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De ondergetekenden stellen de volgende amendementen voor: 

I 

Artikel 2 wordt als volgt gelezen: 

Artikel 2 

1. Het bij of krachtens deze wet bepaalde is met betrekking tot verrichtin-
gen van leerlingen, studenten en personeel in onderwijsinrichtingen of ge-
deelten daarvan, open ruimten daaronder begrepen, van toepassing, voor 
zover daarin in verband met deze verrichtingen gevaar voor de veiligheid of 
de gezondheid bestaat of kan bestaan. Bij algemene maatregel van bestuur 
kunnen ten aanzien van inrichtingen als bedoeld in de eerste zin of gedeel-
ten van die inrichtingen de bepalingen van deze wet niet van toepassing 
worden verklaard of andere bepalingen daarvoor in de plaats worden 
gesteld. De voordracht tot een algemene maatregel van bestuur als bedoeld 
in de tweede zin wordt Ons gedaan door Onze Ministèren Onze Ministers 
wie het mede aangaat tezamen. 

2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen met betrek-
king tot arbeid, verricht in de burgerlijke openbare dienst, regelen worden 
gesteld, welke afwijken van het bij of krachtens deze wet bepaalde of strek-
ken ter aanvulling daarvan. In de eerste zin wordt onder openbare dienst be-
grepen de instellingen, diensten en bedrijven door de Staat en de openbare 
lichamen beheerd. De voordracht tot een algemene maatregel van bestuur als 
bedoeld in de eerste zin wordt Ons gedaan door Onze Minister en Onze Mi-
nister van Binnenlandse Zaken alsmede Onze Ministers wie het mede aan-
gaat tezamen. 

3. Bij gezamenlijk besluit van Onze Minister en Onze Ministers wie het 
mede aangaat kan worden bepaald dat het bij of krachtens deze wet bepaal-
de geheel of gedeeltelijk niet van toepassing is ten aanzien van arbeid ver-
richt in onderscheidenlijk op een luchtvaartuig, een zeeschip of een binnen-
vaartuigdan wel een voertuig opeen openbare weg of een spoor- of tram-
weg. 
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4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen, met inacht-
neming van het belang van de beveiliging van de gestichten als bedoeld in 
de Beginselenwet gevangeniswezen (Stb. 1951,596) en de rijksinrichtingen 
voor kinderbescherming, met betrekking tot arbeid in bovenbedoelde ge-
stichten en inrichtingen regelen worden gesteld, welke afwijken van het bij 
of krachtens deze wet bepaalde of strekken ter aanvulling daarvan. De voor-
dracht tot een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in de eerste zin 
wordt Ons gedaan door Onze Minister en Onze Ministers wie het mede aan-
gaat tezamen. 

5. Het bij of krachtens deze wet bepaalde is niet van toepassing ten aan-
zien van arbeid verricht in militaire dienst, behoudens voor zover bij of 
krachtens algemene maatregel van bestuur anders is bepaald. Ter verzeke-
ring van de veiligheid, ter bescherming van de gezondheid en ter bevorde-
ring van het welzijn in verband met de arbeid in militaire dienst kunnen bij of 
krachtens algemene maatregel van bestuur, met inachtneming van het be-
lang van de landsverdediging, regelen worden gesteld, welke afwijken van 
het bij of krachtens deze wet bepaalde of strekken tot aanvulling daarvan. De 
voordracht tot een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in de eerste 
of tweede zin wordt Ons gedaan door Onze Minister en Onze Ministervan 
Defensie tezamen. 

6. Het bij of krachtens deze wet bepaalde is niet van toepassing ten aan-
zien van arbeid: 

a. verricht in de ondergrondse werken van mijnen benevens in de bij een 
mijn behorende bovengronds gelegen werken en inrichtingen, die zijn aan-
gewezen krachtens artikel 9, eerste lid, onder a, van de Mijnwet 1903 (Stb. 
1904,73); 

b. verricht in een arbeidsverhouding behorend tot een door Onze Minister 
aangewezen categorie, voor zover dit bij de aanwijzing is bepaald. 

7. De werkgever en de werknemers zijn verplicht tot naleving van de voor-
schriften en verboden welke bij of krachtens de in de voorlaatste zin van het 
eerste lid, het tweede, vierde of vijfde lid, tweede zin, bedoelde algemene 
maatregelen van bestuur zijn vastgesteld voor zover en op de wijze als bij ie-
der dezer maatregelen is bepaald. 

II 

Artikel 42 wordt als volgt gewijzigd. 

A. In het tweede lid vervalt de dubbele punt achter «van kracht» alsmede 
onderdeel a, en vervalt «b». 

B. Aan het artikel wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende: 
3. Met betrekking tot verrichtingen als omschreven in artikel 2, eerste lid, 

en arbeid als omschreven in artikel 2, tweede, derde onderscheidenlijk 
vierde lid, blijft deze wet buiten toepassing totdat de algemene maatregel 
van bestuur onderscheidenlijk het besluit van Onze Ministers, vastgesteld 
krachtens het lid van artikel 2 dat op die verrichtingen of arbeid betrek-
king heeft, in werking is getreden. Tot vorenbedoeld tijdstip blijft de Veilig-
heidswet 1934 voor zover van toepassing op vorenbedoelde verrichtingen 
en arbeid, in afwijking van het eerste lid, met betrekking tot die verrichtingen 
en arbeid van kracht. 

III 

In artikel 53 wordt in plaats van «2, vijfde lid,» gelezen: 2, zevende l id,. 

Weijers 
B. Bakker 
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