
Aanleiding
In 2015 had de Inspectie SZW bij 73 bedrijven (publiek en 
privaat) 104 inspecties uitgevoerd. Bij 48 bedrijven waren 
108 overtredingen geconstateerd. Hier is ook een factsheet 
over uitgebracht. Het bleek vooral te schorten aan de 
voorbereidende activiteiten om risico’s te minimaliseren, 
zoals mondelinge en schriftelijke werkinstructies en het 
volledig opnemen van risico’s in een Risico Inventarisatie 
en Evaluatie (RI&E) met plan van aanpak. Gezien de aard 
en risico’s van duikarbeid is de voorbereiding essentieel 
voor veilig werken. Ook was in een aantal gevallen de 
duikploeg niet compleet.

De inspecties
Er waren 48 bedrijven (van de 73) waar in beginsel een 
herinspectie uitgevoerd kon worden. Drie bedrijven zijn 
gestopt, vooral of mede door de bevindingen bij de 
initiële inspectie. Eén bedrijf bleek alsnog niet relevant 
voor herinspectie. Vier bedrijven zijn vanwege 
onvoorziene capaciteitsproblemen niet geïnspecteerd. 

De initiële inspecties vonden plaats op de bedrijfslocatie, 
en in mindere mate op de duiklocaties. Bij de herinspectie 
is vooral geïnspecteerd op de bedrijfslocatie.

Tabel resultaten:

Herinspectie uitgevoerd -> geen tekortkomingen 26

Herinspectie bleek niet nodig -> het was al kort na de 
initiële inspectie helder dat de tekortkoming was opgeheven, 
en de aard van de tekortkoming vergde dat ook niet.

12

Herinspectie met handhaving -> tekortkoming nog niet 
opgeheven. Een boete is aangezegd. 

1

Herinspectie nog niet afgerond vanwege specifieke 
omstandigheden -> tekortkoming nog niet opgeheven.

1

Totaal 40

Zolang tekortkomingen nog niet opgeheven zijn, zal 
wederom een herinspectie volgen die kan leiden tot een 
volgende stap in handhaving.

Conclusies
De conclusie is dat bij 95% van de bedrijven de naleving 
op orde was. De initiële inspecties en de publicatie 
daarover hebben effect gehad. De bedrijven hebben het 
goed opgepakt. Bij twee bedrijven is sprake van verdere 
handhaving.

Herinspectieproject duikarbeid
Duikbedrijven hebben de bevindingen van de Inspectie SZW  
goed opgepakt.

Eind 2016 en begin 2017 heeft de Inspectie SZW herinspecties uitgevoerd bij bedrijven waar bij een inspectie in 2015 
overtredingen waren geconstateerd. Bij bijna alle bedrijven blijken bij de herinspectie de overtredingen opgeheven  
te zijn, wat bijdraagt aan veilig duiken. 
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