
01.01 - middel 
Organisatie van de arbeid 
Arbozorg 
Bekendheid 
 -  Zijn de Arbo-doelstellingen door de onderneming duidelijk en op een bij de onderneming passende 
wijze bekend gemaakt? 
 -  De Arbo-doelstellingen binnen de onderneming bekend maken.     
_____________________________________ 
01.02 - middel 
Organisatie van de arbeid 
Arbozorg 
Bekendheid 
 -  Zijn de Arbo-intentie- en -beleidsverklaring geformuleerd en op een passende wijze bekend 
gemaakt? 
 -  Arbo-intentie- en -beleidsverklaring formuleren en op een passende wijze bekend maken binnen de 
organisatie.                    
 
_____________________________________ 
01.03 - laag 
Organisatie van de arbeid 
Arbozorg 
Bekendheid 
 -  Heeft het personeel (of een vertegenwoordiging daarvan) inspraak gehad bij de totstandkoming van 
het Arbo-beleid? 
 -  Inspraak organiseren voor het  personeel (of een vertegenwoordiging daarvan)bij de 
totstandkoming van het Arbo-beleid.      
_____________________________________ 
01.04 - laag 
Organisatie van de arbeid 
Arbozorg 
Arbo-dienst 
 -  Is een gecertificeerde Arbo-dienst betrokken bij het Arbo-beleid? 
 -  Een gecertificeerde Arbo-dienst betrekken  bij het Arbo-beleid.     
_____________________________________ 
01.05 - laag 
Organisatie van de arbeid 
Arbozorg 
Arbo-dienst 
 -  Geeft de Arbo-dienst voorlichting aan opvarenden m.b.t. Arbo-zaken? 
 -  Voorlichting organiseren door de Arbo-dienst aan opvarenden m.b.t. Arbo-zaken. 
_____________________________________ 
01.06 - laag 
Organisatie van de arbeid 
Arbozorg 
Arbo-dienst 
 -  Zijn de taken van de diverse verantwoordelijke bemanningsleden m.b.t. Arbo-zaken geformuleerd 
en zijn deze algemeen bekend? 
 -  De taken van de diverse verantwoordelijke bemanningsleden m.b.t. Arbo-zaken formuleren en deze 
algemeen bekend maken. 
_____________________________________ 
01.07 - hoog 
Organisatie van de arbeid 
Arbozorg 
Arbo-inspecties 
 -  Worden regelmatig geplande Arbo-inspecties uitgevoerd? 
 -  Regelmatig Arbo-inspecties plannen en  uitvoeren.         
_____________________________________ 
01.08 - hoog 
Organisatie van de arbeid 
Arbozorg 



Arbo-inspecties 
 -  Worden de inspectieresultaten schriftelijk vastgelegd? 
 -  De interne Arbo-inspectieresultaten schriftelijk vastleggen.           
_____________________________________ 
01.09 - hoog 
Organisatie van de arbeid 
Arbozorg 
Arbo-inspecties 
 -  Worden de geconstateerde onvolkomenheden gecorrigeerd? 
 -  Organiseren dat de bij de Arbo inspecties geconstateerde onvolkomenheden worden gecorrigeerd. 
_____________________________________ 
01.10 - hoog 
Organisatie van de arbeid 
Arbozorg 
Plan van aanpak 
 -  Wordt aan de hand van de resultaten van deze vragenlijst een plan van aanpak opgesteld?  
(bij elektronische versie JA automatisch) 
 -  Opstellen van een plan van aanpak aan de hand van de resultaten van de uitgevoerde RIE. 
_____________________________________ 
01.11 - laag 
Organisatie van de arbeid 
Arbozorg 
Plan van aanpak 
 -  Wordt de Arbo-dienst bij het opstellen van het plan van aanpak betrokken? 
 -  De Arbo-dienst betrekken bij het opstellen van het plan van aanpak. 
_____________________________________ 
01.12 - middel 
Organisatie van de arbeid 
Arbozorg 
Plan van aanpak 
 -  Wordt het plan van aanpak besproken met de bemanningsleden? 
 -  Het plan van aanpak bespreken met de bemanningsleden?  
_____________________________________ 
01.13 - hoog 
Organisatie van de arbeid 
Arbozorg 
Plan van aanpak 
 -  Zijn in het plan van aanpak de verantwoordelijken genoemd en zijn er termijnen genoemd 
waarbinnen de maatregelen genomen moeten zijn?  
(bij gebruik van de elektronische versie JA automatisch) 
 -  In het plan van aanpak de verantwoordelijken noemen en termijnen noemen waarbinnen de 
maatregelen genomen moeten zijn. 
_____________________________________ 
01.14 - middel 
Organisatie van de arbeid 
Arbozorg 
Plan van aanpak 
 -  Wordt er jaarlijks schriftelijk gerapporteerd over de voortgang van het plan van aanpak? 
 -  Organiseren dat er jaarlijks schriftelijk gerapporteerd wordt  over de voortgang van het plan van 
aanpak. 
_____________________________________ 
01.15 - middel 
Organisatie van de arbeid 
Arbozorg 
Inkoop/veranderingen 
 -  Worden bij inkoop/veranderingen ook veiligheids en gezondheidsaspecten overwogen zoals:   
-  Gebruikersgemak   
-  Beveiligingen   
-  Blootstelling aan stoffen 



 -  Organiseren dat er bij de inkoop/veranderingen ook veiligheids en gezondheidsaspecten worden 
overwogen zoals:   Gebruikersgemak;   Beveiligingen;  Blootstelling aan stoffen. 
_____________________________________ 
02.01 - middel 
Organisatie van de arbeid 
Functie-inhoud Werkdruk Welbevinden Welzijn  
Werkdruk 
 -  Is er voldoende tijd om het werk uit te voeren? 
 -  Organiseren dat er voldoende tijd is om het werk uit te voeren. 
_____________________________________ 
02.02 - middel 
Organisatie van de arbeid 
Functie-inhoud Werkdruk Welbevinden Welzijn  
Werkdruk 
 -  Is het werk zodanig georganiseerd dat men normaal gesproken niet onder onnodige tijdsdruk hoeft 
te werken? 
 -  Organiseren dat er minder vaak onder onnodige tijdsdruk moet worden gewerkt.    
_____________________________________ 
02.03 - laag 
Organisatie van de arbeid 
Functie-inhoud Werkdruk Welbevinden Welzijn  
Werkoverleg en betrokkenheid 
 -  Vindt er regelmatig gestructureerd werkoverleg plaats (agenda, verslag, afsprakenlijst etc.)?  
 -  Organiseren dat er regelmatig gestructureerd werkoverleg plaats vindt. (agenda, verslag, 
afsprakenlijst etc.)            
_____________________________________ 
02.04 - laag 
Organisatie van de arbeid 
Functie-inhoud Werkdruk Welbevinden Welzijn  
Werkoverleg en betrokkenheid 
 -  Is er in dit overleg voldoende ruimte voor het bespreken van arbeidsomstandigheden zowel 
collectief als individueel? 
 -  In het werkoverleg  ruimte inbouwen voor het bespreken van arbeidsomstandigheden zowel 
collectief als individueel. 
_____________________________________ 
02.05 - hoog 
Organisatie van de arbeid 
Functie-inhoud Werkdruk Welbevinden Welzijn  
Werkoverleg en betrokkenheid 
 -  Worden bemanningsleden betrokken bij het inwerken van nieuwe medewerkers? 
 -  De bemanningsleden betrekken bij het inwerken van nieuwe medewerkers.    
_____________________________________ 
02.06 - laag 
Organisatie van de arbeid 
Functie-inhoud Werkdruk Welbevinden Welzijn  
Zelfstandigheid, inhoud en variatie van het werk  
 -  Zijn opleiding en functie-inhoud met elkaar in evenwicht? 
 -  Opleiding en functie-inhoud met elkaar in evenwicht brengen.  
_____________________________________ 
02.07 - middel 
Organisatie van de arbeid 
Functie-inhoud Werkdruk Welbevinden Welzijn  
Zelfstandigheid, inhoud en variatie van het werk  
 -  Krijgt de werknemer de gelegenheid tot zelfstandig werken en is er voldoende variatie in het 
werkaanbod en de werkvolgorde? 
 -  De werknemer de gelegenheid bieden tot zelfstandig werken en voldoende variatie in het 
werkaanbod en de werkvolgorde geven. 
_____________________________________ 
02.08 - hoog 
Organisatie van de arbeid 



Functie-inhoud Werkdruk Welbevinden Welzijn  
Zelfstandigheid, inhoud en variatie van het werk  
 -  Is de verstrekte werkinformatie volledig genoeg om de taak uit te voeren (wat en hoe)?  
 -  Meer volledige  werkinformatie verstrekken waardoor de bemanning haar taak beter kan uit voeren 
(wat en hoe). 
_____________________________________ 
02.09 - laag 
Organisatie van de arbeid 
Functie-inhoud Werkdruk Welbevinden Welzijn  
Zelfstandigheid, inhoud en variatie van het werk  
 -  Is er voldoende inzicht in de activiteiten van de organisatie? 
 -  Organiseren dat er voldoende inzicht in de activiteiten van de organisatie ontstaat.   
_____________________________________ 
02.10 - laag 
Organisatie van de arbeid 
Functie-inhoud Werkdruk Welbevinden Welzijn  
Zelfstandigheid, inhoud en variatie van het werk  
 -  Worden medewerkers regelmatig geïnformeerd over de resultaten van hun werk? 
 -  Organiseren dat de medewerkers regelmatig worden geïnformeerd over de resultaten van hun 
werk.     
 
_____________________________________ 
02.11 - hoog 
Organisatie van de arbeid 
Functie-inhoud Werkdruk Welbevinden Welzijn  
Voorlichting en onderricht 
 -  Is er voor nieuwe (of overgeplaatste) opvarenden een specifiek instructieprogramma? 
 -  Organiseren dat er specifieke instructie voor nieuwe (of overgeplaatste) opvarenden wordt 
gegeven. 
_____________________________________ 
02.12 - middel 
Organisatie van de arbeid 
Functie-inhoud Werkdruk Welbevinden Welzijn  
Voorlichting en onderricht 
 -  Zo ja, staan deze instructieprogramma’s op schrift? 
 -  Een specifiek instructieprogramma op schrift stellen. 
_____________________________________ 
02.13 - laag 
Organisatie van de arbeid 
Functie-inhoud Werkdruk Welbevinden Welzijn  
Voorlichting en onderricht 
 -  Worden deelnemers en data van instructie geregistreerd? 
 -  Deelnemers en data van instructie voor nieuwe (of overgeplaatste) opvarenden registreren.    
_____________________________________ 
03.01 - middel 
Organisatie van de arbeid 
Werktijden 
 
 -  Zijn de werkroosters volledig bekend, in relatie tot verplichte rust- en diensttijden? 
 -  Organiseren dat de werkroosters bekend  worden gemaakt, in relatie tot verplichte rust- en 
diensttijden?            
 
_____________________________________ 
03.02 - hoog 
Organisatie van de arbeid 
Werktijden 
 
 -  Is er voldoende gelegenheid tot pauzeren tussen de werkzaamheden?    
 -  Organiseren dat er voldoende gelegenheid is tot pauzeren tussen de werkzaamheden.  
_____________________________________ 



04.01 - laag 
Organisatie van de arbeid 
Verzuimbeleid, ongewenst gedrag en preventie 
Verzuimbeleid 
 -  Is het ziekteverzuimbeleid geformuleerd? 
 -  Ziekteverzuimbeleid formuleren.     
_____________________________________ 
04.02 - laag 
Organisatie van de arbeid 
Verzuimbeleid, ongewenst gedrag en preventie 
Verzuimbeleid 
 -  Zijn er afspraken en is er een procedure m.b.t. ziekmelding? 
 -  Afspraken maken over  ziekmelding en hiervoor een procedure vastleggen. 
_____________________________________ 
04.03 - laag 
Organisatie van de arbeid 
Verzuimbeleid, ongewenst gedrag en preventie 
Verzuimbeleid 
 -  Zijn er afspraken gemaakt m.b.t. controle n.a.v. ziekmelding? 
 -  In de procedure voor ziek melden afspraken maken m.b.t. de controle n.a.v. ziekmelding.  
_____________________________________ 
04.04 - middel 
Organisatie van de arbeid 
Verzuimbeleid, ongewenst gedrag en preventie 
Verzuimbeleid 
 -  Wordt het ziekteverzuim geregistreerd en geanalyseerd?   
 -  Organiseren dat het ziekteverzuim geregistreerd en geanalyseerd wordt.     
_____________________________________ 
04.05 - laag 
Organisatie van de arbeid 
Verzuimbeleid, ongewenst gedrag en preventie 
Verzuimbeleid 
 -  Ondersteunt de Arbo-dienst bij verzuimpreventie en –begeleiding? 
 -  Organiseren dat de Arbo-dienst bij verzuimpreventie en begeleiding ondersteunt.     
_____________________________________ 
04.06 - laag 
Organisatie van de arbeid 
Verzuimbeleid, ongewenst gedrag en preventie 
Verzuimbeleid 
 -  Worden de werknemers in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan periodiek 
bedrijfsgezondheidskundig onderzoek?   
 -  Organiseren dat de werknemers in de gelegenheid worden gesteld om deel te nemen aan periodiek 
bedrijfsgezondheidskundig onderzoek.  
_____________________________________ 
04.07 - hoog 
Organisatie van de arbeid 
Verzuimbeleid, ongewenst gedrag en preventie 
Verzuimbeleid 
 -  Wordt de inhoud van dit onderzoek (04.06) gebaseerd op de arbeidsrisico’s?   
 -  Organiseren dat de inhoud van het periodiek bedrijf gezondheidskundig onderzoek wordt 
gebaseerd op de arbeidsrisico's       
_____________________________________ 
04.08 - laag 
Organisatie van de arbeid 
Verzuimbeleid, ongewenst gedrag en preventie 
Ongewenst gedrag 
 -  Is er binnen het bedrijf een beleid betreffende seksuele intimidatie geformuleerd?   
 -  Bedrijfsintern beleid betreffende seksuele intimidatie formuleren. 
_____________________________________ 
04.09 - laag 



Organisatie van de arbeid 
Verzuimbeleid, ongewenst gedrag en preventie 
Ongewenst gedrag 
 -  Is er binnen het bedrijf een beleid betreffende agressie, pesten, discriminatie en geweld 
geformuleerd?    
 -  Bedrijfsintern beleid betreffende agressie, pesten, discriminatie en geweld formuleren.  
_____________________________________ 
05.01 - laag 
Organisatie van de arbeid 
Ongevallen, calamiteiten registratie en documentatie  
Ongevallen 
 -  Is men aan boord op de hoogte van het soort ongevallen dat moet worden gemeld bij de 
Arbeidsinspectie?   
 -  Er voor zorgen dat  aan boord bekend wordt welke soort ongevallen bij de Arbeidsinspectie moet 
worden gemeld. 
_____________________________________ 
05.02 - hoog 
Organisatie van de arbeid 
Ongevallen, calamiteiten registratie en documentatie  
Ongevallen 
 -  Is er een procedure voor het melden, registreren en analyseren van ongevallen en ongewenste 
voorvallen, zowel intern als extern?   
 -  Een procedure opstellen voor het melden, registreren en analyseren van ongevallen en 
ongewenste voorvallen, zowel intern als extern.  
_____________________________________ 
05.03 - middel 
Organisatie van de arbeid 
Ongevallen, calamiteiten registratie en documentatie  
Ongevallen 
 -  Is men op kantoor op de hoogte van het soort ongevallen dat moet worden gemeld bij de 
Arbeidsinspectie?   
 -  Er voor zorgen dat men op kantoor op de hoogte is van het soort ongevallen dat moet worden 
gemeld bij de Arbeidsinspectie.    
_____________________________________ 
05.04 - middel 
Organisatie van de arbeid 
Ongevallen, calamiteiten registratie en documentatie  
Ongevallen 
 -  Worden er maatregelen genomen om herhaling van een ongeval te voorkomen en wordt op 
naleving van de maatregelen toegezien?   
 -  Organiseren dat er maatregelen worden genomen om herhaling van een ongeval te voorkomen en 
dat er op naleving van deze maatregelen wordt toegezien.              
 
