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De aanbevelingen uit dit rapport zijn:

De NOB wordt geadviseerd om bij het ministerie van SZW aan te dringen op herziening van
deze regelgeving. Met de Stichting Werken Onder Overdruk zou een model ontwikkeld
kunnen worden vergelijkbaar met de lijst van kwalificaties zoals gehanteerd door de Health
and Safety Executive in Groot Brittannië. De standaarden van de internationale
duikorganisaties zijn in die regelgeving geïntegreerd.
De standaarden van de (inter)nationale duikorganisaties als NOB, PADI, SSI, NAUI of CMAS
– en aansluitend de EN-normen – kennen geen of nauwelijks vergelijk met regels voor
duikarbeid uit de Arbowet of het Arbobesluit.
De regels voor duikarbeid in de arbowetgeving zijn voor bepaalde duikarbeid overdreven en
niet relevant, voor sportduik-opleiding niet richtinggevend en voor sommige bezigheden van
sportduikers zeer belemmerend.
De NOB wordt geadviseerd in voorkomende gevallen leden of andere organisaties
ondersteuning te bieden bij een bezwaar of beroepsprocedure tegen door de Inspectie SZW
opgelegde boetes.
Een boetebeleid van het ministerie zoals nu lijkt te worden gehanteerd betekent ernstige
belemmeringen voor de ondersteuning door sportduikers van maatschappelijke doelen, zoals
beheer onderwater flora en fauna, archeologie, opsporing, milieubeweging of ondersteuning
bij wateractiviteiten.
Ook andere eisen uit de Arbowetgeving zoals medische keuring zijn niet passend voor
sportduikers of ontbreekt geheel. Met aanvulling voor leeftijdsgrenzen en frequentie kan
aangesloten worden bij de vragenlijst van de CMAS en UHMS ter beoordeling van medische
geschiktheid.
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Samenvatting
Veilig duiken en regels
Als leden van een duikvereniging op zoek gaan naar de sepia’s bij de Zeelandbrug zullen zij
waarschijnlijk niet denken aan veiligheidsregels van de Arbowet, maar zij volgen wel allerlei
andere voorschriften die veilig duiken mogelijk moeten maken.
De grote duikorganisaties CMAS, PADI, SSI en NOB hebben al hun opleidingen beschreven in
leerboeken of standaarden. Naast de beschrijving van de vereisten voor het verkrijgen van
verschillende certificaten zijn daar ook veiligheidsvoorschriften, theorie en de nodige
procedures in verwerkt. In de Europese normen (NEN-ISO 24801, 24802, 24803) vinden we de
meeste van die voorschriften terug.
Of iedereen zich altijd aan de voorschriften houdt weten we natuurlijk niet, maar gezien het
geringe aantal duikongevallen in Nederland, mag je aannemen dat er redelijk veilig gedoken
wordt.
Buiten verordeningen waar wel of niet gedoken mag worden, zijn er in Nederland geen
wettelijke regels voor het sportduiken. Iedereen mag zich al of niet gecertificeerd te water
begeven, maar doet dat dan in principe ook voor eigen rekening en risico.
Er zijn wel regels voor duiken als er sprake is van arbeid of werkzaam zijn voor iemand anders.
Die zijn terug te vinden in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) en het
Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit). Veel van die regels zijn weer uitgewerkt in
veiligheidsvoorschriften, trainings- en opleidingseisen.
Het is duidelijk dat werkzaamheden aan een pijpleiding vanuit een duikklok op de bodem van de
zee, arbeid is in de zin van de wet, maar of onderwaterfoto’s maken voor de actie van
Natuurmonumenten in de Oosterschelde arbeid is, staat nergens. Dat geldt ook voor een
duikbegeleider (divemaster, 3* duiker of duikbegeleider) die tijdens een toertje onder water de
weg wijst.
Wat zegt Arbo over duiken
De Arbowet zegt dat werkgevers verplicht zijn te zorgen voor veilige werkomstandigheden. In
die wettelijke voorschriften komen aan de orde:
risico inventarisatie en evaluatie (RI&E);
de aansluiting bij een Arbodienst;
de betrokkenheid van een bedrijfsarts;
aanstelling van een preventie medewerker;
voorlichting bedrijfshulpverlening.
Onder werkgever verstaat de wet een ieder die in commerciële zin een bedrijf heeft. Groot of
klein maakt niet uit; de wet geldt voor bedrijven en voor zzp’ers. Ook voor vrijwilligers,
uitzendkrachten of stagiaires moeten net als voor overige werknemers veilige
werkomstandigheden gecreëerd worden.
Daarnaast zijn er extra voorschriften voor werkzaamheden die bijzondere risico’s met zich
meebrengen zoals gevaarlijke stoffen, fysieke belasting, straling en ook duikarbeid.
In het Arbobesluit worden aan duikarbeid de volgende eisen gesteld:
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verplichte medische keuring;
vakbekwaamheid (beroeps)duikerarts;
opleidingseisen en (her)certificering voor duik- arbeid, A, B en C certificaat;
inrichting duikarbeid, reserveduiker, duikploeg- leider, logboek;
melding bij duikarbeid dieper dan 9 meter of stroming of andere omstandigheden;
aanwezigheid van een compressiekamer bij duiken dieper dan 15 meter.
Deze voorschriften zijn verder uitgewerkt in allerlei certificatie documenten.
Voor vrijwilligers bij verenigingen of sportorganisaties (dat zijn dus andere vrijwilligers dan bij
een commercieel bedrijf) gelden alleen de extra voorschriften uit het Arbobesluit. In geval van
duikarbeid dus het bovenstaande lijstje.
Artikel 6.13 lid 3 van het Arbobesluit maakt op die bijzondere eisen voor duikarbeid een
uitzondering voor SCUBA-instructie aan sportduikers. Die uitzondering geldt dus niet alleen voor
de duikvereniging maar ook voor een commerciële duikschool. Bij SCUBA-instructie aan
sportduikers gelden alleen de volgende vier voorschriften uit de artikelen 6.14 en 6.15:
medische geschiktheid (maar geen keuring);
voldoende lucht van goede kwaliteit;
een geschreven werkinstructie en noodplan;
een eerstehulpuitrusting;
Voor dieper duiken dan 50 meter geldt deze uitzondering niet.
De eisen die in dit rijtje staan zijn veel minder dan de veiligheidseisen die in de opleiding aan
sportduikers worden geleerd.
De Arbowet heeft vreemde gevolgen
Uit de brochure van het Ministerie van SZW Sportduikinstructie en de regels uit 2013 en uit een
tweetal opgelegde boetes valt op te maken dat de Inspectie SZW vrijwel alle bezigheden onder
water als arbeid ziet.
De regels van de Arbowet en het Arbobesluit zouden dan tot gevolg hebben dat bij een
schoonmaakactie van een duikvereniging alle duikers een beroepscertificaat A moeten hebben,
medisch gekeurd moeten zijn door een beroepsduikerarts en een reserveduiker en een
duikploegleider op de kant moeten hebben. Als men dieper dan 15 meter duikt zou er zelfs een
compressietank op de kant moeten staan. Voor (amateur) archeologen die helpen bij het zoeken
naar materiaal of duikers die de ruiten schoonmaken in een aquarium zouden dezelfde
maatregelen gelden.
Die voorschriften zijn onbegrijpelijk als we bedenken dat aan SCUBA-instructie voor sportduikers
alleen de vier vermelde voorwaarden worden gesteld. Bij die instructie kan bovendien dieper
gedoken worden dan 15 meter.
De veiligheid bij het duiken is met zulke regels niet gediend. Een beroepsduiker A is niet altijd
een betere duiker dan een 3* duiker of een divemaster. Een en ander is sterk afhankelijk van de
training, de ervaring en het doel van de duikactiviteit.
Ook in de beroepsduiksector zijn grote verschillen in benodigde vaardigheid. Aan een
brandweerduiker worden andere eisen gesteld dan aan een militaire duiker die explosieven
onschadelijk maakt en beiden zijn niet vergelijkbaar met saturatieduikers op de bodem van de
oceaan. Ook de techniek van duiken verschilt sterk van sector tot sector, onder andere in de
uitvoering van decompressie, gebruikte uitrusting en gereedschappen. Strenge keuringseisen of
een compressiekamer aan de waterkant dragen niets bij aan de duikveiligheid bij sportduiken of
zulke (lichte) werkzaamheden.
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De RI&E
Het verschil in eisen die gesteld worden aan een commerciële aanbieder (bijvoorbeeld een
duikwinkel) die een instructeur-vrijwilliger les laat geven en de duikvereniging, is eveneens
slecht verklaarbaar. Tussen een offshore duikbedrijf en een duikwinkel voor sportduikers maakt
de wet geen onderscheid terwijl een duiksportvereniging voor een groot deel buiten de regels
van de Arbowet blijft. De duikwinkel is verplicht een RI&E op te stellen voor de werkzaamheden
van vrijwilligers, terwijl de wet die eis niet stelt aan een vereniging waarvoor een vrijwilliger
werkzaamheden verricht.
Een ‘risk assessment’ is echter wel onderdeel van de EN-normen en in alle opleidingen van de
recreatieve duikorganisaties wordt geleerd hoe de risico’s van een duik tevoren moeten worden
beoordeeld: check de stek, buddy check, eerstehulp-uitrusting, noodprocedures en
bereikbaarheid.
De NOB heeft een online handleiding ter beschikking gesteld voor het maken een RI&E die ook
kan worden toepast op andere onderwerpen dan uitsluitend het duiken.
Kan je bekeurd worden?
Iemand die zich niet aan de regels van de Arbowetgeving houdt, kan bekeurd worden.
Voor zover bekend heeft de inspectie SZW twee keer een boete uitgeschreven bij
duikactiviteiten van vrijwilligersorganisaties. Als dergelijke boetes ook door het ministerie
worden bekrachtigd kunnen activiteiten als het observeren van onderwater leven voor
Natuurmonumenten, het onderzoeken van een scheepswrak, Duik Nederland Schoon of het
plaatsen van korfjes voor sepia’s in de Oosterschelde, niet meer uitgevoerd worden door
sportduikers.
Uitspraken van rechters zijn er over dit onderwerp (nog) niet. Er zijn voldoende argumenten om
boetebesluiten ook in rechte aan te vechten, maar tot heden is nog geen zaak voor de rechter
gekomen.
Aan de NOB wordt het advies gegeven eventuele boetebesluiten van de Inspectie SZW te
(helpen) bestrijden door het ondersteunen bij bezwaar en beroep en daarnaast in overleg te
treden met het ministerie om deze verwarrende regelgeving aan te passen. In samenwerking
met de Stichting Werken onder Overdruk (de beheerder van de wettelijke
arbeidsomstandigheden-certificatieschema’s) zou een veel eenvoudiger regeling ontwikkeld
kunnen worden, vergelijkbaar met de regeling in Engeland.
De Arboregeling en duiken in Engeland
De Britse Health and Safety Executive (HSE), de arbeidsomstandighedenautoriteit in Engeland,
erkent wel dat de lichtere duikarbeid veel meer gediend is bij de opleidingseisen uit de ENnormen en standaarden van de duikorganisaties, dan bij alle eisen voor zware duikarbeid.
De HSE erkent dan ook de opleidingseisen volgens de EN-normen voor recreatief duiken als
voldoende voor lichtere duikarbeid. In de Britse regelgeving worden de standaarden erkend van
de belangrijkste organisaties zoals CMAS, PADI, NAUI, GUE en voor Nederland die van de NOB.
Medische geschiktheid
Beroepsduikers worden periodiek medisch beoordeeld aan de hand van een uitgebreid schema
door beroepsduikerartsen. Een en ander is gericht op beoordeling voor zware arbeid onder
overdruk.
Screening of sportduikers geen onverantwoorde risico’s zullen ondervinden door onderliggende
