoek. 
product:   
periode:  1940-1997 
bron:   Phosphorluciferwet (Stb. 1901, 133) art. 8 b.w. Stb. 1995, 598 i.w. Stb. 1997, 263 
 
238 
actor:   de minister 
handeling:  Het geven van voorschriften betreffende het onderzoek naar genomen monsters van 

lucifers. 
product:   
periode:  1940-1997 
bron:   Phosphorluciferwet (Stb. 1901, 133) art. 9 b.w. Stb. 1995, 598 i.w. Stb. 1997, 263 
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239 
actor:   de minister 
handeling:  Het aanwijzen van twee onafhankelijk van elkaar werkende scheikundigen die de 

genomen monsters van lucifers onderzoeken. 
product:  beschikking 
periode:  1940-1997 
bron:   Phosphorluciferwet (Stb. 1901, 133) art. 9 b.w. Stb. 1995, 598 i.w. Stb. 1997, 263 
 
679 
actor:   de ambtenaren van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het opsporen van overtredingen ten aanzien van het vervaardigen van 

phosphorlucifers. 
product:  rapport/proces-verbaal 
periode:  1940-1997 
bron:   Phosphorluciferwet (Stb. 1901, 133) art. 5 b.w. Stb. 1995, 598 i.w. Stb. 1997, 263 
 
944 
actor:   de ambtenaren der invoerrechten en accijnzen 
handeling:  Het opsporen van overtredingen ten aanzien van het vervoer, invoer en verkoop van 

fosforlucifers. 
product:  rapport/proces-verbaal 
periode:  1940-1997 
bron:   Phosphorluciferwet (Stb. 1901, 133) art. 5 b.w. Stb. 1995, 598 i.w. Stb. 1997, 263 
 
 
   Caissonwet/Caissonbesluit/Wet op werken onder overdruk  
57 
actor:   de minister 
handeling:  Het bij amvb stellen van bepalingen ten aanzien van de veiligheid van personen die 

werken of verblijven onder hogere dan de atmosferische luchtdruk. 
product:  algemene maatregel van bestuur 
   - Caissonbesluit (Stb. 1907, 20; b.w. Stb. 1970, 531) 
   - Caissonbesluit (Stb. 1968, 435; i.w. Stb. 1970, 531) 
periode:  1940-1983 
bron:   Caissonwet (Stb. 1905, 143) art. 1; Wet op de werken onder overdruk (Stb. 1968, 44) 

art. 2 
 
58 
actor:   de minister 
handeling:  Het aanwijzen van personen, die met gunstig gevolg het eerste gedeelte van het prak-

tisch artsexamen hebben afgelegd, die bij werkzaamheden onder hogere atmosferische 
druk aanwezig dienen te zijn. 

product:   
periode:  1940-1970 
bron:   Caissonbesluit (Stb. 1907, 20) art. 42 (b.w. Stb. 1968, 435) 
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59 
actor:   de minister 
handeling:  Het vaststellen van vergoedingen en tijdstippen van betaling aan personen, die met 

gunstig gevolg het eerste gedeelte van het praktisch artsexamen hebben afgelegd, en 
die aanwezig zijn tijdens werkzaamheden onder hogere dan de atmosferische 
luchtdruk. 

product:   
periode:  1940-1970 
bron:   Caissonbesluit (Stb. 1907, 20) art. 42 (b.w. Stb. 1968, 435) 
 
60 
actor:   de minister 
handeling:  Het aanwijzen van een geneeskundige, belast met het afgeven van verklaringen ten 

aanzien van geschiktheid voor het werken onder overdruk.  
product:   
periode:  1940-1970 
bron:   Caissonbesluit (1907, 20) art. 46 (b.w. Stb. 1968, 435) 
 
61 
actor:   de minister 
handeling:  Het stellen van nadere regels ten aanzien van de taken van geneeskundigen en herken-

nings- en registratiekaarten. 
product:  ministeriële regeling 
   -  Beschikking no. 81274 (Stcrt. 1970, 207) 
periode:  1970-1994 
bron:   Caissonbesluit (Stb. 1968, 435) art. 28, tweede lid, 33, 42 en 48, tweede lid b.w. Stb. 

1994, 740 
 
216 
actor:   de minister 
handeling:  Het verlenen van ontheffingen betreffende regels gesteld ter beveiliging tegen 

gevaren, verbonden aan het verblijf onder hogere dan de atmosferische luchtdruk. 
product:  ontheffing 
periode:  1970-1980 
bron:   Wet op werken onder overdruk (Stb. 1968, 44) art. 19 eerste lid, b.w. Stb. 1980, 664 
 
219 
actor:   de minister 
handeling:  Het beslissen op beroepen inzake bezwaren van hoofden of bestuurders tegen nadere 

voorschriften van districtshoofden ter beveiliging tegen gevaren verbonden aan het 
verblijf onder hogere dan de atmosferische luchtdruk. 

product:   
periode:  1940-1980 
bron:   Caissonwet (Stb. 1905, 143) art. 6; Wet op de werken onder overdruk (Stb. 1968, 44) 

art. 7 eerste tot derde lid b.w. Stb. 1980, 664 
 
629 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
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handeling:  Het goedkeuren van aanstellingen van geneeskundigen, verbonden aan bedrijven waar 
werken onder overdruk in uitvoering zijn. 

product:   
periode:  1970-1994 
bron:   Caissonbesluit (Stb. 1968, 435) art. 28, derde lid b.w. Stb. 1994, 740 
 
630 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het stellen van eisen ten aanzien van de naleving van het in het Caissonbesluit 

bepaalde. 
product:   
periode:  1982-1994 
bron:   Caissonbesluit (Stb. 1968, 435), zoals gewijzigd (Stb. 1982, 408) art. 48c (i.w. Stb. 

1982, 673) b.w. Stb. 1994, 740 
 
669 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het stellen van (nadere) bindende voorschriften aan de werkgever ter naleving van 

bepalingen uit de Caissonwet/Wet op werken onder overdruk. 
product:   
periode:  1940-1982 
bron:   Caissonwet (Stb. 1905, 143) art. 4; Wet op de werken onder overdruk (Stb. 1968, 44) 

art. 5 (i.w. Stb. 1905, 234, b.w. Stb. 1982, 673) 
 
 
   Silicosewet 
163 
actor:   de minister 
handeling:  Het bij amvb verbieden of aan beperkende voorschriften binden van het voorhanden 

hebben, bewerken, verwerken of gebruiken van in die amvb genoemde voorwerpen of 
stoffen. 

product:  algemene maatregel van bestuur 
   - Zandsteenbesluit (Stb. 1951, 443) 
   - Zandstraalbesluit (Stb. 1956, 434); b.w. bij nieuw Zandstaalbesluit (Stb. 1973, 

415) 
   - Asbestbesluit (Stb. 1977, 269; b.w. Stb. 1988, 560) 
periode:  1951-1982 
bron:   Silicosewet (Stb. 1951, 134) art. 2, 3 en 4 
 
 
   Zandsteenbesluit 
164 
actor:   de minister 
handeling:  Het beslissen op beroepen tegen beschikkingen van de districtshoofden op ontheffing-

saanvragen van verboden in het Zandsteenbesluit. 
product:   
periode:  1951-1982 
bron:   Zandsteenbesluit (Stb. 1951, 443) art. 4 (b.w. 1982, 408) 
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165 
actor:   de minister 
handeling:  Het instellen van een adviescommissie inzake de ontheffingsverlening van 

verbodsbepalingen uit het Zandsteenbesluit. 
product:  instellingsbeschikking 
   - Instelling adviescommissie voor het Zandsteenbesluit (Stcrt. 1952, 8) 
periode:  1951-1982 
bron:   Zandsteenbesluit (Stb. 1951, 443) art. 5 (b.w. Stb. 1982, 408) 
opmerking:  Bij het Besluit van 18 mei 1982 (Stb. 408) werd deze bevoegdheid toebedeeld aan de 

Arboraad. 
 
656 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie/de directeuren van de regionale kantoren 
handeling:  Het verlenen van ontheffingen op het verbod zandsteen te bewerken, verwerken of 

voorhanden te hebben. 
product:  beschikking 
periode:  1951-1997 
bron:   Zandsteenbesluit (Stb. 1951, 443) art. 4 eerste lid, gewijzigd (Stb. 1982, 408) art. 4, 

gewijzigd Stb. 1995, 598 b.w. Stb. 1997, 60 
opmerking:  Het districtshoofd/een directeur van een regionaal kantoor kan pas ontheffing verlenen 

nadat de Adviescommissie voor het Zandsteenbesluit, later de Zandsteencommissie 
van de Arboraad, haar mening kenbaar heeft gemaakt  

 
 
   Zandstraalbesluit 
166 
actor:   de minister 
handeling:  Het beslissen op beroepen tegen beschikkingen van de districtshoofden op ontheffing-

saanvragen van het zandstraalverbod. 
product:   
periode:  1957-1982 
bron:   Zandstraalbesluit (Stb. 1956, 434) art. 3; Zandstaalbesluit (Stb. 1973, 415) art. 4 (b.w. 

1982, 408) 
 
657 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie/de directeuren van de regionale kantoren 
handeling:  Het verlenen van ontheffingen op het verbod tot zandstralen. 
product:  ontheffing 
periode:  1957-1997 
bron:   Zandstraalbesluit (Stb. 1956, 434) art. 3 eerste lid; Zandstraalbesluit (Stb. 1973, 415) 

art. 4 eerste lid, gewijzigd (Stb. 1982, 408), gewijzigd Stb. 1995, 598 b.w. Stb. 1997, 
60 

 
 
   Asbestbesluit 
167 
actor:   de minister 
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handeling:  Het beslissen op beroepen tegen beschikkingen van de districtshoofden op ontheffing-
saanvragen of gestelde nadere eisen ten aanzien van werken met asbest. 

product:   
periode:  1978-1982 
bron:   Asbestbesluit (Stb. 1977, 269) art. 7 (b.w. Stb. 1982, 408) 
 
168 
actor:   de minister 
handeling:  Het instellen van een adviescommissie inzake ontheffingsverleningen van 

verbodsbepalingen uit het Asbestbesluit. 
product:  beschikking 
   bijvoorbeeld  
   - Instelling Adviescommissie Asbestbesluit, Stcrt. 1977, 221 
   - Aanwijzing voorzitter en leden-deskundigen, Stcrt. 1977, 221 
periode:  1977-1982 
bron:   Asbestbesluit (Stb. 1977, 269) art. 8 (b.w. Stb. 1982, 408) 
opmerking:  Bij het Besluit van 18 mei 1982 (Stb. 408) werd deze bevoegdheid toebedeeld aan de  
   Arboraad. 
 
658 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het verlenen van ontheffingen op het verbod crocidoliet of asbest te bewerken, 

verwerken of in voorraad te hebben. 
product:  ontheffing 
periode:  1978-1988 
bron:   Asbestbesluit (Stb. 1977, 269) art. 7 eerste lid onder a; vernummerd (Stb. 1982, 408) 

art. 8 (b.w. Stb. 1988, 560) 
opmerking:  Het districtshoofd kon pas ontheffing verlenen nadat de adviescommissie Asbestbe-

sluit, later de Asbestcommissie van de Arboraad, haar mening kenbaar had gemaakt  
 
659 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het stellen van nadere eisen betreffende gebodsbepalingen ingeval van werken met 

asbest. 
product:   
periode:  1978-1988 
bron:   Asbestbesluit (Stb. 1977, 269) art. 7 eerste lid onder b; vernummerd (Stb. 1982, 408) 

art. 7 (b.w. Stb. 1988, 560) 
 
 
   Stuwadoorswet  
240 
actor:   de minister 
handeling:  Het bij amvb aanwijzen van werkzaamheden, die als stuwadoorswerkzaamheden 

worden beschouwd. 
product:  algemene maatregel van bestuur 
   - Definitiebesluit Stuwadoorswet (Stb. 1953, 96, b.w. Stb. 1963, 170) 
periode:  1953-1963 
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bron:   Stuwadoorswet (Stb. 1931, 416) art. 1, eerste lid onder b 
 
 
241 
actor:   de minister 
handeling:  Het verlenen van vrijstelling ten aanzien van het verbod dat hoofden of bestuurders 

niet anders als hoofden en bestuurders werkzaam mogen zijn bij een andere onderne-
ming. 

product:  vrijstelling 
periode:  1940-1995 
bron:   Stuwadoorswet (Stb. 1931, 416) art. 3, eerste lid onder b, b.w. Stb. 1995, 598 
 
242 
actor:   de minister 
handeling:  Het bij amvb vaststellen van regels ten aanzien van de inschrijving van 

stuwadoorsondernemingen in een register. 
product:  algemene maatregel van bestuur 
   - Registerbesluit Stuwadoorswet (Stb. 1939, 856), b.w. Stb. 1995, 598 
periode:  1940-1995 
bron:   Stuwadoorswet (Stb. 1914, 486) art. 3, eerste lid, sub c en art. 30, b.w. Stb. 1995, 598 
 
245 
actor:   de minister 
handeling:  Het bij amvb aanwijzen van uitzonderingsgevallen ten aanzien van het verrichten van 

stuwadoorsarbeid door personen onder de 18 jaar en vrouwelijke personen 
(vrouwelijke personen vervalt bij Stb. 1992, 245).  

product:   
periode:  1953-1995 
bron:   Stuwadoorswet (Stb. 1914, 486), zoals gewijzigd (Stb. 1931, 331) art. 4, eerste lid 

(i.w. Stb. 1931, 416) gewijzigd (Stb. 1958, 163), gewijzigd (Stb. 1992, 435) art. 4, 
eerste lid b.w. Stb. 1995, 598 

 
246 
actor:   de minister 
handeling:  Het beslissen in beroep tegen een beschikking van de districtshoofden van de 

inspectie voor de Havenarbeid inzake het verlenen van een vergunning. 
product:  beschikking 
periode:  1958-1995 
bron:   Stuwadoorswet (Stb. 1914, 486) zoals gewijzigd (Stb. 1958, 163) art. 4, vierde lid, 

vernummerd (Stb. 1992, 435) derde lid b.w. Stb. 1995, 598 
 
247 
actor:   de minister 
handeling:  Het bepalen dat ondernemingen, waarvan door het districtshoofd wordt vermoed dat 

het Werktijdenbesluit Stuwadoorswet niet wordt nageleefd, verplicht zijn gegeven 
voorschriften na te leven. 

product:   
periode:  1940-1995 
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bron:   Stuwadoorswet (Stb. 1914, 486) art. 6 b.w. Stb. 1995, 598 
 
248 
actor:   de minister 
handeling:  Het bij amvb vaststellen van voorschriften ten aanzien van de naleving van de 

bepalingen uit het Werktijdenbesluit. 
product:  algemene maatregel van bestuur 
   - Controlebesluit Stuwadoorswet (Stb. 1939, 857), b.w. Stb. 1995, 598 
periode:  1940-1995 
bron:   Stuwadoorswet (Stb. 1914, 486) art. 6 en 7 b.w. Stb. 1995, 598 
 
251 
actor:   de minister 
handeling:  Het bij amvb stellen van regels ten aanzien van arbeids- en rusttijden van 

havenarbeiders.  
product:  algemene maatregel van bestuur 
   - Werktijdenbesluit Stuwadoorswet (Stb. 1939, 858) dit besluit is opgenomen in de 

handelingenlijst van de arbeidstijdenbesluiten. 
periode:  1940-1995 
bron:   Stuwadoorswet (Stb. 1914, 486) art. 9 b.w. Stb. 1995, 598 
 
252 
actor:   de minister 
handeling:  Het verlenen van vergunningen tot afwijking van het in het Werktijdenbesluit 

Stuwadoorwet bepaalde met betrekking tot maximale werktijd per week, arbeid op 
zaterdag, na half twee en zondag en arbeid door mannelijke arbeiders onder 18 jaar. 

product:  vergunning 
periode:  1940-1995 
bron:   Stuwadoorswet (Stb. 1914, 486) art. 9, art. 10 en art. 11, gewijzigd (Stb. 1992, 245), 

b.w. Stb. 1995, 598 
 
253 
actor:   de minister 
handeling:  Het bij amvb geven van voorschriften ten aanzien van de toegang tot en vervoer naar 

zeeschepen en inrichtingen waar door havenarbeiders stuwadoorsarbeid wordt 
verricht, ter voorkoming van ongevallen en schade aan de gezondheid, ten aanzien 
van het beschikbaar stellen van drinkwater en in het belang van de zindelijkheid. 

product:  algemene maatregel van bestuur 
   - Stuwadoors-veiligheidsbesluit (Stb. 1916, 433, b.w. Stb. 1950, K 519) 
   - Veiligheidsbesluit stuwadoorswet (Stb. 1950, K 519) (i.w. 1951) 
periode:  1940-1982 
bron:   Stuwadoorswet (Stb. 1914, 486) art. 12, eerste en tweede lid, art. 30 (b.w. Stb. 1980, 

664) 
 
260 
actor:   de minister 
handeling:  Het aanwijzen van een persoon die beslist in beroepen ten aanzien door het 

districtshoofd gestelde eisen ter uitvoering van het Stuwadoors-veiligheidsbesluit/Vei-
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ligheidsbesluit Stuwadoorswet. 
product:   
periode:  1940-1982 
bron:   Stuwadoorswet (Stb. 1914, 486) art. 12, vierde lid, b.w. Stb. 1980, 664 
 
261 
actor:   de minister 
handeling:  Het beslissen in hoger beroep tegen de beslissing van de door de minister aangewezen 

persoon.  
product:   
periode:  1940-1982 
bron:   Stuwadoorswet (Stb. 1914, 486) art. 12, vijfde lid, b.w. Stb. 1980, 664, gewijzigd 

(Stb. 1931, 331) art. 12bis, negende lid, b.w. Stb. 1975, 403  
 
262 
actor:   de minister 
handeling:  Het bij amvb stellen van regels ten aanzien van gevallen waarbij, bij het vervoer per 

zeeschip, op stukken in plaats van het gewicht, het gewicht bij benadering wordt 
aangeduid.  

product:  (opgenomen in Veiligheidsbesluit Stuwadoorswet) 
periode:  1951-1982 
bron:   Stuwadoorswet (Stb. 1914, 486) art. 12, achtste lid (i.w. Stb. 1950, K583, b.w. Stb. 

1980, 664) 
opmerking:  Tot 1951 is de wet tot aanduiding van het gewicht op grote stukken, vervoerd per 

zeeschip (Stb. 1932, 116) geldig.  
263 
actor:   de minister 
handeling:  Het bij amvb voorschrijven aan welke vereisten Nederlandse zeeschepen moeten 

voldoen in verband met de in de wet gestelde eisen aan de veiligheid en gezondheid 
van stuwadoorsarbeiders. 

product:   
periode:  1940-1982 
bron:   Stuwadoorswet (Stb. 1914, 486), zoals gewijzigd (Stb. 1931, 331) art. 12ter, eerste 

lid, b.w. Stb. 1980, 664 
 
264 
actor:   de minister 
handeling:  Het bij algemene maatregel van bestuur nader vaststellen van 

stuwadoorsondernemingen waar de werkgever verplicht is een bedrijfsgeneeskundige 
dienst aan zijn onderneming te verbinden. 

product:  algemene maatregel van bestuur 
   - Besluit aanwijzing ondernemingen bedrijfsgeneeskundige diensten, Stb. 1961, 236 

(i.w. Stb. 1961, 237, b.w. Stb. 1975, 43) 
periode:  1962-1972 
bron:   Stuwadoorswet (Stb. 1914, 486), zoals gewijzigd (Stb. 1959, 56) art. 12quater, eerste 

lid, art. 12quinquies, eerste lid (b.w. Stb. 1971, 225) 
opmerking:  Dit artikel werd overgenomen door de veiligheidswet: Stb. 1971, 225. 
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265 
actor:   de minister 
handeling:  Het erkennen van bedrijfsgeneeskundige diensten. 
product:  beschikking 
periode:  1962-1972 
bron:   Stuwadoorswet (Stb. 1914, 486), zoals gewijzigd (Stb. 1959, 56) art. 12quater, tweede 

lid (b.w. Stb. 1971, 225) 
opmerking:  Dit artikel werd overgenomen door de veiligheidswet: Stb. 1971, 225. 
 
266 
actor:   de minister 
handeling:  Het bij amvb vaststellen van eisen waaraan bedrijfsgeneeskundige diensten moeten 

voldoen. 
product:  algemene maatregel van bestuur 
   - Besluit eisen bedrijfsgeneeskundige diensten, Stb. 1961, 235 (i.w. Stb. 1961, 237) 
periode:  1962-1972 
bron:   Stuwadoorswet (Stb. 1914, 486), zoals gewijzigd (Stb. 1959, 56) art. 12quater, zesde 

lid (b.w. Stb. 1971, 225) 
opmerking:  Dit artikel werd overgenomen door de veiligheidswet: Stb. 1971, 225. De handelingen 

uit het produkt zijn opgenomen in de handelingenlijst van de Arbeidsomstandig-
hedenwet/Veiligheidswet. 

  
267 
actor:   de minister 
handeling:  Het stellen van regels met betrekking tot het bijhouden en verstrekken van statistische 

gegevens en het uitbrengen van verslagen van bedrijfsgeneeskundige diensten. 
product:   
periode:  1962-1972 
bron:   Stuwadoorswet (Stb. 1914, 486), zoals gewijzigd (Stb. 1959, 56) art. 12quater, 

zevende lid (b.w. 1971, 225) 
opmerking:  Dit artikel werd overgenomen door de veiligheidswet: Stb. 1971, 225. 
 
268 
actor:   de minister 
handeling:  Het beslissen in beroepen tegen de aanwijzingen door het districtshoofd van een 

stuwadoorsonderneming als één waarin zich gevaren voor de daar werkzame werk-
nemers voordoen. 

product:   
periode:  1962-1972 
bron:   Stuwadoorswet (Stb. 1914, 486), zoals gewijzigd (Stb. 1959, 56) art. 12quinquies, 

vierde lid (b.w. Stb. 1971, 225) 
opmerking:  Dit artikel werd overgenomen door de veiligheidswet: Stb. 1971, 225. 
 
269 
actor:   de minister 
handeling:  Het bij amvb stellen van nadere regels ten aanzien van de behandeling van patiënten 

na de eerste hulp. 
product:  algemene maatregel van bestuur 
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   - Besluit ongevallen-behandeling bedrijfsgeneeskundige diensten (Stb. 1967, 665) 
periode:  1967-1972 
bron:   Stuwadoorswet (Stb. 1914, 486), zoals gewijzigd (Stb. 1967, 100) art. 12septies, 

derde lid (b.w. Stb. 1971, 225) 
opmerking:  Dit artikel werd overgenomen door de veiligheidswet: Stb. 1971, 225. De handelingen 

van het produkt zijn opgenomen in de handelingenlijst van de Arbeidsomstandig-
hedenwet/Veiligheidswet.  

 
270 
actor:   de minister 
handeling:  Het verlenen van ontheffingen aan stuwadoorsondernemingen met betrekking tot het 

instellen van een bedrijfsgeneeskundige dienst en ontheffingen ten aanzien van de eis 
dat een gezamenlijke bedrijfsgeneeskundige dienst alleen is toegelaten wanneer de 
ondernemingen in elkaars nabijheid zijn gelegen. 

product:  ontheffing 
periode:  1961-1972  
bron:   Stuwadoorswet (Stb. 1914, 486), zoals gewijzigd (Stb. 1959, 56) art. 12octies, eerste 

lid (b.w. Stb. 1971, 225) 
opmerking:  Dit artikel werd overgenomen door de veiligheidswet: Stb. 1971, 225. 
 
271 
actor:   de minister 
handeling:  Het vaststellen van bepalingen om te voorkomen dat het loon van havenarbeiders 

wordt uitbetaald op plaatsen, die door haar ligging ertoe kunnen leiden, dat het loon 
niet door de havenarbeiders persoonlijk in ontvangst wordt genomen.  

product:   
periode:  1940-1995 
bron:   Stuwadoorswet (Stb. 1914, 486), zoals gewijzigd (Stb. 1931, 331) art. 14, sub b, b.w. 

Stb. 1995, 598 
 
272 
actor:   de minister 
handeling:  Het bij amvb regelen van de werkkring en bevoegdheden van ambtenaren die zijn 

belast met de handhaving en uitvoering van de Stuwadoorswet. 
product:  algemene maatregel van bestuur 
   - Besluit (Stb. 1939, 859, b.w. Stb. 1982, 674) 
   - Organisatiebesluit (Stcrt. 1982, 247) 
periode:  1940-1995 
bron:   Stuwadoorswet (Stb. 1914, 486) art. 17, gewijzigd (Stb. 1982, 673) b.w. Stb. 1995, 

598 
 
273 
actor:   de minister 
handeling:  Het bepalen van de omvang van de districten voor de Inspectie van de havenarbeid. 
product:  ministeriële regeling 
   - besluit (Stb. 1937, 882, b.w. Stb. 1982, 674) 
   - besluit (Stcrt. 1982, 247, b.w. Stcrt. 1991, 250) 
   - besluit (Stcrt. 1991, 250) 
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periode:  1940-1995 
bron:   Stuwadoorswet (Stb. 1914, 486) art. 17, tweede lid, gewijzigd (Stb. 1982, 673) b.w. 

Stb. 1995, 598 
 
274 
actor:   de minister 
handeling:  Het overleggen van een verslag van de werkzaamheden van de Inspectie van de 

havenarbeid aan de Staten-Generaal. 
product:  jaarverslag 
periode:  1940-1995 
bron:   Stuwadoorswet (Stb. 1914, 486) art. 17, derde lid b.w. Stb. 1995, 598 
 
275 
actor:   de minister 
handeling:  Het instellen van commissies van advies voor de havenarbeid. 
product:   
periode:  1940-1995 
bron:   Stuwadoorswet (Stb. 1914, 486) gewijzigd (Stb. 1991, 331) art. 19, eerste lid b.w. Stb. 

1995, 598 
 
276 
actor:   de minister 
handeling:  Het benoemen van leden en plaatsvervangende leden voor de commissies van advies 

voor de havenarbeid. 
product:   
periode:  1940-1995 
bron:   Stuwadoorswet (Stb. 1914, 486) art. 19, vijfde lid b.w. Stb. 1995, 598 
 
277 
actor:   de minister 
handeling:  Het bij algemene maatregel van bestuur stellen van regels ten aanzien van de 

samenstelling, bevoegdheden, vergaderingen en werkwijze van de commissies van 
advies voor de havenarbeid. 

product:  algemene maatregel van bestuur 
   - Reglement voor de Commissiën van advies voor de havenarbeid (Stb. 1939, 860) 
periode:  1940-1995 
bron:   Stuwadoorswet (Stb. 1914, 486) art. 19, achtste lid b.w. Stb. 1995, 598 
 
 
279 
actor:   de minister 
handeling:  Het bij amvb vaststellen van een reglement voor stuwadoorsveiligheidscommissies, 

wanneer de minister van oordeel is dat stuwadoors-veiligheidscommissies behoren te 
worden ingesteld. 

product:   
periode:  1940-1982 
bron:   Stuwadoorswet (Stb. 1914, 486), zoals gewijzigd (Stb. 1931, 331) art. 19bis, tweede 

lid (b.w. Stb. 1980, 664) 
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284 
actor:   de minister 
handeling:  Het aanwijzen van werkgevers- en werknemersverenigingen die worden gehoord 

omtrent de vaststelling van het reglement voor de stuwadoorsveiligheidscommissies 
en het erkennen, intrekken van erkenning en het opheffen van erkenning van een 
stuwadoorsveiligheidscommissie. 

product:   
periode:  1940-1982 
bron:   Stuwadoorswet (Stb. 1914, 486), zoals gewijzigd (Stb. 1931, 331) art. 19bis, tweede 

en tiende lid (b.w. Stb. 1980, 664)  
 
285 
actor:   de minister 
handeling:  Het bepalen van de wijze waarop werkgevers- en werknemersverenigingen moeten 

worden gehoord omtrent de vaststelling van het reglement voor de stuwadoorsveilig-
heidcommissies en het erkennen, intrekken van erkenning en het opheffen van 
erkenning van een stuwadoorsveiligheidscommissie. 

product:   
periode:  1940-1982 
bron:   Stuwadoorswet (Stb. 1914, 486), zoals gewijzigd (Stb. 1931, 331) art. 19bis, tweede 

en tiende lid (b.w. Stb. 1980, 664) 
 
286 
actor:   de minister 
handeling:  Het voorschrijven van de oprichting van stuwadoorsveiligheidscommissies en het 

erkennen van stuwadoorsveiligheidscommissies. 
product:   
periode:  1940-1982 
bron:   Stuwadoorswet (Stb. 1914, 486), zoals gewijzigd (Stb. 1931, 331) art. 19bis, vijfde en 

zesde lid (b.w. Stb. 1980, 664) 
 
287 
actor:   de minister 
handeling:  Het bij amvb geven van voorschriften omtrent steun van Rijkswege ter bevordering 

van de oprichting en van de instandhouding van stuwadoorsveiligheids-commissies. 
product:   
periode:  1940-1982 
bron:   Stuwadoorswet (Stb. 1914, 486), zoals gewijzigd (Stb. 1931, 331) art. 19bis, elfde lid 

(b.w. Stb. 1980, 664) 
 
288 
actor:   de minister 
handeling:  Het aanwijzen van een persoon waarbij beroep kan worden ingesteld tegen het bevel 

tot gehele of gedeeltelijke staking van de stuwadoorsarbeid.  
product:   
periode:  1940-1995 
bron:   Stuwadoorswet (Stb. 1914, 486) art. 21, zesde lid b.w. Stb. 1995, 598 
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289 
actor:   de minister 
handeling:  Het bij amvb niet van toepassing verklaren van het bepaalde in art. 9 en 10 van de 

Stuwadoorswet op personen die uitsluitend met leiding en toezicht zijn belast, of 
personen die op grond van de aard van hun arbeid hieraan gelijk kunnen worden 
gesteld.  

product:  ministeriële regeling 
   - Bazenbesluit (Stb. 1939, 862) 
periode:  1940-1995 
bron:   Stuwadoorswet (Stb. 1914, 486) art. 28, tweede lid b.w. Stb. 1995, 598 
 
290 
actor:   de minister 
handeling:  Het in beroep oordelen dat personen op grond van de aard van hun werkzaamheden 

gelijk kunnen worden gesteld met personen die met leiding en toezicht zijn belast.  
product:   
periode:  1940-1995 
bron:   Stuwadoorswet (Stb. 1914, 486) art. 28, tweede lid, Bazenbesluit (Stb. 1939, 862) art. 

3 b.w. Stb. 1995, 598 
 
291 
actor:   de minister 
handeling:  Het bij amvb bepalen welke stukken, tengevolge van de Stuwadoorswet opgemaakt, 

niet kosteloos worden uitgereikt. 
product:   
periode:  1940-1995 
bron:   Stuwadoorswet (Stb. 1914, 486) art. 29 b.w. Stb. 1995, 598 
 
680 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het aanwijzen van bepaalde stuwadoorsondernemingen waar zich bijzondere gevaren 

voor de daar werkzame werknemers voordoen. 
product:   
periode:  1962-1972 
bron:   Stuwadoorswet (Stb. 1914, 486), zoals gewijzigd (Stb. 1959, 56) art. 12quinquies, 

tweede lid (b.w. Stb. 1971, 225) 
opmerking:  Dit artikel werd overgenomen door de veiligheidswet: Stb. 1971, 225. 
 
816 
actor:   de districtshoofden van de Inspectie van de havenarbeid 
handeling:  Het verlenen van vergunningen aan hoofden of bestuurders om mannelijke (tot Stb. 

1992, 435) personen van 16 of 17 jaar ten behoeve van hun opleiding tot havenar-
beider stuwadoorsarbeid te laten verrichten. 

product:  vergunning 
periode:  1958-1995 
bron:   Stuwadoorswet (Stb. 1914, 486) zoals gewijzigd (Stb. 1958, 163) art 4, eerste en 

vierde lid, vernummerd en gewijzigd (Stb. 1992, 435) derde lid b.w. Stb. 1995, 598 



 
 

 150

 
832 
actor:   de districtshoofden van de Inspectie van de havenarbeid of door de minister 

aangewezen ambtenaar 
handeling:  Het in bepaalde gevallen stellen van eisen ter uitvoering van het Stuwadoors-

veiligheidsbesluit/Veiligheidsbesluit Stuwadoorswet. 
product:   
periode:  1940-1982 
bron:   Stuwadoorswet (Stb. 1914, 486) art. 12, eerste en tweede lid, b.w. Stb. 1980, 664 
 
833 
actor:   de districtshoofden van de Inspectie van de havenarbeid, door de minister aangewezen 

ambtenaar 
handeling:  Het bevelen dat stuwadoorsarbeid aan boord van een schip, dat thuishoort in een land 

dat het verdrag van Kopenhagen heeft bekrachtigd, te staken, indien de havenar-
beiders aan gevaar worden blootgesteld doordat het laad- en losgerei niet voldoet aan 
de wettelijkevoorschriften van het land waar het schip thuishoort.   

product:   
periode:  1940-1976 
bron:   Stuwadoorswet (Stb. 1914, 486), zoals gewijzigd (Stb. 1991, 331) art. 12bis, tweede 

lid, b.w. Stb. 1975, 403 
 
834 
actor:   de districtshoofden van de Inspectie van de havenarbeid, door de minister aangewezen 

ambtenaar 
handeling:  Het geven van aanwijzingen aan gezagvoerders van schepen waar de 

stuwadoorsarbeid is gestaakt hoe tegemoet kan worden gekomen aan het bezwaar van 
gevaar voor havenarbeiders.  

product:   
periode:  1940-1976 
bron:   Stuwadoorswet (Stb. 1914, 486), zoals gewijzigd (Stb. 1991, 331) art. 12bis, zevende 

lid, b.w. Stb. 1975, 403 
 
835 
actor:   de districtshoofden van de inspectie der Havenarbeid of een door de minister 

aangewezen ambtenaar 
handeling:  Het instellen van een onderzoek naar de juistheid van de verkregen opgaaf van de 

verwerkte hoeveelheid lading, wanneer die bepalend is voor het loon van de 
stuwadoorsarbeiders. 

product:   
periode:  1940-1995 
bron:   Stuwadoorswet (Stb. 1914, 486) art. 13, tweede en derde lid b.w. Stb. 1995, 598 
 
836 
actor:   de districtshoofden van de Inspectie van de havenarbeid of een andere door de 

minister aangewezen ambtenaar 
handeling:  Het bevelen dat de stuwadoorsarbeid wordt gestaakt wanneer dit op zondag gebeurd 

en daartoe geen vergunning is verleend, of wanneer de stuwadoorsarbeid niet wordt 
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verricht door werknemers van een ingeschreven stuwadoorsonderneming of wanneer 
er gevaar bestaat voor personen. (vervallen Stb. 1975, 403: door het niet naleven van 
het Stuwadoors-veiligheidsbesluit (later veiligheidsbesluit Stuwadoorswet)) 

product:   
periode:  1940-1995 
bron:   Stuwadoorswet (Stb. 1914, 486) art. 21, eerste lid b.w. Stb. 1995, 598 
 
837 
actor:   ambtenaren van de Inspectie van de havenarbeid en door de minister aangewezen 

ambtenaren (in bepaalde gemeenten) 
handeling:  Het opsporen van in de wet strafbaar gestelde feiten. 
product:  rapport/proces-verbaal 
periode:  1940-1995 
bron:   Stuwadoorswet (Stb. 1914, 486) art. 22, eerste lid b.w. Stb. 1995, 598 
 
838 
actor:   de districtshoofden van de Inspectie van de havenarbeid 
handeling:  Het oordelen dat personen op grond van de aard van hun werkzaamheden gelijk 

kunnen worden gesteld met personen die met leiding en toezicht zijn belast.  
product:   
periode:  1940-1995 
bron:   Stuwadoorswet (Stb. 1914, 486) art. 28, tweede lid, Bazenbesluit (Stb. 1939, 862) art. 

3 b.w. Stb. 1995, 598 
 
868 
actor:   door de minister aangewezen persoon 
handeling:  Het beslissen in beroep ten aanzien van door het districtshoofd gestelde eisen ter 

uitvoering van het Stuwadoors-veiligheidsbesluit/Veiligheidsbesluit Stuwadoorswet.  
product:   
periode:  1940-1982 
bron:   Stuwadoorswet (Stb. 1914, 486) art 12, vierde lid 
 
869 
actor:   door de minister aangewezen persoon 
handeling:  Het beslissen in beroep tegen bevelen tot staking van de stuwadoorsarbeid en tegen 

aanwijzingen.  
product:   
periode:  1940-1976 
bron:   Stuwadoorswet (Stb. 1914, 486), zoals gewijzigd (Stb. 1931, 331) art. 12bis, negende 

lid, b.w. Stb. 1975, 403 
 
870 
actor:   door de minister aangewezen persoon 
handeling:  Het beslissen in beroep tegen het bevel tot gehele of gedeeltelijk staking van de 

stuwadoorsarbeid. 
product:  beschikkend 
periode:  1940-1995 
bron:   Stuwadoorswet (Stb. 1914, 486) art. 21, zesde lid b.w. Stb. 1995, 598 
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   Registerbesluit Stuwadoorswet  
243 
actor:   de minister 
handeling:  Het vaststellen van het model van het register waar stuwadoorsondernemingen moeten 

worden ingeschreven. 
product:   
periode:  1940-1995 
bron:   Registerbesluit Stuwadoorswet (Stb. 1939, 856) art. 2, tweede lid, b.w. Stb. 1995, 598 
 
 
244 
actor:   de minister 
handeling:  Het verlenen van vrijstelling van de eis dat hoofden of ondernemers niet in een andere 

onderneming werkzaam mogen zijn.  
product:  vrijstelling 
periode:  1940-1995 
bron:   Registerbesluit Stuwadoorswet (Stb. 1939, 856) art. 8, b.w. Stb. 1995, 598 
 
815 
actor:   de districtshoofden van de Inspectie van de havenarbeid 
handeling:  Het beslissen over inschrijvingen in het register van stuwadoorsondernemingen. 
product:   
periode:  1940-1995 
bron:   Registerbesluit Stuwadoorswet (Stb. 1939, 856) art. 3, eerste lid, art. 9, eerste lid, b.w. 

Stb. 1995, 598 
 
 
   Controlebesluit Stuwadoorswet (Stb. 1939, 857) 
249 
actor:   de minister 
handeling:  Het opleggen van verplichtingen aan werkgevers van stuwadoorsondernemingen om 

te zorgen dat bepalingen als gesteld in het controlebesluit stuwadoorswet worden 
nageleefd. 

product:   
periode:  1940-1995 
bron:   Controlebesluit Stuwadoorswet (Stb. 1939, 857) art. 2 b.w. Stb. 1995, 598 
 
250 
actor:   de minister 
handeling:  Het vaststellen van modellen van de opgave, de lijst en arbeidsboekje waarin plaats 

van arbeid, arbeiders en werk- en rusttijden in worden vermeld. 
product:  ministeriële regeling 
   voorbeeld: 
   - beschikking nr. 311, tot vaststelling van modellen van de opgave en de lijst, 

bedoeld in het controlebesluit stuwadoorswet (Stcrt. 1953, 65) 
periode:  1953-1995 
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bron:   Controlebesluit Stuwadoorswet (Stb. 1939, 857) letter A, onder 1 en letter B, onder 1, 
letter C onder 1,  b.w. Stb. 1995, 598 

 
    
   Stuwadoors-veiligheidsbesluit/Veiligheidsbesluit Stuwadoorswet 
254 
actor:   de minister 
handeling:  Het verlenen van vrijstellingen van het voorschrift dat een persoon niet meer dan één 

hijswerktuig mag bedienen.  
product:  vrijstelling 
periode:  1940-1950 
bron:   Stuwadoors-veiligheidsbesluit (Stb. 1916, 433) art. 15, derde lid, b.w. Stb. 1950, 

K519 
 
255 
actor:   de minister 
handeling:  Het vaststellen van een model voor het register voor kettingwerk. 
product:  ministeriële regeling 
   - beschikking van 23 oktober 1923 
periode:  1940-1950 
bron:  ` Stuwadoors-veiligheidsbesluit (Stb. 1916, 433) art. 16, eerste lid b.w. Stb. 1950, K519 
 
256 
actor:   de minister 
handeling:  Het aangeven van het soort bewijs dat door personen moet worden overlegd waaruit 

blijkt dat zij met het verlenen van eerste hulp vertrouwd zijn.  
product:  ministeriële regeling  
   - beschikking van 9 maart 1918, b.w. Stcrt. 1951, 174 
   - nr. 1460, Stcrt. 1951, 174 b.w. Stcrt. 1966, 194 
   - nr. 6156, Stcrt. 1966, 194, b.w. Stcrt. 1974 74; 
   - Aanwijzing van geldig eenheidsdiploma EHBO voor het verlenen van eerste hulp 

bij ongevallen in fabrieken of werkplaatsen en in stuwadoorsbedrijven 1974, Stcrt. 
1974, 74  

periode:  1940-1997 
bron:   Stuwadoors-veiligheidsbesluit (Stb. 1916, 433) art. 18, tweede lid, gewijzigd 

Veiligheidsbesluit Stuwadoorswet (Stb. 1950, K519) art. 179, eerste lid, b.w. Stb. 
1997, 60 

 
257 
actor:   de minister 
handeling:  Het vaststellen van modellen van certificaten en registers voor het op schepen of in 

ondernemingen aanwezige materieel ter verrichting van stuwadoorsarbeid. 
product:  ministeriële regeling 
   - beschikking van 21 sept. 1951, nr 1537 
   - beschikking van 6 dec. 1951, nr. 1977, vervangen door beschikking van 23 dec. 

1959 
   - beschikking van 13 juni 1952, nr. 855 
periode:  1951-1997 
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bron:   Veiligheidsbesluit Stuwadoorswet (Stb. 1950, K519)  art. 18, 19, 21, 22, b.w. Stb. 
1997, 60 

 
258 
actor:   de minister 
handeling:  Het aanwijzen van diensten of instellingen die bevoegd zijn onderzoekingen en 

beproevingen te doen en certificaten af te geven, behalve voor laad- en losgerei en 
hefwerktuigen. 

product:   
periode:  1951-1997 
bron:   Veiligheidsbesluit Stuwadoorswet (Stb. 1950, K519) art. 23, eerste lid b.w. Stb. 1997, 

60 
 
259 
actor:   de minister 
handeling:  Het stellen van regels ten aanzien van signalen, aanwijzigingen en aangebrachte com-

binatie van kleuren ter bescherming van de veiligheid of gezondheid van werknemers. 
product:  ministeriële regeling 
   - Besluit Veiligheidssignalering op de arbeidsplaats Stcrt. 1982, 142 
periode:  1982-1993 
bron:   Veiligheidsbesluit Stuwadoorswet (Stb. 1950, K519), zoals gewijzigd (Stb. 1982, 58) 

art. 179b, eerste en derde lid (i.w. Stb. 1982, 595, b.w. 1993, 530) 
 
817 
actor:   de districtshoofden van de Inspectie van de havenarbeid/de directeuren van de 

regionale kantoren 
handeling:  Het eisen dat het materiaal van laad- en losgerei nauwkeurig moet worden beproefd en 

zo nodig geanalyseerd door een erkende dienst, instelling of onderzoekingsbureau. 
product:   
periode:  1951-1997 
bron:   Veiligheidsbesluit Stuwadoorswet (Stb. 1950, K519) art. 17, tweede lid gewijzigd Stb. 

1995, 598, b.w. Stb. 1997, 60 
 
818 
actor:   de districtshoofden van de Inspectie van de havenarbeid/de directeuren van de 

regionale kantoren 
handeling:  Het geven van toestemming om laad-en losgerei, waarvan voor het materiaal door het 

districtshoofd een beproeving en analyse was geëist, te gebruiken.  
product:   
periode:  1951-1997 
bron:   Veiligheidsbesluit Stuwadoorswet (Stb. 1950, K519) art. 17, derde lid gewijzigd Stb. 