_____________________________________ 
05.05 - hoog 
Organisatie van de arbeid 
Ongevallen, calamiteiten registratie en documentatie  
Calamiteiten 
 -  Functioneert het alarmsignaal?   
 -  Zorgen dat het alarmsignaal functioneert.      
_____________________________________ 
05.06 - hoog 
Organisatie van de arbeid 
Ongevallen, calamiteiten registratie en documentatie  
Calamiteiten 
 -  Is er een alarmbel, intercom?   
 -  Een alarmbel, intercom installeren.  
_____________________________________ 
05.07 - hoog 
Organisatie van de arbeid 



Ongevallen, calamiteiten registratie en documentatie  
Calamiteiten 
 -  Is er een noodplan of zijn er afspraken gemaakt over ondersteuning bij reddingswerkzaamheden 
zoals bij: 
 -   Brand   
 -   Aanvaring   
 -   Man over boord   
 -   Ontruiming    
 -  Een noodplan opstellen waarin afspraken worden gemaakt over ondersteuning bij 
reddingswerkzaamheden zoals bij: Brand;  Aanvaring; Man over boord;  Ontruiming.  
_____________________________________ 
05.08 - middel 
Organisatie van de arbeid 
Ongevallen, calamiteiten registratie en documentatie  
Documentatie en registratie 
 -  Zijn alle noodzakelijke en verplichte bescheiden aan boord?     
 -  Organiseren dat alle noodzakelijke en verplichte bescheiden aan boord zijn.   
_____________________________________ 
05.09 - middel 
Organisatie van de arbeid 
Ongevallen, calamiteiten registratie en documentatie  
Documentatie en registratie 
 -  Wordt het vaartijdenboek(scheepsjournaal) structureel ingevuld?   
 -  Organiseren dat het vaartijdenboek(scheepsjournaal) structureel  wordt ingevuld. 
_____________________________________ 
06.01 - hoog 
Organisatie van de arbeid 
Bedrijfshulpverlening en training-personeel 
 
 -  Beschikt men (op basis van vrijwilligheid) over bedrijfshulpverleners?    
 -  Organiseren dat er bedrijfshulpverleners beschikbaar zijn. 
_____________________________________ 
06.02 - hoog 
Organisatie van de arbeid 
Bedrijfshulpverlening en training-personeel 
 
 -  Zijn er voldoende personen aan boord aanwezig die bekend zijn met brandbestrijdings- en 
ontruimingsprocedures?      
 -  Organiseren dat er aan boord voldoende personen aanwezig zijn die bekend zijn met 
brandbestrijdings- en ontruimingsprocedures.            
_____________________________________ 
07.01 - middel 
Organisatie van de arbeid 
Ergonomie 
Lichaamshouding 
 -  Komen ongunstige lichaamshoudingen, zoals zwaar tillen, duwen, trekken of vasthouden, 
regelmatig voor?         
 -  Maatregelen nemen om ongunstige lichaamshoudingen zoals zwaar tillen, duwen, trekken of 
vasthouden, zoveel mogelijk te voorkomen.       
_____________________________________ 
07.02 - laag 
Organisatie van de arbeid 
Ergonomie 
Lichaamshouding 
 -  Moeten er regelmatig te grote krachten geleverd worden bij tillen, duwen, trekken of vasthouden?     
 -  Maatregelen nemen ter voorkoming van het regelmatig moeten leveren van te grote krachten bij 
tillen, duwen, trekken of vasthouden.           
_____________________________________ 
07.03 - laag 
Organisatie van de arbeid 



Ergonomie 
Werkhouding 
 -  Verricht men veel werk met gedraaid of gebogen lichaam?     
 -  Maatregelen nemen ter voorkoming van te veel  werken met gedraaid of gebogen lichaam.    
_____________________________________ 
07.04 - laag 
Organisatie van de arbeid 
Ergonomie 
Werkhouding 
 -  Moet er frequent dezelfde handeling worden uitgevoerd bijv. met de pols of de elleboog?     
 -  Maatregelen nemen zodat voorkomen wordt dat er frequent dezelfde handeling  
worden uitgevoerd bijv. met de pols of de elleboog?        
_____________________________________ 
07.05 - middel 
Organisatie van de arbeid 
Ergonomie 
Werkhouding 
 -  Wordt veel gewerkt in een belastende werkhouding (knielen en hurken)?     
 -  Maatregelen nemen waardoor werken  in een belastende werkhouding (knielen en  
hurken) zoveel mogelijk wordt voorkomen.      
_____________________________________ 
07.06 - hoog 
Organisatie van de arbeid 
Ergonomie 
Werkplekinrichting / bedieningsmiddelen 
 -  Kan men bij de bediening van het roer normaal staan of zitten?     
 -  Er zorg voor dragen dat  men bij de bediening van het roer normaal kan staan of  
zitten.     
_____________________________________ 
07.07 - middel 
Organisatie van de arbeid 
Ergonomie 
Werkplekinrichting / bedieningsmiddelen 
 -  Bevinden de diverse bedieningsmiddelen zich op een ergonomisch juiste plek?     
 -  Er zorg voor dragen dat de bedieningsmiddelen zich op een ergonomisch juiste  
plaats bevinden. 
_____________________________________ 
07.08 - hoog 
Organisatie van de arbeid 
Ergonomie 
Werkplekinrichting / bedieningsmiddelen 
 -  Zijn de bedieningsmiddelen die de roerganger moet bedienen voor hem/haar te allen tijde 
bereikbaar?     
 -  Er zorg voor dragen dat de bedieningsmiddelen die de roerganger moet  
bedienen voor hem/haar te allen tijde bereikbaar zijn.      
_____________________________________ 
07.09 - middel 
Organisatie van de arbeid 
Ergonomie 
Werkplekinrichting / bedieningsmiddelen 
 -  Zijn de functies en werking van de bedieningsmiddelen in de stuurhut, aan dek en in de 
machinekamers logisch en duidelijk aangegeven (schakelaar, bedieningspookjes, lampjes)?     
 -  De functies en werking van de bedieningsmiddelen in de stuurhut, aan dek en in  
de machinekamers meer logisch en duidelijk aangeven (schakelaar,  
bedieningspookjes, lampjes).  
_____________________________________ 
07.10 - hoog 
Organisatie van de arbeid 
Ergonomie 
Werkplekinrichting / bedieningsmiddelen 



 -  Kan men tijdens de vaart de noodbesturing en de noodstroomvoorziening eenvoudig en voldoende 
snel inschakelen zonder dat hierbij de navigatie van het schip in gevaar komt?     
 -  Maatregelen nemen zodat men tijdens de vaart de noodbesturing en de  
noodstroomvoorziening eenvoudig en voldoende snel kan inschakelen zonder  
dat hierbij de navigatie van het schip in gevaar komt.       
_____________________________________ 
07.11 - middel 
Organisatie van de arbeid 
Ergonomie 
Visuele informatie  
 -  Zijn informatiebronnen (meters, signaleringen) duidelijk gegroepeerd?     
 -  Informatiebronnen zoals (meters, signaleringen) duidelijker groeperen.        
_____________________________________ 
07.12 - middel 
Organisatie van de arbeid 
Ergonomie 
Visuele informatie  
 -  Zijn schaalverdelingen op meters goed af te lezen?     
 -  Maatregelen nemen zodat de  schaalverdelingen op meters goed  is af te lezen.                
_____________________________________ 
07.13 - middel 
Organisatie van de arbeid 
Ergonomie 
Visuele informatie  
 -  Zijn de meters of displays geschikt voor de te verstrekken informatie?     
 -  Maatregelen nemen zodat de gebruikte meters of displays geschikt zijn voor de te verstrekken 
informatie.    
_____________________________________ 
08.01 - middel 
Inrichting en organisatie van de arbeidsplaats 
Beeldschermwerk 
 
 -  Voldoet apparatuur en meubilair in gebruik bij het verrichten van beeldschermwerk aan de 
ergonomische eisen?     
 -  Maatregelen nemen om te bereiken dat  apparatuur en meubilair in gebruik bij  
het verrichten van beeldschermwerk aan de ergonomische eisen voldoet.  
_____________________________________ 
08.02 - middel 
Inrichting en organisatie van de arbeidsplaats 
Beeldschermwerk 
 
 -  Voldoet de omgeving waarin beeldschermwerk wordt verricht en de inrichting van de werkplek aan 
de ergonomische eisen? 
 -  Maatregelen nemen zodat de omgeving waarin beeldschermwerk wordt verricht  
en de inrichting van de werkplek aan de ergonomische eisen  voldoet.          
_____________________________________ 
08.03 - laag 
Inrichting en organisatie van de arbeidsplaats 
Beeldschermwerk 
 
 -  Voldoet de programmatuur die wordt gebruikt bij het verrichten van beeldschermwerk aan de 
ergonomische eisen?   
 -  Maatregelen nemen  zodat de programmatuur die wordt gebruikt bij het  
verrichten van beeldschermwerk aan de ergonomische eisen voldoet.       
_____________________________________ 
09.01 - middel 
Inrichting en organisatie van de arbeidsplaats 
Trillingen 
 
 -  Wordt er gewerkt met trillend of stotend gereedschap?   



 -  Maatregelen nemen waardoor er minder met trillend of stotend gereedschap    
wordt gewerkt.  
_____________________________________ 
10.01 - hoog 
Inrichting en organisatie van de arbeidsplaats 
Geluid 
Schadelijk geluid (> 80 dB(A)) 
 -  Is (per geluidsbron) bekend of er bronnen zijn welke meer dan 80 dB(A) produceren?      
 -  Maatregelen nemen bij de geluidsbronnen welke meer dan 80 dB(A) produceren. 
_____________________________________ 
10.02 - laag 
Inrichting en organisatie van de arbeidsplaats 
Geluid 
Schadelijk geluid (> 80 dB(A)) 
 -  Zijn ruimten met hoge geluidsniveaus dan 80 dB(a) aangegeven (pictogrammen)?     
 -  In de ruimten waar geluidsniveaus van meer dan 80 dB(a) voorkomen dit met  
pictogrammen aangegeven.      
_____________________________________ 
10.03 - hoog 
Inrichting en organisatie van de arbeidsplaats 
Geluid 
Schadelijk geluid (> 80 dB(A)) 
 -  Is er bij deze geluidsbronnen voldoende gehoorbescherming beschikbaar?      
 -  Er zorg voor dragen dat er bij geluidsbronnen  > 80 dB(A) voldoende  
gehoorbescherming beschikbaar is.  
_____________________________________ 
10.04 - hoog 
Inrichting en organisatie van de arbeidsplaats 
Geluid 
Schadelijk geluid (> 80 dB(A)) 
 -  Zijn de maximale geluidsniveaus die heersen in stuurhuis, slaap- en woonverblijven bekend, zowel 
tijdens de vaart, tijdens het stilliggen als tijdens laden en lossen?   
 -  Geluidsmetingen uitvoeren ter vaststelling van de maximale geluidsniveaus die heersen in 
stuurhuis, slaap- en woonverblijven, zowel tijdens de vaart, tijdens het stilliggen als tijdens laden en 
lossen.  
_____________________________________ 
10.05 - laag 
Inrichting en organisatie van de arbeidsplaats 
Geluid 
Audiometrie 
 -  Wordt regelmatig gecontroleerd op gehoorschade?      
 -  Organiseren dat er regelmatig wordt gecontroleerd op gehoorschade. 
_____________________________________ 
10.06 - middel 
Inrichting en organisatie van de arbeidsplaats 
Geluid 
Hinder/waarneming signalen (omgevingslawaai) 
 -  Kan er tijdens het werk goed met elkaar gecommuniceerd worden?     
 -  Maatregelen nemen waardoor er tijdens het werk beter met elkaar  
gecommuniceerd  kan worden. 
_____________________________________ 
11.01 - middel 
Inrichting en organisatie van de arbeidsplaats 
Klimatologische omstandigheden 
 
 -  Beschikt men over voldoende bescherming om veilig te werken in weer, wind, hitte en/of koude? 
 -  Maatregelen nemen waardoor er voldoende bescherming wordt geboden om veilig te werken in 
weer, wind, hitte en/of koude.     
_____________________________________ 
11.02 - middel 



Inrichting en organisatie van de arbeidsplaats 
Klimatologische omstandigheden 
 
 -  Beschikt men over en hanteert men procedures voor (de voorbereiding van) het varen op ruime 
vaarwateren? 
 -  Procedures (de voorbereiding van) het varen op ruime vaarwateren opstellen en  
organiseren dat deze procedures worden toegepast. 
_____________________________________ 
12.01 - middel 
Inrichting en organisatie van de arbeidsplaats 
Verlichting 
 
 -  Zijn werkplekken, gangen en looppaden voldoende verlicht? 
 -  Maatregelen nemen  zodat de werkplekken, gangen en looppaden voldoende  
verlicht zijn.   
_____________________________________ 
12.02 - laag 
Inrichting en organisatie van de arbeidsplaats 
Verlichting 
 
 -  Wordt het werk gehinderd door te veel of te weinig licht?     
 -  Maatregelen nemen waarmee wordt voorkomen dat  het werk gehinderd wordt  
door te veel dan wel te weinig licht. 
_____________________________________ 
12.03 - laag 
Inrichting en organisatie van de arbeidsplaats 
Verlichting 
 
 -  Kan hinder ontstaan door spiegeling/glans of door te grote contrasten (helderheidovergangen of 
verblinding)? 
 -  Maatregelen nemen ter voorkoming van spiegeling/glans of te grote contrasten.  
(helderheidovergangen of verblinding)?  
_____________________________________ 
13.01 - laag 
Inrichting en organisatie van de arbeidsplaats 
Elektriciteit 
 
 -  Zijn de schakel- en verdeelkasten gesloten?     
 -  Maatregelen nemen ter afsluiting  van de schakel- en verdeelkasten.  
_____________________________________ 
13.02 - hoog 
Inrichting en organisatie van de arbeidsplaats 
Elektriciteit 
 
 -  Is de elektrische installatie in goede staat van onderhoud, zijn de isolatie en aarde (op het oog) 
goed?     
 -  Er zorg voor dragen dat de elektrische installatie in goede staat van onderhoud komt te verkeren 
dan wel de isolatie en aarding in orde brengen. 
_____________________________________ 
13.03 - hoog 
Inrichting en organisatie van de arbeidsplaats 
Elektriciteit 
 
 -  Zijn isolatiematten aanwezig bij schakel- en verdeelkasten > 50 V?   
 -  Isolatiematten bij de schakel- en verdeelkasten > 50 V plaatsen.  
_____________________________________ 
13.04 - middel 
Inrichting en organisatie van de arbeidsplaats 
Elektriciteit 
 



 -  Zijn accu’s op de juiste wijze opgesteld ?     
 -  Accu's op de juiste wijze opstellen.  
_____________________________________ 
13.05 - hoog 
Inrichting en organisatie van de arbeidsplaats 
Elektriciteit 
 
 -  Is de ventilatie nabij accu’s en schakelkasten voldoende? 
 -  Zorgdragen voor voldoende ventilatie nabij accu's en schakelkasten. 
_____________________________________ 
14.01 - hoog 
Inrichting en organisatie van de arbeidsplaats 
Orde en Netheid 
 
 -  Worden de werkplekken, het dek en de machinekamers regelmatig en voldoende gereinigd?   
 -  Maatregelen nemen waardoor de werkplekken, het dek en de machinekamers  
regelmatig en voldoende gereinigd worden. 
_____________________________________ 
14.02 - laag 
Inrichting en organisatie van de arbeidsplaats 
Orde en Netheid 
 
 -  Liggen er losse elektriciteitskabels over de vloer?                
 -  Losse over de vloer liggende elektriciteitskabels verwijderen.      
_____________________________________ 
14.03 - laag 
Inrichting en organisatie van de arbeidsplaats 
Orde en Netheid 
 
 -  Zijn er voldoende (metalen) afvalcontainers/prullenbakken?   
 -  Voldoende (metalen) afvalcontainers/prullenbakken plaatsen.        
_____________________________________ 
15.01 - hoog 
Inrichting en organisatie van de arbeidsplaats 
Onderhoud Gereedschappen, Pompen, Werktuigen, 
Motoren en Machines. 
 
