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A. In artikel 3, eerste lid, onderdeel a, wordt na «maatregelen dienen te 
worden genomen» ingevoegd: «waaronder begrepen het zo nodig aan de 
werknemer ter beschikking stellen van doelmatige en passende bescher-
mingsmiddelen,». 

B. Artikel 4 wordt gewijzigd als volgt. 

1. Het vierde lid wordt gelezen: 
«4. De werkgever moet omtrent het ondernemingsbeleid, voor zover dat 

van invloed kan zijn op de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de 
werknemers in het bedrijf of de inrichting, alsmede omtrent het jaarplan, 
overleg plegen met de Commissie of de Commissies en, indien geen Com-
missie is ingesteld, met de betrokken werknemers. Behoort het bedrijf of de 
inrichting tot een onderneming waarvoor een ondernemingsraad is inge-
steld, dan is ten aanzien van dit overleg de Wet op de ondernemingsraden 
vantoepassing.». 

2. Aan het vijfde lid wordt een zin toegevoegd, luidende: «Bij de toezen-
ding van het jaarplan aan het districtshoofd wordt mededeling gedaan van 
het oordeel van de Commissie of Commissies, onderscheidenlijk van de 
werknemers of de ondernemingsraad over het jaarplan.». 

C. Artikel 5 wordt gewijzigd als volgt: 

1. Het vijfde lid wordt gelezen: 
«5. Van het rapport en de wijziging daarvan worden zeven afschriften aan 

het districtshoofd en een afschrift aan de ter zake bevoegde Commissie on-
derscheidenlijk de ondernemingsraad gezonden.». 

2. Aan het achtste lid wordt, onder verandering van de punt in een punt-
komma aan het slot, een nieuw onderdeel toegevoegd, luidende: 

«2. het bestuur van de gemeente en van de provincie waarin het bedrijf, 
de inrichting of het deel daarvan, waarop het rapport betrekking heeft, is ge-
legen, behalve indien dit bestuur het gezag is bedoeld onder d.». 

D. In artikel 7, eerste lid, wordt in plaats van «bij het verrichten van ar-
beid» gelezen: «in verband met het verrichten van arbeid», en wordt aan dat 
lid de volgende zin toegevoegd: «Onder een ongeval dat een werknemer in 
verband met het verrichten van arbeid overkomt, is niet begrepen een onge-
val dat de werknemer overkomt op weg van huis naar zijn arbeid of terug.». 
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E. In artikel 8, eerste l id, word t in plaats van «ervoor zorgen dat een jaar-
verslag aanwezig is» gelezen: «een jaarverslag opmaken». 

F. Art ikel 12 word t gewijzigd als volgt. 

1. Het vierde lid word t gelezen: 
«4. Een Commissie bestaat uit ver tegenwoordigers van de betrokken 

werknemers, die daartoe door die werknemers uit hun midden worden ge-
kozen. Indien het bedrijf of de inr icht ing uit afdel ingen bestaat waar in het in 
artikel 14 bedoelde overleg plaatsvindt, kiest iedere afdeling één persoon als 
haar ver tegenwoordiger , en wel in die Commissie welke mede ten behoeve 
van de werknemers van die afdeling is ingesteld. Een Commissie kan echter 
geen groter aantal leden tellen dan een ondernemingsraad op grond van ar-
tikel 6, eerste l id, van de Wet op de ondernemingsraden, indien voor de be-
trokkken werknemers een ondernemingsraad zou zijn ingesteld. Voor de 
toepassing van dit lid word t een bestuurder in de zin van de Wet op de on-
dernemingsraden niet als werknemer beschouwd.». 

2. Aan het vi j fde lid word t een zin toegevoegd, lu idende: «Ten aanzien 
van een Commiss ie is artikel 17 van de Wet op de ondernemingsraden van 
overeenkomst ige toepassing.». 

3. In het zesde l id, eerste zin, word t in plaats van «een door hem te nemen 
besluit» gelezen: «elk door hem voorgenomen besluit». 

Voorts word t na de eerste zin een zin ingevoegd, lu idende: 
«Ten aanzien van deze verpl icht ing is artikel 27, derde l id, van de Wet op 

de ondernemingsraden van overeenkomstige toepassing.». 
Ten slotte word t de laatste zin vervangen door de volgende z innen: 
«Een besluit van de werkgever, dat genomen is zonder dat ten aanzien 

daarvan de vereiste ins temming van de Commissie, onderscheidenli jk de 
goedkeuring van de bedri j fscommissie, dan wel in een bezwaarschriftproce-
dure als bedoeld in artikel 38, vi j fde l id, de goedkeur ing van onze Minister is 
verkregen, is niet ig. 