1995, 598, b.w. Stb. 1997, 60 
 
819 
actor:   de districtshoofden van de Inspectie van de havenarbeid/de directeuren van de 

regionale kantoren 
handeling:  Het afgeven van certificaten betreffende de uitrusting van Nederlandse zeeschepen en 

de deugdelijkheid van het laad- en losgerei.  
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product:  certificaten 
periode:  1951-1997 
bron:   Veiligheidsbesluit Stuwadoorswet (Stb. 1950, K519) art. 18, tweede lid gewijzigd Stb. 

1995, 598, b.w. Stb. 1997, 60 
 
820 
actor:   de districtshoofden van de Inspectie van de havenarbeid/de directeuren van de 

regionale kantoren 
handeling:  Het gelijkwaardig oordelen van certificaten en registers aan boord van niet-

Nederlandse zeeschepen aan de certificaten en registers die aan boord van Nederland-
se zeeschepen aanwezig behoren te zijn. 

product:   
periode:  1951-1997 
bron:   Veiligheidsbesluit Stuwadoorswet (Stb. 1950, K519) art. 20, eerste lid gewijzigd Stb. 

1995, 598, b.w. Stb. 1997, 60 
 
821 
actor:   de districtshoofden van de Inspectie van de havenarbeid/de directeuren van de 

regionale kantoren 
handeling:  Het afgeven van een certificaten betreffende de aanwezige hefwerktuigen en 

bijbehorende onderdelen in een stuwadoorsonderneming. 
product:  certificaat 
periode:  1951-1997 
bron:   Veiligheidsbesluit Stuwadoorswet (Stb. 1950, K519) art. 21 gewijzigd Stb. 1995, 598, 

b.w. Stb. 1997, 60 
 
822 
actor:   de districtshoofden van de Inspectie van de havenarbeid/de directeuren van de 

regionale kantoren 
handeling:  Het aanwijzen van beproevingsinrichtingen die certificaten voor de beproeving van 

kettingwerk, spanschroeven en blokken, touwwerk, masten en laadbomen en vereiste 
warmtebehandeling van het kettingwerk op zeeschepen of in ondernemingen kan 
afgeven.  

product:   
periode:  1951-1997 
bron:   Veiligheidsbesluit Stuwadoorswet (Stb. 1950, K519) art. 23, tweede lid gewijzigd Stb. 

1995, 598, b.w. Stb. 1997, 60 
 
823 
actor:   de districtshoofden van de Inspectie van de havenarbeid/de directeuren van de 

regionale kantoren 
handeling:  Het vorderen dat na een beproeving de registers en de certificaten worden vernieuwd. 
product:   
periode:  1951-1997 
bron:   Veiligheidsbesluit Stuwadoorswet (Stb. 1950, K519) art. 24 gewijzigd Stb. 1995, 598, 

b.w. Stb. 1997, 60 
 
824 
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actor:   de districtshoofden van de Inspectie van de havenarbeid/de directeuren van de 
regionale kantoren 

handeling:  Het toestaan dat andere dan in het besluit voorgeschreven materialen of constructies 
worden gebruikt.  

product:   
periode:  1951-1997 
bron:   Veiligheidsbesluit Stuwadoorswet (Stb. 1950, K519) art. 26, tweede lid, art. 28, 

tweede lid, art. 29, achtste lid gewijzigd Stb. 1995, 598, b.w. Stb. 1997, 60 
 
825 
actor:   de districtshoofden van de Inspectie van de havenarbeid/de directeuren van de 

regionale kantoren 
handeling:  Het controleren en waarmerken van het register nadat onderzoekingen hebben plaats 

gehad. 
product:   
periode:  1951-1997 
bron:   Veiligheidsbesluit Stuwadoorswet (Stb. 1950, K519) art. 36 gewijzigd Stb. 1995, 598, 

b.w. Stb. 1997, 60 
 
826 
actor:   de districtshoofden van de Inspectie van de havenarbeid/de directeuren van de 

regionale kantoren 
handeling:  Het afgeven van een certificaat nadat een beproeving heeft plaatsgevonden, naar 

aanleiding van belangrijke veranderingen of vernieuwingen aan het laad- en losgerei, 
alsmede na een ongeval. 

product:  certificaat 
periode:  1951-1997 
bron:   Veiligheidsbesluit Stuwadoorswet (Stb. 1950, K519) art. 37 gewijzigd Stb. 1995, 598, 

b.w. Stb. 1997, 60 
 
827 
actor:   de districtshoofden van de Inspectie van de havenarbeid/de directeuren van de 

regionale kantoren 
handeling:  Het stellen van eisen waaraan kettingwerk na de beproeving aan moet voldoen. 
product:   
periode:  1951-1997 
bron:   Veiligheidsbesluit Stuwadoorswet (Stb. 1950, K519) art. 47 gewijzigd Stb. 1995, 598, 

b.w. Stb. 1997, 60 
 
828 
actor:   de districtshoofden van de Inspectie van de havenarbeid/de directeuren van de 

regionale kantoren 
handeling:  Het eisen dat kettingen en kettingwerk bij twijfel aan de deugdelijkheid nader worden 

beproefd. 
product:   
periode:  1951-1997 
bron:   Veiligheidsbesluit Stuwadoorswet (Stb. 1950, K519) art. 61, eerste en tweede lid en 

art. 62, eerste en tweede lid gewijzigd Stb. 1995, 598, b.w. Stb. 1997, 60 
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829 
actor:   de districtshoofden van de Inspectie van de havenarbeid/de directeuren van de 

regionale kantoren 
handeling:  Het aanwijzen van een deskundige die blokken beproefd. 
product:   
periode:  1951-1997 
bron:   Veiligheidsbesluit Stuwadoorswet (Stb. 1950, K519) art. 67, tweede lid gewijzigd Stb. 

1995, 598, b.w. Stb. 1997, 60 
 
830 
actor:   de districtshoofden van de Inspectie van de havenarbeid/de directeuren van de 

regionale kantoren 
handeling:  Het stellen van nadere eisen in bepaalde gevallen ten aanzien van het bepaalde in het 

veiligheidsbesluit.  
product:   
periode:  1951-1997 
bron:   Veiligheidsbesluit Stuwadoorswet (Stb. 1950, K519) art. 199, gewijzigd Stb. 1982, 

408 gewijzigd Stb. 1995, 598, b.w. Stb. 1997, 60 
 
831 
actor:   de districtshoofden van de Inspectie van de havenarbeid 
handeling:  Het in bijzondere gevallen toestaan van afwijking van het in het veiligheidsbesluit 

bepaalde.  
product:   
periode:  1951-1982 
bron:   Veiligheidsbesluit Stuwadoorswet (Stb. 1950, K519) art. 203 (b.w. Stb. 1982, 408) 
 
 
   Reglement voor de Commissiën van advies voor de havenarbeid 
278 
actor:   de minister 
handeling:  Het benoemen van een secretaris voor de commissiën van advies voor de havenarbeid. 
product:   
periode:  1940-1995 
bron:   Reglement voor de Commissiën van advies voor de havenarbeid, art. 27, tweede lid 

b.w. Stb. 1995, 598 
 
 
   Reglement voor de stuwadoorsveiligheidscommissies  
280 
actor:   de minister 
handeling:  Het benoemen, na voordracht van het districtshoofd, van de voorzitter en leden van 

een veiligheidscommissie. 
product:   
periode:  1940-1982 
bron:   Reglement voor de stuwadoorsveiligheidscommissies (Stb. 1939, 861) art. 3 
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281 
actor:   de minister 
handeling:  Het stellen van nadere regels ten aanzien van vergoedingen aan de commissie van 

Rijkswege. 
product:   
periode:  1940-1982 
bron:   Reglement voor de stuwadoorsveiligheidscommissies (Stb. 1939, 861) art. 11 
 
282 
actor:   de minister 
handeling:  Het beslissen in beroep ten aanzien van verplichtingen van de werkgevers inzake de 

veiligheidscommissies. 
product:  beschikking 
periode:  1940-1982 
bron:   Reglement voor de stuwadoorsveiligheidscommissies (Stb. 1939, 861) art. art. 31, 

vierde lid 
 
283 
actor:   de minister 
handeling:  Het beslissen wanneer twee stuwadoorsondernemingen die samen een 

stuwadoorsveiligheidscommissie hebben ingesteld geen overeenstemming bereiken 
over beschikbaarstelling van materiaal. 

product:   
periode:  1940-1982 
bron:   Reglement voor de stuwadoorsveiligheidscommissies (Stb. 1939, 861) art. art. 31, 

vijfde lid 
 
 
   Steenhouwerswet 1921 
292 
actor:   de minister 
handeling:  Het aanwijzen van geneeskundigen die steenhouwers jonger dan 21 jaar (her)keuren. 
product:   
periode:  1940-1980 
bron:   Steenhouwerswet 1921 art. 3 tweede en vijfde lid (b.w. Stb. 1971, 226) 
 
 
293 
actor:   de minister 
handeling:  Het vaststellen van het model van kaarten die aan steenhouwers worden uitgereikt. 
product:  ministeriële regeling 
   - Beschikking van 15 juni 1923 (Stcrt. 117) 
periode:  1940-1980 
bron:   Steenhouwerswet 1921 art. 3 tiende lid (b.w. Stb. 1971, 226) 
 
294 
actor:   de minister 
handeling:  Het vaststellen van het model van de mededeling van de uitslag van het medisch on-
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derzoek aan steenhouwers. 
product:  ministeriële regeling 
   - Beschikking 12 februari 1923 (Stcrt. 31) 
periode:  1940-1980 
bron:   Steenhouwerswet 1921 art. 3 tiende lid (b.w. Stb. 1971, 226) 
 
295 
actor:   de minister 
handeling:  Het vaststellen van het model van de medische verklaring voor steenhouwers. 
product:  ministeriële regeling 
   - Beschikking 12 februari 1923 (Stcrt. 31) 
periode:  1940-1980 
bron:   Steenhouwerswet 1921 art. 3 tiende lid (b.w. Stb. 1971, 226) 
 
296 
actor:   de minister 
handeling:  Het vaststellen van het model van het register waarin burgemeesters aantekening hou-

den van uitgereikte steenhouwerskaarten. 
product:  ministeriële regeling 
   - Beschikking 15 juni 1923 (stcrt. 117) 
periode:  1940-1980 
bron:   Steenhouwerswet 1921 art. 3 tiende lid (b.w. Stb. 1971, 226) 
 
297 
actor:   de minister 
handeling:  Het bij amvb geven van voorschriften aangaande de inrichting der werkruimtes, het 

belang van de gezondheid bij het verrichten van steenhouwersarbeid zoveel mogelijk 
te bevorderen en het aanwijzen van inrichtingen waar het passend maken van 
marmeren onderdelen niet als steenhouwersarbeid wordt beschouwd. 

product:  algemene maatregel van bestuur 
   - Steenhouwersbesluit 1923 (Stb. 297) 
periode:  1940-1980 
bron:   Steenhouwerswet 1921 art. 1 en 5 (b.w. Stb. 1971, 226) 
 
298 
actor:   de minister 
handeling:  Het geven van vrijstellingen van voorschriften ter bevordering van veiligheid en 

gezondheid bij steenhouwersarbeid. 
product:  vrijstelling 
periode:  1940-1980 
bron:   Steenhouwerswet 1921 art. 5 derde en vierde lid (b.w. Stb. 1971, 226) 
 
299 
actor:   de minister 
handeling:  Het beslissen in beroepen tegen eisen van districtshoofden ten aanzien van de fysieke 

omstandigheden bij steenhouwersarbeid, ter bevordering van veiligheid en gezond-
heid. 

product:   
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periode:  1940-1980 
bron:   Steenhouwerswet 1921 art. 7 eerste lid (b.w. Stb. 1971, 226) 
 
300 
actor:   de minister 
handeling:  Het verlenen van vergunningen om op dagen waarop steenhouwersarbeid wordt 

verricht, tevens arbeid in de zin der Arbeidswet 1919 te verrichten op tijden waarop 
geen steenhouwersarbeid mag worden verricht. 

product:  vergunning 
periode:  1940-1980 
bron:   Steenhouwerswet 1921 art. 7 achtste lid (b.w. Stb. 1971, 226) 
 
301 
actor:   de minister 
handeling:  Het vaststellen van voorlichting omtrent de aard van de gevaren van steenhouwersar-

beid en hetgeen kan worden gedaan om die gevaren te verminderen. 
product:  ministeriële regeling 
   - Beschikking 15 juni 1923 (Stcrt. 117) 
periode:  1940-1980 
bron:   Steenhouwerswet 1921 art. 9 eerste lid onder d (b.w. Stb. 1971, 226) 
 
302 
actor:   de minister 
handeling:  Het voor alle of sommige ondernemingen vaststellen van het model arbeidslijsten en 

arbeidsregisters in steenhouwersondernemingen. 
product:  ministeriële regeling 
   - Beschikking 15 juni 1923 (Stcrt. 117) 
periode:  1940-1980 
bron:   Steenhouwerswet 1921 art. 10 tiende lid (b.w. Stb. 1971, 226) 
 
681 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het stellen van nadere eisen betreffende de wijze van uitvoering van voorschriften ten 

aanzien van de lokalen waar steenhouwersarbeid wordt verricht, schaftlokalen en 
privaten, open terreinen bij werkruimtes, afwatering en andere voorschriften in het 
belang van de gezondheid. 

product:   
periode:  1940-1980 
bron:   Steenhouwersbesluit 1923 (Stb. 297) art. 47 
 
682 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het verlenen van vrijstellingen om af te wijken van vastgestelde rusttijden. 
product:  vrijstelling 
periode:  1940-1980 
bron:   Steenhouwerswet 1921 art. 8 negende lid (b.w. Stb. 1971, 226) 
 
683 
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actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het ontheffen van werkgevers van de verplichting er voor te zorgen dat steenhouwers 

gedurende rusttijden niet verblijven op plaatsen waar (steenhouwers-)werkzaamheden 
worden uitgevoerd. 

product:  ontheffing 
periode:  1940-1980 
bron:   Steenhouwerswet 1921 art. 12 derde lid (b.w. Stb. 1971, 226) 
 
684 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie/de minister 
handeling:  Het aanwijzen van personen als werkgever ingeval van coöperatieve steenhouwersar-

beid. 
product:   
periode:  1940-1980 
bron:   Steenhouwerswet 1921 art. 29 derde lid (b.w. Stb. 1971, 226) 
opmerking:  De minister deed de aanwijzing indien het districtshoofd weigerde. 
 
 
   Huisarbeidswet/Huisarbeidsbesluit 
308 
actor:   de minister 
handeling:  Het bij amvb stellen van nadere regels ten aanzien van huisarbeid. 
product:  algemene maatregel van bestuur 
   - Huisarbeidsbesluit (Stb. 1936, 853) 
periode:  1940-1994 
bron:   Huisarbeidswet (Stb. 1933, 597) art. 1, 3, 8, 10 en 20, b.w. Stb. 1994, 156 
 
309 
actor:   de minister 
handeling:  Het verlenen van vrijstellingen van het in het besluit bepaalde ten aanzien van 

huisarbeid. 
product:  vrijstelling 
periode:  1940-1994 
bron:   Huisarbeidsbesluit (Stb. 1936, 853) art. 10, b.w. Stb. 1994, 156 
 
310 
actor:   de minister 
handeling:  Het instellen van plaatselijke en centrale huisarbeidscommissies. 
product:  beschikking 
periode:  1940-1994 
bron:   Huisarbeidswet (Stb. 1933, 597) art. 5, eerste lid, art. 6, art. 7, eerste lid, b.w. Stb. 

1994, 156 
 
311 
actor:   de minister 
handeling:  Het aanwijzen van verenigingen van ondernemers en werknemers die ieder de helft 

van de leden van een huisarbeidscommissie benoemen. 
product:   
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periode:  1940-1994 
bron:   Huisarbeidswet (Stb. 1933, 597) art. 7, derde lid, b.w. Stb. 1994, 156 
 
312 
actor:   de minister 
handeling:  Het op verzoek van de huisarbeidscommissie toevoegen van een lid als voorzitter. 
product:   
periode:  1940-1994 
bron:   Huisarbeidswet (Stb. 1933, 597) art. 7, vierde lid, b.w. Stb. 1994, 156 
 
686 
actor:   de ambtenaren van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het opsporen van in de Huisarbeidswet strafbaar gestelde feiten. 
product:  rapport/proces-verbaal 
periode:  1940-1994 
bron:   Huisarbeidswet (Stb. 1933, 597) art. 18, b.w. Stb. 1994, 156 
 
 
   Besluit College van Bijstand en Advies voor de Bedrijfsgeneeskunde  
231 
actor:   de minister 
handeling:  Het toevoegen van een of meer secretarissen aan het College van Bijstand en advies 
product:   
periode:  1961-1982 
bron:   Besluit College van Bijstand en Advies voor de Bedrijfsgeneeskunde (Stb. 1961, 234) 

art. 6 eerste lid 
 
 
   Beschikking instelling Voorlopige Arbeidsraad 
232 
actor:   de minister 
handeling:  Het benoemen van de leden van de Voorlopige Arbeidsraad. 
product:  beschikking 
periode:  1980-1982 
bron:   Beschikking instelling Voorlopige Arbeidsraad (Stcrt. 1980, 41) art. 3 
 
 
5.4 Handelingen met betrekking tot veiligheid van technische voortbrengselen 
 
   Stoomwet 
313 
actor:   de minister 
handeling:  Het bij amvb vaststellen van voorschriften waaraan aangewezen stoom- en 

damptoestellen moeten voldoen en het regelen van het toezicht op deze toestellen. 
product:  algemene maatregel van bestuur 
   - Algemene maatregel van bestuur, zoals bedoeld in art. 15 tweede lid van de 

Stoomwet (Stb. 1931, 238; b.w. bij Stoombesluit 1949); Stoombesluit 1931 (Stb. 
239; b.w. bij Stoombesluit 1949);  
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   - Stoombesluit 1949 (Stb. J 431; b.w. bij Stoombesluit 1953) 
   - Stoombesluit 1953 (Stb. 587) 
periode:  1940- 
bron:   Stoomwet (Stb. 1896, 69) art. 1, 6, 15 tweede lid en 21; Stoomwet (Stb. 1953, 179) 

art. 2, 3, 4 eerste lid, 5 tweede lid (toegevoegd bij Stb. 1979, 763), 6, 11 derde lid en 
21 onder c 

opmerking:  Het toezicht op de uitvoering van de Stoomwet en de eruit voortgekomen regelingen 
en besluiten is opgedragen aan de Dienst voor het Stoomwezen. De organisatie en 
werkwijze van deze Dienst is geregeld in de Stoombesluiten. 

 
851  
actor:   de directeur van de Dienst voor het Stoomwezen 
handeling:  Het houden van voortdurend toezicht op stoom- en damptoestellen en andere 

toestellen onder druk. 
product:  verslag/proces-verbaal/nieuwbouwrapport/bewijs van onderzoek en beproeving/ ver-

gunning/contrôleboek/EEG-modelkeuring 
periode:  1940- 
grondslag:  Stoomwet (Stb. 1896, 69) art. 7, 12, 18, 22 en 23 en uitgewerkt in de Stoombesluiten 

1931 en 1949; Stoomwet (Stb. 1953, 179) art. 4 tweede lid, art. 6, art. 7, art. 10 derde 
lid, art. 11 derde lid en uitgewerkt in het Stoombesluit (Stb. 1953, 587); Uitvoering 
EEG-wetgeving inzake toestellen onder druk (Stcrt. 1980, 18) art. 3; Uitvoering EEG-
voorschriften onderlinge aanpassing voor gasflessen (Stcrt. 1986, 231) art. 2 

 
316 
actor:   de minister 
handeling:  Het aanwijzen van ambtenaren die na gunstige keuringsresultaten vergunning 

verlenen tot het in werking brengen of in werking hebben van stoom- en damptoestel-
len. 

product:  ministeriële regeling 
   - Beschikking no. 180 tot uitvoering van art. 11 eerste lid van de Stoomwet (Stcrt. 

1954, 21) 
periode:  1954- 
bron:   Stoomwet (Stb. 1953, 179) art. 11 eerste lid 
opmerking:  De situatie uit het Stoombesluit 1949 werd met deze aanwijzing gecontinueerd: de 

districtshoofden van de Dienst voor het Stoomwezen werden aangewezen. Per Stcrt. 
1996, 128 worden de directeuren van de regionale kantoren aangewezen. 

 
317 
actor:   de minister 
handeling:  Het uitreiken van verklaringen, na onderzoek en beproevingen met voldoende 

uitkomst, voor nieuwe stoomketels of -toestellen, die buiten Nederland zullen worden 
gebruikt. 

product:  verklaring van onderzoek en beproeving 
periode:  1940-1949 
bron:   Stoombesluit (Stb. 1931, 239) art. 13 en art. 63 vierde lid (b.w. bij Stoombesluit 1949) 
 
852 
actor:   de directeur van de Dienst voor het Stoomwezen 
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handeling:  Het gelijkstellen van keuringen van stoom- en damptoestellen door buitenlandse 
personen of instanties met keuringen verricht door de Dienst voor het Stoomwezen. 

product:   
periode:  1954- 
bron:   Stoomwet (Stb. 1953, 179) art. 5 eerste lid 
 
318 
actor:   de minister 
handeling:  Het oordelen dat onderzoeken en beproevingen aan uit het buitenland afkomstige 

stoomtoestellen door aldaar gevestigde instanties of personen kunnen worden verricht. 
product:   
periode:  1940-1953 
bron:   Stoomwet (Stb. 1896, 69), zoals gewijzigd Stb. 1947, H 191 art. 5 tweede lid (b.w. bij 

Stoomwet 1953) 
 
325 
actor:   de minister 
handeling:  Het benoemen der leden van een commissie waaraan bepaalde handelingen en uitspra-

ken van de ambtenaren van de Dienst voor het Stoomwezen ter beoordeling worden 
onderworpen. 

product:  benoeming 
periode:  1940-1954 
bron:   Stoomwet (Stb. 1896, 69) art. 7 (b.w. Stoomwet 1953) 
 
319 
actor:   de minister 
handeling:  Het bij amvb bepalen dat voor keuringen van stoom- en damptoestellen vergoedingen 

verschuldigd zijn, het vaststellen van een tarief daarvoor en het geven van voor-
schriften omtrent de wijze van heffing. 

product:  algemene maatregel van bestuur 
   - Vergoedingenbesluit stoom- en damptoestellen (Stb. 1953, 588; b.w. Stb. 1976, 

301) 
periode:  1954-1977 
bron:   Stoomwet (Stb. 1953, 179) art. 9 
 
857 
actor:   de ambtenaren van de Dienst voor het Stoomwezen 
handeling:  Het instellen van onderzoeken naar aanleiding van ongelukken met stoomtoestellen. 
product:  proces-verbaal 
periode:  1940- 
bron:   Stoomwet (Stb. 1896, 69) art. 25 tweede lid; Stoomwet (Stb. 1953, 179) art. 13 

tweede lid 
 
858 
actor:   de ambtenaren van de Dienst voor het Stoomwezen 
handeling:  Het opsporen van bij de Stoomwet 1953 strafbaar gestelde feiten. 
product:  rapport/proces-verbaal 
periode:  1954- 
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bron:   Stoomwet (Stb. 1953, 179) art. 15 
 
327 
actor:   de minister 
handeling:  Het zonodig aanwijzen van andere ambtenaren dan die van de Dienst voor het 

Stoomwezen ten behoeve van het opsporen van bij de Stoomwet 1953 strafbaar 
gestelde feiten. 

product:   
periode:  1954- 
bron:   Stoomwet (Stb. 1953, 179) art. 15 
Opmerking:  Per Stcrt. 1996, 128 worden de directeuren van de regionale kantoren aangewezen. 
 
    
   Stoombesluit 
314 
actor:   de minister 
handeling:  Het verdelen van het land in districten ten behoeve van de uitoefening van het bij de 

Stoomwet voorgeschreven toezicht. 
product:  ministeriële regeling 
   - Wijziging districtsindeling Dienst voor het Stoomwezen (Stcrt. 1990, 233) 
periode:  1990- 
bron:   Stoombesluit (Stb. 1953, 587), zoals gewijzigd (Stb. 1990, 548) art. 2 
opmerking:  De gelijkstelling van keuringsinstanties in de lidstaten van de EG en de veranderende 

taken van de Dienst nopen tot functionele en organisatorische maatregelen, waarbij 
een flexibilisering van de districtsindeling noodzakelijk was. Dit werd bereikt door 
een delegatieregeling. 

 
850 
actor:   de directeur van de Dienst voor het Stoomwezen 
handeling:  Het ten behoeve van veilig gebruik, stellen van eisen aan materiaal, constructie en 

wijze van vervaardiging van stoom- en damptoestellen. 
product:  nvt (geen gebruik van gemaakt) 
periode:  1949- 
bron:   Stoombesluit (Stb. 1949, J 431) art. 7 tweede lid; Stoombesluit (Stb. 1953, 587) art. 5 

tweede lid 
 
315 
actor:   de minister 
handeling:  Het verlenen van (gewijzigde) vergunningen om stoomketels en -toestellen in werking 

te brengen. 
product:  (gewijzigde) vergunning/contrôleboek 
periode:  1940-1949 
bron:   Stoombesluit (Stb. 1931, 239) art. 9 en 12 lid, art. 62 eerste lid en art. 63 tweede lid 

(b.w. bij Stoombesluit 1949) 
 
323/855 
actor:   de minister (1940-1949)/de directeur van de Dienst voor het Stoomwezen 
handeling:  Het vaststellen van het model van het stempelafdruk dat moet worden ingeslagen in 
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stoom- en damptoestellen ten bewijze van bevredigende uitkomst van onderzoek en 
beproeving. 

product:  ministeriële regeling 
   voorbeeld: 
   - Beschikking model plaat (Stcrt. 1931, 124) 
periode:  1940- 
bron:   Stoombesluit (Stb. 1931, 239) art. 7 eerste lid, art. 62 eerste lid (b.w. Stoombesluit 

1949); Stoombesluit (Stb. 1953, 587) art. 14 derde lid 
 
856 
actor:   de districtshoofden van de Dienst voor het Stoomwezen 
handeling:  Het registreren van stoom- en damptoestellen waarvoor akte van vergunning is 

verleend. 
product:  Register van de Dienst voor het Stoomwezen 
periode:  1940- 
bron:   Stoombesluit (Stb. 1931, 239) art. 7 derde lid en art. 15; Stoombesluit (Stb. 1949, J 

431) art. 25 derde lid en art. 26; Stoombesluit (Stb. 1953, 587) art. 25 derde lid en art. 
26 tweede en derde lid 

 
326 
actor:   de minister 
handeling:  Het beslissen op beroepen tegen door ambtenaren van de Dienst voor het Stoomwezen 

genomen beslissingen. 
product:   
periode:  1940- 
bron:   Stoombesluit (Stb. 1931, 239) art. 47 vijfde lid, art. 72; Stoombesluit (Stb. 1949, J  
   431) art. 64 derde lid; Stoomwet (Stb. 1953, 179) art. 12; Uitvoering EEG-voor 
   schriften onderlinge aanpassing voor gasflessen (Stcrt. 1986, 231) art. 14 
 
324 
actor:   de minister 
handeling:  Het verlenen van vrijstellingen/ontheffingen van bepalingen omtrent opgaven bij 

vergunningaanvragen en van voorschriften waaraan stoom- en damptoestellen moeten 
voldoen of hetgeen in acht moet worden genomen ten aanzien van opstelling, in-
richting en uitrusting van stoom- en damptoestellen en hun gebruik. 

product:  ontheffing/vrijstelling 
periode:  1940- 
bron:   Stoombesluit (Stb. 1931, 239) art. 79; Stoombesluit (Stb. 1949, J 431) art. 66; 

Stoombesluit (Stb. 1953, 587) art. 65 
 
 
   Vergoedingen in verband met keuringen stoom- en damptoestellen 
320 
actor:   de minister 
handeling:  Het stellen van regels (sinds 1979: in overeenstemming met de minister van 

Economische Zaken) met betrekking tot verschuldigde vergoedingen voor keuringen 
en de wijze van heffing en vordering. 

product:  ministeriële regeling 
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   - Regeling onderzoek en/of beproeving van stoomketels enz. in het buitenland 
(Stcrt. 1931, 124; b.w. Stcrt. 1949, 186); 

   - Beschikking betreffende de vergoeding van kosten verbonden aan onderzoek en/of 
beproeving van stoomketels of andere toestellen (Stcrt. 1949, 186); 

   - Heffing vergoedingen voor keuringen van stoom- en damptoestellen (Stcrt. 1954, 
1; b.w. Stcrt. 1954, 19); 

   - Heffing vergoedingen voor keuringen van stoom- en damptoestellen (Stcrt. 1954, 
19); 

   - Vaststelling tarief ingevolge art. 4 tweede lid Stoombesluit (Stcrt. 1954, 169; b.w. 
Stcrt. 1958, 19) 

   - Tarief keuring stoom- en damptoestellen (Stcrt. 1958, 19) 
   - Besluit inzake vergoedingen voor keuring van stoom- en damptoestellen en de 

wijze van heffing en vordering (Stcrt. 1977, 82) en diverse wijzigingen van 
keuringstarieven van de Dienst voor het Stoomwezen (Stcrt. 1985, 97; Stcrt. 1990, 
79; Stcrt. 1991, 168) ), opnieuw geplaatst in Stcrt. 1998, 172 

   - Wijziging Regeling vergoedingen keuring stoom- of damptoestellen (Stcrt. 
2000, 191) 

   - Aanpassing tarieven Stoomwezen B.V. (Stcrt. 2001, 172) 
   - Wijziging Regeling vergoedingen voor keuring van stoom- of damptoestellen 

(Stcrt. 2002, 218) 
   - Wijziging Regeling vergoedingen voor keuring van stoom- of damptoestellen 

(Stcrt. 2004, 178) 
periode:  1940- 
bron:   Stoomwet (Stb. 1896, 69) art. 12 derde lid, art. 14 tweede lid; Stoombesluit (Stb. 

1931, 239) art. 8, art. 48 tweede lid, art. 62 eerste lid; Stoombesluit (Stb. 1949, J 431) 
art. 13 zesde lid en art. 65 tweede lid; Stoomwet (Stb. 1953, 179), zoals gewijzigd 
(Stb. 1976, 301) art. 9; Stoombesluit (Stb. 1953, 587) art. 4 tweede lid; 
Vergoedingenbesluit stoom- en damptoestellen (Stb. 1953, 588) art. 13 (b.w. Stb. 
1976, 301) 

opmerking:  In het Vergoedingenbesluit (Stcrt. 1977, 82) werden samengebracht het Besluit 
heffing vergoedingen voor keuringen van stoom- en damptoestellen (Stcrt. 1954, 19) 
en het Vergoedingenbesluit stoom- en damptoestellen (Stb. 1953, 588) 

 
321/853 
actor:   de minister (tot 1953)/de directeur van de Dienst voor het Stoomwezen (sinds 1954) 
handeling:  Het geven van nadere bepalingen ten aanzien van kosten, die aanvragers van 

onderzoeken en/of beproevingen van stoomtoestellen in het buitenland moeten 
voldoen. 

product:   
periode:  1940- 
bron:   Beschikking onderzoek en/of beproeving van stoomketels enz. (Stcrt. 1949, 186) art. 

VI en IX; Vaststelling tarief ingevolge art. 4 tweede lid Stoombesluit (Stcrt. 1954, 
169) art. 6 en 7; Tarief keuring stoom- en damptoestellen (Stcrt. 1958, 19) B onder 6 
en art 7; Regeling onderzoek en/of beproeving van stoomketels enz. in het buitenland 
(Stcrt. 1931, 124) art. 6 

 
322/854 
actor:   de minister (1954-1977)/de directeur van de Dienst voor het Stoomwezen (1965- ) 
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handeling:  Het vaststellen van afwijkende keuringsvergoedingen van stoom- en damptoestellen, 
indien door bijzondere constructies van de toestellen de gevolgde procedure aan-
leiding zou geven tot onredelijkheid. 

product:   
periode:  1954- 
bron:   Vergoedingenbesluit stoom- en damptoestellen (Stb. 1953, 588) art. 12 (b.w. Stb. 

1976, 301); Vergoedingenbesluit (Stcrt. 1977, 82) art. 11 
opmerking:  Sinds 1965 was tot het vaststellen van afwijkende vergoedingen gemachtigd de 

directeur van de Dienst voor het Stoomwezen (Stcrt. 1965, 3), in het Besluit inzake 
vergoedingen voor keuring van stoom- en damptoestellen en de wijze van heffing en -
vordering (Stcrt. 1977, 82) werd hij als enige hiermee belast. 

 
 
   Regels voor toestellen onder druk    
1057 
actor:   de minister 
handeling:    Het vaststellen van "de Regels" voor toestellen onder druk. 
product:  regels voor toestellen onder druk (Stcrt. 1995, 61), gewijzigd Stcrt. 1997, 248 
periode:  1994?- 
grondslag:  
opmerking:  Inspecties en keuringen aan stoom- en damptoestellen worden op basis van technische 
   regelgeving ("de Regels") uitgevoerd. 
 
 
   Besluiten betreffende het gebruik en inrichtingen voor het vullen van drukvaten,  
  dienende voor de voortbeweging van motorvaar- en- voertuigen 
846 
actor:   ambtenaren van de Dienst voor het Stoomwezen 
handeling:  Het onderzoeken op deugdelijkheid voor het gebruik van flessen, transport- en voor-

raadreservoirs gevuld met gas onder druk, dienende voor de voortbeweging van die 
motorvaar- en -voertuigen. 

product:   
periode:  1940-1947 
bron:   Besluit betreffende het gebruik van drukvaten, dienende voor de voortbeweging van 

motorvaar- en -voertuigen (Stb. 1940, O 802) art. 1 
 
847  
actor:   de ambtenaren van de Dienst voor het Stoomwezen 
handeling:  Het onderzoeken op deugdelijkheid van inrichtingen tot het vullen van drukvaten met 

gas. 
product:   
periode:  1942-1947 
bron:   Besluit betreffende inrichtingen voor het vullen van drukvaten, dienende voor de 

voortbeweging van motor- en- voertuigen (Stcrt. 1942, 70) art. 1 
 
 
   Drukvatenbesluit 
848 
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actor:   de directeur van de Dienst voor het Stoomwezen 
handeling:  Het geven van toestemming drukvaten welke dienst hebben gedaan, of waarvan de 

directeur het vermoeden heeft dat zij dienst hebben gedaan, om gassen voor het 
drijven van motoren te bewaren of te vervoeren, met andere gassen te (doen) vullen of 
te (doen) gebruiken voor het bewaren of vervoeren van andere gassen. 

product:   
periode:  1945-? 
bron:   Drukvatenbesluit (Stb. 1945, F237) art. 1, eerste en tweede lid 
opmerking:  De datum van buiten werking treden is niet bekend. 
 
849 
actor:   de ambtenaren van de Dienst voor het Stoomwezen 
handeling:  Het opsporen van in het drukvatenbesluit strafbare gestelde feiten. 
product:  rapport/proces verbaal 
periode:  1945-? 
bron:   Drukvatenbesluit (Stb. 1945, F237) art. 6 
opmerking:  De datum van buiten werking treden is niet bekend. 
 
 
   Wet op de gevaarlijke werktuigen 
328 
actor:   de minister 
handeling:  Het bij algemene maatregel van bestuur aanwijzen van gevaarlijke vaartuigen, het 

stellen van nadere regels betreffende de veiligheid, keuring, gebruiksvoorschriften, 
vrijstellingen, strafbepalingen en overgangstermijnen van werken met gevaarlijke 
werktuigen en beschermingsmiddelen, (vanaf 1988:) uitvoering van krachtens het 
Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap vastgestelde ver-
plichtingen met betrekking tot gevaarlijke werktuigen en beveiligingsmiddelen. 

product:  algemene maatregel van bestuur 
    - (Veiligheidsbesluit Gevaarlijke Werktuigen (Stb.1940, 852, vastgesteld 

krachtens Arbeidsomstandighedenwet, Stb. 1980, 664, b.w. Stb. 1993, 134, per 
1-1-1995)) 

    - Dorsgarniturenbesluit (Stb. 1956, 150, i.w. Stb. 1958, 337, b.w. Stb. 1993, 134, 
per 1-1-1995) 

    - Liftenbesluit (Stb. 1956, 167, i.w. Stb. 1956, 167) 
    - Besluit spanninggevers voor schrikdraden (Stb. 1958, 449, i.w. Stb. 1958, 449) 

vervallen per 01-07-1997 
    - Besluit schoenfluorscopen (Stb. 1958, 434, i.w. Stb. 1958, 434; b.w. Stb. 1969, 

514) 
    - Besluit verplaatsbare transporteurs (Stb. 1963, 366, i.w. Stb. 1963, 366, 

vervangen Stb. 1972, 520, b.w. Stb. 1993, 134, per 1-1-1995) 
    - Besluit Schiethamers (Stb. 1967, 142, i.w. Stb. 1967, 142) per Stb. 2003, 315 

gewijzigd in Warenwetbesluit schiethamers 
    - Besluit Acetyleenontwikkelaars (Stb. 1967, 578, i.w. Stb. 1967, 578) b.w. Stb. 

1998, 691 
    - Besluit Slijpmachines (Stb. 1968, 498, niet in werking getreden, b.w. Stb. 1993, 

134) 
    - Besluit centrifuges (Stb. 1968, 651, niet in werking getreden, b.w. Stb. 1993, 
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134)  
    - Besluit containers (Stb. 1983, 177, i.w. Stb. 1985, 324) per Stb. 2003, 315 

gewijzigd in Warenwetbesluit containers 
    - Besluit gemotoriseerde transportwerktuigen (Stb. 1992, 77, i.w. Stb. 1992, 77, 

b.w. Stb. 1993, 134, per 1-1-1996) 
    - Besluit kantel- en valbeveiligingen bouwmachines (Stb. 1992, 267, i.w. Stb. 

1992, 267, b.w. Stb. 1993, 134, per 1-1-1996) 
    - Besluit drukvaten eenvoudige vorm (Stb. 1992, 456, i.w. 1992, 456) per Stb. 

2003, 315 gewijzigd in Warenwetbesluit drukvaten eenvoudige vorm 
    - Besluit Machines (Stb. 1993, 134, i.w. Stb. 1993, 134) per 01-09-2003 

vervallen en opgegaan in het Warenwetbesluit machines (Stb. 1992, ??)  
    - Besluit persoonlijke beschermingsmiddelen (Stb. 1993, 441, i.w. Stb. 1993, 

441) per 01-09-2003 vervallen en opgegaan in het Warenwetbesluit 
persoonlijke beschermingsmiddelen  

    - Besluit explosieveilig materieel (Stb. 1995, 379) per Stb. 2003, 315 
      gewijzigd in Warenwetbesluit explosieveilig materieel 
    - Besluit liften (Stb. 1996, 444) per Stb. 2003, 315 gewijzigd in    
    Warenwetbesluit liften 

 - Besluit veiligheid attractie- en  speelgoedtoestellen (Stb. 1996, 474) per Stb.  
  2003, 315 gewijzigd in Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen  

    - Besluit drukapparatuur (Stb. 1999, 311) per Stb. 2003, 315 gewijzigd in  
     Warenwetbesluit drukapparatuur 
periode:  1952-2003 
bron:   Wet op de gevaarlijke werktuigen (Stb. 1952, 104) art. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 12, 15 en 

24, gewijzigd (Stb. 1987, 535) art. 25a, gewijzigd (Stb. 1991, 659), b.w. met ingang 
van 01-09-2003 (Stb. 2003, 339) 

Opmerking:  Met ingang van 01-09-2003 (Stb. 2003, 339) is de Wet op de gevaarlijke 
werktuigen ingetrokken. Alle uitvoeringsbesluiten zijn voortaan op de Warenwet 
gebaseerd. Zie RIO 117. 

 
1058/1084 
actor:   de minister 
   de minister van Economische Zaken 
handeling:  Het bij amvb bepalen dat de Wet op de gevaarlijke werktuigen en de daarop   
   berustende bepalingen niet van toepassing zijn op gevaarlijke werktuigen en   
   beveiligingsmiddelen die gebruikt worden bij verkennings- of opsporingsonderzoek  
   in of bijmijnen alsmede in de bij mijnbouwkundige onderzoekingen behorende  
   werken of inrichtingen. 
product:  besluit 
periode:  1997-2003 
grondslag:  Wet op de gevaarlijke werktuigen (Stb. 1952, 104) gewijzigd Stb. 1997, 536, artikel  
   1a, eerste lid onder a, b.w. met ingang van 01-09-2003 (Stb. 2003, 339) 
 
1059/1085 
actor:   de minister 
   de minister van Economische Zaken 
handeling:  Het, in overleg met de minister van Economische Zaken, bij amvb stellen van regels,  
   met betrekking tot gevaarlijke werktuigen en beveiligingsmiddelen die gebruikt  
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   worden bij verkennings- of opsporingsonderzoek in of bij mijnen alsmede in de bij  
   mijnbouwkundige onderzoekingen behorende werken of inrichtingen. 
product:  ministeriële regeling 
periode:  1997-2003 
grondslag:  Wet op de gevaarlijke werktuigen (Stb. 1952, 104) gewijzigd Stb. 1997, 536, artikel  
   1a, eerste lid onder b, b.w. met ingang van 01-09-2003 (Stb. 2003, 339) 
 
383 
actor:   de minister 
handeling:  Het verlenen van goedkeuring van in het buitenland aangebrachte merken van goed-

keuring en bepalen of deze moeten worden aangeboden aan de daartoe door hem 
aangewezen ambtenaren.  

product:  beschikking 
periode:  1952-2003 
bron:   Wet op de gevaarlijke werktuigen (Stb. 1952, 104) art. 4, zesde lid, b.w. met ingang 

van 01-09-2003 (Stb. 2003, 339) 
 
384 
actor:   de minister 
handeling:  Het aanwijzen van diensten, instellingen of onderzoeksbureaus die met betrekking tot 

door hem te bepalen soorten van gevaarlijke werktuigen en beveiligingsmiddelen 
bevoegd zijn tot het verrichten van keuringen, tot het afgeven van certificaten van 
goedkeuring en tot het aan brengen van merken van goedkeuring. 

product:  ministeriële regeling o.a.: 
   - Aanwijzing Stichting Aboma+Keboma als keuringsinstantie voor machines met  
    een verhoogd risico (Stcrt. 1995, 58) 
   - Aanwijzing Liftinstituut  als keuringsinstantie voor machines met een verhoogd  
    risico (Stcrt. 1995, 58) 
   - Aanwijzing Stichting Nederlands Instituut voor Lifttechniek te Amsterdam  
    (Stcrt. 1997, 82) gewijzigd Stcrt. 1999, 27 

- Aanwijzing TNO Certification B.V. als keuringsinstantie voor beschermende 
 kleding en voet-, been-, hand- en armbeschermingsmiddelen (Stcrt. 1997, 127) 
- Aanwijzing TNO Certification B.V. als  keuringsinstantie voor gehoor-
 beschermingsmiddelen,  beschermende kleding en voet-, been-, hand- en 
 armbeschermingsmiddelen (Stcrt. 1999, 27) 
- Aanwijzing SGS Technische Inspecties B.V. te Spijkenisse als 
 keuringsinstantie voor machines (Stcrt. 1999, 43) 
- Intrekking aanwijzing N.V. KEMA als  keuringsinstantie voor drukvaten van 
 eenvoudige vorm (Stcrt. 1999, 180) 
- Aanwijzing Liftinstituut als keuringsinstelling voor liften (Stcrt. 2001, 28) 
- Aanwijzing KEMA Registerd Qulity B.V. als keuringsinstantie voor 
 machines (Stcrt. 2001, 37) en explosieveilig materieel (Stcrt. 2001, 37) 
- Stcrt. 2001, 193 
- Aanwijzing NIL als instelling voor de goedkeuring van lassers en permanente 
 verbindingen (Stcrt. 2002, 41)  
- Aanwijzing Kiwa N.V. als keuringsinstantie drukapparatuur (Stcrt. 2004, 
 251) b.w. per 01-09-2003 

periode:  1952-2003 
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grondslag:  Wet op de gevaarlijke werktuigen (Stb. 1952, 104) art. 5, eerste lid, b.w. met ingang 
van 01-09-2003 (Stb. 2003, 339) 

 
385 
actor:   de minister 
handeling:  Het geven van aanwijzigingen betreffende het laten verrichten van beproevingen door 

anderen dan de aangewezen diensten, instellingen of onderzoeksbureaus.  
product:   
periode:  1952-2003 
bron:   Wet op de gevaarlijke werktuigen (Stb. 1952, 104) art. 5, tweede lid, b.w. met ingang 

van 01-09-2003 (Stb. 2003, 339) 
  
386 
actor:   de minister 
handeling:  Het bevoegd verklaren van fabrikanten of handelaren tot het aanbrengen van merken 

van goedkeuring.  
product:   
periode:  1952-2003 
bron:   Wet op de gevaarlijke werktuigen (Stb. 1952, 104) art. 5, derde lid, b.w. met ingang 

van 01-09-2003 (Stb. 2003, 339) 
 
387 
actor:   de minister 
handeling:  Het vaststellen van tarieven die gelden als vergoeding voor het verrichten van 

keuringen, afgeven van certificaten en het aanbrengen van merken van goedkeuring.  
product:  - Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken van 23 augustus 1956, afdeling 

Arbeidersbe-scherming, nr. 3112 (Stcrt. 1956, 168), gewijzigd Stcrt. 1997, 18, 243 
en 249, Stcrt. 2000, 203, Stcrt. 2001, 22 

   - Wijziging tarieven van keuringen van liften (Stcrt. 1998, 244) 
periode:  1952-2003 
bron:   Wet op de gevaarlijke werktuigen (Stb. 1952, 104) art. 5, vierde lid, b.w. met ingang 

van 01-09-2003 (Stb. 2003, 339) 
 
388 
actor:   de minister 
handeling:  Het verlenen van vrijstellingen ten aanzien van het in de wet bepaalde. 
product:  vrijstelling o.a.: 

- ontwerp-regeling Vrijstelling voor transportsteigers (Stcrt. 1998, 35) 
- vrijstelling voor transportsteigers (Stcrt. 1999, 30) 

periode:  1952-2003 
bron:   Wet op de gevaarlijke werktuigen (Stb. 1952, 104) art. 11, eerste lid, b.w. met ingang 

van 01-09-2003 (Stb. 2003, 339) 
 
621 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie/directeur-generaal van de Arbeid/de 

directeuren van de regionale kantoren 
handeling:  Het verlenen van ontheffingen ten aanzien van het in de wet bepaalde met betrekking 

tot werktuigen, toestellen en gereedschappen genoemd in hoofdstuk II van het 
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Veiligheidsbesluit gevaarlijke werktuigen.  
product:  ontheffing 
periode:  1952-1999 
bron:   Wet op de gevaarlijke werktuigen (Stb. 1952, 104) art. 11, eerste lid, gewijzigd Stb. 

