
 

 

 

Ontwerpbesluit van  

, houdende wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit in verband met enkele 

technische wijzigingen en klein beleid 

 

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van  

                                       , nr. 2021-0000047559; 

 

Gelet op de artikelen 16, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel a, en derde en 

zevende lid, 20, eerste lid, en 33, tweede lid, van de Arbeidsomstandighedenwet; 

 

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van); 

 

Gezien het nader rapport van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van                           

, nr.                              , 

 

HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN: 

 

Artikel I 

 

Het Arbeidsomstandighedenbesluit wordt als volgt gewijzigd: 

 

A 

 

Artikel 1.5l, derde lid, komt te luiden: 

3. Een verzoek tot registratie of herregistratie wordt niet in behandeling genomen indien 

sprake is van een verwijdering van de registratie dan wel herregistratie op grond van 

artikel 1.5p, derde lid, onder e, f of g, tot twaalf maanden na de datum van 

verwijdering.  

 

B 

 

In artikel 1.5n, derde lid, wordt “artikel 1.5p, tweede lid of derde lid, onder b, c, d of e,” 

vervangen door “artikel 1.5p, tweede lid of derde lid, onder b, c, d, e, f of g,”. 

 

C  

 

Artikel 1.5p, derde lid, wordt als volgt gewijzigd:  

1. Aan het slot van onderdeel d vervalt “of”. 

2. Aan het slot van onderdeel e wordt de punt vervangen door een puntkomma. 

3. Na onderdeel e worden twee onderdelen toegevoegd, luidende: 

 



 

 

 

f. indien Onze Minister heeft vastgesteld dat de geregistreerde dan wel 

geherregistreerde zijn werkzaamheden, voor zover die door de registratie dan wel 

herregistratie worden gereguleerd, heeft voortgezet gedurende de periode dat de 

registratie dan wel herregistratie met toepassing van het tweede lid tijdelijk uit het 

betreffende register is verwijderd; of 

g. indien Onze Minister heeft vastgesteld dat de geregistreerde dan wel 

geherregistreerde, met toepassing van het tweede lid, binnen een tijdspanne van vijf 

jaar ten minste driemaal onherroepelijk is verwijderd uit het betreffende register voor in 

totaal meer dan twaalf maanden. 

 

D 

 

Na artikel 1.5p worden een afdeling en een artikel ingevoegd, luidende: 

 

Afdeling 1C. Uitzondering certificatie en registratie 

 

Artikel 1.5q. Uitgezonderde werkzaamheden 

 

Geen certificaat als bedoeld in afdeling 1A, of registratie als bedoeld in afdeling 1B, is 

vereist voor: 

a. de natuurlijke persoon die de door certificering of registratie gereguleerde arbeid 

verricht in het kader van een opleiding tot het kunnen verrichten van die arbeid, dan wel 

een examinering of beoordeling gericht op het vaststellen van de geschiktheid voor het 

kunnen verrichten van die arbeid, mits dit gebeurt: 

1°. onder toezicht van een persoon die in het bezit is van een ter zake geldig certificaat 

of geldige registratie, dan wel een persoon van wie de beroepskwalificaties zijn 

gecontroleerd en toereikend bevonden overeenkomstig de artikelen 23, 27 en 28 van de 

Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties; of  

2°. overeenkomstig de eisen die daaraan in het certificatie- of registratieschema worden 

gesteld, al dan niet in aanvulling op onderdeel 1°. 

b. de rechtspersoon die de door certificering gereguleerde werkzaamheden verricht in 

het kader van een beoordeling gericht op het vaststellen van de geschiktheid voor het 

kunnen verrichten van die werkzaamheden, mits dit gebeurt overeenkomstig de eisen 

die daaraan in het certificatieschema worden gesteld. 

 

E 

 

Artikel 2.2, onderdeel e, komt te luiden: 

e. ontplofbare stof: ontplofbare stoffen van de subklasse 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 of 

zelf ontledende stoffen en mengsels type A of B als bedoeld in de Verordening (EG) nr. 