 -  Is gereedschap in goede staat van onderhoud?   
 -  Maatregelen nemen zodat het gereedschap in goede staat van onderhoud blijft.      
_____________________________________ 
15.02 - laag 
Inrichting en organisatie van de arbeidsplaats 
Onderhoud Gereedschappen, Pompen, Werktuigen, 
Motoren en Machines. 
 
 -  Is gereedschap opgeslagen wanneer het niet in gebruik is? 
 -  Gereedschap wat niet wordt gebruikt opruimen en maatregelen nemen dat dit  
ook opgeruimd blijft. 
_____________________________________ 
15.03 - middel 
Inrichting en organisatie van de arbeidsplaats 
Onderhoud Gereedschappen, Pompen, Werktuigen, 
Motoren en Machines. 
 
 -  Zijn hulpmiddelen als bobcats, borstelwagens, heftrucks of bagage tractoren die in de ruimen 
worden gebruikt deugdelijk onderhouden en zijn degenen die er mee werken hiertoe bekwaam? 
 -  Hulpmiddelen als bobcats, borstelwagens, heftrucks of bagage tractoren die in  
de ruimen worden gebruikt deugdelijk onderhouden en er voor zorgen dat  
degenen die er mee werken hiertoe bekwaam zijn.  
_____________________________________ 



15.04 - middel 
Inrichting en organisatie van de arbeidsplaats 
Onderhoud Gereedschappen, Pompen, Werktuigen, 
Motoren en Machines. 
 
 -  Zijn gereedschappen en machines voorzien van een CE-keur? 
 -  Maatregelen nemen zodat alleen nog  gereedschappen en machines voorzien  
van een CE-keur worden gebruikt.     
_____________________________________ 
15.05 - hoog 
Inrichting en organisatie van de arbeidsplaats 
Onderhoud Gereedschappen, Pompen, Werktuigen, 
Motoren en Machines. 
 
 -  Kunnen de diverse gereedschappen aan boord worden gebruikt zonder dat er gevaar voor 
veiligheid of gezondheid kan optreden? 
 -  Maatregelen nemen zodat de diverse gereedschappen aan boord kunnen  
worden gebruikt zonder dat er gevaar voor veiligheid of gezondheid optreedt.           
_____________________________________ 
16.01 - middel 
Inrichting en organisatie van de arbeidsplaats 
Afschermen en beveiliging gereedschappen, Pompen, Werktuigen, Motoren en Machines. 
 
 -  Zijn er voorschriften voor een veilige bediening van gereedschappen, pompen, werktuigen, motoren 
en machines (handleidingen e.d.)?   
 -  Zorgen voor voldoende voorschriften voor een veilige bediening van  
gereedschappen, pompen, werktuigen, motoren en machines (handleidingen  
e.d.).  
_____________________________________ 
16.02 - hoog 
Inrichting en organisatie van de arbeidsplaats 
Afschermen en beveiliging gereedschappen, Pompen, Werktuigen, Motoren en Machines. 
 
 -  Zijn machines voorzien van beveiligingen en beschermkappen?     
 -  Machines voorzien van beveiligingen en beschermkappen.     
_____________________________________ 
16.03 - hoog 
Inrichting en organisatie van de arbeidsplaats 
Afschermen en beveiliging gereedschappen, Pompen, Werktuigen, Motoren en Machines. 
 
 -  Is er afscherming van draaiende delen?     
 -  Draaiende delen voorzien van afscherming.     
_____________________________________ 
16.04 - middel 
Inrichting en organisatie van de arbeidsplaats 
Afschermen en beveiliging gereedschappen, Pompen, Werktuigen, Motoren en Machines. 
 
 -  Wordt bescherming en/of waarschuwing gegeven d.m.v. bijv. pictogrammen voor draaiende 
delen?       
 -  Bij draaiende delen  bescherming en/of waarschuwing geven d.m.v. bijv. pictogrammen. 
_____________________________________ 
16.05 - hoog 
Inrichting en organisatie van de arbeidsplaats 
Afschermen en beveiliging gereedschappen, Pompen, Werktuigen, Motoren en Machines. 
Aanwijzingen  
 -  Zijn de machines, indien noodzakelijk, voorzien van (veiligheids-)aanwijzingen (pictogram) en zijn 
de betreffende PBM goed bereikbaar?     
 -  Maatregelen nemen waardoor de machines worden  voorzien van (veiligheids-) aanwijzingen 
(pictogram) en de betreffende PBM goed bereikbaar zijn.  
_____________________________________ 



16.06 - middel 
Inrichting en organisatie van de arbeidsplaats 
Afschermen en beveiliging gereedschappen, Pompen, Werktuigen, Motoren en Machines. 
Aanwijzingen  
 -  Zijn de procedures t.a.v het gebruik van gereedschappen, pompen, werktuigen, motoren en 
machines bij ieder bemanningslid bekend en worden deze regelmatig geoefend? 
 -  Er zorg voor dragen dat de procedures t.a.v het gebruik van gereedschappen,  
pompen, werktuigen, motoren en machines bij ieder bemanningslid bekend zijn  
en deze regelmatig oefenen.   
_____________________________________ 
16.07 - hoog 
Inrichting en organisatie van de arbeidsplaats 
Afschermen en beveiliging gereedschappen, Pompen, Werktuigen, Motoren en Machines. 
Noodschakelaars  
 -  Zijn de laad- en lospompen, CV-installatie en ventilatie voorzien van goed bereikbare 
noodschakelaars?      
 -  Laad- en lospompen, CV-installatie en ventilatie voorzien van goed bereikbare noodschakelaars.    
_____________________________________ 
16.08 - hoog 
Inrichting en organisatie van de arbeidsplaats 
Afschermen en beveiliging gereedschappen, Pompen, Werktuigen, Motoren en Machines. 
Noodschakelaars  
 -  Zijn de snelafsluiters van brandstofvoorzieningen en ventilatie e.d. in deugdelijke staat van 
onderhoud en goed bereikbaar?   
 -  Maatregelen nemen  zodat de snelafsluiters van brandstofvoorzieningen en  
ventilatie e.d. deugdelijk worden onderhouden en goed bereikbaar zijn. 
_____________________________________ 
16.09 - middel 
Inrichting en organisatie van de arbeidsplaats 
Afschermen en beveiliging gereedschappen, Pompen, Werktuigen, Motoren en Machines. 
Noodschakelaars  
 -  Zijn de hoofdmotoren uitgerust met deugdelijke noodstopvoorzieningen?      
 -  De hoofdmotoren uitrusten met deugdelijke noodstopvoorzieningen.  
_____________________________________ 
17.01 - middel 
Inrichting en organisatie van de arbeidsplaats 
Uitglijden, struikelen, buiten boord raken en valgevaar personen 
 
 -  Bevinden zich aan boord hinderlijke uitstekende delen op of laag boven het vloeroppervlak ?   
 -  De zich aan boord bevindende hinderlijke uitstekende delen verwijderen dan wel beveiligen.      
_____________________________________ 
17.02 - hoog 
Inrichting en organisatie van de arbeidsplaats 
Uitglijden, struikelen, buiten boord raken en valgevaar personen 
 
 -  Zijn de vloeren voldoende vlak, droog en schoon om valgevaar te voorkomen?     
 -  Maatregelen nemen waardoor de vloeren voldoende vlak, droog en schoon  zijn  
om valgevaar te voorkomen.  
_____________________________________ 
17.03 - middel 
Inrichting en organisatie van de arbeidsplaats 
Uitglijden, struikelen, buiten boord raken en valgevaar personen 
 
 -  Wordt voorkomen dat er gladde vloeren of looppaden ontstaan?   
 -  Maatregelen nemen om het ontstaan van gladde vloeren of looppaden te  
voorkomen. 
_____________________________________ 
17.04 - hoog 
Inrichting en organisatie van de arbeidsplaats 
Uitglijden, struikelen, buiten boord raken en valgevaar personen 



 
 -  Worden onvermijdelijke obstakels duidelijk aangegeven door gebruik te maken van 
contrasterende/reflecterende kleuren?      
 -  Maatregelen nemen zodat onvermijdelijke obstakels duidelijk worden aangegeven. 
_____________________________________ 
17.05 - hoog 
Inrichting en organisatie van de arbeidsplaats 
Uitglijden, struikelen, buiten boord raken en valgevaar personen 
 
 -  Zijn er voldoende maatregelen getroffen of procedures vastgelegd om wegspoelen of vallen van 
personen uit het gangboord of van het dek te voorkomen?     
 -  Maatregelen treffen en procedures vastleggen om wegspoelen of vallen van personen uit het 
gangboord of van het dek te voorkomen.  
_____________________________________ 
17.06 - middel 
Inrichting en organisatie van de arbeidsplaats 
Uitglijden, struikelen, buiten boord raken en valgevaar personen 
Bordessen  
 -  Zijn bordessen voorzien van voldoende hekwerk of reling? 
 -  Bordessen voorzien van voldoende hekwerk of reling. 
_____________________________________ 
17.07 - middel 
Inrichting en organisatie van de arbeidsplaats 
Uitglijden, struikelen, buiten boord raken en valgevaar personen 
Bordessen  
 -  Zijn bordesopeningen waar mogelijk voorzien van afscherming? 
 -  Bordesopeningen waar mogelijk voorzien van afscherming.  
_____________________________________ 
17.08 - middel 
Inrichting en organisatie van de arbeidsplaats 
Uitglijden, struikelen, buiten boord raken en valgevaar personen 
Valbescherming op werven en hellingen 
 -  Worden er bij werkzaamheden op de werf of de helling afdoende maatregelen getroffen tegen 
vallen van af hoogte uit gangboorden? 
 -  Maatregelen treffen waardoor gegarandeerd is dat er bij werkzaamheden op de werf of de helling 
afdoende maatregelen getroffen worden tegen vallen van af  
hoogte uit gangboorden.  
 
_____________________________________ 
17.09 - middel 
Inrichting en organisatie van de arbeidsplaats 
Uitglijden, struikelen, buiten boord raken en valgevaar personen 
Valbescherming op werven en hellingen 
 -  Worden er bij werkzaamheden op de werf of de helling afdoende voorzieningen getroffen om veilig 
van en aan boord te komen? 
 -  Maatregelen treffen waardoor wordt gegarandeerd dat er bij werkzaamheden op de werf of de 
helling afdoende voorzieningen worden getroffen om veilig van en aan boord te komen.  
 
_____________________________________ 
18.01 - hoog 
Inrichting en organisatie van de arbeidsplaats 
Verdrinken, Verstikken, Bedelven, Beknellen of Verbranden 
 
 -  Zijn voor iedere zich regelmatig aan boord bevindende persoon de wettelijk voorgeschreven 
reddingsmiddelen (reddingsvesten- en boeien) beschikbaar?   
 -  Maatregelen nemen dat voor iedere zich regelmatig aan boord bevindende  
persoon de wettelijk voorgeschreven reddingsmiddelen (reddingsvesten- en  
boeien) beschikbaar zijn.         
_____________________________________ 
18.02 - hoog 



Inrichting en organisatie van de arbeidsplaats 
Verdrinken, Verstikken, Bedelven, Beknellen of Verbranden 
 
 -  Zijn deze reddingsmiddelen doelmatig en voor een ieder goed bereikbaar?   
 
 
 -  Zorgen voor doelmatige reddingsmiddelen op voor een ieder goed bereikbare plaatsen.   
_____________________________________ 
18.03 - laag 
Inrichting en organisatie van de arbeidsplaats 
Verdrinken, Verstikken, Bedelven, Beknellen of Verbranden 
 
 -  Zijn er instructies omtrent het gebruik van reddingsvesten aanwezig?  
 -  Zorgen voor instructies omtrent het gebruik van reddingsvesten.  
_____________________________________ 
18.04 - hoog 
Inrichting en organisatie van de arbeidsplaats 
Verdrinken, Verstikken, Bedelven, Beknellen of Verbranden 
 
 -  Is ieder bemanningslid bekend met het (juiste) gebruik van de reddingsvesten en -boeien?   
 -  Er voor zorgen dat ieder bemanningslid bekend wordt met het (juiste) gebruik van de 
reddingsvesten en -boeien.   
_____________________________________ 
18.05 - hoog 
Inrichting en organisatie van de arbeidsplaats 
Verdrinken, Verstikken, Bedelven, Beknellen of Verbranden 
 
 -  Worden reddingsvesten en –boeien periodiek gekeurd en zijn betreffende certificaten nog geldig?   
 -  Reddingsvesten en boeien laten keuren en zorgen voor geldige certificaten.    
_____________________________________ 
18.06 - middel 
Inrichting en organisatie van de arbeidsplaats 
Verdrinken, Verstikken, Bedelven, Beknellen of Verbranden 
 
 -  Is er een geschikte buitenboordtrap aanwezig?    
 -  Zorgen voor een geschikte buitenboordtrap aan boord. 
_____________________________________ 
18.07 - middel 
Inrichting en organisatie van de arbeidsplaats 
Verdrinken, Verstikken, Bedelven, Beknellen of Verbranden 
 
 -  Is een geschikte bijboot gebruiksklaar aanwezig?  
 -  Zorgen dat er een geschikte bijboot gebruiksklaar aanwezig is. 
_____________________________________ 
18.08 - hoog 
Inrichting en organisatie van de arbeidsplaats 
Verdrinken, Verstikken, Bedelven, Beknellen of Verbranden 
 
 -  Zijn warme oppervlakken, bijvoorbeeld van de uitlaatleidingen, voldoende afgeschermd zodat bij 
aanraking met de huid verbranding wordt voorkomen? 
 -  Maatregelen nemen om warme oppervlakken voldoende af te schermen zodat bij aanraking met de 
huid verbranding wordt voorkomen. 
_____________________________________ 
18.09 - hoog 
Inrichting en organisatie van de arbeidsplaats 
Verdrinken, Verstikken, Bedelven, Beknellen of Verbranden 
 
 -  Zijn de afvoerkanalen van rookgassen zodanig uitgevoerd en onderhouden dat afvoer van 
rookgassen naar de buitenlucht is gegarandeerd? 