1995, 598, Regeling nr. 246917 (Stcrt. 1982, 247) art. 2, b.w. Stcrt. 1999, 64 
 
389 
actor:   de minister 
handeling:  Het behandelen van beroepen tegen het stellen van een eis of het aanbrengen van een 

merk van afkeuring. 
product:   
periode:  1952-2003 
bron:   Wet op de gevaarlijke werktuigen (Stb. 1952, 104) art. 13, eerste lid, gewijzigd Stb. 

1995, 598, art. 13, b.w. met ingang van 01-09-2003 (Stb. 2003, 339) 
 
390 
actor:   de minister 
handeling:  Het stellen van nadere regels betreffende de kosten die worden gemaakt bij het doen 

van beproevingen in het belang van het beroep. 
product:   
periode:  1952-1995 
bron:   Wet op de gevaarlijke werktuigen (Stb.  1952) art. 13, zevende lid, b.w. Stb. 1995, 

598 
 
699/841/859/923/933 
actor:   de Arbeidsinspectie (699) 
   de Inspectie van de Havenarbeid (841) 
   de Dienst voor het Stoomwezen (859) 
   het Staatstoezicht op de Mijnen (933) 
   de Scheepvaartinspectie (923) 
handeling:  Het handhaven van het bij of krachtens de Wet op de Gevaarlijke Werktuigen 

bepaalde en het meewerken aan de uitvoering daarvan  
product:  rapport/proces-verbaal 
periode:  1983-2003 
grondslag:  Wet op de gevaarlijke werktuigen (Stb. 1952, 104), gewijzigd (Stb. 1980, 664) art. 16, 

lid 1, b.w. met ingang van 01-09-2003 (Stb. 2003, 339),  Regeling nr. 246917 (Stcrt. 
1982, 247) art. 1, b.w. Stcrt. 1999, 64, Regeling nr. 1021/282 (Stcrt. 1982, 247) art. 1, 
eerste lid, b.w. Stcrt. 1999, 107  

 
391 
actor:   de minister 
handeling:  Het opdragen van uitvoering van de Wet op de Gevaarlijke Werktuigen, eventueel te 

zamen met een andere minister, aan andere ambtenaren dan ambtenaren van de Ar-
beidsinspectie. 

product:  - Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Wet op de gevaarlijke 
 werktuigen (Stcrt. 1999, 107) 

periode:  1983-2003 
bron:   Wet op de gevaarlijke werktuigen (Stb.  1980, 664) art. 16, tweede lid (i.w. Stb. 1982, 
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673), b.w. met ingang van 01-09-2003 (Stb. 2003, 339)   
 
392 
actor:   de minister 
handeling:  Het bij algemene maatregel van bestuur voorschrijven dat ten aanzien van bepaalde 

inrichtingen of bepaalde soorten inrichtingen de bevoegdheid tot binnentreden slechts 
wordt uitgeoefend door bepaalde personen. 

product:   
periode:  1952-1982 
bron:   Wet op de gevaarlijke werktuigen (Stb. 1952, 104) art. 17, vierde lid (b.w. Stb. 1980, 

664) 
 
393 
actor:   de minister 
handeling:  Het stellen van nadere regels ten aanzien van het nemen, bewaren en vrijgeven van 

door opsporingsambtenaren genomen monsters. 
product:   
periode:  1952-2003 
bron:   Wet op de gevaarlijke werktuigen (Stb. 1952, 104) art. 18, tweede lid, b.w. met 

ingang van 01-09-2003 (Stb. 2003, 339)    
 
394 
actor:   de minister 
handeling:  Het stellen van nadere regels betreffende verzegeling van gevaarlijke werktuigen 

waarvan een geldig certificaat van goedkeuring niet kan worden getoond en die niet 
zijn voorzien van een geldig merk van goedkeuring. 

product:   
periode:  1952-2003 
bron:   Wet op de gevaarlijke werktuigen (Stb. 1952, 104) art. 19, b.w. met ingang van 01-

09-2003 (Stb. 2003, 339) 
 
 
 
   Organisatie, mandaat- en volmachtbesluit Directie Arbeidsveiligheid en 

Gezondheid Ministerie van SZW/Warenwet 
1177C 
actor:   de minister  
handeling:  het aanwijzen van instellingen voor het uitvoeren van keurings- of 

beoordelingsprocedures van technische voortbrengselen alsook voor liften, 
schiethamers, containers, drukvaten van eenvoudige vorm, drukapparatuur en 
samenstellen daarvan en explosieveilig materieel 

product:  “aanwijzing” onder meer: 
   - Aanwijzing Kiwa N.V. voor keuren drukapparatuur (Stcrt. 2004, 251) 
periode:  2003- 
grondslag:  Warenwet (Stb. 1936, 793) gewijzigd Stb. 2002, Stb. 233 art. 7a, lid 1, 

Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie arbeidsveiligheid en –
gezondheid 2004 (Stcrt. 2004, 66) art. 4 
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1210C 
actor:   de Arbeidsinspectie 
handeling:  het verlenen van vrijstelling of ontheffing voor technische voortbrengselen  
   alsook voor liften, schiethamers, containers, drukvaten van eenvoudige vorm, 
   drukapparatuur en samenstellen daarvan en explosieveilig materieel  
product:  vrijstelling/ontheffing 
periode:  2004- 
grondslag:  Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit Arbeidsinspectie 2004, (Stcrt. 2004,  

  23) art. 23, lid 2 onder c 
toelichting:  deze bevoegdheid gebeurt ook op basis van de artikel 16 van de Warenwet 
 
1211C 
actor:   de Arbeidsinspectie 
handeling:  het oordelen dat technische voortbrengselen alsook dat liften, schiethamers, 

containers, drukvaten van eenvoudige vorm, drukapparatuur en samenstellen 
daarvan en explosieveilig materieel gevaar opleveren voor de veiligheid of de 
gezondheid van de mens of gevaar opleveren voor de veiligheid van zaken (en het 
gelasten aan de verhandelaar om de houders daarvan op de hoogte te stellen) 

product:  rapportage, beoordeling, proces-verbaal, opleggen bestuursdwang 
periode:  2004-  
grondslag:  Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit Arbeidsinspectie 2004 (Stcrt.   2004, 

23) art. 23, lid 2 onder c 
toelichting:  deze bevoegdheid gebeurt ook op basis van de artikel 21 van de Warenwet 
 
 
   Uitvoeringsbesluiten gebaseerd op de Wet op de gevaarlijke    
   werktuigen/Warenwet  
   Algemeen 
1178C 
actor:   de minister 
   de minister van Economische Zaken 
   de minister van VWS  
handeling:  het stellen van nadere regels met betrekking tot de criteria om als 

keuringsinstelling te worden aangewezen 
product:  ministeriële regels 
periode:  2003- 
grondslag:  Warenwetbesluit containers (Stb. 2003, 315) art. 15, lid 2, Warenwetbesluit 

drukapparatuur (Stb. 2003, 315) art. 19a, lid 5 en lid 6, Warenwetbesluit 
drukvaten van eenvoudige vorm (Stb. 2003, 315) art. 11, lid 3, Warenwetbesluit 
explosieveilig materieel (Stb. 2003, 315) art. 17, lid 3, Warenwetbesluit liften (Stb. 
2003, 315) art. 23, lid 3, Warenwetbesluit schiethamers (Stb. 2003, 315) art. 13, 
lid 2, Warenwetbesluit veiligheid attractie- en speeltoestellen (Stb. 2003, 315) art. 
19, lid 2, Warenwetbesluit machines (Stb. 1992, 379) gewijzigd Stb. 2003, 315 art. 
6g, lid 3, Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen (Stb. 1992, 396) 
gewijzigd Stb. 2003, 315 art. 6d, lid 3  

 
1179C 
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actor:   de minister 
   de minister van Economische Zaken 
   de minister van VWS  
handeling:  het beoordelen van de polis van de afgesloten verzekering tegen wettelijke 

aansprakelijkheid, die door keuringsinstellingen met betrekking tot de keuring 
van gevaarlijke werktuigen is toegezonden alsmede het administratief verwerken 
van de wijzigingen in de aanwijzing   

product:  “beoordeling” 
periode:  2003- 
grondslag:  Warenwetbesluit containers (Stb. 2003, 315) art. 15a en 15b, lid 1 en 2, 

Warenwetbesluit drukapparatuur (Stb. 2003, 315) art. 22a en 22b, lid 1 en 2, 
Warenwetbesluit drukvaten eenvoudige vorm (Stb. 2003, 315) art. 12 en 13, lid 1 
en 2, Warenwetbesluit explosieveilig materieel (Stb. 2003, 315) art. 17a en 17b lid 
1 en 2, Warenwetbesluit liften (Stb. 2003, 315) art. 24 en 25, lid 1 en 2, 
Warenwetbesluit schiethamers (Stb. 2003, 315) art. 13a en 13b, lid 1 en 2, 
Warenwetbesluit veiligheid attractie- en speeltoestellen (Stb. 2003, 315) art. 19a 
en 19b, lid 1 en 2, Warenwetbesluit machines (Stb. 1992, 379) gewijzigd Stb. 
2003, 315 art. 6h en 6i, lid 1 en 2, Warenwetbesluit persoonlijke 
beschermingsmiddelen (Stb. 1992, 396) gewijzigd Stb. 2003, 315 art. 6 e en 6f, lid 
1 en 2 

 
1180C 
actor:   de minister 
   de minister van Economische Zaken 
   de minister van VWS  
handeling:   het stellen van nadere regels met betrekking tot de aanwijzing als 

keuringsinstelling  
product:  ministeriële regels 
periode:  2003- 
grondslag:  Warenwetbesluit containers (Stb. 2003, 315) art. 15c, lid 3, Warenwetbesluit 

drukapparatuur (Stb. 2003, 315) art. 22c, lid 3, Warenwetbesluit drukvaten van 
eenvoudige vorm (Stb. 2003, 315) art. 13a, lid 3, Warenwetbesluit explosieveilig 
materieel (Stb. 2003, 315) art. 17c, lid 3, Warenwetbesluit liften (Stb. 2003, 315) 
art. 26, lid 3, Warenwetbesluit schiethamers (Stb. 2003, 315) art. 13c, lid 3, 
Warenwetbesluit veiligheid attractie- en speeltoestellen (Stb. 2003, 315) art. 19c, 
lid 3, Warenwetbesluit machines (Stb. 1992, 379) gewijzigd Stb. 2003, 315 art. 6j, 
lid 3, Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen (Stb. 1992, 396) 
gewijzigd Stb. 2003, 315 art. 6g, lid 3 

 
   Dorsgarniturenbesluit 
329 
actor:   de minister 
handeling:  Het vaststellen van het model voor certificaten van goedkeuring voor dorsmachines, 

stropers of strobinders. 
product:   
periode:  1958-1994 
bron:   Dorsgarniturenbesluit (Stb. 1956, 150) art. 58, tweede lid (i.w. Stb. 1958, 337) 
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330 
actor:   de minister 
handeling:  Het stellen van nadere regels omtrent merken van afkeuring voor dorsmachines, 

stropersen en strobinders. 
product:   
periode:  1958-1994 
bron:   Dorsgarniturenbesluit (Stb. 1956, 150) art. 59, derde lid (i.w. Stb. 1958, 337) 
 
331 
actor:   de minister 
handeling:  Het verlengen van de termijn waarvoor ontheffing geldt voor keuringen van dors-

machines, stropersen en strobinders. 
product:   
periode:  1958-1994 
bron:   Dorsgarniturenbesluit (Stb. 1956, 150) art. 61, tweede lid (i.w. Stb. 1958, 337) 
 
612 
actor:   directeur-generaal van de Arbeid/de directeuren van de regionale kantoren (sinds 

1995) 
handeling:  Het verlenen van vrijstellingen ten aanzien van het in de wet bepaalde met betrekking 

tot dorsgarnituren. 
product:  vrijstelling 
periode:  1952-1999 
bron:   Wet op de gevaarlijke werktuigen (Stb. 1952, 104) art. 11, eerste lid, Regeling nr. 

3201 (Stcrt. 1958, 128) art. 3 gewijzigd Stb. 1995, 598, b.w. Stcrt. 1999, 64 
 
687 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie/de  directeuren van de regionale kantoren 
handeling:  Het beproeven en onderzoeken van dorsgarnituren, het stellen van een eis betreffende 

herstelling of behandeling binnen een vast te stellen termijn. 
product:   
periode:  1952-1999 
bron:   Wet op de gevaarlijke werktuigen (Stb. 1952, 104) art. 12, eerste lid, Regeling nr. 

3201 (Stcrt. 1958, 128) art. 4, eerste lid, gewijzigd Stb. 1995, 598, b.w. Stcrt. 1999, 
64 

 
 
   Liftenbesluit I 
332 
actor:   de minister 
handeling:  Het stellen van nadere regels betreffende merken van afkeuring voor liften. 
product:   
periode:  1956-2003 
bron:   Liftenbesluit I (Stb. 1956, 167) art. 18, derde lid, b.w. met ingang van 01-09-2003 

(Stb. 2003, 339)  
 
333 
actor:   de minister 
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handeling:  Het vaststellen van het model voor een liftboek. 
product:   
periode:  1956-2003 
bron:   Liftenbesluit I (Stb. 1956, 167) art. 22, b.w. met ingang van 01-09-2003 (Stb. 2003, 

339) 
 
334 
actor:   de minister 
handeling:  Het verlengen van de termijn waarvoor ontheffing geldt voor de aanwezigheid van 

certificaten van goedkeuring voor liften. 
product:   
periode:  1956-1991 
bron:   Liftenbesluit I (Stb. 1956, 167) art. 29 (b.w. Stb. 1991, 411) 
 
688/931  
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie/de directeuren van de regionale kantoren, 

de Inspecteur-generaal der Mijnen 
handeling:  Het verlenen van ontheffingen ten aanzien van het in de wet bepaalde met betrekking 

tot liften. 
product:  ontheffing 
periode:  1952-2003 
bron:   Wet op de gevaarlijke werktuigen (Stb. 1952, 104) art. 11, eerste lid, gewijzigd Stb. 

1995, 598; b.w. met ingang van 01-09-2003 (Stb. 2003, 339), Regeling nr. 3112 
(Stcrt. 1956, 168) art. 3 gewijzigd Stcrt. 1999, 64 art. 3, Organisatie- en 
mandaatbesluit Arbeidsinspectie (Stcrt. 1996, 128) art. 4:5  

 
689/932 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie/de  directeuren van de regionale kantoren, 

Inspecteur-generaal der mijnen  
handeling:  Het beproeven en onderzoeken van liften, het stellen van een eis betreffende herstel-

ling of behandeling binnen een vast te stellen termijn. 
product:   
periode:  1952-2003 
bron:   Wet op de gevaarlijke werktuigen (Stb. 1952, 104) art. 12, eerste lid, gewijzigd Stb. 

1995, 598, b.w. met ingang van 01-09-2003 (Stb. 2003, 339),  Regeling nr. 3112 
(Stcrt. 1956, 168) art. 4, eerste lid, gewijzigd Stcrt. 1999, 64 art. 4, lid 1 

 
335 
actor:   de minister 
handeling:  Het verlenen van instemming aan het Liftinstituut om proeven van het EEG-type-on-

derzoek en de EEG-controle van liften door anderen te laten verrichten. 
product:   
periode:  1987-2003 
bron:   regeling ter uitvoering van EEG-richtlijnen 84/528/EEG en 84/529/EEG (hef- en ver-

ladingsapparatuur; liften met elektrische aandrijving) (Stcrt. 1987, 124) art. 2, tweede 
lid, gewijzigd Stcrt. 1995, 250, b.w. met ingang van 01-09-2003 (Stb. 2003, 339) 

 
336 



 
 

 179

actor:   de minister 
handeling:  Het beslissen in beroep tegen beslissingen van het Liftinstituut. 
product:   
periode:  1987-1999  
bron:   regeling ter uitvoering van EEG-richtlijnen 84/528/EEG en 84/529/EEG (hef- en ver-

ladingsapparatuur; liften met elektrische aandrijving) (Stcrt. 1987, 124) art. 11, eerste 
lid, b.w. Stcrt. 1999, 64 

 
1212C=689/932 1212C laten vervallen 
 
 
   Besluit spanninggevers voor schrikdraden 
337 
actor:   de minister 
handeling:  Het stellen van nadere regels betreffende merken van afkeuring voor spanninggevers 

voor schrikdraden en de verwijdering daarvan. 
product:   
periode:  1958-1997 
bron:   Besluit spanninggevers voor schrikdraden (Stb. 1958, 449) art. 27, derde lid, b.w. Stb. 

1997, 60 
 
338 
actor:   de minister 
handeling:  Het verlengen van de termijn waarvoor ontheffing geldt voor keuringen van span-

ninggevers voor schrikdraden. 
product:   
periode:  1958-1997 
bron:   Besluit spanninggevers voor schrikdraden (Stb. 1958, 449) art. 32, b.w. Stb. 1997, 60 
 
613 
actor:   directeur-generaal van de Arbeid/de directeuren van de regionale kantoren (sinds 

1995) 
handeling:  Het verlenen van ontheffingen ten aanzien van het in  de wet bepaalde met betrekking  
   tot spanninggevers. 
product:  ontheffing 
periode:  1952-1999 
bron:   Wet op de gevaarlijke werktuigen (Stb. 1952, 104) art. 11, eerste lid, Regeling nr. 

6552 (Stcrt. 1958, 223) art. 10, gewijzigd Stb. 1995, 598, b.w. Stcrt. 1999, 64 
 
690 
actor:   elektrotechnisch adviseur van de Arbeidsinspectie/de directeuren van de regionale 

kantoren (sinds 1995) 
handeling:  Het beproeven en onderzoeken van spanninggevers, het stellen van een eis betreffende 

herstelling of behandeling binnen een vast te stellen termijn. 
product:   
periode:  1952-1999 
bron:   Wet op de gevaarlijke werktuigen (Stb. 1952, 104) art. 12, eerste lid, Regeling nr. 

6552 (Stcrt. 1958, 223) art. 11, b.w. Stcrt. 1999, 64 
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   Besluit schoenfluorscopen 
339 
actor:   de minister 
handeling:  Het stellen van nadere regels betreffende merken van afkeuring voor schoenfluorsco-

pen. 
product:   
periode:  1958-1969 
bron:   Besluit schoenfluorscopen (Stb. 1958, 434) art. 15, tweede lid (b.w. Stb. 1969, 514) 
 
340 
actor:   de minister 
handeling:  Het verlengen van de termijn waarvoor ontheffing geldt voor keuringen van 

schoenfluorscopen. 
product:   
periode:  1958-1969 
bron:   Besluit schoenfluorscopen (Stb. 1958, 434) art. 17 (b.w. Stb. 1969, 514) 
 
 
   Besluit verplaatsbare transporteurs 
341 
actor:   de minister 
handeling:  Het stellen van nadere regels betreffende merken van afkeuring voor verplaatsbare 

transporteurs en de verwijdering ervan.  
product:   
periode:  1963-1994 
bron:   Besluit verplaatsbare transporteurs (Stb. 1963, 366) art. 27, derde lid; gewijzigd Stb. 

1972, 520 
 
 
342 
actor:   de minister 
handeling:  Het verlengen van de termijn waarvoor ontheffing geldt voor de aanwezigheid van 

certificaten van goedkeuring voor verplaatsbare transporteurs. 
product:   
periode:  1963-1973 
bron:   Besluit verplaatsbare transporteurs (Stb. 1963, 366) art. 32 (b.w. Stb. 1972, 520) 
 
614 
actor:   directeur-generaal van de Arbeid/de directeuren van de regionale kantoren (sinds 

1995) 
handeling:  Het verlenen van vrijstellingen (tot 1973) en ontheffingen (vanaf 1973) ten aanzien 

van het in de wet bepaalde met betrekking tot verplaatsbare transporteurs. 
product:  vrijstelling/ontheffing 
periode:  1952-1999 
bron:   Wet op de gevaarlijke werktuigen (Stb. 1952, 104) art. 11, eerste lid, Regeling nr. 841 

(Stcrt. 1963, 220) art. 3, gewijzigd Regeling nr. 80623 (Stcrt. 1973, 84) art. 3, b.w. 
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Stcrt. 1999, 64 
 
691 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie/de directeuren van de regionale kantoren 
handeling:  Het beproeven en onderzoeken van verplaatsbare transporteurs, het stellen van een eis 

betreffende herstelling of behandeling binnen een vast te stellen termijn. 
product:   
periode:  1967-1999 
bron:   Wet op de gevaarlijke werktuigen (Stb. 1952, 104) art. 12, eerste lid, gewijzigd Stb. 

1995, 598, Regeling nr. 841 (Stcrt. 1963, 220) art. 4, eerste lid, gewijzigd no. 80623 
(Stcrt. 1973, 84) art. 7, eerste lid, b.w. Stcrt. 1999, 64 

 
 
   Besluit schiethamers/Warenwetbesluit schiethamers  
343 
actor:   de minister 
handeling:  Het stellen van nadere regels betreffende merken van afkeuring voor schiethamers en 

splinterkappen. 
product:   
periode:  1967-2003  
bron:   Besluit Schiethamers (Stb. 1967, 142) art. 13, derde lid, b.w. Stb. 2003, 315 
 
1181C 
actor:   de minister  
handeling:  het stellen van nadere regels met betrekking tot het waarmerken en bewaren van 

goedgekeurde, het type kenmerkende monsters en het certificaat en merk van 
goedkeuring 

product:  ministeriële regels 
periode:  2003- 
grondslag:  Warenwetbesluit schiethamers (Stb,. 2003, 315) art. 12, lid 7 
 
1182C 
actor:   de minister  
handeling:  het bevoegd verklaren van fabrikanten en handelaren tot het aanbrengen van het 

merk van goedkeuring 
product:  ministeriële regeling 
periode:  2003- 
grondslag:  Warenwetbesluit schiethamers (Stb. 2003, 315) art. 12, lid 8 
  
615 
actor:   directoraat-generaal van de Arbeid/de directeuren van de regionale kantoren (sinds 

1995) 
handeling:  Het waarmerken van een voor het type kenmerkend monster van een schiethamer of 

splinterkap. 
product:   
periode:  1967-1999 
bron:   Regeling nr. 5340 (Stcrt. 1967, 81) art. 4, b.w. Stcrt. 1999, 64 
opmerking:  Goedgekeurde monsters worden bewaard door het directoraat-generaal van de 
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Arbeid/het Centraal kantoor van de Arbeidsinspectie 
 
616 
actor:   directeur-generaal van de Arbeid/de directeuren van de regionale kantoren (sinds 

1995) 
handeling:  Het verlenen van ontheffingen ten aanzien van het in de wet bepaalde met betrekking 

tot schiethamers en splinterkappen. 
product:  ontheffing 
periode:  1952-1999 
bron:   Wet op de gevaarlijke werktuigen (Stb. 1952, 104) art. 11, eerste lid, gewijzigd Stb. 

1995, 598, Regeling nr. 5340 (Stcrt. 1967, 81) art. 8, b.w. Stcrt. 1999, 64  
 
617 
actor:   de directeur-generaal van de Arbeid/de directeuren van de regionale kantoren (sinds 

1995) 
handeling:  Het beproeven en onderzoeken van schiethamers en splinterkappen, het stellen van 

een eis betreffende herstelling of behandeling binnen een vast te stellen termijn. 
product:   
periode:  1967-1999 
bron:   Wet op de gevaarlijke werktuigen (Stb. 1952, 104) art. 12, eerste lid, gewijzigd Stb. 

1995, 598, Regeling nr. 5340 (Stcrt. 1967, 81) art. 9, b.w. Stcrt. 1999, 64  
 
 
   Besluit acetyleenontwikkelaars 
344 
actor:   de minister 
handeling:  Het stellen van nadere regels betreffende merken van afkeuring voor acetyleenont-

wikkelaars, terugslagveiligheden en reduceertoestellen; in (Stb. 1993, 134, i.w. 1-1-
1995) vervalt 'reduceertoestellen'. 

product:   
periode:  1967-1998  
bron:   Besluit Acetyleenontwikkelaars (Stb. 1967, 578) art. 39, derde lid, b.w. Stb. 1998, 

691 
 
345 
actor:   de minister 
handeling:  Het verlengen van de termijn waarvoor ontheffing geldt voor de aanwezigheid van 

certificaten van goedkeuring voor acetyleenontwikkelaars, terugslagveiligheden en 
reduceertoestellen; in (Stb. 1993, 134, i.w. 1-1-1995) vervalt 'reduceertoestellen'. 

product:   
periode:  1967-1998 
bron:   Besluit Acetyleenontwikkelaars (Stb.1967, 578) art. 41, derde lid, b.w. Stb. 1998, 691 
 
618 
actor:   directoraat-generaal van de Arbeid/de directeuren van de regionale kantoren (sinds 

1995) 
handeling:  Het waarmerken van een voor het type kenmerkend monster van een acetyleenontwik-

kelaar, terugslagveiligheid of reduceertoestel. 
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product:   
periode:  1967-1999 
bron:   ministeriële regeling nr. 6516 (Stcrt. 1967, 252) art. 4, b.w. Stcrt. 1999, 64 
opmerking:  Het goedgekeurde monster kan door het directoraat-generaal voor bepaalde of 

onbepaalde tijd worden bewaard.  
 
619 
actor:   directeur-generaal van de Arbeid/de directeuren van de regionale kantoren (sinds 

1995) 
handeling:  Het verlenen van ontheffingen ten aanzien van het in de wet bepaalde met betrekking 

tot acetyleenontwikkelaars, terugslagveiligheden en reduceertoestellen 
product:  ontheffing 
periode:  1952-1999 
bron:   Wet op de gevaarlijke werktuigen (Stb. 1952, 104) art. 11, eerste lid, gewijzigd Stb. 

1995, 598, Regeling nr. 6516 (Stcrt. 1967, 252) art. 11, b.w. Stcrt. 1999, 64  
 
692 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie/de directeuren van de regionale kantoren 
handeling:  Het beproeven en onderzoeken van acetyleenontwikkelaars, terugslagveiligheden en 

reduceertoestellen, het stellen van een eis betreffende herstelling of behandeling bin-
nen een vast te stellen termijn. 

product:   
periode:  1967-1999 
bron:   Wet op de gevaarlijke werktuigen (Stb. 1952, 104) art. 12, eerste lid, gewijzigd Stb. 

1995, 598, Regeling nr. 6516, Stcrt. 1967, 252) art. 12, b.w. Stcrt. 1999, 64  
 
 
 
 
   Besluit slijpmachines 
346 
actor:   de minister 
handeling:  Het stellen van nadere bepalingen betreffende merken van afkeuring voor slijpma-

chines. 
product:   
periode:  1968-1993 
bron:   Besluit Slijpmachines (Stb. 1968, 498) art. 22, derde lid, b.w. Stb. 1993, 134 
 
347 
actor:   de minister 
handeling:  Het verlengen van de termijn waarvoor ontheffing geldt voor de aanwezigheid van 

certificaten van goedkeuring voor slijpmachines. 
product:   
periode:  1968-1993 
bron:   Besluit Slijpmachines (Stb. 1968, 498) art. 24, derde lid, b.w. Stb. 1993, 134 
 
 
   Besluit centrifuges 
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348 
actor:   de minister 
handeling:  Het stellen van nadere bepalingen betreffende merken van afkeuring voor centrifuges. 
product:   
periode:  1968-1993 
bron:   Besluit Centrifuges (Stb.1968, 651) art. 24, derde lid, b.w. Stb. 1993, 134 
 
349 
actor:   de minister 
handeling:  Het verlengen van de termijn waarvoor ontheffing geldt voor de aanwezigheid van 

certificaten van goedkeuring voor centrifuges. 
product:   
periode:  1968-1993 
bron:   Besluit Centrifuges (Stb.1968, 651) art. 26, derde lid, b.w. Stb. 1993, 134 
 
 
   Besluit containers/Warenwetbesluit containers 
350 
actor:   de minister 
handeling:  Het stellen van regels betreffende containers, zijnde wissellaadbakken die niet als 

gevaarlijke werktuigen worden beschouwd. 
product:  Regeling nr. 84/15 335 (Stcrt. 1985, 23) 
periode:  1985- 
bron:   Besluit containers (Stb. 1983, 177) art. 2, Warenwetbesluit containers (Stb. 2003, 

315) art. 1a, lid 3 
 
351 
actor:   de minister 
handeling:  Het stellen van regels betreffende het aanbrengen van kentekenen op containers die 

zijn uitgerust met een of meer onderdelen, bestemd om slechts te worden gebruikt 
wanneer de containers in onbeladen toestand worden gehesen of geheven. 

product:  ministeriële regels 
periode:  1985- 
bron:   Besluit containers (Stb. 1983, 177) art. 4, Warenwetbesluit containers (Stb. 2003, 

315) art. 4 
 
352 
actor:   de minister 
handeling:  Het stellen van nadere regels betreffende het keuren van containers. 
product:  Regeling nr. 84/15 335 (Stcrt. 1985, 23) 
periode:  1985- 
bron:   Besluit containers (Stb. 1983, 177) art. 8, tweede lid, Warenwetbesluit containers 

(Stb. 2003, 315) art. 8, lid 2 
 
1183C 
actor:   de minister  
handeling:  het stellen van nadere regels met betrekking tot het merk van goedkeuring  
product:  ministeriële regels 
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periode:  2003- 
grondslag:  Warenwetbesluit containers (Stb. 2003, 315) art. 8a, lid 3, art. 12, lid 2 
 
353 
actor:   de minister 
handeling:  Het stellen van nadere regels betreffende merken van afkeuring voor containers. 
product:  Regeling nr. 84/15 335 (Stcrt. 1985, 23) 
periode:  1985-2003 
bron:   Besluit containers (Stb. 1983, 177) art. 15, derde lid, b.w. Stb. 2003, 315  
 
354 
actor:   de minister 
handeling:  Het verlengen van de termijn waarvoor ontheffing geldt voor de aanwezigheid van 

certificaten van goedkeuring voor containers. 
product:  beschikking 
periode:  1985-1998 
bron:   Besluit containers (Stb. 1983, 177) art. 16, tweede lid, b.w. Stb. 1998, 691 
 
620 
actor:   directeur-generaal van de Arbeid/de directeuren van de regionale kantoren (sinds 

1995) 
handeling:  Het geven van aanwijzingen aan de keuringinstanties met betrekking tot de keuringen. 
product:   
periode:  1985-2003 
bron:   Regeling aanwijzing keuringsinstanties voor containers (Stcrt. 1985, 23) art. 3, onder 

c, b.w. met ingang van 01-09-2003 
 
 
693/839 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie en de districtshoofden van de Inspectie 

van de havenarbeid/de directeuren van de regionale kantoren 
handeling:  Het verlenen van ontheffingen ten aanzien van het in de wet bepaalde met betrekking 

tot containers. 
product:  ontheffing 
periode:  1985-1999 
bron:   Wet op de gevaarlijke werktuigen (Stb. 1952, 104) art. 11, eerste lid, gewijzigd Stb. 

1995, 598, Regeling nr. 84/15335 (Stcrt. 1985, 23) art. 16, b.w. Stcrt. 1999, 64  
 
694/840 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie en de districtshoofden van de Inspectie 

van de havenarbeid/de directeuren van de regionale kantoren 
handeling:  Het beproeven en onderzoeken van containers en het stellen van eisen betreffende her-

stelling of behandeling binnen een vast te stellen termijn. 
product:   
periode:  1967-1999 
bron:   Wet op de gevaarlijke werktuigen (Stb. 1952, 104) art. 12, eerste lid, gewijzigd Stb. 

1995, 598, Regeling nr. 84/15335 (Stcrt. 1985, 23) art. 17, eerste lid, b.w. Stcrt. 1999, 
64  
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   Besluit gemotoriseerde transportwerktuigen 
355 
actor:   de minister 
handeling:  Het aanwijzen van een rechtspersoon die verklaringen afgeeft waaruit blijkt dat 

gemotoriseerde transportwerktuigen die niet voldoen aan de voorschriften een even 
grote mate van veiligheid bieden.  

product:   
periode:  1992-1995 
bron:   Besluit gemotoriseerde transportwerktuigen (Stb. 1992, 77) art. 3, derde lid b.w. per 

1-1-1996 ingevolge Stb. 1993, 134 
opmerking:  deze rechtspersoon is de keuringsinstantie op grond van art. 5 van de Wet op de 

Gevaarlijke Werktuigen (regeling nr. 92/02727 (Stcrt. 1992, 40) art. 4 
 
356 
actor:   de minister 
handeling:  Het stellen van nadere regels betreffende merken van afkeuring voor gemotoriseerde 

transportwerktuigen. 
product:   
periode:  1992-1995 
bron:   Besluit gemotoriseerde transportwerktuigen (Stb. 1992, 77) art. 7, vierde lid b.w. per 

1-1-1996, ingevolge Stb. 1993, 134 
 
695 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie/de directeuren van de regionale kantoren 
handeling:  Het beproeven en onderzoeken van gemotoriseerde transportwerktuigen, het stellen 

van een eis betreffende herstelling of behandeling binnen een vast te stellen termijn. 
product:   
periode:  1992-1995 
bron:   Wet op de gevaarlijke werktuigen (Stb. 1952, 104) art. 12, eerste lid, gewijzigd Stb. 

1995, 598, Regeling (Stcrt. 1992, 40) art. 5, eerste lid  
 
 
   Besluit kantel- en valbeveiligingen bouwmachines 
357 
actor:   de minister 
handeling:  Het vaststellen van het model van certificaten van overeenstemming, die door de 

fabrikant moeten worden afgegeven en die certificaten van goedkeuring voor kantel- 
en valbeveiligingen bouwmachines moeten vergezellen. 

product:   
periode:  1992-1996 
bron:   Besluit kantel- en valbeveiligingen bouwmachines (Stb. 1992, 267) art. 6 b.w. per 1-

1-1997 ingevolge Stb. 1994, 829 
 
358 
actor:   de minister 
handeling:  Het behandelen van beroepen tegen het intrekken van een certificaat van goedkeuring 
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voor kantel- en valbeveiligingen bouwmachines. 
product:   
periode:  1992-1996 
bron:   Besluit kantel- en valbeveiligingen bouwmachines (Stb. 1992, 267) art. 7, derde lid 

b.w. per 1-1-1997 ingevolge Stb. 1994, 829 
 
359 
actor:   de minister 
handeling:  Het stellen van nadere regels betreffende merken van afkeuring voor kantel- en val-

beveiligingen bouwmachines. 
product:   
periode:  1992-1996 
bron:   Besluit kantel- en valbeveiligingen bouwmachines (Stb. 1992, 267) art. 11, derde lid 

b.w. per 1-1-1997 ingevolge Stb. 1994, 829 
 
696 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie/de directeuren van de regionale kantoren 
handeling:  Het beproeven en onderzoeken van kantel- en valbeveiligingen bouwmachines, het 

stellen van een eis betreffende herstelling of behandeling binnen een vast te stellen 
termijn. 

product:   
periode:  1992-1995 
bron:   Wet gevaarlijke werktuigen (Stb. 1952, 104) art. 12, eerste lid, gewijzigd Stb. 1995, 

598, Regeling (Stcrt. 1992, 106) art. 5, eerste lid, b.w. met Stb. 1993, 134 per 1-1-
1996 

 
 
 
   Besluit drukvaten van eenvoudige vorm/Warenwetbesluit drukvaten van   
  eenvoudige vorm 
360 
actor:   de minister 
handeling:  Het aanwijzen van geharmoniseerde normen waaraan drukvaten moeten voldoen. 
product:   
periode:  1992- 
bron:   Besluit drukvaten eenvoudige vorm (Stb. 1992, 456) art. 5, gewijzigd Stb. 1994, 829, 

Warenwetbesluit drukvaten van eenvoudige vorm (Stb. 2003, 315) art. 5 
 
361 
actor:   de minister 
handeling:  Het aanwijzen van keuringsinstanties die bevoegd zijn EG-typeverklaringen af te 

geven. 
product:  o.a.: 
   - Aanwijzing Certificatiebureau Nederland B.V., N.V. KEMA en Dienst voor het  
    Stoomwezen als keuringsinstanties voor drukvaten van eenvoudige   
    vorm (respectievelijk Stcrt. 1995, 137 en 163) 
periode:  1992-2003 
bron:   Besluit drukvaten eenvoudige vorm (Stb. 1992, 456) art. 8, eerste lid, b.w. Stb. 2003, 
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315  
 
362 
actor:   de minister 
handeling:  Het beslissen in beroepen tegen de beslissing van een keuringsinstantie om een EG-

typeverklaring in te trekken.  
product:   
periode:  1992-1998 
bron:   Besluit drukvaten eenvoudige vorm (Stb. 1992, 456) art. 8, derde lid, gewijzigd Stb. 

1994, 829 art. 8, tweede lid, b.w. Stb. 1998, 691 
 
363 
actor:   de minister 
handeling:  Het stellen van nadere regels betreffende merken van afkeuring voor drukvaten 

eenvoudige vorm. 
product:  ministeriële regeling o.a. 
   - Stcrt. 1992, 208 en Stcrt. 1993, 133 
periode:  1992-2003 
bron:   Besluit drukvaten eenvoudige vorm (Stb. 1992, 456) art. 11, derde lid, b.w. Stb. 2003, 

315  
 
697 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie/de directeuren van de regionale kantoren 
handeling:  Het beproeven en onderzoeken van drukvaten van eenvoudige vorm, het stellen van 

een eis betreffende herstelling of behandeling binnen een vast te stellen termijn. 
product:   
periode:  1992-1996 
bron:   Wet gevaarlijke werktuigen (Stb. 1952, 104) art. 12, eerste lid, gewijzigd Stb. 1995, 

598, Regeling (Stcrt. 1992, 208) art. 5, eerste lid  
 
364 
actor:   de minister 
handeling:  Het gelasten van de fabrikant, of diegene die drukvaten in Nederland in de handel 

brengt, wanneer naar zijn oordeel de drukvaten gevaar voor de veiligheid en 
gezondheid oplevert, de bezitters van die drukvaten op de hoogte te stellen van 
gevaren. 

product:   
periode:  1992-2003 
bron:   Besluit drukvaten eenvoudige vorm (Stb. 1992, 456) art. 12, eerste lid, b.w. Stb. 

2003, 315 
 
365 
actor:   de minister 
handeling:  Het op de hoogte stellen van bezitters van drukvaten waar naar het oordeel van de 

minister gevaar voor de veiligheid of gezondheid optreedt. 
product:   
periode:  1992-2003 
bron:   Besluit drukvaten eenvoudige vorm (Stb. 1992, 456) art. 12, tweede lid, b.w. Stb. 
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2003, 315  
 
366 
actor:   de minister  
handeling:  Het uitvaardigen van een verbod tot het vervaardigen, het in Nederland invoeren en 

het verhandelen van drukvaten die naar het oordeel van de minister gevaar opleveren 
voor de veiligheid of de gezondheid. 

product:   
periode:  1992-2003 
bron:   Besluit drukvaten eenvoudige vorm (Stb. 1992, 456) art. 13, eerste en tweede lid, b.w. 

Stb. 2003, 315 
 
367 
actor:   de minister 
handeling:  Het verlengen van de termijn waarbinnen voor al in gebruik zijnde of in de handel 

gebrachte drukvaten het verbod op oneigenlijk gebruik niet geldt. 
product:   
periode:  1992- 
bron:   Besluit drukvaten eenvoudige vorm (Stb. 1992, 456) art. 16, tweede lid, 

Warenwetbesluit drukvaten van eenvoudige vorm (Stb. 2003, 315) art. 16. lid 2 
 
 
   Besluit machines/Warenwetbesluit machines 
368 
actor:   de minister 
   de minister van VWS 
handeling:  Het aanwijzen van machines waarop het Besluit Machines niet van toepassing is.  
product:  Regels houdende nadere regels ten aanzien van machines (Stcrt. 1993, 127), nr. 

93/3055 
periode:  1993-2003 
bron:   Besluit machines (Stb. 1993, 134) art. 3, gewijzigd Stb. 1994, 829 art. 1, lid 2, b.w. 

Stb. 2003, 315 
 
369 
actor:   de minister 
   de minister van VWS 
handeling:  Het aanwijzen van geharmoniseerde normen. 
product:   
periode:  1993- 
bron:   Besluit machines (Stb. 1993, 134) art. 5, gewijzigd Stb. 1994, 829, Warenwetbesluit 

machines (Stb. 2003, 315) art. 4, lid 1 en 2 
opmerking:  De stichting Nederlands Normalisatie-Instituut en de  stichting Nederlands   
   Elektronisch Comité zijn beide bevoegd om namens de minister geharmoniseerde  
   normen aan te wijzen en de referenties daarvan in de  Staatscourant bekend te maken.  
   Zie ook handeling 530. 
 
