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Resultaten van de meting grond/grondwater:

T-klasse: 3T

F-klasse: 1F

 
Projectgegevens:

 

Omgevingsdata:

 

Eindresultaat

 

Onderhavig document is gegenereerd door de webapplicatie berekening T & F klasse conform de

CROW-Publicatie 132. Op de laatste pagina van dit document vindt u de voorwaarden voor gebruik.

Locatie Parkeergarage Kampen
Werkgever Hegeman
Monsternummer 320(0,1-0,3)
Veiligheidskundige

Buitentemperatuur (°C) 5
Maatregelen genomen om grondwaterstand te verlagen? Ja
Worden de werkzaamheden uitgevoerd met beperkte
ventilatiemogelijkheid?

Ja

Wordt er gewerkt met open vuur? Nee

Toxiteitklasse T 3T
Bepalende stof(fen) Benzeen, PAK (som 10),

benzo(a)antraceen,
benzo(a)pyreen,
Vinylchloride (VC)

Brandbaarheidklasse F 1F
Bepalende stof(fen) Benzeen, Tolueen,

Vinylchloride (VC)

Aan de hand van de berekeningssystematiek vanuit de CROW publicatie 132, 4de geheel herziene

druk (december 2008) en de ingevoerde gegevens is de veiligheidsklasse bepaald. In de hier

opvolgende pagina's zijn de stappen per ingevoerde stof weergegeven. Voeg dit document in z'n

geheel toe aan het V&G-plan en het veiligheidskundig logboek.
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Stoffen en concentraties:

Organische stof 7.40
Lutum 9.10

Stof Concentratie grond (mg/kg ds) Concentratie grondwater (ug/l)
Koper 120.0 0.0
Benzeen 35.0 1300.0
Ethylbenzeen 35.0 320.0
Tolueen 35.0 1100.0
Xylenen 100.0 1100.0
PAK (som 10) 610.0 0.0
Naftaleen 670.0 6800.0
Anthraceen 130.0 0.0
benzo(a)antraceen 84.0 0.0
benzo(a)pyreen 50.0 0.0
Vinylchloride (VC) 0.0 10.0
Minerale olie 12100.0 12000.0
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Bepaling of de interventiewaarden wordt overschreden

Alleen bij een interventiewaarden overschrijding wordt de T&F-klasse verder berekend.
 

Stof Koper
Concentratie grond 120.0
Interventiewaarde grond 190.0
Gecorrigeerde interventiewaarde grond 131.4167
Maximale waarde wonen (grond) 54.0
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond) 37.35
Concentratie grondwater 0.0
Interventiewaarde grondwater 75.0
T&F klasse van toepassing Nee

Stof Benzeen
Concentratie grond 35.0
Interventiewaarde grond 1.1
Gecorrigeerde interventiewaarde grond 0.814
Maximale waarde wonen (grond) 0.2
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond) 0.148
Concentratie grondwater 1300.0
Interventiewaarde grondwater 30.0
T&F klasse van toepassing Ja

Stof Ethylbenzeen
Concentratie grond 35.0
Interventiewaarde grond 110.0
Gecorrigeerde interventiewaarde grond 81.4
Maximale waarde wonen (grond) 0.2
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond) 0.148
Concentratie grondwater 320.0
Interventiewaarde grondwater 150.0
T&F klasse van toepassing Ja

Stof Tolueen
Concentratie grond 35.0
Interventiewaarde grond 32.0
Gecorrigeerde interventiewaarde grond 23.68
Maximale waarde wonen (grond) 0.2
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond) 0.148
Concentratie grondwater 1100.0
Interventiewaarde grondwater 1000.0
T&F klasse van toepassing Ja

Stof Xylenen
Concentratie grond 100.0
Interventiewaarde grond 17.0
Gecorrigeerde interventiewaarde grond 12.58
Maximale waarde wonen (grond) 0.45
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond) 0.333
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Concentratie grondwater 1100.0
Interventiewaarde grondwater 70.0
T&F klasse van toepassing Ja

Stof PAK (som 10)
Concentratie grond 610.0
Interventiewaarde grond 40.0
Gecorrigeerde interventiewaarde grond 40.0
Maximale waarde wonen (grond) 6.8
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond) 6.8
Concentratie grondwater 0.0
Interventiewaarde grondwater 0.0
T&F klasse van toepassing Ja