1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende 

de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en 

intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van 

Verordening (EG) nr. 1907/2006 (PbEU 2008 L 353);. 

 

F 

 

In artikel 3.16, derde lid, wordt “Bouwbesluit 2012” vervangen door “Besluit 

bouwwerken leefomgeving”. 

 

G 



 

 

 

 

In artikel 4.8, derde lid, wordt “het eerste lid” vervangen door “het tweede lid”. 

 

H 

 

Onder vernummering van het eerste en tweede subonderdeel van artikel 4.11, 

onderdeel c, tot tweede en derde subonderdeel wordt een nieuw subonderdeel 

ingevoegd, luidende: 

1°. een proces dat voldoet aan de criteria om als kankerverwekkend te worden 

ingedeeld in categorie 1A of 1B als bedoeld in bijlage I bij de EG-verordening indeling, 

etikettering en verpakking van stoffen en mengsels;.  

 

J 

 

Artikel 7.23d wordt als volgt gewijzigd: 

1. Het derde lid komt te luiden: 

3. Het is verboden aan te vangen met de werkzaamheden, bedoeld in het tweede lid, 

voordat: 

a. door de werkgever een schriftelijk werkplan is opgesteld, waarin ten minste is 

aangegeven: 

1°. de onderbouwing waarom voor de moeilijk bereikbare plaatsen geen voor het 

vervoer van personen ontworpen geëigende arbeidsmiddelen beschikbaar zijn, dan wel 

dat de inzet daarvan gelet op de aanwezige omgevingsfactoren tot een onveilige situatie 

zal gaan leiden; 

2°. de onderbouwing waarom er evenmin andere werkmethoden zijn waarmee die 

plaatsen veilig bereikt kunnen worden bij de aanwezige omgevingsfactoren; en 

b. tevens in het werkplan is geoordeeld, uitgewerkt en vastgelegd hoe, op de locatie 

waar de werkzaamheden zullen plaatsvinden, die werkzaamheden veilig worden verricht. 

2. Het tiende lid, onderdeel d, komt te luiden: 

d. de windsnelheid, gemeten aan het hoogste punt van het hijswerktuig, niet meer 

bedraagt dan 13,8 m/s en evenmin hoger is dan de windsnelheden die voor het 

hijswerktuig in normaalbedrijf toelaatbaar zijn. 

 

K 

  

Artikel 7.32, tweede lid, vervalt, onder vernummering van het derde en vierde lid tot 

tweede en derde lid.  

 

L 

 

In artikel 8.1, eerste lid, wordt “het Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen 

2018” vervangen door “de Verordening (EU) 2016/425 van het Europees Parlement en 

de Raad van 9 maart 2016 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen en tot 

intrekking van Richtlijn 89/686/EEG van de Raad (PbEU 2016, L 81)”. 

 

M 

 

Artikel 9.3, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:  

 

1. In onderdeel a wordt “artikel 1.5ha” vervangen door “de artikelen 1.5ha en 1.5q, 

eerste lid”. 



 

 

 

2. In onderdeel f wordt “7.32” vervangen door “7.32, eerste en derde lid”. 

 

N 

  

In artikel 9.5, eerste lid, onderdeel a, wordt na “1.5ha” ingevoegd “, 1.5q, eerste lid”. 

 

O 

 

In artikel 9.5a, eerste lid, onderdeel a, vervalt “en 18, voor zover het betreft arbeid met 

gevaarlijke stoffen en biologische agentia waarop hoofdstuk 4 van het besluit van 

toepassing is”. 

 

P 

 

Artikel 9.9b, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd: 

1. In onderdeel a wordt na “1.5ha,” ingevoegd “1.5q,” en wordt na “1.46,” ingevoegd 

“1.47, tweede lid,”. 

2. In onderdeel b wordt na “2.13,” ingevoegd “2.14, tweede lid,”. 

3. In onderdeel e wordt “tot en met 5.5” vervangen door “tot en met 5.6”. 

 

 

Artikel II 

 

Dit besluit treedt in werking in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, 

dat voor de verschillende artikelen en onderdelen daarvan verschillend vastgesteld kan 

worden. 