Artikel 27, vi j fde l id, van de Wet op de ondernemingsraden is van overeen-
komstige toepassing, met dien verstande dat in plaats van «ondernemings-
raad» en «ondernemer» wordt gelezen: «Commissie, onderscheidenli jk 
werkgever», en dat de beslissing omtrent de niet igheid word t genomen 
door Onze Minister. De werkgever is verpl icht zich te onthouden van hande-
l ingen die strekken tot ui tvoering of toepassing van een nietig besluit.». 

4. In het achtste lid word t in plaats van «een deskundige» gelezen: «een 
of meer deskundigen». 

G. In artikel 13, tweede l id, worden achter het woord «inrichting» inge-
voegd de woo rden : «en zijn bevoegdheden ter zake van die aangelegenhe-
den aan die Commissie heeft overgedragen». 

H. Art ikel 14, eerste l id, word t gelezen: 
«1. Indien een bedrijf of een inr icht ing uit afdel ingen bestaat, die als een 

werkeenheid kunnen worden beschouwd, moet in elk van die afdel ingen, 
voor zover de vei l igheid, de gezondheid of het welzi jn van de betrokken 
werknemers dat vereist, regelmatig overleg worden gepleegd tussen dege-
ne die met de leiding van die afdeling is belast en de in die afdel ing werkza-
me personen. Het overleg mag ook plaatsvinden met personen die daartoe 
door de betrokken werknemers uit hun midden worden gekozen. Deze ver-
pl icht ing geldt ten aanzien van een bepaalde afdeling niet, indien de werkge-
ver een Commiss ie heeft ingesteld die ui tslui tend werkzaam is ten behoeve 
van de werknemers van die afdeling.». 

I. Art ikel 15 word t gewijzigd als volgt. 
1. In de eerste volzin van het derde lid word t in plaats van «de verhouding 

waarin de werknemer staat tot de arbeid die hij verricht» gelezen: «de ver-
houding waar in werknemers staan tot hun arbeid en arbeidsmil ieu». 
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2. Na onderdeel o van het derde lid wordt de volgende alinea toege-
voegd: 

«Een afschrift van een advies, verstrekt op grond van de tweede zin aan de 
werkgever dan wel de ter zake bevoegde Commissie onderscheidenlijk de 
ondernemingsraad, wordt door de bedrijfsgezondheidsdienst gezonden aan 
de andere partij. Indien beide Colleges ontbreken zorgt de werkgever er-
voor dat de inhoud van een aan hem gericht advies zo spoedig mogelijk ter 
kennis van de belanghebbende werknemers wordt gebracht.». 

3. Aan het vierde lid wordt de volgende zin toegevoegd: «Op het beëindi-
gen van de dienstbetrekking van de in de dienst werkzame artsen zijn het 
tweede en vijfde lid van artikel 21 van de Wet op de ondernemingsraden van 
overeenkomstige toepassing.». 

J. Artikel 16 wordt gewijzigd als volgt. 
1. Aan het derde lid worden de volgende zinnen toegevoegd: 
«Een afschrift van zodanig advies, verstrekt aan de werkgever dan wel de 

ter zake bevoegde Commissie onderscheidenlijk de ondernemingsraad, 
wordt door de veiligheidsdienst onderscheidenlijk de veiligheidskundige ge-
zonden aan de andere partij. Indien beide Colleges ontbreken zorgt de werk-
gever ervoor dat de inhoud van een aan hem gericht advies zo spoedig mo-
gelijk ter kennis van de belanghebbende werknemers wordt gebracht.». 

2. Aan het vijfde lid worden de volgende zinnen toegevoegd: 
«De vorenbedoelde veiligheidskundige oefent zijn taak uit met behoud 

van zijn zelfstandig oordeel op het gebied van zijn deskundigheid en met be-
houd van zijn onafhankelijkheid ten opzichte van degene die aan het hoofd 
staat van vorenbedoeld bedrijf of vorenbedoelde inrichting. Op het beëindi-
gen van de dienstbetrekking van een veiligheidskundige als bedoeld in het 
eerste, tweede of vierde lid zijn het tweede en vijfde lid van artikel 21 van de 
Wet op de ondernemingsraden van overeenkomstige toepassing.». 