Stof Naftaleen
Concentratie grond 670.0
Interventiewaarde grond 0.05
Gecorrigeerde interventiewaarde grond 0.05
Maximale waarde wonen (grond) 0.0
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond) 0.0
Concentratie grondwater 6800.0
Interventiewaarde grondwater 70.0
T&F klasse van toepassing Ja

Stof Anthraceen
Concentratie grond 130.0
Interventiewaarde grond 0.05
Gecorrigeerde interventiewaarde grond 0.05
Maximale waarde wonen (grond) 0.0
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond) 0.0
Concentratie grondwater 0.0
Interventiewaarde grondwater 5.0
T&F klasse van toepassing Ja

Stof benzo(a)antraceen
Concentratie grond 84.0
Interventiewaarde grond 0.05
Gecorrigeerde interventiewaarde grond 0.05
Maximale waarde wonen (grond) 0.0
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond) 0.0
Concentratie grondwater 0.0
Interventiewaarde grondwater 0.5
T&F klasse van toepassing Ja

Stof benzo(a)pyreen
Concentratie grond 50.0
Interventiewaarde grond 0.05
Gecorrigeerde interventiewaarde grond 0.05
Maximale waarde wonen (grond) 0.0
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Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond) 0.0
Concentratie grondwater 0.0
Interventiewaarde grondwater 0.05
T&F klasse van toepassing Ja

Stof Vinylchloride (VC)
Concentratie grond 0.0
Interventiewaarde grond 0.1
Gecorrigeerde interventiewaarde grond 0.074
Maximale waarde wonen (grond) 0.1
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond) 0.074
Concentratie grondwater 10.0
Interventiewaarde grondwater 5.0
T&F klasse van toepassing Ja

Stof Minerale olie
Concentratie grond 12100.0
Interventiewaarde grond 5000.0
Gecorrigeerde interventiewaarde grond 3700.0
Maximale waarde wonen (grond) 190.0
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond) 140.6
Concentratie grondwater 12000.0
Interventiewaarde grondwater 600.0
T&F klasse van toepassing Ja
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Berekening veiligheidsklasse T:

Stof Benzeen
Voorlopige veiligheidsklasse T 3
Veiligheidsklasse T 3T

Vluchtige stof
2.3.7.2 Verontreiniging in grond en in grondwater --> nT: 3
Max nT tot nu toe: 3
Veroorzakende stoffen: Benzeen

Stof Ethylbenzeen
Voorlopige veiligheidsklasse T 1
Veiligheidsklasse T 1T

Vluchtige stof
Max nT tot nu toe: 3
Veroorzakende stoffen: Benzeen

Stof Tolueen
Voorlopige veiligheidsklasse T 1
Veiligheidsklasse T 2T

Vluchtige stof
2.3.7.2 Verontreiniging in grond en in grondwater --> nT: 2
Max nT tot nu toe: 3
Veroorzakende stoffen: Benzeen

Stof Xylenen
Voorlopige veiligheidsklasse T 1
Veiligheidsklasse T 2T

Vluchtige stof
2.3.7.2 Verontreiniging in grond en in grondwater --> nT: 2
Max nT tot nu toe: 3
Veroorzakende stoffen: Benzeen

Stof PAK (som 10)
Voorlopige veiligheidsklasse T 3
Veiligheidsklasse T 3T

Niet vluchtige stof
2.3.6.3 Verontreiniging in de grond of in grond en grondwater --> nT: 3
Max nT tot nu toe: 3
Veroorzakende stoffen: Benzeen, PAK (som 10)

Stof Naftaleen
Voorlopige veiligheidsklasse T 1
Veiligheidsklasse T 2T
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Vluchtige stof
2.3.7.2 Verontreiniging in grond en in grondwater --> nT: 2
Max nT tot nu toe: 3
Veroorzakende stoffen: Benzeen, PAK (som 10)

Stof Anthraceen
Voorlopige veiligheidsklasse T 1
Veiligheidsklasse T 1T

Vluchtige stof
2.3.7.3 Verontreiniging alleen in grond --> nT: 1
Max nT tot nu toe: 3
Veroorzakende stoffen: Benzeen, PAK (som 10)

Stof benzo(a)antraceen
Voorlopige veiligheidsklasse T 3
Veiligheidsklasse T 3T

Niet vluchtige stof
2.3.6.3 Verontreiniging in de grond of in grond en grondwater --> nT: 3
Max nT tot nu toe: 3
Veroorzakende stoffen: Benzeen, PAK (som 10), benzo(a)antraceen