lichamelijke gebreken is daarmee niet vergelijkbaar. De Nederlandse Vereniging voor
Duikgeneeskunde heeft een richtlijn uitgebracht waarin periodieke keuring voorgeschreven
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wordt voor recreatieve duikers. Onder (duik)artsen bestaan echter verschillende opvattingen
over de zinvolheid en uitvoering van een sportduikkeuring. In het buitenland gelden
voorschriften die per land verschillen. De NOB volgde tot nu de aanbeveling van de Nederlandse
Vereniging voor Duikgeneeskunde.
De EN-normen stellen een keuring alleen verplicht bij aanvang van de opleiding tot instructeur
of duikbegeleider. Voor het overige schrijft de EN-norm een vragenlijst voor.
De CMAS erkent dat er in de meeste landen verschillend gedacht wordt over
sportduikkeuringen. Zij legt dus geen verplichting op. Men kan de vragenlijst hanteren die
gemaakt is door UHMS en alleen keuren als uit die vragen blijkt dat dat wordt aanbevolen.
Nederlandse duikorganisaties zouden ook die lijn kunnen volgen.
Voldoende medisch wetenschappelijk bewijs voor het een of het ander is er niet. Juridisch zijn er
voor de vragenlijst geen belemmeringen. Wel zou de lijst aangevuld kunnen worden met een
aanbeveling voor herhaling en te stellen leeftijdgrenzen.
In de conclusie van dit advies wordt, ingedeeld naar functies en bezigheden, beschreven in
hoeverre Arboregels voor sportduikers naar huidige wetgeving van toepassing zijn en de eisen
die de wet stelt aan keuringen. Afgesloten wordt met een tweetal aanbevelingen en advies aan
de NOB om met het ministerie te overleggen om een eenvoudiger regeling naar Brits model te
ontwikkelen.
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Vraagstelling
Regelmatig worden aan de Nederlandse Onderwatersportbond (NOB) door leden vragen gesteld
over de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) en het Arbeidsomstandighedenbesluit
(Arbobesluit). Mede door publicaties en recente boetebesluiten van het ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid is onzekerheid ontstaan over de kwalificatie van onder andere
activiteiten die door duikverenigingen worden georganiseerd.
Als zij vallen onder het begrip arbeid zoals bedoeld in de wet zouden regels van toepassing zijn
die aanzienlijk verschillen met die van de grote (inter)nationale sportduik organisaties als NOB,
PADI, SSI of CMAS.
Opleidingseisen voor recreatieve duikers en de wettelijke regels voor arbeid onder water
verschillen voor wat betreft verplichte certificatie, kosten en opleidingsinstituten. Ook overige
zaken zoals medische keuringen worden door de Arbowet verplicht gesteld terwijl de
beoordeling van medische geschiktheid voor sportduikers doorgaans van andere aard is. Het
geven van instructie aan SCUBA-duikers is in belangrijke mate uitgesloten van de in de
arbowetgeving voorgeschreven veiligheidsmaatregelen, maar de wet definieert niet wat SCUBAduikers exact zijn. Mede vanwege het voortschrijden van de beschikbare middelen voor
sportduikers, is dit een relevant vraagstuk geworden.
De NOB heeft het onderstaand advies laten uitbrengen om duidelijkheid te creëren voor alle
Nederlandse duikers en een kader te schetsen voor overleg met overheid en andere instellingen.
Het advies kan ook een handvat aanreiken als leden in juridische geschillen over deze materie
verzeild raken.
De vraagstelling in dit advies:
1. Wanneer zijn Arbowet en Arbobesluit van toepassing bij recreatief duiken?
2. Welke regels op het gebied van veiligheidsmaatregelen en (arbeids)omstandigheden zijn
van toepassing en in welke situaties?
3. Aan welke opleidingseisen dienen duikers te voldoen en in welke gevallen?
4. Welke eisen stelt de wet voor medische keuringen?
Het advies wordt afgesloten met enkele aanbevelingen.
Bij de opstelling is zoveel mogelijk rekening gehouden met lezers die niet vertrouwd zijn met
duiken. Hier en daar wordt in het betoog dus een korte uitleg gegeven van gehanteerde
begrippen. Voor duikers onder de lezers kan zo’n beschrijving te summier lijken. Beperking was
echter nodig om de leesbaarheid niet al te veel geweld aan te doen.
Het advies is beperkt tot duiken. Andere vormen van arbeid bij overdruk worden in dit advies niet
behandeld en beoordeling van de regelgeving daarover is weggelaten.
De beperkte jurisprudentie over het onderwerp maakt slechts een redelijke interpretatie van de
wettelijke regelingen en de juridische kaders mogelijk.
Dit advies handelt uitsluitend over de toepassing van de Arbowet en de daaruit voortkomende
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algemene maatregelen van bestuur zoals het Arbobesluit. Aanpalende wetgeving zoals EUproductveiligheidsrichtlijnen, de Warenwet, Arbeidstijdenwet of de REACH-verordening, zijn in
dit advies niet betrokken.
Wanneer zijn Arbowet en Arbobesluit van toepassing
De Nederlandse arbeidsomstandighedenwetgeving is de nationale uitwerking van richtlijnen van
de Europese Unie. De Europese Arbo Kaderrichtlijn is de basis van waaruit andere EU-regelingen
zijn voortgevloeid zoals de richtlijnen Arbeidsplaatsen, Arbeidsmiddelen, Persoonlijke
Beschermingsmiddelen en Zware Lasten. De EU-richtlijnen zijn in Nederland geïmplementeerd in
de Arbowet die nader is uitgewerkt in het Arbobesluit en de Arbeidsomstandighedenregeling
(Arboregeling). De uitwerking van de EU-richtlijnen is bij de verschillende landen in hoge mate
vergelijkbaar, maar interpretatie en uitvoering kunnen verschillen.
In de Arbowet staan twee begrippen centraal: werkgever en werknemer. Aan werkgevers wordt
door de wet opgedragen om te zorgen voor veilige werkomstandigheden. Het beleid daarvoor
dient te worden gemaakt in samenwerking met een vertegenwoordiging van werknemers
(ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging, vakbonden). Belangrijke onderdelen die in
beleid aan de orde moeten komen zijn:
- risico inventarisatie en evaluatie (RI&E);
- de aansluiting bij een Arbodienst;
- de betrokkenheid van een bedrijfsarts;
- aanstelling van een preventie medewerker;
- voorlichting bedrijfshulpverlening.
Voor situaties waarin bijzondere risico’s aanwezig worden geacht, heeft de wetgever ook
specifieke regels en maatregelen opgesteld. Zo kent het Arbobesluit speciale richtlijnen die
moeten worden nagevolgd bij arbeid onder hogere temperaturen, bij straling, lawaai, met
chemische stoffen, onder overdruk e.d. Deze regels staan in het Arbobesluit en daarop
gebaseerde uitwerkingen.
Onder werkgever verstaat de wet, behoudens enkele hier niet relevante uitzonderingen:
- werkgevende partij bij een arbeidsovereenkomst;
- degene die gebruik maakt van ter beschikking gestelde arbeidskrachten (bijvoorbeeld
via een uitzendbureau);
- degene die, zonder arbeidsovereenkomst, een ander onder zijn gezag arbeid doet
verrichten.
Kortweg komt de wettelijke regeling erop neer dat eenieder die een rol als werkgever vervult
verplicht is de maatregelen te treffen die zijn voorgeschreven in de Arbowet en het Arbobesluit
teneinde optimale en veilige arbeidsomstandigheden te creëren.
Als er een arbeidsovereenkomst bestaat zijn er vanzelfsprekend ook een werkgever en een
werknemer. En er is sprake van een arbeidsovereenkomst als er gedurende zekere tijd betaalde
arbeid wordt verricht waarbij voor de uitvoering aanwijzingen door de opdrachtgever kunnen
worden gegeven; een gezagsverhouding.
De Arbowet is echter ook van toepassing als er geen arbeidsovereenkomst bestaat, maar wel
een gezagsverhouding; denk daarbij aan stagiaires, uitzendkrachten en vrijwilligers.
Met name over vrijwilligers ontstond een maatschappelijke discussie. De regels van de
Arbowetgeving waren moeilijk op te volgen voor sportclubs, organisaties met een ideële
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maatschappelijke doelstelling of verenigingen. Voor dergelijke organisaties is daarom een
uitzondering gemaakt.1 Bij latere wetswijziging is een speciale definitie van vrijwilliger in de wet
opgenomen. Volgens artikel 1 lid 3 onder l van de wet is een vrijwilliger een:
persoon, die niet bij wijze van beroep arbeid verricht voor een privaatrechtelijk of
publiekrechtelijk lichaam dat niet is onderworpen aan de vennootschapsbelasting dan wel
voor een sportorganisatie en die geen werknemer is in de zin van artikel 2 van de Wet op de
loonbelasting 1964, .......
Zo werd dus een aparte categorie van vrijwilligers geïntroduceerd namelijk die vrijwilligers die
bij een maatschappelijke organisatie, sportclub of vereniging werkzaamheden verrichten.
Voor die vrijwilligers kan de wetgever ook de speciale richtlijnen bij bijzondere arbeidsrisico’s van
toepassing laten zijn.
Artikel 16 lid 7 van de Arbeidsomstandighedenwet bepaalt:
Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat de verplichting tot naleving
van daarbij aangewezen voorschriften van deze wet of de daarop berustende bepalingen,
voor zover zij betrekking hebben op arbeid waaraan bijzondere gevaren voor de veiligheid
of de gezondheid zijn verbonden, dan wel noodzakelijk zijn ter uitvoering van verdragen of
besluiten van volkenrechtelijke organisaties, zich mede richt tot:
a) een zelfstandige;
b) een werkgever die deze arbeid zelf verricht;
c) degene bij wie vrijwilligers werkzaam zijn;
d) een vrijwilliger.
De wet maakt het dus mogelijk om maatregelen ten aanzien van extra risico’s zoals gevaarlijke
stoffen, werken onder overdruk of werken met explosieven ook van toepassing te verklaren
voor (de bijzondere categorie) vrijwilligers en zzp’ers. Volgens lid 10 van artikel 16 van de wet is
zo’n zelfde mogelijkheid gecreëerd ten aanzien van het voldoen aan opleiding en certificering:
De werkgever, dan wel een ander dan de werkgever bedoeld in het zevende, achtste of
negende lid en de werknemers zijn verplicht tot naleving van de voorschriften en verboden
vastgesteld bij of krachtens de op grond van dit artikel, artikel 20, eerste lid, en artikel 24,
negende lid, vastgestelde algemene maatregel van bestuur voor zover en op de wijze als
bij of krachtens deze maatregel is bepaald. .......
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld op grond waarvan
werkgevers, werknemers, andere personen of instellingen in het bezit moeten zijn van een
of meer certificaten waaruit blijkt dat zij voldoen aan voorschriften, gesteld bij of
krachtens deze wet.
Van de mogelijkheid om bij algemene maatregel van bestuur regels voor arbeid met bijzondere
risico’s ook van toepassing op vrijwilligers en zzp’ers te verklaren is gebruik gemaakt door de
specifieke maatregelen uit het Arbeidsomstandighedenbesluit ook aan hen op te leggen.
De speciale status voor vrijwilligers en zelfstandigen uit artikel 16 lid 7 geldt niet bij commerciële
bedrijven. Personen die voor dergelijke bedrijven als vrijwilliger arbeid verrichten vallen niet
onder de uitzondering van artikel 1 lid 3 onder l maar onder de definitie van artikel 1 lid 2 jo. a.
e