 

 

 

 

 

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het 

Staatsblad zal worden geplaatst. 

 

 

 

 

 

 

De Minister van Sociale Zaken 

en Werkgelegenheid, 

 

 

 

 

 

 

W. Koolmees 

 
 
  



 

 

 

Nota van toelichting 

 

1. Algemeen  

Het onderhavige besluit tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit (hierna: 

Arbobesluit) bevat een aantal wijzigingen, die voornamelijk van technische aard zijn, 

maar soms ook beperkte beleidswijzingen inhouden. De wijzigingen zijn artikelsgewijs 

verder toegelicht.  

 

2. Gevolgen administratieve lasten/bedrijfseffecten en regeldruk 

Het onderhavige besluit is een zogenoemd verzamelbesluit, met een aanzienlijk aantal 

uiteenlopende onderwerpen. De wijzigingen zijn voornamelijk van technische aard. Het 

gaat om redactionele aanpassingen en verduidelijkingen. Soms is sprake van beperkte 

reeds doorgevoerde beleidswijzigingen, die worden geformaliseerd. Dit heeft voor de 

normadressanten (werkgevers, werknemers en certificatie- en registratiehouders) geen 

regeldrukeffecten. Er is sprake van afname van regeldruk door de aanpassing van artikel 

7.23d (artikel I, onderdeel J), omdat de werkgever niet meer verplicht is een 

gecertificeerde hogere veiligheidskundige in te schakelen voor een goedkeuring van het 

schriftelijk werkplan. 

 

3. Uitvoering en handhaving 

3.1 Toets regeldruk door het Adviescollege Toetsing Regeldruk (hierna: ATR) 

Het ATR heeft op                              2021 haar advies uitgebracht.  

PM:  

 

3.2 Internetconsultatie en overleg met de Inspectie SZW 

Dit besluit is op                                     maart 2021 opengesteld voor 

internetconsultatie. De internetconsultatie is geëindigd op                         april 2021. Er 

zijn                reacties ontvangen, (inclusief het advies van het Adviescollege Toetsing 

Regeldruk). 

 

Naar aanleiding van de internetconsultatie kan het volgende worden opgemerkt. 

PM 

 

Op basis van de tekst van het ontwerpbesluit zoals dat is voorgelegd voor 

internetconsultatie, heeft ook afstemming plaatsgevonden met de Inspectie SZW.  

PM 

 

 

Artikelsgewijze toelichting 

 

Artikel I, Onderdelen A (artikel 1.5l, derde lid) en B (artikel 1.5n, derde lid)  

 

Het derde lid is zodanig aangepast dat het nu, zoals dat ook het geval is bij certificatie,  

wél mogelijk is om tijdens de looptijd van een tijdelijke verwijdering een verzoek tot 

herregistratie te kunnen doen.  

Het is wenselijk dat een verzoek om herregistratie al tijdens een tijdelijke verwijdering 

kan worden gedaan. Dit is met name van belang in de situatie dat de geldigheidsduur 

van de oorspronkelijke registratie kort voor of na afloop van de tijdelijke verwijdering 

zou eindigen. De behandeling van de aanvraag neemt enige tijd in beslag. Betrokkene 

zou dan tijdelijk niet meer geregistreerd kunnen zijn, omdat hij gedurende de tijdelijke 

verwijdering geen verzoek om herregistratie mag doen. Dat is niet de bedoeling.                



 

 

 

Artikel 1.5n, derde lid, behoeft in verband hiermee een redactionele aanpassing.   

 

Artikel I, Onderdeel C (artikel 1.5p, derde lid) 

 

Artikel 1.5p, tweede lid, van het Arbobesluit bevatte oorspronkelijk de mogelijkheid tot 

het tijdelijk verwijderen (voor maximaal 12 maanden) uit het register indien de 

ge(her)registreerde met zijn werkzaamheden, voor zover die door de (her)registratie 

worden gereguleerd, of door de wijze waarop hij de werkzaamheden verricht, gevaar 

veroorzaakt of kan veroorzaken voor personen. In de Beleidsregel maatregelenbeleid 

(her)registratie arbowetgeving (Stcrt. 2020, 60952) is dit verder uitgewerkt voor first 

offenders en recidive (3x). 

