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Bijlage(n)  

 

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft besloten de tijdelijke verruiming van de 

arbeidstijden voor werknemers in de olie&gas- respectievelijk wind op zee-

industrie beperkt te verlengen tot 1 mei 2022.  

 

SodM heeft van brancheorganisaties en bedrijven de vraag gekregen of de 

tijdelijke verruiming van het werkschema van drie weken op / drie weken af - 

waarbij afgeweken wordt van het (reguliere) werkschema conform het 

Arbeidstijdenbesluit (maximaal twee weken op / twee weken af) – verlengd kon 

worden na de datum van 1 maart 2022.  

 

Bij de beoordeling van dit verzoek heeft SodM geconstateerd dat er op dit moment 

onvoldoende redenen zijn om van het reguliere werkschema af te wijken. Om 

werkgevers en werknemers de gelegenheid te geven om de nieuwe werkschema’s 

goed te implementeren, heeft SodM besloten om de tijdelijke verruiming toch nog 

beperkt te verlengen. Werknemers op onshore en offshore mijnbouwwerken, 

respectievelijk bij windparken op zee mogen tijdelijk tot 1 mei 2022 maximaal 

drie weken op / drie weken af arbeid verrichten.  

 

Voor deze beperkte en tijdelijke verruiming van de arbeidstijden naar 3 weken op/ 

3 weken af gelden nog steeds de volgende voorwaarden: 

• De werknemers zijn op individuele basis akkoord met het tijdelijke nieuwe 

werkschema van 3 weken op / 3 weken af. 

• De werkgevers en werknemers houden een urenregistratie bij, conform 

het formulier dat is vastgesteld in artikel 1, bijlage 1, van de Regeling 

registratie arbeidstijden mijnbouw. Deze registratie kan SodM met 

steekproeven opvragen. 

• Indien SodM over dit tijdelijk werkschema klachten ontvangt, of signalen 

van werknemers dat dit werkschema tot onveilige situaties leidt, behoudt 

SodM zich het recht voor om deze tijdelijke verruiming te beëindigen. 

• Let op: voor werkgevers in de wind op zee-industrie: de 

bemanningen die als zeevarenden zijn aangemerkt vallen niet onder dit 

tijdelijk werkschema.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 