ten 1 ; de ander die onder gezag arbeid verricht. Op hen is dus de gehele Arbowetgeving van
toepassing.

1

Staatssecretaris SZW, Wijziging Arbeidsomstandighedenregeling, Staatscourant 15 mei 2006 nr. 94/
pag. 16
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Met andere woorden, voor verenigingen, sportclubs en vrijwilligersorganisaties is een groot deel
van Arbowetgeving niet van kracht als vrijwilligers bij hen werkzaamheden verrichten.
De uitzondering is alleen van toepassing als de werkzaamheden niet bij wijze van beroep
worden uitgevoerd en dat betekent dat de vrijwilliger ook niet betaald wordt of in elk geval niet
meer dan de vrijwilligersregeling uit de wet op de loonbelasting toestaat.
Verenigingen, sportclubs en vrijwilligersorganisaties zijn niet geheel uitgesloten van de
voorschriften. Als er sprake is van werkomstandigheden waarbij grotere risico’s bestaan zoals
gevaarlijke stoffen, lawaai, straling, duikarbeid etc. zijn de daarvoor specifiek te treffen
maatregelen ook voor hen verplicht gesteld.
In artikel 9.5a van het Arbobesluit zijn de voorschriften opgesomd waarin de verplichtingen
staan die door de wetgever voor die categorie van vrijwilligers van toepassing zijn verklaard.
De voorschriften waaraan zelfstandigen en werkgevers die zelf arbeid verrichten, moeten
voldoen, staan in artikel 9.5 van het Arbobesluit.2
Arbeid onder gezag en werkzaam zijn voor
Als we artikel 16, zevende en tiende lid van de Arbowet lezen, lijkt ‘degene bij wie vrijwilligers
werkzaam zijn’ een aparte categorie van personen te onderscheiden van degene onder wiens
gezag arbeid verricht wordt zonder arbeidsovereenkomst.
Zoals hierboven beschreven rusten op degene onder wiens gezag arbeid wordt verricht alle
verplichtingen uit de Arbowet, omdat dan sprake is van werkgever en werknemer, terwijl voor
vrijwilligers en zelfstandigen uit artikel 16 lid 7 van de wet, voor ‘degene bij wie zij werkzaam
zijn’ alleen de vereisten gelden die bij Algemene maatregel van bestuur (AMvB) kunnen worden
opgelegd bij in de wet omschreven bijzondere gevaren.
In het arbeidsrecht wordt aangenomen dat er sprake is van gezag als er aanwijzingen gegeven
kunnen worden omtrent het verrichten van de werkzaamheden. Toch is niet altijd duidelijk
wanneer er voldaan wordt aan het begrip gezag en er dus een arbeidsovereenkomst bestaat of
wanneer gesproken moet worden van opdracht of aanneming van werk.3
Nog lastiger is de begrenzing van het begrip ‘werkzaam zijn voor’. Kennelijk maakt de Arbowet
onderscheid tussen ‘arbeid onder gezag’ en ‘werkzaam zijn voor’. Bij het laatstgenoemde
element ontbreekt gezag, maar verder is het begrip niet gedefinieerd. In de memorie of nota
van toelichting valt ook geen nadere aanduiding te vinden.
Van Dale omschrijft arbeid als moeite, inspanning van geestelijke of lichamelijke aard. Door Van
Dale wordt de beroepsbezigheid daarvan onderscheiden. Het begrip arbeid is in de juridische
literatuur bijna alleen onderwerp van onderzoek in verhouding tot constituerende vereisten
voor een arbeidsovereenkomst. In wat oudere literatuur zijn over de definiëring van het enkele
begrip arbeid verschillende opvattingen te vinden.4
Artikel 16 lid 7 heeft tot doel om ook vrijwilligers en zelfstandigen, een behoorlijke bescherming
te laten genieten tegen de gevaren van bijzondere risico’s. Als we echter ‘werkzaam zijn voor’
interpreteren als elke handeling zou dat er toe kunnen leiden dat willekeurig welke vereniging of
vrijwilligersorganisatie een beschermingsverplichting zou hebben die er uit zou bestaan alle
maatregelen uit Arbobesluit in ogenschouw te nemen, en eventueel uit te voeren, ten aanzien
van iemand die ten behoeve van hem of haar vrijwillig enkele handelingen verricht.
Zo zou een lid van de plaatselijke kegelclub die een beschadiging aan een van de lijnen op de
baan schildert met een van huis meegenomen restje verf volledig onder de voorschriften
2

Memorie van Toelichting Wijziging Arbeidsomstandighedenwet, 2004-2005, 29814, nr. 3
Bakels H.L. e.a. Schets van het Nederlandse arbeidsrecht, pag 57, Wolters Kluwer, 2019.
4
Van Slooten, J.M., Arbeid en loon, Kluwer, 1999
3
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gevaarlijke stoffen komen te vallen. Het is zeer de vraag of de wetgever deze wijze van
toepassing wel bedoeld heeft.
Een dergelijke redenering schijnt evenwel toch opgeld te doen bij de inspectie SZW.5
Duikarbeid en sportduiken
Kenmerken van duikarbeid
Duikbedrijven verrichten diverse werkzaamheden onder water zoals het uitvoeren van
onderhoud en reparaties aan sluisdeuren, pijpleidingen, onderwaterschepen of
bergingswerkzaamheden. Het systeem waarmee duikers onder water van ademgas kunnen
worden voorzien wisselt al naar gelang de omstandigheden. Er kan gebruik gemaakt worden van
open circuit SCUBA (Self-Contained Underwater Breathing Apparatus) bestaande uit flessen met
perslucht gevuld tot 200 of 300 atm. waarop een eerste en tweede trap ademautomaat wordt
aangesloten. In andere gevallen wordt de duiker voorzien van ademgas door een verbinding met
de oppervlakte (SSE, Surface Supplied Equipment).
Onder andere voor militaire duikers en onderwaterbiologen worden ook z.g. rebreathers
gebruikt. Deze toestellen filteren koolstofdioxide (CO2) uit de uitgeademde lucht, waardoor deze
lucht opnieuw ingeademd kan worden. Rebreathers maken een langer verblijf onder water
mogelijk en produceren geen luchtbellen.
Wordt langere tijd en/of op grotere diepte gedoken dan moet in het bijzonder rekening
gehouden worden met de verhoogde druk op het lichaam. Bij hogere drukken wordt meer gas
(stikstof) opgenomen. Het lichaam moet bij terugkeer naar de omgevingsdruk de gelegenheid
krijgen dit overtollige gas weer uit te ademen.6
Deze benodigde decompressie kan in het water plaatsvinden door regulering van de
stijgsnelheid en voldoende tijd van verblijf op bepaalde dieptes. Moeten hogere eisen gesteld
worden aan decompressie dan wordt de duiker aan de oppervlakte in een speciaal daarvoor
ingerichte druktank gebracht, waarmee het lichaam zich weer aan de omgevingsdruk kan
aanpassen door stapsgewijs de druk in de tank van een verhoogde druk naar de normale
omgevingsdruk terug te brengen.
Bij werkzaamheden op de zeebodem worden ook zeer geavanceerde systemen gebruikt waarbij
duikers voor meerdere dagen of weken onder gecontroleerde omstandigheden in drukkamers
leven. Deze vorm van duiken wordt saturatieduiken genoemd.
Niet in alle gevallen is sprake van een gecontroleerde decompressie noodzaak of van aanpassing
van het ademgas. Een en ander is afhankelijk van de te bereiken diepte en de bodemtijd.
Duikactiviteiten van de brandweer worden altijd beperkt tot een diepte van 15 meter en
maximaal 60 minuten, waardoor decompressie in principe niet aan de orde is.
Werkzaamheden onder overdruk hebben meer effect op het lichaam dan alleen verandering van
de stikstofhuishouding. Op grotere diepte is het gebruik van gewone ademlucht niet altijd
mogelijk en maakt men gebruik van andere gassen, zoals helium, om de partiële drukken in het
ademgasmengsel geschikt te houden voor het ademen op die diepte. Naast het verblijf onder
water wordt van beroepsduikers bijzondere inspanning gevraagd voor het hanteren van zwaar
materieel, de aanpassing aan fysische factoren als kou en slecht zicht en de vaak zware
duikuitrusting.
Aan de ene kant van het spectrum bevindt zich dus zeer zware hooggespecialiseerde arbeid die
bijzondere eisen stelt aan technische voorzieningen, uitrusting, opleiding, begeleiding, mentale
en fysieke geschiktheid. Aan de andere kant vereist het schoonmaken van aquariumruiten een
5
6

zie onder: Voorbeelden van verwarring
zie onder: Medische risico’s duikgrenzen en keuring
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persluchtfles, een eenvoudige ademautomaat, een duikmasker en vriendelijke vissen. Toch rust
op beide modaliteiten vrijwel het volledige pakket aan voorschriften.
Het verschil met sportduiken
Sportduiken kenmerkt zich door verblijf onder water waarbij inspanning en handelingen zich in
de meeste gevallen beperken tot het enkele verblijf en verplaatsing onder water, met
gebruikmaking van een ademtoestel. Sportduikers maken over het algemeen gebruik van een
open circuit SCUBA-systeem, maar in toenemende mate zien we in de sport ook rebreathers.
Worden de richtlijnen van de duikorganisaties als PADI, NAUI, NOB, of SSI gevolgd (beperking
van duikdiepte en tijd, volgens de gebruikelijke tabellen) dan blijft het effect op het lichaam van
de grotere druk binnen redelijke grenzen waardoor bijzondere decompressie niet noodzakelijk is
en in de flessen gewone ademlucht kan worden meegevoerd. In de richtlijnen van de meeste
duikorganisaties wordt uitgegaan van een maximale diepte van 30 meter.
Het verschil tussen beroepsduiker en sportduiker laat zich ook zien in de maatregelen die door
het Arbobesluit worden voorgeschreven, zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van een
compressiekamer bij duiken op grotere diepte en de melding van de arbeid bij een diepte van
meer dan 9 meter of stroming. Bij elke duikbeweging moeten een beroepsduiker, een
reserveduiker en een duikleider aanwezig zijn en de duiken mogen alleen uitgevoerd worden
door mensen die een door de wetgever voorgeschreven opleiding voor duikarbeid hebben
gevolgd. Allemaal veiligheidsmaatregelen die specifiek getroffen worden voor arbeid onder
water.
De duikorganisaties in de recreatieve sector schrijven geen maatregelen voor als in de
arbowetgeving voor duikarbeid. De voorschriften van de duikorganisaties als NOB, PADI e.a.
beperken de duiktijden en dieptes aan de hand van gebruikelijke tabellen, zij schrijven controle
en onderhoud van de uitrusting voor, beoordeling van de omgeving en overige vaardigheden
zoals in de cursussen zijn aangeleerd.
De laatste decennia is een toename te zien van het z.g. technisch duiken. Bij deze techniek
maakt men gebruik van open circuit SCUBA of rebreathers met ademgassen in verschillende
samenstellingen, noodzakelijk voor het beduiken van dieptes tot 100 meter en meer. Ook het
binnendringen van onderwatergrotten wordt geschaard onder het technisch duiken.
Het technisch duiken wordt gezien als recreatief, hoewel de trainingen vele malen omvangrijker
zijn dan voor de ‘gewone’ sportduiker.
In Nederland is de standaard voor de technische opleiding in belangrijke mate gezet door GUE
(Global Underwater Explorers). Deze Amerikaanse organisatie is betrokken bij bijzondere
onderzoeksprojecten naar wrakken, zeebodem en grotten en verzorgt uitgebreide opleidingen
op zeer hoog niveau.
Opleiding
Opleiding sportduiken
Voor de opleiding van sportduikers hanteert men doorgaans de voorschriften van
duikorganisaties als PADI, NOB of SSI. De recreatieve duikorganisaties kennen basisopleidingen
voor zelfstandig duiken op verschillende niveaus met daarnaast z.g. specialisaties en opleidingen
voor duik(bege)leiders en instructeurs.7
De organisaties hanteren vrijwel allemaal examen- en registratiesystemen voor toekenning en
behoud van (les) bevoegdheden. De cursussen richten zich op open circuit SCUBA, maar in
toenemende mate worden ook rebreather opleidingen aangeboden.
De eisen van de opleidingen zijn over de gehele wereld vergelijkbaar. Er zijn Europese Normen
7

NOB 1*, 2*, 3*, instructeur of PADI Open Water Diver, divemaster, instructor

1.4.5. A.L.K. Blokland

14

ontwikkeld waarin de veiligheidsvoorschriften zijn beschreven voor aanbieders van diensten,
duikopleidingen en de training voor divemasters en instructeurs in de recreatieve sector8. De
EN-normen, en de standaarden van de duikorganisaties, beschrijven de aan te leren
vaardigheden, onderwezen theoretische kennis, omgang met materiaal, duiktabellen,
beoordeling omgeving en risico’s, toelatingseisen en noodprocedures.
Duikopleidingen worden gegeven binnen duikverenigingen, door duikscholen of zelfstandige
instructeurs. De grote duikorganisaties stellen eisen aan de lesbevoegdheid, maar een
herbeoordeling of bijscholing is doorgaans niet aan de orde. Wel is een aansprakelijkheidsverzekering verplicht.
Lesbevoegdheid om instructeurs op te leiden is bij de meeste organisaties voorbehouden aan
door de organisatie zelf opgeleide trainers (course directors).
De opleiding voor technisch duiken wordt meestal gevolgd als voortzetting van de eerder
opgedane en reeds aanwezige (uitgebreide) duikvaardigheden en opleidingen. Naast GUE geven
ook andere organisaties opleidingen voor technisch duiken zoals IANTD, NAUI en andere. Voor
de opleidingen bestaat bij elke organisatie een uitgebreid stelsel van brevetteringen op diverse
niveaus en trainingen voor degenen die daarin les geven.
Op het grensvlak van het gebruikelijke niveau van SCUBA duiken en technisch duiken zien we
cursussen voor ‘nitrox’ (verhoogd zuurstofgehalte in het ademgas) en beperkte decompressie.
Opleiding duikarbeid
De opleiding van duikers die arbeid verrichten, vindt plaats bij van overheidswege erkende
instellingen. Het aantal opleidingsinstituten in Nederland is zeer beperkt. Voor de opleiding
duikarbeid wordt vaak uitgeweken naar het buitenland.
Er bestaat een uitgebreid certificatiesysteem zoals verplicht gesteld bij het Arbobesluit en
verder uitgewerkt in de Arboregeling. Opleidingseisen, trainingen en voorwaarden zijn volledig
in deze schema’s uitgewerkt.
Uitvoerenden in de (beroeps) duikbranche zijn een tweetal certificerende instellingen.
Brandweer en Defensie Duikschool hebben een eigen voorziening.
Civiele sector, brandweer en defensie zijn vertegenwoordigd in de Stichting Werken onder
Overdruk (SWOD). Aan deze stichting is door de overheid het beheer over certificatieschema’s
en de arbocatalogus opgedragen. Het aan de SWOD verbonden Centraal College van
Deskundigen is samengesteld uit vertegenwoordigers uit het werkveld.
Er zijn drie certificaatniveaus voor duikarbeid met SCUBA t/m een diepte van 30 meter (A.
SCUBA 1 t/m 3), verschillende niveaus van duikarbeid met oppervlakte voorziening (B SSE 0 t/m
4) en voor de gesloten duikklok niveau C. Voor duiken dieper dan 50 meter zijn aanvullende
training en risico-inventarisatie vereist.
Een opleiding vanaf A1 t/m niveau B2 neemt iets langer dan een maand in beslag.
Duikcertificaten zijn enkele jaren geldig. Hercertificatie wordt gegeven na toetsing aan
bekwaamheidseisen en verrichte duiken.
De gebruikelijke opleiding voor duikarbeid houdt geen training in zoals voor technisch duiken en
is daarmee ook niet vergelijkbaar.
Organisaties als de Koninklijke Marine hebben voor die techniek en rebreather trainingen hun
eigen aanvullende opleidingstraject en certificatie aangepast aan de militaire doelen.