Verder bevat het derde lid de bevoegdheid voor de Minister van SZW tot definitieve 

verwijdering van de gegevens uit het register indien de ge(her)registreerde met zijn 

werkzaamheden, voor zover die door de registratie dan wel herregistratie worden 

gereguleerd, of door de wijze waarop hij de werkzaamheden verricht, ernstig gevaar 

veroorzaakt of kan veroorzaken voor personen. 

 

Deze opzet kende tekortkomingen in twee situaties.  

1. Betrokkene blijft, niettegenstaande zijn tijdelijke verwijdering uit het register, toch 

doorgaan met het verrichten van de gereguleerde werkzaamheden. Daarvoor biedt 

artikel 1.5p, tweede lid, Arbobesluit geen uitkomst. Dat lid ziet op overtredingen begaan 

door een geregistreerde persoon. Iemand die tijdelijk uit het register is verwijderd, is 

(tijdelijk) niet meer geregistreerd. Alsdan is het tweede lid niet op hem van toepassing.  

Door het toevoegen van onderdeel f kan de betrokkene nu definitief verwijderd worden. 

2. De beleidsregel voorziet in artikel 1, vierde lid, in een tijdelijke verwijdering van 12 

maanden (het maximum) bij 3x recidive. Maar welke consequenties hebben nog meer 

gevallen van recidive?  

Zowel het door blijven werken tijdens de looptijd van een tijdelijke verwijdering als het 

structureel recidiveren zijn handelingen waarmee betrokkene zich aantoonbaar 

diskwalificeert voor het uitoefenen van de gereguleerde arbeid. Daar is maar één 

passend antwoord op, namelijk een definitieve verwijdering uit het register. Indien 

betrokkene zich daarna opnieuw wil laten registreren zal hij, na de wachttijd van 12 

maanden na de verwijdering (op grond van artikel 1.5l, derde lid, Arbobesluit), eerst 

opnieuw moeten voldoen aan de entree-eisen, waaronder het afleggen van een examen. 

Het nieuwe derde lid voorziet in deze bevoegdheid tot het definitief verwijderen wanneer 

binnen een termijn van 5 jaar ten minste drie maal sprake was van een onherroepelijk 

geworden tijdelijke verwijdering uit het register en die periodes van verwijdering in 

totaal meer dan twaalf maanden bedroegen.  

 

Artikel I, Onderdelen D (artikel 1.5q), I (artikel 6.16, negende lid) en J (artikel 7.32, 

tweede lid) 

 

Tijdens het volgen van een opleiding, het afleggen van een examen of het ondergaan 

van een beoordeling ten behoeve van het verkrijgen van een certificaat of registratie 

voor krachtens het Arbobesluit gereguleerde arbeid, worden door de beroepsbeoefenaar 

of het bedrijf ook handelingen verricht die strikt genomen alleen verricht mogen worden 

door een gecertificeerde of geregistreerde persoon dan wel een gecertificeerd bedrijf. 

Daar zou dan telkens ontheffing voor moeten worden verleend door de Minister (artikel 

30 van de Arbowet). Dat is niet praktisch. Voor personen in opleiding tot kraanmachinist 

bestaat al sinds 1999 een uitzonderingsbepaling (Stb. 1999, 435). Voorwaarde is dan 

wel dat op de handelingen van de kraanmachinist in spe toezicht wordt gehouden door 



 

 

 

een ter zake wel gecertificeerde persoon. Ook voor duikers in opleiding is sinds 1999 in 

het Arbobesluit voorzien in een uitzondering op de certificatieplicht, mits dat duiken 

gebeurde onder toezicht van een persoon die zelf beschikte over het certificaat voor 

duikarbeid. Dat was geregeld in artikel 6.16, negende lid, van het Arbobesluit. 

