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OPGELET, zie Art.6.13.3: voor sportduikers zijn uitsluitend de artikelen 6.14, en 6.15, eerste
lid, onder a-b-d, van toepassing !!!

Arbeidsomstandighedenbesluit

Hoofdstuk 6. Fysische factoren
Afdeling 1. Temperatuur en luchtverversing
Afdeling 2. Verlichting
Afdeling 3. Lawaai
Afdeling 4. Straling
Afdeling 5. Werken onder overdruk
Artikel 6.13. Definities en toepasselijkheid


1.In het bij of krachtens deze afdeling bepaalde wordt verstaan onder:


a. duikarbeid: het verrichten van arbeid in een vloeistof of in een droge duikklok met
inbegrip van het verblijf in die vloeistof of in die droge duikklok, waarbij voor de ademhaling
gebruik wordt gemaakt van een gas onder een hogere druk dan de atmosferische druk;



b. caissonarbeid: het verrichten van arbeid in een ruimte die onder een druk van ten minste
104 Pa boven de atmosferische druk staat en geheel of gedeeltelijk door een vloeistof
wordt omgeven alsmede het verblijf in en het transport van en naar die ruimte;



c. overige arbeid onder overdruk: het verrichten van andere arbeid dan duik- of
caissonarbeid in een ruimte onder een druk van ten minste 104 Pa boven de atmosferische
druk met inbegrip van het verblijf in die ruimte.



2.Deze afdeling is mede van toepassing op de arbeid in of op een zeeschip die in rechtstreeks
verband staat met de te verrichten arbeid onder overdruk.



3.Op duikarbeid met Self-Contained Underwater Breathing Apparatus (SCUBA), bestaande uit
de instructie van sportduikers tot een duikdiepte van maximaal 50 meter, met een
decompressietijd van ten hoogste 20 minuten en met een partiële zuurstofdruk in het ademgas
van maximaal 1,4.105 PA, zijn uitsluitend de artikelen 6.14 en 6.15, eerste lid, onder a en b en d,
van toepassing.

Artikel 6.14. Geschiktheid
Duikarbeid, caissonarbeid en overige arbeid onder overdruk worden verricht door een persoon, die in
een zodanige lichamelijke en geestelijke toestand verkeert, dat hij in staat is de gevaren, die zijn
verbonden aan de door hem te verrichten arbeid, te onderkennen en zo mogelijk te voorkomen of te
beperken.

Artikel 6.14a. Arbeidsgezondheidskundig onderzoek



1.Personen, die worden belast met het verrichten van duikarbeid, caissonarbeid en overige
arbeid onder overdruk worden voor de aanvang van die arbeid onderworpen aan een
arbeidsgezondheidskundig onderzoek, dat gericht is op de bijzondere gevaren voor de
gezondheid, waaraan zij bij de uitoefening van die arbeid kunnen blootstaan.



2.Na een periode van ten hoogste twaalf maanden na het onderzoek, bedoeld in het eerste lid,
wordt het arbeidsgezondheidskundig onderzoek herhaald en vervolgens telkens met een
tussenperiode van ten hoogste twaalf maanden sinds het voorafgaande onderzoek.



3.Het arbeidsgezondheidskundig onderzoek, bedoeld in het eerste en tweede lid, wordt
uitgevoerd door een arts, die in het bezit is van een certificaat duikerarts, dat is afgegeven door
Onze Minister of een certificerende instelling.



4.Bij ministeriële regeling worden nadere regels gesteld met betrekking tot de uitvoering van het
arbeidsgezondheidskundig onderzoek. Deze regels kunnen betrekking hebben op:


a. de gegevens, die bij het onderzoek worden overgelegd;



b. de wijze waarop het onderzoek wordt uitgevoerd;



c. de wijze van beoordeling van de geschiktheid of ongeschiktheid van personen voor het
verrichten van duikarbeid, caissonarbeid of overige arbeid onder overdruk;



d. de wijze van registratie, verwerking en bewaring, alsmede de tijdsduur van bewaring van
de uit het onderzoek verkregen gegevens.



5.Een persoon verricht slechts duikarbeid, caissonarbeid of overige arbeid onder overdruk indien
uit het arbeidsgezondheidskundig onderzoek blijkt, dat het verrichten van die arbeid op
medische gronden toelaatbaar is. Indien uit de uitslag van het arbeidsgezondheidskundig
onderzoek blijkt dat het verrichten van duikarbeid, caissonarbeid of overige arbeid onder
overdruk slechts onder de daarin aangegeven beperkende voorschriften toelaatbaar is, worden
deze voorschriften in acht genomen.