8

NEN-EN-ISO 24803:2017 Eisen voor aanbieders SCUBA duiken
NEN-EN-ISO 24801:1/3 Eisen voor opleiding zelfstandig duiker tot duikleider
NEN-EN-ISO 24802: 1 en 2 Training duikinstructeur niveau 1 en 2
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Duiken binnen en buiten de wet en besluit
De wet en het besluit
De artikelen 6.13 t/m 6.20 van het Arbeidsomstandighedenbesluit zijn geschreven voor werken
onder overdruk. Voor duikarbeid is dus een streng regiem van toepassing waarbij de volgende
elementen zijn opgenomen:
- verplichte medische keuring;
- vakbekwaamheid duikerarts;
- opleidingseisen en (her)certificering voor duikarbeid;
- inrichting duikarbeid, reserveduiker, duikploegleider, logboek;
- melding bij duikarbeid dieper dan 9 meter of stroming of ander omstandigheden;
- aanwezigheid van een recompressiekamer bij dieper dan 15 meter.
Daarboven gelden de algemene eisen uit de wet ten aanzien van risico-inventarisatie, beleid,
algemene veiligheidseisen, medisch advies, samenwerking, overleg, personeelsvertegenwoordiging en preventie (Arbowet art. 3 t/m 5).
Het geven van SCUBA-instructie voor sportduikers is volgens artikel 6.13 lid 3 van het besluit
voor een groot deel uitgezonderd van de regels voor arbeid onder water. Op personen die zich
bezighouden met die instructie zijn uitsluitend de artikelen 6.14, 6.15, eerste lid onder a, b en d
van toepassing.
Het betreft hier open normen voor het aanwezig hebben van beschrijvingen van
veiligheidsvoorzieningen en noodprocedure, deugdelijk materiaal en ademgas, en een adequate
eerste hulp uitrusting. Behalve voor de adequate eerste hulp uitrusting kennen deze
voorschriften geen verdere uitwerking, waardoor over de feitelijke invulling onzekerheid kan
bestaan. Er is geen verplichte duikkeuring, maar wel het niet nader ingevulde vereiste dat de
duiker lichamelijk geschikt moet zijn.
Door de uitsluiting van artikel 6.13 lid 3 lijken in de wettelijke regeling weinig eisen gesteld te
worden aan sportduik-instructie. Opvallend is dat de maximaal toegestane diepte bij instructie
5

in het Arbobesluit gesteld wordt op 50 meter met een partiële zuurstofdruk van 1,4.10 PA
terwijl een maximale diepte van 30 meter aanbevolen wordt door de meeste recreatieve
duikorganisaties.
Volgens artikel 9.5a van het Arbobesluit is de uitzondering voor SCUBA-instructie aan
sportduikers ook geldig voor vrijwilligers bij een sportorganisatie of vereniging. De vereniging
valt dus onder het verlichte regiem van artikel 6.13 lid 3. De algemene regelingen uit de
Arbowet zijn niet van toepassing.
Zelfstandigen en meewerkende werkgevers zijn volgens artikel 9.5 Arbobesluit verplicht tot
naleving van de artikelen 6.14 a, 6.16 e.v. Artikel 6.13 ontbreekt in dit lijstje. In lid 5 van art. 9.5
wordt het been bijgetrokken en zijn 6.13 lid 3 en 4, 6.14, 6.15 tevens van toepassing verklaard.
Een en ander spreekt elkaar tegen. Art. 6.13 lid 3 is de uitzondering voor SCUBA-instructie aan
sportduikers waarin uitsluitend de artikelen 6.14 en 16.15 a, b en d van toepassing worden
verklaard. Het lijkt erop dat volgens de ene regel de zelfstandige altijd de arboregels moet
uitvoeren (A opleiding, reserveduiker, duikleider, meldingen en keuring door een duikerarts en
16
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een compressietank) en volgens de andere bepaling daarvan bij SCUBA-instructie voor
sportduikers is vrijgesteld.
Een ander soort vrijstelling valt te lezen in artikel 6.31 van het Arbobesluit. Op leerlingen en
studenten in onderwijsinrichtingen is artikel 6.16 zesde lid niet van toepassing. De leerlingen
mogen aanvullende duikarbeid verrichten als zij duiken samen met een beroepsduikteam, maar
hoeven daarvoor geen beroepsbrevet te hebben. Een NOB ** brevet is voldoende.9
Deze uitzondering is kennelijk gemaakt om studenten archeologie in de gelegenheid te stellen
ook onder water mee te helpen bij archeologisch onderzoek, maar naar de aard van deze
werkzaamheden is in de regeling als zodanig geen onderscheid gemaakt; niet anders dan dat het
wetenschappelijk onderzoek moet betreffen.
Overige bepalingen uit het Arbobesluit zijn onverkort van toepassing, waardoor bijvoorbeeld
wel een keuring gevraagd wordt naar de normen voor een beroepsduiker door een
beroepsduikersarts.
De EN-normen en standaarden
Voor alleen het sportduiken zelf bestaan geen wettelijke regels. De Arboregelgeving is over het
algemeen niet van toepassing omdat er zonder opleiding en werk geen sprake is van personen
of instellingen die onder die regelgeving zouden moeten vallen. Als duikers voor hun plezier te
water gaan is er geen sprake van arbeid, gezag of werkzaam zijn voor iemand anders.
De veiligheidsregels die bij sportduiken worden gehanteerd zijn gebaseerd op de standaarden
(opleidingseisen) van de (inter)nationale duikorganisaties voor recreatief duiken en de
eerdergenoemde EN-normen vertalen een groot deel van die standaarden in normen voor
opleiding. Deze normen zijn niet in de wet vastgelegd. Doorgaans zal recreatief duiken niet als
arbeid of werkzaamheden in de zin van de wet beleefd worden.
Verkenning van wrakken, fotografie, nachtduiken, observeren en verslagleggen van
onderwaterleven zijn aanvullingen, die al of niet groepsgewijs worden uitgevoerd en waarvoor
aparte cursussen kunnen worden gevolgd. Waar vrijetijdsbesteding ophoudt en arbeid of
werkzaam zijn voor iemand, begint, valt uit de wet of normen niet op te maken.
Door de uitsluiting van art 6.13 lid 3 blijven er aan wettelijke voorschriften voor de SCUBAinstructie aan sportduikers weinig over. Tegelijkertijd zorgt deze systematiek van wetgeving dat
voor lichtere duikarbeid een set regels opgeld doen die nauwelijks relevant geacht kunnen
worden.
Bekijken we de EN-normen voor diensten in de recreatieve duiksector en de daarin opgenomen
minimale veiligheidsnormen, dan zien we een veel omvangrijker regulering dan in het
Arbobesluit voor instructie aan sportduikers. Maar ook deze regulering is door de wetgever niet
gebruikt voor de lichtere arbeidsactiviteiten terwijl sportduikinstructie qua risico en inspanning
beslist niet voor die lichtere arbeid onder hoeft te doen.
Bovendien komt er een onderscheid naar voren tussen de veiligheidsmaatregelen voor arbeid
bij een commerciële aanbieder en werkzaamheden bij een duikvereniging. Uit de wettelijke
regeling volgt dat een RI&E voorgeschreven is bij een commerciële aanbieder van
duikcursussen. Dezelfde instructie door een lid van een vereniging schrijft geen RI&E voor
omdat uitsluitend het Arbobesluit van toepassing is. In de uitoefening en in de risico’s is evenwel
geen verschil aanwezig.
De standaarden van de duikorganisaties en de EN-normen spreken van risk assessment met
beschrijving van de daarin te betrekken factoren, de eerste hulp uitrusting en noodprocedures.
9
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In alle opleidingen van recreatieve duikorganisaties wordt geleerd hoe de risico’s van een duik
tevoren moeten worden beoordeeld: check de stek, buddy check, eerste hulp uitrusting,
noodprocedures en bereikbaarheid.
De NOB heeft voor de bij haar al of niet aangesloten verenigingen een online RI&E beschikbaar
gesteld. In de standaarden van de duikorganisaties is ook altijd een risicobeoordeling aan de
waterkant opgenomen voor de uitvoering van elke duik.
Uiteenlopende meningen over risico’s
Standpunten en belangen
Sommige duikverenigingen of stichtingen zijn opgericht om milieudoelstellingen na te streven
door met leden of belangstellenden duikacties te ondernemen. De stichtingen Duik de Noordzee
Schoon en Ghost Diving zijn daarvan belangrijke representanten. Ook Onderwaterfotowedstrijden of evenementen op en in het water waarbij sportduikers assisteren zijn geen
onbekende verschijnselen.
Met regelmaat wordt daarbij de vraag gesteld of het bij dergelijke activiteiten verplicht is
veiligheidsregels te handhaven gebaseerd op de arbowetgeving of dat men zich mag richten op
de veiligheidsregels zoals in de opleiding van recreatief duiken worden aangeleerd.
Standpunten zijn in de discussie daarover vaak ideologisch gekleurd. Uit de recreatieve hoek
worden nogal eens opmerkingen gemaakt over brandweer en politieduikers die uitbalanceren,
masker klaren en andere basisbeginselen niet beheersen al of niet door beperkte training.
Anderzijds beschouwen beroepsduikers de recreatieve duikers soms als vrijblijvende amateurs
en wordt “technisch duiken” of duiken op zee door sommigen volstrekt onverantwoordelijk
geacht.
Duikverenigingen die de gemeente helpen bij het schoonmaken van een zwemplas, of helpen bij
het afzinken van een oude boot, worden wel eens scheef aangekeken door duikbedrijven die
vinden dat er sprake is van oneigenlijke concurrentie.
Risico
Over het algemeen wordt aangenomen dat de ongevalsfrequentie en het aantal fatale
ongevallen zowel bij duiksport als bij duikarbeid zeer beperkt zijn.10 Volledige registraties van
duikongevallen zijn er niet, maar schattingen geven een lage ongevalsincidentie in verhouding
tot andere sporten.11 Over de afgelopen twintig jaar verdronken per jaar gemiddeld 87
inwoners van Nederland waarvan slechts enkele in verband met duiken, maar doodsoorzaken in
relatie tot duiken worden niet apart geregistreerd.12
Ook van ongevallen bij beroepsduikers zijn geen recente betrouwbare analyses beschikbaar. Bij
de Koninklijke Marine vonden in de afgelopen 20 jaar 2 fatale duikongevallen plaats.13 Het Britse
Health and Safety Executive (HSE) meldt 24 fatale ongevallen per jaar in de periode 1996-2004
voor de gehele duiksector.