Deze problematiek kan zich bij alle krachtens het Arbobesluit gereguleerde beroepen 

voordoen waarbij iemand in het kader van zijn opleiding al werkzaamheden moet 

verrichten waarvoor een certificatie of registratieplicht geldt.  

Het nieuwe artikel 1.5q Arbobesluit bevat daartoe een algemene uitzonderingsbepaling 

die aan die uitzondering de eis verbindt dat die arbeid verricht wordt onder toezicht van 

een persoon die zelf over die certificatie of registratie beschikt, dan wel dat het 

certificatieschema of registratieschema hierin voorziet. Het is ook mogelijk dat het 

certificatieschema of registratieschema in aanvulling op de eis dat de arbeid wordt 

verricht onder toezicht, nog eisen stelt aan de wijze waarop dat gebeurt. 

 

Het eerste lid van het nieuwe artikel ziet op natuurlijke personen (persoonscertificatie en 

-registratie). In verband hiermee kan zoals gezegd artikel 6.16, negende lid en het 

artikel 7.32, tweede lid, van het Arbobesluit dan vervallen. Deze verplichting dient, zoals 

dat ook het geval was bij artikel 7.32, tweede lid, te worden nageleefd zowel door 

werkgever als de werknemer cq. zelfstandige en meewerkende werkgever. Zie hiervoor 

artikel I, onderdelen M, punt 1 en 2, en N. In verband hiermee wordt ook artikel 9.9b 

aangepast door overtreding van artikel 1.5q beboetbaar te maken. Zie onderdeel P, punt 

1. 

 

Het tweede lid betreft bedrijven die werkzaamheden uitoefenen op het terrein van het 

opsporen van ontplofbare oorlogsresten, (artikel 4.10, vijfde lid, van het Arbobesluit), 

asbestinventarisatie en –verwijdering (artikelen 4.54a, vierde lid, en 4.54d, eerste lid, 

van het Arbobesluit) en arbodiensten (artikel 2.14, eerste en tweede lid, van het 

Arbobesluit). In dat geval is het stellen van de eis dat de werkzaamheden moeten 

gebeuren onder toezicht van een gecertificeerd bedrijf bezwaarlijk, omdat sprake zal zijn 

van concurrentie tussen het bedrijf dat het certificaat wil verwerven en het bedrijf dat 

toezicht zou moeten houden op de werkzaamheden. Daarom is er voor gekozen de wijze 

waarop in aanloop naar de certificatie werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd door 

een (nog) niet gecertificeerd bedrijf uit te werken in het betreffende certificatieschema. 

 

Artikel I, Onderdeel E (artikel 2.2, onderdeel e) 

 

De definitie van ‘ontplofbare stof’ moet worden aangepast omdat artikel 9.3.2.1 van de  

Wet milieubeheer per 1 juni 2015 is vervallen (Stb. 2009, 400). Voortaan wordt 

rechtstreeks verwezen naar de ter zake van toepassing zijnde Europese verordening.  

 

Artikel I , Onderdeel F (artikel 3.16, derde lid) 

 

In verband met de intrekking van het Bouwbesluit 2012 bij de inwerkingtreding van het 

Besluit bouwwerken leefomgeving (Zie Stb. 2018, 291 en het Invoeringsbesluit 

Omgevingswet, Stb. 2020, 400, Hoofdstuk 6, artikel 6.1, onderdeel dd, blz. 631) moet 

de verwijzing worden aangepast. De beoogde datum van inwerkingtreding is 1 januari 

2022. 

 

Artikel I , Onderdeel G (artikel 4.8, derde lid) 

 



 

 

 

Bij de wijziging van artikel 4.8 (Stb. 2019, 471) die in werking is getreden op 1 januari 

2021 (Stb. 2020, 440), is in het derde lid per abuis verwezen naar het eerste lid, maar 

de in het derde lid bedoelde ministeriële regeling moet betrekking hebben op arbeid 

waarop de in het tweede lid opgenomen verplichting om geregistreerd te zijn, niet van 

toepassing is. De toelichting duidde daar ook al op (zie Stb. 2019, 471, blz. 31). 