K. Artikel 21 wordt gewijzigd als volgt. 
1. In onderdeel w a n het tweede lid wordt aan het slot de punt vervangen 

door een puntkomma. 
2. Aan het tweede lid worden de volgende onderdelen toegevoegd: 
«w. de taal waarin veiligheidsaanduidingen of gebruiksaanwijzingen zijn 

gesteld; 
x. communicatiemogelijkheden van werknemers die geïsoleerd arbeid 

verrichten; 
ij. informatieverschaffing inzake doel en resultaat van de arbeid.». 
3. De onderdelen a en b van het derde lid worden gelezen als volgt: 
«a. het werktempo en de wijze waarop voor het overige de arbeid wordt 

verricht; 
b. de inhoud en organisatie van de arbeid alsmede de ergonomische as-

pecten van de arbeid en de overige arbeidsomstandigheden;». 
3. Toegevoegd wordt een nieuw lid, luidende: 
«5. Regelen als bedoeld in het eerste lid ter voorkoming of bestrijding van 

silicose of andere stoflongziekten dan wel andere ziekten die het gevolg kun-
nen zijn van het inademen van stofdeeltjes, kunnen mede strekken tot be-
scherming van de gezondheid van anderen dan werknemers en kunnen me-
de betrekking hebben op het voorhanden hebben van stoffen of voorwer-
pen.». 

L. Aan artikel 24 wordt de volgende zin toegevoegd: «Regelen als be-
doeld in artikel 21, vijfde lid, kunnen zich mede richten tot personen die niet 
werkgever of werknemer in de zin van deze wet zijn.». 

M. Het slot van artikel 25, eerste lid, beginnende met onderdeel c, wordt 
gelezen als volgt: 

«c. gereedschappen, installaties, machines, werktuigen of andere hulp-
middelen bij de arbeid, 
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een en ander zoals zo nodig nader bij die maatregelen bepaald. 
Een aanwijzing brengt geen wi jz ig ing in de burgerrechtel i jke verpl icht in-

gen van de werkgever jegens de werknemer met betrekking tot zaken als be-
doeld onder a tot en met c » . 

N. In artikel 26 word t na «de artikelen 23,» ingevoegd: «29, derde l id, laat-
stezin,». 

0 . In artikel 27, tweede l id, w o r d t in plaats van «welke technische organi-
satorische vei l igheidsvoorzieningen zullen worden getroffen» gelezen: 
«welke voorzieningen daarbi j zullen worden getroffen». 

P. Artikel 32 word t gewi jz igd als vo lgt : 
1. In de eerste zin van het eerste lid word t in plaats van «het negende of 

t iende lid» gelezen: «het zesde of zevende l id», terwi j l in de tweede zin van 
dat l id in plaats van «bedoeld in het t iende lid» word t gelezen: «bedoeld in 
het zevende lid». 

2. Het derde tot en met v i j fde lid verval len. 
3. Het zesde tot en met t iende lid worden ve rnummerd tot derde tot en 

met zevende l id. 
4. In het derde lid vervalt de zinsnede «als in dit artikel bedoeld». 
5. Het vi j fde lid word t gelezen: 
«5. De verpl icht ing bedoeld in het vierde lid geldt niet zolang daartegen 

ingevolge artikel 38 een bezwaarschrif t kan worden ingediend en zolang o m -
trent een zodanig bezwaarschrift niet is beslist.». 

6. In de aanhef van het zesde lid vervalt de zinsnede «,als bedoeld in dit 
artikel,». 

7. In het zesde l id, onder b, word t na «artikel 3,» ingevoegd: «eerste lid,». 
8. Het zesde l id, onder c, wo rd t gelezen: 

«c. artikel 4, eerste tot en met v i j fde l id;». 
9. Het zesde l id, onder i, w o r d t gelezen: 

«i. artikel 12, eerste l id, en v ierde tot en met negende l id;». 
10. Het zevende l id, onder a, word t gelezen: 

«a. artikel 3, eerste l id, onder f en i; en tweede lid,». 

Q. Artikel 33 word t gewi jz igd als vo lgt : 
1. In de eerste zin van het zevende lid word t in plaats van «bepalen dat in 

afwi jk ing van het zesde lid aan de eis onmiddel l i jk of binnen een door de 
ambtenaar te bepalen te rmi jn moet worden voldaan» gelezen: «bepalen dat 
het zesde lid niet van toepassing is». 

2. Het achtste lid vervalt . 
3. Het negende en t iende lid worden ve rnummerd tot achtste en negende 

l id. 