10

Van Hulst R.A., Geeraedts L.M.G., Ongevallen, in: Duikgeneeskunde theorie en praktijk, Elsevier 2006,
pag. 200
11
Duik en Ongevallen Statistiek en Analyse (DOSA) vermeldt over de jaren 2017 t/m 2019 2 dodelijke
ongevallen tijdens het duiken. Ongevallenregistratie is op basis van meldingen. Vermoedelijk is hier
sprake van onderregistratie. Berichten in de media bevestigen een viertal over deze periode. Van
duikongevallen bij beroepsduikers is geen openbaar te raadplegen register.
12
Bron: CBS 1-7-2020.
13
Bron: mededeling Duikmedisch Centrum Koninklijke Marine
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Er is geen aanwijzing dat de standaarden en opleidingsregels uit de recreatieve sector
onvoldoende zouden zijn om naar redelijkheid ongevallen te voorkomen. Eerder zal men
kunnen aannemen dat het niet uitvoeren van voorgeschreven veiligheidsmaatregelen een
grotere bijdrage aan een ongeval zal hebben.
Niet-duikers zullen al gauw het gevoel hebben dat een tekort aan lucht een groot risico is bij het
onder water gaan, net als het falen van ademapparatuur. Analyses van duikongevallen laten zien
dat dergelijke voor de hand liggende veronderstellingen niet overeenkomen met werkelijke
oorzaken. Risico’s voltrekken zich doorgaans multifactorieel; weinig ervaring, beperkte
voorbereiding, koude, slecht zicht of grote diepte rijgen zich vaak aan paniek, onbeheerste
handelingen en te snelle opstijging. Oorzaken als hartfalen presenteren zich als duikongeval,
maar hebben hun voornaamste oorzaak buiten het eigenlijke duiken.
Handhavingsinstrumenten anders dan de registratieverplichtingen voor instructeurs en
divemasters bij de duikorganisaties, bestaan er in de recreatieve sector niet. Dat betekent dat
eenieder, wel of niet gebrevetteerd, zich naar eigen inzicht te water mag begeven zolang er
maar geen sprake is van arbeid onder gezag of werkzaam zijn voor. Bij het duiken zullen niet
altijd alle voorschriften in acht worden genomen. Anderzijds zien we het zeer geringe aantal
ongevallen.
De Inspectie SZW is belast met de handhaving van de regelgeving bij duikarbeid. Hoe vaak
gerichte inspectie plaatsvindt en wat de bevindingen daarbij zijn, is niet bekend. De Inspectie
hanteert een door haar opgestelde module voor controle van duikarbeid op locatie.14 Over de
aard en omvang van tekortkomingen weten we dus weinig. In oudere rapportages over fatale
duikongevallen bij de brandweer wordt wel kritiek gegeven op de navolging en handhaving van
opleidingseisen en voorschriften.15
De mate van beheersing van vaardigheden zal waarschijnlijk bij het voorkomen van ongevallen
een belangrijke rol spelen en voornamelijk afhankelijk zijn van de aard en de wijze van duiken en
de mate van training. Sommige sportduikers zijn vele malen vaardiger in bewegen, op diepte
blijven, decomprimeren en waarnemen, dan de duiker die arbeid verricht als voor de aard van
de werkzaamheden veel minder van deze vaardigheden wordt gevraagd. Anderzijds ontbeert de
sportduiker natuurlijk de kennis en scholing voor oppervlakte voorziening of om onder water te
lassen, te monteren, schiemanswerk, reddingswerk etc. Beroepsduikers zullen regelmatig
werken onder extreme omstandigheden, met specialistische apparatuur en andere uitrusting
dan een enkelvoudige SCUBA-voorziening van de gemiddelde sportduiker.
Ook voor de verschillende categorieën beroepsduikers zijn risico’s niet vergelijkbaar. De
werkzaamheden van militairen, brandweer, offshore duikers of archeologen en de daarvoor
gebruikte materialen, gereedschappen, ademgassen en condities, lopen sterk uiteen.
Daarin zien we ook een behoorlijke discrepantie in opleidingseisen. Lichte duikarbeid zoals het
schoonmaken van een aquarium of het maken van foto’s van onderwater flora is meer gediend
bij de beheersing van goede vaardigheden zoals in de recreatieve sector wordt aangeleerd, dan
een A opleiding duikarbeid.

14

Basisinspectie module (BIM) Duikarbeid, Inspectie SZW, Ministerie van Sociale zaken en
Werkgelegenheid, Augustus 2019.
15
Zie: Het duikongeval in Koedijk 4 augustus 2014 Inspectie Veiligheid en Justitie, Ministerie van
Veiligheid en Justitie, maart 2015
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Medische risico’s, duikgrenzen en keuring
Medische risico’s
De ongevalsfrequentie bij duiken wordt zeer laag ingeschat, maar in principe kan een
duikongeval ernstige gevolgen hebben omdat het menselijk leven nu eenmaal niet verenigbaar
is met de onderwater omgeving zonder speciale voorzieningen.
Een duikongeval vindt zijn belangrijkste oorzaak echter lang niet altijd in factoren die aan het
duiken op zichzelf zijn toe te schrijven. Een belangrijke doosoorzaak die wordt gezien bij
sportduikers in Nederland blijkt hartfalen op basis van vochtverplaatsing door het duiken
(immersie pulmonaal oedeem).16
De belangrijkste beschermende factoren zijn het hebben van een afdoende conditie en de
afwezigheid van medicatie op het gebied van hart- en vaatziekten.
Er zijn een tweetal duikziekten die vroegtijdige c.q. acute behandeling nodig hebben in een
recompressiefaciliteit. Dit betreft:
1. arteriële gasembolie (luchtbellen in de bloedbaan) op basis van pulmonaal barotrauma
(overdrukletsel van de longen), en;
2. ernstige decompressieziekte (ook wel caissonziekte genoemd).
De eerstgenoemde treedt op bij een disbalans tussen het uitademen van een duiker en het
uitzetten van lucht door drukverschillen. Concreet: een ademteug nemen op diepte en opstijgen
zonder uit te blazen (de adem inhouden). Door het drukverval zet de lucht in de longen uit,
waardoor longblaasjes kunnen scheuren en er luchtbellen in de bloedvaten terechtkomen. Dit
kan al optreden in het zwembad op een diepte van 50 cm. Interessant genoeg is het risico op dit
ziektebeeld het grootst dichtbij de wateroppervlakte omdat in de eerste 10 meter de
omgevingsdruk verdubbelt (een toename van 100%) ten opzichte van zeeniveau. Van een diepte
van 10 meter naar 20 meter, is de toename van de omgevingsdruk absoluut gezien hetzelfde als
van 0 naar 10 meter, maar relatief is dat slechts 50%. Mogelijk contra intuïtief, maar vanaf
grotere dieptes hebben duikers minder kans op dit ziektebeeld, omdat ze meer tijd hebben om
voldoende uit te blazen en daarmee dit ziektebeeld te voorkomen.
De aanbeveling dat een recompressiekamer ter plaatse pas nodig is bij het duiken dieper dan 15
meter is derhalve niet in lijn met het risico op het optreden van arteriële gasembolie op basis
van pulmonaal barotrauma, omdat dit op elke diepte kan optreden, waarbij ‘ondiepte’ een
grotere risicofactor is dan ‘diepte’.
De tweede genoemde, ernstige decompressieziekte, treedt op bij een disbalans tussen het in
het lichaam opgenomen gas (doorgaans stikstof) en de omgevingsdruk. Eenvoudig gesteld: op
diepte kan het lichaam meer gas opnemen in het lichaam dan op zeeniveau. Als een duiker
verblijft op diepte, dan wordt er meer gas opgenomen in het lichaam. Dit is geen probleem, zo
lang de duiker niet te snel naar de oppervlakte komt. Als een duiker naar de oppervlakte komt,
wordt het ‘overtollige’ gas afgegeven aan de bloedbaan, waarna het door de longen wordt
uitgeblazen. Als dit in het juiste tempo gaat, is dat zonder gevolgen. Gaat dit te snel, dan treedt
decompressieziekte op. We spreken van milde decompressieziekte als er sprake is van pijnlijke
gewrichten of huidklachten en van ernstige decompressieziekte als daar neurologische klachten
bij komen. Deze kunnen variëren van tintelingen en gevoelloosheid tot aan verlammingen of
een dwarslaesie beeld. Deze ernstige vormen moeten zo snel als mogelijk behandeld worden in
een recompressietank. De mildere vormen hebben enkele uren respijt zonder dat er blijvende
schade optreedt.
16

Bosco G, Rizzato A, Moon RE, Camporesi EM. Environmental Physiology and Diving Medicine, Front.
Psychol. 2018;9:72. doi: 10.3389/fpsyg.2018.00072
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Exacte incidentiecijfers over decompressieziekte bij sport- en technische duikers in Nederland
zijn niet te geven, maar internationale literatuur noemt doorgaans 2 tot 4 per 100.000 duiken.
Daarbij wordt nog geen onderscheid gemaakt tussen milde en ernstige decompressieziekte,
waarbij de ernstige variant (gelukkig) vele malen minder vaak voorkomt dan de milde klachten.
(Op het ontstaan van decompressieziekte zijn meerdere factoren van invloed die echter het
kader van dit schrijven te buiten gaan.)
De conclusie hiervan is grofweg dat duiken tot 30 meter met een bodemtijd van niet langer dan
20 minuten, mits juiste procedures gevolgd worden, zeer veilig zijn. Langer en voorbij de 30
meter wordt het risico in toenemende mate groter. Deze grens wordt door de recreatieve
duikorganisaties doorgaans gehanteerd. Voor grotere diepten en langere tijden zijn aangepaste
procedures noodzakelijk, zoals decompressie.
Niet passende begrenzingen
Bezien we deze gegevens in het licht van de uitzondering in artikel 6.13 lid 3 dan moeten we tot
de conclusie komen dat de daarin vermelde maximale diepte en druk niet aansluit bij de in de
recreatieve sector gehanteerde normen voor SCUBA-opleiding. De grens van 50 meter (pO2
5