 

Artikel I , Onderdeel H (artikel 4.11, onderdeel c) 

 

De Gezondheidsraad beoordeelt op verzoek van de Minister van SZW of processen 

kankerverwekkend zijn. Het afgelopen jaar zijn aanvullend twee processen als 

kankerverwekkend aangemerkt, namelijk emissie tijdens kolenvergassing en emissie 

van ijzer en staalgieten. Deze processen zijn ook als zodanig opgenomen in de SZW lijst 

van kankerverwekkende stoffen en processen (zie Stcrt. 2020, 30592, A Lijst van 

kankerverwekkende processen). Daarin wordt ook aangegeven dat in de lijst stoffen en 

processen worden opgenomen die kankerverwekkend zijn volgens de EU en/of de 

Gezondheidsraad. De definitie van ‘kankerverwekkend proces’ in het Arbobesluit was 

nog niet volledig. Daarom is dit nieuwe subonderdeel toegevoegd. 

 

Artikel I, Onderdeel J (artikel 7.23d) 

 

De specifieke bepalingen betreffende het gebruik van werkbakken en werkplatforms 

(artikel 7.23d) zijn per 1 juli 2020 (Stb. 2020, 135) gewijzigd. Deze bepalingen geven 

onder strikte condities ruimte om in afwijking van artikel 7.18, vierde lid, werkbakken en 

werkplatforms aan hijs- of hefwerktuigen die uitsluitend zijn bestemd en ingericht voor 

het vervoer van goederen, toch in te zetten voor het vervoer van personen. De 

wijzigingen die per 1 juli 2020 zijn ingegaan hebben de mogelijkheid hiervan gebruik te 

maken aanzienlijk verruimd, doordat de inzet van dergelijke werkbakken en 

werkplatforms niet langer alleen incidenteel en voor enkele uren per keer mogelijk is. 

Daarbij zijn wel tegelijkertijd extra voorwaarden ingevoerd om de veiligheid van de te 

vervoeren personen zo goed mogelijk te waarborgen aangezien deze arbeidsmiddelen 

niet zijn ontworpen voor (veilig) vervoer van personen. Inmiddels is met het gewijzigde 

artikel 7.23d enige ervaring opgedaan, waarbij gebleken is dat ten aanzien van twee 

aspecten aanpassingen wenselijk zijn.  

Ten eerste betreft dat het voorschrift tot de verplichte inzet van een gecertificeerde 

veiligheidskundige. Niet alleen is de beschikbaarheid van deze deskundigen beperkt, 

maar daarnaast zijn er ook andere deskundigen die veel kennis hebben van 

veiligheidsaspecten bij de inzet van hijs- en hefwerktuigen. Om die reden zal de 

werkgever de vrijheid worden gelaten zelf te bezien op welke wijze hij zich voorziet van 

voldoende deskundigheid om het schriftelijk werkplan te laten voldoen aan de gestelde 

voorwaarden. Dit werkplan mag, indien gewenst, onderdeel vormen van de risico-

inventarisatie en –evaluatie of het hijsplan. Voor de volledigheid is toegevoegd dat het 

schriftelijk werkplan een onderbouwing moet bevatten van de noodzaak om een werkbak 

of werkplatform te gebruiken. De werkgever moet dit met de twee in het derde lid 

geformuleerde onderbouwingen inzichtelijk maken.  

Daarmee kan ook onnodige discussie tussen de werkgever en de toezichthouder worden 

voorkomen. De in het derde lid opgenomen voorwaarden zijn ontleend aan de EU-

richtlijn arbeidsmiddelen. Deze zijn voor werkbakken en werkplatforms identiek. 

