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Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

's-Gravenhage, 27 juli 1984 

Na de mededeling die ik u daarover had gedaan in mijn brief van 29 
november 1983 (vergaderjaar 1983-1984, Handelingen, Aanhangsel 215), 
heb ik in mijn brief van 14 februari 1984 (vergaderjaar 1983-1984, Hande-
lingen, Aanhangsel 954) melding gemaakt van het op gang zijn van de 
procedure om te komen tot een aanwijzing volgens artikel 5 van de 
Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) waardoor de kruitfabriek in 
Muiden zou worden verplicht tot het opstellen van een arbeidsveiligheids-
rapport. In verband daarmede heb ik in laatstgenoemde brief tevens de 
aandacht gevestigd op enkele belangrijke aspecten van een arbeidsveilig-
heidsrapport. 

In aansluiting aan het voorgaande kan ik u thans berichten dat bedoelde 
aanwijzing inmiddels heeft plaatsgevonden en wel bij een beschikking van 
de directeur-generaal van de Arbeid van 17 juli j l . Het betreft een in de 
beschikking met name genoemd deel van het bedrijf en de beschikking 
gaat twee jaren na dagtekening daarvan in: dan moet het arbeidsveilig-
heidsrapport dus opgesteld zijn. 

Voor dat doel heeft de directeur-generaal van de Arbeid gebruik gemaakt 
van de bevoegdheid, die hem daartoe wordt verleend bij artikel 5, tweede 
lid, van de Arbeidsomstandighedenwet. Het eerste lid van dat artikel ziet, 
ter zake van de verplichting betreffende de aanwezigheid van een arbeids-
veiligheidsrapport, op een aanwijzing bij algemene maatregel van bestuur. 
Dan gaat het om een categorie van bedrijven, inrichtingen of delen daarvan. 
Een zodanige aanwijzing heeft plaatsgevonden bij Koninklijk besluit van 12 
augustus 1981 (Stb. 556), dat per 1 februari 1982 in werking is getreden en 
dat betrekking had op de chemische procesindustrie. De bevoegdheid zoals 
de directeur-generaal van de Arbeid die nu op basis van het tweede lid van 
het wetsartikel heeft gehanteerd, beperkt zich tot afzonderlijke gevallen. 

Na hetgeen in vorige brieven aan u betreffende de kruitfabriek ter zake in 
het vooruitzicht was gesteld, meende ik er goed aan te doen u bij dezen van 
het feit van de aanwijzing op de hoogte te stellen. 

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
A. Kappeyne van de Coppello 
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