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Geachte heer Asscher, 

 

Duikarbeid is risicovol werk.
1
 Om onveilige werksituaties tegen te gaan heeft de overheid 

maatregelen getroffen. Onderdeel van deze maatregelen is dat duikers zich periodiek moeten 

laten hercertificeren. Actal heeft signalen ontvangen dat deze maatregelen onnodig belastend 

zijn voor sommige groepen professionele duikers. Daarbij wordt de noodzaak van maatregelen 

om veilig werken te borgen niet ter discussie gesteld. De partijen die het signaal over onnodig 

hoge regeldruk als gevolg van hercertificatie hebben aangedragen, menen echter dat deze 

hercertificatie weinig toegevoegde waarde heeft ten opzichte van de overige maatregelen en 

vanuit deze optiek onnodig belastend is. 

 

Wij hebben de signalen onderzocht. Daarbij hebben wij ons gericht op de vraag of de regeldruk 

als gevolg van hercertificatie proportioneel is ten opzichte van de bijdrage die hercertificatie 

levert aan de veiligheid van civiele duikarbeid. 

Nut en noodzaak hercertificatie van civiele duikarbeiders 

In de duiksector wordt onderscheid gemaakt in drie categorieën duikers
2
: 

1. Brandweerduikers verrichten voornamelijk reddings- en zoekwerkzaamheden. Het gaat om 

circa 1.200 (vooral vrijwillige) brandweerlieden. Volgens Brandweer Nederland is duikarbeid 

een specialisme waarbij de operationele inzettijd van brandweerduikers beperkt is, maar de 

oefentijd niet gering is. 

2. Civiele duikers (inshore en offshore) verrichten veelal bouwwerkzaamheden onder water, 

zoals laswerkzaamheden of het storten van beton. Ook verrichten zij inspectie-, 

onderhouds- en bergingswerkzaamheden. Deze categorie omvat circa 500 duikers. 

3. Overige overheidsduikers, onder andere bij defensie, politie en douane, verrichten een 

breed scala aan werkzaamheden, waaronder het onderhoud aan schepen, tactische 

operaties en zoekacties. Het betreft circa 550 duikers, waarvan circa 400 defensieduikers.
3
  

                                                      
1 In het document ‘Arbeidsrisico’s bij duikarbeid’ van de Arbeidsinspectie van september 2008 staat dat in de periode 2000 tot 
2008 19 ongevallen zijn gemeld (waarvan 10 in de commerciële sector, 8 in de publieke sector en 1 bij overige bedrijven) 
waarvan er minimaal 8 een dodelijke afloop hadden. 
2 Arbeidsinspectie, “Arbeidsrisico’s bij duikarbeid”, september 2008. 
3 http://www.nokwoo.nl/wetgeving-en-veiligheid/wetgeving-duikarbeid  

http://www.nokwoo.nl/wetgeving-en-veiligheid/wetgeving-duikarbeid
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Het aantal ongelukken verschilt per categorie. Ons onderzoek is gericht op alleen duikarbeiders 

in de civiele sector (bovengenoemde categorie 2), voor wie het duiken een hoofdtaak is. Uit 

registratie van de Arbeidsinspectie blijkt dat zich in de periode 2009-2012 één arbeidsongeval 

heeft voorgedaan als gevolg van werken onder overdruk in de civiele sector.
4
 Uit de meest 

recente inspectieresultaten van de Arbeidsinspectie bij particuliere duikbedrijven blijkt dat “de 

kwaliteit van naleving voldoende tot ruim voldoende is.” Tevens blijkt dat “de tekortkomingen 

niet zozeer de duiktechnische aspecten in relatie tot veiligheid betreffen, als wel gebrek aan 

aandacht voor de directe omgevingsfactoren van de duiklocatie”.
5
 

 

De Rijksoverheid streeft de veiligheid van duikarbeid in de civiele sector na met in ieder geval 

de volgende beleidsinstrumenten: 

- de civielrechtelijke aansprakelijkheid van het duikbedrijf; 

- de zorgplicht voor de ondernemer voor de veiligheid en de gezondheid van zijn 

medewerkers; 

- de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) plicht; 

- de initiële certificering van duikarbeid; 

- een verplicht arbeidsgezondheidskundig en periodiek te herhalen onderzoek van personen 

die werkzaamheden onder overdruk verrichten; 

- de verplichte aanwezigheid van een reserve duiker en de verplichte aanwezigheid van een 

persoon die beschikt over een certificaat van vakbekwaamheid duikmedische begeleiding; 

- het toezicht op duikarbeid dat door de Inspectie SZW wordt uitgeoefend; 

- communicatie over veilig werken onder water. 

