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Beste duikvriend
Hierbij een nieuwe NELOS-info, mag ik u vriendelijk verzoeken deze door te geven
aan uw Raad van Bestuur, duikverantwoordelijke en instructeurs.

Reglementering Nederland
Toepassing van de ARBO- wetgeving op het sportduiken.
Hierbij willen wij onze instructeurs attent maken op de zogenaamde
Arbeidsomstandighedenwet (ARBO-wet) welke in Nederland ook van toepassing
blijkt te zijn op activiteiten van niet bezoldigde instructeurs, bijvoorbeeld wanneer
een NELOS-instructeur een proef afneemt van zijn leerling in Nederlandse wateren.
Hetzelfde geldt voor de organisatie van een duikevenement (bijvoorbeeld een
clubduik) in Nederlandse wateren. In deze gevallen bestaat er namelijk een
gezagsverhouding tussen de organiserende duiksportvereniging (of de op dat
ogenblik verantwoordelijke instructeur) enerzijds, en de deelnemers (de duikers /
kandidaten) anderzijds.

Duiksport ook voor jou!

NELOS.be

Voor de sportduikinstructeur staan de meeste bepalingen in het, bij de ARBO-wet
behorende, Arbeidsomstandighedenbesluit: hoofdstuk 6, Afdeling 5, artikel 6.13.
Feitelijk is het zo dat de meeste veiligheidsregels van het NELOS-Duikonderricht,
zoals vermeld in het Veiligheidsreglement en in de Infomap, grotendeels in
overeenstemming zijn met de geest van de ARBO-wet. Belangrijk om te weten is dat
de Arbeidsinspectie, alsmede andere controlerende instanties zoals de politie,
blijkbaar veel belang hecht aan schriftelijke “bewijzen” van de
veiligheidsmaatregelen die naar aanleiding van een duik genomen worden:
-

een werkinstructie waarin de essentiële veiligheidsvoorzieningen en
noodprocedures worden genoteerd;
instructeurmap/kaarten, instructieboek(en) en/of standaards;
een inventarisatie van de risico’s van de duiklocatie te maken, inclusief een
noodplan (Risico-Inventarisatie en –Evaluatie, RI&E);
een duikplan, waarbij voor iedere duiker berekend wordt of er voldoende
ademgas beschikbaar is.

In 2011 mag men zich aan meer controles verwachten!

Zeker bij duikongevallen zal de politie niet nalaten om te controleren of er aan de
plaatselijke wet- en regelgeving voldaan is.

Daarom adviseert het NELOS-Duikonderricht aan de NELOS-Instructeurs om bij
proevenduiken of clubduiken in Nederlandse wateren bovenvermelde
documenten steeds bij te hebben. In praktijk betekent dit dat er op de
duikplaats, naast het nodige veiligheids- en noodmateriaal, de Infomap (waarin
onder andere het Veiligheidsreglement en de protocols van proeven vermeld
staan), een ploegenindelingsformulier (inclusief luchtberekening) en een RI&E
(inclusief noodplan) aanwezig zijn. Zorg ervoor dat je formulieren aangepast zijn
aan de duikplaats (voeg desnoods een plannetje toe). Het staat de NELOSInstructeurs en –clubs uiteraard vrij om gebruik te maken van eigen formulieren. Het
Duikonderricht stelt standaardformulieren ter beschikking (zie bijlage), binnenkort
tevens downloadbaar van de NELOS-wiki.
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