1184C 
actor:   de minister  



 
 

 190

handeling:  het omschrijven van een categorie mobiele kraan of torenkraan die minimaal om 
   de 24 maanden gekeurd moeten worden 
product:  ministeriële regeling 
periode:  2003- 
grondslag:  Warenwetbesluit machines (Stb. 2003, 315) art. 6d, lid 1 
 
1185C 
actor:   de minister  
handeling:  het vaststellen van voorschriften voor de afgifte van een certificaat van   
   goedkeuring voor hijskranen   
product:  ministeriële regels 
periode:  2003- 
grondslag:  Warenwetbesluit machines (Stb. 2003, 315) art. 6 e, lid 1 
 
370 
actor:   de minister 
handeling:  Het beslissen in beroep tegen een beslissing van de keuringsinstantie tot intrekking 

van de EG-typeonderzoekverklaring. 
product:   
periode:  1993-1998 
bron:   Besluit machines (Stb. 1993, 134) art. 9, derde lid, b.w. Stb. 1998, 691 
 
371 
actor:   de minister 
handeling:  Het stellen van nadere regels ten aanzien van merken van afkeuring. 
product:  Regels houdende nadere regels ten aanzien van machines (Stcrt. 1993, 127), nr. 

93/3055 
periode:  1993-2003 
bron:   Besluit machines (Stb. 1993, 134) art. 12, derde lid, b.w. Stb. 2003, 315 
 
372 
actor:   de minister 
handeling:  Het gelasten van de fabrikant, of diegene die een machine in Nederland in de handel 

brengt, de bezitters van die machine op de hoogte te stellen wanneer naar het oordeel 
van de minister de machine gevaar voor de veiligheid en gezondheid oplevert. 

product:   
periode:  1993-2003 
bron:   Besluit machines (Stb. 1993, 134) art. 13, eerste lid, b.w. Stb. 2003, 315 
 
373 
actor:   de minister 
handeling:  Het op de hoogte stellen van bezitters van machines waar naar het oordeel van de 

minister gevaar voor de veiligheid of gezondheid optreedt. 
product:   
periode:  1993-2003 
bron:   Besluit machines (Stb. 1993, 134) art. 13, derde lid, b.w. Stb. 2003, 315  
 
374 
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actor:   de minister  
handeling:  Het uitvaardigen van een verbod tot het vervaardigen, het in Nederland invoeren en 

het verhandelen van machines, die naar het oordeel van de minister gevaar opleveren 
voor de veiligheid of de gezondheid. 

product:   
periode:  1993-2003 
bron:   Besluit machines (Stb. 1993, 134) art. 14, eerste en tweede lid, b.w. Stb. 2003, 315 
 
375 
actor:   de minister 
   de minister van VWS 
handeling:  Het stellen van nadere voorwaarden ten aanzien van machines. 
product:   
periode:  1993-2003 
bron:   Besluit machines (Stb. 1993, 134) art. 15, gewijzigd Stb. 1994, 829, b.w. Stb. 2003, 

315 
 
1213C 
actor:   de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het beproeven en onderzoeken van machines of veiligheidscomponenten, het 

stellen van een eis betreffende herstelling of behandeling binnen een vast te 
stellen termijn 

product:  rapportage, eisen 
periode:  1993-2003 
grondslag:  Wet gevaarlijke werktuigen (Stb. 1952, 104) art. 12, eerste lid, gewijzigd Stb. 
   1995, 598, b.w. met Stb. 2003, 315, Regeling houdende nadere regels ten aanzien  
   van machines (Stcrt. 1993, 127), nr. 93/3055 
 
 
 
   Besluit persoonlijke beschermingsmiddelen/Warenwetbesluit persoonlijke  
   beschermingsmiddelen   
376 
actor:   de minister 
   de minister van VWS 
handeling:  Het aanwijzen van geharmoniseerde normen waaraan persoonlijke 

beschermingsmiddelen moeten voldoen.  
product:   
periode:  1993- 
bron:   Besluit persoonlijke beschermingsmiddelen (Stb. 1993, 441) art. 5, gewijzigd Stb. 

1994, 829, Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen (Stb. 2003, 315) 
art. 4 

opmerking:  De stichting Nederlands Normalisatie-Instituut en de  stichting Nederlands   
   Elektronisch Comité zijn beide bevoegd om namens de minister    
   geharmoniseerde normen aan te wijzen en de referenties daarvan in de   
   Staatscourant bekend te maken. Zie ook handeling 523.  
 
377 
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actor:   de minister 
handeling:  Het beslissen in beroep tegen intrekking van een EG-typeonderzoekverklaring voor 

persoonlijke beschermingsmiddelen. 
product:   
periode:  1993-1998 
bron:   Besluit persoonlijke beschermingsmiddelen (Stb. 1993, 441) art. 8, gewijzigd (Stb. 

1994, 829) art.8, tweede lid, b.w. Stb. 1998, 691 
 
378 
actor:   de minister 
handeling:  Het stellen van nadere regels ten aanzien van merken van afkeuring. 
product:  ministeriële regeling:  
   - Regeling houdende nadere regels ten aanzien van persoonlijke beschermings-

 middelen (Stcrt. 1993, 186), nr. 93/08764 
periode:  1993-2003 
bron:   Besluit persoonlijke beschermingsmiddelen (Stb. 1993, 441) art. 11, derde lid, b.w. 

Stb. 2003, 315  
 
379 
actor:   de minister 
handeling:  Het gelasten van de fabrikant, of diegene die persoonlijke beschermingsmiddelen in 

de Europese Gemeenschap in de handel brengt, de bezitters van die persoonlijke 
beschermingsmiddelen op de hoogte te stellen van gevaren wanneer deze naar het 
oordeel van de minister gevaar voor de veiligheid en gezondheid opleveren. 

product:   
periode:  1993-2003 
bron:   Besluit persoonlijke beschermingsmiddelen (Stb. 1993, 441) art. 12, eerste lid, b.w. 

Stb. 2003, 315  
 
380 
actor:   de minister 
handeling:  Het op de hoogte stellen van bezitters van persoonlijke beschermingsmiddelen waar 

naar het oordeel van de minister gevaar voor de veiligheid of gezondheid optreedt. 
product:   
periode:  1993-2003 
bron:   Besluit persoonlijke beschermingsmiddelen (Stb. 1993, 441) art. 12, tweede lid, b.w. 

Stb. 2003, 315  
 
381 
actor:   de minister 
handeling:  Het uitvaardigen van een verbod tot het vervaardigen, het in Nederland invoeren en 

het verhandelen van persoonlijke beschermingsmiddelen, die naar het oordeel van de 
minister gevaar opleveren voor de veiligheid of de gezondheid en het verplichten van 
de fabrikant of diegene die de persoonlijke beschermingsmiddelen in Nederland in de 
handel brengt, de persoonlijke beschermingsmiddelen uit de handel te nemen. 

product:   
periode:  1993-2003 
bron:   Besluit persoonlijke beschermingsmiddelen (Stb. 1993, 441) art. 13, eerste en tweede 
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lid, b.w. Stb. 2003, 315  
 
382 
actor:   de minister 
   de minister van VWS 
handeling:  Het stellen van nadere voorwaarden ten aanzien van persoonlijke beschermingsmidde-

len. 
product:   
periode:  1993-2003 
bron:   Besluit persoonlijke beschermingsmiddelen (Stb. 1993, 441) art. 14, gewijzigd Stb. 

1994, 829, b.w. Stb. 2003, 315 
 
1214C 
actor:   de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het beproeven en onderzoeken van persoonlijke beschermingsmiddelen en het 

stellen van een eis betreffende herstelling of behandeling binnen een vast te 
stellen termijn 

product:  rapportage, eisen 
periode:  1993-2003 
grondslag:  Wet gevaarlijke werktuigen (Stb. 1952, 104) art. 12, eerste lid, gewijzigd Stb. 
   1995, 598, b.w. met Stb. 2003, 315Regeling houdende nadere regels ten aanzien  

  van persoonlijke beschermingsmiddelen (Stcrt. 1993, 186) art. 5, lid 1  
 
 
   Besluit explosieveilig materieel/Warenwetbesluit explosieveilig materieel 
1060 
actor:   de minister 
handeling:  Het aanwijzen van geharmoniseerde normen voor de  vervaardiging van   
   explosieveilig materieel. 
product:  ministeriële regeling 
periode:  1995- 
grondslag:  Besluit explosieveilig materieel (Stb. 1995, 379) artikel 5, Warenwetbesluit 
   explosieveilig materieel (Stb. 2003, 315) art. 5 
opmerking:  Dit aanwijzen is bij besluit van 29 juli 1997 (Stcrt. 1997, 144) gemandateerd aan de  
   stichting Nederlands Normalisatie Instituut en de stichting     
   Nederlands Elektrotechnisch Comité. De referenties ter vaststelling geschiedt door de  
  minister en de minister van VWS. 
 
1061   
actor:   de minister 
handeling:  Het stellen van nadere regels ten aanzien van het aanbrengen van merken van   
   afkeuring op explosieveilig materieel. 
product:  ministeriële regeling: 
   - Regeling houdende nadere regels ten aanzien van  explosieveilig materieel (Stcrt.  
    1996, 57) 
periode:  1995-2003 
grondslag:  Besluit explosieveilig materieel (Stb. 1995, 379) artikel 17, derde lid, b.w. Stb. 2003,  
  315 
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1062 
actor:   de minister 
handeling:  Het gelasten dat, indien na juist gebruik, installatie of onderhoud desondanks blijkt  
   dat het explosieveilig materieel een gevaar voor de veiligheid of gezondheid    
   oplevert,  de fabrikant/importeur van het gevaarlijk werktuig de gebruikers daarvan  
   dient te waarschuwen voor dat gevaar. 
product:  Beschikking 
periode:  1995-2003 
grondslag:  Besluit explosieveilig materieel (Stb. 1995, 379) artikel 18, eerste, tweede en derde  
   lid, b.w. Stb. 2003, 315 
 
1063 
actor:   de minister 
handeling:  Het verbieden, indien na juist gebruik, installatie of onderhoud desondanks blijkt dat  
   het explosieveilig materieel een gevaar voor de veiligheid of gezondheid oplevert, tot  
   het vervaardigen, invoeren verhandelen en in bedrijf stellen van dat explosieveilig  
   materieel. 
product:  Beschikking 
periode:  1995-2003 
grondslag:  Besluit explosieveilig materieel (Stb. 1995, 379) artikel 19, eerste en tweede lid, b.w.  
   Stb. 2003, 315 
 
1064 
actor:   de minister 
handeling:  Het stellen van nadere voorwaarden aan keuringsinstanties voor explosieveilig  
   materieel. 
product:  ministeriële regeling 
periode:  1995-2003 
grondslag:  Besluit explosieveilig materieel (Stb. 1995, 379) artikel 20, tweede lid, b.w. Stb.  
   2003, 315 
 
1215C 
actor:   de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het beproeven en onderzoeken van explosieveilig materieel en het stellen van een 

eis betreffende herstelling of behandeling binnen een vast te stellen termijn 
product:  rapportage, eisen 
periode:  1996-2003 
grondslag:  Wet gevaarlijke werktuigen (Stb. 1952, 104) art. 12, eerste lid, gewijzigd Stb. 
   1995, 598, b.w. met Stb. 2003, 315Regeling houdende nadere regels ten aanzien  

  van explosieveilig materieel (Stcrt. 1996, 57) art. 5, lid 1 
 
 
   Besluit liften/Warenwetbesluit liften 
1065 
actor:   de minister 
handeling:  Het aanwijzen van geharmoniseerde normen voor de  vervaardiging van liften en  
   veiligheidscomponenten. 
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product:  ministeriële regeling  
periode:  1996- 
grondslag:  Besluit liften (Stb. 1996, 444) artikel 6,  eerste lid, Warenwetbesluit liften (Stb. 
   2003, 315) art. 6, lid 1 
opmerking:  Dit aanwijzen is bij besluit van 29 juli 1997 (Stcrt. 1997, 144) gemandateerd aan de  
   stichting Nederlands Normalisatie Instituut en de stichting Nederlands   
   Elektrotechnisch Comité. De referenties ter vaststelling geschiedt door de minister en  
   de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 
 
1066 
actor:   de minister 
handeling:  Het stellen van nadere regels ten aanzien van het aanbrengen van een merk van  
   afkeuring op een lift of een veiligheidscomponent. 
product:  - Regeling houdende nadere regels ten aanzien van liften (Stcrt. 1996, 243) 
periode:  1996-2003 
grondslag:  Besluit liften (Stb. 1996, 444) artikel 23, derde lid, b.w. Stb. 2003, 315 
 
1067 
actor:   de minister 
handeling:  Het gelasten dat, indien na juist gebruik, installatie en onderhoud desondanks blijkt  
   dat de lift of veiligheidscomponent een gevaar voor de veiligheid of gezondheid  
   oplevert, de fabrikant/ importeur van het gevaarlijke werktuig de gebruikers daarvan  
   dient te waarschuwen voor dat gevaar. 
product:  Beschikking 
periode:  1996-2003 
grondslag:  Besluit liften (Stb. 1996, 444) artikel 24, eerste, tweede en derde lid, b.w. Stb. 2003,  
   315 
 
1068 
actor:   de minister 
handeling:  Het verbieden indien na juist gebruik, installatie of onderhoud desondanks blijkt dat  
   de lift of de veiligheidscomponent een gevaar voor de gezondheid oplevert, tot het  
   vervaardigen, invoeren, verhandelen en in bedrijf stellen van de lift of de   
   veiligheidscomponent. 
product:  Beschikking 
periode:  1996-2003 
grondslag:  Besluit liften (Stb. 1996, 444) artikel 25, eerste en tweede lid, b.w. Stb. 2003, 315 
 
1069 
actor:   de minister 
handeling:  Het stellen van nadere voorwaarden aan keurings- instanties voor liften of   
   veiligheidscomponenten. 
product:  ministeriële regeling 
periode:  1996-2003 
grondslag:  Besluit liften (Stb. 1996, 444) artikel 26, tweede lid, b.w. Stb. 2003, 315 
 
 
   Besluit attractie- en speeltoestellen/Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen 
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1087 
actor:   de minister van VWS 
handeling:  Het aanwijzen van normen en het stellen van nadere voorschriften voor het   
   vervaardigen van attractie- en speeltoestellen. 
product:  ministeriële regeling 
periode:  1996- 
grondslag:  Besluit veiligheid attractie- en speeltoestellen (Stb. 1996, 474) artikel 5, eerste lid,  
   Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (Stb. 2003, 315) art. 5, lid 1 
 
1088 
actor:   de minister van VWS 
handeling:  Het stellen van nadere regels ten aanzien van het aanbrengen van een merk van  
   afkeuring op een attractie- of speeltoestel. 
product:  ministeriële regeling 
periode:  1996-2003 
grondslag:   Besluit veiligheid attractie- en speeltoestellen (Stb. 1996, 474) artikel 19, derde lid,  
   b.w. Stb. 2003, 315 
 
1222C 
actor:   de minister van VWS 
handeling:  het stellen van nadere regels met betrekking tot de inhoud, vorm en 

geldigheidsduur van certificaten en merken van goedkeuring 
product:  ministeriële regels 
periode:  2003- 
grondslag:  Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (Stb. 2003, 315) art. 10a, lid 4 
 
 
1223C 
actor:   de minister van VWS 
handeling:  het bevoegd verklaren van fabrikanten en handelaren tot het aanbrengen van het 

merk van goedkeuring 
product:  ministeriële regeling 
periode:  2003- 
grondslag:  Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (Stb. 2003, 315) art. 10b 
 
 
   Besluit drukapparatuur/Warenwetbesluit drukapparatuur 
1186C 
actor:   de minister  
handeling:  Het aanwijzen van geharmoniseerde normen voor de vervaardiging   
   van drukapparatuur en samenstellen 
product:  ministeriële regeling 
periode:  1999- 
grondslag:  Besluit drukapparatuur (Stb. 1999, 311) art. 10, Warenwetbesluit 
   drukapparatuur (Stb. 2003, 315) art. 10 
 
1187C 
actor:   de minister  
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handeling:  het aanwijzen van drukapparatuur, samenstellen en druksystemen die voor  
   ingebruikneming worden gekeurd 
product:  ministeriële regels 
periode:  2001- 
grondslag:  Besluit drukapparatuur (Stb. 1999, 311) art. 12b, lid 1, Warenwetbesluit   
   drukapparatuur (Stb. 2003, 315) art. 12b, lid 1 
 
1188C 
actor:   de minister  
handeling:  het stellen van nadere regels met betrekking tot het passend onderzoek dat door  
   de keuringsinstelling of keuringsinstantie wordt verricht op drukapparatuur,  
   samenstellen of druksystemen 
product:  ministeriële regels 
periode:  2001- 
grondslag:  Besluit drukapparatuur (Stb. 1999, 311) gewijzigd Stb. 2001, 339 art. 12b, lid 6,   
   Warenwetbesluit drukapparatuur (Stb. 2003, 315) art. 12b, lid 6 
 
1189C 
actor:   de minister  
handeling:  het stellen van nadere regels ten aanzien van de inhoud en geldigheidsduur van 

verklaringen en goedkeuringen met betrekking tot drukapparatuur 
product:  ministeriële regels 
periode:  2003- 
grondslag:  Warenwetbesluit drukapparatuur (Stb. 2003, 315) art. 18a  
 
1190C 
actor:   de minister  
handeling:  Het, met betrekking tot drukapparatuur en samenstellen, stellen van   
   nadere voorwaarden om te worden aangewezen als  keuringsinstantie,   
   onafhankelijke instelling en keuringsdienst van gebruiker  
product:  ministeriële regeling 
periode:  1999-2003 
grondslag:  Besluit drukapparatuur (Stb. 1999, 311) art. 20, lid 3, art. 21, lid 3, art. 22, lid 5  
   b.w. Stb. 2003, 315 
 
1191C 
actor:   de minister  
handeling:  het stellen van nadere regels met betrekking tot de opstelling van    
   drukapparatuur, samenstellen en druksystemen vanwege de toegankelijkheid en  
  bereikbaarheid en voor het uitvoeren van onderzoek, inspectie, onderzoek,   
  reparatie en keuringen 
product:  ministeriële regels 
periode:  2001- 
grondslag:  Besluit drukapparatuur (Stb. 1999, 311) gewijzigd Stb. 2001, 339 art. 23a, lid 2,  
   Warenwet drukapparatuur (Stb. 2003, 315) art. 23a, lid 2 
 
1192C 
actor:   de minister  
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handeling:  Het stellen van nadere regels ten aanzien van merken van afkeuring op   
   drukapparatuur of samenstellen 
product:  ministeriële regeling: Stcrt. 2001, 224 
periode:  1999-2003 
grondslag:  Besluit drukapparatuur (Stb. 1999, 311) art. 26, lid 3 b.w. Stb. 2003, 315 
 
1193C 
actor:   de minister  
handeling:  Het gelasten dat, indien na juist gebruik, installatie en onderhoud desondanks  
   blijkt dat drukapparatuur of samenstellen, die voorzien zijn van de CE-  
   markering, een gevaar kunnen opleveren voor de veiligheid of de gezondheid, de  
   fabrikant/importeur van het gevaarlijke werktuig de gebruikers daarvan dient  
   te waarschuwen voor dat gevaar 
product:  beschikking 
periode:  1999-2003 
grondslag:  Besluit drukapparatuur (Stb. 1999, 311) art. 27, lid 1, 2 en 3, b.w. Stb. 2003, 315 
 
1194C 
actor:   de minister  
handeling:  Het verbieden, indien na juist gebruik, installatie en onderhoud desondanks  
   blijkt dat drukapparatuur of samenstellen, die zijn voorzien van de CE-  
   markering, een gevaar kunnen opleveren voor de veiligheid of de gezondheid, tot  
  het vervaardigen, invoeren, verhandelen en in bedrijf stellen van de    
  drukapparatuur of samenstellen 
product:  beschikking 
periode:  1999-2003 
grondslag:  Besluit drukapparatuur (Stb. 1999, 311) art. 28, lid 1, 2 en 3, b.w. Stb. 2003, 315 
 
 
   Instellingsbeschikking Commissie Veiligheids- en Gezondheidsplan 
1089 
actor:   de minister van VROM 
handeling:  Het instellen en benoemen van de leden van een commissie die aanbevelingen doet  
   met betrekkng tot de bruikbaarheid en toepasbaarheid van modellen van   
   veiligheids- en gezondheidsplannen (Commissie Veiligheids- en Gezondheidsplan). 
product:  Instellingsbeschikking Stcrt 1994, 11, nr. MJZ 12194010 Centrale Juridische Zaken,  
   Afdeling Wetgeving, gewijzigd Stcrt. 1994, 160 
periode:  1993-1994? 
grondslag:  
 
 
5.5   Handelingen met betrekking tot nucleaire veiligheid 
 
   Röntgenstralenwet/Röntgenstralenbesluit 
 
304 
actor:   de minister 
handeling:  Het verlenen van vergunningen met betrekking tot het in voorraad houden van toestel-
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len die stralen voortbrengen of radioactieve stoffen.  
product:  vergunning 
periode:  1931-1963 
bron:   Röntgenstralenwet (Stb. 1931, 299) art. 2, eerste lid b.w. Stb. 1963, 82 
opmerking:  hier kan beroep bij kroon worden ingesteld. 
 
305 
actor:   de minister 
handeling:  Het bij amvb geven van nadere voorschriften ten aanzien van het aanvragen en 

verlenen van vergunningen en het geven van voorschriften waaraan toestellen die 
stralen voortbrengen, toestellen en werkruimtes met verschillende beveiligingsmidde-
len moeten voldoen en waaraan moet worden voldaan ten aanzien van het voorraad 
houden van radioactieve stoffen. 

product:  algemene maatregel van bestuur 
   - Röntgenstralenbesluit (Stb. 1933, 130) 
periode:  1931-1963 
bron:   Röntgenstralenwet (Stb. 1931, 299) art. 2, 3, 4 b.w. Stb. 1963, 82 
 
306 
actor:   de minister 
handeling:  Het instellen van een commissie van deskundigen. 
product:  beschikking 
periode:  ....-1963 
bron:   Röntgenstralenbesluit (Stb. 1933, 130) art. 4 b.w. Stb. 1963, 82 
 
307 
actor:   de minister 
handeling:  Het verlenen van dispensatie aan bestaande installaties ten aanzien van de eisen in art. 

5, eerste lid van het besluit.  
product:  beschikking 
periode:  ....-1963 
bron:   Röntgenstralenbesluit (Stb. 1933, 130) art. 5, tweede lid b.w. Stb. 1963, 82 
 
685 
actor:   de ambtenaren van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het opsporen van overtredingen van de röntgenstralenwet. 
product:  rapport/proces-verbaal 
periode:  ....-1963 
bron:   Röntgenstralenwet (Stb. 1931, 299) art. 8 b.w. Stb. 1963, 82 
 
 
   Veiligheidsbesluit ioniserende stralen 
121 
actor:   de minister 
handeling:  Het aangeven van waarden welke zullen gelden voor het relatief biologisch effect.  
product:   
periode:  1963-1983 
bron:   Veiligheidsbesluit ioniserende stralen (Stb. 1963, 98) art. 2, zevende lid (b.w. 1981, 
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672) 
 
122 
actor:   de minister 
handeling:  Het aanwijzen van stoffen waarvan het werken ermee wordt beschouwd als 

radiologische werkzaamheden. 
product:   
periode:  1963-1983 
bron:   Veiligheidsbesluit ioniserende stralen (Stb. 1963, 98) art. 2, lid 24c (b.w. 1981, 672) 
 
642 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het verlenen van toestemming om arbeiders, die geen radiologische werkzaamheden 

verrichten of in die omgeving werken, aan een dosis van 1,5 rem bloot te stellen. 
product:   
periode:  1963-1983 
bron:   Veiligheidsbesluit ioniserende stralen (Stb. 1963, 98) art. 4, lid 2c (b.w. 1981, 672) 
 
123 
actor:   de minister 
handeling:  Het vaststellen van grenswaarden van ioniserende stralen uitzendende (v.a. 1963 

radio-actieve) stoffen. 
product:   
periode:  1958-1983 
bron:   Veiligheidsbesluit ioniserende stralen (Stb. 1957, 116) art. 6, tweede lid, art. 7, tweede 

lid 
   Veiligheidsbesluit ioniserende stralen (Stb. 1963, 98) art. 6, tweede lid, art. 7, tweede 

lid (b.w. 1981, 672) 
 
643 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het, in overeenstemming met de inspecteur van het Staatstoezicht op de Volksgezond-

heid, per geval, geven van aanwijzigingen met betrekking tot het deponeren en 
afvoeren van ioniserende stralen uitzendende stoffen. 

product:   
periode:  1958-1983 
bron:   Veiligheidsbesluit ioniserende stralen (Stb. 1957, 116) art. 18, derde lid;  
   Veiligheidsbesluit ioniserende stralen (Stb. 1963, 98) art. 20, derde lid (b.w. 1981, 

672) 
 
124 
actor:   de minister 
handeling:  Het vaststellen van een model voor aantekening ten aanzien van bereiding, ontvangst, 

verwerking, afgifte, deponering als afval of afvoer van ioniserende stralen 
uitzendende stoffen. 

product:  ministeriële regeling 
   - nr. 5117B (Stcrt. 1957, 251, b.w. Stcrt. 1964, 39) 
   - nr. 110095 (Stcrt. 1964, 39) 
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periode:  1958-1983 
bron:   Veiligheidsbesluit ioniserende stralen (Stb. 1957) 116, art. 19, eerste lid;  
   Veiligheidsbesluit ioniserende stralen (Stb. 1963, 98) lid 21, eerste lid (b.w. 1981, 

672) 
 
125 
actor:   de minister 
handeling:  Het aanwijzen van bepaalde ondernemingen of groep van ondernemingen, waarin 

radiologische werkzaamheden worden verricht, waar de werkgever in het bezit moet 
zijn van een geldig bewijs waaruit blijkt dat de onderneming voldoet aan de voor-
schriften. 

product:   
periode:  1958-1983 
bron:   Veiligheidsbesluit ioniserende stralen (Stb. 1957, 116) art. 20, eerste lid;  
   Veiligheidsbesluit ioniserende stralen (Stb. 1963, 98) art 23, eerste lid (b.w. 1981, 

672) 
 
126 
actor:   de minister 
handeling:  Het stellen van nadere regels ten aanzien van een geldig bewijs, waaruit blijkt dat ten 

tijde dat het werd opgemaakt, was voldaan aan de op een onderneming van toepassing 
zijnde voorschriften met betrekking tot voorkomen van ongevallen en beroepsziekten 
als gevolg van ioniserende stralen. 

product:  ministeriële regeling 
   - nr. 5117 A (Stcrt. 1957, 251) 
   - nr. 566 (Stcrt. 1963, 157) 
periode:  1958-1983 
bron:   Veiligheidsbesluit ioniserende stralen (Stb. 1957, 116) art. 20, eerste, tweede en 

vierde lid; 
   Veiligheidsbesluit ioniserende stralen (Stb. 1963, 98) art 23, eerste, tweede en vierde 

lid (b.w. 1981, 672) 
 
644 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het stellen van eisen, indien werkgevers zich, in geval van onenigheid met instituten 

bevoegd tot het afgeven van bewijzen, waaruit blijkt dat was voldaan aan de op een 
onderneming van toepassing zijnde voorschriften met betrekking tot voorkomen van 
ongevallen en beroepsziekten als gevolg van ioniserende stralen, tot het districtshoofd 
wenden. 

product:   
periode:  1958-1963  
bron:   Veiligheidsbesluit ioniserende stralen (Stb. 1957, 116) art. 20, zesde lid (b.w. Stb. 

1963, 98) 
 
127 
actor:   de minister 
handeling:  Het beslissen op beroepen tegen de beslissing van daartoe bevoegde instellingen om 

geen bewijs, waaruit blijkt dat was voldaan aan de op een onderneming van 



 
 

 202

toepassing zijnde voorschriften met betrekking tot voorkomen van ongevallen en be-
roepsziekten als gevolg van ioniserende stralen, af te geven. 

product:   
periode:  1958-1983 
bron:   Veiligheidsbesluit ioniserende stralen (Stb. 1957, 116) art. 20, achtste lid;  
   Veiligheidsbesluit ioniserende stralen, Stb. 1963, 98, art. 23, zevende lid (b.w. 1981, 

672) 
 
128 
actor:   de minister 
handeling:  Het bepalen van de wijze waarop mededeling moet worden gedaan aan het 

districtshoofd van de aanwezigheid of het zich ontdoen van toestellen die ioniserende 
stralen uitzenden. 

product:   
periode:  1963-1970 
bron:   Veiligheidsbesluit ioniserende stralen (Stb. 1963, 98) art. 22 (b.w. Stb. 1969, 514) 
 
645 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het aanwijzen van geneeskundigen of geneeskundige instanties die werknemers, die 

radiologische werkzaamheden verrichten, onderzoeken. 
product:   
periode:  1958-1983 
bron:   Veiligheidsbesluit ioniserende stralen (Stb. 1957, 116) art. 28, eerste lid;  
   Veiligheidsbesluit ioniserende stralen (Stb. 1963, 98) art. 31, eerste lid (b.w. 1981, 

672) 
 
 
646 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het onnodig oordelen van geneeskundig onderzoek bij werknemers die radiologische 

werkzaamheden verrichten. 
product:   
periode:  1958-1963 
bron:   Veiligheidsbesluit ioniserende stralen (Stb. 1957, 116) art. 28, eerste lid (b.w. Stb. 

1963, 98) 
 
129 
actor:   de minister 
handeling:  Het aanwijzen van gevallen waarin werknemers, die met radiologische arbeid zullen 

worden belast, geneeskundig worden onderzocht door een door het districtshoofd 
aangewezen geneeskundige of geneeskundige dienst.  

product:   
periode:  1958-1963 
bron:   Veiligheidsbesluit ioniserende stralen (Stb. 1957, 116) art. 28, derde lid (b.w. Stb. 

1963, 98) 
 
130 
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actor:   de minister 
handeling:  Het aanwijzen van geneeskundigen ten behoeve van een herkeuring voor werknemers 

die radiologische werkzaamheden verrichten. 
product:   
periode:  1963-1983 
bron:   Veiligheidsbesluit ioniserende stralen (Stb. 1963, 98) art. 31, vierde lid (b.w. 1981, 

672) 
 
131 
actor:   de minister 
handeling:  Het stellen van nadere bepalingen betreffende geneeskundig onderzoek van 

werknemers die radiologische werkzaamheden verrichten. 
product:   
periode:  1963-1983 
bron:   Veiligheidsbesluit ioniserende stralen (Stb. 1963, 98) art. 31, vijfde lid (b.w. 1981, 

672) 
 
647 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het stellen van eisen ten aanzien van de tijd, gedurende welke werknemers in 

bepaalde gevallen radiologische werkzaamheden mogen verrichten. 
product:   
periode:  1958-1983 
bron:   Veiligheidsbesluit ioniserende stralen (Stb. 1957, 116) art. 29, eerste lid;  
   Veiligheidsbesluit ioniserende stralen, (Stb. 1963, 98) art. 32 (b.w. 1981, 672) 
 
 
648 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het oordelen dat het onnodig is dat werknemers, die radiologische werkzaamheden 

verrichten, beschikking hebben over geschikte middelen ter controle van de dosis 
ioniserende stralen. 

product:   
periode:  1958-1983 
bron:   Veiligheidsbesluit ioniserende stralen (Stb. 1957, 116) art. 30, eerste lid;  
   Veiligheidsbesluit ioniserende stralen (Stb. 1963, 98) art. 33, eerste lid (b.w. 1981, 

672) 
 
132 
actor:   de minister 
handeling:  Het erkennen van instellingen die persoonlijke controlemiddelen verstrekken en 

periodiek bepalen aan hoeveel ioniserende stralen de betrokken werknemers zijn 
blootgesteld. 

product:   
periode:  1963-1983 
bron:   Veiligheidsbesluit ioniserende stralen (Stb. 1963, 98) art. 33, eerste lid (b.w. 1981, 

672) 
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649 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het oordelen dat het onnodig is dat periodiek wordt gecontroleerd aan welke dosis 

ioniserende stralen werknemers blootgesteld zijn geweest. 
product:   
periode:  1958-1963  
bron:   Veiligheidsbesluit ioniserende stralen (Stb. 1957, 116) art. 30, tweede lid (b.w. Stb. 

1963, 98) 
 
133 
actor:   de minister 
handeling:  Het goedkeuren van modellen voor een register waarin de resultaten van controle op 

de dosis ioniserende stralen worden opgenomen. 
product:  ministeriële regeling 
   - nr 5117B (Stcrt. 1957, 251, b.w. Stcrt. 1964, 239) 
   - nr. 7074 (Stcrt. 1964, 239) 
periode:  1958-1983 
bron:   Veiligheidsbesluit ioniserende stralen (Stb. 1957, 116) art. 30, vierde lid; 
   Veiligheidsbesluit ioniserende stralen (Stb. 1963, 98) art. 33, vijfde lid (b.w. 1981, 

672) 
 
650 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het stellen van eisen aan werkgevers ten aanzien van de wijze van uitvoering van 

voorschriften uit het Veiligheidsbesluit ioniserende stralen tot het voorkomen van 
ongevallen, besmetting en beroepsziekten. 

product:   
periode:  1958-1983 
bron:   Veiligheidsbesluit ioniserende stralen (Stb. 1957, 116) art. 40;  
   Veiligheidsbesluit ioniserende stralen (Stb. 1963, 98) art. 42 (b.w. 1981, 672) 
 
134 
actor:   de minister 
handeling:  Het verlenen van vrijstellingen ten aanzien van de voorschriften ter voorkoming van 

ongevallen en beroepsziekten ten gevolge van blootstelling aan ioniserende stralen. 
product:   
periode:  1958-1983 
bron:   Veiligheidsbesluit ioniserende stralen (Stb. 1957, 116) art. 41, eerste lid;  
   Veiligheidsbesluit ioniserende stralen (Stb. 1963, 98) art 43, eerste lid (b.w. 1981, 

672) 
opmerking:  De minister had voor het verlenen van vrijstellingen gemachtigd de districtshoofden 

van de Arbeidsinspectie (Stcrt. 1964, 15). 
 
 
 Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluiten Ministerie van  
 SZW/Kernenergie  
1195C 
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actor: de minister 
handeling: het voorkomen en verminderen van arbeidsrisico’s als gevolg van nucleaire  
 straling 
product:  
periode: 1995- 
grondslag: onder meer: Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directoraat-generaal  
 Arbeidsomstandigheden en Sociale Verzekeringen 2004 (Stcrt. 2004, 61) art.  
 4 
 
1196C 
actor: de minister  
handeling: het ondersteunen en stimuleren van werkgevers en werknemers voor het   
 voorkomen en verminderen van arbeidsrisico’s als gevolg van nucleaire   
 straling 
product:  
periode: 1995- 
grondslag: onder meer: Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directoraat-generaal  
 Arbeidsomstandigheden en Sociale Verzekeringen 2004 (Stcrt. 2004, 61) art.  
 4 
 
1197C 
actor: de minister  
handeling: het bevorderen van (eigen) deskundigheid ten behoeve van normering,   
 standaardisering en handhaving met betrekking tot nucleaire straling  
product:  
periode: 1995- 
grondslag: onder meer: Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directoraat-generaal  
 Arbeidsomstandigheden en Sociale Verzekeringen 2004 (Stcrt. 2004, 61) art.  
 4 
 
1198C 
actor: de minister  
handeling: het bevorderen van de afstemming op het terrein van arbeidsveiligheid en  
 publieksveiligheid met betrekking tot nucleaire straling 
product:  
periode: 1995- 
grondslag: onder meer: Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directoraat-generaal  
 Arbeidsomstandigheden en Sociale Verzekeringen 2004 (Stcrt. 2004, 61) art.  
 4 
 
1199C 
actor: de minister  
handeling: het stimuleren van kwaliteit van arbeid met nucleaire straling 
product:  
periode: 1995- 
grondslag:  onder meer: Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directoraat-generaal  
   Arbeidsomstandigheden en Sociale Verzekeringen 2004 (Stcrt. 2004, 61) art.  
   4 
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1216C 
actor: de Arbeidsinspectie 
handeling: het ontwikkelen en onderhouden van instrumenten ten behoeve van de   
 (coördinatie van de) handhaving van wet- en regelgeving op het gebied van  
 de kernenergie 
product:   
periode: 1995- 
grondslag: onder meer: Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit Arbeidsinspectie 2004  
 (Stcrt. 2004, 23) art. 8, art. 9 
 
1217C 
actor: de Arbeidsinspectie 
handeling: het behandelen van vergunningaanvragen voor het voorhanden hebben en 
 toepassen van radioactieve stoffen, bronnen en toestellen en het voorbereiden  
 van vergunningen voor het vervoer van splijtstoffen en de in- en uitvoer van  
 radioactieve stoffen en bronnen ten behoeve van het ministerie van VROM 
product: vergunningen 
periode: 1995- 
grondslag: onder meer: Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit Arbeidsinspectie 2004  
 (Stcrt. 2004, 23) art. 11 
 
1218C 
actor: de Arbeidsinspectie 
handeling: het toezien op de naleving van wet- en regelgeving door werkgevers en   
 werknemers op het gebied van stralingsbescherming 
product: eis tot naleving, stillegging, rapportage (controle) 
periode: 1995- 
grondslag: onder meer: Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit Arbeidsinspectie 2004  
 (Stcrt. 2004, 23) art. 16 
 
 
5.6   Handelingen arbeids- en rusttijden 
 
   Arbeidswet 1919/Rijtijdenwet 1936/uitvoeringsbesluiten  
395 
actor:   de minister 
handeling:  Het bij amvb aanwijzen van bij mijnen behorende bovengronds gelegen werken en 

inrichtingen. 
product:  algemene maatregel van bestuur 
   - Aanwijzing van de bij een mijn behorende bovengronds gelegen werken en 

inrichtingen (Stb. 1939, 841; b.w. Stb. 1953, 37) 
   - Aanwijzing van de bij mijnen behorende bovengronds gelegen werken en 

inrichtingen (Stb. 1953, 37; b.w. Stb. 1984, 228) 
   - Besluit houdende aanwijzing van de bij mijnen behorende bovengronds gelegen 

werken en inrichtingen (Stb. 1984, 228) 
periode:  1940-1995 
bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 1 eerste lid sub b, b.w. Stb. 1995, 598 
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opmerking:  Een en ander vindt zijn grondslag met name in de Mijnwet 1903 en het Mijnreglement 
1964. De specifieke aard van het mijnbedrijf kent een eigen regime van wetgeving, 
waarvoor de eerste verantwoordelijkheid ligt bij de minister van Economische Zaken 
(zo ook voor de laatst genoemde amvb). 

 
396 
actor:   de minister 
handeling:  Het bij amvb gelijkstellen van inrichtingen of takken van dienst onder 

overheidsbeheer met ondernemingen in de zin van de Arbeidswet. 
product:  algemene maatregel van bestuur 
   voorbeelden: 
   - Gelijkstellingsbesluit kinderbeschermingsinrichtingen (Stb. 1979, 587; b.w. Stb. 

1992, 439); 
   - Gelijkstellingsbesluit bedrijfsverenigingen (Stb. 1989, 183) 
periode:  1960-1995 
bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A), zoals gewijzigd bij Stb. 1960, 37, art. 1 vierde 

lid, b.w. Stb. 1995, 598 
 
397 
actor:   de minister 
handeling:  Het bij amvb regelen van gevallen waar sprake is van een combinatie van inrichtingen 

(werkplaats, winkel, kantoor), maar waar niet de wetsbepalingen van de verste 
strekking gelden. 

product:  algemene maatregel van bestuur 
   - Besluit tot vaststelling van een amvb, voor zover betreft bloemenbinderijen, tevens 

bloemwinkels (Stb. 1929, 497) 
periode:  1940-1995 
bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 7, b.w. Stb. 1995, 598 
 
398 
actor:   de minister 
handeling:  Het nader regelen van hulparbeid van lichte aard in landbouw en winkels, verricht 

door eigen, aangehuwde of pleeg- of adoptiekinderen van hoofd of bestuurder van de 
onderneming. 

product:   
periode:  1981-1995 
bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A), zoals gewijzigd Stb. 1977, 360, art. 9 derde lid, 

b.w. Stb. 1995, 598 
 
399 
actor:   de minister 
handeling:  Het in overeenstemming met de minister van Landbouw en Visserij en de minister van 

Onderwijs en Wetenschappen aanwijzen van beroepsopleidingen waar niet-leerplich-
tige jeugdigen in het kader van stages arbeid mogen verrichten. 

product:  erkenning 
periode:  1965-1971 
bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A), zoals gewijzigd Stb. 1964, 30, art. 9 derde lid 

onder c, Stb. 1970, 353, art. 9 derde lid onder c en vierde lid onder a (b.w. Stb. 1971, 



 
 

 208

356) 
 
400 
actor:   de minister 
handeling:  Het gelijkstellen van beroepsopleidingen met bij of krachtens wet geregelde 

beroepsopleidingen waarvoor de verbodsbepalingen op arbeid door jeugdigen niet van 
toepassing zijn. 

product:   
periode:  1973-1997 
bron:   Arbeidsbesluit jeugdigen (Stb. 1972, 652) art. 28, b.w. Stb. 1997, 60 
 
700 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie/de directeuren van de regionale kantoren 
handeling:  Het verlenen van (vergunningen of) ontheffingen van het verbod tot het verrichten van 

kinderarbeid. 
product:  - (vergunning/)ontheffing 
periode:  1955-1995 
bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A), zoals gewijzigd Stb. 1954, 388, art. 9bis eerste 

lid, diverse malen vernummerd en gewijzigd: art. 9bis tweede lid (Stb. 1964, 30), art. 
9a eerste en tweede lid (Stb. 1970, 353), art. 9a eerste en vierde lid (Stb. 1971, 356 en 
Stb. 1977, 360), b.w. Stb. 1995, 598 

opmerking:  De ontheffingsmogelijkheden voor de bijzondere gevallen worden getoetst aan de 
Richtlijnen verbod kinderarbeid (Stcrt. 1984, 239). 