 -  De afvoerkanalen van rookgassen zodanig uitvoeren en onderhouden dat afvoer van rookgassen 
naar de buitenlucht is gegarandeerd. 
_____________________________________ 
20.01 - hoog 
Inrichting en organisatie van de arbeidsplaats 
Valgevaar Goederen 
 
 -  Is de opslag stabiel, zijn er afdoende maatregelen genomen tegen omvallen, wegrollen, lanceren of 
instorten in relatie tot de te verwachten zeegang?     
 -  Maatregelen nemen zodat de opslag van goederen en voorwerpen  stabiel is , en  
maatregelen nemen tegen omvallen, wegrollen, lanceren of instorten in relatie tot  
de te verwachten zeegang? 
_____________________________________ 
20.02 - laag 
Inrichting en organisatie van de arbeidsplaats 
Valgevaar Goederen 
 
 -  Zijn rekken en kasten zeevast opgesteld?     
 -  Rekken en kasten zeevast opstellen.  
_____________________________________ 
20.03 - hoog 
Inrichting en organisatie van de arbeidsplaats 
Valgevaar Goederen 
Werken in het laadruim  
 -  Zijn er afdoende maatregelen getroffen om te voorkomen dat, wanneer er zich personen in het 
ladingruim begeven, er geen laad- en losgerei dan wel lading in of boven het ladingruim hangt of in 
beweging is?        
 -  Maatregelen treffen om te voorkomen dat, wanneer er zich personen in het  
ladingruim begeven, er geen laad- en losgerei dan wel lading in of boven het  
ladingruim hangt of in beweging is.  
_____________________________________ 
21.01 - middel 
Inrichting en organisatie van de arbeidsplaats 
Snijden, Splinters 
 
 -  Bestaan er voldoende maatregelen om te voorkomen dat (vaak) splinters, bikdeeltjes dan wel 
roetdeeltjes in de handen of ogen kunnen komen?     
 -  Maatregelen nemen zodat wordt voorkomen dat (vaak) splinters, bikdeeltjes dan  
wel roetdeeltjes in de handen of ogen kunnen komen. 
_____________________________________ 
21.02 - middel 
Inrichting en organisatie van de arbeidsplaats 
Snijden, Splinters 
 
 -  Bestaan er voldoende maatregelen waardoor wordt voorkomen dat men zich kan snijden aan 
scherpe voorwerpen?  
 -  Maatregelen nemen waardoor wordt voorkomen dat men zich kan snijden aan  
scherpe voorwerpen. 
_____________________________________ 
22.01 - middel 
Inrichting en organisatie van de arbeidsplaats 
Alcohol-en drugsbeleid 
 
 -  Wordt door de onderneming een (preventie)beleid gevoerd ta.v. drugs en alcohol?   
 -  Drugs en alcohol(preventie) beleid invoeren. 
_____________________________________ 
22.02 - hoog 
Inrichting en organisatie van de arbeidsplaats 
Alcohol-en drugsbeleid 
 



 -  Vindt controle plaats op gebruik of het onder invloed zijn van drugs en alcohol tijdens het werk ?   
 -  Een procedure opstellen waardoor wordt gewaarborgd dat er controle plaats  
vindt op het gebruik of het onder invloed zijn van drugs en alcohol tijdens het  
werk. 
_____________________________________ 
22.03 - middel 
Inrichting en organisatie van de arbeidsplaats 
Alcohol-en drugsbeleid 
 
 -  Is er beleid inzake gebruik van medicijnen die de reactiesnelheidkunnen beïnvloeden?  
 -  Beleid invoeren inzake gebruik van medicijnen die de reactiesnelheid kunnen beïnvloeden. 
_____________________________________ 
23.01 - laag 
Inrichting en organisatie van de arbeidsplaats 
Hygiëne en Verblijfsruimten 
Woon, werk en verblijfsruimten 
 -  Is er voldoende verblijfs-, zit- en eetgelegenheid? 
 -  Maatregelen nemen zodat er voldoende verblijfs-, zit- en eetgelegenheid ontstaat. 
_____________________________________ 
23.02 - laag 
Inrichting en organisatie van de arbeidsplaats 
Hygiëne en Verblijfsruimten 
Woon, werk en verblijfsruimten 
 -  Is er voldoende vloeroppervlak beschikbaar in de woning en de stuurhut? 
 -  Maatregelen nemen zodat er voldoende vloeroppervlak in de woning en de  
stuurhut ontstaat.  
_____________________________________ 
23.03 - middel 
Inrichting en organisatie van de arbeidsplaats 
Hygiëne en Verblijfsruimten 
Woon, werk en verblijfsruimten 
 -  Wordt er voldoende rekening gehouden met de niet-rokers? 
 -  Niet-rokers beleid invoeren. 
_____________________________________ 
23.04 - middel 
Inrichting en organisatie van de arbeidsplaats 
Hygiëne en Verblijfsruimten 
Woon, werk en verblijfsruimten 
 -  Worden de filters van de afzuigkap en ventilatie-units regelmatig vervangen cq gereinigd?   
 -  Filters van de afzuigkap en ventilatie-units vervangen cq reinigen en maatregelen nemen zodat dit 
regelmatig gebeurd. 
_____________________________________ 
23.05 - middel 
Inrichting en organisatie van de arbeidsplaats 
Hygiëne en Verblijfsruimten 
Woon, werk en verblijfsruimten 
 -  Worden levensmiddelen en reinigingsmiddelen gescheiden bewaard?   
 -  Maatregelen nemen zodat levensmiddelen en reinigingsmiddelen van elkaar  
gescheiden worden bewaard. 
_____________________________________ 
23.06 - middel 
Inrichting en organisatie van de arbeidsplaats 
Hygiëne en Verblijfsruimten 
Woon, werk en verblijfsruimten 
 -  Wordt de woning voldoende schoongehouden?   
 -  Maatregelen nemen zodat de woning voldoende wordt schoongehouden. 
_____________________________________ 
23.07 - middel 
Inrichting en organisatie van de arbeidsplaats 
Hygiëne en Verblijfsruimten 



Sanitaire voorzieningen 
 -  Zijn er voldoende sanitaire voorzieningen aanwezig?   
 -  Maatregelen nemen zodat er voldoende sanitaire voorzieningen aanwezig zijn. 
_____________________________________ 
23.08 - middel 
Inrichting en organisatie van de arbeidsplaats 
Hygiëne en Verblijfsruimten 
Sanitaire voorzieningen 
 -  Is er voldoende ventilatie in deze sanitaire voorzieningen? 
 -  Maatregelen nemen zodat er voldoende ventilatie in de sanitaire voorzieningen beschikbaar komt. 
_____________________________________ 
23.09 - middel 
Inrichting en organisatie van de arbeidsplaats 
Hygiëne en Verblijfsruimten 
Sanitaire voorzieningen 
 -  Worden de sanitaire voorzieningen voldoende schoongehouden?   
 -  Maatregelen treffen waardoor de sanitaire voorzieningen voldoende schoon worden gehouden. 
_____________________________________ 
23.10 - laag 
Inrichting en organisatie van de arbeidsplaats 
Hygiëne en Verblijfsruimten 
Sanitaire voorzieningen 
 -  Is er een gestructureerd plan van onderhoud voor deze sanitaire ruimten?   
 -  Een gestructureerd plan van onderhoud voor de sanitaire ruimten opstellen.  
_____________________________________ 
23.11 - laag 
Inrichting en organisatie van de arbeidsplaats 
Hygiëne en Verblijfsruimten 
Kleedruimten 
 -  Zijn er voldoende was- en kleedruimten beschikbaar (evt.afsluitbaar)?   
 -  Maatregelen nemen zodat er voldoende was- en kleedruimten beschikbaar  
komen.    
_____________________________________ 
23.12 - middel 
Inrichting en organisatie van de arbeidsplaats 
Hygiëne en Verblijfsruimten 
Kleedruimten 
 -  Worden de was- en kleedruimten voldoende schoongehouden?              
 -  Maatregelen nemen om de was- en kleedruimten voldoende schoon te houden. 
_____________________________________ 
23.13 - laag 
Inrichting en organisatie van de arbeidsplaats 
Hygiëne en Verblijfsruimten 
Kleedruimten 
 -  Is er een gestructureerd plan van onderhoud voor deze was- en kleedruimten ?   
 -  Een gestructureerd plan van onderhoud voor de was- en kleedruimten opstellen. 
_____________________________________ 
23.14 - laag 
Inrichting en organisatie van de arbeidsplaats 
Hygiëne en Verblijfsruimten 
Kleedruimten 
 -  Zijn er kleedruimten voor verschillende seksen ingericht?   
 -  Kleedruimten voor verschillende seksen inrichten. 
_____________________________________ 
23.15 - middel 
Inrichting en organisatie van de arbeidsplaats 
Hygiëne en Verblijfsruimten 
Kleedruimten 
 -  Is er voldoende opbergruimte voor werkkleding, apart van het woongedeelte? 



 -  Maatregelen nemen waardoor er voldoende opbergruimte voor werkkleding, apart van het 
woongedeelte ontstaat. 
_____________________________________ 
24.01 - hoog 
Inrichting en organisatie van de arbeidsplaats 
Risico-inventarisatie Legionella 
Warmwatersysteem 
 -  Is de temperatuur van het water dat uit de warmwater installatie(s) komt tenminste 60 graden 
Celsius?   
 -  Er voor zorgen dat de temperatuur van het water dat uit de warmwater installatie(s) komt tenminste 
60 graden Celsius is. 
_____________________________________ 
24.02 - middel 
Inrichting en organisatie van de arbeidsplaats 
Risico-inventarisatie Legionella 
Warmwatersysteem 
 -  Is de temperatuur van de mengwatertoestellen ingesteld op 60 graden Celsius of hoger?   
 -  De temperatuur van de mengwatertoestellen instellen op 60 graden Celsius of hoger. 
_____________________________________ 
24.03 - laag 
Inrichting en organisatie van de arbeidsplaats 
Risico-inventarisatie Legionella 
Warmwatersysteem 
 -  Is er sprake van een circulatiesysteem (warm water)?   
 -  Er voor zorgen dat er sprake is van een circulatiesysteem (warm water).  
_____________________________________ 
24.04 - middel 
Inrichting en organisatie van de arbeidsplaats 
Risico-inventarisatie Legionella 
Warmwatersysteem 
 -  Is de temperatuur van het uitgaande water en retour water in het circulatiesysteem hoger dan 60 
graden Celcius?   
 -  Er voor zorgen dat de  temperatuur van het uitgaande water en het retour water  
in het circulatiesysteem hoger dan 60 graden Celsius is.   
_____________________________________ 
24.05 - hoog 
Inrichting en organisatie van de arbeidsplaats 
Risico-inventarisatie Legionella 
Koudwatersysteem 
 -  Is gegarandeerd dat alle leidingdelen in de koudwater systemen volledig doorstroomd kunnen 
worden?   
 -  Zorgen dat gegarandeerd is dat alle leidingdelen in de koudwater systemen volledig doorstroomd 
kunnen worden.  
_____________________________________ 
24.06 - laag 
Inrichting en organisatie van de arbeidsplaats 
Risico-inventarisatie Legionella 
Koudwatersysteem 
 -  Worden alle installatie delen van de koudwater systemen regelmatig gebruikt? 
 -  Maatregelen treffen zodat alle installatie delen van de koudwater systemen regelmatig worden 
gebruikt.   
_____________________________________ 
24.07 - hoog 
Inrichting en organisatie van de arbeidsplaats 
Risico-inventarisatie Legionella 
Koudwatersysteem 
 -  Is gegarandeerd dat de koudwater leidingen en systemen niet warmer kunnen worden dan 25 
graden Celsius? 
Denk aan opwarming doordat ze bijvoorbeeld naast een warmwaterleiding of een verwarmingsbuis 
liggen of dat ze blootgesteld worden aan zonnewarmte of andere hoge omgevingstemperaturen? 



 -  Maatregelen nemen wardoor wordt gegarandeerd dat de koudwater leidingen  
en systemen niet warmer kunnen worden dan 25 graden Celsius. 
_____________________________________ 
24.08 - hoog 
Inrichting en organisatie van de arbeidsplaats 
Risico-inventarisatie Legionella 
Bedrijfsvoering 
 -  Is gewaarborgd dat alle douches binnen en maximale periode van 5 dagen gebruikt of 
doorgespoeld worden?    
 -  Waarborgen dat alle douches binnen en maximale periode van 5 dagen gebruikt of doorgespoeld 
worden.   
_____________________________________ 
24.09 - hoog 
Inrichting en organisatie van de arbeidsplaats 
Risico-inventarisatie Legionella 
Bedrijfsvoering 
 -  Is gewaarborgd dat na een periode van stilliggen bijvoorbeeld bij seizoenwerk of een lange 
reparatieperiode alle (warm en koud) leidingen voor hernieuwd gebruik doorspoeld worden? 
 -  Waarborgen dat na een periode van stilliggen bijvoorbeeld bij seizoenwerk of  
een lange reparatieperiode alle (warm en koud) leidingen voor hernieuwd gebruik  
doorspoeld worden. 
_____________________________________ 
25.01 - hoog 
Inrichting en organisatie van de arbeidsplaats 
Drinkwater 
 
 -  Is de kwaliteit van het drinkwater voldoende gewaarborgd?   
 -  De kwaliteit van het drinkwater waarborgen. 
_____________________________________ 
25.02 - hoog 
Inrichting en organisatie van de arbeidsplaats 
Drinkwater 
 
 -  Worden regelmatig drinkwatermonsters genomen?   
 -  Regelmatig drinkwatermonsters (laten) nemen. 
_____________________________________ 
25.03 - laag 
Inrichting en organisatie van de arbeidsplaats 
Drinkwater 
 
 -  Wordt de drinkwatertank periodiek schoongemaakt (bijv. bij een werfbeurt)?   
 -  De drinkwatertank (periodiek) schoonmaken. 
_____________________________________ 
25.04 - laag 
Inrichting en organisatie van de arbeidsplaats 
Drinkwater 
 