Stof benzo(a)pyreen
Voorlopige veiligheidsklasse T 3
Veiligheidsklasse T 3T

Vluchtige stof
2.3.7.3 Verontreiniging alleen in grond --> nT: 3
Max nT tot nu toe: 3
Veroorzakende stoffen: Benzeen, PAK (som 10), benzo(a)antraceen, benzo(a)pyreen

Stof Vinylchloride (VC)
Voorlopige veiligheidsklasse T 3
Veiligheidsklasse T 3T

Vluchtige stof
2.3.7.4 Verontreiniging alleen in grondwater --> nT: 3
Max nT tot nu toe: 3
Veroorzakende stoffen: Benzeen, PAK (som 10), benzo(a)antraceen, benzo(a)pyreen, Vinylchloride
(VC)

Stof Minerale olie
Voorlopige veiligheidsklasse T 1
Veiligheidsklasse T 2T

Vluchtige stof
2.3.7.2 Verontreiniging in grond en in grondwater --> nT: 2
Max nT tot nu toe: 3
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Veroorzakende stoffen: Benzeen, PAK (som 10), benzo(a)antraceen, benzo(a)pyreen, Vinylchloride
(VC)
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Berekening veiligheidsklasse F:

Stof Benzeen
Veiligheidsklasse F 1F
beperkte ventilatiemogelijkheid
Som Cg/LEL (=0.38) <= 1
Tb > vlampunt
Geen open vuur --> nF: 1
Max nF tot nu toe: 1
Veroorzakende stoffen: Benzeen

Stof Ethylbenzeen
Veiligheidsklasse F Geen brandbaarheidsklasse
beperkte ventilatiemogelijkheid
Som Cg/LEL (=0.38) <= 1
Tb <= vlampunt
Geen open vuur, geen veiligheidsklasse --> nF: -
Max nF tot nu toe: 1
Veroorzakende stoffen: Benzeen

Stof Tolueen
Veiligheidsklasse F 1F
beperkte ventilatiemogelijkheid
Som Cg/LEL (=0.38) <= 1
Tb > vlampunt
Geen open vuur --> nF: 1
Max nF tot nu toe: 1
Veroorzakende stoffen: Benzeen, Tolueen

Stof Xylenen
Veiligheidsklasse F Geen brandbaarheidsklasse
beperkte ventilatiemogelijkheid
Som Cg/LEL (=0.38) <= 1
Tb <= vlampunt
Geen open vuur, geen veiligheidsklasse --> nF: -
Max nF tot nu toe: 1
Veroorzakende stoffen: Benzeen, Tolueen

Stof PAK (som 10)
Veiligheidsklasse F Geen brandbaarheidsklasse
niet-vluchtige stof, geen veiligheidsklasse --> nF: -
Max nF tot nu toe: 1
Veroorzakende stoffen: Benzeen, Tolueen

Stof Naftaleen
Veiligheidsklasse F Geen brandbaarheidsklasse
beperkte ventilatiemogelijkheid
Som Cg/LEL (=0.38) <= 1
Tb <= vlampunt
Geen open vuur, geen veiligheidsklasse --> nF: -
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Max nF tot nu toe: 1
Veroorzakende stoffen: Benzeen, Tolueen

Stof Anthraceen
Veiligheidsklasse F Geen brandbaarheidsklasse
beperkte ventilatiemogelijkheid
Som Cg/LEL (=0.38) <= 1
Tb <= vlampunt
Geen open vuur, geen veiligheidsklasse --> nF: -
Max nF tot nu toe: 1
Veroorzakende stoffen: Benzeen, Tolueen

Stof benzo(a)antraceen
Veiligheidsklasse F Geen brandbaarheidsklasse
niet-vluchtige stof, geen veiligheidsklasse --> nF: -
Max nF tot nu toe: 1
Veroorzakende stoffen: Benzeen, Tolueen

Stof benzo(a)pyreen
Veiligheidsklasse F Geen brandbaarheidsklasse
beperkte ventilatiemogelijkheid
Som Cg/LEL (=0.38) <= 1
Tb <= vlampunt
Geen open vuur, geen veiligheidsklasse --> nF: -
Max nF tot nu toe: 1
Veroorzakende stoffen: Benzeen, Tolueen

