1. Jeugdige werknemers verrichten geen arbeid met of worden niet
blootgesteld aan stoffen, van de lijst met car-mut-repr-stoffen 2007, die voldoen
aan de krachtens artikel 9.2.3.1* van de Wet milieubeheer * vastgestelde
criteria voor indeling in een of meer van de categorieën «zeer vergiftig»,
«vergiftig», «sensibiliserend», «kankerverwekkend», «mutageen» en «voor de
voortplanting vergiftig», evenals stoffen die voldoen aan de bij of krachtens die
wet vastgestelde criteria voor toekenning van de R-zinnen 33 en 48.
gevaar voor cumulatieve effecten (R33);
gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling
(R48).
2. Jeugdige werknemers verrichten geen arbeid met of worden niet
blootgesteld aan biologische agentia van categorie 3 of 4, bedoeld in afdeling 9
van dit hoofdstuk:
categorie 1: een agens waarvan het onwaarschijnlijk is dat het bij de mens een
ziekte kan veroorzaken;
categorie 2: een agens dat bij de mens een ziekte kan veroorzaken en een
gevaar voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers kan
opleveren, maar waarvan het onwaarschijnlijk is dat het zich onder de
bevolking verspreidt, terwijl er gewoonlijk een effectieve profylaxe of
behandeling bestaat;
categorie 3: een agens dat bij de mens een ernstige ziekte kan veroorzaken en
een groot gevaar voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers kan
opleveren en waarvan er een kans is dat het zich onder de bevolking
verspreidt, terwijl er gewoonlijk een effectieve profylaxe of behandeling bestaat;
categorie 4: een agens dat bij de mens een ernstige ziekte veroorzaakt en een
groot gevaar voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers oplevert
en waarvan het zeer waarschijnlijk is dat het zich onder de bevolking
verspreidt, terwijl er gewoonlijk geen effectieve profylaxe of behandeling
bestaan.
3. Voorts mogen jeugdige werknemers geen arbeid verrichten aan of met
kuipen, bassins, leidingen of reservoirs waarin zich een of meer van de in het
eerste of tweede lid bedoelde stoffen of biologische agentia bevinden.
Arbobesluit Artikel 6.27. Arbeidsverboden jeugdige werknemers
3. Jeugdige werknemers mogen geen arbeid verrichten op een arbeidsplaats
waar de dagelijkse blootstelling aan lawaai 85 dB(A) of hoger is of de
piekgeluidsdruk 140 Pa of hoger is
4. Jeugdige werknemers mogen niet worden blootgesteld aan schadelijke
trillingen.
De Wet vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart geeft regels ter zake van
de samenstelling van de bemanning en de vaartijden van schepen op
Nederlandse binnenwateren. Deze wet heeft een nauwe relatie met de
Herziene Rijnvaartakte (de Akte van Mannheim uit 1868), die nu nog van
kracht is en opgenomen in S&J-deel 197-I. Uitgangspunt van de Wet vaartijden
en bemanningssterkte binnenvaart is een regeling die voor geheel Nederland
van toepassing is, ongeacht de nationaliteit van het schip, en zoveel mogelijk
overeenkomt met het Reglement Onderzoek Schepen op de Rijn 1995
(eveneens opgenomen in S&J-deel 197-I). Dit S&J-deel bevat de tekst van de
wet met een inleiding en aantekeningen ontleend aan de parlementaire
behandeling, alsmede een algemene maatregel van bestuur en een
ministeriële regeling ter uitvoering van de wet.