maximaal 1,4.10 PA) en 20 minuten vindt ook in de A opleiding voor duikarbeid geen
onderbouwing. De rationale van de wetgever om vanaf een diepte van 15 meter een
compressietank ter plaatse voor te schrijven is in geval van lichtere duikarbeid niet gestoeld op
de duikmedische wetenschap, dit zou technisch gezien best dieper mogen. Bovendien kent
Nederland een infrastructuur met vier locaties waar een (sport)duiker adequaat behandeld kan
worden voor decompressieziekte (Goes, Amsterdam, Den Helder en Sneek).
Deze grenzen liggen anders in grote delen van de beroepsduiksector, zoals de offshore of
militair duiken. Dat is begrijpelijk, omdat de aard van de duikwerkzaamheden en de logistieke
randvoorwaarden andere risico’s met zich meebrengen.
Wel kunnen we concluderen dat de wetgever zich kennelijk niet heeft afgevraagd of de
voorgeschreven maatregelen passend waren voor verschillende modaliteiten en intensiteiten
van werkzaamheden onder water.
Duikkeuringen
Artikel 6.14.a van het Arbobesluit schrijft een verplichte duikkeuring voor van eenieder die
arbeid onder water gaat verrichten. De keuring wordt elke twaalf maanden herhaald. De
keurende arts moet aan bepaalde extra deskundigheidseisen voldoen. Zowel de medisch
inhoudelijke normen voor de keuring als de (aanvullende) opleidingseisen voor Duikerartsen (A
en B) zijn vastgelegd in richtlijn en werkveld specifieke certificatieschema’s beheerd door de
SWOD.17
De eisen die in de Nederlandse situatie gesteld worden aan het (jaarlijkse) medisch onderzoek
sluiten aan bij Britse richtlijn van HSE, MA1.18 Bij deze richtlijnen is uitgegaan van een
beoordeling voor zware arbeid die onder overdruk verricht wordt, waarvoor ook een
uitzonderlijke lichamelijke conditie wordt geëist. In de certificatieschema’s van de SWOD zijn de
keuringseisen en de opleidingseisen voor beroepsduikerartsen in extenso bepaald.
Artikel 6.14a is niet van toepassing in geval van SCUBA-instructie voor sportduikers. Een keuring
voor de instructeur is dan dus niet nodig. Wel mag de instructeur alleen zijn werkzaamheden
verrichten als hij 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
Zie bijvoorbeeld: Arbeidsomstandighedenregeling Bijlage XVIa. behorend bij Artikel 6.5, 1e lid
werkveldspecifiek certificatieschema voor het persoonscertificaat Duikerarts.
18
HSE, The medical examination and assessment of commercial divers (MA1) rev 4, 1/10/2015.
17
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mogelijk te voorkomen of te beperken, aldus artikel 6.14. Over de wijze waarop die lichamelijke
of geestelijke toestand dan bepaald moet worden, spreekt het besluit zich niet uit.
De EN-normen, die geschreven zijn voor de recreatieve sector, schrijven evenwel een
(duik)keuring voor bij kandidaten die de training gaan volgen voor leidend duiker (divemaster)
of SCUBA-opleider (duikinstructeur). Of de keuring herhaald moet worden en met welke
frequentie, wordt in die normen niet vermeld. Aan welke kwalificatie de keurende arts moet
voldoen en wat de inhoud van de keuring zou moeten zijn, is eveneens niet bepaald.19
Kwalificaties van keurende artsen en de inhoudelijke beoordelingen bij sport(duik)keuringen zijn
gericht op het onderkennen van lichamelijke afwijkingen bij de (toekomstige) recreatieve duiker.
De World Confederation of Underwater Activities van de CMAS constateert dat er in vele landen
verschillen bestaan in opvatting over de wijze waarop vastgesteld moet worden dat er voor een
recreatief duiker medisch geen belemmeringen zijn.20 Ook onder Nederlandse (duiker) artsen
bestaan verschillende inzichten.
De Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde schrijft in haar richtlijn dat alle aspirant
recreatieve duikers gekeurd dienen te worden door een (sport)duikerarts. Elke drie jaar dient de
keuring herhaald te worden en eerder als daar aanleiding voor is. Duikers boven 50 jaar zouden
elk jaar beoordeeld moeten worden volgens deze richtlijn. De richtlijn geeft enkele inhoudelijke
aanwijzingen voor de uitvoering van het preventief onderzoek.
Het effect van duikkeuringen is evenwel zeer moeilijk te meten. Het aantal duikongevallen is
laag en bovendien worden niet alle calamiteiten en ook niet alle dodelijke ongevallen
geregistreerd. Ook de incidentie van duikgerelateerde ongevallen door bestaande medische
afwijkingen lijkt laag.21 De beoordeling van het relatieve risico voor duiken bij een keuring is dus
slechts te baseren op beperkte ervaringsgegevens en fysiologische principes bij de individuele
persoon.
Dientengevolge zijn er ook weinig gegevens waarmee het effect van keuring in de populatie van
(recreatieve) duikers gemeten zou kunnen worden. Dat geeft volop gelegenheid voor
verschillende opvattingen.22
Teneinde voor haar leden een praktisch handvat te geven adviseert CMAS aansluiting bij de
methode van de Undersea & Hyperbaric Medical Society (UHMS). CMAS geeft uitdrukkelijk aan
dat deze richtlijn niet verplicht is.
CMAS laat gebruik maken van een vragenlijst die door de kandidaat duiker ingevuld dient te
worden. De vragen betreffen mogelijke risicofactoren in de medische toestand van de invuller.
Bij positieve beantwoording van een vraag wordt het advies gegeven een duikmedisch
onderzoek te laten plaatsvinden. Bij een leeftijd van 45 jaar of ouder in combinatie met de
aanwezigheid van bepaalde risicofactoren wordt een medisch onderzoek door een arts verplicht
gesteld. Uitgangspunt is dat zonder goedkeuring niet deelgenomen wordt aan een duikcursus.
Grote internationale duikorganisaties als PADI hanteren een gelijkluidend formulier.
De EN-normen spreken voor de opleiding van recreatieve duikers van een ‘appropiate
questionnaire or medical examination’. Een en ander wordt als opleidingsvoorwaarde gesteld.
Latere herhalingen worden niet vermeld.
Het huishoudelijk reglement van de NOB gaat uit van een periodieke keuring voor alle duikers
door een sportduikgeneeskundige. Elke drie jaar of bij veranderingen dient de keuring herhaald
19