6.Op verzoek van de werkgever of de onderzochte persoon wordt het in dit artikel bedoelde
onderzoek één maal opnieuw uitgevoerd door een andere arts, die in het bezit is van een
certificaat duikerarts als bedoeld in het derde lid. Het resultaat van het hernieuwde onderzoek
treedt in de plaats van het daaraan voorafgaande.

Artikel 6.14b. Duikerarts
In verband met de uitvoering van arbeidsgezondheidskundige onderzoeken als bedoeld in artikel
6.14a, eerste en tweede lid, kunnen voor de afgifte van het certificaat duikerarts, bedoeld in artikel
6.14a, derde lid, bij ministeriële regeling verschillende vakbekwaamheids-, opleidings- of registratieeisen worden gesteld.

Artikel 6.15. Veiligheidsmaatregelen


1.Indien duikarbeid, caissonarbeid en overige arbeid onder overdruk worden verricht, is met
inachtneming van de stand van de techniek en rekening houdende met de specifiek te verrichten
arbeid:


a. nabij de plaats waar de arbeid wordt verricht een deugdelijke schriftelijke werkinstructie
aanwezig die ten minste de door de werknemers te treffen veiligheidsvoorzieningen
alsmede de noodprocedures bevat;



b. aan de werknemers deugdelijk materieel dat in goede staat verkeert en voldoende
ademgas van goede kwaliteit ter beschikking gesteld;





c. nabij de plaats waar de arbeid wordt verricht een daartoe opgeleid persoon aanwezig die
de werknemers adequaat medisch begeleiden kan;



d. nabij de plaats waar de arbeid wordt verricht een adequate eerste-hulpuitrusting
aanwezig.

2.De in het eerste lid, onder c, bedoelde persoon kan terstond in contact treden met een arts als
bedoeld in artikel 6.14a, derde lid.

Artikel 6.15a. Certificering onderhoudssysteem duik- en caissonmaterieel


1.Duikarbeid, caissonarbeid en overige arbeid onder overdruk worden verricht door een
werkgever die in het bezit is van een certificaat Onderhoudssysteem duik- en caissonmaterieel,
dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling.



2.Het certificaat, bedoeld in het eerste lid, of een afschrift daarvan is op de arbeidsplaats
aanwezig en wordt desgevraagd getoond aan de toezichthouder.

Artikel 6.16. Duikarbeid


1.Duikarbeid wordt verricht door een of meer duikers die worden bijgestaan door een
reserveduiker en een ploegleider.



2.De reserveduiker verricht slechts duikarbeid bestaande uit het verlenen van hulp aan en het
redden van in moeilijkheden geraakte duikers. Bij het gebruik van een duikklok is de
reserveduiker in de klok aanwezig.



3.De ploegleider is in het bezit van een certificaat duikploegleider met betrekking tot de soort
arbeid die hij verricht, dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling.



4.In afwijking van het eerste lid, mag de ploegleider tevens als reserveduiker optreden, indien
duikarbeid wordt verricht in een vloeistof die in overwegende mate uit water bestaat met een
maximaal bereikbare diepte van 9 meter en een maximale stroomsnelheid van 0,5 meter per
seconde en waarbij geen voorzienbare kans bestaat dat de duikers in die vloeistof in
moeilijkheden raken.



5.Een ieder die duikarbeid heeft verricht, houdt hiervan aantekening in een persoonlijk
duiklogboek. In dit logboek worden, naast de aard van de duikarbeid, ten minste het gevolgde
duikschema inclusief het gevolgde decompressieverloop alsmede de verblijftijd in de vloeistof
aangetekend.



6.De duikers en de reserveduiker zijn in het bezit van een certificaat duikarbeid met betrekking
tot de soort arbeid die zij verrichten, dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende
instelling.



7.Indien duikarbeid wordt verricht is de persoon, bedoeld in artikel 6.15, eerste lid, onder c, in het
bezit van een certificaat duikmedische begeleiding met betrekking tot de soort arbeid die hij
verricht, dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling.



8.Het certificaat duikploegleider, het certificaat duikarbeid en het certificaat duikmedische
begeleiding, bedoeld in het derde respectievelijk het zesde en zevende lid, of afschriften daarvan
zijn op de arbeidsplaats aanwezig en worden desgevraagd getoond aan de toezichthouder.