R. In artikel 34, eerste l id, wo rd t het w o o r d «redeli jkerwijs» vervangen 
door: «naar zijn redelijk oordeel». 

S. Na artikel 34 word t een n ieuw artikel met een opschri f t ingevoegd, lui-
dende: 

«Werkonderbreking 

Artikel 34a 

Een werknemer is bevoegd het werk te onderbreken en de onderbreking 
voort te zetten, indien en zolang naar zijn redelijk oordeel gevaar voor perso-
nen als bedoeld in artikel 34, eerste l id, aanwezig is en het gevaar zo on-
middel l i jk dreigt dat de t i jd ontbreekt om de Arbeidsinspect ie te waarschu-
wen. 

Voor de duur van de onderbrek ing behoudt de werknemer zijn aanspraak 
op het naar t i jdru imte vastgesteld loon. Degene die stelt dat de werknemer 
de aanwezigheid van onmiddel l i jk dreigend gevaar als bedoeld in de eerste 
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zin op grond van de feiten waarop hij zich beroept, niet naar zijn redelijk oor-
deel mocht aannemen, moet dit bewijzen. Indien de onderbreking van het 
werk geschiedt buiten weten van de werkgever, onderscheidenlijk de bij de 
arbeid betrokken leidinggevende persoon, moet de werknemer de onderbre-
king terstond bij deze melden. Indien de onderbreking van het werk ter ken-
nis wordt gebracht van de ingevolge artikel 34, eerste of tweede lid, bevoeg-
de ambtenaar, geeft deze een bevel krachtens het eerste lid van dat artikel of 
verklaart hij, zo nodig onder het stellen van een eis als bedoeld in artikel 33, 
dat de arbeid kan worden verricht. Door de beschikking van de ambtenaar 
eindigt de bevoegdheid van de werknemer de werkonderbreking voort te 
zetten.». 

T. Artikel 36 wordt gewijzigd als volgt: 
1. In het eerste lid wordt in de eerste zin na «regelen» ingevoegd: «dan 

wel omtrent de aanwezigheid van ernstig gevaar voor personen als bedoeld 
in artikel 34, eerste lid», en wordt na de tweede zin de volgende zin inge-
voegd: «Bij het ontbreken vaneen terzake bevoegde Commissie onder-
scheidenlijk een ondernemingsraad kan mede een verzoek als bedoeld in de 
eerste en tweede zin worden gedaan door een vereniging van werknemers, 
die krachtens haar statuten ten doel heeft de belangen van haar leden als 
werknemers te behartigen en als zodanig in de betrokken onderneming of be-
drijfstak werkzaam is en in het bezit is van volledige rechtsbevoegdheid.». 

2. In het tweede lid wordt na «de verzoeker» ingevoegd: «of verzoekster». 
3. In de eerste zin van het derde lid wordt na «onderscheidenlijk de onder-

nemingsraad» ingevoegd: «alsmede aan de vereniging, bedoeld in de derde 
zin van het eerste lid, indien deze verzoekster is». 

4. In de tweede zin van het derde lid wordt in plaats van «beide colleges» 
gelezen: «de ter zake bevoegde Commissie onderscheidenlijk de onderne-
mingsraad». 

U. Artikel 38 wordt gewijzigd als volgt: 
1. In het eerste lid wordt in plaats van «of 16, tweede lid, dan wel tegen 

beschikken als bedoeld in artikel 32, vijfde lid» gelezen: «16, tweede 
lid, of 32, eerste lid». 

2. In het eerste tot en met vijfde lid wordt telkens in plaats van «21 dagen» 
gelezen: «30 dagen». 

3. In de tweede zin van het zevende lid wordt na «door de meerderheid 
van de belanghebbende werknemers» ingevoegd: «en een vereniging van 
werknemers die krachtens haar statuten ten doel heeft de belangen van haar 
leden als werknemers te behartigen en als zodanig in de betrokken onderne-
ming of bedrijfstak werkzaam is en in het bezit is van volledige rechtsbe-
voegdheid». 

4. Het achtste lid wordt gelezen als volgt: 
«8. Voor de toepassing van het eerste tot en met vierde lid geldt als dagte-

kening: 
a. voor de werkgever en de ter zake bevoegde Commissie onderschei-

denlijk de ondernemingsraad: de dag waarop de aangevochten beschikking 
door de ambtenaar die deze heeft genomen, te hunner kennis is gebracht; 

b. voor de meerderheid der belanghebbende werknemers en de vereni-
ging bedoeld in de tweede zin van het zevende lid: de dag waarop de inhoud 
van de aangevochten beschikking door de werkgever ter kennis is gebracht 
van de belanghebbende werknemers. 