Stof Vinylchloride (VC)
Veiligheidsklasse F 1F
beperkte ventilatiemogelijkheid
Som Cg/LEL (=0.38) <= 1
Tb > vlampunt
Geen open vuur --> nF: 1
Max nF tot nu toe: 1
Veroorzakende stoffen: Benzeen, Tolueen, Vinylchloride (VC)

Stof Minerale olie
Veiligheidsklasse F Geen brandbaarheidsklasse
beperkte ventilatiemogelijkheid
Som Cg/LEL (=0.38) <= 1
Tb <= vlampunt
Geen open vuur, geen veiligheidsklasse --> nF: -
Max nF tot nu toe: 1
Veroorzakende stoffen: Benzeen, Tolueen, Vinylchloride (VC)
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Voorwaarden voor gebruik
 

Onderhavig document is gegenereerd door de webapplicatie berekening T & F klasse conform

de CROW-Publicatie 132.
 

CROW en degenen die aan deze webapplicatie hebben meegewerkt, hebben de hierin opgenomen

gegevens zorgvuldig verzameld naar de laatste stand van wetenschap en techniek. Desondanks

kunnen er onjuistheden in deze webapplicatie voorkomen. Gebruikers aanvaarden het risico daarvan.

CROW sluit, mede ten behoeve van degenen die aan deze webapplicatie hebben meegewerkt,

iedere aansprakelijkheid uit voor schade die mocht voortvloeien uit het gebruik van de gegevens.
 

De inhoud van deze webapplicatie valt onder bescherming van de auteurswet. De auteursrechten

berusten bij CROW.
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iNet6

http://inet.intra.minszw.nl/zaak/60406984#activiteiten-box[3-10-2019 11:49:35]

iNet6 Toon omschrijvingActiviteiten

Datum Omschrijving Verklaring

13-01-2017 00:00  

16-01-2017 11:40  
Gebeld door  de  van Hegeman. Hij vroeg of hij 
nog informatie moest verstrekken. Ivm een  was er wat wisseling 
geweest en was hem niet bekend wie nu wat had gedaan. Ik heb hem 
verteld dat ik zat te wachten op het V&G plan (deelplan) wat door de heier 

 (cq Ijsselmeerbeton) was opgesteld voorafgaand aan de start 
van de werkzaamheden en dat aan hem (  is overhandigd. Tevens 
heb ik de vraag gesteld welke informatie hij als Hegeman aan de aannemer 
had gemeld. 
Uit het telefoongesprek kwam naar voren dat de MKB-er informatie aan de 
kraanmachinist van  had gegeven en dat dit mondeling was 
gedaan.  wist niet of dit ook op schrift was gedaan.

18-01-2017 17:40  
Uitgebreid gesproken met NVAF branchevertegenwoordiger  
over de zaak van  Hei en Waterwerken BV in Kampen op tel 
06-11392410. Heiwerkzaamheden op voormalige gasfabriekterrein.

20-01-2017 15:12  
Gesproken met gemeentelijk projectleider dhr  nav de verstuurde 
email. Ik krijg een beetje het gevoel dat de gemeente de zaak aan het 
bagetalisseren is en dat de blootstelling in twijfel wordt getrokken. Even 
duidelijk uitgelegd dat je zo'n blootstelling zeer serieus moet nemen. De 
gemeenteambtenaar is gewoon gefrustreerd dat  de media heeft 
opgezocht en niet eerst naar de gemeente en Hegeman is gegaan. Duidelijk 
het handhavingstraject uitgelegd. De tekortkomingen 2.26 voor de gemeente 
en de V&G coordinatie 2.33 voor Hegeman. Daarnaast opengelaten of naar 

 ook nog handhavend opgetreden gaat worden.

25-01-2017 00:00  
Bezoek gebracht aan heibedrijf in IJsselmuiden (Trekvaart 95). Gesproken 
met de directeur , zijn  (het slachtoffer) 
heikraanmachinist  en hun adviseur . 
Het werk in Kampen was al 2 a 3 keer uitgesteld en ineens het bericht dat er 
zo spoedig mogelijk nog voor de kerst geheid moest gaan worden op het 
bouwterrein. De grond was schoongemaakt en de heier kon beginnen.
Het heien start op vrijdag 2-12-2016. Bij het heien wordt een vreemde geur 
geroken en daar heeft het heibedrijf een melding van gemaakt bij  van 
IJB Groep (de betonpalenleverancier). Heiopzichter was hier bij. Tegen de 
projectleider  van Hegeman wordt nog gemeld: wat stinkt het 
hier!!
Op vrijdag worden er 12 palen ingeheid en machinist ruikt bij het slaan van 
de laaste palen een vieze misselijkmakende geur. Het stonk naar gassen 
een teerlucht. Hij stopt met het heiwerk. Die avond gaat hij naar huis  

 
 

 
Zijn heidbaas  (een pool) had geen last gehad. 

