
Arbo beleidsverklaring - Voorbeeld 

 
De schipper en/of eigenaar, die de maatschap vertegenwoordigen, hechten grote waarde aan de 
veiligheid en gezondheid van haar bemanningsleden en derden zowel aan de wal als op zee.  
 
De maatschap geeft in het uitvoeren van haar beleid, naast financiële en economische doelstellingen, 
prioriteit aan het voorkomen van persoonlijk letsel, materiele schade en het continue verbeteren van 
de arbeidsomstandigheden. 
 
Deze doelen worden o.a. bewerkstelligd door: 
1. Continue inventarisatie en evaluatie van de in het bedrijf en tijdens het uitvoeren van de 

werkzaamheden voorkomende gevaren. 
2. Door het, aan de hand van de geïnventariseerde gevaren, nemen van maatregelen waardoor 

de risico’s voor haar bemanningsleden en derden zoveel mogelijk worden beperkt en 
waardoor de werkzaamheden op een veilige manier kunnen worden uitgevoerd. 

3. Goede arbeidsomstandigheden te creëren waarbinnen bemanningsleden optimale prestaties 
kunnen verrichten. 

4. Voorzorgsmaatregelen te nemen voor noodgevallen en incidenten. 
5. Het minimaal te voldoen aan de geldende wetgevingen en normen op het gebied van 

arbeidsomstandigheden. 
 
De bemanningsleden hebben in de uitvoering van het Arbobeleid de volgende verplichtingen: 
1. Ongevallen, incidenten, bijna ongevallen, onveilige situaties en -handelingen onverwijld te 

melden en indien mogelijk weg te nemen. 
2. Elkaar aan te spreken op onveilige werkwijzen of onveilig handelen. 
3. Persoonlijke beschermingsmiddelen en overige veiligheidsmiddelen (op de juiste manier) te 

gebruiken waar dit nodig wordt geacht door de eigenaar en/of schipper of waar dit is 
vastgelegd in veiligheidsinstructies of procedures. 

4. Meewerken aan georganiseerde instructie (onderricht). 
5. De opgestelde veiligheidsprocedures en instructies te volgen. 
6. Arbeidsmiddelen en chemicaliën op de juiste manier te gebruiken. 
7. De op de arbeidsmiddelen aangebrachte beveiligingen niet te veranderen of weg te nemen 

en deze op de juiste manier te gebruiken. 
8. De preventie medewerker, indien nodig, bij te staan bij de uitvoering van zijn taken. 
 
Binnen de maatschap is (naam preventie medewerker) aangesteld als preventiemedewerker. 
 
Datum:  

Plaats:  

Ondertekening: schipper/maatschap 