Voor de toepassing van het vijfde lid geldt als dagtekening de dag waarop 
het aangevochten besluit door de bedrijfscommissie ter kennis is gebracht 
van de werkgever, onderscheidenlijk de inhoud van het aangevochten be-
sluit door de werkgever ter kennis is gebracht van de ter zake bevoegde 
Commissie.». 

5. In de tweede zin van het negende lid wordt in plaats van «de indiener 
van het bezwaarschrift en degenen die ingevolge deze wet een bezwaar-
schrift hadden kunnen indienen» gelezen: «de indiener of indienster en, in-
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dien zij geen indiener zi jn, de werkgever, de ter zake bevoegde Commissie 
onderscheidenl i jk de ondernemingsraad of, bij het ontbreken van beide col-
leges, de belanghebbende werknemers». 

6. In de laatste zin van het t iende lid word t in plaats van «alsmede aan de 
belanghebbenden bedoeld in het zevende lid» gelezen: «alsmede, indien zij 
geen indiener zi jn, aan de werkgever, de ter zake bevoegde Commissie on-
derscheidenli jk de ondernemingsraad of, bij het ontbreken van beide colle-
ges, de belanghebbende werknemers». 

V. Artikel 39, tweede l id, laatste zin, wo rd t gelezen: «Aan de niet-ambtel i j -
ke leden van de Raad, zijn commissies, subcommissies en werkgroepen als-
mede aan hun plaatsvervangers word t een vacatiegeld toegekend.». 

W. Art ikel 40, tweede l id, tweede zin, word t gelezen: «Tot leden van het 
College benoemt Onze Minister voorts in ieder geval een leidinggevende 
arts van de Gemeenschappeli jke Medische Dienst, bedoeld in hoofdstuk II, 
paragraaf 2a, van de Organisat iewet Sociale Verzekeringen (Stb. 1952, 344), 
een of meer ver tegenwoordigers van verenig ingen van artsen, waaronder in 
ieder geval de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedri j fsgeneeskun-
de en de Koninkli jke Nederlandse Maatschappi j tot Bevordering der Genees-
kunst, alsmede een gelijk aantal ver tegenwoord igers van de organisaties 
van werkgevers en van werknemers.». 

X. In artikel 41 wordt in plaats van «Distr ictscomité's» gelezen: «Districts-
commissies» en word t voor «het Comité» telkens gelezen: «de Distr ictsconv 
missie»; het opschrift word t gelezen: «Distr ictscommissie». 

IJ. Artikel 42, tweede l id, word t gelezen als volgt . 
«2. In afwi jk ing van het eerste lid bli jft de Vei l igheidswet 1934 van kracht: 
a. met betrekking tot een onderwi js inr icht ing als bedoeld in artikel 2, on -

der c, van die wet, en wel tot het t i jdst ip waarop ten aanzien van die onder-
wi js inr icht ing een besluit op grond van de tweede zin en een algemene 
maatregel van bestuur op grond van de derde zin, een en ander van artikel 2, 
tweede l id, van deze wet in werking treedt; 

b. met betrekking tot een algemene maatregel van bestuur of een minis-
terieel besluit vastgesteld krachtens artikel 19, tweede l id, en artikel 7, eerste 
l id, onder e, van die wet, tot een door Ons te bepalen t i jdst ip.». 

Z. Aan artikel 43 worden, onder wi jz ig ing van de punt in een puntkomma, 
twee nieuwe onderdelen toegevoegd, lu idende: 

«q. Het Besluit acetyleenontwikkelaars (Stb. 1967, 578), voor zover dit be-
sluit is gebaseerd op de artikelen 7 en 11 van de Vei l igheidswet 1934; 

r. een algemene maatregel van bestuur vastgesteld krachtens artikel 20v 
van de Vei l igheidswet 1934.». 

AA. Artikel 47 wordt als vo lgt gewi jz igd. 

1. In onderdeel K wordt «Artikel 13, eerste l id, als volgt gewi jz igd: 
1. Onderdeel b word t gelezen: «vervangen door: «Artikel 13, eerste l id, 

onderdeel b, wordt gelezen:»; punt 2 van onderdeel K vervalt. 
2. Onderdeel 10 word t gelezen: «Het opschri f t boven artikel 16 word t ge-

lezen: «Toezicht».». 

