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MINISTERIËLE BESCHIKKING van de 3de augustus 2015 

____________ 
 

D e  M i n i s t e r  v a n  Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn 
 
Overwegende: 
 
dat de Veiligheidslandsverordening 19581 en de ter uitvoering hiervan uitgevaardigde 
Veiligheidsbesluiten I2, II3 en III4 ervan uitgaan, dat ter beveiliging van de arbeid, een 
ambtenaar wordt aangewezen, als bedoeld in artikel 2, tweede en derde lid, van de 
Veiligheidslandsverordening 1958; 
 
dat sinds de staatkundige verandering per 10 oktober 2010, het hoofd van de Inspectie Arbeid 
en Veiligheid (voorheen Inspectie Arbeidszaken) van het Ministerie van Sociale Ontwikkeling, 
Arbeid en Welzijn, als de arbeidsinspecteur fungeert en dientengevolge dient te worden 
aangewezen als de ambtenaar bedoeld in art 2, tweede en derde lid, van de 
Veiligheidslandsverordening 1958; 
 
Gezien: 
 
het rapport “Doorlichting Inspectie Arbeidszaken” d.d. 26 januari 2012, waarin de aanwijzing 
van een ambtenaar, die namens de Minister bevoegd wordt gemaakt voor de uitvoering van 
de Veiligheidslandsverordening 1958 en het houden van toezicht voor alle wetten waarop 
moet worden geïnspecteerd, als actiepunt is opgenomen; 
 
het Business Plan van het Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Veiligheid 2010, 
pagina 78, waarin wordt gesproken over het bestaan van een arbeidsinspecteur; 
 
Gelet op: 
 
artikel 2, tweede, derde en vijfde lid, van de Veiligheidslandverordening 1958; 

 
 

H e e f t  b e s l o t e n: 
 

Artikel 1 
 
1.   Het hoofd van de Inspectie Arbeid en Veiligheid, belast met de dagelijkse leiding  van de 

toezichthoudende organisatie, genaamd de “Inspectie Arbeid en Veiligheid” van het 
Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn en bij diens ontstentenis zijn 
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 waarnemer, wordt aangewezen als de ambtenaar, belast met de uitvoering van de bij of 

krachtens de Veiligheidslandsverordening 1958 gegeven voorschriften. 
  
2. De onder het in het eerste lid genoemde hoofd ressorterende toezichthoudende of 

controlefunctionarissen, kunnen naar zijn inzicht, schriftelijk worden belast met 
bevoegdheden, ter uitvoering van de in artikel 1 genoemde aanwijzing. 

     
Artikel 2 

 
Alle eventuele vorige aanwijzingen en beschikkingen in dit kader, waaronder de Ministeriële 
beschikking van de 11de mei 19605, komen te vervallen.  

 
Artikel 3 

 
Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking 
en werkt terug tot 10 oktober 2010. 
 

Artikel 4 
 
Deze Ministeriële beschikking wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad. 
 
 
 Afschrift van deze beschikking wordt gezonden aan:  
 
- De Raad van Ministers, 
- De Procureur Generaal, 
- De Secretaris Generaal van het Ministerie van SOAW, 
- Het Hoofd van de Inspectie Arbeid en Veiligheid. 
 
 
 Willemstad, 3 augustus 2015 

 
 
De Minister van Sociale Ontwikkeling,  
Arbeid en Welzijn, 
       R.D. LARMONIE - CECILIA 

 
 
Uitgegeven de 18de september 2015 
De Minister van Algemene Zaken,  

   I.O.O. ASJES 
 
  
 

                     
5 P.B. 1960, no 81 
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