
Branche RI&E Binnenvaart werken op hoogte en valgevaar, relevant tekst 
 
 
Uitglijden / struikelen / 
beknellen Vallen (personen) 
Vallen (voorwerpen) Elektriciteit 
 
Meer verantwoordelijkheid voor werkgevers en werknemers  
Werkgevers en werknemers krijgen meer verantwoordelijkheid voor het 
Arbobeleid. De overheid stelt doelvoorschriften vast. Dat is het niveau van 
bescherming dat bedrijven moeten bieden aan de werknemers, zodat zij veilig 
en gezond kunnen werken. Deze doelvoorschriften worden zoveel als mogelijk 
concreet beschreven in de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling. 
  
Bijvoorbeeld het nemen van maatregelen als het gevaar bestaat om 2,5 meter of 
meer te vallen. 
 



Inrichting en organisatie van de arbeidsplaats      

Uitglijden, struikelen, buiten boord raken en      

valgevaar personen      

      
17.01 - Prioriteit: middel o ja o nee    

Bevinden zich aan boord hinderlijke uitstekende delen op      

of laag boven het vloeroppervlak?      

Denk aan: niveauverschillen, afstapjes, profiel van het      

dek, orde en netheid ten aanzien van snoeren,      

staaldraden, twistlocks, losse luiken, afdekkleden bij      

werkzaamheden, open mangaten, afvoer van water of      

ladingresten aan dek, vet in de motorkamer, losliggende      

platen rond de machines, losse kabels aan dek.      

Arbobesluit art. 3.11.      

      

17.02 - Prioriteit: hoog o ja o nee    

Zijn de vloeren voldoende vlak, droog en schoon om      

valgevaar te voorkomen?      

      

17.03 - Prioriteit: middel o ja o nee    

Wordt er voorkomen dat er gladde vloeren of looppaden      

ontstaan?      

      

17.04 - Prioriteit: hoog o ja o nee    

Worden onvermijdelijke obstakels duidelijk aangegeven      

door gebruik te maken van contrasterende/reflecterende      

kleuren?      

      

17.05 - Prioriteit: hoog o ja o nee    

Zijn er voldoende maatregelen getroffen of procedures      

vastgelegd om wegspoelen of vallen van personen uit      

het gangboord of van het dek te voorkomen?      

      

17.06 - Prioriteit: middel o ja o nee    

Zijn bordessen voorzien van voldoende hekwerk of      

reling?      

      



17.07 - Prioriteit: middel o ja o nee    

Zijn bordesopeningen waar mogelijk voorzien van      

afscherming?      

      

17.08 - Prioriteit: middel o ja o nee    

Worden er bij werkzaamheden op de werf of de helling      

afdoende maatregelen getroffen tegen vallen van af      

hoogte uit gangboorden?      

      

17.09 - Prioriteit: middel o ja o nee    

Worden er bij werkzaamheden op de werf of de helling      

afdoende voorzieningen getroffen om veilig van en aan      

boord te komen?      

      

Inrichting en organisatie van de arbeidsplaats      

Verdrinken, Verstikken, Bedelven, Beknellen of      

Verbranden      

Denk aan nauwsluitende en katoenen (brandwerend)      

kleding, geen dassen, geen los lange haar, geen ringen,      

halskettingen en dergelijke      

      

18.01 - Prioriteit: hoog o ja o nee    

Zijn voor iedere zich regelmatig aan boord bevindende      

persoon de wettelijk voorgeschreven reddingsmiddelen      

(reddingsvesten en -boeien) beschikbaar?      

      

18.02 - Prioriteit: hoog o ja o nee    

Zijn deze reddingsmiddelen doelmatig en voor een ieder      

goed bereikbaar?      

      

18.03 - Prioriteit: laag o ja o nee    

Zijn er instructies over het gebruik van reddingsvesten      

aanwezig?      

      

18.04 - Prioriteit: hoog o ja o nee    

Is ieder bemanningslid bekend met het (juiste) gebruik      

van de reddingsvesten en -boeien?      

      



 
18.06 - Prioriteit: middel o ja o nee    

Is er een geschikte buitenboordtrap aanwezig?      

      

18.07 - Prioriteit: middel o ja o nee    

Is een geschikte bijboot gebruiksklaar aanwezig?      

      

 