3. Onderdeel P word t gelezen: 
«Artikel 16 word t gelezen: «Artikel 16.1. De ambtenaren der Arbeidsinspec-

tie door Onze Minister aangewezen krachtens artikel 77 der Arbeidswet zijn 
in het door hem aangewezen ambtsgebied belast met de handhaving van 
het bij en krachtens deze wet bepaalde en de medewerk ing aan de uitvoe-
ring daarvan. 
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2. Onze Minister kan de handhaving van het bij of krachtens deze wet be-
paalde en de medewerk ing aan de ui tvoer ing ervan opdragen of mede op-
dragen aan anderen dan de in het eerste lid bedoelde ambtenaren. Indien de 
opdracht word t verleend aan ambtenaren ressorterende onder het departe-
ment van een andere dan Onze Minister, wo rd t het desbetreffende besluit 
genomen door Onze beide Ministers te zamen. i 

3. De in dit artikel bedoelde ambtenaren zijn bevoegd alle bedri jven, in-
r ichtingen en andere plaatsen - met ui tzondering van won ingen - t e betre-
den en alle onderzoekingen en handel ingen te verr ichten een en ander voor 
zover zulks noodzakelijk is voor de juiste vervul l ing van hun in dit artikel be-
doeldetaak.».». 

4. De onderdelen Q, R en S worden verletterd tot onderscheidenl i jk V, W 
e n X . 

5. Na onderdeel P worden de volgende nieuwe onderdelen ingevoegd: 

«Q. 
Artikel 17 vervalt. 

R. 
In artikel 18, eerste l id, word t in plaats van «De opspor ingsambtenaren» 

gelezen: «De in artikel 16 bedoelde ambtenaren». 

S. 
Artikel 19, eerste zin, word t gelezen: 
«De in artikel 16 bedoelde ambtenaren zijn bevoegd tot het verzegelen van 

gevaarli jke werktuigen en bevei l ig ingsmiddelen, ten aanzien waarvan inge-
volge artikel 3, eerste l id, een keuring is voorgeschreven, doch ten aanzien 
waarvan een geldig certif icaat van goedkeur ing niet kan worden getoond en 
welke evenmin zijn voorzien van een geldig merk van goedkeuring.». 

T. 
Artikel 20 word t gelezen: 
«Artikel 20. Een ieder is verpl icht aan de in artikel 16 bedoelde ambte-

naren alle door hen ver langde gegevens en inl icht ingen te verstrekken met 
betrekking tot de naleving van het bij of krachtens deze wet bepaalde, alsme-
de inzage te verlenen van alle bescheiden waarvan dezen voor de goede ver-
vul l ing van hun taak inzage nodig oordelen. Desverlangd moeten de ver-
langde gegevens en in l icht ingen schrifteli jk binnen een door deze ambte-
naren gestelde termi jn worden verstrekt». 

U 
In artikel 2 1 , eerste zin, wo rd t in plaats van «De opspor ingsambtenaren» 

gelezen: «De in artikel 16 bedoelde ambtenaren».». 

AB. In artikel 53 word t in plaats van «32, eerste l id, derde zin, tweede l id, 
derde zin, vi j fde l id, derde zin voor zover daarbi j de derde zin van het tweede 
lid van overeenkomstige toepassing is verklaard, en zevende l id, 33, vierde 
l id, tweede zin, vi j fde l id, achtste l id, eerste zin, en negende l id, derde zin» 
gelezen: «32, eerste l id, vierde zin, tweede l id, derde zin, en vierde l id, 33, 
vierde l id, tweede zin, vi j fde l id, en achtste l id, derde zin», en word t in plaats 
van «36, eerste l id, vierde tot en met zesde zin, en derde l id , tweede zin, vijf-
de l id, zevende l id, eerste en tweede zin, en achtste l id, derde zin» gelezen: 
«36, eerste l id, vi j fde tot en met zevende zin, en derde l id, tweede zin, 37, vijf-
de l id, zevende l id, eerste en tweede zin, en negende l id, derde zin». 

AC. In artikel 54, eerste l id, word t na «onder Onze goedkeuring» inge-
voegd: «, gehoord de Arbeidsraad,». 
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Toelichting 

A. Artikel 3 

Passende persoonl i jke beschermingsmiddelen zijn beschermingsmidde-
len die aan de individuele hoedanigheden van de drager zijn aangepast. 