Ten tweede is in het tiende lid, onderdeel d, is het voorschrift over de maximale 

windsnelheid aangepast. In de oorspronkelijke vermelding van de maximale 

windsnelheid van 7m/s was niet aangegeven waar die windsnelheid gemeten dient te 

worden. Doordat de hoogte van de plaats van meting niet was bepaald, ontstond 



 

 

 

daarover discussie. Metingen bij de windmeter bovenop het hijswerk geven een 

beduidend hogere waarde van de windsnelheid dan metingen op de grond. De partijen 

die gebruik maken van werkbakken en werkplatforms aan hijskranen gingen veelal uit 

van de meetwaarde op basis van de windsnelheidsmeter die veelal op het hoogste punt 

van een hijswerktuig (hijskraan) is aangebracht. De toezichthouder daarentegen ging uit 

van een meting op grondniveau. Vanuit de branche bestond de uitdrukkelijke wens om 

te meten door middel van de windmeter op het hoogste punt van het hijswerktuig. De 

windsnelheid op hoogte is doorgaans hoger dan op de grond. Om die reden is na overleg 

met de branche de op hoogte te meten windsnelheid nu op 13,8 m/s vastgesteld. Verder 

is bepaald dat in die gevallen waarbij het hijswerktuig is gebouwd voor maximale 

windsnelheden die lager zijn dan de genoemde windsnelheid 13,8 m/s, de norm voor die 

lagere windsnelheid waarvoor de fabrikant het hijswerktuig heeft ontworpen (aangeduid 

als ‘in normaalbedrijf’), bepalend is.  

 

Artikel I, Onderdeel L (artikel 8.1, eerste lid)  

 

De in het eerste lid bedoelde bepalingen inzake ontwerp en constructie op het gebied 

van veiligheid en gezondheid worden strikt genomen niet genoemd in het 

Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen 2018, maar in de Europese 

verordening persoonlijke beschermingsmiddelen zelf. De onderhavige wijziging 

corrigeert dit. 

 

Artikel I, Onderdeel M (artikel 9.3) 

 

De onder de punten 1 en 2 opgenomen aanpassingen hangen samen met de reeds bij 

Artikel I, onderdeel D, toegelichte invoering van een nieuw artikel 1.5q. 

 

Artikel I, Onderdeel N (artikel 9.5) 

 

De hier opgenomen aanpassing hangt samen met de reeds bij Artikel I, onderdeel D, 

toegelichte invoering van een nieuw artikel 1.5q. 

 

Artikel I, Onderdeel O (artikel 9.5a) 

 

De hier opgenomen wijziging betreft het schrappen van een hier misplaatste, foutieve 

passage. 

 

Artikel I, Onderdeel P (artikel 9.9b) 

 

De onder punt 1 opgenomen aanpassing hangt allereerst samen met de reeds bij Artikel 

I, onderdeel D, toegelichte invoering van een nieuw artikel 1.5q. 

Het ook toegevoegde artikel 1.47 bevat de verplichting voor de werkgever om bij het 

verrichten van plaatsonafhankelijke arbeid door de werknemer in de eigen woning te 

zorgen voor een werkplek die arboproof is. Deze verplichting was per abuis niet 

beboetbaar gesteld in artikel 9.9b. De aanpassing onder punt 1 corrigeert dit.  

Artikel 2.14, tweede lid, van het Arbobesluit bevat de verplichting voor een werkgever te 

zorgen voor certificering van zijn interne arbodienst. Deze verplichting was per abuis 

niet beboetbaar gesteld in artikel 9.9b. De aanpassing onder punt 2 corrigeert dit. 

De onder punt 3 opgenomen wijziging betreft een correctie omdat ook overtreding van 

artikel 5.6 inzake de bijlagen I en II bij de Richtlijn nr. 90/269/EEG inzake fysieke 



 

 

 

belasting beboetbaar moet zijn. 

 

Artikel II 

 

De inwerkingtreding geschiedt bij koninklijk besluit en kan per artikel(onderdeel) 

verschillend worden vastgesteld.  

 

De Minister van Sociale Zaken 

en Werkgelegenheid, 

 

 

 

 

W. Koolmees 