Zie noot 8
CMAS, 3-11-2020, https://www.cmas.org/news/diver-medical-participant-questionnaire.
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Lippmann J, Taylor D McD, Stevenson C, Williams J, Mitchell SJ. Diving with pre-existing medical
conditions. Diving Hyperb Med. 2017; 47(3): 180–190.
22
De richtlijn van de Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde ontbeert de status van richtlijn
vergelijkbaar met die van behandelrichtlijnen van medisch wetenschappelijke verenigingen.
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te worden. Voor duikers boven het 50 levensjaar elk jaar. De Medische Commissie van de NOB
heeft onlangs voorstellen gedaan om deze regel te veranderen en aansluiting te zoeken bij de
gedragslijn van CMAS en UHMS.
De Medische Commissie wijst er op dat absolute leeftijdsgrenzen ook schijnveiligheid kunnen
creëren. Een ongezonde fitte 40-jarige loopt waarschijnlijk meer risico dan een fitte 60-jarige.
Een regelmatige zelfbeoordeling kan beter helpen om risico’s te voorkomen dan een keuring. De
bestaande aanwijzingen voor keuring elke drie jaar of elk jaar ontbeert voldoende recente
wetenschappelijke onderbouwing en de Medische Commissie is van mening dat
consensusrichtlijn van de South Pacific Underwater Medical Society (SPUMS) voor
cardiovasculaire risico inschatting wel aan die eis voldoet. Deze richtlijn sluit aan bij de
aanbeveling van UHMS.23
Daarbij moet worden aangetekend dat er ondanks bestaande hart- en vaatziekten of andere
lichamelijke afwijkingen maar weinig duikgerelateerde ongevallen plaatsvinden. Of een
duikmedische analyse bijdraagt aan het voorkomen van ongevallen met een dergelijke oorzaak
valt te betwijfelen. Eveneens is onzeker waaraan een beoordeling medisch inhoudelijk zou
moeten voldoen om voldoende effectief te zijn.
Voorbeelden van verwarring
De brochure van SZW
Het lijkt erop dat de Inspectie SZW een strikte uitleg van de begrippen uit de Arbowetgeving
‘arbeid onder gezag’ of ‘werkzaam zijn voor’ hanteert. Opgelegde boetes en interventies bij
duikscholen doen een dergelijke opvatting vermoeden.
Eerder werd al beschreven dat de Inspectie SZW een enkele handeling ziet als ‘arbeid voor een
ander’ in de zin van de Arbeidsomstandighedenwet. In de brochure uitgegeven in 2013 door het
ministerie van SZW staat te lezen:
Wanneer je tijdens een duik je eigen duiklamp wilt gaan zoeken, omdat je deze duiklamp bent
verloren, dan is er volgens de Arbowet niets aan de hand. Zodra je echter aan een andere duiker
vraagt om jouw duiklamp te gaan zoeken ontstaat er, in termen van de wet, een
gezagsverhouding. In dit geval gelden alle bepalingen uit het arbeidsomstandighedenbesluit, net
zoals die voor alle beroepsduikers van toepassing zijn.24
In de recreatieve duikwereld heeft deze stellingname grote onrust veroorzaakt.
Boetebeschikkingen van SZW
Voor zover bekend zijn er door de Inspectie SZW twee boetebeschikkingen genomen in 2011 en
2020. Het eerste geval betrof duiken in de Noordzee van vrijwilligers voor het verzamelen van
afvalplastic. Het bezwaar tegen de opgelegde boete werd door de staatssecretaris gegrond
verklaard omdat het verweer van de betrokken duikorganisatie dat zij niet degene was die de
activiteit organiseerde, werd gehonoreerd.25 Een tweede keer is boete opgelegd aan een
stichting die gebruik maakt van (recreatieve) duikers voor het observeren van activiteiten van
Signi zoekhonden. Het bezwaar tegen die beslissing loopt nog.
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Instructeur en divemaster
In artikel 6.13 lid 3 van het Arbobesluit staat vermeld dat uitsluitend de artikelen 6.14 en 6.15 lid
1 onder a, b, en d van toepassing zijn bij SCUBA-instructie. De vraag die aan de NOB werd
gesteld is of deze uitzondering ook geldt voor divemasters.
Het dieperliggende probleem achter deze vraag is of een divemaster gezien moet worden als
ondergeschikte van een instructeur als hij bij de opleiding assisteert. De instructeur zou als
zelfstandige of als werknemer van een duikschool (dus als commerciële dienstverlener) vallen
onder de Arbowetgeving, maar de daaruit voortvloeiende verplichtingen zouden slechts beperkt
zijn tot de uitzondering van de Arboregelgeving art. 6.13 lid 3. Voor de divemaster zouden bij
een duikdiepte van 15 meter zelfs een duikleider, een reserveduiker en een compressietank op
de wal gezet moeten worden terwijl dat voor de deelnemende leerlingen niet verplicht is.
Bovendien zou de divemaster de A opleiding voor duikarbeid gevolgd moeten hebben en de
instructeur bevoegd zijn naar de opleiding die hij of zij genoten heeft bij NOB, PADI of SSI.
Ook hier speelt dus de vraag of de Arbowetgeving voor deze gevallen bedoeld is of dat er
volstaan kan worden met de regelgeving uit de recreatieve sector.
Wat te doen bij acties door vrijwilligers
De stichting Nederland Schoon is een initiatief van bedrijfsleven, ANWB en NVRD. Zij organiseert
onder andere de landelijke opschoondag. De bedoeling is dat mensen samen met buren,
vereniging, sportclub, school of collega’s de omgeving schoonmaken op de afgesproken
actiedag. Je zou nu de vraag kunnen stellen of vrijwilligers van de plaatselijke sportclub op deze
opschoondag arbeid verrichten in de zin van de arbowet en of de organiserende sportclub het
lichaam is bij wie vrijwilligers werkzaam zijn.
Hier lijkt de vraag pregnanter te worden als we voor sportclub duikclub lezen en het bestuur van
de club de duikplaatsen heeft aangewezen waar de leden het onder water zwevende plastic
verzamelen in netjes die door de club ter beschikking zijn gesteld.
Een fotowedstrijd
Eenzelfde vraagstuk dient zich aan bij het uitschrijven van een fotowedstrijd. Verrichten de
fotografen arbeid in de zin van de Arbowet en is het organiserend comité verplicht om aan de
waterkant voldoende duikploegleiders en reserveduikers klaar te zetten, een geschreven
instructie en noodprocedure uit te reiken, een volledige recompressiekamer aanwezig te
hebben, eisen te stellen aan een jaarlijkse keuring van de deelnemers, en de voorwaarde te
stellen dat zij in plaats van de door hen genoten opleiding een A certificaat beroepsduiker
overleggen? Eisen die in de recreatieve duiksector nergens worden gesteld en voor een groot
deel als overbodig gezien moeten worden.
Zijn de juryleden werkzaam bij de organiserende rechtspersoon als vrijwilliger in de zin van de
wet? Beantwoorden we die vraag bevestigend dan zouden ten aanzien van de juryleden de
bovenstaande veiligheidsmaatregelen onverkort van toepassing zijn, terwijl voor de
deelnemende onderwaterfotografen de gebruikelijke veiligheidsvoorschriften van de
duikorganisaties voldoende zijn. Tenzij wij ook de fotografen bestempelen als ‘vrijwilligers die
werkzaam zijn’ voor, of ‘anderen’ die ‘onder het gezag ‘van de organisator arbeid verrichten.
Technisch duiken
Arbowet en Arbobesluit houden geen rekening met ontwikkelingen als technisch duiken. De
instructeur die als vrijwilliger of werknemer instructie geeft aan duikers die deze techniek willen
leren kan volstaan met de vereisten van de EN-normen voor SCUBA-trainingen zo lang hij/zij de
50 meter diepte niet overschrijdt vanwege de uitzondering voor SCUBA-instructie van art. 6.13
lid 3 Arbobesluit. Gaat hij dieper dan zou hij moeten voldoen aan alle vereisten voor duikarbeid
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zoals opgesomd in 6.14a t/m 6.20, waaronder een duikleider, reserveduiker en een
compressietank. De cursisten vallen niet onder die regeling, dus zij zullen zich richten op de
voorschriften zoals binnen GUE of een andere organisatie gebruikelijk zijn.
Toetsing in de rechtspraak
Zorgplicht van de werkgever en aansprakelijkheid
Zorgplicht voor veiligheid speelt bij verschillende wettelijke regelingen een rol.
Bij arbeidsongevallen kan een werkgever aansprakelijk zijn voor de schade die zijn werknemer
lijdt op grond van artikel 7:658 BW als hij niet voldaan heeft aan de zorgplicht om ongevallen te
voorkomen. Niet alle ongevallen van werknemers leiden tot aansprakelijkheid van een
werkgever. Struikelen over een gewone drempel kan je thuis ook overkomen. Maar als de
werkgever niet voldoende voor veiligheid heeft gezorgd, kan hij aansprakelijk zijn als de
werknemer een ongeval krijgt.
Lid 4 van dat artikel bepaalt dat de aansprakelijkheid ook geldt voor degene die in de
uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid laat verrichten door een persoon met wie hij geen
arbeidsovereenkomst heeft. Het artikellid is volgens de wetsgeschiedenis toegevoegd
voornamelijk met de bedoeling om bescherming te bieden aan personen die zich wat betreft de
door de werkgever in acht te nemen zorgverplichting in een met een werknemer vergelijkbare
positie bevinden. Het betreft dus in feite een uitbreiding van de kring van personen voor wie de
werkgever een zorgplicht heeft zoals we dat ook zien in de arbowetgeving.
De reikwijdte van deze bepaling is echter minder nauw omschreven. Rechters toetsen de
toepasselijkheid naar aard en doel van de organisatie en de verhouding met betrokkenen als
ook met de vraag wie invloed uitoefent op de werkomstandigheden en risico’s.26
Het vierde lid biedt een bescherming voor diegenen die anders dan op basis van een
arbeidsovereenkomst werkzaamheden verrichten maar, gezien de wijze waarop aan die
werkzaamheden gestalte wordt gegeven, wel op één lijn zijn te stellen met “gewone”
werknemers. Dat laatste zal voor vrijwilligers of stagiaires in een commercieel bedrijf vaak wel
het geval zijn, maar voor verenigingen en sportclubs niet altijd. Niet ieder georganiseerd
verband kan als werkgever in de zin van die bepaling worden aangemerkt.
Dat wil echter niet zeggen dat een vrijwilligersclub of vereniging altijd vrijuit gaat.
Het Gerechtshof in Den Haag oordeelde onlangs in een zaak, waarbij een deelnemer van een
vrijwilligersorganisatie bij het plaatsen van een kerstboom ernstig gewond werd, dat
aansprakelijkheid niet volgens art 7:658 lid 4 gevestigd kon worden, maar wel op grond van het
algemene artikel 6:162 BW (onrechtmatige daad). Ook al was er geen verplichting voor de
organisatie af te leiden uit de (arbeids-)verhouding met de vrijwilliger, de organisatie was wel
gehouden om tevoren te zorgen dat de activiteit zonder noemenswaardige gevaren kon worden
uitgevoerd. De vrijwilligersorganisatie moest een deel van de schade voor haar rekening
nemen.27
Arbeidsomstandigheden wetgeving en aansprakelijkheid
Het (enkele) voldoen aan de voorschriften uit de Arbowet en het Arbobesluit is op zichzelf
onvoldoende om een uitspraak te kunnen doen over de aansprakelijkheid van de werkgever
voor eventuele schade. Daarvoor is vaak meer nodig.
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Van belang is dat de burgerlijke rechter altijd een eigen afweging zal maken in zaken waarbij een
werknemer schade heeft geleden door een ongeval in de werksituatie. Zoals hiervoor
beschreven toetst de rechter of de werkgever er redelijkerwijs alles aan heeft gedaan om een
ongeval te voorkomen. De beoordeling daarvan is heel breed. Naast relevante (Arbo)wetgeving
kunnen bijvoorbeeld (officiële) richtlijnen, adviezen van derden, of zelfs mondelinge afspraken
bij de werkgever zelf van belang zijn voor het bepalen van de reikwijdte van de zorgplicht. De
zorgplicht is dus sterk afhankelijk van de specifieke omstandigheden van het geval.
Anders gezegd: als de werkgever bepaalde voorschriften uit de Arbowetgeving heeft
geschonden, kan dat een belangrijke aanwijzing zijn dat er onvoldoende veiligheidsmaatregelen
zijn getroffen. Veel van deze bepalingen dienen er immers toe om de veiligheid op de werkvloer
te waarborgen. De bepalingen moeten alleen wel relevant (en toepasbaar) zijn voor/op het
specifieke geval.28 Omdat de rechter kijkt naar alle relevante omstandigheden, levert niet iedere
schending van een Arbo-voorschrift automatisch een schending van de zorgplicht op.
Anderzijds kan een werkgever toch gewoon aansprakelijk zijn als hij om andere reden niet aan
de zorgplicht heeft voldaan, ook als er geen specifieke Arborichtlijn of -voorschrift bestaat.
Het voorgaande geldt op een vergelijkbare manier voor de voorschriften van recreatieve
duikorganisaties zoals de PADI-standaarden of NOB-voorschriften. De rechter kan deze
voorschriften gebruiken om de zorgplicht van de werkgever vast te stellen. Het enkele feit dat
aan alle voorschriften is voldaan wil dus niet zeggen dat er geen aansprakelijkheid kan zijn. Dit
neemt natuurlijk niet weg dat de werkgever er des te beter voor kan zorgen dat naast alle
relevante wettelijke bepalingen, ook de gehanteerde standaarden en andere procedures zijn
gevolgd.
Ook uit de enkele strafrechtelijke vonnissen inzake duikongevallen valt niet op te maken in
hoeverre uit het wel of niet navolgen van EN-normen of Arbowetgeving een bewezenverklaring
van bijvoorbeeld lichamelijk letsel door schuld zal worden afgeleid of ondersteund. 29
Aansprakelijkheid voor leerlingen en buddy’s
De Arbowetgeving is niet van toepassing op de verhouding tussen instructeur en duikleerlingen
of op de verhouding tussen duikvereniging/duikschool en leerlingen of op de verhouding tussen
duikvereniging en haar leden. Gaan twee buddy’s een duik maken dan dragen zij ten opzichte
van elkaar een zekere verantwoordelijkheid. In de opleiding wordt geleerd wat we in
noodsituaties moeten doen en ook de algemene regel geldt dat we iemand in een noodsituatie
naar ons vermogen moeten helpen.
Van de instructeur of divemaster die leerlingen begeleidt zal al gauw verwacht worden dat hij/zij
de leerlingen weer veilig boven brengt. Als dat niet het geval is komt zowel civiele als
strafrechtelijke aansprakelijkheid snel om de hoek kijken.30 Je kunt zeggen dat vooral bij
leerlingen een verzwaarde verantwoordelijkheid rust op degene die hen begeleidt.
De verhouding tussen de vereniging of het bestuur en de leden wordt naast het
verenigingsrecht, ook beheerst door de algemene regels van zorgvuldig handelen. Doen we dat
ten opzichte van elkaar niet dan kan dat onrechtmatig zijn, zoals we hierboven over de
vrijwilligersorganisatie en de kerstboom schreven.
Het zou op deze plaats te ver voeren om nader in te gaan op aansprakelijkheid bij
duikongevallen of in verenigingen. Wel kunnen we nog opmerken dat een
28
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aansprakelijkheidsverzekering voor duikrisico’s door verschillende duikorganisaties aan
instructeurs en divemasters wordt voorgeschreven. De NOB heeft een aansprakelijkheidsverzekering gekoppeld aan het lidmaatschap.
De meeste polissen bepalen dat de verzekering alleen geldt als men duikt volgens de
standaarden van de bekende sportduikorganisaties.
De bestuursrechter en Arbo-boetes
Zowel in bestuursrechtelijke oordelen als in vonnissen van civiele rechters zien we dat begrippen
als arbeid en werkzaam zijn voor, geïnterpreteerd worden aan de hand van de feiten en
omstandigheden van het concrete geval. Is er sprake van een opdracht, wie geeft aanwijzingen,
wat zijn de werkzaamheden en wat is de bedoeling van de wettelijke bepaling, wordt allemaal in
de overwegingen betrokken.
Zo speelt ook in andere richtingen dan de arbowetgeving, het begrip arbeid soms een rol. Een
voorbeeld is een boete die werd opgelegd in verband met de verboden tewerkstelling van een
vreemdeling. Dat kon geen genade vinden in de ogen van de rechter. De rechtbank te Utrecht
beoordeelde de vraag of er in de zin van de Wet arbeid vreemdelingen en artikel 39 van het EGverdrag, sprake was van arbeid in de zin van het verdrag en de wet. De rechter toetste het
begrip aan de aard, de tijd en de omvang van de werkzaamheden, de aanwezigheid van een
beloning en of er voor de uitvoering aanwijzingen gegeven konden worden.31
In een andere zaak verzamelde een vrijwilligersorganisatie oud papier en daarbij werd via de
gemeente een kraakperswagen ter beschikking gesteld met bestuurder. De verbaliserende
ambtenaar vond dat er niet voldoende veiligheidsmaatregelen genomen waren, want een van
de vrijwilligers was met zijn arm bekneld geraakt. De rechter oordeelde dat niet de
vrijwilligersorganisatie, maar het bedrijf van de wagen de feitelijke leiding had. De boete had
dus niet aan de vereniging die de inzamelingsactie hield opgelegd mogen worden.32
Omdat een uitspraak afhankelijk is van de specifieke omstandigheden van het geval, valt vaak
moeilijk een voorspelling te doen. Dat neemt niet weg dat we in sommige gevallen wel een
inschatting van een uitspraak kunnen maken. Een boete die zou worden opgelegd aan een
individuele duiker die een ander vraagt zijn gevallen masker te zoeken, zoals beschreven in de
brochure sportduiken van SZW, zal naar alle waarschijnlijkheid door de rechter wel vernietigd
worden. Hoogstwaarschijnlijk zal de rechter hier oordelen dat er geen sprake is van
werkzaamheden in de zin van de Arbowet, maar of in andere gevallen de feiten en
omstandigheden leiden tot het oordeel dat geen sprake is van ‘arbeid onder gezag’ of
‘werkzaam zijn voor’ zal sterk afhankelijk zijn van de interpretatie van de duikactiviteiten door
de rechter.
Bij overtreding van de regels van de arbeidsomstandighedenwetgeving kunnen hoge boetes
worden gegeven.33 In het hierboven genoemde geval van SIGNI Zoekhonden werd € 4800,- als
straf opgelegd. (In andere gevallen van overtredingen van de Arbowet zijn vele malen hogere
boetes opgelegd.)
Heeft de rechter eenmaal besloten dat de overtreding een bestuurlijke boete rechtvaardigt, dan
zal de rechter de opgelegde boete slechts matigen in bijzondere omstandigheden. Uit de
wetsgeschiedenis blijkt dat de feiten en de kwalificatie van een overtreding van Arbeids31
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omstandighedenwet en -besluit in volle omvang door de rechter beoordeeld kunnen worden.34
Maar dat ligt anders voor de hoogte van een opgelegde boete. In de Beleidsregel
boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving zijn uitgebreide criteria opgenomen aan de
hand waarvan de boete en de matiging van die boete worden bepaald. De hantering daarvan
moet in overeenstemming zijn met het z.g. evenredigheidsbeginsel.35 Het zou in dit kader te ver
voeren om grenzen waaraan de rechter bij het beoordelen van de boetehoogte gebonden is
verder uiteen te zetten, maar wel is van belang dat bij een bezwaar of het beroep daartegen de
verdediging op de juiste elementen wordt gebaseerd.
Vergelijking met regelgeving in Groot Brittannië

De Health and Safety Executive (HSE), de Britse uitvoerende instantie van de Health and Safety
at Work etc Act 1974, heeft in haar Diving at Work regulations een lijst van kwalificaties voor het
duiken opgenomen, laatstelijk op 13 februari 2020. Deze lijst maakt onderscheid in verschillende
typen duikactiviteit waarbij werkzaamheden worden uitgevoerd. Men onderscheidt:
Offshore Diving;
Inland/Inshore Diving;
Shellfish Diving;
Scientific and Archeological Diving
Media Diving;
Recreational Diving;
Police Diving;
Military Diving;
Commercial Acquaint Diving.
Per categorie is opgenomen aan welke opleidingseisen duikers moeten voldoen. Afhankelijk van
de categorie is voorzien in training en scholing die passend is voor de omstandigheden waarin
en de taken waarvoor gedoken wordt. Per categorie worden door de HSE-equivalenten
weergegeven van de opleidingseisen elders in de wereld. Bij Offshore en Inshore Diving, bij
arbeid aan installaties, pijpleidingen, sluizen etc. worden eisen voorgeschreven die vergelijkbaar
zijn met de Nederlandse A, B en C opleidings-classificaties voor duikarbeid.
Voor Scientific and Archeological Diving, Media Diving en Recreational Diving worden eisen
gesteld die overeenkomen met de EN-normen 14153 1 t/m 3 die vergelijkbaar zijn met de CMAS
normen en opleidingen van alle grote duikorganisaties als ook met de NOB voorschriften.
Technisch duiken is in de Workregulations opgenomen naar de veelal gehanteerde
opleidingseisen van GUE. 36
Onder Recreational en Media Diving vallen instructie aan recreanten, maar ook het maken van
foto’s en film en de werkzaamheden van daarin acterende personen. Wetenschap en
archeologie worden vergelijkbaar omschreven.
Per categorie is een ‘Approved Code of Practice and Guidance’ opgesteld, waarin nadere
voorschriften met betrekking tot de uitvoering van de activiteit.
Het Britse systeem van risicobeheersing in arbeidsomstandigheden maakt geen onderscheid
tussen werknemers, vrijwilligers of zelfstandigen; alle arbeid is daaronder begrepen. Voor
34
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duikactiviteiten is deze regelgeving echter tevens in overeenstemming gebracht met de
‘lichtere’ eisen uit recreatieve sector.
In de Nederlandse regeling zijn alle voorschriften gebaseerd op de hoge eisen voor duikarbeid
en wordt er alleen een uitzondering gemaakt voor SCUBA-instructies met alle onlogische
gevolgen van dien. Het is dus aannemelijk dat in de Britse verhoudingen de
arbeidsomstandighedenregels voor het duiken als veel minder verwarrend worden beleefd. In
een dergelijk systeem is de mogelijkheid voor overheidshandhaving van veiligheidsvoorschriften bovendien minder beperkt.