B. Artikel 4 

De nieuwe redactie van de eerste volzin van artikel 4, vierde l id, is in het al-
gemeen deel van de Nota naar aanleiding van het eindverslag besproken. 
De tweede volzin is terwi l le van de duidel i jkheid positief geredigeerd. 

Ten einde aan het overleg met de personeelsvertegenwoordigers over het 
jaarplan meer gewicht te geven en voorts de Arbeidsinspectie in staat te 
stel len, rekening te houden met de eventuele wensen van de personeelsver-
tegenwoord ig ing inzake het jaarplan, in artikel 4, vi j fde l id, aangevuld met 
een bepal ing die het mogel i jk maakt dat de Arbeidsinspectie kennis neemt 
van het oordeel van de personeelsvertegenwoordiging over het jaarplan. 

D. Artikel 7 

Bij nadere overweging komt het mi j wensel i jk voor het art ikell id te verru i -
men, zodat ook de in dat lid bedoelde ongeval len die zich hebben voorge-
daan buiten de arbeidsplaatsen - bij voorbeeld in de kantine - onder de mel-
dingspl icht val len. 

F. Artikel 12 

Artikel 12, v ierde l id, is behalve de reeds in het algemeen deel van de nota 
aangekondigde wi jz ig ingen opnieuw geredigeerd, daar het wenseli jk lijkt een 
begrenzing aan te brengen in het aantal commissieleden. Dit houdt uiter-
aard mede verband met de ui tbreiding van de aan deze leden toe te kennen 
faci l i tei ten. Ten aanzien van het m a x i m u m aantal leden van een Commissie 
is aanslui t ing gezocht bij de regeling van het aantal leden van onderne-
mingsraden in artikel 6, eerste l id van de Wet op de ondernemingsraden. 

De overige aanvul l ingen van artikel 12 zijn grotendeels in het a lgemeen 
gedeelte van deze Nota besproken. Op deze plaats verdient nog vermeld ing , 
dat het slot van artikel 12, zesde l id, wat ruimer is geformuleerd. Met name is 
bepaald dat de minister degene is, die geschil len over de niet igheid behan-
delt. Het lijkt nameli jk achteraf bezien minder in het kader van deze wet te 
passen o m deze geschil len bij de kantonrechter te brengen. Ten slotte is in 
dit lid nu ook de norm opgenomen dat de werkgever verpl icht is zich te ont-
houden van handel ingen die strekken tot u i tvoer ing of toepassing van een 
nietig besluit. Zoals in de Nota reeds is opgemerkt , kan deze norm gehand-
haafd worden door middel van een aanwijz ing. 

H. Artikel 14 

Artikel 14, eerste l id, is opn ieuw geredigeerd, ten einde duidel i jker te ma-
ken dat ui tslui tend die afdel ingen van het werkover leg zijn vr i jgesteld, die 
een Commissie als bedoeld in artikel 12 hebben. 

I. Artikel 15 

De voorgestelde wi jz ig ing aan het slot van het derde lid betekent in sa-
menhang met de voorgestelde wi jz ig ing van de eerste zin van dat l id, dat het 
hier slechts gaat om adviezen van algemene strekking; adviezen over indiv i -
duele werknemers vallen erbuiten. Indien het advies aan de werkgever 
word t uitgebracht, is de Commissie of ondernemingsraad de «andere partij» 
voor wat betreft het verkri jgen van een afschrift, en omgekeerd. 
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J . -4rT/7ce/16 

De voorgestelde wi jz ig ing is toegel icht in het artikelsgewijze gedeelte van 
de Nota. 

K. e n L . Artikel 21 en 24 

De voorgestelde wi jz iging van artikel 24 en de toevoeging van een vi j fde 
l id aan artikel 21 beogen de jur id ische grondslag aan te vul len met betrek-
king tot de besluiten die thans nog op de Sil icosewet steunen. 

O. Artikel 27 

Bij nadere overweging blijkt het begr ip technische en organisatorische 
vei l igheidsvoorziening te eng. Het moet ook mogel i jk zijn voorschri f ten te 
geven inzake het schrifteli jk vast leggen van voorzieningen inzake bij voor-
beeld gezondheidsbescherming. Daartoe strekt de wi jz ig ing. 

