Artikel 3
1.De werkgever zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers inzake alle
met de arbeid verbonden aspecten en voert daartoe een beleid dat is gericht op zo goed
mogelijke arbeidsomstandigheden, waarbij hij, gelet op de stand van de wetenschap en
professionele dienstverlening, het volgende in acht neemt:
a. tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden gevergd organiseert de werkgever de arbeid
zodanig dat daarvan geen nadelige invloed uitgaat op de veiligheid en de gezondheid van de
werknemer;
b. tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden gevergd worden de gevaren en risico's voor de
veiligheid of de gezondheid van de werknemer zoveel mogelijk in eerste aanleg bij de bron
daarvan voorkomen of beperkt; naar de mate waarin dergelijke gevaren en risico's niet bij de
bron kunnen worden voorkomen of beperkt, worden daartoe andere doeltreffende
maatregelen getroffen waarbij maatregelen gericht op collectieve bescherming voorrang
hebben boven maatregelen gericht op individuele bescherming; slechts indien redelijkerwijs
niet kan worden gevergd dat maatregelen worden getroffen die zijn gericht op individuele
bescherming, worden doeltreffende en passende persoonlijke beschermingsmiddelen aan de
werknemer ter beschikking gesteld;
c. de inrichting van de arbeidsplaatsen, de werkmethoden en de bij de arbeid gebruikte
arbeidsmiddelen alsmede de arbeidsinhoud worden zoveel als redelijkerwijs kan worden
gevergd aan de persoonlijke eigenschappen van werknemers aangepast;
d. monotone en tempogebonden arbeid wordt, zoveel als redelijkerwijs kan worden gevergd,
vermeden dan wel, indien dat niet mogelijk is, beperkt;

Artikel 3b vormt de basis van de zogenaamde arbeidshygiënische strategie. Op deze
strategie is in feite de gehele Arbowetgeving gebaseerd.
In he tkader van dit onderwerp wil dit zeggen da tde nadruk van he tonderwerp verdrinkin
gnie tbehoort te liggen op op zwemvesten en reddings boeien maa rop he tvoorkoen van de
ongeluk "te water raken".

Artikel 3, lid e van de Arbo-wet schrijft voor dat doeltreffende maatregelen moeten worden
genomen op het gebied van eerste hulp bij ongevallen waardonder ook het gevaar voor
verdrinking valt te rangschikken.
Artikel 3, lid f van de Arbo-wet stelt dat de werkgever dusdanige maatregelen moet nemen
dat iedere opvarende bij ernstig en onmiddellijk gevaar voor zijn eigen veiligheid of die van
anderen, rekening houdend met zijn technische kennis en bekwaamheid en de beschikbare
middelen, de nodige passende maatregelen kan nemen om de gevolgen van een dergelijk
gevaar te voorkomen. Hierbij dient de opvarende gewezen te worden op het in acht nemen
van de eigen veiligheid.