 
401 
actor:   de minister 
handeling:  Het beslissen in beroepen tegen beschikkingen van districtshoofden inzake 

vergunningen of ontheffingen van het verbod tot het verrichten van kinderarbeid. 
product:   
periode:  1955-1995 
bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A), zoals gewijzigd (Stb. 1954, 388) art. 9bis derde 

lid, diverse malen vernummerd en gewijzigd: art. 9bis vierde lid (Stb. 1964, 30), art. 
9a vierde lid (Stb. 1970, 353), art. 9a zesde lid (Stb. 1971, 356), sinds 1981 op grond 
van art. 9p derde lid (Stb. 1977, 360), b.w. Stb. 1995, 598 

 
402 
actor:   de minister 
handeling:  Het na overleg met de minister van Onderwijs en Wetenschappen aanpassen van het 

maximale aantal uren, gerelateerd aan het aantal dagen per week waarin onderwijs 
wordt gevolgd, dat partieel leerplichtige kinderen arbeid mogen verrichten. 

product:  regeling? 
periode:  1981-1995 
bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A), zoals gewijzigd (Stb. 1977, 360) art. 9b eerste 

lid, b.w. Stb. 1995, 598 
 
701 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het beslissen op bezwaren van ondernemers tegen de uren waarop jeugdige 



 
 

 209

werknemers onderwijs volgen. 
product:  beschikking 
periode:  1940-1981 
bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 12 derde lid (b.w. Stb. 1977, 360) 
 
403 
actor:   de minister 
handeling:  Het verlenen van ontheffingen aan ondernemers van de verplichting jeugdige 

werknemers in de gelegenheid te stellen onderwijs te volgen. 
product:  ontheffing 
periode:  1940-1995 
bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 12 vierde lid (b.w. Stb. 1977, 360) en art. 12 

vijfde lid, zoals vernummerd Stb. 1971, 356, art. 12a derde lid (b.w. Stb. 1977, 360), 
opgenomen in Jongerenstatuut (Stb. 1977, 360) art. 9d vierde lid, b.w. Stb. 1995, 598 

 
404 
actor:   de minister 
handeling:  Het bij amvb nader regelen van arbeids- en rusttijden van jeugdige personen. 
product:  algemene maatregel van bestuur 
   - Werk- en rusttijdenbesluit jeugdigen (Stb. 1979, 588) 
periode:  1959-1995 
bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A), zoals gewijzigd (Stb. 1977, 360) art. 9h, 9i, 9j en 

9k, b.w. Stb. 1995, 598 
 
563 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het verlenen van ontheffingen van bepalingen ten aanzien van werk- en rusttijden van 

jeugdigen. 
product:  ontheffing 
periode:  1981-1996 
bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A), zoals gewijzigd (Stb. 1977, 360) art. 9f, tweede 

lid en art. 9l, tweede lid b.w. Stb. 1995, 598; Werk- en rusttijdenbesluit jeugdigen 
(Stb. 1979, 588) art. 6, b.w. per 1-1-1997 

 
405 
actor:   de minister 
handeling:  Het beslissen in beroepen tegen ontheffingen van districtshoofden van bepalingen ten 

aanzien van arbeids- en rusttijden van jeugdigen. 
product:   
periode:  1981-1995 
bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A), zoals gewijzigd Stb. 1977, 360, art. 9p, derde lid, 

b.w. Stb. 1995, 598 
 
406 
actor:   de minister 
handeling:  Het aanwijzen van inrichtingen waar jeugdige personen avond- en weekeindarbeid 

mogen verrichten. 
product:  ministeriële regeling 
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   - Aanwijzingen recreatiecentra en aanwijzing kinderbeschermingsinrichtingen 
(Stcrt. 1981, 17) 

periode:  1981-1995 
bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A), zoals gewijzigd Stb. 1977, 360, art. 9h, tweede 

lid (vernummerd derde lid Stb. 1978, 214) en 9i, tweede lid, b.w. Stb. 1995, 598 
 
703 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het stellen van eisen ten aanzien van de rusttijden van jeugdigen gedurende het werk. 
product:   
periode:  1981-1995 
bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A), zoals gewijzigd (Stb. 1977, 360) art. 9l, derde en 

vierde lid, b.w. Stb. 1995, 598 
 
407 
actor:   de minister 
handeling:  Het beslissen in beroepen tegen eisen van districtshoofden ten aanzien van rusttijden 

tijdens het werk voor jeugdigen. 
product:   
periode:  1981-1995 
bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A), zoals gewijzigd Stb. 1977, 360, art. 9q eerste lid, 

b.w. Stb. 1995, 598 
 
408 
actor:   de minister 
handeling:  Het aanwijzen van gevallen waarin jeugdige personen arbeid mogen verrichten in 

meer dan één onderneming. 
product:  ministeriële regeling 
   - Vrijstellingsregeling Jeugdwerkgarantie (Stcrt. 1992, 2) 
periode:  1991-1995 
bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A), zoals gewijzigd bij Stb. 1919, 250, art. 9n, b.w. 

Stb. 1995, 598 
 
704 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het verlenen van ontheffingen aan jeugdigen om werkzaamheden te verrichten in 

meer dan één onderneming. 
product:  ontheffingen 
periode:  1981-1995 
bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A), zoals gewijzigd Stb. 1977, 360, art. 9n tweede 

lid, b.w. Stb. 1995, 598 
 
705 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het bepalen dat werkgevers arbeidstijden van zwangere werkneemsters aanpassen. 
product:   
periode:  1989-1995 
bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A), zoals gewijzigd (Stb. 1989, 95) art. 10a, tweede 
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lid, b.w. Stb. 1995, 598 
 
409 
actor:   de minister 
handeling:  Het beslissen in beroepen tegen uitspraken van districtshoofden inzake bepalingen aan 

werkgevers omtrent de aanpassing van arbeidstijden van zwangere werkneemsters. 
product:   
periode:  1989-1995 
bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A), zoals gewijzigd (Stb. 1989, 95) art. 10a, vierde 

lid (vernummerd art. 10a derde lid Stb. 1992, 422), b.w. Stb. 1995, 598 
410 
actor:   de minister 
handeling:  Het bij amvb voorschrijven dat bepaalde arbeid of arbeid onder bepaalde 

omstandigheden niet of slechts onder voorwaarden mag worden verricht door 
jeugdigen of vrouwen. 

product:  algemene maatregel van bestuur 
   - Arbeidsbesluit 1920 (Stb. 1920, 694; b.w. Stb. 1993, 68) 
   - Arbeidsbesluit jeugdigen (Stb. 1972, 652; i.w. 1973) b.w. Stb. 1997, 60 
periode:  1940-1997 
bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 10, zoals gewijzigd Stb. 1977, 360, art. 90, 

b.w. Stb. 1995, 598 
 
706 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het houden van toezicht op veiligheid en gezondheid  van vrouwen en jeugdigen in de 

arbeidssituatie. 
product:   
periode:  1940-1997 
bron:   Arbeidsbesluit 1920 (Stb. 1920, 694); diverse art., b.w. Stb. 1993, 68; Arbeidsbesluit 

jeugdigen (Stb. 1972, 652) art. 2, tweede lid, art. 3, tweede lid, art. 9 en art. 27, b.w. 
Stb. 1997, 60 

 
707 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het aanwijzen van oogheelkundigen die een verklaring verstrekken dat 

werkzaamheden geen bijzonder gevaar opleveren voor het gezichtsvermogen van 
jeugdigen en vrouwen. 

product:   
periode:  1940-1972 
bron:   Arbeidsbesluit 1920 (Stb. 1920, 694) art. 8, onder G (b.w. Stb. 1972, 652) 
 
411 
actor:   de minister 
handeling:  Het vaststellen van de vorm van verklaringen van oogheelkundige onderzoeken. 
product:  Vaststelling vorm verklaringen (Stcrt. 1920, 189) 
periode:  1940-1972 
bron:   Arbeidsbesluit (Stb. 1920, 694) art. 8 onder G (b.w. Stb. 1972, 652) 
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708 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het aanwijzen van geneeskundigen om jeugdigen of vrouwen in fabrieken of 

werkplaatsen die werken met schadelijke stoffen geneeskundig te onderzoeken. 
product:   
periode:  1940-1972 
bron:   Arbeidsbesluit (Stb. 1920, 694) art. 35 vierde lid, art. 49 onder b, art. 52 zevende lid 

en art. 55 (b.w. Stb. 1972, 652) 
 
709 
actor:   de geneeskundig ambtenaren van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het onderzoeken van lichamelijke gesteldheid van jeugdigen of vrouwen in fabrieken 

of werkplaatsen die werken met schadelijke stoffen. 
product:  geneeskundige verklaring 
periode:  1940-1972 
bron:   Arbeidsbesluit (Stb. 1920, 694), art. 35 vierde lid en art. 49 onder b, art. 52 zevende 

lid en art. 55 (b.w. Stb. 1972, 652) 
opmerking:  Na aanwijzing door het districtshoofd kunnen ook andere geneeskundigen dit 

onderzoek uitvoeren. 
 
412 
actor:   de minister 
handeling:  Het vaststellen van de vorm van verklaringen van geneeskundige onderzoeken van 

lichamelijke gesteldheid van jeugdigen of vrouwen in fabrieken of werkplaatsen die 
werken met schadelijke stoffen. 

product:  Vaststelling vorm verklaringen (Stcrt. 1920, 189) 
periode:  1940-1972 
bron:   Arbeidsbesluit (Stb. 1920, 694) art. 35 zesde lid en art. 49 onder b (b.w. Stb. 1972, 

652) 
 
413 
actor:   de minister 
handeling:  Het bepalen van vorm en wijze van bijhouden van registers waarin verklaringen, 

omtrent de lichamelijke gesteldheid van vrouwen en jeugdigen, werkzaam in 
keramische bedrijven, moeten worden ingeschreven. 

product:   
periode:  1940-1972 
bron:   Arbeidsbesluit (Stb. 1920, 694) art. 52 zevende lid en art. 55 (b.w. Stb. 1972, 652) 
opmerking:  De registers liggen bij de bedrijven. 
 
710 
actor:   de geneeskundige ambtenaren van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het registreren van verklaringen, omtrent de lichamelijke gesteldheid van vrouwen en 

jeugdigen, werkzaam in keramische bedrijven. 
product:  register 
periode:  1940-1972 
bron:   Arbeidsbesluit (Stb. 1920, 694) art. 52 zevende lid en art. 55 (b.w. Stb. 1972, 652) 
opmerking:  De registers liggen bij de bedrijven. 
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   Ook de aangewezen andere geneeskundigen kunnen deze registratie doen. 
 
414 
actor:   de minister 
handeling:  Het aanwijzen van geneeskundigen tot het doen van herkeuringen van jeugdigen of 

vrouwen waarvoor eerdere keuring heeft uitgewezen dat bepaalde arbeid gevaar voor 
leven of gezondheid oplevert. 

product:   
periode:  1940-1972 
bron:   Arbeidsbesluit (Stb. 1920, 694) art. 70 (b.w. Stb. 1972, 652) 
 
415 
actor:   de minister 
handeling:  Het beslissen in beroepen tegen eisen, aanwijzingen, oordelen of andere beslissingen 

(incl. het uitblijven van beslissingen) van districtshoofden ingevolge bepalingen 
aangaande veiligheid en gezondheid van jeugdigen en vrouwen. 

product:   
periode:  1940-1997 
bron:   Arbeidsbesluit (Stb. 1920, 694) art. 68 (b.w. Stb. 1993, 68), art. 69 (b.w. Stb. 1990, 

491) art. 71 (b.w. Stb. 1972, 652); Arbeidsbesluit jeugdigen (Stb. 1972, 652) art. 30 
eerste en tweede lid, b.w. Stb. 1997, 60; Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A), zoals 
gewijzigd Stb. 1977, 360, art. 9p derde lid, b.w. Stb. 1995, 598 

 
416 
actor:   de minister 
handeling:  Het verlenen van vrijstellingen van een arbeidsverbod voor vrouwen of jeugdigen 

zoals gesteld in het Arbeidsbesluit (Stb. 1920, 694). 
product:  ontheffing/vrijstelling 
periode:  1940-1990 
bron:   Arbeidsbesluit (Stb. 1920, 694) art. 72 eerste lid (b.w. Stb. 1990, 491) 
 
711 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het verlenen van vrijstellingen aan individuele jeugdigen van een arbeidsverbod zoals 

gesteld in het Arbeidsbesluit jeugdigen. 
product:  vrijstelling 
periode:  1940-1993 
bron:   Arbeidsbesluit jeugdigen (Stb. 1972, 652) art. 29 tweede lid  
 
417 
actor:   de minister 
handeling:  Het verlenen van vrijstellingen van verboden op door de minister aan te wijzen arbeid 

van lichte aard door jeugdigen. 
product:  vrijstelling 
   voorbeelden: 
   - Vrijstellingsregelingen 15-jarigen (Stcrt. 1971, 160 en 231) en vrijstellingsregeling 

trekkerarbeid (Stcrt. 1977, 178), gewijzigd Stcrt. 1995, 59, 
   - Regeling houdende vrijstelling inzake het werken door jeugdigen aan 
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vleessnijmachines (Stcrt. 1996, 35),  
   - Vrijstellingsregeling bedienen van heftrucks door jeugdigen (Stcrt. 1996, 43) 
periode:  1940-1997 
bron:   Arbeidsbesluit (Stb. 1920, 694) art. 72 tweede lid (b.w. Stb. 1972, 652); 

Arbeidsbesluit jeugdigen (Stb. 1972, 652) art. 29 eerste lid, b.w. Stb. 1997, 60; 
Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A), zoals gewijzigd Stb. 1970, 353, art. 9a derde lid, 
vernummerd art. 9a vijfde lid (Stb. 1971, 356), b.w. Stb. 1995, 598 

 
418 
actor:   de minister 
handeling:  Het aanwijzen van werkzaamheden en werktuigen die voor jeugdigen bijzondere 

gevaren kunnen opleveren. 
product:  ministeriële regeling 
   - Uitvoering Arbeidsbesluit jeugdigen (Stcrt. 1973, 50) 
periode:  1973-1993 
bron:   Arbeidsbesluit jeugdigen (Stb. 1972, 652) art. 5; art. 6 tweede lid; art. 10 tweede lid; 

art. 12; art. 15 tweede lid (geheel b.w. Stb. 1993, 68) 
 
712 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het aanwijzen van geneeskundigen die de lichamelijke gesteldheid van jeugdigen aan 

boord van zeeschepen onderzoeken. 
product:  beschikking 
periode:  1940-1946 
bron:   Arbeidsbesluit (Stb. 1920, 694), art. 3bis onder B2 (b.w. Stb. 1946, G 322) 
 
 
713 
actor:   de geneeskundig ambtenaren van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het onderzoeken van lichamelijke gesteldheid van jeugdigen aan boord van 

zeeschepen. 
product:  geneeskundige verklaring 
periode:  1940-1946 
bron:   Arbeidsbesluit (Stb. 1920, 694), art. 3bis onder B2 (b.w. Stb. 1946, G 322) 
opmerking:  Na aanwijzing door het districtshoofd kunnen ook andere geneeskundigen dit 

onderzoek uitvoeren. 
 
419 
actor:   de minister 
handeling:  Het vaststellen van de vorm van verklaringen van geneeskundige onderzoeken van 

lichamelijke gesteldheid van jeugdigen aan boord van zeeschepen. 
product:   
periode:  1940-1946 
bron:   Arbeidsbesluit (Stb. 1920, 694) art. 3bis, eerste lid onder B4 (b.w. Stb. 1946, G 322) 
 
420 
actor:   de minister 
handeling:  Het bij amvb vaststellen van nadere regels aangaande arbeid van jeugdigen aan boord 
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van zeeschepen. 
product:  algemene maatregel van bestuur 
   - algemene maatregel van bestuur betreffende arbeid van jeugdige personen aan 

boord van schepen in gebruik voor de zeevaart (Stb. 1946, G 322; b.w. Stb. 1981, 
528) 

periode:  1940-1981 
bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A), art. 10, 71, 72bis (b.w. Stb. 1977, 360) en 92 

(b.w. Stb. 1977, 360) 
opmerking:  De inwerkingtreding van het Jongerenstatuut (Stb. 1977, 360) maakte deze aparte 

regeling overbodig. 
 
421 
actor:   de minister 
handeling:  Het verlenen van vrijstelling aan niet meer leerplichtigen van 14 jaar en ouder tot het 

verrichten van arbeid op zeevisserijschepen. 
product:  vrijstelling 
periode:  1947-1981 
bron:   Arbeid van jeugdige personen aan boord van schepen in gebruik voor de zeevaart 

(Stb. 1946, G 322), art. 1 tweede lid (b.w. Stb. 1977, 360) 
 
422 
actor:   de minister 
handeling:  Het vaststellen van de vorm van arbeidsregisters aan boord van zeeschepen. 
product:  koninklijk besluit 
   - Vaststelling tot een model monsterrol tevens beschouwd als arbeidsregister (Stb. 

1950, K 102) 
periode:  1940-1981 
bron:   Arbeid van jeugdige personen aan boord van schepen in gebruik voor de zeevaart 

(Stb. 1927, 369) art. 2, tweede lid en (Stb. 1946, G 322), art. 3, tweede lid (b.w. Stb. 
1977, 360) 

 
423 
actor:   de minister 
handeling:  Het bij amvb regelen dat bepalingen omtrent kinderarbeid, arbeids- en rusttijden en 

administratieve bepalingen niet van toepassing zijn op landbouwarbeid. 
product:  algemene maatregel van bestuur 
   - Kinderarbeid in de landbouw (Stb. 1956, 280; b.w. Stb. 1981, 528) 
periode:  1956-1981 
bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A), zoals gewijzigd (Stb. 1955, 44) art. 70, tweede 

lid en art. 92bis (b.w. Stb. 1977, 360) 
opmerking:  Deze regeling werd ingetrokken met de inwerkingtreding van het Jongerenstatuut. 
 
424 
actor:   de minister 
handeling:  Het bij amvb regelen van arbeids- en rusttijden en bijbehorende administratieve 
   controlemiddelen in inrichtingen niet zijnde fabrieken of werkplaatsen, winkels,  
   kantoren, apotheken, koffiehuizen of hotels en verplegings- of verzorgingsinrich 
   tingen. 
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product:  algemene maatregel van bestuur 
   - Rustdagbesluit voor transportarbeiders te land 1929 (Stb. 306, b.w. Stb. 1973,  
    379) 
   - Rustdagbesluit toonkunstenaars in bioscopen 1929 (Stb. 380; b.w. Stcrt. 1941, 

203)  
   - Werktijdenbesluit voor pakhuizen (Stb. 1955, 391), b.w. per 1-1-1997 
   - Werktijdenbesluit voor bad- en zweminrichtingen (Stb. 1958, 127), b.w. per 1-1- 
    1997 
   - Werktijdenbesluit voor bioscopen (Stb. 1958, 128), b.w. per 1-1-1997 
   - Werktijdenbesluit restgroepen (Stb. 1958, 492), b.w. per 1-1-1997 
periode:   1940-1996 
bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 14, art. 15, art. 16, tweede en derde lid, art. 
   17 (b.w. Stb. 1977, 360), art. 18 en art. 71, b.w. Stb. 1995, 598 
opmerking:  Het Rustdagbesluit voor transportarbeiders te land werd ingetrokken aangezien één en  
   ander voldoende bleek te zijn geregeld in het Werktijdenbesluit restgroepen. 
   Het Rustdagbesluit toonkunstenaars in bioscopen, werd bij een bezettingsregeling 
   ingetrokken. Deze regeling en de Wet wekelijkse rustdag toonkunstenaars worden  
   hierna apart weergegeven. 
 
425 
actor:   de minister 
handeling:  Het vaststellen van modellen rustdagkaarten en de wijze waarop werk- en rustdagen  
   daarop worden aangegeven. 
product:   ministeriële regeling 
   - Beschikking vaststelling model rustdagkaart transportarbeiders te land (Stcrt. 
    1929, 232) 
   - Beschikking vaststelling model rustdagkaart toonkunstenaars in bioscopen (Stcrt. 
    1929, 232) 
periode:  1940-1973 
bron:   Rustdagbesluit voor transportarbeiders te land 1929 (Stb. 306), art. 4 derde lid (b.w.  
   Stb. 1973, 379); 
   Rustdagbesluit voor toonkunstenaars in bioscopen 1929 (Stb. 380) art. 2 derde lid 
   (b.w. Stcrt. 1941, 203) 
 
426 
actor:   de minister 
handeling:  Het aangeven van de wijze waarop burgemeesters aantekening houden van de 

rustdagkaarten en de wijze waarop de opgave van de kaarten aan het districtshoofd 
moeten worden verzonden. 

product:   ministeriële regeling 
    - Beschikking regelen aantekening afgegeven rustdagkaarten transportarbeiders 

te land (Stcrt. 1929, 232) 
    - Beschikking regelen aantekening afgegeven rustdagkaarten toonkunstenaars in 

bioscopen (Stcrt. 1929, 232) 
periode:   1940-1973 
bron:   Rustdagbesluit voor transportarbeiders te land 1929 (Stb. 306) art. 4, vijfde lid (Stb. 
   1973, 379); Rustdagbesluit voor toonkunstenaars in bioscopen 1929 (Stb. 380) art. 2  
   vijfde lid (b.w. Stcrt. 1941, 203) 
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opmerking:  De rustdagkaarten werden afgegeven door de burgemeesters en bewaard in een  
   gemeentelijk kaartregister. 
 
714 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het stellen van eisen ten aanzien van rusttijden tijdens het werk van personen  
   werkzaam in pakhuizen. 
product:    
periode:  1955-1996 
bron:   Werktijdenbesluit voor pakhuizen (Stb. 1955, 391) art. 6, tweede lid, b.w. per 1-1- 
   1997 
 
427 
actor:   de minister 
handeling:  Het beslissen op beroepen tegen eisen van districtshoofden ten aanzien van rusttijden  
   tijdens het werk van personen werkzaam in pakhuizen. 
product:    
periode:  1955-1996 
bron:   Werktijdenbesluit voor pakhuizen (Stb. 1955, 391) art. 6, vierde lid, b.w. per 1-1- 
   1997 
 
715 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het verlenen van vrijstellingen aan pakhuizen van de bepalingen ten aanzien van  
   verplichting tot het hebben van arbeidslijst of rooster en arbeidsregister. 
product:  vrijstelling 
periode:  1955-1996 
bron:   Werktijdenbesluit voor pakhuizen (Stb. 1955, 391) art. 16, eerste lid, b.w. per 1-1- 
   1997 
 
428 
actor:   de minister 
handeling:  Het beslissen op beroepen tegen beschikkingen van de districtshoofden inzake 
   vrijstellingen aan pakhuizen van de bepalingen ten aanzien van arbeidslijst of rooster 
   en arbeidsregister. 
product:    
periode:  1955-1996 
bron:   Werktijdenbesluit voor pakhuizen (Stb. 1955, 391) art. 16 tweede lid, b.w. per 1-1- 
   1997 
 
716 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het verzoeken om geschriften, kaartsystemen of registers waarin is aangegeven de  
   afwijkingen van de in arbeidslijst of rooster vermelde regeling van werk- en rusttijden  
   van personeel in pakhuizen. 
product:  afschrift/uittreksel 
periode:  1955-1996 
bron:   Werktijdenbesluit voor pakhuizen (Stb. 1955, 391) art. 21 vierde lid, b.w. per 1-1- 
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   1997 
 
429 
actor:   de minister/de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het verlenen van vrijstellingen aan pakhuizen betreffende de naleving van rusttijden  
   en rustdagen zoals vermeld in arbeidslijst of rooster. 
product:  vrijstelling 
periode:  1955-1996 
bron:   Werktijdenbesluit voor pakhuizen (Stb. 1955, 391) art. 23, b.w. per 1-1-1997 
opmerking:  Namens de minister kunnen de districtshoofden bedoelde vrijstellingen verlenen 
   (Stcrt. 1955, 83) 
 
430 
actor:   de minister 
handeling:  Het beslissen op beroepen tegen beschikkingen van de districtshoofden inzake 
   vrijstellingen aan pakhuizen betreffende de naleving van rusttijden en rustdagen zoals  
   vermeld in arbeidslijst of rooster. 
product:    
periode:  1955-1996 
bron:   Werktijdenbesluit voor pakhuizen (Stb. 1955, 391) art. 23, b.w. per 1-1-1997 
 
431 
actor:   de minister 
handeling:  Het bijstellen van de loongrens van werknemers in pakhuizen waarboven het 
   bepaalde omtrent werk- en rusttijden op hun niet van toepassing is. 
product:  ministeriële regeling 
   diverse besluiten verhoging loongrens (jaarlijks) 
periode:  1955-1996 
bron:   Werktijdenbesluit voor pakhuizen (Stb. 1955, 391) art. 24 onder b, sinds 1974 op  
   grond van art. 24 tweede lid (Stb. 759), b.w. per 1-1-1997 
 
717 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het gelijkstellen van personen werkzaam in pakhuizen, op grond van de aard van hun 
   werk, met leidinggevend personeel, waardoor bepalingen omtrent arbeids- en  
   rusttijden en arbeidslijsten op hun niet van toepassing zijn. 
product:    
periode:  1955-1996 
bron:   Werktijdenbesluit voor pakhuizen (Stb. 1955, 391) art. 26, eerste lid, b.w. per 1-1- 
   1997 
 
432 
actor:   de minister 
handeling:  Het beslissen op beroepen tegen beschikkingen van districtshoofden inzake het 
   gelijkstellen van personen werkzaam in pakhuizen, op grond van de aard van hun 
   werk, met leidinggevend personeel. 
product:    
periode:  1955-1996 
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bron:   Werktijdenbesluit voor pakhuizen (Stb. 1955, 391) art. 26, tweede en derde lid, b.w.  
   per 1-1-1997 
 
718 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het stellen van eisen ten aanzien van rusttijden tijdens het werk van personen 
   werkzaam in bad- en zweminrichtingen. 
product:    
periode:  1958-1996 
bron:   Werktijdenbesluit voor bad- en zweminrichtingen (Stb. 1958, 127) art. 8 tweede lid,  
   art. 13 tweede lid, b.w. per 1-1-1997 
 
433 
actor:   de minister 
handeling:  Het beslissen op beroepen tegen eisen van districtshoofden ten aanzien van rusttijden 
   tijdens het werk van personen werkzaam in bad- en zweminrichtingen. 
product:    
periode:  1958-1996 
bron:   Werktijdenbesluit voor bad- en zweminrichtingen (Stb. 1958, 127) art. 8, derde lid,  
   art. 13, derde lid, b.w. per 1-1-1997 
 
719 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het verlenen van vrijstellingen aan bad- en zweminrichtingen van de bepalingen ten  
   aanzien van arbeidslijst of rooster en arbeidsregister. 
product:  vrijstelling 
periode:  1958-1996 
bron:   Werktijdenbesluit voor bad- en zweminrichtingen (Stb. 1958, 127) art. 16, eerste lid,  
   b.w. per 1-1-1997 
 
434 
actor:   de minister 
handeling:  Het beslissen op beroepen tegen beschikkingen van de districtshoofden inzake  
   vrijstellingen aan bad- en zweminrichtingen van de bepalingen ten aanzien van  
   arbeidslijst of rooster en arbeidsregister. 
product:    
periode:  1958-1996 
bron:   Werktijdenbesluit voor bad- en zweminrichtingen (Stb. 1958, 127) art. 16, tweede lid,  
   b.w. per 1-1-1997 
 
720 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het verlenen van vrijstellingen aan bad- en zweminrichtingen betreffende de naleving  
   van rusttijden en rustdagen zoals vermeld in arbeidslijst of rooster. 
product:  vrijstelling 
periode:  1958-1996 
bron:   Werktijdenbesluit voor bad- en zweminrichtingen (Stb. 1958, 127) art. 20 eerste lid,  
   b.w. per 1-1-1997 
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435 
actor:   de minister 
handeling:  Het beslissen op beroepen tegen beschikkingen van de districtshoofden inzake  
   vrijstellingen aan bad- en zweminrichtingen betreffende de naleving van rusttijden en 
   rustdagen zoals vermeld in arbeidslijst of rooster. 
product:    
periode:  1958-1996 
bron:   Werktijdenbesluit voor bad- en zweminrichtingen (Stb. 1958, 127) art. 20 tweede lid,  
   b.w. per 1-1-1997 
 
436 
actor:   de minister 
handeling:  Het bijstellen van de loongrens van werknemers in bad- en zweminrichtingen 
   waarboven het bepaalde omtrent werk- en rusttijden op hen niet van toepassing is. 
product:  ministeriële regeling 
   diverse besluiten verhoging loongrens (jaarlijks) 
periode:  1958-1996 
bron:   Werktijdenbesluit voor bad- en zweminrichtingen (Stb. 1958, 127) art. 21 onder b,  
   sinds 1974 op grond van art. 21 tweede lid (Stb. 759), b.w. per 1-1-1997 
 
721 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het gelijkstellen van personen werkzaam in bad- en zweminrichtingen, op grond van  
   de aard van hun werk, met leidinggevend personeel, waardoor bepalingen omtrent  
   arbeids- en rusttijden en arbeidslijsten op hen niet van toepassing zijn. 
product:    
periode:  1958-1996 
bron:   Werktijdenbesluit voor bad- en zweminrichtingen (Stb. 1958, 127) art. 23 eerste lid,  
   b.w. per 1-1-1997 
 
437 
actor:   de minister 
handeling:  Het beslissen op beroepen tegen beschikkingen van districtshoofden inzake het  
   gelijkstellen van personen werkzaam in bad- en zweminrichtingen, op grond van de  
   aard van hun werk, met leidinggevend personeel. 
product:    
periode:  1958-1996 
bron:   Werktijdenbesluit voor bad- en zweminrichtingen (Stb. 1958, 127) art. 23 tweede lid,  
   b.w. per 1-1-1997 
 
722 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het stellen van eisen ten aanzien van rusttijden tijdens het werk van personen  
   werkzaam in bioscopen. 
product:    
periode:  1958-1996 
bron:   Werktijdenbesluit voor bioscopen (Stb. 1958, 128) art. 7 tweede lid, b.w. per 1-1- 
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   1997 
 
438 
actor:   de minister 
handeling:  Het beslissen op beroepen tegen eisen van districtshoofden ten aanzien van rusttijden  
   tijdens het werk van personen werkzaam in bioscopen. 
product:    
periode:  1958-1996 
bron:   Werktijdenbesluit voor bioscopen (Stb. 1958, 128) art. 7 derde lid, b.w. per 1-1-1997 
 
723 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het verlenen van goedkeuringen aan jeugdige personen om in het kader van een  
   opleiding voor het bedienen van filmapparatuur, 's avonds of op zondag arbeid te 
   verrichten. 
product:  goedkeuring 
periode:  1958-1981 
bron:   Werktijdenbesluit voor bioscopen (Stb. 1958, 128) art. 8 eerste lid onder a en b (b.w. 
    Stb. 1979, 588) 
opmerking:  De sectorale werktijdenregeling voor jongeren is opgenomen in de algemene  
   werktijdregelingen voor deze groep (Jongerenstatuut en Werk- en rusttijdenbesluit 
   jeugdigen). 
 
439 
actor:   de minister 
handeling:  Het beslissen op beroepen tegen beschikkingen van districtshoofden inzake 
   goedkeuringen aan jeugdige personen om in het kader van een opleiding voor het  
   bedienen van filmapparatuur, 's avonds of op zondag arbeid te verrichten. 
product:    
periode:  1958-1981 
bron:   Werktijdenbesluit voor bioscopen (Stb. 1958, 128) art. 8 tweede lid (b.w. Stb. 1979,  
   588) 
opmerking:  De sectorale werktijdenregeling voor jongeren is opgenomen in de algemene  
   werktijdregelingen voor deze groep (Jongerenstatuut en Werk- en rusttijdenbesluit  
   jeugdigen). 
 
440 
actor:   de minister 
handeling:  Het erkennen van opleidingsinstellingen voor het bedienen van filmapparatuur. 
product:  erkenning 
   - Erkenning Stichting instituut tot opleiding van technisch bioscooppersoneel (Stcrt.  
    1958, 111) 
periode:  1958-1981 
bron:   Werktijdenbesluit voor bioscopen (Stb. 1958, 128) art. 8 eerste en tweede lid (b.w.  
   Stb. 1979, 588) 
 
724 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
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handeling:  Het verlenen van vrijstellingen aan bioscopen van de bepalingen ten aanzien van  
   arbeidslijst of rooster en arbeidsregister. 
product:  vrijstelling 
periode:  1958-1996 
bron:   Werktijdenbesluit voor bioscopen (Stb. 1958, 128) art. 11 eerste lid, b.w. per 1-1- 
   1997 
 
441 
actor:   de minister 
handeling:  Het beslissen op beroepen tegen beschikkingen van de districtshoofden inzake  
   vrijstellingen aan bioscopen van de bepalingen ten aanzien van arbeidslijst of rooster  
   en arbeidsregister. 
product:    
periode:  1958-1996 
bron:   Werktijdenbesluit voor bioscopen (Stb. 1958, 128) art. 11 eerste lid, b.w. per 1-1- 
   1997 
 
725 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het verlenen van vrijstellingen aan bioscopen betreffende de naleving van rusttijden  
   en rustdagen zoals vermeld in arbeidslijst of rooster. 
product:  vrijstelling 
periode:  1958-1996 
bron:   Werktijdenbesluit voor bioscopen (Stb. 1958, 128) art. 15 eerste lid, b.w. per 1-1- 
   1997 
 
 
442 
actor:   de minister 
handeling:  Het beslissen op beroepen tegen beschikkingen van de districtshoofden inzake  
   vrijstellingen aan bioscopen betreffende de naleving van rusttijden en rustdagen zoals  
   vermeld in arbeidslijst of rooster. 
product:    
periode:  1958-1996 
bron:   Werktijdenbesluit voor bioscopen (Stb. 1958, 128) art. 15 tweede lid, b.w. per 1-1- 
   1997 
 
443 
actor:   de minister 
handeling:  Het bijstellen van de loongrens van werknemers in bioscopen waarboven het bepaalde  
   omtrent werk- en rusttijden op hen niet van toepassing is. 
product:  ministeriële regeling 
   diverse besluiten verhoging loongrens (jaarlijks) 
periode:  1958-1996 
bron:   Werktijdenbesluit voor bioscopen (Stb. 1958, 128) art. 16 onder b, sinds 1974 op  
   grond van art. 16 tweede lid (Stb. 759), b.w. per 1-1-1997 
 
726 
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actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het gelijkstellen van personen werkzaam in bioscopen, op grond van de aard van hun  
   werk, met het hoofd der bioscoop, waardoor bepalingen omtrent arbeids- en rusttijden  
   en arbeidslijsten op hen niet van toepassing zijn. 
product:    
periode:  1958-1996 
bron:   Werktijdenbesluit voor bioscopen (Stb. 1958, 128) art. 18 eerste lid, b.w. per 1-1- 
   1997 
 
444 
actor:   de minister 
handeling:  Het beslissen op beroepen tegen beschikkingen van districtshoofden inzake het  
   gelijkstellen van personen werkzaam in bioscopen, op grond van de aard van hun 
   werk, met het hoofd der bioscoop. 
product:    
periode:  1958-1996 
bron:   Werktijdenbesluit voor bioscopen (Stb. 1958, 128) art. 18 tweede lid, b.w. per 1-1- 
   1997 
 
727 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het verlenen van goedkeuringen aan jeugdige personen om op zondag arbeid om 
   redenen van maatschappelijke aard te verrichten. 
product:  goedkeuring/vergunning 
periode:  1959-1981 
bron:   Werktijdenbesluit restgroepen (Stb. 1958, 492) art. 4 eerste lid 
opmerking:  De sectorale werktijdenregeling voor jongeren is opgenomen in de algemene 
   werktijdregelingen voor deze groep (Jongerenstatuut en Werk- en rusttijdenbesluit  
   jeugdigen). 
 
 
445 
actor:   de minister 
handeling:  Het beslissen op beroepen tegen beschikkingen van districtshoofden inzake  
   goedkeuringen aan jeugdige personen om op zondag arbeid om redenen van maat 
   schappelijke aard te verrichten. 
product:    
periode:  1959-1981 
bron:   Werktijdenbesluit restgroepen (Stb. 1958, 492) art. 4 tweede lid 
opmerking:  De sectorale werktijdenregeling voor jongeren is opgenomen in de algemene 
   werktijdregelingen voor deze groep (Jongerenstatuut en Werk- en rusttijdenbesluit  
   jeugdigen). 
 
728 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het stellen van eisen ten aanzien van rusttijden tijdens het werk van personen  
   werkzaam in de restgroepen. 
product:    
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periode:  1959-1996 
bron:   Werktijdenbesluit restgroepen (Stb. 1958, 492) art. 9 eerste lid, b.w. per 1-1-1997 
 
446 
actor:   de minister 
handeling:  Het beslissen op beroepen tegen eisen van districtshoofden ten aanzien van rusttijden 
   tijdens het werk van personen werkzaam in de restgroepen. 
product:    
periode:  1959-1996 
bron:   Werktijdenbesluit restgroepen (Stb. 1958, 492) art. 9 tweede lid, b.w. per 1-1-1997 
 
447 
actor:   de minister 
handeling:  Het geven van nadere voorschriften omtrent vorm en inhoud van een werkboekje  
   waarop werk- en rusttijden worden aangetekend en de wijze waarop dit moet worden 
   ingevuld, bewaard en ter inzage moet worden verstrekt. 
product:  regeling  
periode:  1959-1996 
bron:   Werktijdenbesluit restgroepen (Stb. 1958, 492) art. 13 vierde lid, b.w. per 1-1-1997 
 
448 
actor:   de minister 
handeling:  Het verlenen van vrijstellingen aan groepen ondernemingen in de restgroepen van de 
   bepalingen ten aanzien van arbeidslijst of rooster en arbeidsregister. 
product:  vrijstelling 
periode:  1959-1996 
bron:   Werktijdenbesluit restgroepen (Stb. 1958, 492) art. 16 eerste lid, b.w. per 1-1-1997 
 
729 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het verlenen van vrijstellingen aan ondernemingen in de restgroepen van de  
   bepalingen ten aanzien van arbeidslijst of rooster en arbeidsregister. 
product:  vrijstelling  
periode:  1959-1996 
bron:   Werktijdenbesluit restgroepen (Stb. 1958, 492) art. 16 tweede lid, b.w. per 1-1-1997 
 
449 
actor:   de minister 
handeling:  Het beslissen op beroepen tegen beschikkingen van de districtshoofden inzake  
   vrijstellingen aan groepen ondernemingen in de restgroepen van de bepalingen ten  
   aanzien van arbeidslijst of rooster en arbeidsregister. 
product:    
periode:  1959-1996 
bron:   Werktijdenbesluit restgroepen (Stb. 1958, 492) art. 16 vierde lid, b.w. per 1-1-1997 
 
730 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het verzoeken om geschriften waarin aantekening is gehouden van afwijkingen van  
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   de in arbeidslijst of rooster vermelde regeling van werk- en rusttijden van  
   werknemers uit ondernemingen in de restgroepen. 
product:  afschrift/uittreksel 
periode:  1959-1996 
bron:   Werktijdenbesluit restgroepen (Stb. 1958, 492) art. 19 derde lid, b.w. per 1-1-1997 
 
731 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het verlenen van vrijstellingen aan ondernemingen uit de restgroepen betreffende de  
   naleving van rusttijden en rustdagen zoals vermeld in arbeidslijst of rooster. 
product:  vrijstelling  
periode:  1959-1996 
bron:   Werktijdenbesluit restgroepen (Stb. 1958, 492) art. 21 eerste lid, b.w. per 1-1-1997 
 
450 
actor:   de minister 
handeling:  Het beslissen op beroepen tegen beschikkingen van de districtshoofden inzake  
   vrijstellingen aan ondernemingen uit de restgroepen betreffende de naleving van  
   rusttijden en rustdagen zoals vermeld in arbeidslijst of rooster. 
product:    
periode:  1959-1996 
bron:   Werktijdenbesluit restgroepen (Stb. 1958, 492) art. 21 tweede lid, b.w. per 1-1-1997 
 
451 
actor:   de minister 
handeling:  Het bijstellen van de loongrens van werknemers in ondernemingen uit de restgroepen  
   waarboven het bepaalde omtrent werk- en rusttijden op hen niet van toepassing is. 
product:  ministeriële regeling 
   diverse besluiten verhoging loongrens (jaarlijks) 
periode:  1959-1996 
bron:   Werktijdenbesluit restgroepen (Stb. 1958, 492) art. 22 onder b, sinds 1974 op grond  
   van art. 22 tweede lid (Stb. 759), b.w. per 1-1-1997 
 
732 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het gelijkstellen van personen werkzaam in ondernemingen uit de restgroepen, op  
   grond van de aard van hun werk, met leidinggevend personeel uit die onderneming,  
   waardoor bepalingen omtrent arbeids- en rusttijden en arbeidslijsten op hen niet van  
   toepassing zijn. 
product:    
periode:  1959-1996 
bron:   Werktijdenbesluit restgroepen (Stb. 1958, 492) art. 24 eerste lid, b.w. per 1-1-1997 
 
452 
actor:   de minister 
handeling:  Het beslissen op beroepen tegen beschikkingen van districtshoofden inzake het  
   gelijkstellen van personen werkzaam in ondernemingen uit de restgroepen, op grond  
   van de aard van hun werk, met leidinggevend personeel uit die onderneming. 



 
 

 226

product:    
periode:  1959-1996 
bron:   Werktijdenbesluit restgroepen (Stb. 1958, 492) art. 24 tweede lid, b.w. per 1-1-1997 
 
733 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het verlenen van vergunning om af te wijken van de vastgestelde werk- en rusttijden 
   in inrichtingen niet zijnde fabrieken of werkplaatsen, winkels, kantoren, apotheken,  
   koffiehuizen of hotels en verplegings- of verzorgingsinrichtingen (overwerk). 
product:  vergunning 
periode:  1940-1995 
bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 19 eerste lid b.w. Stb. 1995, 598 
 
453 
actor:   de minister 
handeling:  Het beslissen op beroepen tegen beschikkingen van de districtshoofden inzake  
   vergunning om af te wijken van de vastgestelde werk- en rusttijden in inrichtingen  
   niet zijnde fabrieken of werkplaatsen, winkels, kantoren, apotheken, koffiehuizen of  
   hotels en verplegings- of verzorgingsinrichtingen (overwerk). 
product:    
periode:  1940-1995 
bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 19 vierde lid b.w. Stb. 1995, 598 
 
454 
actor:   de minister 
handeling:  Het verlenen van vergunningen aan groepen van ondernemingen, niet zijnde fabrieken 
   of werkplaatsen, winkels, kantoren, apotheken, koffiehuizen of hotels en verplegings-  
   of verzorgingsinrichtingen, om af te wijken van de vastgestelde werk- en rusttijden. 
product:  vergunning 
   voorbeeld: 
   Algemene vergunning variabele werktijden (Stcrt. 1985, 238 en Stcrt. 1989, 192) 
periode:  1940-1995 
bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 19 vijfde en zesde lid b.w. Stb. 1995, 598 
opmerking:  De minister kan een districtshoofd machtigen indien de groep ondernemers uit diens  
   district komt. 
 
455 
actor:   de minister 
handeling:  Het geven van toestemming aan inrichtingen niet zijnde fabrieken of werkplaatsen,  
   winkels, kantoren, apotheken, koffiehuizen of hotels en verplegings- of verzor 
   gingsinrichtingen om af te wijken van de vastgestelde werk- en rusttijden in spoed 
   eisende gevallen. 
product:  machtiging 
periode:  1940-1995 
bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 20 eerste lid, b.w. Stb. 1995, 598 
opmerking:  De districtshoofden zijn gemachtigd om deze vergunningen af te geven sinds 1954 
   (Stcrt. 1954, 241). 
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456 
actor:   de minister 
handeling:  Het vaststellen van de vorm van de mededeling van hoofden of bestuurders van  
   inrichtingen niet zijnde fabrieken of werkplaatsen, winkels, kantoren, apotheken,  
   koffiehuizen of hotels en verplegings- of verzorgingsinrichtingen af te willen wijken 
   van de vastgestelde werk- en rusttijden in spoedeisende gevallen. 
product:  ministeriële regeling 

- Beschikking betreffende de vaststelling van modellen formulieren in verband met  
 overwerk (Stcrt. 1954, 241 en Stcrt. 1989, 192) 

periode:  1940-1995 
bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 20 tweede lid, b.w. Stb. 1995, 598 
opmerking:  Het districtshoofd en de burgemeester krijgen formulieren toegestuurd, samengevat in 
   'Overwerkboekjes' 
 
734 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het verlenen van toestemming tot het hebben van nevenbetrekkingen aan werknemers  
   in inrichtingen niet zijnde fabrieken of werkplaatsen, winkels, kantoren, apotheken, 
   koffiehuizen of hotels en verplegings- of verzorgingsinrichtingen. 
product:  vergunning 
periode:  1940-1995 
bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A)  art. 21 tweede lid, b.w. Stb. 1995, 598 
 
457 
actor:   de minister 
handeling:  Het beslissen op beroepen tegen beschikkingen van de districtshoofden tot het hebben 
   van nevenbetrekkingen door werknemers in inrichtingen niet zijnde fabrieken of  
   werkplaatsen, winkels, kantoren, apotheken, koffiehuizen of hotels en verplegings- of  
   verzorgingsinrichtingen. 
product:    
periode:  1940-1995 
bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 21 derde lid, b.w. Stb. 1995, 598 
 
458 
actor:   de minister 
handeling:  Het bij amvb stellen van regelen ten aanzien van arbeids-en rusttijden van arbeiders  
   die landbouwarbeid verrichten. 
product:    
periode:  1956-1995 
bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A), zoals gewijzigd (Stb. 1955, 44) art. 21ter, b.w.  
   Stb. 1995, 598 
opmerking:  Sinds 1960 gelden arbeids- en rusttijden vastgesteld volgens verordeningen van het 
   Landbouwschap en het Bosschap. Indien deze vervallen kan met de bedoelde amvb 
   één en ander worden geregeld. 
 