P. Artikel 32 

Bij nadere overweging doet de in het wetsontwerp opgenomen mogel i jk-
heid o m van aanwijzingen van het distr ictshoofd zelf in beroep te komen, ge-
zien de bovendien opgenomen mogel i jkheid o m daarna bij de Minister in 
beroep te komen ingewikkeld aan. Ik heb dan ook besloten de procedure te 
vereenvoudigen, hetgeen heeft geleid tot schrapping van het oorspronkel i j -
ke derde tot en met vi j fde l id. De andere in de nieuw genummerde leden 1 
tot en met 6 opgenomen wi jz ig ingen zijn daarvan een uitvloeisel. De overige 
wi jz ig ingen hebben onder meer betrekking op de aanvul l ing van artikel 4, 
vi j fde l id, en de verru iming van de aanwi jz ingsbevoegdheid van de Arbeids-
inspectie. 

Q. Artikel 33 

In artikel 33, derde l id, word t voorgeschreven dat de eis de termi jn bevat 
waarb innen er aan moet zijn voldaan. Deze formuler ing houdt ook de moge-
l i jkheid in dat de te rmi jn «op nul» word t gesteld, en er derhalve word t be-
paald dat aan de eis onmiddel l i jk moet worden voldaan. Gezien dit ui tgangs-
punt betekent de voorgestelde wi jz ig ing in artikel 33, zevende l id, alleen 
een vereenvoudig ing in de fo rmuler ing . 

Het achtste lid is geschrapt, omdat het op jur idische bezwaren stuit een 
leidinggevende persoon strafrechteli jk aansprakeli jk te stellen in die geval-
len, dat deze niet bij machte is aan de eis te vo ldoen bij voorbeeld omdat de 
werkgever hem geen bevoegdheden heeft verleend tot het nemen van de 
nodige maatregelen. 

U. Artikel 38 

Voor de vakvereniging is de dag waarop de beroepstermijn gaat lopen 
gesteld op de dag waarop de inhoud van de beschikking door de werkgever 
ter kennis is gebracht van de belanghebbende werknemers. Verondersteld 
mag immers worden dat een belanghebbende werknemer die bezwaar te-
gen de beschikking heeft en die lid is van een vakvereniging, zich aanstonds 
met deze zal verstaan. 
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W. Artikel 40 

In de bestaande Veiligheidswet 1934 is voorgeschreven dat een gelijk aan-
tal vertegenwoordigers van de organisaties van werkgevers en van werkne-
mers door de Minister van Sociale Zaken wordt benoemd in het College van 
Bijstand en Advies voor de Bedrijfsgeneeskunde. Bij nadere overweging 
komt het mij gewenst voor een dergelijk voorschrift met zoveel woorden te 
handhaven. 

IJ. Artikel 42 

Op basis van artikel 19, tweede lid, zoals gewijzigd bij de wet van 23 no-
vember 1977 (Stb. 689), en artikel 7, eerste lid, onder e, van de Veiligheids-
wet 1934 wordt thans gewerkt aan een regeling voor die toestellen onder 
druk of meteen anderszins gevaarlijke inhoud die zich bevinden in inrichtin-
gen waarvoor de verplichting zal gelden tot het opstellen van een arbeids-
veiligheidsrapport. Bij een intrekking van de Veiligheidswet zoals in het ge-
wijzigde ontwerp is voorzien zou met de inwerkingtreding van deze wet aan 
de bedoelde regeling haar wettelijke grondslag worden ontnomen. Het 
voorliggende ontwerp bevat geen grondslag voor het tot stand brengen van 
veiligheidsvoorschriften aangaande de vervaardiging van bedoelde vaten, 
toestellen en dergelijke, terwijl ook de ingevolge artikel 47 van het ontwerp 
te wijzigen Wet op de gevaarlijke werktuigen voor de beoogde regeling geen 
geschikte grondslag zal kunnen bieden. Daarom dient de Veiligheidswet 
voorshands ten aanzien van de algemene maatregel van bestuur en ministe-
riële beschikking als bedoeld in bovengenoemde artikelen in stand te blij-
ven. 

A.A. Artikel 47 

Een overtreding van de bij of krachtens de Wet op de gevaarlijke werktui-
gen gestelde voorschriften zal volgens onderdeel N een economisch delict 
zijn. Verzuimd is de artikelen 16 tot en met 21 van de Wet op de gevaarlijke 
werktuigen hieraan aan te passen. De opsporing van economische delicten 
is nl. geregeld in de Wet op de economische delicten. De aanpassing is als-
nog neergelegd in de onderdelen O t/m U. 

De Minister van Sociale Zaken, 
W. Albeda 
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