 -  Is de drinkwatertank zodanig geplaatst zodat deze door buitenboordwater wordt gekoeld?   
 -  Onderzoeken of de drinkwatertank niet zodanig is geplaatst dat deze extra  
gekoeld moet worden.  
_____________________________________ 
26.01 - laag 
Inrichting en organisatie van de arbeidsplaats 
Klimaat en ventilatie 
Comfort/ventilatie 
 -  Is men tevreden m.b.t. klimaatbeheersing?   
 -  Klimaatbeheersing verbeteren. 
_____________________________________ 
26.02 - hoog 
Inrichting en organisatie van de arbeidsplaats 



Klimaat en ventilatie 
Comfort/ventilatie 
 -  Is er voldoende luchtverversing?   
 -  Luchtverversing verbeteren.  
_____________________________________ 
26.03 - hoog 
Inrichting en organisatie van de arbeidsplaats 
Klimaat en ventilatie 
Tocht (binnen)     
 -  Er is geen sprake van hinderlijke tocht?   
 -  Maatregelen nemen om hinderlijke tocht te vermijden. 
_____________________________________ 
26.04 - laag 
Inrichting en organisatie van de arbeidsplaats 
Klimaat en ventilatie 
Individuele regelmogelijkheden   
 -  Kan de bemanning zelf de ventilatie/verwarming regelen?   
 -  Maatregelen nemen zodat de bemanning zelf de ventilatie/verwarming kan regelen.  
_____________________________________ 
27.01 - laag 
Gevaarlijke stoffen en biologische agentia 
Gevaarlijke stoffen algemeen 
Schoonmaakmiddelen           
 -  Zijn alle gevaarlijke stoffen en/of schadelijke schoonmaakmiddelen die aan boord worden gebruikt 
of opgeslagen,herkenbaar en worden deze gecontroleerd opgeslagen?   
 -  Maatregelen nemen zodat alle gevaarlijke stoffen en/of schadelijke schoonmaakmiddelen die aan 
boord worden gebruikt gecontroleerd en  
verantwoord worden opgeslagen. 
_____________________________________ 
27.02 - middel 
Gevaarlijke stoffen en biologische agentia 
Gevaarlijke stoffen algemeen 
Gevaarlijke stoffen die gevaarlijk zijn voor veiligheid en gezondheid 
 -  Zijn de brandbare goederen gescheiden van andere goederen opgeslagen?   
 -  De opgeslagen brandbare goederen scheiden van andere goederen. 
_____________________________________ 
27.03 - hoog 
Gevaarlijke stoffen en biologische agentia 
Gevaarlijke stoffen algemeen 
Gevaarlijke stoffen die gevaarlijk zijn voor veiligheid en gezondheid 
 -  Is de verpakking van de gevaarlijke stoffen juist geëtiketteerd?    
 -  Er voor zorgen dat de verpakking van de gevaarlijke stoffen juist is geëtiketteerd.  
_____________________________________ 
27.04 - middel 
Gevaarlijke stoffen en biologische agentia 
Gevaarlijke stoffen algemeen 
Gevaarlijke stoffen die gevaarlijk zijn voor veiligheid en gezondheid 
 -  Is er een brandvrije, geventileerde opslag voor brandbare oplos- en verdunningsmiddelen?   
 -  Een brandvrije, geventileerde opslag voor brandbare oplos- en verdunningsmiddelen realiseren. 
_____________________________________ 
28.01 - middel 
Gevaarlijke stoffen en biologische agentia 
Gassen dampen en stoffen van de lading 
 
 -  Beschikt men over een register van schadelijke of gevaarlijke stoffen of chemicaliën die worden 
vervoerd  of verladen en die gevaar voor de personele veiligheid kunnen opleveren? 
 -  Opstellen van een register van schadelijke of gevaarlijke stoffen of chemicaliën  
die worden vervoerd of verladen en die gevaar voor de personele veiligheid  
kunnen opleveren.  
_____________________________________ 



28.02 - hoog 
Gevaarlijke stoffen en biologische agentia 
Gassen dampen en stoffen van de lading 
 
 -  Zijn werknemers op de hoogte van de risico’s van deze te vervoeren of te verladen stoffen?   
 -  Werknemers op de hoogte stellen van  de risico's van de te vervoeren of te  
verladen stoffen.  
_____________________________________ 
28.03 - hoog 
Gevaarlijke stoffen en biologische agentia 
Gassen dampen en stoffen van de lading 
 
 -  Kunnen schadelijke gassen, dampen of stof uit deze lading vrijkomen en worden ingeademd? 
 -  Maatregelen nemen waardoor wordt voorkomen dat schadelijke gassen, dampen  
of stof uit de lading vrijkomen en worden ingeademd. 
_____________________________________ 
28.04 - hoog 
Gevaarlijke stoffen en biologische agentia 
Gassen dampen en stoffen van de lading 
 
 -  Kan er anderszins blootstelling aan toxische, corrosieve of andere gevaarlijke stoffen plaats 
vinden? 
 -  Maatregelen nemen waardoor wordt voorkomen dat blootstelling aan toxische,  
corrosieve of andere gevaarlijke stoffen plaats kan vinden.  
_____________________________________ 
28.05 - hoog 
Gevaarlijke stoffen en biologische agentia 
Gassen dampen en stoffen van de lading 
 
 -  Zijn er voldoende veiligheidsmaatregelen getroffen in situaties waarin of waarbij gassen, dampen of 
stof kunnen vrijkomen? 
 -  Veiligheidsmaatregelen treffen in situaties waarin of waarbij gassen, dampen of  
stof kunnen vrijkomen. 
_____________________________________ 
28.06 - hoog 
Gevaarlijke stoffen en biologische agentia 
Gassen dampen en stoffen van de lading 
 
 -  Wordt huid-, oog- en luchtwegencontact met chemische stoffen afdoende voorkomen?   
 -  Maatregelen nemen waardoor huid-, oog- en luchtwegencontact met chemische  
stoffen afdoende  wordt voorkomen. 
_____________________________________ 
28.07 - hoog 
Gevaarlijke stoffen en biologische agentia 
Gassen dampen en stoffen van de lading 
 
 -  Bestaat er kans op blootstelling aan kankerverwekkende stoffen?   
 -  Maatregelen nemen waardoor wordt voorkomen dat er  kans op blootstelling aan  
kankerverwekkende stoffen bestaat. 
_____________________________________ 
28.08 - hoog 
Gevaarlijke stoffen en biologische agentia 
Gassen dampen en stoffen van de lading 
 
 -  Bestaat er een procedure om de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen te minimaliseren? 
 -  Een procedure opstellen om de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen te minimaliseren.   
_____________________________________ 
28.09 - middel 
Gevaarlijke stoffen en biologische agentia 
Gassen dampen en stoffen van de lading 



 
 -  Is het personeel op de hoogte van de procedure om de blootstelling aan kankerverwekkende 
stoffen te minimaliseren? 
 -  Het personeel op de hoogte brengen van de procedure om de blootstelling aan kankerverwekkende 
stoffen te minimaliseren. 
_____________________________________ 
29.01 - middel 
Gevaarlijke stoffen en biologische agentia 
Stoffen volgens het ADNR 
 
 -  Beschikt u tijdig over de product informatiebladen?   
 -  Waarborgen dat tijdig over de juiste product informatiebladen wordt beschikt. 
_____________________________________ 
29.02 - middel 
Gevaarlijke stoffen en biologische agentia 
Stoffen volgens het ADNR 
 
 -  Beschikt u tijdig over de juiste gevarenkaart en is gewaarborgd dat alleen de juiste gevarenkaart 
zichtbaar in het stuurhuis aanwezig is?  
 -  Waarborgen dat tijdig over de juiste gevarenkaart word beschikt en waarborgen  
dat alleen de juiste gevarenkaart zichtbaar in het stuurhuis aanwezig is.  
_____________________________________ 
29.03 - hoog 
Gevaarlijke stoffen en biologische agentia 
Stoffen volgens het ADNR 
 
 -  Is men bij het vervoeren of verladen van gevaarlijke stoffen er van verzekerd dat de vereiste 
ladingdocumenten tijdig aan boord beschikbaar zijn? 
 -  Waarborgen dat bij het vervoeren of verladen van gevaarlijke  stoffen de vereiste  
ladingdocumenten tijdig aan boord beschikbaar zijn. 
_____________________________________ 
29.04 - hoog 
Gevaarlijke stoffen en biologische agentia 
Stoffen volgens het ADNR 
 
 -  Beschikt u over een erkende veiligheidsadviseur, maakt deze jaarlijks een verslag op van de 
gevaarlijke stoffen activiteiten en heeft deze de opdracht om bij ongevallen met gevaarlijke stoffen een 
rapport op te stellen?    
 -  Een erkende veiligheidsadviseur aanstellen en opdragen om jaarlijks een verslag op te maken van 
de gevaarlijke stoffen activiteiten en in voorkomende gevallen bij ongevallen met gevaarlijke stoffen 
een rapport op te stellen. 
_____________________________________ 
30.01 - hoog 
Gevaarlijke stoffen en biologische agentia 
Brandbare stoffen explosie gevaar 
 
 -  Bestaat de kans dat door ongecontroleerde ophoping van gassen, dampen of stof er 
explosiegevaar optreedt?   
 -  Maatregelen nemen om te voorkomen dat er door ongecontroleerde ophoping van  
gassen, dampen of stof explosiegevaar ontstaat.  
_____________________________________ 
30.02 - hoog 
Gevaarlijke stoffen en biologische agentia 
Brandbare stoffen explosie gevaar 
 
 -  Zijn er afdoende maatregelen genomen ter bescherming van ledige niet ontgaste ladingtanks of 
ruimen waarin een explosief mengsel aanwezig zijn kan?   
 -  Afdoende maatregelen nemen ter bescherming van ledige niet ontgaste ladingtanks of ruimen 
waarin een explosief mengsel aanwezig zijn kan.  
 



_____________________________________ 
30.03 - hoog 
Gevaarlijke stoffen en biologische agentia 
Brandbare stoffen explosie gevaar 
 
 -  Zijn in alle ruimten waarin zich explosieve gassen kunnen ophopen alleen explosieveilige apparaten 
aanwezig en is gewaarborgd dat de oppervlaktetemperatuur van warmtebronnen niet hoger kan zijn 
dan 200 graden Celsius?   
 -  Ervoor zorgen dat in de ruimten waarin zich explosieve gassen kunnen ophopen alleen 
explosieveilige apparaten aanwezig zijn en waarborgen dat de  
oppervlaktetemperatuur van warmtebronnen in deze ruimten niet hoger kan zijn dan 200 graden 
Celsius.   
_____________________________________ 
31.01 - hoog 
Gevaarlijke stoffen en biologische agentia 
Vloeibaar gas-installatie 
 
 -  Is de vloeibaar gas-installatie veilig en in goede staat van onderhoud?   
 -  De vloeibaar gas-installatie vervangen door elektrische toestellen dan wel de  
installatie laten keuren en onderhouden zodat deze weer in goede staat van  
onderhoud komt te verkeren.  
_____________________________________ 
32.01 - laag 
Gevaarlijke stoffen en biologische agentia 
Besloten ruimten 
 
 -  Wordt zo veel mogelijk aan de bron voorkomen dat aan boord ruimten kunnen worden betreden 
waarin d gevaar voor verstikking, bedwelming of vergiftiging dan wel brand of explosie bestaat? 
 -  Maatregelen nemen en procedures opstellen waardoor zoveel mogelijk aan de bron wordt 
voorkomen dat aan boord ruimten kunnen worden betreden waarin gevaar voor verstikking, 
bedwelming of vergiftiging dan wel brand of explosie bestaat. 
_____________________________________ 
32.02 - hoog 
Gevaarlijke stoffen en biologische agentia 
Besloten ruimten 
 
 -  Zijn er afdoende maatregelen getroffen en procedures vastgesteld om de gevaren bij het betreden 
van ruimten waarin gevaar voor verstikking, bedwelming of vergiftiging dan wel brand of explosie 
bestaat zoveel mogelijk uit te sluiten dan wel te minimaliseren?    
 -  Maatregelen treffen en procedures opstellen om de gevaren bij het betreden van ruimten waarin 
gevaar voor verstikking, bedwelming  
of vergiftiging dan wel brand of explosie bestaat zoveel mogelijk uit te sluiten dan wel te 
minimaliseren.   
_____________________________________ 
32.03 - hoog 
Gevaarlijke stoffen en biologische agentia 
Besloten ruimten 
 
 -  Worden er aan boord werkzaamheden uitgevoerd op afgezonderde plaatsen en, zo ja, is hiervoor 
een zeker toezicht gegarandeerd?  
 -  Er voor zorgen dat een zeker toezicht wordt gegarandeerd als er aan boord werkzaamheden 
worden uitgevoerd op afgezonderde plaatsen.  
_____________________________________ 
32.04 - middel 
Gevaarlijke stoffen en biologische agentia 
Besloten ruimten 
 
 -  Zijn de voorschriften voor het werken in besloten of afgezonderde ruimten voldoende bekend 
gemaakt?   
 -  De voorschriften voor het werken in besloten of afgezonderde ruimten voldoende bekend maken.  



_____________________________________ 
33.01 - hoog 
Arbeidsmiddelen, (persoonlijke) beschermingsmiddelen en reddingsmiddelen 
Persoonlijke BeschermingsMiddelen (PBM) 
(helmen, brillen, schoeisel, kleding en gehoorbescherming)  
Verstrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen 
 -  Zijn de juiste PBM in voldoende mate beschikbaar? 
 -  Waarborgen dat  de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) in voldoende mate 
beschikbaar zijn.    
_____________________________________ 
33.02 - laag 
Arbeidsmiddelen, (persoonlijke) beschermingsmiddelen en reddingsmiddelen 
Persoonlijke BeschermingsMiddelen (PBM) 
(helmen, brillen, schoeisel, kleding en gehoorbescherming)  
Verstrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen 
 -  Worden de PBM periodiek gereinigd?   
 -  Waarborgen dat de persoonlijke beschermingsmiddelen periodiek gereinigd worden. 
_____________________________________ 
33.03 - middel 
Arbeidsmiddelen, (persoonlijke) beschermingsmiddelen en reddingsmiddelen 
Persoonlijke BeschermingsMiddelen (PBM) 
(helmen, brillen, schoeisel, kleding en gehoorbescherming)  
Verstrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen 
 -  Worden PBM tijdig gekeurd en zijn de betreffende certificaten nog geldig?   
 -  Maatregelen nemen en procedures vaststellen zodat wordt gegarandeerd dat  
de persoonlijke beschermingsmiddelen tijdig worden gekeurd en dat de  
betreffende certificaten geldig blijven. 
_____________________________________ 
33.04 - hoog 
Arbeidsmiddelen, (persoonlijke) beschermingsmiddelen en reddingsmiddelen 
Persoonlijke BeschermingsMiddelen (PBM) 
(helmen, brillen, schoeisel, kleding en gehoorbescherming)  
Dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen 
 -  Is het duidelijk (pictogrammen) waar welke PBM moeten worden gedragen?    
 -  Duidelijk (pictogrammen) maken waar welke persoonlijke beschermingsmiddelen moeten worden 
gedragen. 
_____________________________________ 
33.05 - hoog 
Arbeidsmiddelen, (persoonlijke) beschermingsmiddelen en reddingsmiddelen 
Persoonlijke BeschermingsMiddelen (PBM) 
(helmen, brillen, schoeisel, kleding en gehoorbescherming)  
Dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen 
 -  Worden PBM voldoende gedragen?   
 -  Maatregelen nemen en procedures opstellen ten einde te bereiken dat  
persoonlijke beschermingsmiddelen voldoende worden gedragen.  
_____________________________________ 
33.06 - middel 
Arbeidsmiddelen, (persoonlijke) beschermingsmiddelen en reddingsmiddelen 
Persoonlijke BeschermingsMiddelen (PBM) 
(helmen, brillen, schoeisel, kleding en gehoorbescherming)  
Dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen 
 -  Wordt er toegezien op het dragen van PBM? 
 -  Toezicht op het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen  
organiseren. 
_____________________________________ 
33.07 - hoog 
Arbeidsmiddelen, (persoonlijke) beschermingsmiddelen en reddingsmiddelen 
Persoonlijke BeschermingsMiddelen (PBM) 
(helmen, brillen, schoeisel, kleding en gehoorbescherming)  
Voorlichting over persoonlijke beschermingsmiddelen 