Ongeveer 1,5 week later werden er koppensnelwerkzaamheden op de 
locatie uitgevoerd. Ook daar werd de kraanmachinist van de 
koppensnelkraan . Het vrijgraven van de palen was 
gedaan door fa. Poppink uit Renkum.  

 heeft vervolgens de NVAF gebeld om advies te vragen wat 
hier nu aan de hand was.  neemt contact op vanuit de 
NVAF.

25-01-2017 00:00  
Gebeld door  nav het verzoek om info over de bronnering 
tijdens de bodemsanering. Hans geeft uitleg en vraagt of er nog meer info 
nodig is. Gesproken over de uitvoering van de gehele bodemsanering en zijn 



10.2.e

10.2.e

10.2.e 10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.1.d

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.1.d

10.2.e

10.1.d

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e



iNet6

http://inet.intra.minszw.nl/zaak/60406984#activiteiten-box[3-10-2019 11:49:35]



iNet6

http://inet.intra.minszw.nl/zaak/60406984#activiteiten-box[3-10-2019 11:49:35]





 
> Retouradres Postbus 90801 2509 LV  Den Haag 

Hegeman Beton- en Industriebouw B.V. 
t.a.v. de directie 
Postbus 224 
7440 AE  NIJVERDAL  
7440AE224 

 

 

Datum      
Betreft Intrekking Stillegging 
 
 
 

De Inspectie SZW bevordert door middel van toezicht en handhaving de naleving van wet- en regelgeving ten 
aanzien van eerlijk, veilig en gezond werken en bestaanszekerheid voor iedereen. 

Pagina 1  van 2 
 

 
 

Inspectie SZW 

 
Parnassusplein 5 
2511 VX  Den Haag 
Postbus  90801 
2509 LV  Den Haag 
www.inspectieszw.nl 

Contactpersoon 
Medewerker afd. 
Inspectieondersteuning 

T +31 (0)70 333 6383 

 
Onze referentie 
A1342/76/10 

 

 

 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Op vrijdag 13 januari 2017 heeft de heer L.M. van der Sanden, arbeidsinspecteur 
bij de Inspectie SZW, de heer G.J. Lorkeers op de arbeidsplaats: 
 Nieuwbouw parkeergarage Buitenhaven 

Oranjesingel/Noordweg 
Kampen 

 
bevolen dat de heiwerkzaamheden op het voormalige gasfabriekterrein niet meer 
mogen aanvangen in verband met ernstig gevaar voor personen. 
 
Dit mondelinge bevel is door mij schriftelijk bevestigd met een beschikking in mijn 
brief van 19 januari 2017, kenmerk A1342/76/01. 
 
Bij een controle op maandag 18 december 2017 is geconstateerd dat het ernstig 
gevaar voor personen is opgeheven. 
 
Daarom trek ik hierbij het bevel tot stillegging in. 
 
Deze intrekking is een beschikking in de zin van artikel 1:3, tweede lid, van de 
Algemene wet bestuursrecht (Awb). 
 
Een afschrift van deze brief is verzonden aan uw medezeggenschapsorgaan. 
 
Indien gewenst kunt u op deze brief schriftelijk reageren t.a.v. de heer L.M. van 
der Sanden. Wilt u dan het kenmerk en de datum van deze brief vermelden? U 
kunt ook telefonisch contact opnemen met de in het briefhoofd vermelde 
contactpersoon. 
 