9.Het zesde lid is niet van toepassing op degene die in het kader van een opleiding tot duiker
duikarbeid verricht, mits dit gebeurt onder toezicht van een persoon die in het bezit is van een
certificaat als bedoeld in dat lid.

Artikel 6.17. Melding duikarbeid



1.Duikarbeid die wordt verricht,


a. op een diepte groter dan 9 meter;



b. bij een stroomsnelheid groter dan 0,5 meter per seconde;



c. met voorgenomen decompressie;



d. met een ademgas anders dan lucht;



e. over een periode langer dan een week, of



f. ten behoeve van de ondergrondse winningsindustrie of de winningsindustrie die
delfstoffen wint met behulp van boringen, wordt ten minste vijf werkdagen vóór de aanvang
ervan schriftelijk gemeld bij een daartoe aangewezen toezichthouder onder opgaaf van de
plaats waar de arbeid zal worden verricht, het tijdstip waarop deze zal aanvangen, het
vermoedelijke aantal betrokken werknemers en het aantal werknemers dat daadwerkelijk
duikarbeid zal verrichten.



2.Indien de periode tussen de opdracht tot het verrichten van duikarbeid als bedoeld in het
eerste lid en de uitvoering ervan wegens het onvoorziene en spoedeisende karakter van de
duikarbeid korter is dan vijf werkdagen, dan wordt de duikarbeid zo spoedig mogelijk bij de
ambtenaar, bedoeld in het eerste lid, gemeld.



3.De in het eerste lid bedoelde schriftelijke melding gaat in geval van duikarbeid ten behoeve
van de ondergrondse winningsindustrie of de winningsindustrie die delfstoffen wint met behulp
van boringen, vergezeld van informatie over de veiligheids- en gezondheidsrisico's van de
duiklocatie.



4.Het eerste lid is niet van toepassing op arbeid die in het kader van een opleiding tot duiker
wordt verricht.

Artikel 6.18. Compressiekamer duikarbeid


1.Bij de plaats waar duikarbeid in water wordt verricht op een diepte van meer dan 15 m of in
een andere vloeistof onder een hogere druk dan 1,5.105 Pa boven de atmosferische druk, is een
geschikte compressiekamer, voorzien van een personen- en medicijnsluis, aanwezig.



2.Onverminderd het eerste lid is bij de plaats waar duikarbeid wordt verricht een
compressiekamer aanwezig indien de reistijd tussen de duiklocatie en de dichtstbijzijnde
behandelfaciliteit met compressiekamer meer dan 2 uur bedraagt.



3.De compressiekamer, bedoeld in het eerste lid:





a. heeft een omvang en een inrichting die zijn afgestemd op het aantal personen dat
duikarbeid verricht en de aard van de werkzaamheden, en



b. biedt ten minste plaats aan twee personen.

4.De compressiekamer wordt op de juiste wijze gebruikt.

Artikel 6.19. Caissonarbeid


1.Caissonarbeid wordt door ten minste twee personen verricht.



2.Ten minste 30 dagen vóór het verrichten van caissonarbeid wordt een daartoe aangewezen
toezichthouder hiervan schriftelijk in kennis gesteld, onder overlegging van een deugdelijk
werkplan.



3.Een caisson wordt gebouwd, geïnstalleerd, aangepast of gedemonteerd onder toezicht van
een speciaal daarvoor aangewezen persoon.



4.Caissons worden regelmatig door een speciaal daarvoor aangewezen persoon geïnspecteerd.

Artikel 6.20. Compressiekamer caissonarbeid


1.Bij de plaats waar caissonarbeid wordt verricht onder een hogere druk dan 1,5.105 Pa boven
de atmosferische druk, is een geschikte compressiekamer, voorzien van een personen- en
medicijnsluis, aanwezig.



2.Onverminderd het eerste lid is bij de plaats waar caissonarbeid wordt verricht een
compressiekamer aanwezig indien de reistijd tussen die plaats en de dichtstbijzijnde
behandelfaciliteit met compressiekamer meer dan 2 uur bedraagt.



3.De compressiekamer, bedoeld in het eerste lid:





a. heeft een omvang en een inrichting die zijn afgestemd op het aantal personen dat
caissonarbeid verricht en de aard van de werkzaamheden, en



b. biedt ten minste plaats aan twee personen.

4.De compressiekamer wordt op de juiste wijze gebruikt.