 -  Wordt de bemanning periodiek voorgelicht m.b.t. het gebruik en onderhoud van PBM? 
 -  Organiseren dat de bemanning periodiek wordt voorgelicht m.b.t. het  
gebruik en onderhoud van persoonlijke beschermingsmiddelen. 
_____________________________________ 
34.01 - hoog 
Arbeidsmiddelen, (persoonlijke) beschermingsmiddelen en reddingsmiddelen 
Brandblusmiddelen en Brandpreventie 
Brandblusmiddelen 
 -  Is het voorgeschreven aantal en type brandblusmiddelen in orde?   
 -  Het voorgeschreven aantal en type brandblusmiddelen in orde maken. 
_____________________________________ 
34.02 - hoog 
Arbeidsmiddelen, (persoonlijke) beschermingsmiddelen en reddingsmiddelen 
Brandblusmiddelen en Brandpreventie 
Brandblusmiddelen 
 -  Zijn de brandblusmiddelen goed zichtbaar en bereikbaar?   
 -  Maatregelen nemen zodat wordt gewaarborgd dat de brandblusmiddelen goed zichtbaar en 
bereikbaar zijn. 
_____________________________________ 
34.03 - hoog 
Arbeidsmiddelen, (persoonlijke) beschermingsmiddelen en reddingsmiddelen 
Brandblusmiddelen en Brandpreventie 
Brandblusmiddelen 
 -  Is bekend hoe de blusmiddelen moeten worden gebruikt?   
 -  Aan de bemanning bekend maken hoe de blusmiddelen moeten worden gebruikt. 
_____________________________________ 
34.04 - hoog 
Arbeidsmiddelen, (persoonlijke) beschermingsmiddelen en reddingsmiddelen 
Brandblusmiddelen en Brandpreventie 
Brandblusmiddelen 
 -  Zijn de werking van de vaste brandblusinstallatie in de machinekamer en de bijbehorende risico’s 
bij de bemanning bekend?   
 -  De werking van de vaste brandblusinstallatie in de machinekamer en de bijbehorende risico's bij de 
bemanning bekend maken. 
_____________________________________ 
34.05 - middel 
Arbeidsmiddelen, (persoonlijke) beschermingsmiddelen en reddingsmiddelen 
Brandblusmiddelen en Brandpreventie 
Brandblusmiddelen 
 -  Worden de blusmiddelen elke twee jaar gekeurd?   
 -  De blusmiddelen laten keuren en een abonnement met een controleur overeenkomen zodat 
periodieke keuring om de twee jaar is gewaarborgd. 
_____________________________________ 
34.06 - middel 
Arbeidsmiddelen, (persoonlijke) beschermingsmiddelen en reddingsmiddelen 
Brandblusmiddelen en Brandpreventie 
Brandpreventie 
 -  Zijn er voldoende afsluitbare brandveilige vaten aanwezig voor gebruikte poetslappen en 
brandgevaarlijk en/of oliehoudend afval?   
 -  Voldoende afsluitbare brandveilige vaten voor gebruikte poetslappen en  
brandgevaarlijk en/of oliehoudend afval beschikbaar stellen. 
_____________________________________ 
34.07 - hoog 
Arbeidsmiddelen, (persoonlijke) beschermingsmiddelen en reddingsmiddelen 
Brandblusmiddelen en Brandpreventie 
Brandpreventie 
 -  Zijn de rookverboden afdoende ingevoerd en op juiste wijze kenbaar gemaakt?   
 -  De rookverboden afdoende invoeren en op de juiste wijze kenbaar maken. 
_____________________________________ 
35.01 - hoog 



Arbeidsmiddelen, (persoonlijke) beschermingsmiddelen en reddingsmiddelen 
Nooduitgangen, vluchtwegen en noodverlichting 
 
 -  Zijn er voldoende nooduitgangen en vluchtwegen aanwezig?   
 -  Zorgen dat er voldoende nooduitgangen en vluchtwegen beschikbaar zijn. 
_____________________________________ 
35.02 - hoog 
Arbeidsmiddelen, (persoonlijke) beschermingsmiddelen en reddingsmiddelen 
Nooduitgangen, vluchtwegen en noodverlichting 
 
 -  Zijn de nooduitgangen en vluchtwegen vrij van obstakels en goed bereikbaar?   
 -  Waarborgen dat nooduitgangen en vluchtwegen vrij van obstakels en goed bereikbaar zijn. 
_____________________________________ 
35.03 - middel 
Arbeidsmiddelen, (persoonlijke) beschermingsmiddelen en reddingsmiddelen 
Nooduitgangen, vluchtwegen en noodverlichting 
 
 -  Zijn de luiken en deuren van de nooduitgangen altijd naar buiten te openen?   
 -  Maatregelen nemen zodat de luiken en deuren van de nooduitgangen altijd naar  
buiten toe open gaan.  
_____________________________________ 
35.04 - middel 
Arbeidsmiddelen, (persoonlijke) beschermingsmiddelen en reddingsmiddelen 
Nooduitgangen, vluchtwegen en noodverlichting 
 
 -  Zijn nooduitgangen en vluchtroutes voldoende duidelijk aangegeven (pictogram), verlicht en bij 
ieder bemanningslid bekend?   
 -  Er voor zorgen dat nooduitgangen en vluchtroutes voldoende duidelijk aangegeven zijn (pictogram), 
voldoende verlicht zijn en bij ieder bemanningslid  
bekend zijn.  
_____________________________________ 
35.05 - middel 
Arbeidsmiddelen, (persoonlijke) beschermingsmiddelen en reddingsmiddelen 
Nooduitgangen, vluchtwegen en noodverlichting 
 
 -  Zijn er voor werkruimten met een verhoogd risico tenminste twee geschikte vluchtwegen 
beschikbaar?   
 -  Er voor zorgen dat in de  werkruimten met een verhoogd risico tenminste  
twee geschikte vluchtwegen beschikbaar zijn.  
_____________________________________ 
35.06 - hoog 
Arbeidsmiddelen, (persoonlijke) beschermingsmiddelen en reddingsmiddelen 
Nooduitgangen, vluchtwegen en noodverlichting 
 
 -  Is er een noodverlichtingssysteem aanwezig en wordt dit periodiek gekeurd?    
 -  Een noodverlichtingssysteem aanbrengen en waarborgen dat dit periodiek wordt gekeurd. 
_____________________________________ 
35.07 - hoog 
Arbeidsmiddelen, (persoonlijke) beschermingsmiddelen en reddingsmiddelen 
Nooduitgangen, vluchtwegen en noodverlichting 
 
 -  Is tijdens het laden en lossen van gevaarlijke stoffen een veilige opgang en een veilige afgang naar 
veilig gebied zowel via het voor- als via het achterschip gewaarborgd?   
 -  Maatregelen nemen en afspraken maken met overslagplaatsen om een veilige opgang en een 
veilige afgang naar veilig gebied zowel via het voor- als via het achterschip tijdens het laden en lossen 
van gevaarlijke stoffen te waarborgen. 
 
_____________________________________ 
36.01 - hoog 
Arbeidsmiddelen, (persoonlijke) beschermingsmiddelen en reddingsmiddelen 



EHBO 
 
 -  Zijn er voldoende EHBO-middelen aan boord beschikbaar?   
 -  Voldoende EHBO-middelen aan boord beschikbaar stellen.  
_____________________________________ 
36.02 - hoog 
Arbeidsmiddelen, (persoonlijke) beschermingsmiddelen en reddingsmiddelen 
EHBO 
 
 -  Is bij iedereen aan boord bekend en voldoende zichtbaar waar de EHBO-trommel zich 
bevindt?          
 -  Bij iedereen aan boord bekend maken waar de EHBO-trommel zich bevindt en  
deze voldoende zichtbaar plaatsen. 
_____________________________________ 
36.03 - middel 
Arbeidsmiddelen, (persoonlijke) beschermingsmiddelen en reddingsmiddelen 
EHBO 
 
 -  Wordt de inhoud van de EHBO-trommel regelmatig gecontroleerd en indien nodig ververst en/of 
aangevuld?     
 -  Waarborgen dat de inhoud van de EHBO-trommel regelmatig wordt  
gecontroleerd en indien nodig ververst en/of aangevuld. 
_____________________________________ 
36.04 - laag 
Arbeidsmiddelen, (persoonlijke) beschermingsmiddelen en reddingsmiddelen 
EHBO 
 
 -  Hangen er aan boord EHBO-instructiekaarten? 
 -  EHBO-instructiekaarten verstrekken en ophangen aan boord.  
_____________________________________ 
36.05 - middel 
Arbeidsmiddelen, (persoonlijke) beschermingsmiddelen en reddingsmiddelen 
EHBO 
 
 -  Zijn er voldoende personen aan boord bekend met levensreddende handelingen en EHBO? 
 -  Organiseren dat er aan boord voldoende personen aanwezig zijn die bekend zijn  
met levensreddende handelingen en EHBO. 
_____________________________________ 
37.01 - hoog 
Arbeidsmiddelen, (persoonlijke) beschermingsmiddelen en reddingsmiddelen 
Nood- en oogdouches 
Nooddouches en oogdouche 
 -  Zijn er voldoende doelmatige (nood-)voorzieningen als nood- en oogdouches gebruiksklaar 
aanwezig?     
 -  Waarborgen dat er voldoende doelmatige (nood-)voorzieningen zoals nood- en  
oogdouches gebruiksklaar beschikbaar zijn. 
_____________________________________ 
37.02 - middel 
Arbeidsmiddelen, (persoonlijke) beschermingsmiddelen en reddingsmiddelen 
Nood- en oogdouches 
Nooddouches en oogdouche 
 -  Zijn de procedures t.a.v. het gebruik van de nood- en oogdouches bij ieder bemanningslid bekend 
en worden deze regelmatig geoefend?   
 -  Procedures t.a.v. het gebruik van de nood- en oogdouches bij ieder  
bemanningslid bekend maken en waarborgen dat hiermede regelmatig wordt  
geoefend.   
_____________________________________ 
38.01 - middel 
Arbeidsmiddelen, (persoonlijke) beschermingsmiddelen en reddingsmiddelen 
Meergerei 



 
 -  Wordt het meergerei voor gebruik gecontroleerd op deugdelijkheid?       
 -  Waarborgen dat het meergerei voor gebruik wordt gecontroleerd op  
deugdelijkheid.  
_____________________________________ 
38.02 - middel 
Arbeidsmiddelen, (persoonlijke) beschermingsmiddelen en reddingsmiddelen 
Meergerei 
 
 -  Wordt het meergerei regelmatig ter keuring aangeboden?   
 -  Er voor zorgen dat het meergerei regelmatig  wordt gekeurd. 
_____________________________________ 
38.03 - hoog 
Arbeidsmiddelen, (persoonlijke) beschermingsmiddelen en reddingsmiddelen 
Meergerei 
 
 -  Wordt bij slijtage of aanwezigheid van vleeshaken het meergerei vervangen?       
 -  Bij slijtage of aanwezigheid van vleeshaken het meergerei vervangen. 
_____________________________________ 
38.04 - hoog 
Arbeidsmiddelen, (persoonlijke) beschermingsmiddelen en reddingsmiddelen 
Meergerei 
 
 -  Wordt voorkomen dat er koppellieren worden gebruikt om een niet geheel stilliggend schip af te 
meren?   
 -  Maatregelen nemen en procedures opstellen waardoor wordt voorkomen dat koppellieren worden 
gebruikt om een niet volledig stilliggend schip af te meren. 
_____________________________________ 
39.01 - middel 
Arbeidsmiddelen, (persoonlijke) beschermingsmiddelen en reddingsmiddelen 
Loopplanken en Ladders 
 
 -  Worden loopplanken/ladders gebruikt voor een veilige toegang?     
 -  Er voor zorgen dat loopplanken of ladders worden gebruikt voor een veilige toegang.  
_____________________________________ 
39.02 - hoog 
Arbeidsmiddelen, (persoonlijke) beschermingsmiddelen en reddingsmiddelen 
Loopplanken en Ladders 
 
 -  Worden ladders afdoende geborgd? 
 -  Er voor zorgen dat ladders afdoende worden  
geborgd.  
_____________________________________ 
39.03 - middel 
Arbeidsmiddelen, (persoonlijke) beschermingsmiddelen en reddingsmiddelen 
Loopplanken en Ladders 
 
 -  Worden de toegangsmiddelen goed verlicht? 
 -  De toegangsmiddelen goed verlichten.  
_____________________________________ 
40.01 - middel 
Arbeidsmiddelen, (persoonlijke) beschermingsmiddelen en reddingsmiddelen 
Hijsgerei  
 
 -  Worden hijsmiddelen (takels, lieren, (auto)kranen, kettingwerk, hijsbanden) jaarlijks 
gecontroleerd?     
 -  Maatregelen nemen en procedures opstellen om te waarborgen dat hijsmiddelen (takels, lieren,  
(auto)kranen, kettingwerk, hijsbanden) jaarlijks worden gecontroleerd. 
_____________________________________ 
40.02 - hoog 



Arbeidsmiddelen, (persoonlijke) beschermingsmiddelen en reddingsmiddelen 
Hijsgerei  
 
 -  Zijn er geldige certificaten voor de hijsmiddelen aanwezig?   
 -  De hijsmiddelen laten keuren en zorgen voor geldige certificaten van keuring. 
_____________________________________ 
40.03 - middel 
Arbeidsmiddelen, (persoonlijke) beschermingsmiddelen en reddingsmiddelen 
Hijsgerei  
 
 -  Zijn er instructies voor het werken met de hijsmiddelen beschikbaar?  
 -  Instructies voor het werken met de hijsmiddelen opstellen en deze bekend  
maken bij de bemanning. 
_____________________________________ 
41.01 - hoog 
Deelsector specifieke aandachtspunten 
Specifieke aspecten bij werken met Containers 
 
 -  Is gewaarborgd dat bij het plaatsen of verwijderen van container-stekkers er boven of nabij 
personen geen lasten hangen of bewegen? 
 -  Waarborgen dat bij het plaatsen of verwijderen van container-stackers er boven of nabij personen 
geen lasten hangen of bewegen.  
_____________________________________ 
41.02 - hoog 
Deelsector specifieke aandachtspunten 
Specifieke aspecten bij werken met Containers 
 