735 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het verlenen van toestemming tot het hebben van nevenbetrekkingen aan  
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   landbouwarbeiders. 
product:  vergunning 
periode:  1956-1995 
bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A), zoals gewijzigd (Stb. 1955, 44) art. 21quater 
   tweede lid, b.w. Stb. 1995, 598 
 
459 
actor:   de minister 
handeling:  Het beslissen op beroepen tegen beschikkingen van de districtshoofden tot het hebben 
   van nevenbetrekkingen door landbouwarbeiders. 
product:    
periode:  1956-1995 
bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A), zoals gewijzigd (Stb. 1955, 44) art. 21quater 
   derde lid, b.w. Stb. 1995, 598 
 
460 
actor:   de minister 
handeling:  Het bij amvb regelen van arbeids- en rusttijden en bijbehorende administratieve 
   bepalingen in fabrieken en werkplaatsen. 
product:  algemene maatregel van bestuur 

- Werktijdenbesluit voor fabrieken en werkplaatsen (Stb. 1936, 862), b.w. per 1-1- 
 1997 

periode:  1940-1995 
bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) (Stb. 624) art. 22 tweede en derde lid, art. 23, art. 
   25, art. 31 eerste en zevende lid (vernummerd tot zesde lid, Stb. 1992, 422) en art. 68 
   elfde lid, b.w. Stb. 1995, 598 
 
736 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het bepalen van halve vrije dagen in slagerijen, poelierswerkplaatsen of  
   schoonmaakwerkplaatsen van vis, schaal- of schelpdieren. 
product:    
periode:  1940-1996 
bron:   Werktijdenbesluit voor fabrieken en werkplaatsen (Stb. 1936, 862) art. 17 eerste lid, 
   b.w. per 1-1-1997 
 
461 
actor:   de minister 
handeling:  Het beslissen op beroepen tegen beschikkingen van districtshoofden inzake de  
   aanwijzing van halve vrije dagen in slagerijen, poelierswerkplaatsen of schoon 
   maakwerkplaatsen van vis, schaal- of schelpdieren. 
product:    
periode:  1940-1996 
bron:   Werktijdenbesluit voor fabrieken en werkplaatsen (Stb. 1936, 862) art. 17 eerste lid, 
   b.w. per 1-1-1997 
 
462 
actor:   de minister 
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handeling:  Het goedkeuren van werktijdregelingen in fabrieken en werkplaatsen. 
product:    
periode:  1940-1996 
bron:   Werktijdenbesluit voor fabrieken en werkplaatsen (Stb. 1936, 862) art. 44, b.w. per 1- 
   1-1997 
 
737 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het verlenen van vergunningen aan ondernemers om zich gedurende de tijd dat  
   vrouwen na 22.00 uur haring speten, te laten vervangen door een aangewezen per 
   soon. 
product:  vergunning 
periode:  1940-1953 
bron:   Werktijdenbesluit voor fabrieken en werkplaatsen (Stb. 1936, 862) art. 52 (b.w. Stb.  
   1953, 491) 
opmerking:  In het Werktijdenbesluit zijn ook de burgemeesters gemachtigd een dergelijke  
   vergunning te verlenen. Districtshoofd en burgemeester zenden elkaar de verleende  
   vergunning. 
 
463 
actor:   de minister 
handeling:  Het geven van voorschriften omtrent het houden van aantekening en doen van  
   mededeling door ondernemers aan districtshoofden over het speten van haringen door 
   vrouwen tussen 22.00 en 02.00 uur. 
product:  voorschrift 
periode:  1940-1953 
bron:   Werktijdenbesluit voor fabrieken en werkplaatsen (Stb. 1936, 862) art. 54 (b.w. Stb.  
   1953, 491) 
 
738 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het vaststellen van de vorm van roosters, waarin is aangegeven de regeling van werk-  
   en rusttijden van werknemers in fabrieken en werkplaatsen. 
product:    
periode:  1940-1996 
bron:   Werktijdenbesluit voor fabrieken en werkplaatsen (Stb. 1936, 862) art. 65 onder f,  
   b.w. per 1-1-1997 
 
739 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het eisen dat ondernemers aantekening houden van de tijden waarop werknemers  
   arbeid verrichten. 
product:    
periode:  1940-1996 
bron:   Werktijdenbesluit voor fabrieken en werkplaatsen (Stb. 1936, 862) art. 72, b.w. per 1- 
   1-1997 
 
740 
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actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het bepalen van de bewaartermijn (langer dan drie maanden) van geschriften waarin  
   de afwijkingen van werk- en rusttijden zoals vermeld in arbeidslijst of rooster door  
   werknemers zijn aangetekend. 
product:    
periode:  1940-1996 
bron:   Werktijdenbesluit voor fabrieken en werkplaatsen (Stb. 1936, 862) art. 73 eerste lid  
   en art. 74, b.w. per 1-1-1997 
741 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het gelijkstellen van personen, op grond van de aard van hun werk, met  
   leidinggevend personeel waardoor bepalingen uit de Arbeidswet 1919 (Stb. 1930,  
   388A) op hun niet van toepassing zijn. 
product:    
periode:  1940-1996 
bron:   Werktijdenbesluit voor fabrieken en werkplaatsen (Stb. 1936, 862) art. 77 eerste lid,  
   b.w. per 1-1-1997 
 
465 
actor:   de minister 
handeling:  Het beslissen op beroepen tegen beschikkingen van districtshoofden inzake het  
   gelijkstellen van personen, op grond van de aard van hun werk, met opzichthoudend  
   personeel. 
product:    
periode:  1940-1996 
bron:   Werktijdenbesluit voor fabrieken en werkplaatsen (Stb. 1936, 862) art. 77 tweede en  
   derde lid, b.w. per 1-1-1997 
 
742 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het verlenen van vergunningen om af te wijken van de vastgestelde werk- en  
   rusttijden in fabrieken en werkplaatsen (overwerk). 
product:  vergunning 
periode:  1940-1995 
bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 22 vijfde lid, vernummerd derde lid (Stb. 
   1989, 95); art. 28 eerste lid, b.w. Stb. 1995, 598 
 
466 
actor:   de minister 
handeling:  Het beslissen op beroepen tegen beschikkingen van districtshoofden inzake 
   vergunningen om af te wijken van de vastgestelde werk- en rusttijden in fabrieken en  
   werkplaatsen (overwerk). 
product:    
periode:  1940-1995 
bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 22 zevende lid, vernummerd vijfde lid (Stb. 
   1989, 95), art. 28 vierde lid, b.w. Stb. 1995, 598 
 
467 



 
 

 231

actor:   de minister 
handeling:  Het verlenen van vergunningen aan fabrieken en werkplaatsen om af te wijken van de  
   vastgestelde werk- en rusttijden. 
product:  vergunning 
   voorbeelden: 
   - Besluit werktijd in slagerijen (Stcrt. 1976, 55) 
   - Algemene vergunning variabele werktijden (Stcrt. 1985, 238 en Stcrt. 1989, 192); 
   - Algemene vergunning arbeid in broodbakkerijen (Stcrt. 1986, 244 en Stcrt. 1989, 

192); 
   - Algemene vergunning grafische bedrijven (Stcrt. 1990, 42); 
   - Vergunning afwijken arbeidstijden en vrijstelling  arbeidslijst (Stcrt. 1995, 138) 
   - Vergunning afwijkende arbeidstijden bloemengroothandel (Stcrt. 1995, 138) 
periode:  1940-1995 
bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 22 zesde en zevende lid; art. 28 vijfde, zesde  
   en zevende lid, b.w. Stb. 1995, 598 
opmerking:  De minister kan een districtshoofd machtigen indien de groep ondernemers uit diens 
   district komt. 
 
743 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het verlenen van vergunningen tot het verrichten van nachtarbeid door vrouwen. 
product:  vergunning 
periode:  1986-1989 
bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A), zoals gewijzigd Stb. 1986, 147, art. 28a eerste  
   lid (b.w. 1989) 
opmerking:  De bepaling verviel drie jaar na de inwerkingtreding ervan in het kader van de  
   Europese richtlijn tot gelijke behandeling van mannen en vrouwen. 
 
468 
actor:   de minister 
handeling:  Het beslissen op beroepen tegen beschikkingen van districtshoofden inzake  
   vergunningen tot het verrichten van nachtarbeid door vrouwen. 
product:    
periode:  1986-1989 
bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A), zoals gewijzigd (Stb. 1986, 147) art. 28a derde  
   lid (b.w. 1989) 
 
469 
actor:   de minister 
handeling:  Het toestaan dat in spoedeisende gevallen zonder vergunning van het districtshoofd  
   wordt afgeweken van de vastgestelde werk- en rusttijden. 
product:  machtiging 
periode:  1940-1995 
bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 29 eerste lid, b.w. Stb. 1995, 598 
 
470 
actor:   de minister 
handeling:  Het vaststellen van de vorm van de mededeling van hoofden of bestuurders af te  
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   willen wijken van de vastgestelde werk- en rusttijden voor arbeiders in fabrieken en  
   werkplaatsen in spoedeisende gevallen. 
product:  ministeriële regeling 
   - Stcrt. 1929, 90 
periode:  1940-1995 
bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 29 tweede lid, b.w. Stb. 1995, 598 
opmerking:  Met betrekking tot fabrieken en werkplaatsen kregen het districtshoofd en de  
   burgemeester formulieren toegestuurd, samengevat in `Overwerkboekjes' 
 
744 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het aangeven van de plaats waar het bewijs van machtiging tot het verrichten van 
   overwerk in fabrieken en werkplaatsen in spoedeisende gevallen, moet worden  
   opgehangen. 
product:    
periode:  1940-1995 
bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 30 eerste lid, b.w. Stb. 1995, 598 
 
745 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het stellen van eisen ten aanzien van rusttijden tijdens het werk van  
   fabrieksarbeiders. 
product:    
periode:  1940-1995 
bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A), art. 31 tweede lid, b.w. Stb. 1995, 598 
 
 
471 
actor:   de minister 
handeling:  Het beslissen op beroepen tegen eisen van districtshoofden ten aanzien van rusttijden  
   tijdens het werk van werknemers in fabrieken en werkplaatsen. 
product:    
periode:  1940-1995 
bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 31 vierde lid, b.w. Stb. 1995, 598 
 
472 
actor:   de minister 
handeling:  Het verlenen van vergunningen aan ondernemingen om af te wijken van bepalingen  
   omtrent rusttijden. 
product:  vergunning 
periode:  1940-1995 
bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 31 achtste lid, vernummerd zevende lid (Stb.  
   1992, 422), b.w. Stb. 1995, 598 
 
746 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het verlenen van toestemming aan arbeiders in fabrieken en werkplaatsen tot het  
   hebben van nevenbetrekkingen. 
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product:  vergunning 
periode:  1940-1995 
bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 32 tweede lid, b.w. Stb. 1995, 598 
 
473 
actor:   de minister 
handeling:  Het beslissen op beroepen tegen beschikkingen van de districtshoofden tot het hebben  
   van nevenbetrekkingen door arbeiders in fabrieken en werkplaatsen. 
product:    
periode:  1940-1995 
bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 32 derde lid, b.w. Stb. 1995, 598 
 
474 
actor:   de minister 
handeling:  Het vaststellen van de vorm van de verklaring, waarmee hoofden of bestuurders van  
   broodbakkerijen te kennen geven buiten geoorloofde uren bakkersarbeid te (laten)  
   verrichten. 
product:  ministeriële regeling 

- Vaststelling vorm van kennisgeving en verklaring inzake te verrichten  
 bakkersarbeid na 22 uur (Stcrt 1976, 145) 

periode:  1940-1996 
bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 35 tweede lid onder b, b.w. Stb. 1995, 598,  
   art. 35 vijfde lid (b.w. Stb. 1975, 403 en 770); Werktijdenbesluit fabrieken en werk 
   plaatsen (Stb. 1936, 862), zoals gewijzigd (Stb. 1975, 770) art. 57b, b.w. per 1-1-1997 
 
747 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het verlenen van vergunningen om buiten geoorloofde tijden bakkersarbeid te 
   verrichten. 
product:  vergunning 
periode:  1940-1995 
bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 35 tweede lid onder d en  zevende lid, art. 36  
   derde lid onder c, art. 37 eerste en tweede lid (b.w. Stb. 1975, 403 en 770); Algemene  
   maatregel van bestuur als bedoeld in art. 38 vierde lid (Stb. 1934, 109) art. 1 vierde  
   lid; sinds 1976 (Stb. 1975, 770) op grond van Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 
   28 eerste lid, b.w. Stb. 1995, 598 
 
475 
actor:   de minister 
handeling:  Het beslissen op beroepen tegen beschikkingen van districtshoofden inzake  
   vergunningen om buiten geoorloofde tijden bakkersarbeid te verrichten. 
product:    
periode:  1940-1995 
bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 35 vierde en negende lid, art. 36 vijfde lid,  
   art. 37 vierde lid (b.w. Stb. 1975, 403 en 770), b.w. Stb. 1995, 598; Algemene maatre 
   gel van bestuur als bedoeld in art. 38 vierde lid (Stb. 1934, 109) art. 3 eerste lid 
 
476 
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actor:   de minister 
handeling:  Het verlenen van vergunningen tot het verrichten van bakkersarbeid buiten  
   geoorloofde tijden in broodbakkerijen met tenminste zes bakkersgezellen. 
product:  vergunning 
periode:  1940-1976 
bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 35 tweede lid onder f, art. 36 derde lid onder  
   e (b.w. Stb. 1975, 403 en 770) 
 
478  
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het verlenen van vergunningen aan groepen broodbakkerijen bakkersarbeid te  
   verrichten buiten geoorloofde tijden. 
product:  vergunning 
periode:  1940-1976 
bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 35 tiende lid (b.w. Stb. 1975, 403 en 770) 
 
477 
actor:   de minister 
handeling:  Het bij amvb regelen van bakkersarbeid door joden. 
product:  algemene maatregel van bestuur 
   algemene maatregel van bestuur zoals bedoeld in art. 36 derde lid onder b (Stb. 1920,  
   745) 
periode:  1940-1976 
bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 36 derde lid onder b (b.w. Stb. 1975, 403) 
 
478 
actor:   de minister 
handeling:  Het vaststellen van de vorm van een verklaring waaruit blijkt dat een broodbakkerij  
   een joodse onderneming is. 
product:  ministeriële regeling 
   (zou staan in Stcrt. 1932, 62, echter niet aangetroffen) 
periode:  1940-1976 
bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 36 zesde lid (b.w. Stb. 1975, 403) 
 
749 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het intrekken van verklaringen waaruit blijkt dat een broodbakkerij een joodse  
   onderneming is. 
product:    
periode:  1940-1976 
bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 36 zevende lid (b.w. Stb. 1975, 403) 
 
479 
actor:   de minister 
handeling:  Het beslissen op beroepen tegen beslissingen van districtshoofden inzake het  
   intrekken van de verklaring waaruit blijkt dat een broodbakkerij een joodse  
   onderneming is. 
product:    
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periode:  1940-1976 
bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 36 achtste lid (b.w. Stb. 1975, 403) 
 
480 
actor:   de minister 
handeling:  Het machtigen van ondernemers tot het (opnieuw) afleggen van de verklaring waaruit  
   blijkt dat een broodbakkerij een joodse onderneming is. 
product:    
periode:  1940-1976 
bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 36 negende lid (b.w. Stb. 1975, 403) 
 
481 
actor:   de minister 
handeling:  Het gelijkstellen van bakkerijen als behorende tot een joodse onderneming. 
product:    
periode:  1940-1976 
bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 36 tiende lid (b.w. Stb. 1975, 403) 
 
482 
actor:   de minister 
handeling:  Het aanwijzen van gemeenten waar bakkers, werkend zonder hulp van anderen, 's  
   avonds en 's nachts géén bakkersarbeid mogen verrichten. 
product:    
periode:  1940-1976 
bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 38 eerste lid (b.w. Stb. 1975, 403) 
 
 
483 
actor:   de minister 
handeling:  Het bij amvb regelen van de wijze van vergunningverlening aan bakkers, werkend 
   zonder hulp van anderen, die 's avonds en 's nachts bakkersarbeid willen verrichten. 
product:  algemene maatregel van bestuur 
   algemene maatregel van bestuur als bedoeld in art. 38 vierde lid (Stb. 1934, 109) 
periode:  1940-1976 
bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A), zoals gewijzigd Stb. 1933, 647, art. 38 vierde lid 
   (b.w. Stb. 1975, 403) 
 
484 
actor:   de minister 
handeling:  Het bij amvb geven van voorschriften ten aanzien van rusttijden van bakkersgezellen. 
product:  algemene maatregel van bestuur 
periode:  1940-1976 
bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 40 derde lid (b.w. Stb. 1975, 403) 
 
485 
actor:   de minister 
handeling:  Het verlenen van vergunningen om af te wijken van het bepaalde ten aanzien van  
   arbeids- en rusttijden in broodbakkerijen in het belang van de verzorging van het 
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   leger. 
product:  vergunning 
periode:  1940-1976 
bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 41 eerste lid (b.w. Stb. 1975, 403) 
 
940 
actor:   de minister van Defensie 
handeling:  Het in bijzondere omstandigheden verlenen van vergunningen om af te wijken van het 
   bepaalde ten aanzien van arbeids- en rusttijden in broodbakkerijen in het belang van 
   de verzorging van het leger. 
product:  vergunning 
periode:  1940-1976 
bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 41 eerste lid (b.w. Stb. 1975, 403) 
 
693 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het verlenen van vergunningen om af te wijken van werk- en rusttijdbepalingen voor 
   bakkersgezellen bij opeenhopingen van werk of bijzondere omstandigheden (over 
   werk). 
product:  vergunning 
periode:  1940-1995 
bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 42 eerste lid, b.w. Stb. 1995, 598 
 
486 
actor:   de minister 
handeling:  Het beslissen op beroepen tegen beschikkingen van districtshoofden inzake  
   vergunningen om af te wijken van werk- en rusttijdbepalingen voor bakkersgezellen 
   bij opeenhopingen van werk of bijzondere omstandigheden (overwerk). 
product:    
periode:  1940-1995 
bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 42 vierde lid, b.w. Stb. 1995, 598 
 
487 
actor:   de minister 
handeling:  Het verlenen van vergunningen aan groepen van bakkerijen om af te wijken van werk- 
   en rusttijdbepalingen voor bakkersgezellen bij opeenhopingen van werk of bijzondere 
   omstandigheden (overwerk). 
product:  vergunning 
periode:  1940-1995 
bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 42 zesde en zevende lid; sinds 1976 (Stb. 
   1975,770) op grond van Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 28 vijfde lid, b.w. 
   Stb. 1995, 598 
opmerking:  De minister kan de districtshoofden van de Arbeidsinspectie machtigen. 
 
751 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het verlenen van vergunningen om door produktieregeling in ploegendiensten af te 
   wijken van werk- en rusttijdbepalingen voor bakkersgezellen. 
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product:  vergunning 
periode:  1962-1996 
bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A), zoals gewijzigd (Stb. 1962, 301) art. 42a, b.w.  
   Stb. 1995, 598; Werktijdenbesluit fabrieken en werkplaatsen (Stb. 1936, 862) art. 
   57e, b.w. per 1-1-1997 
488 
actor:   de minister 
handeling:  Het beslissen op beroepen tegen beschikkingen van districtshoofden inzake 
   vergunningen om door produktieregeling in ploegendiensten af te wijken van werk-  
   en rusttijdbepalingen voor bakkersgezellen. 
product:    
periode:  1962-1995 
bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A), zoals gewijzigd (Stb. 1962, 301) art. 42a derde 
   lid, b.w. Stb. 1995, 598 
 
752 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het verlenen van toestemming aan bakkersgezellen tot het hebben van  
   nevenbetrekkingen. 
product:  vergunning 
periode:  1940-1976 
bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 43 tweede lid 
 
489 
actor:   de minister 
handeling:  Het beslissen op beroepen tegen beschikkingen van de districtshoofden tot het hebben  
   van nevenbetrekkingen door bakkersgezellen. 
product:    
periode:  1940-1976 
bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 43 derde lid 
 
490 
actor:   de minister 
handeling:  Het bij amvb regelen van arbeids- en rusttijden en bijbehorende administratieve  
   bepalingen in winkels. 
product:  algemene maatregel van bestuur 
   - Werktijdenbesluit voor winkels (Stb. 1932, 84) 
periode:  1940-1995 
bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) artt. 44, 47 en 68 elfde lid, b.w. Stb. 1995, 598 
 
753 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het stellen van eisen ten aanzien van rusttijden tijdens het werk van winkelpersoneel. 
product:    
periode:  1940-1996 
bron:   Werktijdenbesluit voor winkels (Stb. 1932, 84) art. 9 tweede lid, b.w. per 1-1-1997 
 
491 



 
 

 238

actor:   de minister 
handeling:  Het beslissen op beroepen inzake eisen van districtshoofden ten aanzien van  
   rusttijden tijdens het werk van winkelpersoneel. 
product:    
periode:  1940-1996 
bron:   Werktijdenbesluit voor winkels (Stb. 1932, 84) art. 9 vierde lid, b.w. per 1-1-1997 
 
754 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het verlenen van vergunningen om af te wijken van de vastgestelde werk- en  
   rusttijden door winkelpersoneel (overwerk). 
product:  vergunning 
periode:  1940-1996 
bron:   Werktijdenbesluit voor winkels (Stb. 1932, 84) art. 10 eerste lid, b.w. per 1-1-1997 
 
492 
actor:   de minister 
handeling:  Het beslissen op beroepen inzake beschikkingen van districtshoofden inzake  
   vergunningen om af te wijken van de vastgestelde werk- en rusttijden door winkelper- 
   soneel (overwerk). 
product:    
periode:  1940-1996 
bron:   Werktijdenbesluit voor winkels (Stb. 1932, 84) art. 10 vierde lid, b.w. per 1-1-1997 
 
493 
actor:   de minister 
handeling:  Het verlenen van vergunningen aan winkelondernemingen om af te wijken van de  
   vastgestelde werk- en rusttijden. 
product:  vergunning 
   voorbeelden: 
   - Pauzeregeling op de dag van de wekelijkse avondopenstelling (Stcrt. 1980, 241) 
   - Vergunning werktijdbegrenzing in verband met experiment Winkelsluitingswet  
    (Stcrt. 1991, 212) 
periode:  1940-1996 
bron:   Werktijdenbesluit voor winkels (Stb. 1932, 84) art. 10 zesde, zevende en achtste lid,  
   b.w. per 1-1-1997 
opmerking:  De minister kan een districtshoofd machtigen indien de groep ondernemers uit diens  
   district komt. 
 
494 
actor:   de minister 
handeling:  Het op verzoek van vakverenigingen intrekken of wijzigen van vergunningen om af te 
   wijken van de vastgestelde werk- en rusttijden, indien blijkt dat de belangen van het 
   winkelpersoneel erdoor worden geschaad. 
product:    
periode:  1940-1996 
bron:   Werktijdenbesluit voor winkels (Stb. 1932, 84) art. 11 eerste lid, b.w. per 1-1-1997 
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755 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het gelijkstellen van personen, op grond van de aard van hun werk, met  
   leidinggevend en toezichthoudend personeel waardoor bepalingen omtrent  
   nevenbetrekkingen en arbeidslijsten op hen niet van toepassing zijn. 
product:    
periode:  1940-1996 
bron:   Werktijdenbesluit voor winkels (Stb. 1932, 84) art. 19 eerste lid, b.w. per 1-1-1997 
 
495 
actor:   de minister 
handeling:  Het beslissen op beroepen inzake beschikkingen van districtshoofden inzake het  
   gelijkstellen van personen, op grond van de aard van hun werk, met leidinggevend en  
   toezichthoudend personeel in winkels. 
product:    
periode:  1940-1996 
bron:   Werktijdenbesluit voor winkels (Stb. 1932, 84) art. 19 tweede en derde lid, b.w. per 
   1-1-1997 
 
756 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het vaststellen van de vorm van het rooster, waarop is aangegeven de regeling van  
   arbeids- en rusttijden in winkels. 
product:    
periode:  1940-1996 
bron:   Werktijdenbesluit voor winkels (Stb. 1932, 84) art. 22 onder f, b.w. per 1-1-1997 
 
757 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het verzoeken om geschriften waarin aantekening is gehouden van afwijkingen van  
   de in arbeidslijst of rooster vermelde regeling van werk- en rusttijden van  
   winkelpersoneel. 
product:    
periode:  1940-1996 
bron:   Werktijdenbesluit voor winkels (Stb. 1932, 84) art. 26 eerste lid, b.w. per 1-1-1997 
 
758 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het bepalen van de bewaartermijn (langer dan drie maanden) van geschriften waarin  
   aantekening is gehouden van afwijkingen van de in arbeidslijst of rooster vermelde  
   regeling van werk- en rusttijden van winkelpersoneel. 
product:    
periode:  1940-1996 
bron:   Werktijdenbesluit voor winkels (Stb. 1932, 84) art. 26 tweede lid, b.w. per 1-1-1997 
 
759 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het verlenen van toestemming aan winkelpersoneel tot het hebben van  
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   nevenbetrekkingen. 
product:  vergunning 
periode:  1940-1995 
bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 48 tweede lid, b.w. Stb. 1995, 598 
 
496 
actor:   de minister 
handeling:  Het beslissen op beroepen tegen beschikkingen van de districtshoofden tot het hebben  
   van nevenbetrekkingen door winkelpersoneel. 
product:    
periode:  1940-1995 
bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 48 derde lid, b.w. Stb. 1995, 598 
 
497 
actor:   de minister 
handeling:  Het bij amvb regelen van de arbeids- en rusttijden en bijbehorende administratieve  
   bepalingen in kantoren. 
product:  algemene maatregel van bestuur 
   - Werktijdenbesluit voor kantoren (Stb. 1937, 844), b.w. per 1-1-1997 
periode:  1940-1995 
bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A), art. 49 tweede lid, art. 50, art. 52 veertiende lid,  
   art. 52bis en art. 68 elfde lid, b.w. Stb. 1995, 598 
 
498 
actor:   de minister 
handeling:  Het bijstellen van de loongrens van werknemers in kantoren waarboven het bepaalde  
   omtrent werk- en rusttijden en arbeidslijsten op hun niet van toepassing is. 
product:  ministeriële regeling 
   - diverse besluiten verhoging loongrens (jaarlijks) bijvoorbeeld in Stcrt. 1995, 216 
periode:  1940-1996 
bron:   Werktijdenbesluit voor kantoren (Stb. 1937, 844) art. 7 onder e, sinds 1974 op grond 
   van art. 7a (Stb. 1974, 759), b.w. per 1-1-1997 
 
760 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het gelijkstellen van personen, op grond van de aard van hun werk, met  
   leidinggevend of wetenschappelijk personeel, waardoor bepalingen omtrent arbeids-  
   en rusttijden, nevenbetrekkingen en arbeidslijsten op hun niet van toepassing zijn. 
product:    
periode:  1940-1996 
bron:   Werktijdenbesluit voor kantoren (Stb. 1937, 844) art. 9 eerste lid, b.w. per 1-1-1997 
 
499 
actor:   de minister 
handeling:  Het beslissen op beroepen tegen beschikkingen van districtshoofden inzake het  
   gelijkstellen van personen, op grond van de aard van hun werk, met leidinggevend of  
   wetenschappelijk personeel. 
product:    
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periode:  1940-1996 
bron:   Werktijdenbesluit voor kantoren (Stb. 1937, 844) art. 9 tweede en derde lid, b.w. per  
   1-1-1997 
 
761 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het stellen van eisen ten aanzien van rusttijden tijdens het werk van  
   kantoorpersoneel. 
product:    
periode:  1940-1996 
bron:   Werktijdenbesluit voor kantoren (Stb. 1937, 844) art. 10 tweede lid, b.w. per 1-1- 
   1997 
 
500 
actor:   de minister 
handeling:  Het beslissen op beroepen tegen eisen van districtshoofden ten aanzien van rusttijden  
   tijdens het werk van kantoorpersoneel. 
product:    
periode:  1940-1996 
bron:   Werktijdenbesluit voor kantoren (Stb. 1937, 844) art. 10 vierde lid, b.w. per 1-1-1997 
 
762 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het verlenen van vergunningen om af te wijken van de vastgestelde werk- en  
   rusttijden door kantoorpersoneel (overwerk). 
product:  vergunning 
periode:  1940-1996 
bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 50 tweede lid (b.w. Stb. 1960, 37)b.w. Stb.  
   1995, 598; Werktijdenbesluit voor kantoren (Stb. 1937, 844) art. 12 eerste lid, b.w.  
   per 1-1-1997 
 
501 
actor:   de minister 
handeling:  Het beslissen op beroepen tegen beschikkingen van districtshoofden inzake  
   vergunningen om af te wijken van de vastgestelde werk- en rusttijden door kantoor 
   personeel (overwerk). 
product:    
periode:  1940-1996 
bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 50 vierde lid (b.w. Stb. 1960, 37), art. 52,  
   derde lid b.w. Stb. 1995, 598; Werktijdenbesluit voor kantoren (Stb. 1937, 844) art.  
   12 derde lid, b.w. per 1-1-1997 
 
502 
actor:   de minister 
handeling:  Het geven van toestemming om af te wijken van de vastgestelde werk- en rusttijden  
   door kantoorpersoneel in spoedeisende gevallen. 
product:  machtiging 
periode:  1940-1996 
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bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 52 zesde lid b.w. Stb. 1995, 598; Werktijden 
   besluit voor kantoren (Stb. 1937, 844) art. 12 vierde lid, b.w. per 1-1-1997 
 
503 
actor:   de minister 
handeling:  Het vaststellen van de vorm van de mededeling van hoofden of bestuurders af te  
   willen wijken van de vastgestelde werk- en rusttijden van kantoorpersoneel in  
   spoedeisende gevallen. 
product:  ministeriële regeling 
   - Beschikking vorm mededeling (Stcrt. 1937, 116 en Stcrt. 1989, 192) 
periode:  1940-1996 
bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 52 zevende lid b.w. Stb. 1995, 598; Werktij 
   denbesluit voor kantoren (Stb. 1937, 844) art. 12 vijfde lid, b.w. per 1-1-1997 
opmerking:  Deze vorm is een couponboekje (formulieren in een omslag). Een aanvraagformulier  
   wordt opgestuurd naar het districtshoofd en de burgemeester, terwijl een derde zal  
   worden opgehangen naast de machtiging. 
 
504 
actor:   de minister 
handeling:  Het verlenen van vergunningen aan kantoren af te wijken van de vastgestelde werk-  
   en rusttijden. 
product:  vergunning 
   voorbeelden: 
   - Besluit werktijd in handelsbanken (Stcrt. 1978, 85); 
   - Beschikking werktijden in bankkantoren (Stcrt. 1991, 59) 
   - Beschikking arbeidstijden arbeiders werkzaam in  kantoren van banken (Stcrt. 
    1996, 29) 
periode:  1940-1996 
bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 52 tiende en elfde lid, b.w. Stb. 1995, 598; 
   Werktijdenbesluit voor kantoren (Stb. 1937, 844) art. 12 achtste negende en tiende  
   lid, b.w. per 1-1-1997 
opmerking:  De minister kan een districtshoofd machtigen indien de groep ondernemers uit diens  
   district komt. 
 
763 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het vaststellen van de vorm van roosters, aangevende de regeling van arbeids- en  
   rusttijden in kantoren. 
product:    
periode:  1940-1996 
bron:   Werktijdenbesluit voor kantoren (Stb. 1937, 844) art. 15 onder f, b.w. per 1-1-1997 
 
505 
actor:   de minister 
handeling:  Het vaststellen van de vorm van het geschrift waarop door hoofden of bestuurders de 
   van arbeidslijst of rooster afwijkende werk- en rusttijdbepalingen van  
   kantoorpersoneel is aangegeven. 
product:    
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periode:  1940-1996 
bron:   Werktijdenbesluit voor kantoren (Stb. 1937, 844) art. 19 eerste lid, b.w. per 1-1-1997 
 
764 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het verzoeken aan werkgevers om geschriften waarin aantekening is gehouden van  
   afwijkingen van de vastgestelde werk- en rusttijden door kantoorpersoneel. 
product:    
periode:  1940-1996 
bron:   Werktijdenbesluit voor kantoren (Stb. 1937, 844) art. 18 eerste lid, b.w. per 1-1-1997 
 
765 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het bepalen van de bewaartermijn (langer dan drie maanden) van geschriften waarop  
   afwijkingen van vastgestelde werk- en rusttijden zijn aangetekend. 
product:    
periode:  1940-1996 
bron:   Werktijdenbesluit voor kantoren (Stb. 1937, 844) art. 18 tweede lid, b.w. per 1-1- 
   1997 
 
766 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het verlenen van toestemming aan kantoorpersoneel tot het hebben van 
   nevenbetrekkingen. 
product:  vergunning 
periode:  1940-1995 
bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 53 tweede lid, b.w. Stb. 1995, 598 
 
506 
actor:   de minister 
handeling:  Het beslissen op beroepen tegen beschikkingen van de districtshoofden tot het hebben 
   van nevenbetrekkingen door kantoorpersoneel. 
product:    
periode:  1940-1995 
bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 53 derde lid, b.w. Stb. 1995, 598 
 
507 
actor:   de minister 
handeling:  Het bij amvb regelen van arbeids- en rusttijden en bijbehorende administratieve 
   bepalingen in apotheken. 
product:  algemene maatregel van bestuur 
   - Werktijdenbesluit voor apotheken 1932 (Stb. 537; b.w. 1965) 
   - Werktijdenbesluit voor apotheken (Stb. 1964, 335), b.w. per 1-1-1997 
periode:  1940-1995 
bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) (Stb. 624) art. 54, art. 57 eerste lid en art. 68 
   elfde lid b.w. Stb. 1995, 598 
 
767 
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actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het goedkeuren van roosters met avond-, nacht- en zondagsdiensten van 
   apothekerspersoneel om arbeid te verrichten bestaande uit het voldoen aan aanvragen  
   om geneesmiddelen. 
product:    
periode:  1940-1996 
bron:   Werktijdenbesluit voor apotheken 1932 (Stb. 537) art. 4 eerste lid onder e, art. 5  
   eerste lid onder d, art. 6 eerste lid onder e, art. 7 eerste lid onder f; Werktijdenbesluit  
   voor apotheken (Stb. 1964, 335) art. 10 tweede lid, b.w. per 1-1-1997 
opmerking:  Eén der in duplo toegestuurde roosters behoudt het districtshoofd zelf. 
 
508 
actor:   de minister 
handeling:  Het beslissen op beroepen tegen beschikkingen van districtshoofden inzake roosters  
   met avond-, nacht- en zondagsdiensten van apothekerspersoneel om arbeid te  
   verrichten bestaande uit het voldoen aan aanvragen om geneesmiddelen. 
product:    
periode:  1940-1996 
bron:   Werktijdenbesluit voor apotheken 1932 (Stb. 537) artt. 4, 5, 6 en 7 tweede lid;  
   Werktijdenbesluit voor apotheken (Stb. 1964, 335) art. 10 vierde lid, b.w. per 1-1- 
   1997 
 
768 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het stellen van eisen ten aanzien van rusttijden tijdens het werk van  
   apothekerspersoneel. 
product:    
periode:  1940-1996 
bron:   Werktijdenbesluit voor apotheken 1932 (Stb. 537) art. 12 tweede lid;  
   Werktijdenbesluit voor apotheken (Stb. 1964, 335) art. 7 tweede lid, b.w. per 1-1- 
   1997 
 
509 
actor:   de minister 
handeling:  Het beslissen op beroepen eisen van districtshoofden ten aanzien van rusttijden  
   tijdens het werk van apothekerspersoneel. 
product:    
periode:  1940-1996 
bron:   Werktijdenbesluit voor apotheken 1932 (Stb. 537) art. 12 vierde lid;  
   Werktijdenbesluit voor apotheken (Stb. 1964, 335) art. 7 derde lid, b.w. per 1-1-1997 
 
769 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het verlenen van vergunningen om af te wijken van de vastgestelde werk- en  
   rusttijden door apothekerspersoneel (overwerk). 
product:  vergunning 
periode:  1940-1996 
bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 58 tweede lid b.w. Stb. 1995, 598; Werktij 
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   denbesluit voor apotheken 1932 (Stb. 537) art. 13 eerste lid; Werktijdenbesluit voor  
   apotheken (Stb. 1964, 335) art. 13 eerste lid, b.w. per 1-1-1997 
 
510 
actor:   de minister 
handeling:  Het beslissen op beroepen tegen beschikkingen van districtshoofden inzake  
   vergunningen om af te wijken van de vastgestelde werk- en rusttijden door apothe 
   kerspersoneel (overwerk). 
product:    
periode:  1940-1996 
bron:   Werktijdenbesluit voor apotheken 1932 (Stb. 537) art. 13 vierde lid;  
   Werktijdenbesluit voor apotheken (Stb. 1964, 335) art. 13 vierde lid, b.w. per 1-1- 
   1997 
 
511 
actor:   de minister 
handeling:  Het verlenen van vergunningen aan apotheken om af te wijken van de vastgestelde  
   werk- en rusttijden. 
product:  vergunning 
periode:  1940-1996 
bron:   Werktijdenbesluit voor apotheken 1932 (Stb. 537) art. 13 vijfde, zesde en zevende  
   lid; Werktijdenbesluit voor apotheken (Stb. 1964, 335) art. 13 vijfde, zesde en  
   zevende lid, b.w. per 1-1-1997 
opmerking:  De minister kan een districtshoofd machtigen indien de groep ondernemers uit diens  
   district komt. 
 
 
512 
actor:   de minister 
handeling:  Het toestaan dat zonder vergunning door apotheken wordt afgeweken van de  
   vastgestelde werk- en rusttijden. 
product:  machtigingen 
periode:  1940-1996 
bron:   Werktijdenbesluit voor apotheken 1932 (Stb. 537) art. 14 eerste lid;  
   Werktijdenbesluit voor apotheken (Stb. 1964, 335) art. 14 eerste lid, b.w. per 1-1- 
   1997 
 
513 
actor:   de minister 
handeling:  Het vaststellen van de vorm van de mededeling van hoofden of bestuurders af te 
   willen wijken van de vastgestelde werk- en rusttijden van apothekerspersoneel. 
product:  ministeriële regeling 
   - Beschikking vorm mededeling (Stcrt. 1933, 26 en Stcrt. 1989, 192) 
periode:  1940-1996 
bron:   Werktijdenbesluit voor apotheken 1932 (Stb. 537) art. 14 tweede lid; 
   Werktijdenbesluit voor apotheken (Stb. 1964, 335) art. 14 tweede lid, b.w. per 1-1- 
   1997 
opmerking:  Deze vorm is een couponboekje (formulieren in een omslag). 
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514 
actor:   de minister 
handeling:  Het op verzoek van vakverenigingen intrekken of wijzigen van vergunningen om af te  
   wijken van de vastgestelde werk- en rusttijden, indien blijkt dat de belangen van  
   apothekerspersoneel erdoor worden geschaad. 
product:    
periode:  1940-1996 
bron:   Werktijdenbesluit voor apotheken 1932 (Stb. 537) art. 16 eerste lid;  
   Werktijdenbesluit voor apotheken (Stb. 1964, 335) art. 16 eerste lid, b.w. per 1-1- 
   1997 
 
770 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het goedkeuren van roosters waarop is aangegeven de werk- en rusttijden van  
   apothekerspersoneel. 
product:    
periode:  1964-1996 
bron:   Werktijdenbesluit voor apotheken (Stb. 1964, 335) art. 17 eerste lid onder c, b.w. per  
   1-1-1997 
 
771 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het vaststellen van de vorm van roosters, aangevende de regeling van arbeids- en  
   rusttijden in apotheken. 
product:    
periode:  1940-1996 
bron:   Werktijdenbesluit voor apotheken 1932 (Stb. 537) art. 19 onder f; Werktijdenbesluit  
   voor apotheken (Stb. 1964, 335) art. 17 onder e, b.w. per 1-1-1997 
772 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het verlenen van toestemming aan apothekerspersoneel tot het hebben van  
   nevenbetrekkingen. 
product:  vergunning 
periode:  1940-1995 
bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 58 tweede lid, b.w. Stb. 1995, 598 
 
515 
actor:   de minister 
handeling:  Het beslissen op beroepen tegen beschikkingen van de districtshoofden tot het hebben 
   van nevenbetrekkingen door apothekerspersoneel. 
product:    
periode:  1940-1995 
bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 58 derde lid, b.w. Stb. 1995, 598 
 
516 
actor:   de minister 
handeling:  Het bij amvb regelen van werk- en rusttijden en bijbehorende administratieve  
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   bepalingen ten aanzien van personen werkzaam in koffiehuizen en hotels. 
product:  algemene maatregel van bestuur 
   - Rusttijdenbesluit voor volwassen koffiehuis- en hotelpersoneel 1937 (Stb. 863;  
    b.w. 1949), Werktijdenbesluit voor jeugdige personen, werkzaam in koffiehuizen  
    en hotels 1937 (Stb. 864; b.w. 1949) en Werktijdenbesluit voor koffiehuis- en  
    hotelpersoneel 1949 (Stb. J 352), b.w. per 1-1-1997 
periode:  1940-1996 
bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A), art. 59, art. 62 en art. 68 elfde lid, b.w. Stb.  
   1995, 598 
 
773 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het stellen van eisen ten aanzien van rusttijden tijdens het werk van jeugdige  
   personen in koffiehuizen en hotels. 
product:    
periode:  1940-1981 
bron:   Werktijdenbesluit voor jeugdige personen, werkzaam in koffiehuizen en hotels 1937  
   (Stb. 864) art. 2 tweede lid; Werktijdenbesluit voor koffiehuis- en hotelpersoneel  
   1949 (Stb. J 352) art. 3 tweede lid (b.w. Stb. 1979, 588) 
opmerking:  De sectorale werktijdenregeling voor jongeren is opgenomen in de algemene  
   werktijdregelingen voor deze groep (Jongerenstatuut en Werk- en rusttijdenbesluit 
   jeugdigen). 
 
517 
actor:   de minister 
handeling:  Het beslissen op beroepen tegen eisen van districtshoofden inzake rusttijden tijdens  
   het werk van jeugdige personen in koffiehuizen en hotels. 
product:    
periode:  1940-1981 
bron:   Werktijdenbesluit voor jeugdige personen, werkzaam in koffiehuizen en hotels 1937  
   (Stb. 864) art. 2 derde lid; Werktijdenbesluit voor koffiehuis- en hotelpersoneel 1949  
   (Stb. J 352) art. 3 vierde lid (b.w. Stb. 1979, 588) 
 
774 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het verlenen van vergunningen aan jeugdigen om 's avonds arbeid te verrichten in  
   hotels of koffiehuizen. 
product:  vergunning 
periode:  1951-1981 
bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A), zoals gewijzigd (Stb. 1951, 390) art. 61 tweede  
   lid (b.w. Stb. 1977, 360) 
opmerking:  De sectorale werktijdenregeling voor jongeren is opgenomen in de algemene  
   werktijdregelingen voor deze groep (Jongerenstatuut en Werk- en rusttijdenbesluit  
   jeugdigen). 
 