Conclusies
Uit het voorgaande mag duidelijk worden dat we hier te maken hebben met een uiterst lastig te
interpreteren regelgeving die niet is toegesneden op lichtere duikarbeid en sportduikers. De
conclusies in dit advies worden daarom gerubriceerd naar functies en bezigheden die we in de
duikbranche tegenkomen. De lijst zal daarom niet volledig zijn. Lezers kunnen zo veel mogelijk
per omschrijving vinden welke voorschriften op hen van toepassing zijn en aan welke eisen zij
volgens de arbowetgeving moeten voldoen.
Werkzaamheden van instructeur of divemaster
Bij de duikvereniging
Werkt een instructeur of een divemaster als vrijwilliger, dus niet in zijn of haar beroep en
onbetaald, voor zijn/haar duikvereniging in het kader van het geven van SCUBA-instructie, dan
zijn alleen de bijzondere bepalingen van arbeid onder overdruk van toepassing uit het
Arbobesluit. En een en ander is voor het duiken beperkt tot de voorschriften van de artikelen
6.14 en 6.15 a., b. en d. (zie voor volledige tekst bijlage 1).
Deze eisen worden ruimschoots gedekt door de voorschriften van recreatieve duikorganisaties
als NOB, PADI, NAUI of CMAS.
Instructeur, duikbegeleider, divemaster, 3* duiker
Het Arbobesluit is niet duidelijk wanneer er sprake is van instructie en wanneer niet. Het
aanleren van nieuwe vaardigheden door een instructeur lijkt overeen te komen met het begrip
instructie, maar of het oefenen van die vaardigheden onder leiding van een divemaster als
vergelijkbare arbeid moet worden gezien, valt te betwijfelen.
Of een en ander ooit tot een beoordeling door de Inspectie SZW zal leiden waaruit een
boetebesluit voortvloeit, is niet waarschijnlijk.
Bij een duikschool of duikwinkel
Geven de instructeur of divemaster als vrijwilliger les bij een duikschool of duikwinkel
(commerciële organisatie) dan zal de werkgever onderworpen zijn aan de Arbowet en een
beleid moeten uitvoeren zoals daarin voorgeschreven, tenzij de duikwinkel of school gezien
moet worden als sportorganisatie. De wet is hierover niet duidelijk. Wel gelden van het
Arbobesluit voor duikles activiteiten ook alleen de artikelen 6.14 en 6.15 a. b. en d.
Een duikschoolhouder of zelfstandig instructeur
Een duikschoolhouder die zelf lesgeeft of de zelfstandige instructeur vallen eveneens onder art.
6.13 lid 3 (6.14 en 6.15 a., b. en d.). Maakt de instructeur of duikschoolhouder gebruik van
hulpkrachten, dan is hij/ zij ten opzichte van die werkkrachten onderworpen aan de algemene
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regels uit de wet en zal dus een arbobeleid moeten voeren zoals voor zijn omstandigheden is
voorgeschreven.
Werkzaamheden van een instructeur voor technisch duiken
Artikel 6.13 lid 3 (dus alleen 6.14 en 6.15 a., b. en d.) uit het Arbobesluit is ook van toepassing bij
technisch duiken. Begeeft de instructeur zich echter met zijn leerlingen dieper dan 50 meter hetgeen in Nederland slechts op enkele plaatsen mogelijk is - dan zouden alle eisen van
artikelen 6.14 t/m 6.20 opgevolgd moeten worden, want art. 6.13 lid 3 is dan niet (meer) van
toepassing.
Voor de cursisten zou dit niet gelden; zij kunnen zich houden aan de voorschriften van GUE of
NAUI zoals zij dat van de instructeur geleerd krijgen.
Handhaving van de regelgeving door de inspectie SZW zal - zo niet onmogelijk – de activiteiten
voor training beperken tot 50 meter diepte en voor het overige zal uitgeweken worden naar het
buitenland.
Duiken bij acties en ondersteuning
Het plaatsen van vlechtwerkjes voor afzetten van sepia eitjes in de Oosterschelde wordt
uitgevoerd door sportduikers. Het verzamelen van plastic uit een duikplas of andere
werkzaamheden in het algemeen belang vinden vaak plaats op verzoek van een nietcommerciële maatschappelijke organisatie. Dat kan een plaatselijke overheid zijn zoals een
waterschap of recreatieschap, een universiteit of een organisatie als Natuurmonumenten.
Uit een tweetal opgelegde boetes en uit de Brochure Sportduikinstructie en de regels van de
Inspectie SZW, valt op te maken dat het ministerie van SZW kennelijk geen onderscheid maakt
bij handhaving tussen dergelijke activiteiten en duikarbeid. Jurisprudentie naar aanleiding van
de opgelegde boetes is er nog niet.
Als een duiker aan zijn buddy vraagt een masker op te rapen dat enkele meters lager op de
bodem van de duikplas ligt, zal een daarvoor door de inspectie SZW gegeven boete, voor de
rechter naar alle waarschijnlijkheid geen stand houden.
Of in andere gevallen de feiten en omstandigheden leiden tot het oordeel dat wel of geen
sprake is van ‘arbeid onder gezag’ of ‘werkzaam zijn voor’ in de zin van de Arbowet zal sterk
afhankelijk zijn van de interpretatie van de duikactiviteiten door de rechter.
De conclusie is dat de standaarden van de (inter)nationale duikorganisaties als NOB, PADI, SSI,
NAUI of CMAS – en aansluitend de EN-normen – geen of nauwelijks vergelijk kennen met
regels uit de Arbowet of het Arbobesluit. De regels voor duikarbeid in de arbowetgeving zijn
voor bepaalde duikarbeid overdreven en niet relevant, voor sportduik-opleiding niet
richtinggevend en voor maatschappelijke bezigheden van sportduikers zeer belemmerend.
Voor opleidingseisen en voorschriften van een duikorganisatie als de NOB hebben Arbowet en
Arbobesluit vooralsnog geen gevolgen in de richting van de individuele leden of de
aangesloten verenigingen.
Aan de NOB wordt geadviseerd in voorkomende gevallen leden of andere organisaties te
ondersteunen bij een bezwaar of beroepsprocedure tegen opgelegde boetes. De vertaling van
verrichtingen bij het duiken naar de bedoeling van de arbeidsomstandighedenwetgeving vergt
zowel voor wat betreft duiken als voor de juridische implicaties specifieke
procesondersteuning.
Meerdere afgewezen bezwaren of beroepen tegen boetes zouden echter ernstige
belemmeringen voor de recreatieve duikbranche betekenen.
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Medische geschiktheid
Medische geschiktheid voor duikarbeid wordt bij aanvang en periodiek beoordeeld aan de hand
van een uitgebreid schema door gecertificeerde beroepsduikerartsen. Een en ander is gericht op
beoordeling voor zware arbeid onder overdruk.
Screening of sportduikers geen onverantwoorde risico’s zullen ondervinden door onderliggende
lichamelijke gebreken is van volstrekt andere orde.
Onder (duik)artsen bestaan verschillende opvattingen. De Nederlandse Vereniging voor
Duikgeneeskunde heeft een richtlijn uitgebracht waarin periodieke keuring voorgeschreven
wordt aan recreatieve duikers. Anderen zijn van mening dat een (zelf)beoordeling aan de hand
van een vragenlijst voldoende kan zijn om de noodzaak van een medische beoordeling af te
wegen. Per land in de wereld verschillen de voorschriften of zijn er geen regels gesteld.
De CMAS geeft de mogelijkheid om gebruik te gaan maken van de vragenlijst van de UHMS ter
beoordeling van medische geschiktheid. Zo’n zelfde lijst wordt gebruikt door PADI en andere
organisaties.
In Nederland zijn voor het hanteren van de vragenlijst geen juridische belemmeringen. (Het
bewaren en opslaan van gegevens is hier buiten beschouwing gelaten)
Wel lijkt het aangewezen om voor instructeurs en duikbegeleiders (divemasters) expliciet op
te nemen of zij kunnen volstaan met de vragenlijst of gekeurd moeten worden, bij welke
leeftijdsgrenzen en met welke frequentie de beoordeling herhaald moet worden. Datzelfde
geldt als in de richtlijn leeftijdsgrenzen gesteld worden voor anderen dan instructeurs of
duikbegeleiders.
Een en ander dient om geen onzekerheden te laten bestaan. Medisch wetenschappelijke
onderbouwing van dergelijke keuzes zal moeilijk zijn.
Algemene aanbeveling
De verwarring die uit deze wetgeving voor de recreatieve duikbranche voortvloeit en de
overdreven eisen die aan lichtere duikarbeid formeel door de Arbowet verbonden is,
rechtvaardigen een herziening.
Britse regelgeving accepteert opleidingseisen en veiligheidsvoorschriften (de standaarden) uit
de recreatieve sector als voldoende voor goed omschreven categorieën van lichtere duikarbeid.
De NOB zou het initiatief kunnen nemen om bij ministerie aan te dringen op herziening van
deze regelgeving. Door de Stichting Werken Onder Overdruk zou een model ontwikkeld
kunnen worden vergelijkbaar met de lijst van kwalificaties zoals gehanteerd door de Health
and Safety Executive in Groot Brittannië.
Een en ander zou voor lichtere arbeid onder water en het sportduiken tot veel beter passende
veiligheidsvoorschriften leiden.
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Bijlage
Artikelen uit het Arbeidsomstandighedenbesluit
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
5
en met een partiële zuurstofdruk in het ademgas van maximaal 1,4.10 PA, zijn uitsluitend de artikelen 6.14 en
6.15, eerste lid, onder a en b en d, van toepassing.
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4. Op deelnemers aan een training voor het veilig ontsnappen uit een object onder water, waarbij gebruik wordt
gemaakt van ademgas onder overdruk, zijn de artikelen 6.14a en 6.16, vijfde en zesde lid, niet van toepassing
indien:
a. zij vooraf een longfunctieonderzoek hebben ondergaan waarmee vastgesteld kan worden dat er geen
verhoogd gezondheidsrisico is bij het volgen van de training, en
b. de training wordt gegeven in aanwezigheid van een duiker, een reserveduiker, een duikmedisch
begeleider en een duikploegleider als bedoeld in artikel 6.16.

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 zonodig 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 registratie-eisen 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;
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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 6.16. 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 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 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.
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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.

§ 6. Onderwijs
Artikel 6.31. Duikarbeid leerlingen en studenten
1. Artikel 6.16, zesde lid, is niet van toepassing op leerlingen respectievelijk studenten in onderwijsinrichtingen
indien deze leerlingen respectievelijk studenten duikwerkzaamheden verrichten die:
a. in het kader van wetenschappelijk onderzoek zijn;
b. van lichte aard zijn, en
c. worden uitgevoerd door een duikploeg als bedoeld in artikel 6.16, eerste lid, waarbij de leerling
respectievelijk student functioneert als aanvullend lid van deze duikploeg.
2. De leerlingen respectievelijk studenten zijn bij het uitvoeren van de duikwerkzaamheden, bedoeld in het eerste
lid, in het bezit van een bij ministeriële regeling aan te wijzen sportduikbrevet.
3. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot het eerste lid.
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