 -  Is gewaarborgd dat het plaatsen en verwijderen van container-stackers zoveel mogelijk zonder 
gevaar kan geschieden?       
 -  Waarborgen dat het plaatsen en verwijderen van container-stackers zoveel mogelijk zonder gevaar 
kan geschieden. 
_____________________________________ 
41.03 - middel 
Deelsector specifieke aandachtspunten 
Specifieke aspecten bij werken met Containers 
 
 -  Zijn er bij het vervoer van onder gas staande containers voldoende maatregelen genomen die 
voorkomen dat de in containers aanwezige gassen vrijkomen?             
 -  Maatregelen nemen om te voorkomen dat bij het vervoer van onder gas staande containers de in 
containers aanwezige gassen vrijkomen. 
_____________________________________ 
41.04 - hoog 
Deelsector specifieke aandachtspunten 
Specifieke aspecten bij werken met Containers 
 
 -  Zijn containers die onder gas staan voorzien van de vereiste etikettering en begeleidende 
documenten?   
 -  Maatregelen nemen en afspraken maken met de verlader/ bevrachter om te waarborgen dat 
containers die onder gas staan zijn voorzien van de  
vereiste etikettering en begeleidende documenten.   
_____________________________________ 
41.05 - hoog 
Deelsector specifieke aandachtspunten 
Specifieke aspecten bij werken met Containers 
 
 -  Is gewaarborgd dat bij het vervoer van containers een stabiliteitsberekening wordt opgemaakt die 
voldoet aan de daaraan te stellen eisen?               
 -  Waarborgen dat voor aanvang van het vervoer van containers een stabiliteitsberekening wordt 
opgemaakt die voldoet aan de daaraan te stellen eisen.  
_____________________________________ 



42.01 - hoog 
Deelsector specifieke aandachtspunten 
Specifieke aspecten duwboten en koppelverbanden 
 
 -  Is gewaarborgd dat het koppelen van bakken onderling en met de boot veilig kan 
geschieden?                       
 -  Maatregelen nemen om te waarborgen dat het koppelen van bakken onderling en met de boot 
veilig kan geschieden.  
_____________________________________ 
42.02 - hoog 
Deelsector specifieke aandachtspunten 
Specifieke aspecten duwboten en koppelverbanden 
 
 -  Verkeren de koppellieren in voldoende staat van onderhoud en is gewaarborgd dat de 
veiligheidspal regelmatig wordt gecontroleerd op slijtage en dat deze zonodig tijdig wordt 
vervangen?     
 -  Waarborgen dat de koppellieren in voldoende staat van onderhoud verkeren en dat de 
veiligheidspal regelmatig wordt gecontroleerd op slijtage  
en tijdig wordt vervangen. 
_____________________________________ 
42.03 - hoog 
Deelsector specifieke aandachtspunten 
Specifieke aspecten duwboten en koppelverbanden 
 
 -  Zijn de koppellieren voorzien van een deugdelijke voetrem?     
 -  De koppellieren voorzien van een deugdelijke voetrem.  
_____________________________________ 
42.04 - hoog 
Deelsector specifieke aandachtspunten 
Specifieke aspecten duwboten en koppelverbanden 
 
 -  Zijn er voldoende middelen beschikbaar waar mee men kan overstappen van boot naar een bak of 
tussen de bakken onderling?     
 -  Waarborgen dat er voldoende middelen beschikbaar zijn waarmee men kan overstappen van de 
boot naar een bak of tussen de bakken onderling. 
_____________________________________ 
42.05 - middel 
Deelsector specifieke aandachtspunten 
Specifieke aspecten duwboten en koppelverbanden 
 
 -  Zijn er procedures opgesteld waardoor het overstappen van boot naar bakken en tussen bakken 
onderling veilig kan geschieden?     
 -  Procedures opstellen waardoor het overstappen van boot naar bakken en tussen  
bakken onderling veilig kan geschieden.   
_____________________________________ 
42.06 - middel 
Deelsector specifieke aandachtspunten 
Specifieke aspecten duwboten en koppelverbanden 
 
 -  Wordt fysieke belasting door het gebruik van kabels zoveel mogelijk voorkomen?     
 -  Maatregelen nemen om fysieke belasting door het gebruik van kabels zoveel mogelijk te 
voorkomen.  
_____________________________________ 
43.01 - hoog 
Deelsector specifieke aandachtspunten 
Specifieke aspecten tankschepen 
Schoonmaken van ladingtanks 
 -  Wordt schoonmaken, onderhouden, herstellen, verbouwen en geheel of gedeeltelijk slopen op 
tankschepen waar gevaar bestaat voor brand, explosie, vergiftiging, verstikking of bedwelming 
uitsluitend verricht na afgifte van een verklaring van een gasdeskundige?   



 -  Waarborgen dat schoonmaken, onderhouden, herstellen, verbouwen, en geheel  
of gedeeltelijk slopen op tankschepen waarbij gevaar bestaat voor brand,  
explosie, vergiftiging, verstikking of bedwelming uitsluitend  wordt verricht na  
afgifte van een verklaring van een gasdeskundige.  
_____________________________________ 
43.02 - middel 
Deelsector specifieke aandachtspunten 
Specifieke aspecten tankschepen 
Schoonmaken van ladingtanks 
 -  Worden bij het schoonmaken van de ladingtanks gevaarlijke gassen voldoende verdund of 
afgevoerd?     
 -  Waarborgen dat bij het schoonmaken van de ladingtanks gevaarlijke gassen  
voldoende worden verdund dan wel afgevoerd.    
_____________________________________ 
43.03 - hoog 
Deelsector specifieke aandachtspunten 
Specifieke aspecten tankschepen 
Schoonmaken van ladingtanks 
 -  Wordt het geplande schoonmaken van de tanks niet eerder aangevangen dan wanneer dit zonder 
gevaar voor de veiligheid en gezondheid kan geschieden?    
 -  Waarborgen dat het geplande schoonmaken van de tanks niet eerder aangevangen wordt dan op 
het moment dat dit zonder gevaar  
voor de veiligheid en gezondheid kan geschieden.  
_____________________________________ 
43.04 - hoog 
Deelsector specifieke aandachtspunten 
Specifieke aspecten tankschepen 
Schoonmaken van ladingtanks 
 -  Wordt er tijdens het schoonmaken van de tanks voldoende onderzocht of de vrijkomende 
vloeistoffen, gassen of dampen gevaar op kunnen opleveren?       
 -  Tijdens het schoonmaken van de tanks voldoende onderzoeken of de vrijkomende vloeistoffen, 
gassen of dampen gevaar op kunnen leveren.  
_____________________________________ 
43.05 - middel 
Deelsector specifieke aandachtspunten 
Specifieke aspecten tankschepen 
Schoonmaken van ladingtanks 
 -  Wordt het schoonmaken van de ladingtanks zodanig uitgevoerd dat er geen, of zo kortstondig 
mogelijk een explosief klimaat ontstaat?      
 -  Waarborgen dat het schoonmaken van de ladingtanks zodanig wordt uitgevoerd dat er geen, of zo 
kortstondig mogelijk een explosief klimaat in de ladingtanks ontstaat. 
_____________________________________ 
43.06 - hoog 
Deelsector specifieke aandachtspunten 
Specifieke aspecten tankschepen 
Schoonmaken van ladingtanks 
 -  Worden bij het schoonmaken van tanks de veiligheidsafstanden voldoende in acht genomen?     
 -  Waarborgen dat bij het schoonmaken van tanks de veiligheidsafstanden voldoende in acht worden 
genomen. 
_____________________________________ 
43.07 - hoog 
Deelsector specifieke aandachtspunten 
Specifieke aspecten tankschepen 
Schoonmaken van ladingtanks 
 -  Wordt niet eerder aangevangen met het onderhouden, verbouwen, herstellen en slopen van 
schepen dan na afgifte van een volledig en correct ingevulde veiligheids- en gezondheidsverklaring?     
 -  Waarborgen dat niet eerder wordt aangevangen met het onderhouden, verbouwen, herstellen en 
slopen van schepen dan na afgifte van een  
volledig en correct ingevulde veiligheids- en gezondheidsverklaring. 
_____________________________________ 



43.08 - hoog 
Deelsector specifieke aandachtspunten 
Specifieke aspecten tankschepen 
Schoonmaken van ladingtanks 
 -  Wordt bij de opvarenden en andere aan boord aanwezige personen voldoende bekend gemaakt 
welke veiligheidsstatus in elk ruim bestaat (vrijgegeven voor koud werk of voor werk met vuur) en is 
gewaarborgd hier naar wordt gehandeld?     
 -  Bij de opvarenden en andere aan boord aanwezige personen voldoende bekend maken welke 
veiligheidsstatus in elk ruim bestaat (vrijgegeven voor koud werk of voor werk met vuur) en waarborg 
dat hier naar wordt gehandeld.  
_____________________________________ 
43.09 - laag 
Deelsector specifieke aandachtspunten 
Specifieke aspecten tankschepen 
Schoonmaken van ladingtanks 
 -  Wordt, indien voor schoonmaakwerkzaamheden kan worden volstaan met een melding, deze 
volledig en tijdig gedaan?     
 -  Waarborgen dat, indien voor schoonmaakwerkzaamheden kan worden volstaan met een melding, 
deze volledig en tijdig wordt gedaan. 
_____________________________________ 
43.10 - middel 
Deelsector specifieke aandachtspunten 
Specifieke aspecten tankschepen 
Spilrand 
 -  Indien het schip is uitgerust met een zgn. spilrand bestaat de kans dat een tijdens de overslag 
ongewenst vrijgekomen hoeveelheid product aan dek blijft staan. Zijn er bij het gebruik van de spilrand 
(het afdichten van de openingen in de spilrand tijdens de overslag) maatregelen getroffen en 
afspraken gemaakt  om te waarborgen dat contact met voor de mens schadelijke of gevaarlijke stoffen 
afdoende wordt vermeden? 
 -  Indien het schip is uitgerust met een zgn. spilrand, maatregelen treffen en afspraken maken  om te 
waarborgen dat contact met voor de mens schadelijke of gevaarlijke stoffen afdoende wordt 
vermeden. 
_____________________________________ 
43.11 - middel 
Deelsector specifieke aandachtspunten 
Specifieke aspecten tankschepen 
Voorkomen vonkvorming 
 -  Zijn er voldoende afspraken gemaakt en maatregelen genomen ter zoveel mogelijk voorkomen van 
vonkvorming in de ladingzone? 
 -  Afspraken maken en maatregelen nemen om vonkvorming in de ladingzone zoveel mogelijk te 
voorkomen. 
_____________________________________ 
44.01 - hoog 
Deelsector specifieke aandachtspunten 
Specifieke aspecten droge lading bulkschepen 
Luiken 
 -  Worden luiken afdoende geborgd, zowel gesloten als gestapeld?     
 -  Waarborgen dat luiken afdoende worden geborgd zowel in gesloten als in  
gestapelde toestand.  
_____________________________________ 
44.02 - middel 
Deelsector specifieke aandachtspunten 
Specifieke aspecten droge lading bulkschepen 
Luiken 
 -  Zijn er voldoende maatregelen genomen om onnodig zwaar tillen bij het open- en dicht leggen van 
de luiken te voorkomen?     
 -  Voldoende maatregelen nemen om onnodig zwaar tillen bij het open- en dicht leggen van de luiken 
te voorkomen.  
_____________________________________ 
44.03 - hoog 



Deelsector specifieke aandachtspunten 
Specifieke aspecten droge lading bulkschepen 
Luiken 
 -  Is gewaarborgd dat personen (ook derden) niet in een geopend luik kunnen vallen?     
 -  Waarborgen dat personen (ook derden) niet in een geopend luik kunnen vallen. 
_____________________________________ 
44.04 - hoog 
Deelsector specifieke aandachtspunten 
Specifieke aspecten droge lading bulkschepen 
Bulklading (afvalstoffen en/of secundaire grondstoffen) 
 -  Wordt, door navraag of door middel van een schriftelijke verklaring van de opdrachtgever, bij het 
vervoer van afvalstoffen, secundaire grondstoffen of andere bulklading, voldoende zeker te stellen dat 
de lading geen stoffen, gassen, dampen of straling bevat die schadelijk kan zijn voor de opvarenden 
of personen in de directe omgeving van het schip? 
 -  Een procedure opstellen bij het vervoer van afvalstoffen, secundaire grondstoffen of andere 
bulklading, voldoende zeker te stellen dat de lading geen stoffen, gassen, dampen of straling bevat 
die schadelijk kunnen zijn voor de opvarenden of personen in de directe omgeving van  
het schip. 
_____________________________________ 
44.05 - middel 
Deelsector specifieke aandachtspunten 
Specifieke aspecten droge lading bulkschepen 
Bulklading (afvalstoffen en/of secundaire grondstoffen) 
 -  Wordt door de opdrachtgever van het vervoer van asbesthoudend materiaal gegarandeerd dat de 
lading is verpakt en geëtiketteerd conform de voorschriften ? 
 -  Er voor zorgen dat door de opdrachtgever van het vervoer van asbesthoudend materiaal is 
gegarandeerd dat deze  lading is verpakt en geëtiketteerd conform  
de voorschriften. 
_____________________________________ 
44.06 - hoog 
Deelsector specifieke aandachtspunten 
Specifieke aspecten droge lading bulkschepen 
Bulklading (afvalstoffen en/of secundaire grondstoffen) 
 -  Worden er bij het vervoer van met bestrijdingsmiddelen behandelde bulklading voldoende 
maatregelen genomen om contact met de bestrijdingsmiddelen te vermijden?     
 
