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 Artikel 1 

 

 De dienst, bedoeld in artikel 10 van de Ijkverordening (AB 1987 

no. GT 14), is belast met de werkzaamheden, voortvloeiende uit het bij 

of krachtens deze landsverordening bepaalde. 

 

 Artikel 2 

 

 De dienst, bedoeld in artikel 10 van de Ijkverordening, wordt be-

heerd door de minister van Justitie en Publieke Werken en staat onder 

leiding van een door de minister aan te wijzen hoofd. 

 

 Artikel 3 

 

 1. Bij ziekte, afwezigheid of ontstentenis wordt het hoofd van de 

in artikel 10 van de Ijkverordening bedoelde dienst vervangen door de 

door de minister aangewezen waarnemer. 

 2. Indien en zodra een aangewezen waarnemer ontbreekt, doet het 

hoofd aan de minister een voordracht toekomen van de voor deze functie 

naar zijn oordeel geschikte ambtenaren. 

 3. Bij voorziene langdurige afwezigheid draagt het hoofd er zorg 

voor dat de hem opgelegde taak zodanig aan zijn waarnemer wordt over-

gedragen, dat de continuïteit in het functioneren van de dienst zo 

goed mogelijk wordt gewaarborgd. 

 

 Artikel 4 

 

 1. Het hoofd van de in artikel 10 van de Ijkverordening bedoelde 

dienst is verplicht aan de minister alle inlichtingen die op de dienst 

betrekking hebben, zowel schriftelijk als mondeling te verstrekken. 

 2. Hij doet aan de minister de voorstellen die hem voorkomen te 

kunnen strekken tot verbetering van de dienst. 

 3. Van alle gewichtige bijzondere voorvallen, de belangen van de 

dienst betreffende, geeft hij ten spoedigst kennis aan de minister met 

opgave van de naar zijn oordeel te nemen maatregelen. 

 4. Indien in zodanige voorvallen onverwijld voorzieningen dienen 

te worden getroffen, neemt hij de maatregelen die hij nodig oordeelt, 

en stelt de minister zo spoedig mogelijk daarvan in kennis. 

 

 Artikel 5 

 

 1. Het hoofd van de in artikel 10 van de Ijkverordening bedoelde 

dienst stelt jaarlijks voor 15 februari ten behoeve van de minister 

een verslag samen, waarin zo getrouw mogelijk een globaal beeld wordt 

gegeven van het functioneren van de dienst in het afgelopen kalender-

jaar, alsmede een overzicht van de door hem krachtens het Algemeen 



 ************************* 

AB 2001 no. GT 20 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 14 november 2013 

 ************************* 

====================================================================== 
 

ijkbesluit (AB 1987 no. GT 15) verleende ontheffingen of toestemmin-

gen.  

 2. Hij rapporteert tegelijkertijd in een afzonderlijk verslag aan 

de minister, welke behoeften en gebreken hem bij het functioneren van 

de dienst zijn gebleken onder vermelding van de maatregelen die naar 

zijn oordeel ter voorziening daarin dienen te worden getroffen. 

 

 Artikel 6 

 

 Het hoofd van de in artikel 10 van de Ijkverordening bedoelde 

dienst houdt toezicht op al het onder hem gestelde personeel en ziet 

toe dat het op behoorlijke wijze zijn taak vervult. In het bijzonder 

bepaalt hij de frequentie van de door dit personeel te verrichten pe-

riodieke controles van maten, gewichten, meet- en weegwerktuigen. 

 

 Artikel 7 

 

 Het in artikel 6 genoemde personeel maakt overeenkomstig de door 

het hoofd van de in artikel 10 van de Ijkverordening bedoelde dienst 

te geven instructies rapport op van zijn werkzaamheden. 

 

 Artikel 8 

 

 Het hoofd van de in artikel 10 van de Ijkverordening bedoelde 

dienst kan in bijzondere gevallen op verzoek van de eigenaar of ge-

bruiker van meet- en weegapparatuur toestaan dat daaraan door het per-

soneel van deze dienst reparaties mogen worden uitgevoerd. 

 

 Artikel 9 

 

 Bevoegd tot ijk en herijk, alsmede tot controle en afkeuring van 

maten, gewichten, meet- of weegwerktuigen zijn het hoofd van de in ar-

tikel 10 van de Ijkverordening bedoelde dienst en het onder deze werk-

zaam gestelde personeel, voor zover het daartoe van hem opdracht ont-

vangt. 

 

 Artikel 10 

 

 Het hoofd van de in artikel 10 van de Ijkverordening bedoelde 

dienst draagt er zorg voor dat op deze dienst aanwezig is een nauwkeu-

rig overzicht van alle voor handelsdoeleinden in gebruik zijnde maten, 

gewichten, meet- en weegwerktuigen. 

 

 Artikel 11 

 

 1. Ijk vindt, voor zover mogelijk, plaats in het gebouw van de in 

artikel 10 van de Ijkverordening bedoelde dienst. 

 2. Het hoofd van de in het eerste lid bedoelde dienst bepaalt in 

welk geval ijk elders plaats kan vinden. 

 

 Artikel 12 

 (vervallen) 

 