518 
actor:   de minister 
handeling:  Het beslissen op beroepen tegen beschikkingen van districtshoofden inzake  
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   vergunningen aan jeugdigen om 's avonds arbeid te verrichten in hotels of koffiehui 
   zen. 
product:    
periode:  1951-1981 
bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A), zoals gewijzigd (Stb. 1951, 390) art. 61 derde lid  
   (b.w. Stb. 1977, 360) 
 
622 
actor:   de directeur-generaal van de Arbeid 
handeling:  Het verlenen van ontheffing aan jeugdigen om 's zondags en 's avonds en 's nachts  
   arbeid te verrichten in hotels of koffiehuizen. 
product:  ontheffing 
periode:  1943-1951 
bron:   Besluit van de secretaris-generaal van het departement van Sociale Zaken (Stcrt.  
   1943, 222); Verordening no. 23/1940 en Verordening no. 3/1940 
 
775 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het stellen van eisen ten aanzien van rusttijden tijdens het werk van volwassen  
   personen in koffiehuizen en hotels. 
product:    
periode:  1949-1996 
bron:   Werktijdenbesluit voor koffiehuis- en hotelpersoneel 1949 (Stb. J 352) art. 6 derde  
   lid, vernummerd vierde lid (Stb. 1953, 387), b.w. per 1-1-1997 
 
519 
actor:   de minister 
handeling:  Het beslissen op beroepen tegen eisen van districtshoofden inzake rusttijden tijdens  
   het werk van volwassen personen in koffiehuizen en hotels. 
product:    
periode:  1949-1996 
bron:   Werktijdenbesluit voor koffiehuis- en hotelpersoneel 1949 (Stb. J 352) art. 6 vijfde  
   lid (vernummerd zesde lid, Stb. 1953, 387), b.w. per 1-1-1997 
 
776 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het verzoeken aan werkgevers om geschriften waarin verschoven rusttijden zijn  
   aangegeven. 
product:  afschrift 
periode:  1940-1949 
bron:   Rusttijdenbesluit voor volwassen koffiehuis- en hotelpersoneel 1937 (Stb. 863) art. 7 
 
777 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het verlenen van vergunningen om af te wijken van de vastgestelde werk- en  
   rusttijden in koffiehuizen en hotels (overwerk). 
product:  vergunning 
periode:  1940-1996 
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bron:   Rusttijdenbesluit voor volwassen koffiehuis- en hotelpersoneel 1937 (Stb. 863) art. 2  
   eerste lid; Werktijdenbesluit voor koffiehuis- en hotelpersoneel 1949 (Stb. J 352) art.  
   12 eerste lid, b.w. per 1-1-1997 
 
520 
actor:   de minister 
handeling:  Het beslissen op beroepen tegen beschikkingen van districtshoofden inzake  
   vergunningen om af te wijken van de vastgestelde werk- en rusttijden in koffiehuizen  
   en hotels (overwerk). 
product:    
periode:  1940-1996 
bron:   Rusttijdenbesluit voor volwassen koffiehuis- en hotelpersoneel 1937 (Stb. 863) art. 2  
   derde lid; Werktijdenbesluit voor koffiehuis- en hotelpersoneel 1949 (Stb. J 352) art. 
   12 vierde lid, b.w. per 1-1-1997 
 
521 
actor:   de minister 
handeling:  Het verlenen van vergunningen aan koffiehuizen en hotels af te wijken van de  
   vastgestelde werk- en rusttijden. 
product:  vergunning 
   - Algemene vergunningen horecabedrijven (Stcrt.  1978, 59, Stcrt. 1979, 74, Stcrt. 

1983, 101,  Stcrt. 1993, 66, Stcrt. 1995, 52) 
   - Vergunning voor horecabedrijven in de bollenstreek (Stcrt. 1995, 52) 
periode:  1940-1996 
bron:   Rusttijdenbesluit voor volwassen koffiehuis- en hotelpersoneel 1937 (Stb. 863) art. 2  
   vierde lid; Werktijdenbesluit voor koffiehuis- en hotelpersoneel 1949 (Stb. J 352) art.  
   12 zesde, zevende en achtste lid, b.w. per 1-1-1997 
 
522 
actor:   de minister 
handeling:  Het op verzoek (vakverenigingen of  branchevereniging) of ambtshalve intrekken of  
   wijzigen van vergunningen om af te wijken van de vastgestelde werk- en rusttijden,  
   indien blijkt dat de belangen van koffiehuis- en hotelpersoneel erdoor worden  
   geschaad. 
product:    
periode:  1949-1996 
bron:   Werktijdenbesluit voor koffiehuis- en hotelpersoneel 1949 (Stb. J 352) art. 13 eerste  
   lid, b.w. per 1-1-1997 
opmerking:  Tot 1962 was de Stichting van de Arbeid de vertegenwoordiger, sindsdien het  
   Bedrijfschap voor horeca-, pension-, kamerverhuur- en aanverwante bedrijven. 
 
523 
actor:   de minister 
handeling:  Het toestaan dat (in spoedeisende gevallen) zonder vergunning (van het  
   districtshoofd) wordt afgeweken van de vastgestelde werk- en rusttijden. 
product:  machtiging 
periode:  1940-1996 
bron:   Rusttijdenbesluit voor volwassen koffiehuis- en hotelpersoneel 1937 (Stb. 863) art. 3  
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   eerste lid; Werktijdenbesluit voor koffiehuis- en hotelpersoneel 1949 (Stb. J 352) art.  
   14 eerste lid, b.w. per 1-1-1997 
 
524 
actor:   de minister 
handeling:  Het vaststellen van de vorm van de mededeling van hoofden of bestuurders af te 
   willen wijken van de vastgestelde werk- en rusttijden van personen werkzaam in  
   koffiehuizen en hotels. 
product:  ministeriële regeling 
   - Beschikking vorm mededeling (Stcrt. 1949, 175 en Stcrt. 1989, 192) 
periode:  1940-1996 
bron:   Rusttijdenbesluit voor volwassen koffiehuis- en hotelpersoneel 1937 (Stb. 863) art. 3  
   tweede lid; Werktijdenbesluit voor koffiehuis- en hotelpersoneel 1949 (Stb. J 352)  
   art. 14 tweede lid, b.w. per 1-1-1997 
opmerking:  Deze vorm is een couponboekje (formulieren in een omslag).  
 
778 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het vaststellen van de vorm van roosters, aangevende de regeling van werk- en  
   rusttijden van personen werkzaam in koffiehuizen en hotels. 
product:    
periode:  1940-1996 
bron:   rusttijdenbesluit voor volwassen koffiehuis- en hotelpersoneel 1937 (Stb. 863) art. 6  
   onder f; Werktijdenbesluit voor koffiehuis- en hotelpersoneel 1949 (Stb. J 352) art.  
   16 onder f, vernummerd art. 17 onder f (Stb. 1953, 387), b.w. per 1-1-1997 
 
 
525 
actor:   de minister 
handeling:  Het bijstellen van de loongrens van werknemers in koffiehuizen en hotels waarboven  
   het bepaalde omtrent werk- en rusttijden en arbeidslijsten op hen niet van toepassing  
   is. 
product:  ministeriële regeling 
   - diverse besluiten verhoging loongrens (jaarlijks) bijvoorbeeld in Stcrt. 1995, 216 
periode:  1940-1996 
bron:   Rusttijdenbesluit voor volwassen koffiehuis- en hotelpersoneel 1937 (Stb. 863) art.  
   11 eerste lid onder b; Werktijdenbesluit voor koffiehuis- en hotelpersoneel 1949 (Stb. 
   J 352) art. 19 onder c, vernummerd art. 20 tweede lid (Stb. 1953, 387), b.w. per 1-1- 
   1997 
 
779 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het stellen van eisen aan nachtrust van personen werkzaam in koffiehuizen en hotels  
   die zijn vrijgesteld van bepalingen omtrent werk- en rusttijden en arbeidslijsten. 
product:    
periode:  1949-1996 
bron:   Werktijdenbesluit voor koffiehuis- en hotelpersoneel 1949 (Stb. J 352) art. 19 onder  
   e, vernummerd art. 20 onder e (Stb. 1953, 387), b.w. per 1-1-1997 
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526 
actor:   de minister 
handeling:  Het beslissen op beroepen tegen eisen van districtshoofden inzake nachtrust van  
   personen werkzaam in koffiehuizen en hotels. 
product:    
periode:  1949-1996 
bron:   Werktijdenbesluit voor koffiehuis- en hotelpersoneel 1949 (Stb. J 352) art. 19 onder e 
   (vernummerd art. 20 onder e, Stb. 1953, 387), b.w. per 1-1-1997 
 
780 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het gelijkstellen van personen, op grond van de aard van hun werk, met 
   leidinggevend of toezichthoudend personeel, waardoor bepalingen omtrent werk- en  
   rusttijden en arbeidslijsten op hun niet van toepassing zijn. 
product:    
periode:  1940-1996 
bron:   Rusttijdenbesluit voor volwassen koffiehuis- en hotelpersoneel 1937 (Stb. 863) art. 
   11 eerste lid onder d; Werktijdenbesluit voor koffiehuis- en hotelpersoneel 1949 (Stb. 
   J 352) art. 21 eerste lid, vernummerd art. 22 eerste lid (Stb. 1953, 387), b.w. per 1-1- 
   1997 
 
527 
actor:   de minister 
handeling:  Het beslissen op beroepen tegen beschikkingen van districtshoofden inzake het 
   gelijkstellen van personen, op grond van de aard van hun werk, met leidinggevend of 
   toezichthoudend personeel. 
product:    
periode:  1940-1996 
bron:   Rusttijdenbesluit voor volwassen koffiehuis- en hotelpersoneel 1937 (Stb. 863) art. 
   11 tweede en derde lid; Werktijdenbesluit voor koffiehuis- en hotelpersoneel 1949  
   (Stb. J 352) art. 21 tweede en vierde lid, vernummerd art. 22 tweede en vierde lid  
   (Stb. 1953, 387), b.w. per 1-1-1997 
 
781 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het verlenen van toestemming aan personen werkzaam in koffiehuizen en hotels tot  
   het hebben van nevenbetrekkingen. 
product:  vergunning 
periode:  1940-1995 
bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 63 tweede lid, b.w. Stb. 1995, 598 
 
528 
actor:   de minister 
handeling:  Het beslissen op beroepen tegen beschikkingen van de districtshoofden tot het hebben  
   van nevenbetrekkingen door personen werkzaam in koffiehuizen en hotels. 
product:    
periode:  1940-1995 
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bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 63 derde lid, b.w. Stb. 1995, 598 
 
529 
actor:   de minister 
handeling:  Het bij amvb regelen van werk- en rusttijden van personen werkzaam in verplegings-  
   of verzorgingsinrichtingen, waarvoor de bepalingen in de Arbeidswet 1919 (Stb.  
   1930, 388A) ten aanzien van arbeid in die inrichtingen niet gelden. 
product:  algemene maatregel van bestuur 

- Werktijdenbesluit voor geneeskundigen en verloskundigen (Stb. 1992, 436), b.w. 
 per 1-1-1997 

periode:  1976-1996 
bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A), zoals gewijzigd (Stb. 1975, 403) art. 64, b.w.  
   Stb. 1995, 598 
 
782 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het gelijkstellen van personen, op grond van de aard van hun werk, met personen  
   belast met wetenschappelijk onderzoek in verplegings- of verzorgingsinrichtingen,  
   waardoor bepalingen omtrent werk- en rusttijden en arbeidslijsten op hen niet van  
   toepassing zijn. 
product:    
periode:  1993-1996 
bron:   Werktijdenbesluit voor geneeskundigen en verloskundigen (Stb. 1992, 436) art. 2  
   derde lid, b.w. per 1-1-1997 
 
530 
actor:   de minister 
handeling:  Het beslissen op beroepen tegen beschikkingen van districtshoofden inzake het  
   gelijkstellen van personen, met personen belast met wetenschappelijk onderzoek in  
   verplegings- of verzorgingsinrichtingen, waardoor bepalingen omtrent werk- en  
   rusttijden en arbeidslijsten op hun niet van toepassing zijn. 
product:    
periode:  1993-1996 
bron:   Werktijdenbesluit voor geneeskundigen en verloskundigen (Stb. 1992, 436) art. 2  
   vierde en vijfde lid, b.w. per 1-1-1997 
 
783 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het stellen van eisen ten aanzien van rusttijden tijdens het werk van geneeskundigen  
   en verloskundigen in verplegings- of verzorgingsinrichtingen. 
product:    
periode:  1993-1996 
bron:   Werktijdenbesluit voor geneeskundigen en verloskundigen (Stb. 1992, 436) art. 6 
   tweede lid, b.w. per 1-1-1997 
 
531 
actor:   de minister 
handeling:  Het beslissen op beroepen tegen eisen van districtshoofden inzake rusttijden tijdens  
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   het werk van geneeskundigen en verloskundigen in verplegings- en verzor 
   gingsinrichtingen. 
product:    
periode:  1993-1996 
bron:   Werktijdenbesluit voor geneeskundigen en verloskundigen (Stb. 1992, 436) art. 6  
   vijfde lid, b.w. per 1-1-1997 
 
784 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het verlenen van vergunningen om af te wijken van de vastgestelde werk- en 
   rusttijden door geneeskundigen en verloskundigen in verplegings- en verzorgingsin 
   richtingen (overwerk). 
product:  vergunning 
periode:  1993-1996 
bron:   Werktijdenbesluit voor geneeskundigen en verloskundigen (Stb. 1992, 436) art. 11  
   eerste lid, b.w. per 1-1-1997 
 
532 
actor:   de minister 
handeling:  Het beslissen op beroepen tegen beschikkingen van districtshoofden inzake  
   vergunningen om af te wijken van de vastgestelde werk- en rusttijden door genees 
   kundigen en verloskundigen in verplegings- en verzorgingsinrichtingen (overwerk). 
product:    
periode:  1993-1996 
bron:   Werktijdenbesluit voor geneeskundigen en verloskundigen (Stb. 1992, 436) art. 11 
   vierde lid, b.w. per 1-1-1997 
 
785 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het verzoeken om geschriften met regelingen der werk- en rusttijden van  
   geneeskundigen en verloskundigen in verplegings- en verzorgingsinrichtingen. 
product:    
periode:  1993-1996 
bron:   Werktijdenbesluit voor geneeskundigen en verloskundigen (Stb. 1992, 436) art. 13 
   eerste lid onder e, b.w. per 1-1-1997 
 
786 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het vaststellen van de vorm van roosters, aangevende de regeling van werk- en 
   rusttijden van geneeskundigen en verloskundigen in verplegings- en verzorgings 
   inrichtingen. 
product:    
periode:  1993-1996 
bron:   Werktijdenbesluit voor geneeskundigen en verloskundigen (Stb. 1992, 436) art. 13  
   tweede lid, b.w. per 1-1-1997 
 
787 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
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handeling:  Het verzoeken om geschriften waarin aantekening is gehouden van afwijkingen van  
   de vastgestelde werk- en rusttijden door geneeskundigen en verloskundigen in  
   verplegings- en verzorgingsinrichtingen. 
product:    
periode:  1993-1996 
bron:   Werktijdenbesluit voor geneeskundigen en verloskundigen (Stb. 1992, 436) art. 16  
   vierde lid, b.w. per 1-1-1997 
 
533 
actor:   de minister 
handeling:  Het bij amvb regelen van werk- en rusttijden en bijbehorende administratieve  
   bepalingen ten aanzien van personen werkzaam in (verplegings)inrichtingen. 
product:  algemene maatregel van bestuur 
   - Verplegingsbesluit 1928 (Stb. 359, b.w. 1957) 
   - Verplegingsbesluit (Stb. 1957, 196, b.w. 1993) 
   - Werktijdenbesluit voor verplegings- of verzorgingsinrichtingen en de jeugdhulp 
    verlening (WBVV) (Stb. 1992, 439), b.w. per 1-1-1997 
periode:  1940-1995 
bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) (Stb. 1975, 403) art. 65 en art. 68 elfde lid, b.w.  
   Stb. 1995, 598 
 
788 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het gelijkstellen van personen, op grond van de aard van hun werk, met  
   leidinggevenden van of (sinds 1993) met personen belast met wetenschappelijk 
   onderzoek in (verplegings)inrichtingen, waardoor bepalingen omtrent werk- en  
   rusttijden en arbeidslijsten op hen niet van toepassing zijn. 
product:    
periode:  1957-1996 
bron:   Verplegingsbesluit (Stb. 1957, 196) art. 2 derde lid; Verplegingsbesluit (Stb. 1957,  
   196); Werktijdenbesluit voor verplegings- of verzorgingsinrichtingen en de  
   jeugdhulpverlening (WBVV) (Stb. 1992, 439) art. 4 derde lid, b.w. per 1-1-1997 
 
534 
actor:   de minister 
handeling:  Het beslissen op beroepen tegen beschikkingen van districtshoofden inzake het  
   gelijkstellen van personen, met leidinggevenden van of (sinds 1993) met personen  
   belast met wetenschappelijk onderzoek in (verplegings)inrichtingen, waardoor  
   bepalingen omtrent werk- en rusttijden en arbeidslijsten op hen niet van toepassing  
   zijn. 
product:    
periode:  1957-1996 
bron:   Verplegingsbesluit (Stb. 1957, 196) art. 2 vierde en vijfde lid; Werktijdenbesluit voor  
   verplegings- of verzorgingsinrichtingen en de jeugdhulpverlening (WBVV) (Stb.  
   1992, 439) art. 4 vierde en vijfde lid, b.w. per 1-1-1997 
 
535 
actor:   de minister 
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handeling:  Het in overeenstemming met de minister van WVC aanwijzen van gevallen waarin 
   het Werktijdenbesluit voor verplegings- of verzorgingsinrichtingen en de jeugd 
   hulpverlening (WBVV) niet van toepassing is. 
product:    
periode:  1993-1996 
bron:   Werktijdenbesluit voor verplegings- of verzorgingsinrichtingen en de 
   jeugdhulpverlening (WBVV) (Stb. 1992, 439) art. 6, b.w. per 1-1-1997 
 
789 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het stellen van eisen ten aanzien van de rusttijden tijdens het werk van werknemers in  
   (verplegings)inrichtingen. 
product:    
periode:  1940-1996 
bron:   Verplegingsbesluit 1928 (Stb. 359) art. 5 eerste lid; Verplegingsbesluit (Stb. 1957,  
   196) art. 9 eerste lid; Werktijdenbesluit voor verplegings- of verzorgingsinrichtingen  
   en de jeugdhulpverlening (WBVV) (Stb. 1992, 439) art. 10 tweede lid, b.w. per 1-1- 
   1997 
 
536 
actor:   de minister 
handeling:  Het beslissen op beroepen tegen eisen van districtshoofden inzake rusttijden tijdens  
   het werk van werknemers in (verplegings-)inrichtingen. 
product:    
periode:  1940-1996 
bron:   Verplegingsbesluit 1928 (Stb. 359) art. 5 tweede lid; Verplegingsbesluit (Stb. 1957,  
   196) art. 9 tweede lid; Werktijdenbesluit voor verplegings- of verzorgingsinrichtingen  
   en de jeugdhulpverlening (WBVV) (Stb. 1992, 439) art. 10 vijfde lid, b.w. per 1-1- 
   1997 
790 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het verlenen van vergunningen om af te wijken van de vastgestelde werk- en 
   rusttijden in (verplegings)inrichtingen (overwerk). 
product:  vergunning 
periode:  1940-1996 
bron:   Verplegingsbesluit 1928 (Stb. 359) art. 12 eerste lid; Verplegingsbesluit (Stb. 1957,  
   196) art. 18 eerste lid; Werktijdenbesluit voor verplegings- of verzorgingsinrichtingen  
   en de jeugdhulpverlening (WBVV) (Stb. 1992, 439) art. 17 eerste lid, b.w. per 1-1- 
   1997 
 
537 
actor:   de minister 
handeling:  Het beslissen op beroepen tegen beschikkingen van districtshoofden inzake  
   vergunningen om af te wijken van de vastgestelde werk- en rusttijden in (verple 
   gings)inrichtingen (overwerk). 
product:    
periode:  1940-1996 
bron:   Verplegingsbesluit 1928 (Stb. 359) art. 12 vierde lid; Verplegingsbesluit (Stb. 1957,  
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   196) art. 18 vierde lid; Werktijdenbesluit voor verplegings- of verzorgingsin 
   richtingen en de jeugdhulpverlening (WBVV) (Stb. 1992, 439) art. 17 vierde lid, b.w. 
   per 1-1-1997 
 
791 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het vaststellen van de vorm van roosters, aangevende de regeling van werk- en 
   rusttijden van personen werkzaam in (verplegings-)inrichtingen. 
product:    
periode:  1957-1996 
bron:   Verplegingsbesluit (Stb. 1957, 196) art. 21 onder f; Werktijdenbesluit voor  
   verplegings- of verzorgingsinrichtingen en de jeugdhulpverlening (WBVV) (Stb. 
   1992, 439) art. 20 tweede lid, b.w. per 1-1-1997 
 
538 
actor:   de minister 
handeling:  Het vaststellen van de vorm van geschriften waarop hoofden of bestuurders de  
   regeling der rusttijden, niet vermeld op arbeidslijst of rooster voor werknemers in 
   verplegingsinrichtingen, aangeven. 
product:  ministeriële regeling 
periode:  1957-1992 
bron:   Verplegingsbesluit (Stb. 1957, 196) art. 22 tweede lid onder c en art. 22 derde lid 
   onder b (b.w. Stb. 1992, 439) 
 
792 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het verzoeken om geschriften met regelingen der werk- en rusttijden voor  
   werknemers in (verplegings-)inrichtingen. 
product:    
periode:  1957-1996 
bron:   Verplegingsbesluit (Stb. 1957, 196) art. 22 tweede lid onder d en art. 22 derde lid  
   onder c; Werktijdenbesluit voor verplegings- of verzorgingsinrichtingen en de 
   jeugdhulpverlening (WBVV) (Stb. 1992, 439) art. 20 eerste lid onder e, b.w. per 1-1- 
   1997 
 
793 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het verzoeken om geschriften waarin aantekening is gehouden van afwijkingen van  
   de vastgestelde werk- en rusttijden door bepaalde personen werkzaam in (verple 
   gings)inrichtingen. 
product:    
periode:  1957-1996 
bron:   Verplegingsbesluit (Stb. 1957, 196) art. 23 vierde lid; Werktijdenbesluit voor verple 
   gings- of verzorgingsinrichtingen en de jeugdhulpverlening (WBVV) (Stb. 1992, 439) 
   art. 23 vierde lid, b.w. per 1-1-1997 
opmerking:  Het betreft werknemers belast met wachtdiensten, met operaties en verlossingen en  
   technisch personeel ingeval van spoedeisende werkzaamheden. 
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794 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het verlenen van toestemming aan werknemers in (verplegings)inrichtingen tot het  
   hebben van nevenbetrekkingen. 
product:  vergunning 
periode:  1940-1995 
bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 66 tweede lid, b.w. Stb. 1995, 598 
 
539 
actor:   de minister 
handeling:  Het beslissen op beroepen tegen beschikkingen van de districtshoofden tot het hebben 
   van nevenbetrekkingen door werknemers in (verplegings)inrichtingen. 
product:    
periode:  1940-1995 
bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A) art. 66 derde lid, b.w. Stb. 1995, 598 
 
795 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het eisen dat voor bepaalde ondernemingen jeugdigen of vrouwen een duplicaat van 
   hun arbeidskaart (sinds 1991: een uittreksel uit het bevolkingsregister) bij zich 
   dragen. 
product:    
periode:  1940-1995 
bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A), art. 67 tweede lid, zoals gewijzigd Stb. 1991, 
   394 b.w. Stb. 1995, 598 
 
 
540 
actor:   de minister 
handeling:  Het vaststellen van modellen en de wijze van administratie van arbeidskaarten. 
product:  ministeriële regeling 
   - Beschikking model arbeidskaart (Stcrt.1963, 159 en Stcrt. 1971, 183) 
periode:  1940-1991 
bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A), art. 67 derde, vierde en zesde lid (b.w. Stb. 1991,  
   394) 
 
541 
actor:   de minister 
handeling:  Het verlenen van vrijstelling van bepalingen ten aanzien van arbeidslijsten. 
product:  ministeriële regeling 
   Voorbeeld: 
   - Besluit van 3 december 1951, nr. 1937 (Stcrt. 1951, 238) 
   - Vergunning afwijken arbeidstijden en vrijstelling  arbeidslijst (Stcrt. 1995, 138) 
   - Beschikking arbeidstijden arbeiders werkzaam in  kantoren van banken (Stcrt.  
    1996, 29) 
periode:   1940-1996 
bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A), art. 68 twaalfde lid b.w. Stb. 1995, 598 
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542 
actor:   de minister 
handeling:  Het vaststellen van vorm en inhoud van arbeidslijsten en -registers. 
product:  ministeriële regeling 
   - Beschikking tot vaststelling arbeidslijst (Stcrt. 1920, 184, Stcrt. 1929, 39, Stcrt.  
    1971, 183 en Stcrt. 1992, 53) 
   - Beschikking tot vaststelling arbeidsregister (Stcrt. 1924, 3, Stcrt 1951, 227 en  
    Stcrt. 1971, 187) 
periode:  1940-1995 
bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A), art. 68 eerste en veertiende lid, b.w. Stb. 1995,  
   598 
 
543 
actor:   de minister 
handeling:  Het bepalen dat ondernemingen verplicht zijn de voorschriften ten aanzien van  
   arbeids- en rusttijden na te leven. 
product:    
periode:  1940-1995 
bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A), art. 72, b.w. Stb. 1995, 598 
 
796 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het geven van waarschuwingen aan ouders of voogden om hun kind geen arbeid te  
   laten verrichten. 
product:    
periode:  1940-1995 
bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A), art. 74 vijfde lid, b.w. Stb. 1995, 598 
 
544 
actor:   de minister 
handeling:  Het vervaardigen van een jaarlijks verslag der werkzaamheden van de  
   Arbeidsinspectie ter  overlegging aan de Staten Generaal. 
product:  jaarverslag 
periode:  (1940) 1945-1995 
bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A), art. 77 zesde lid, zoals vernummerd Stb. 1975, 

403, art. 76a vierde lid, b.w. Stb. 1995, 598 
 
545 
actor:   de minister 
handeling:  Het met andere ministers opdracht geven tot handhaving en uitvoering van bepalingen 

ten aanzien van arbeidsomstandigheden aan ambtenaren niet ressorterend onder het 
ministerie van Sociale Zaken 

product:    
periode:  1983-1995 
bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A), zoals gewijzigd  Stb. 1975, 403, art. 78, b.w. Stb. 

1995, 598 
 
546 
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actor:   de minister 
handeling:  Het bij amvb aanwijzen van ziekten waarvan door de behandelende medicus aangifte 

moet worden gedaan. 
product:  algemene maatregel van bestuur 
   - algemene maatregel van bestuur zoals bedoeld in art. 82 (Stb. 1920. 773) 
periode:  1940-1971 
bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A), art. 82 eerste en tweede lid (b.w. Stb. 1971, 224) 

b.w. Stb. 1995, 598 
 
547 
actor:   de minister 
handeling:  Het vaststellen van de vorm van de kennisgeving waarmee medici van omschreven 

(beroeps)ziekten kennisgeven aan de minister of de directeur-generaal van de Arbeid. 
product:   
periode:  1940-1971? 
bron:   Algemene maatregel van bestuur zoals bedoeld in art. 82 (Stb. 1920. 773) art. 2 
 
623 
actor:   de directeur-generaal van de Arbeid 
handeling:  Het verzoeken aan medici die aangifte hebben gedaan van beroepsziekte(n) tot het 

verstrekken van nadere informatie. 
product:  rapportage  
periode:  1940-1971? 
bron:   algemene maatregel van bestuur zoals bedoeld in art. 82 (Stb. 1920. 773) art. 3 
 
797 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het bepalen dat werkzaamheden moeten worden gestaakt of dat jeugdigen of vrouwen 

niet mogen verblijven in als gevaarlijk aangewezen ruimten. 
product:   
periode:  1951-1995 
bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A), zoals gewijzigd Stb. 1951, 135, art. 82bis en 
   82ter, b.w. Stb.1995, 598 
 
548 
actor:   de minister 
handeling:  Het beslissen op beroepen tegen bepalingen van de districtshoofden inzake het 

verbieden van werkzaamheden of het verblijf van jeugdigen of vrouwen in als gevaar-
lijk aangewezen ruimten. 

product:   
periode:  1951-1995 
bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A), zoals gewijzigd  Stb. 1951, 135, art. 82sexies, 

b.w. Stb. 1995, 598 
 
798 
actor:   de ambtenaren van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het opsporen van strafbaar gestelde feiten. 
product:  rapport/proces verbaal 
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periode:  1940-1995 
bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A), art. 84 eerste lid, b.w. Stb. 1995, 598 
 
549 
actor:   de minister 
handeling:  Het nader regelen van de toegang tot plaatsen waar  arbeid in de zin der Arbeidswet 

1919 (Stb. 1930, 388A) wordt verricht. 
product:  ministeriële regeling 
   - Aanwijzing ambtenaren (Stcrt. 1928, 208) 
periode:  1940-1995 
bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A), art. 85 eerste lid, b.w. Stb. 1995, 598 
 
550 
actor:   de minister 
handeling:  Het bepalen en nader regelen van werkzaamheden waarop de Arbeidswet 1919 (Stb. 

1930, 388A) niet van toepassing is. 
product:  ministeriële regeling 

- Besluiten ten aanzien van arbeid in fabrieken en werkplaatsen van tram- en  
 spoorwegondernemingen (Stcrt. 1938, 143) en arbeid van PTT-werknemers  (Besluit 
PTT, Stcrt. 1924, 111) 

periode:  1940-1995 
bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A), art. 88; art. 89 eerste lid; art. 90, b.w. Stb. 1995, 

598 
 
551 
actor:   de minister 
handeling:  Het bij amvb vaststellen van voorschriften aangaande arbeids- en rusttijden en admini-

stratieve bepalingen ten aanzien van arbeid bij spoor- of tramonderneming.  
product:   
periode:  1940-1995 
bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A), art. 89 tweede  lid, b.w. Stb. 1995, 598 
 
552 
actor:   de minister 
handeling:  Het, met het oog op korte vrijheidsstraffen onbetaalde arbeid, in overeenstemming 

met de minister van Justitie stellen van nadere regels ter afwijking of aanvulling van 
de Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A). 

product:  ministeriële regeling 
   - Werk- en rusttijdenbesluit alternatieve sancties (Stcrt. 1992, 234) 
periode:  1989-1995 
bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A), zoals gewijzigd  Stb. 1989, 482, art. 92, b.w. Stb. 

1995, 598 
 
799  
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het aanmerken van één der leden van een coöperatie  als hoofd of bestuurder. 
product:   
periode:  1940-1995 
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bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A), art. 94 tweede  lid, b.w. Stb. 1995, 598 
 
553 
actor:   de minister 
handeling:  Het beslissen op beroepen tegen beschikkingen van de districtshoofden van de 

Arbeidsinspectie inzake het aanmerken van één der leden van een coöperatie  als 
hoofd of bestuurder. 

product:   
periode:  1940-1995 
bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A), art. 94 derde en  zesde lid, b.w. Stb. 1995, 598 
 
554 
actor:   de minister 
handeling:  Het bij amvb geven van voorschriften aangaande het  doen van mededelingen aan 

belanghebbenden omtrent het verlenen van vergunningen, machtigingen en vrijstel-
lingen. 

product:  algemene maatregel van bestuur 
   - Besluit van 28 augustus 1920 (Stb. 731) 
periode:  1940-1995 
bron:   Arbeidswet 1919 (Stb. 1930, 388A), art. 97 tweede  en derde lid b.w. Stb. 1995, 598 
 
 
   Rijtijdenwet 1936 
 
Op het gebied van de rijtijdenregelgeving zijn ook enkele verordeningen (rechtstreeks) van kracht. In het 
Rijtijdenbesluit zijn voorschriften uit de verordeningen overgenomen of bepalingen ervan van toepassing 
verklaard. De voorkomende handelingen in de verordeningen zijn niet in de handelingenlijst opgenomen, 
voorzover de handelingen in de nationale regelgeving voorkomen. 
 
 
555 
actor:   de minister 
handeling:  Het bij amvb stellen van nadere regels ten aanzien van werk- en rusttijden met be-

trekking tot het tegengaan van oververmoeidheid van bestuurders van motorrijtuigen. 
product:  algemene maatregel van bestuur 
   - Rijtijdenbesluit (Stb. 1939, 842), vervangen door: 
   - Rijtijdenbesluit (Stb. 1960, 469), vervangen door: 
   - Rijtijdenbesluit (Stb. 1971, 25), vervangen door: 
   - Rijtijdenbesluit (Stb. 1977, 547), b.w. Stb. 1995, 598 
periode:  1940-1995 
bron:   Rijtijdenwet 1936 (Stb. 1936, 802) art. 1, 1a, 7, 12 en 15, b.w. Stb. 1995, 598 
 
874 
actor:   de minister van verkeer en waterstaat 
handeling:  Het vaststellen van de vorm waarin ondernemingen aantekening dienen te houden van 

vertrektijden van autobussen. 
product:   
periode:  1940-1960 
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bron:   Rijtijdenbesluit (Stb. 1939, 842) art. 6, tweede lid, onder b 
 
875 
actor:   de minister van verkeer en waterstaat 
handeling:  Het vaststellen van de vorm van het register waarin werk- en rusttijden van 

bestuurders van autobussen wordt bijgehouden.  
product:   
periode:  1940-1960 
bron:   Rijtijdenbesluit (Stb. 1939, 842) art. 13, zevende lid 
 
876 
actor:   de minister van verkeer en waterstaat 
handeling:  Het aanwijzen van gemeenten waar de maximale werktijden niet meer van 55 uur per 

week mogen bedragen. 
product:  beschikking 
periode:  1940-1960 
bron:   Rijtijdenbesluit (Stb. 1939, 842) art. 18, derde lid 
 
877 
actor:   de minister van verkeer en waterstaat 
handeling:  Het buiten toepassing verklaren van werk- en rusttijdregelingen voor bestuurders van 

autobussen. 
product:   
periode:  1940-1960 
bron:   Rijtijdenbesluit (Stb. 1939, 842) art. 42, onder c 
 
 
800 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie/ de minister 
handeling:  Het erkennen als of gelijkstellen van personen die in dienstbetrekking een 

personenauto besturen aan handelsreizigers of particuliere chauffeurs. 
product:   
periode:  1940-1960 
bron:   Rijtijdenbesluit (Stb. 1939, 842) art. 43, eerste lid 
opmerking:  de minister beslist in beroep 
 
557/878 
actor:   de ministers van sociale zaken en van verkeer en waterstaat 
handeling:  Het vaststellen van het model van een werkboekje. 
product:   
periode:  1940-1960 
bron:   Rijtijdenbesluit (Stb. 1939, 842) art. 46, eerste lid 
 
558 
actor:   de minister 
handeling:  Het bepalen van de wijze waarop burgemeesters de administratie omtrent werkboekjes 

moeten inrichten. 
product:   
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periode:  1940-1960 
bron:   Rijtijdenbesluit (Stb. 1939, 842) art. 46, achtste lid 
 
559/879 
actor:   de ministers van sociale zaken en van verkeer en waterstaat 
handeling:  Het vaststellen van de vorm van chauffeursregisters. 
product:   
periode:  1940-1960 
bron:   Rijtijdenbesluit (Stb. 1939, 842) art. 50, vierde lid 
 
560/880 
actor:   de minister van sociale zaken en van verkeer en waterstaat 
handeling:  Het verlenen van ontheffingen aangaande werkboekjes en chauffeursregisters voor 

bepaalde tijd. 
product:  beschikking 
periode:  1940-1960 
bron:   Rijtijdenbesluit (Stb. 1939, 842) art. 51 
 
924/881 
actor:   de rijksinspecteuren van het verkeer/ de minister van verkeer en waterstaat 
handeling:  Het verlenen van ontheffing ten aanzien van het bepaalde in de wet ten aanzien van 

bestuurders van autobussen, taxi's en huurauto's. 
product:   
periode:  1940-1960 
bron:   Rijtijdenbesluit (Stb. 1939, 842) art. 52, eerste en tweede lid 
opmerking:  de minister van verkeer en waterstaat beslist in gevallen ten aanzien van bestuurders 

van autobussen in eerste aanleg, in gevallen van bestuurders van autobussen en 
bestuurders van taxi's en huurauto's in beroep. 

 
561/801 
actor:   de minister/de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het verlenen van ontheffing ten aanzien van het in de wet bepaalde met betrekking tot 

bestuurders van vrachtauto's. 
product:  ministeriële regeling 
   - Arbeidstijd voor bestuurders van vrachtauto's brandstoffenhandel (Stcrt. 1956, 5) 
periode:  1940-1960 
bron:   Rijtijdenbesluit (Stb. 1939, 842) art. 52, tweede lid 
 
562/882 
actor:   de ministers van sociale zaken en van verkeer en waterstaat 
handeling:  Het verlenen van ontheffingen aan bepaalde groepen van bestuurders van 

motorrijtuigen. 
product:  ontheffing 
periode:  1940-1960 
bron:   Rijtijdenbesluit (Stb. 1939, 842) art. 52, negende lid 
 
925/883 
actor:   de rijksinspecteuren van het verkeer/ de minister van verkeer en waterstaat 
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handeling:  Het verlenen van vergunningen aan bestuurders van taxi's of huurauto's om meer dan 
twee achtereenvolgende zondagen te werken.  

product:  vergunning 
periode:  1940-1960 
bron:   Rijtijdenbesluit (Stb. 1939, 842) art. 53, eerste lid 
opmerking:  de minister beslist in beroep 
 
563/884 
actor:   de ministers van sociale zaken en van verkeer en waterstaat 
handeling:  Het vaststellen van regels ten aanzien het opmaken en afgeven van geneeskundige 

verklaringen waaruit blijkt dat bestuurders van autobussen of vrachtauto's geschikt 
zijn als bestuurder op internationale routes. 

product:   
periode:  1960-1971 
bron:   Rijtijdenbesluit (Stb. 1960, 469) art. 22, tweede lid 
 
564/885 
actor:   de ministers van sociale zaken en van verkeer en waterstaat 
handeling:  Het vaststellen van het model van de verklaring waaruit blijkt dat bestuurders van 

autobussen of vrachtauto's geschikt zijn als bestuurders op internationale routes. 
product:   
periode:  1960-1971 
bron:   Rijtijdenbesluit (Stb. 1960, 469) art. 22, tweede lid 
 
936 
actor:   Rijksgeneeskundige dienst 
handeling:  Het aanwijzen van medici die bestuurders van autobussen of vrachtauto's 

onderzoeken.  
product:  beschikking 
periode:  1960-1971 
bron:   Rijtijdenbesluit (Stb. 1960, 469) art. 22, derde lid 
565/886 
actor:   de ministers van sociale zaken en van verkeer en waterstaat 
handeling:  Het stellen van regels ten aanzien van hernieuwde onderzoeken wanneer de 

bestuurders van autobussen of vrachtauto's niet de geschiktheid bezit tot het besturen 
van autobussen of vrachtauto's op internationale routes. 

product:   
periode:  1960-1971 
bron:   Rijtijdenbesluit (Stb. 1960, 469)  art. 22, vierde lid 
 
566/887 
actor:   de ministers van sociale zaken en van verkeer en waterstaat 
handeling:  Het stellen van eisen waaraan verbandtrommels in autobussen of vrachtauto's moeten 

voldoen. 
product:  ministeriële regeling 
   - Beschikking nr. 6126 (Stcrt. 1960, 233)  
   - Beschikking verbandtrommel (Stcrt. 1978, 59) 
periode:  1960-1998 
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bron:   Rijtijdenbesluit (Stb. 1960, 469) art. 29; Rijtijdenbesluit (Stb. 1971, 25) art. 12; 
Rijtijdenbesluit (Stb. 1977, 547) art. 8, eerste lid, b.w. Stb. 1995, 598 

 
567/888 
actor:   de ministers van sociale zaken en van verkeer en waterstaat 
handeling:  Het vaststellen van het model en geldigheidsduur van de werkmap. 
product:  ministeriële regeling 
   - Beschikking nr. 6127 (Stcrt. 1960, 233) 
   - Beschikking model werkmap (Stcrt. 1970, 30) 
   - Beschikking model en geldigheidsduur werkmap (Stcrt. 1971, 28) 
    - Beschikking werkmap (Stcrt. 1978, 63) 
periode:  1960-1998 
bron:   Rijtijdenbesluit (Stb. 1960, 469) art. 30, derde lid, art. 32, tweede lid; Rijtijdenbesluit 

(Stb. 1971, 25) art. 25, derde lid, art. 27, tweede lid; Rijtijdenbesluit (Stb. 1977, 547) 
art. 19, tweede lid, b.w. Stb. 1995, 598 

 
568 
actor:   de minister 
handeling:  Het goedkeuren van het materiaal waarvan werkmappen en werkboekjes zijn 

vervaardigd.  
product:  goedkeuring  
periode:  1961-1998 
bron:   Beschikking nr. 6127 (Stcrt. 1960, 233) art. 1 en 6, eerste lid, b.w. Stb. 1995, 598 
569/889 
actor:   de ministers van sociale zaken en van verkeer en waterstaat 
handeling:  Het vaststellen van het model van de verklaring ter verkrijging van een vervangende 

werkmap onder aanwijzing van de instantie aan welke de verklaring moet worden 
ingezonden. 

product:  ministeriële regeling 
   - Beschikking nr 6128 (Stcrt. 1960, 233) 
   - Beschikking model verklaring voor vervangend exemplaar van de werkmap (Stcrt. 

1971, 28) 
periode:  1960-1978 
bron:   Rijtijdenbesluit (Stb. 1960, 469) art. 32, vierde lid; Rijtijdenbesluit (Stb. 1971, 25) art. 

art. 27, vierde lid 
 
935 
actor:   de minister van binnenlandse zaken 
handeling:  Het, na overleg met de minister van Sociale Zaken bepalen op welke wijze 

aantekening dient te worden gehouden van de afgifte van de werkmappen. 
product:  ministeriële regeling 
   - Beschikking nr B 60/2798 (Stcrt. 1960, 233) 
   - Beschikking aantekening afgifte en verlenging geldigheidsduur werkmap (Stcrt. 

1971, 28) 
periode:  1960-1978 
bron:   Rijtijdenbesluit (Stb. 1960, 469) art. 32, vijfde lid; Rijtijdenbesluit (Stb. 1971, 25) art. 

27, vijfde lid 
 



 
 

 266

570 
actor:   de minister 
handeling:  Het bepalen van de wijze waarop aangifte moet worden gedaan over het aantal 

uitgereikte werkmappen van het voorafgaande jaar.  
product:  ministeriële regeling 
   - Beschikking nr. 6129 (Stcrt. 1960, 233) 
   - Beschikking opgave van het aantal uitgereikte werkmappen nr. 80080 (Stcrt. 1971, 

28) 
periode:  1960-1978 
bron:   Rijtijdenbesluit (Stb. 1960, 469) art. 32, zesde lid; Rijtijdenbesluit (Stb. 1971, 25) art. 

27, zesde lid 
 
571 
actor:   de minister 
handeling:  Het, in overleg met de ministers van verkeer en waterstaat en van binnenlandse zaken, 

vaststellen van de kosten van werkmappen en werkboekjes.  
product:  ministeriële regeling 
   - Beschikking nr. 6130 (Stcrt. 1960, 233) 
   - beschikking betreffende de prijs van de werkmap en het werkboekje (Stcrt. 1974, 

167) 
periode:  1960-1978 
bron:   Rijtijdenbesluit (Stb. 1960, 469) art. 32, zevende lid, art. 33, eerste lid; 

Rijtijdenbesluit (Stb. 1971, 25) art. 27, zevende lid, art. 28, eerste lid  
 
572/890 
actor:   de ministers van sociale zaken en van verkeer en waterstaat 
handeling:  Het vaststellen van bepalingen inzake het gebruik van werkmappen.  
product:  ministeriële regeling 
   - Beschikking nr. 6141 (Stcrt. 1960, 233) 
   - Beschikking gebruik werkmap (Stcrt. 1970, 30) 
   - Beschikking  gebruik werkmap (Stcrt 1971, 28)  
periode:  1960-1978 
bron:   Rijtijdenbesluit (Stb. 1960, 469) art. 34, eerste, tweede en derde lid; Rijtijdenbesluit 

(Stb. 1971, 25) art. 29, derde en vierde lid  
 
 
573/891 
actor:   de ministers van sociale zaken en van verkeer en waterstaat 
handeling:  Het vaststellen van het model van de twaalf-uren-verklaring. 
product:  ministeriële regeling 
   - Beschikking nr. 6142 (Stcrt. 1960, 233) 
periode:  1960-1971 
bron:   Rijtijdenbesluit (Stb. 1960, 469) art. 36, vierde lid 
 
892 
actor:   de minister van verkeer en waterstaat 
handeling:  Het aanwijzen van diensten die worden beschouwd als geregelde diensten. 
product:  ministeriële regeling 
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   - Beschikking nr A-3/05705 (Stcrt. 1960, 233) 
periode:  1960-1971 
bron:   Rijtijdenbesluit (Stb. 1960, 469) art. 37, eerste lid 
 
893 
actor:   de minister van verkeer en waterstaat 
handeling:  Het vaststellen van het model en de inhoud van het dienstrooster. 
product:  ministeriële regeling 
   - Beschikking nr. A-3/05/05706 (Stcrt. 1960, 233) 
periode:  1960-1971 
bron:   Rijtijdenbesluit (Stb. 1960, 469) art. 37, derde lid 
 
574/894 
actor:   de ministers van sociale zaken en van verkeer en waterstaat 
handeling:  Het vaststellen van het model van het dienstrooster. 
product:  ministeriële regeling 
   - beschikking model dienstrooster (Stcrt. 1971, 28) 
periode:  1971-1978 
bron:   Rijtijdenbesluit (Stb. 1971, 25) art. 32, vierde lid 
 
575/895 
actor:   de ministers van sociale zaken en van verkeer en waterstaat 
handeling:  Het vaststellen van het model van het bemanningsregister. 
product:  ministeriële regeling 
   - Beschikking nr. 6143 (Stcrt. 1960, 233) 
   - Beschikking model bemanningsregister (Stcrt. 1971, 28) 
   - Beschikking bemanningsregister (Stcrt. 1978, 63) 
periode:  1960-1998 
bron:   Rijtijdenbesluit (Stb. 1960, 469) art. 38, derde lid; Rijtijdenbesluit (Stb. 1971, 25) art. 