 -  Bij het vervoer van met bestrijdingsmiddelen behandelde bulklading voldoende maatregelen nemen 
om contact de bestrijdingsmiddelen te vermijden. 
_____________________________________ 
44.07 - hoog 
Deelsector specifieke aandachtspunten 
Specifieke aspecten droge lading bulkschepen 
Bulklading (afvalstoffen en/of secundaire grondstoffen) 
 -  Wordt er voor belading van met bestrijdingsmiddelen behandelde bulklading een certficaat van 
'gasvrij zijn' afgegeven door een erkend deskundige?   
 -  Er voor zorgen dat voor de belading van met bestrijdingsmiddelen behandelde bulklading een 
certificaat van gasvrij zijnis afgegeven door een erkend 
deskundige.  
_____________________________________ 
44.08 - hoog 
Deelsector specifieke aandachtspunten 
Specifieke aspecten droge lading bulkschepen 
Bulklading (afvalstoffen en/of secundaire grondstoffen) 
 -  Is bij het vervoer van milieugevaarlijke stoffen of afvalstoffen voldoende bekend over de gevaren 
van de lading voor personen en over de in verband daarmee te nemen maatregelen of te treffen 
voorzieningen?     
 -  Bij het vervoer van milieugevaarlijke stoffen of afvalstoffen voldoende bekend maken over de 
gevaren van de lading voor personen en over de in verband daarmee te nemen maatregelen of te 
treffen voorzieningen.  
_____________________________________ 



45.01 - middel 
Deelsector specifieke aandachtspunten 
Specifieke aspecten voor passagiers- en hotelschepen 
Aantal passagiers 
 -  Is het hoogst toelaatbare aantal passagiers bekend en duidelijk aangegeven?       
 -  Het hoogst toelaatbare aantal passagiers vaststellen en duidelijk aan boord  
aangeven. 
_____________________________________ 
45.02 - hoog 
Deelsector specifieke aandachtspunten 
Specifieke aspecten voor passagiers- en hotelschepen 
Reddingsmiddelen 
 -  Zijn er voldoende gebruiksklare reddingsmiddelen aan boord aanwezig?   
 -  Zorgen dat er voldoende gebruiksklare reddingsmiddelen aan boord aanwezig zijn. 
_____________________________________ 
45.03 - middel 
Deelsector specifieke aandachtspunten 
Specifieke aspecten voor passagiers- en hotelschepen 
Reddingsmiddelen 
 -  Worden passagiers schriftelijk of mondeling van de werking van de reddingsmiddelen op de hoogte 
gebracht?       
 -  Waarborgen dat passagiers schriftelijk, of mondeling van de werking van de reddingsmiddelen op 
de hoogte worden  
gebracht.  
_____________________________________ 
45.04 - hoog 
Deelsector specifieke aandachtspunten 
Specifieke aspecten voor passagiers- en hotelschepen 
Reddingsmiddelen 
 -  Zijn de opbergplaatsen van de reddingsmiddelen duidelijk aangegeven en goed bereikbaar?     
 -  Maatregelen nemen zodat de opbergplaatsen van de reddingsmiddelen duidelijk  
wordt aangegeven en een goede bereikbaarheid is gegarandeerd.  
_____________________________________ 
45.05 - laag 
Deelsector specifieke aandachtspunten 
Specifieke aspecten voor passagiers- en hotelschepen 
Reddingsmiddelen 
 -  Is tenminste de helft van de reddingsboeien voorzien van een drijvende lijn van tenminste 30 
meter?     
 -  Tenminste de helft van de reddingsboeien voorzien van een drijvende lijn van tenminste 30 meter. 
_____________________________________ 
45.06 - hoog 
Deelsector specifieke aandachtspunten 
Specifieke aspecten voor passagiers- en hotelschepen 
Vluchtwegen en uitgangen 
 -  Zijn vluchtwegen en uitgangen duidelijk gemarkeerd?     
 -  Vluchtwegen en uitgangen duidelijk markeren. 
_____________________________________ 
45.07 - hoog 
Deelsector specifieke aandachtspunten 
Specifieke aspecten voor passagiers- en hotelschepen 
Vluchtwegen en uitgangen 
 -  Worden de markeringen van vluchtwegen en uitgangen door de noodverlichting verlicht?   
 -  Markeringen van vluchtwegen en uitgangen door middel van de noodverlichting  
verlichten.  
_____________________________________ 
45.08 - middel 
Deelsector specifieke aandachtspunten 
Specifieke aspecten voor passagiers- en hotelschepen 
Vluchtwegen en uitgangen 



 -  Is er een vluchtwegenplan?    
 -  Vluchtwegenplan opstellen.   
_____________________________________ 
45.09 - middel 
Deelsector specifieke aandachtspunten 
Specifieke aspecten voor passagiers- en hotelschepen 
Vluchtwegen en uitgangen 
 -  Is het vluchtwegenplan op geschikte plaatsen duidelijk zichtbaar opgehangen? 
 -  Vluchtwegplan op geschikte plaatsen duidelijk zichtbaar ophangen. 
_____________________________________ 
45.10 - hoog 
Deelsector specifieke aandachtspunten 
Specifieke aspecten voor passagiers- en hotelschepen 
Brandbeveiliging en brandbestrijding 
 -  Zijn er voldoende blustoestellen aan boord? 
 -  Extra blustoestellen plaatsen. 
_____________________________________ 
45.11 - hoog 
Deelsector specifieke aandachtspunten 
Specifieke aspecten voor passagiers- en hotelschepen 
Brandbeveiliging en brandbestrijding 
 -  Zijn de blustoestellen zodanig geplaatst en over het schip verdeeld dat bij een brandhaard op elke 
willekeurige plaats steeds een blustoestel onmiddellijk bereikbaar is?   
 -  Waarborgen dat de blustoestellen zodanig zijn geplaatst en over het schip verdeeld dat bij een 
brandhaard op elke  
willekeurige plaats steeds een blustoestel onmiddellijk bereikbaar is. 
_____________________________________ 
45.12 - hoog 
Deelsector specifieke aandachtspunten 
Specifieke aspecten voor passagiers- en hotelschepen 
Communicatie bij calamiteiten 
 -  Beschikt het schip over een omroepinstallatie waarmee alle passagiers kunnen worden bereikt?   
 -  Een omroepinstallatie installeren waarmee alle passagiers over het gehele schip  
kunnen worden bereikt. 
_____________________________________ 
45.13 - hoog 
Deelsector specifieke aandachtspunten 
Specifieke aspecten voor passagiers- en hotelschepen 
Communicatie bij calamiteiten 
 -  Beschikt het schip over een alarminstallatie (hotelschepen)? 
 -  Schip voorzien van een alarminstallatie. 
_____________________________________ 
45.14 - middel 
Deelsector specifieke aandachtspunten 
Specifieke aspecten voor passagiers- en hotelschepen 
Communicatie bij calamiteiten 
 -  Worden de passagiers voor de afvaart van de werking van het alarm op de hoogte gesteld?     
 -  Procedure opstellen en invoeren om te waarborgen dat de passagiers voor  
de afvaart op de hoogte worden gesteld van de werking van het alarm.  
_____________________________________ 
45.15 - hoog 
Deelsector specifieke aandachtspunten 
Specifieke aspecten voor passagiers- en hotelschepen 
Veiligheidsrol en veiligheidsplan 
 -  Is er een veiligheidsrol aanwezig (verplicht voor hotelschepen)? 
 -  Een veiligheidsrol opstellen.  
_____________________________________ 
45.16 - middel 
Deelsector specifieke aandachtspunten 
Specifieke aspecten voor passagiers- en hotelschepen 



Veiligheidsrol en veiligheidsplan 
 -  Is er bij de veiligheidsrol ook een bijbehorend veiligheidsplan? 
 -  Bij de veiligheidsrol ook een bijbehorend veiligheidsplan voegen. 
_____________________________________ 
45.17 - middel 
Deelsector specifieke aandachtspunten 
Specifieke aspecten voor passagiers- en hotelschepen 
Veiligheidsrol en veiligheidsplan 
 -  Zijn de veiligheidsrol en het veiligheidsplan door de Commissie van Deskundigen gewaarmerkt? 
 -  De veiligheidsrol en het veiligheidsplan door de Commissie van Deskundigen  
laten waarmerken.  
_____________________________________ 
45.18 - middel 
Deelsector specifieke aandachtspunten 
Specifieke aspecten voor passagiers- en hotelschepen 
Veiligheidsrol en veiligheidsplan 
 -  Zijn de bij de veiligheidsrol en het veiligheidsplan behorende instructies in het Duits, Engels, Frans 
en Nederlands opgesteld? 
 -  De bij de veiligheidsrol en het veiligheidsplan behorende instructies in het Duits,  
Engels, Frans en Nederlands opstellen. 
_____________________________________ 
45.19 - laag 
Deelsector specifieke aandachtspunten 
Specifieke aspecten voor passagiers- en hotelschepen 
Verzamelen en verwijderen van afvalwater 
 -  Beschikt het schip over een verzameltank voor afvalwater dan wel over een zuiveringsinstallatie?   
 -  Het schip voorzien van een verzameltank voor afvalwater dan wel een zuiveringsinstallatie. 
_____________________________________ 
45.20 - laag 
Deelsector specifieke aandachtspunten 
Specifieke aspecten voor passagiers- en hotelschepen 
Verzamelen en verwijderen van afvalwater 
 -  Beschikt het schip over een installatie waarmee men het afvalwater over beide zijden van het schip 
kan afgeven?   
 -  Het schip uitrusten met een installatie waarmee men het afvalwater over beide zijden van het schip 
kan  
afgeven.  
_____________________________________ 
45.21 - hoog 
Deelsector specifieke aandachtspunten 
Specifieke aspecten voor passagiers- en hotelschepen 
Trainingen en opleidingen 
 -  Zijn er voor de scheepsleiding en de bemanning periodieke trainingen in het bestrijden van brand, 
hoe te handelen bij lek raken van het schip, wat te doen bij man over boord en bij een eventuele 
evacuatie van de passagiers?     
 -  Voor de scheepsleiding en de bemanning periodieke trainingen organiseren in het bestrijden van 
brand, hoe te handelen bij lek raken van het schip, wat te doen bij man over boord en bij een 
eventuele evacuatie van de passagiers. 
_____________________________________ 
45.22 - laag 
Deelsector specifieke aandachtspunten 
Specifieke aspecten voor passagiers- en hotelschepen 
Trainingen en opleidingen 
 -  Worden er aan bemanningsleden die veelvuldig met passagiers omgaan cursussen betreffende 
klantvriendelijkheid en het omgaan met lastige klanten gegeven?   
 -  Voor de bemanningsleden die veelvuldig met passagiers omgaan cursussen  
organiseren betreffende klantvriendelijkheid en het omgaan met lastige klanten.  
_____________________________________ 
45.23 - middel 
Deelsector specifieke aandachtspunten 



Specifieke aspecten voor passagiers- en hotelschepen 
Trainingen en opleidingen 
 -  Worden er EHBO-cursussen aan de bemanning gegeven?   
 -  EHBO-cursussen geven aan de bemanning. 
_____________________________________ 
45.24 - middel 
Deelsector specifieke aandachtspunten 
Specifieke aspecten voor passagiers- en hotelschepen 
Valgevaar  
 -  Voldoet de inrichting van reling en/of verschansing aan de voorschriften voor passagiersschepen?   
 -  De inrichting van reling en/of verschansing uitvoeren volgens de voorschriften  
voor passagiersschepen. 
_____________________________________ 
45.25 - hoog 
Deelsector specifieke aandachtspunten 
Specifieke aspecten voor passagiers- en hotelschepen 
Energievoorziening 
 -  Is het schip voorzien van twee onafhankelijk van elkaar uitgevoerde energiebronnen ter verzorging 
van de energie aan de elektrische installatie? 
 -   
_____________________________________ 
45.26 - hoog 
Deelsector specifieke aandachtspunten 
Specifieke aspecten voor passagiers- en hotelschepen 
Energievoorziening 
 -  Is uw schip langer dan 25 meter en bestemd voor dagtochten dan wel een hotelschip en in beide 
gevallen dan ook voorzien van een voldoende adequate noodstroomvoorziening? 
 -   
_____________________________________ 
46.01 - middel 
Deelsector specifieke aandachtspunten 
Specifieke aspecten voor veerponten/veerboten  
 
 -  Worden motorvoertuigen op de dekken zeevast gezet?   
 -  Waarborgen dat de motorvoertuigen op de dekken zeevast worden gezet.  
_____________________________________ 
46.02 - hoog 
Deelsector specifieke aandachtspunten 
Specifieke aspecten voor veerponten/veerboten  
 
 -  Is er op de autodekken voldoende ventilatie?   
 -  Waarborgen dat er op de autodekken voldoende ventilatie beschikbaar is.  
_____________________________________ 
46.03 - hoog 
Deelsector specifieke aandachtspunten 
Specifieke aspecten voor veerponten/veerboten  
 
 -  Zijn er op de autodekken gehoorbeschermers beschikbaar en worden zij gebruikt? 
 -  Waarborgen dat er op de autodekken gehoorbeschermers beschikbaar zijn en worden gebruikt. 
_____________________________________ 
46.04 - hoog 
Deelsector specifieke aandachtspunten 
Specifieke aspecten voor veerponten/veerboten  
 
 -  Dragen de bemanningleden werkzaam op het autodek reflecterende kleding of zijn ze op een 
andere wijze duidelijk zichtbaar en herkenbaar?   
 -  Waarborgen dat de bemanningleden werkzaam op het autodek reflecterende kleding dragen dan 
wel op een andere wijze duidelijk  
zichtbaar en herkenbaar zijn. 
_____________________________________ 



46.05 - hoog 
Deelsector specifieke aandachtspunten 
Specifieke aspecten voor veerponten/veerboten  
 
 -  Zijn er duidelijke procedures voor het openen en sluiten van laad- en loskleppen?     
 -  Duidelijke procedures opstellen en bekend maken voor het openen en sluiten  
van laad- en loskleppen. 
_____________________________________ 
46.06 - middel 
Deelsector specifieke aandachtspunten 
Specifieke aspecten voor veerponten/veerboten  
 
 -  Beschikken bemanningsleden die met heftrucks rijden over de vereiste opleiding?   
 -  Bemanningsleden die met heftrucks rijden de vereiste opleiding laten volgen. 
_____________________________________ 
47.01 - middel 
Deelsector specifieke aandachtspunten 
Specifieke aspecten voor het gebruik van hefbare stuurhuizen. 
 
 -  Voldoet het hefbare stuurhuis aan de algemene constructie- en veiligheidseisen? 
 
 -  Het hefbare stuurhuis aanpassen aan de algemene constructie- en veiligheidseisen. 
_____________________________________ 
47.02 - hoog 
Deelsector specifieke aandachtspunten 
Specifieke aspecten voor het gebruik van hefbare stuurhuizen. 
 
 -  Wordt de ‘noodzak’-beveiliging regelmatig getest?  
 -  De 'noodzak'-beveiliging van het stuurhuis regelmatig testen. 
_____________________________________ 
47.03 - hoog 
Deelsector specifieke aandachtspunten 
Specifieke aspecten voor het gebruik van hefbare stuurhuizen. 
 
 -  Worden de overige veiligheden van het hefbare stuurhuis regelmatig gecontroleerd? 
 -  De overige veiligheden van het hefbare stuurhuis regelmatig controleren. 
_____________________________________ 
47.04 - hoog 
Deelsector specifieke aandachtspunten 
Specifieke aspecten voor het gebruik van hefbare stuurhuizen. 
 
 -  Is gewaarborgd dat het stuurhuis niet kan stijgen of zakken wanneer er zich personen in de 
hefkoker of in de schacht bevinden? 
 -  Waarborgen dat het stuurhuis niet kan stijgen of zakken indien er zich personen in de hefkoker of in 
de schacht bevinden. 
_____________________________________ 
47.05 - hoog 
Deelsector specifieke aandachtspunten 
Specifieke aspecten voor het gebruik van hefbare stuurhuizen. 
 
 -  Is gewaarborgd dat tijdens de vaart geen personen zich in de hefkoker of in de schacht KUNNEN 
bevinden? 
 -  Waarborgen dat er geen personen onder een zakkend stuurhuis bekneld kunnen raken.     
_____________________________________ 
47.06 - middel 
Deelsector specifieke aandachtspunten 
Specifieke aspecten voor het gebruik van hefbare stuurhuizen. 
 
 -  Is gewaarborgd dat er geen personen onder een zakkend stuurhuis bekneld kunnen raken? 
 -  Maatregelen treffen dat is gewaarborgd dat er geen personen onder een  



zakkend stuurhuis bekneld kunnen raken.     
_____________________________________ 
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