 

Tot 1 juli 2012 konden de certificaathouders hun certificaat geldig houden wanneer werd 

aangetoond dat aan de gestelde ervaringseis (tenminste 30 gelogde duiken in de afgelopen 24 

maanden) werd voldaan.
6
 Vanaf 1 juli 2012 is deze ervaringseis opgenomen in de hercertificatie 

voor duikarbeiders in de civiele sector. Deze hercertificatie is onderdeel van een bredere 

stelselwijziging waarin ook andere risicovolle beroepen zijn betrokken.
7
 Het persoonscertificaat 

duikarbeid is onder andere geregeld in bijlage XVIc van de Arbeidsomstandighedenregeling.
8
 

Hercertificatie maakt onderdeel uit van dit certificatieschema, in aansluiting op de NEN-EN-

ISO/IEC 17024:2012 waarin hercertificering is opgenomen. De hercertificatie voor civiele 

duikarbeid omvat: 

- Een tweejaarlijks (logboek)onderzoek om te kunnen constateren of de certificaathouder aan 

de eis van doorlopende beroepservaring voldoet. 

- Een vierjaarlijks (praktijk)onderzoek om te kunnen constateren of de certificaathouder 

voldoende kennis en inzicht heeft met betrekking tot het uitvoeren van noodprocedures. 

                                                      
4 Inspectie SZW, Arbeidsongevallenrapport 2013. Het rapport stelt dat “er sprake is van een flinke ondermelding van 
arbeidsongevallen met ziekenhuisopname. Naar schatting wordt de helft van alle meldingsplichtige ongevallen niet gemeld bij 
de Inspectie SZW. Het werkelijk aantal meldingsplichtige arbeidsongevallen is dus groter dan uit deze analyse blijkt. Aan de 
andere kant zijn er in de cijfers van dit rapport ook niet-meldingsplichtige ongevallen meegenomen waar een inspecteur een 
geheel of gedeeltelijk onderzoek heeft gedaan”. 
5 Arbeidsinspectie, Duikarbeid, juni 2010 
6 http://www.nederlandseverenigingvanberoepsduikers.nl/nieuw-certifigcatiestelsel-duikarbeid-en-duikploegleider/ 
7 Rijksoverheid, oktober 2009, “Stelselwijziging SZW” 
8 De regelgeving maakt onderscheid in brandweerduikers enerzijds en civiele duikarbeiders en overige overheidsduikers 
anderzijds. De toetstermen voor hercertificatie van brandweerduikers zijn op hoofdlijnen vergelijkbaar met die voor civiele 
duikarbeiders en overige overheidsduikers, maar in de uitwerking bestaan verschillen.  
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Hercertificatie van civiele duikarbeiders is geen Europese verplichting en hercertificatie is niet 

nodig omwille van de internationale erkenning van Nederlandse certificaten. Andere EU-

lidstaten waarvan de certificaten ook internationaal worden erkend, zoals het Verenigd 

Koninkrijk en België, kennen geen verplichting tot hercertificatie. De periodieke hercertificatie is 

bovendien een relatief zwaar instrument om de veiligheid van duikarbeiders in de civiele sector 

te borgen. Het instrument wordt bekostigd uit tariefstelling aan circa 500 certificaathouders in de 

civiele sector. Het kost duikbedrijven tijd en geld om aan deze verplichtingen te voldoen. 

Bovendien lijkt er een minder belastend alternatief voorhanden te zijn. 

 

Certificaathouders duikarbeid in de civiele sector hebben de benodigde opleiding gevolgd en 

passen het geleerde dagelijks toe in de praktijk. Hercertificatie wordt daarom door hen gezien 

als formaliteit: het zou weinig toegevoegde waarde hebben ten opzichte van de andere 

beleidsinstrumenten die de veiligheid van duikarbeiders in de civiele sector borgen. De nota’s 

van toelichting van het Arbeidsomstandighedenbesluit en de Arbeidsomstandighedenregeling 

maken niet duidelijk wat deze toegevoegde waarde is. Medewerkers van uw ministerie hebben 

aangegeven dat de toegevoegde waarde is gelegen in het feit dat niet alle vaardigheden die zijn 

vereist in het kader van de hercertificatie, in de praktijk aan bod komen (zoals verrichtingen die 

nodig zijn in geval van een noodsituatie). Een mogelijk minder belastend alternatief is om 

verplicht te stellen dat duikarbeiders deze vaardigheden periodiek oefenen in de praktijk en 

hiervan een aantekening maken in hun logboek, met het gebruikelijke bewijs dat de duiken zijn 

begeleid door een duikploegleider met erkende en geldige certificaten. 

 

Wij adviseren om de hercertificatie van certificaathouders duikarbeid in de civiele sector 

te heroverwegen en daarbij minder belastende alternatieven te betrekken. Meer specifiek 

adviseren wij u te onderzoeken of het periodiek oefenen en het daarvan verslag doen in 

het logboek in de plaats kan treden van de hercertificatie.  

 

Met dit advies willen wij u handvatten bieden voor een minder belastend instrument om de 

veiligheid van duikarbeiders in de civiele sector te borgen. Een afschrift van dit advies sturen wij 

aan de Minister van Economische Zaken als verantwoordelijke voor het regeldrukbeleid 

bedrijven.  

 

 
Hoogachtend, 

  

w.g. 

J. ten Hoopen R.W. van Zijp 

Voorzitter Secretaris 

 