34, derde lid; Rijtijdenbesluit (Stb. 1977, 547) art. 23, b.w. Stb. 1995, 598 
 
576/896 
actor:   de ministers van sociale zaken en van verkeer en waterstaat 
handeling:  Het stellen van regels betreffende de registratie van persoonlijke contrôleboekjes. 
product:  ministeriële regeling 
   - Beschikking register persoonlijk contrôleboekje (Stcrt. 1970, 30) 
periode:  1970-1971 
bron:   Rijtijdenbesluit (Stb. 1960, 469) zoals gewijzigd (Stb. 1969, 625) art. 39b, tweede lid  
 
897/926 
actor:   de minister van verkeer en waterstaat/rijkshoofdinspecteur van het verkeer 
handeling:  Het verlenen van ontheffingen van het in de wet bepaalde ten aanzien van vervoer met 

een autobus, huurauto of vrachtauto.  
product:  ontheffing 
periode:  1960-1971 
bron:   Rijtijdenbesluit (Stb. 1960, 469) art. 40, eerste lid, art. 41 
 
577/802 
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actor:   de minister/de districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het verlenen van ontheffingen van het in de wet bepaalde betreffende ander vervoer 

dan met autobus, huurauto of vrachtauto. 
product:  ontheffing 
periode:  1960-1971 
bron:   Rijtijdenbesluit (Stb. 1960, 469) art. 40, eerste lid, art 41 
 
898 
actor:   de minister van verkeer en waterstaat 
handeling:  Het verlenen van ontheffing aan bepaalde of alle groepen bemanningsleden van au-

tobussen, huurauto's of vrachtauto's. 
product:  ontheffing 
   - Beschikking nr. A-3/006100 betreffende ontheffing van de verplichting in het 

werkboekje aantekening te houden van de rust-, wacht-, en werktijden ten aanzien 
van bemanningsleden, die volgens een geldend dienstrooster ten behoeve van een 
autobusdienst werkzaam zijn. (Stcrt. 1960, 253) 

periode:  1960-1971 
bron:   Rijtijdenbesluit (Stb. 1960, 469) art. 42, art. 43 
 
578 
actor:   de minister 
handeling:  Het verlenen van ontheffing aan bepaalde of alle groepen bemanningsleden van ander 

vervoer dan autobussen, huurauto's of vrachtauto's. 
product:  ontheffing 
   - Beschikking betreffende algemeen ontheffing ex artikel 42 Rijtijdenbesluit (Stcrt. 

1960, 253) 
periode:  1960-1971 
bron:   Rijtijdenbesluit (Stb. 1960, 469) art. 42, art. 43 
 
899 
actor:   de minister van verkeer en waterstaat 
handeling:  Het aanwijzen van getuigschriften van vakbekwaamheid voor bestuurders van 

vrachtauto's. 
product:  ministeriële regeling 
   - Beschikking erkenning CCV-chauffeursdiploma B voor personenvervoer 
   - Beschikking erkenning CCV-chauffeursdiploma B voor 
     goederenvervoer 
   - Beschikking erkenning getuigschrift vakbekwaamheid chauffeurs (Stcrt. 1978, 

134) 
periode:  1971-1998 
bron:   Rijtijdenbesluit (Stb. 1971, 25) art. 9, eerste lid 10, tweede lid; Rijtijdenbesluit (Stb. 

1977, 547) art. 9, eerste lid, art. 10 (zie ook EG verordening 3820/85, art. 5, eerste en 
tweede lid), b.w. Stb. 1995, 598 

 
579/900 
actor:   de ministers van sociale zaken en van verkeer en waterstaat 
handeling:  Het stellen van regels met betrekking tot het waarmerken van en aantekeningen maken 

in registers van werkboekjes door de rijkshoofdinspecteur of het districtshoofd. 
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product:  ministeriële regeling 
   - beschikking bewaren register werkboekjes (Stcrt. 1971, 28) 
periode:  1971-1998 
bron:   Rijtijdenbesluit (Stb. 1971, 25) art. 33, derde lid, b.w. Stb. 1995, 598 
 
580/901 
actor:   de ministers van sociale zaken en van verkeer en waterstaat 
handeling:  Het stellen van nadere regels ten aanzien van slaapbanken. 
product:  ministeriële regeling 
   - Beschikking slaapbank (Stcrt. 1973, 42) 
   - Beschikking slaapbank (Stcrt. 1978, 78)  
periode:  1971-1998 
bron:   Rijtijdenbesluit (Stb. 1971, 25) art. 20, zesde lid; Rijtijdenbesluit (Stb. 1977, 547) art. 

2, onder m, b.w. Stb. 1995, 598 
 
927/902 
actor:   rijkshoofdinspecteur van het verkeer/ de minister van verkeer en waterstaat 
handeling:  Het verlenen van ontheffingen voor zover het betreft vervoer van goederen tegen 

vergoeding of vervoer van personen, in een onderneming waaraan ingevolge de Wet 
autovervoer goederen of de wet autovervoer personen vergunning is verleend. 

product:  ontheffing 
periode:  1971-1978 
bron:   Rijtijdenbesluit (Stb. 1971, 25) art. 44, eerste lid, art. 45 
 
803/581 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie/ de minister 
handeling:  Het verlenen van ontheffingen met betrekking tot ander vervoer dan vervoer van 

goederen tegen vergoeding of vervoer van personen, in een onderneming waaraan 
ingevolge de Wet autovervoer goederen of de wet autovervoer personen vergunning is 
verleend. 

product:  ontheffing 
periode:  1971-1978 
bron:   Rijtijdenbesluit (Stb. 1971, 25) art. 44, eerste lid, art. 45 
 
 
582/903 
actor:   de ministers van sociale zaken en van verkeer en waterstaat 
handeling:  Het verlenen van vrijstelling ten aanzien van alle of bepaalde groepen 

bemanningsleden van het in de wet bepaalde. 
product:  vrijstelling 
periode:  1971-1978 
bron:   Rijtijdenbesluit (Stb. 1971, 25) art. 46, eerste lid  
 
583/904 
actor:   de ministers van sociale zaken en van verkeer en waterstaat 
handeling:  Het in overleg met de minister van Binnenlandse Zaken geven van voorschriften 

omtrent de afgifte, geldigheidsduur en verlenging van werkmappen, en van de kosten 
hiervan.  
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product:   
periode:  1978-1998 
bron:   Rijtijdenbesluit (Stb. 1977, 547) art. 19, vierde lid, b.w. Stb. 1995, 598 
 
584/905 
actor:   de ministers van sociale zaken en van verkeer en waterstaat 
handeling:  Het geven van voorschriften ten aanzien van het gebruik van de werkmap en de 

registratie en controle van werkboekjes. 
product:   
periode:  1978-1998 
bron:   Rijtijdenbesluit (Stb. 1977, 547) art. 19, zesde lid, b.w. Stb. 1995, 598 
 
585/906 
actor:   de ministers van sociale zaken en van verkeer en waterstaat 
handeling:  Het geven van voorschriften met betrekking tot het aanbrengen en gebruik van een 

tachograaf en de registratiebladen, en de controle daarop. 
product:  ministeriële regeling 
   - Beschikking gebruik tachograaf (Stcrt. 1978, 59)  
periode:  1978-1998 
bron:   Rijtijdenbesluit (Stb. 1977, 547) art. 20, derde lid, b.w. Stb. 1995, 598 
 
907 
actor:   de minister van verkeer en waterstaat 
handeling:  Het goedkeuren van het model van tachograafbladen. 
product:   
periode:  1978-1998 ?? 
bron:   Beschikking gebruik tachograaf (Stcrt. 1978, 59) art. 5, eerste lid, b.w. Stb. 1995, 

598?? 
 
586/908 
actor:   de ministers van sociale zaken en van verkeer en waterstaat 
handeling:  Het geven van voorschriften met betrekking tot de opstelling, bekendmaking en 

bewaring van de dienstregeling. 
product:  ministeriële regeling 
   - Beschikking dienstregeling (Stcrt. 1978, 59) 
periode:  1978-1998 
bron:   Rijtijdenbesluit (Stb. 1977, 547) art. 21, eerste lid, b.w. Stb. 1995, 598 
 
587/909 
actor:   de ministers van sociale zaken en van verkeer en waterstaat 
handeling:  Het vaststellen van het model van het dienstrooster, en het geven van voorschriften  

met betrekking tot goedkeuring, invulling, bekendmaking en bewaring van het 
dienstrooster.  

product:  ministeriële regeling 
   - beschikking dienstrooster (Stcrt. 1978, 59) 
periode:  1978-1998 
bron:   Rijtijdenbesluit (Stb. 1977, 547) art. 22, b.w. Stb. 1995, 598 
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804/928 
actor:   de districtshoofden van de Arbeidsinspectie/ rijkshoofdinspecteurs van het verkeer  
handeling:  Het verlenen van ontheffingen ten aanzien van het in het besluit bepaalde.  
product:  ontheffing 
periode:  1978-1998 
bron:   Rijtijdenbesluit (Stb. 1977, 547) art. 26, eerste lid, b.w. Stb. 1998, 598 
 
588/910 
actor:   de ministers van sociale zaken en van verkeer en waterstaat 
handeling:  Het beschikken op beroepen tegen beslissingen van de districtshoofden van de 

Arbeidsinspectie of de Rijkshoofdinspecteurs van het verkeer.  
product:   
periode:  1978-1998 
bron:   Rijtijdenbesluit (Stb. 1977, 547) art. 27, tweede lid, b.w. Stb. 1995, 598 
 
589/911 
actor:   de ministers van sociale zaken en van verkeer en waterstaat 
handeling:  Het verlenen van ontheffingen in beroep ten aanzien van het in het besluit bepaalde. 
product:   
periode:  1978-1998 
bron:   Rijtijdenbesluit (Stb. 1977, 547) art. 28, b.w. Stb. 1995, 598 
 
590/912 
actor:   de ministers van sociale zaken en van verkeer en waterstaat 
handeling:  Het verlenen van ontheffingen aan alle of bepaalde groepen van bemanningsleden, 

danwel van bepaalde categorieën motorrijtuigen ten aanzien van het in het besluit 
bepaalde.  

product:  ontheffing  
   voorbeelden: 
   - Beschikking vrijstelling getuigschrift vakbekwaamheid (Stcrt. 1978, 125) vervan-

gen (Stcrt. 1979, 124) vervangen (Stcrt. 1983, 64) 
   - Beschikking vrijstelling tachograaf (Stcrt. 1978, 63) verlenging (Stcrt. 1981, 2) 
   - Beschikking verlenging ontheffing werkmap (Stcrt. 1979, 151) 
   - Beschikking vrijstelling service-monteurs (Stcrt. 1980, 87) 
periode:  1978-1998 
bron:   Rijtijdenbesluit (Stb. 1977, 547) art. 29, b.w. Stb. 1995, 598 
 
591/913 
actor:   de ministers van sociale zaken en van verkeer en waterstaat 
handeling:  Het vaststellen van het bedrag dat verschuldigd is voor het verkrijgen van een 

ontheffing. 
product:  ministeriële regeling 
   - Beschikking vergoedingsbedrag ontheffing (Stcrt. 1978, 63) 
periode:  1978-1998 
bron:   Rijtijdenbesluit (Stb. 1977, 547) art. 31, b.w. Stb. 1995, 598 
 
805/929 
actor:   de ambtenaren van de Arbeidsinspectie/ ambtenaren van de Rijksverkeersinspectie  
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handeling:  Het opsporen van in de wet strafbaar gestelde feiten.  
product:  rapport/proces-verbaal 
periode:  1940-1998 
bron:   Rijtijdenwet (Stb. 1936, 802), b.w. Stb. 1995, 598  
 
914 
actor:   de minister van verkeer en waterstaat 
handeling:  Het stellen  van regels met betrekking tot installatie van de tachograaf. 
product:  - Beschikking installatievoorschriften tachograaf (Stcrt. 1978, 59) 
periode:  1978-1986  
bron:   EEG verordening 1463/70, art. 20 (b.w. EEG Verordening 3821/85) 
 
915 
actor:   de minister van verkeer en waterstaat 
handeling:  Het verlenen van goedkeuringen en erkenningen aan installateurs of reparateurs van 

tachografen, of aan de apparatuur en installaties.  
product:  beschikking 
periode:  1978-1998?? 
bron:   Beschikking installatievoorschriften tachograaf (Stcrt. 1978, 59) art. 1, tweede lid, 

b.w. Stb. 1995, 598?? 
 
916 
actor:   de minister van verkeer en waterstaat 
handeling:  Het verlenen van ontheffingen ten aanzien van het in de wet bepaalde.  
product:   
periode:  1978-1998?? 
bron:   Beschikking installatievoorschriften tachograaf (Stcrt. 1978, 59) art. art. 17, eerste lid, 

b.w. Stb. 1995, 598 
 
 
   Werktijdenbesluit Stuwadoorswet 
592 
actor:   de minister 
handeling:  het bij amvb stellen van regels ten aanzien van arbeids- en rusttijden van 

havenarbeiders in stuwadoorsondernemingen. 
product:  algemene maatregel van bestuur 
   - Werktijdenbesluit stuwadoorswet (Stb. 1939, 858), b.w. per 1-1-1997 
periode   1940-1996 
bron:   Stuwadoorswet (Stb. 1931, 331) art. 9, b.w. Stb. 1995, 598 
 
842 
actor:   de districtshoofden van de Inspectie van de havenarbeid 
handeling:  Het verlenen van vrijstellingen aan hoofden of bestuurders van 

stuwadoorsondernemingen om lijsten met namen van arbeiders, waarvan de 
werktijden zijn verlengd of die op zaterdagmiddag stuwadoorsarbeid hebben verricht, 
te overleggen. 

product:  vrijstelling 
periode:  1940-1992 
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bron:   Werktijdenbesluit stuwadoorswet (Stb. 1939, 858) art. 6 vijfde lid, art. 7 vierde lid 
(tevens geregeld in het Contrôlebesluit stuwadoorswet) 

 
843 
actor:   de districtshoofden van de Inspectie van de havenarbeid 
handeling:  Het voorschrijven dat hoofden of bestuurders van stuwadoorsondernemingen opgaven 

doen van het gemaakte gebruik van wettelijk geboden uitzonderingen op de vast-
gestelde maximale werktijden van stuwadoors. 

product:   
periode:  1940-1992 
bron:   Werktijdenbesluit stuwadoorswet (Stb. 1939, 858) art. 6 zesde lid (tevens geregeld in 

het Contrôlebesluit stuwadoorswet) 
 
844 
actor:   de districtshoofden van de Inspectie van de havenarbeid 
handeling:  Het verlenen van vergunningen om af te wijken van vastgestelde arbeids- en 

rusttijden. 
product:  vergunning 
periode:  1940-1996 
bron:   Werktijdenbesluit stuwadoorswet (Stb. 1939, 858) art. 7 tweede lid onder d, art. 8 

eerste lid, art. 9 eerste lid, art. 10 eerste lid, art. 11 eerste lid (b.w. Stb. 1992, 435), 
b.w. per 1-1-1997 

 
593 
actor:   de minister 
handeling:  Het beslissen op beroepen tegen beschikkingen van districtshoofden inzake 

vergunningen om af te wijken van vastgestelde arbeids- en rusttijden. 
product:   
periode:  1940-1996 
bron:   Werktijdenbesluit stuwadoorswet (Stb. 1939, 858) art. 8 vierde lid  art. 9 vierde lid, 

art. 10 derde lid (vernummerd art. 8 derde lid, art. 9 derde lid en art. 10 tweede lid 
(Stb. 1992, 435), b.w. per 1-1-1997, art. 11 derde lid (b.w. Stb. 1992, 435) 

 
594 
actor:   de minister 
handeling:  Het verlenen van vergunningen aan groepen van stuwadoorsondernemingen om af te 

wijken van vastgestelde arbeids- en rusttijden. 
product:  vergunning 
periode:  1940-1996 
bron:   Werktijdenbesluit stuwadoorswet (Stb. 1939, 858) art. 7 tweede lid onder d, art. 8 

vijfde lid, art. 9 vijfde lid, art. 10 vierde lid (vernummerd art. 8 vierde lid, art. 9 vierde 
lid en art. 10 derde lid (Stb. 1992, 435), b.w. per 1-1-1997 

 
 
   Besluit wekelijkse rustdag voor toonkunstenaars 
624 
actor:   de directeur-generaal van de Arbeid 
handeling:  Het verlenen van ontheffingen van het verbod om op maandagen dans- en 
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amusementsmuziek ten gehore te brengen. 
product:  ontheffing  
periode:  1941-1995 
bron:   Besluit wekelijkse rustdag voor toonkunstenaars (Stcrt. 1941, 203) art. 3 eerste lid 

(b.w. Stb. 1951, 281); Wet wekelijkse rustdag voor toonkunstenaars (Stb. 1951, 281) 
art. 4 eerste lid, b.w. Stb. 1995, 598 

 
806/845 
actor:   de ambtenaren van de Arbeidsinspectie/ de ambtenaren van de Inspectie van de 

havenarbeid 
handeling:  Het opsporen van overtredingen van het verbod om op maandagen dans- en 

amusementsmuziek ten gehore te brengen. 
product:   
periode:  1941-1995 
bron:   Besluit wekelijkse rustdag voor toonkunstenaars (Stcrt. 1941, 203) art. 4 (b.w. Stb. 

1951, 281); Wet wekelijkse rustdag voor toonkunstenaars (Stb. 1951, 281) art. 5, b.w. 
Stb. 1995, 598 

 
 
5.7   Handelingen subsidieverstrekking  
 
(subsidieregelingen arbeidsplaatsvoorziening 1977, 1978, 1979, verlenging 1979, binnenscheepvaart 
1978, fysiek zware arbeid, machinale houtbewerkers 1982, vleesverwerkende industrie/ stimuleringsre-
gelingen arbeidsplaatsenverbetering 1981, 1987/ subsidieregelingen functieverbetering 1985, 1987/ 
innovatieregeling arbeidsomstandigheden scheeps- en industrieel onderhoud/ subsidieregeling 
bevordering arbo-deskundigen 1989/ Kaderwet SZW-subsidies (Stb. 1997, 285) 
 
595 
actor:   de minister 
handeling:  Het verlenen van subsidie aan werkgevers de sociale partners voor de uitvoering van 

projecten gericht op veiligheid, gezondheid of welzijn van de werknemers bij of in 
verband met de arbeid. 

product:  -Subsidieverlening convenanten arbeidsomstandigheden (Stcrt. 1999, 187) 
   -Subsiedieregeling arbeidsomstandigheden (Stcrt. 1999, 215) 
periode:  1975- 
grondslag:  div. subsidieregelingen, Kaderwet SZW-subsidies (Stb. 1997, 285), art. 3 
 
1200C 
actor:   de minister  
handeling:  het vaststellen van een subsidieplafonds voor activiteiten die zijn gebaseerd op 

een door de overheid en sociale partners afgesloten intentieverklaring of 
convenant in een bepaalde bedrijfstak 

product:  ministeriële regeling (Stcrt. 2000, 181) 
periode:  1999- 
grondslag:  Subsidieverlening convenanten arbeidsomstandigheden (Stcrt. 1999, 187) art. 9,  
   lid 1 gewijzigd Stcrt. 2002, 53, Subsiedieregeling arbeidsomstandigheden (Stcrt.  
   1999, 215) art. 8, lid 1 gewijzigd Stcrt. 2002, 53 
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930 
actor:   de minister van Economische Zaken 
handeling:  Het adviseren aan de minister aangaande aanvragen van werkgevers om 

arbeidsplaatsverbeteringssubsidie.  
product:  advies 
periode:  1975-? 
bron:   div. subsidieregelingen 
 
596 
actor:   de minister 
handeling:  Het instellen van bedrijfsbegeleidingscommissies, die toezicht houden op 

arbeidsplaatsverbeteringsprojecten, rapporteren aan de minister, en effecten regis-
treren.   

product:   
periode:  1975-? 
bron:   div. subsidieregelingen 
 
597 
actor:   de minister 
handeling:  Het benoemen van leden en plaatsvervangende leden van de Commissie Be-

zwaarschriften Arbeidsplaatsverbetering (Bezwarencommissie).  
product:   
periode:  1977-1986 
bron:   div. subsidieregelingen 
opmerking:  Stcrt. 1986, 130: commissie wordt opgeheven, taak wordt voortgezet door Commissie 

Bezwaarschriften Arbeidsplaatsverbetering van de Arboraad sinds augustus 1985 tot 
januari 1994. 

 
598/807 
actor:   de minister/ districtshoofden van de Arbeidsinspectie 
handeling:  Het beslissen op verzoeken van werkgevers om af te wijken van de subsidie-

beschikking bij de uitvoering van arbeidsplaatsverbeteringsprojecten. 
product:   
periode:  1975-? 
bron:   div. subsidieregelingen 
 
599 
actor:   de minister 
handeling:  Het beoordelen welke arbeidsplaatsen moeilijk vervulbaar zijn. 
product:   
periode:  1981- 
bron:   Stimuleringsregeling arbeidsplaatsenverbetering 1981 (Stcrt. 1981, 98) art. 5, eerste 

lid, onder a 
 
  
5.8   Handelingen Commissies/Werkgroepen 
 
Hieronder zijn de handelingen opgenomen van adviesorganen die een zelfstandig adviserende 
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bevoegdheid hebben op het beleidsterrein. De werkzaamheden en functionele bevoegdheden van deze 
organen zijn daarmee niet gericht op één handeling, maar hebben een 'handelingoverstijgend' karakter. 
Externe commissies die adviseren ten aanzien van één handeling zijn geen zelfstandige actor: hun werk-
zaamheden worden meegenomen in de betreffende handeling. 
 
860 
actor:   de Commissie van beoordeling 
handeling:  Het beoordelen van bezwaren van gebruikers van stoomtoestellen tegen eisen en 

uitspraken van ambtenaren van de Dienst voor het Stoomwezen. 
product:  verslag/rapport 
periode:  1940-1954 
bron:   Stoomwet (Stb. 1896, 69) art. 7 (b.w. Stoomwet 1953) 
 
861 
actor:   Commissie van advies voor de havenarbeid 
handeling:  Het geven van advies aan verschillende overheidsbesturen en ambtenaren over alle 

onderwerpen die te maken hebben met havenarbeid. 
product:  advies 
periode:  1940-1995 
bron:   Stuwadoorswet (Stb. 1914, 486) art. 19, derde lid b.w. Stb. 1995, 598 
 
862 
actor:   centrale huisarbeidscommissies 
handeling:  Het adviseren van en het doen van voorstellen aan districtshoofden en de minister 

over zaken betreffende de huisarbeid. 
product:  advies 
periode:  1940-1994 
bron:   Huisarbeidswet (Stb. 1933, 597) art. 5, tweede en derde lid, b.w. Stb. 1994, 156 
 
863 
actor:   Technische commissie voor toestellen onder druk 
handeling:  Het voorbereiden van voorstellen tot wijziging van de keuringsregels van de Dienst 

voor het Stoomwezen. 
product:  Regels voor toestellen onder druk 
periode:  1960- 
bron:   Eerste vergadering van de directeur van de Dienst voor het Stoomwezen (BNC-

41/60/1 van 3 juni 1960) 
 
864 
actor:   Commissie arbeidsgezondheidskundig onderzoek (CARGO)/ (sinds 1993) Commissie 

voor arbeidsomstandighedenonderzoek 
handeling:  Het adviseren van de directeur-generaal van de Arbeid inzake programma's voor 

onderzoek die het directoraat-generaal van de Arbeid voornemens is te laten uitvoe-
ren. 

product:  adviezen 
periode:  1988-1995 
bron:   Besluit van 14 oktober 1988 van de staatssecretaris van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid (Stcrt. 1988, 202), zoals gewijzigd Stcrt. 1993, 139, b.w. Stcrt. 
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1995, 30 
 
865 
actor:   Commissie voor arbeidsomstandighedenonderzoek 
handeling:  Het uitvoeren van een evaluatie-onderzoek naar de eigen werkzaamheden. 
product:  evaluatierapport 
periode:  1993-1994 
bron:   Beschikking van 19 juli 1993 (Stcrt. 139) 
 
866 
actor:   Herkeuringscommissie arbeidsomstandighedenwet 
handeling:  Het doen van uitspraken in verzoeken tot herkeuring. 
product:  "uitspraken" 
periode:  1992-1999 
bron:   Herkeuringsbesluit arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1992, 90) art. 5 tweede lid, b.w. 

Stb. 1997, 60, Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) art. 8.8, tweede lid, b.w. 
Stb. 1999, 435 

 
867 
actor:   commissie van deskundigen 
handeling:  Het geven van adviezen omtrent het verlenen van vergunningen om radio-actieve 

stoffen te gebruiken. 
product:  advies 
periode:  ....-1963 
bron:   Röntgenstralenbesluit (Stb. 1933, 130) art. 4 b.w. Stb. 1963, 82 
 
945 
actor:   Benzinecommissie 1927 
handeling:  Het adviseren en verstrekken van voorlichting omtrent de gevaren verbonden aan de 

opslag en vervoer van vloeibare brandstoffen (benzine, propaan, butaan) en te nemen 
veiligheidsmaatregelen die in het kader daarvan nodig zijn te achten. 

product:  adviezen en richtlijnen 
periode:  1940-1969 
bron:   Beschikking van 12/30 september 1927 van de minister van Arbeid, Handel en 

Nijverheid nr. 527 H en de minister van Waterstaat nr. La.B (Stcrt. 1927, 194), gewij-
zigd bij beschikking van 21 februari 1955 van de minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid nr. 301. De commissie werd opgeheven bij beschikking van 13 juni 
1969 nr. 93340 (Stcrt. 1969, 167). 

 
945 
actor:   Commissie van onderzoek naar de arbeidstoestanden in het binnenscheepvaartbedrijf 
handeling:  Het onderzoeken van de arbeidstoestanden in het binnenscheepvaartbedrijf. 
product:   
periode:  1940-1976 
bron:   Beschikking nr. 2390 van 27 juni 1938 van de minister van Sociale zaken en de minis-

ter van Waterstaat 
 
947  
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actor:   Commissie van onderzoek naar de arbeidstoestanden in het binnenscheepvaartbedrijf 
handeling:  Het adviseren over zaken die verband houden met de ontwerpverordeningen van de 

Commissie van de EG betreffende harmonisatie van sociale maatregelen op het terrein 
van het goederenvervoer in de binnenvaart. 

product:  adviezen 
periode:  1976-1989 
bron:   ? 
 
948 
actor:   Commissie preventie van rampen door gevaarlijke stoffen 
handeling:  Het bestuderen van en het rapporteren over het treffen van maatregelen ter voorko-

ming van ongevallen, dan wel het beperken van risico's bij het omgaan met gevaarlij-
ke stoffen. 

product:  adviezen en richtlijnen 
periode:  1964-2004 
bron:   Beschikking nr. 1915 van 13 juli 1964 van de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid en de minister van Binnenlandse Zaken (met diverse wijzigingen), 
b.w. Stcrt. 2004, 128 

opmerking:  Bij de commissie zijn betrokken de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
de minister van VROM, de minister van Binnenlandse Zaken en de minister van Ver-
keer en Waterstaat. Het secretariaat van de commissie wordt verzorgd door het direc-
toraat-generaal van de Arbeid. 

 
949 
actor:   Commissie opslag gevaarlijke stoffen 
handeling:  Het adviseren omtrent de gevaren verbonden aan opslag van gevaarlijke stoffen, zoals 

gedefinieerd in de Wet op de gevaarlijke stoffen en maatregelen te nemen om die 
gevaren te beperken. 

product:  advies 
periode:  1969-1975 
bron:   Beschikking nr. 93340 van 20 augustus 1969 van de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid (Stcrt. 1969, 167). De commissie werd opgeheven bij beschikking 
van 16 mei 1975 nr. 92451 (Stcrt. 1975, 100). 

 
950 
actor:   Werkgroep van deskundigen 
handeling:  Het uitbrengen van gezondheidkundige adviezen over voor de mens schadelijke 

stoffen zoals deze in het arbeidsmilieu kunnen voorkomen. 
product:  adviezen 
periode:  1976- 
bron:   Besluit nr. 92573 van 2 juni 1976 van de minister van Sociale Zaken (Stcrt. 115), 

gewijzigd bij besluit van 13 juni 1986 (Stcrt. 130) 
 
951 
actor:   Voorlopige adviescommissie uitvoering Rijtijdenwet 1936 
handeling:  Het adviseren van de ministers van sociale zaken en van verkeer en waterstaat ten 

aanzien van alle onderwerpen betreffende de uitvoering van de Rijtijdenwet 1936. 
product:  advies 
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periode:  1978-1993(?) 
bron:   Beschikking instelling adviescommissie (Stcrt. 1978, 32) 
 
952 
actor:   Voorlopige Arbeidsraad 
handeling:  Het doen van voorstellen en het uitbrengen van adviezen die kunnen strekken tot be-

vordering van veiligheid, gezondheid en welzijn in verband met de arbeid. 
product:   
periode:  1980-1982 
bron:   Beschikking instelling Voorlopige Arbeidsraad (Stcrt. 1980, 41) art. 2 
 
953 
actor:   de Arboraad 
handeling:  Het uitbrengen van adviezen en doen van voorstellen aan de minister omtrent al-

gemeen bindende voorschriften ter uitvoering van de Arbowet of andere maatregelen 
die strekken tot de bevordering van de arbeidsomstandigheden. 

product:   
periode:  1983-1993 
bron:   Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 43 vierde en vijfde lid (i.w. Stb. 

1982, 673) b.w. Stb. 1993, 748 
opmerking:  De Arboraad adviseert bij maatregelen te nemen op grond van de Arbowet, maar doet 

tevens voorstellen los van deze wet, indien zij van mening is dat daarmee de ar-
beidsomstandigheden kunnen worden verbeterd. 

 
954 
actor:   de Arboraad 
handeling:  Het adviseren in individuele aangelegenheden op het terrein van de arbeidsomstandig-

heden. 
product:   
periode:  1983-1988 
bron:   Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) art. 43 zesde tot en met achtste lid (i.w. 

Stb. 1982, 673); b.w. Stb. 1987, 535. 
opmerking:  Met individuele aangelegenheden worden ondermeer bedoeld: advies desgevraagd  
   aan werkgever of werknemers, aanstellingsgoedkeuring van bijvoorbeeld een bedrijfs 
   arts, advies aan de directeur-generaal van de Arbeid in geval van een aanwijzing. 
 
 
955 
actor:   de adviescommissie voor het Zandsteenbesluit/ Zandsteencommissie van de Arboraad 
handeling:  Het adviseren aan de districtshoofden over voorgenomen ontheffingen van het 

Zandsteenbesluit. 
product:  advies 
periode:  1952-1993 
bron:   Zandsteenbesluit (Stb. 1951, 443) art. 5; Instellingsbeschikking adviescommissie voor 
   het Zandsteenbesluit (Stcrt. 1952, 8) art. 2; Instellingsbesluit Zandsteencommissie,  
   art. 2 (Vergadering Arboraad 17 oktober 1985) 
 
956 
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actor:   het College van Bijstand en Advies 
handeling:  Het uitbrengen van verslagen aan de minister. 
product:  jaarverslag 
periode:  1961-1982 
bron:   Besluit College van Bijstand en Advies voor de Bedrijfsgeneeskunde (Stb. 1961, 234) 
   art. 11 
 
957 
actor:   het College van Bijstand en Advies 
handeling:  Het uitbrengen van adviezen aan de minister en het doen van voorstellen welke 

kunnen strekken tot bevordering van de bedrijfsgeneeskunde. 
product:   
periode:  1961-1980 
bron:   Veiligheidswet (Stb. 1934, 352), zoals gewijzigd Stb. 1959, 56 art. 8e derde en vijfde  
   lid (i.w. Stb. 1961, 237), b.w. Stb. 1980, 664 
 
958 
actor:   het College van Bijstand en Advies 
handeling:  Het verlenen van adviezen en bijstand aan werkgevers, ondernemingsraden of 

bedrijfsgeneeskundige diensten. 
product:   
periode:  1961-1994 
bron:   Veiligheidswet (Stb. 1934, 352), zoals gewijzigd Stb. 1959, 56 art. 8e vierde lid;  
   Besluit eisen bedrijfsgeneeskundige diensten (Stb. 1961, 235) art. 9; Besluit eisen  
   bedrijfsgeneeskundige diensten (Stb. 1974, 742) art. 10, b.w. Stb. 1994, 781 
 
959 
actor:   het College van Bijstand en Advies 
handeling:  Het goedkeuren van aanstellingen van bedrijfsartsen. 
product:   
periode:  1961-1994 
bron:   Besluit eisen bedrijfsgeneeskundige diensten (Stb. 1961, 235) art. 2; Besluit eisen  
   bedrijfsgeneeskundige diensten (Stb. 1974, 742) art. 3 b.w. Stb. 1994, 781 
 
960 
actor:   College van Bijstand en Advies 
handeling:  Het adviseren van het districtshoofd omtrent het aanwijzen van bepaalde 

stuwadoorsondernemingen waar zich bijzondere gevaren voor de daar werkzame 
werknemers voordoen. 

product:  advies 
periode:  1962-1972 
bron:   Stuwadoorswet (Stb. 1914, 486), zoals gewijzigd (Stb. 1959, 56) art. 12quinquies, 

tweede lid (b.w. Stb. 1971, 225) 
opmerking:  Dit artikel werd overgenomen door de veiligheidswet: Stb. 1971, 225. 
 
961 
actor:   College van Bijstand en Advies 
handeling:  Het adviseren van de minister omtrent het verlenen en intrekken van erkenningen en 
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ontheffingen. 
product:  advies 
periode:  1962-1972 
bron:   Stuwadoorswet (Stb. 1914, 486), zoals gewijzigd (Stb. 1959, 56) art. 12sexies, tweede 

lid, art. 12octies, derde lid (b.w. Stb. 1971, 225) 
opmerking:  Dit artikel werd overgenomen door de veiligheidswet: Stb. 1971, 225. 
 
962 
actor:   Nationale MAC-commissie 
handeling:  Het adviseren omtrent maximaal aanvaardbare concentraties van schadelijke stoffen in 

het arbeidsmilieu. 
product:  adviezen 
periode:  1977-1985 
bron:   Beschikking nr. 93887 van 30 december 1976 (Stcrt. 1977, 10) 
 
963 
actor:   Bezwarencommissie  
handeling:  Het adviseren van de minister in geval van in behandeling genomen bezwaarschriften 

tegen beslissingen op grond van subsidieregeling arbeidsplaatsverbetering.  
product:   
periode:  1977-1986 
bron:   div. subsidieregelingen 
 
964 
actor:   adviescommissie Asbestbesluit/ asbestcommissie van de Arboraad 
handeling:  Het adviseren aan de districtshoofden van de Arbeidsinspectie inzake ontheffingen 

van verbodsbepalingen in het Asbestbesluit. 
product:  advies 
periode:  1978-1989 
bron:   Instellingsbeschikking adviescommissie Asbestbesluit (Stcrt. 1977, 221) art. 2; 

Instellingsbesluit Asbestcommissie (Vergadering Arboraad 15 augustus 1985 van de 
Arboraad) ???, opgeheven 2 november 1989 

 
965 
actor:   adviescommissie Asbestbesluit/ asbestcommissie van de Arboraad 
handeling:  Het adviseren van de minister aangaande het ten aanzien van asbest te voeren beleid. 
product:  advies 
periode:  1977-1989 
bron:   instellingsbeschikking Adviescommissie Asbestbesluit (Stcrt. 1977, 221) art. 2; 

Instellingsbesluit Asbestcommissie (Vergadering Arboraad 15 augustus 1985 van de 
Arboraad) ???, opgeheven 2 november 1989 

 
1090  
actor:   de Commissie Veiligheids- en Gezondheidsplan 
handeling:  Het adviseren  aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en  
   Milieubeheer met betrekking tot de bruikbaarheid en toepasbaarheid van modellen  
   van een veiligheids- en gezondheidsplan.  
product:  adviezen 
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periode:  1993-1994? 
grondslag:  Instellingsbeschikking Commissie Veiligheids- en Gezondheidsplan (Stcrt. 1994, 11, 

gewijzigd Stcrt. 1994, 160) artikel 1 
 
1075 
actor:   de Commissie voor Advies inzake Bezwaar en Beroep 
handeling:  Het adviseren aan de minister van Sociale Zaken en  Werkgelegenheid over te nemen 
   beslissingen inzake bezwaar- en beroepschriften op grond van de    
   Arbeidsomstandighedenwet en de Wet arbeid gehandicapte werknemers. 
product:  adviezen 
periode:  1992-2001 
grondslag:  Beschikking Adviescommissie bezwaar en beroep arbeidsomstandigheden (Stcrt. 

1994, 64) artikel 2, derde lid, Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63) artikel 
1.13, derde lid, b.w. Stcrt. 2001, 206 

 
1076 
actor:   de Commissie van Advies Stoomwezen b.v. 
handeling:  Het adviseren van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met betrekking  
  tot de hoofdlijnen van het beleid inzake de uitvoering van de Stoomwet door   
   Stoomwezen b.v. 
product:  adviezen 
periode:  1995- 
grondslag:  Instellingsbeschikking Commissie van advies Stoomwezen b.v. (Stcrt. 1995, 172)  
   artikel 3, eerste lid 
 
 
1077 
actor:   de Commissie van Advies Stoomwezen b.v. 
handeling:  het houden van toezicht, in het kader van de aan Stoomwezen b.v. gemandateerde  
   werkzaamheden, op het door Stoomwezen b.v. te voeren uitvoeringsbeleid. 
product:   
periode:  1995- 
grondslag:  Instellingsbeschikking Commissie van Advies Stoomwezen b.v. (Stcrt. 1995, 172)  
   artikel 3, tweede lid 
 
1078 
actor:   de Commissie van Advies Stoomwezen b.v. 
handeling:  Het rapporteren aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de  
   jaarlijkse werkzaamheden. 
product:  rapportage 
periode:  1995- 
grondslag:  Instellingbeschikking Commissie van Advies Stoomwezen b.v. (Stcrt. 1995, 172)  
   artikel 3, derde lid 
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NOTEN 
 
1.  
De keuze voor de wet- en regelgeving als voornaamste bron ligt voor de hand omdat het beleidskader gro-
tendeels hierdoor wordt gevormd. Echter, voor de opsomming van alle handelingen zijn ook aanvullende 
bronnen gebruikt. 
 
2.  
L. Hovy, Luchtvaart gebonden. Institutioneel onderzoek op het terrein van de burgerluchtvaart, 1945-
1993 (1994); J. Klinkenberg, De stuurlui aan wal. Institutioneel onderzoek op het beleidsterrein scheep-
vaart en maritieme zaken, 1980-1994 (1994). 
 
3.  
Genoemd kunnen worden een decreet van Napoleon uit 1810 over vestigingsplaatsen van fabrieken in 
verband met stank overlast voor omwonenden, de Stoomwet uit 1869 waarmee letsel en schade aan 
omwonenden van fabrieken werd bestreden en de Fabriekswet van 1875 die de veiligheid buiten de 
poorten regelde. 
 
4.  
In 1922 werden onder druk van de economische omstandigheden de werktijden weer verruimd. 
 
5.  
De eerste wetten waarin preventie voorop werd gesteld, waren de Silicosewet (1951), de Wet op de ge-
vaarlijke werktuigen (1952) en de in de Veiligheidswet 1934 ingepaste `Wet op de bedrijfsgeneeskunde' 
(1959). 
 
6.  
Dit werd voor het eerst concreet als beleidsuitgangspunt geformuleerd in de Toelichting op de begroting 
1977, Hoofdstuk XV, blz. 12 en 71. 
 
7.  
Hoofdpunten van het regeringsbeleid 1976, blz. 78. 
 
8.  
Hoofdpunten van het regeringsbeleid 1993, blz. 80. 
 
9.  
Tot 1965 hadden deze drie gemeenschappen elk hun eigen organen, het 'Fusieverdrag' uit dat jaar voegde 
deze echter samen. De drie gemeenschappen worden aangeduid met de verzamelnaam Europese 
Gemeenschap (EG). 
 
  
10. 
Hoofdpunten van het regeringsbeleid 1993, blz. 79. 
 
11.  
Een caisson is een omgekeerde bak in de vorm van een duikerklok, waarin lucht wordt geperst, zodat 
water uit de caisson wordt weggedrukt en er in de caisson kan worden gewerkt, bijvoorbeeld het leggen 
van funderingen onder water. 
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12.  
De data van inwerkingtreding waren 1 januari 1983 (Stb. 1982, 673), 1 juni 1985 (Stb. 212), 1 januari 
1988 (Stb. 1987, 605) en 1 oktober 1990 (Stb. 488). 
 
13.  
Deze wetten, waarvoor de minister van SZW eerst verantwoordelijke is, regelen vooral de veiligheid van 
de werknemers. In de Nederlandse wetgeving is de veiligheid voor omwonenden apart geregeld en zijn de 
ministers van  Binnenlandse Zaken en VROM de eerst verantwoordelijke bewindslieden. 
 
14.  
In de jaren zeventig is gewerkt aan de Wet inzake gevaarlijke werktuigen, die eenvormige wetgeving in 
de Benelux op het gebied van gevaarlijke werktuigen tot doel had. In  Nederland heeft de afgewerkte 
versie vorm gekregen in de wet van 6 februari 1974 (Stb. 1974, 162). Bekrachtiging door België en 
Luxemburg heeft nooit plaatsgevonden. Deze wet is daarom buiten beschouwing gelaten. 
 
15.  
Voor de Wet arbeids- en rusttijden zeescheepvaart, zie het PIVOT-onderzoek van J. Klinkenberg, De 
stuurlui aan wal. Institutioneel onderzoek op het beleidsterrein scheepvaart en maritieme zaken, 1980-
1994 (1994). 
 
16.  
J. van Drongelen, De ontwikkeling van de Arbeidsinspectie in een veranderende wetgeving, blz. 363. 
Deze verheffing tot directoraat-generaal is niet in een beschikking aangetroffen, de status van DG wordt 
pas genoemd in de organisatiebeschikking van 17 oktober 1988.  
 
17.  
De Schepenwet en de Scheepvaartinspectie met alle handelingen zijn beschreven in het PIVOT-
onderzoek van J. Klinkenberg, De stuurlui aan wal. Institutioneel onderzoek op het beleidsterrein 
scheepvaart en maritieme zaken, 1980-1994 (1994). 
 
18.  
De Rijksluchtvaartdienst en alle handelingen betreffende de burgerluchtvaart zijn beschreven in het 
PIVOT-onderzoek van J. Hovy, Luchtvaart gebonden. Institutioneel onderzoek op het terrein van de 
burgerluchtvaart, 1945-1992 (1994). 
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