19 december 201719 december 2017
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Inspectie SZW 

 
Datum 

     

Onze referentie 
A1342/76/10 

  

 

Hoogachtend, 
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
namens deze, 
de projectleider 

 
 
D.D. Vink 
 
 
 
BEZWAAR 
 
Dit is een beschikking in de zin van artikel 1:3, tweede lid van de Awb. 
Overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan tegen deze 
beschikking schriftelijk bezwaar worden gemaakt door degene wiens belang 
rechtstreeks bij deze beschikking betrokken is. Daartoe moet binnen zes weken 
na de dag van verzending van deze beschikking een bezwaarschrift worden 
ingediend bij de Minister  van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, t.a.v. de 
Directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden, Bureau 
Ondersteuning, Team 1, Postbus 90801, 2509 LV ’s Gravenhage  (fax +31(0)70 
3335116). Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en ten minste te 
bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving 
van deze beschikking alsmede de reden(en) waarom de beschikking niet juist 
wordt gevonden. Het bezwaarschrift dient in de Nederlandse taal te zijn gesteld.  
 
Een bezwaarschrift kan ook per e-mail worden ingediend. Dan moet het 
bezwaarschrift in pdf-formaat als bijlage in de e-mail worden verzonden. Deze 
bijlage moet een ingescande natte handtekening bevatten. Hiermee wordt bedoeld 
dat het bezwaarschrift met de hand moet worden ondertekend, voordat het wordt 
ingescand en opgeslagen in pdf-formaat.  
Deze e-mail met bijlage kan gezonden worden naar:  wbja-bezwaren-bo-
t1@minszw.nl 
 
Ik verzoek u ook om bij het bezwaarschrift een kopie van deze beschikking en van 
eventuele andere op de zaak betrekking hebbende stukken te voegen. 
 
Het bezwaar schort de werking van deze beschikking niet op. 
 
 

19 december 201719 december 2017
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Medewerker afd. 
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T +31 (0)70 333 6383 
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A1342/76/10 

 

 

 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Op vrijdag 13 januari 2017 heeft de heer , arbeidsinspecteur 
bij de Inspectie SZW, de heer  op de arbeidsplaats: 
 Nieuwbouw parkeergarage Buitenhaven 

Oranjesingel/Noordweg 
Kampen 

 
bevolen dat de heiwerkzaamheden op het voormalige gasfabriekterrein niet meer 
mogen aanvangen in verband met ernstig gevaar voor personen. 
 
Dit mondelinge bevel is door mij schriftelijk bevestigd met een beschikking in mijn 
brief van 19 januari 2017, kenmerk A1342/76/01. 
 
Bij een controle op maandag 18 december 2017 is geconstateerd dat het ernstig 
gevaar voor personen is opgeheven. 
 
Daarom trek ik hierbij het bevel tot stillegging in. 
 
Deze intrekking is een beschikking in de zin van artikel 1:3, tweede lid, van de 
Algemene wet bestuursrecht (Awb). 
 
Een afschrift van deze brief is verzonden aan uw medezeggenschapsorgaan. 
 
Indien gewenst kunt u op deze brief schriftelijk reageren t.a.v. de heer  

. Wilt u dan het kenmerk en de datum van deze brief vermelden? U 
kunt ook telefonisch contact opnemen met de in het briefhoofd vermelde 
contactpersoon. 
 

19 december 201719 december 2017

10.2.e

10.2.e

10.2.e
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Inspectie SZW 

 
Datum 

     

Onze referentie 
A1342/76/10 

  

 

Hoogachtend, 
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
namens deze, 
de projectleider 

 
BEZWAAR 
 
Dit is een beschikking in de zin van artikel 1:3, tweede lid van de Awb. 
Overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan tegen deze 
beschikking schriftelijk bezwaar worden gemaakt door degene wiens belang 
rechtstreeks bij deze beschikking betrokken is. Daartoe moet binnen zes weken 
na de dag van verzending van deze beschikking een bezwaarschrift worden 
ingediend bij de Minister  van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, t.a.v. de 
Directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden, Bureau 
Ondersteuning, Team 1, Postbus 90801, 2509 LV ’s Gravenhage  (fax +31(0)70 
3335116). Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en ten minste te 
bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving 
van deze beschikking alsmede de reden(en) waarom de beschikking niet juist 
wordt gevonden. Het bezwaarschrift dient in de Nederlandse taal te zijn gesteld.  
 
Een bezwaarschrift kan ook per e-mail worden ingediend. Dan moet het 
bezwaarschrift in pdf-formaat als bijlage in de e-mail worden verzonden. Deze 
bijlage moet een ingescande natte handtekening bevatten. Hiermee wordt bedoeld 
dat het bezwaarschrift met de hand moet worden ondertekend, voordat het wordt 
ingescand en opgeslagen in pdf-formaat.  
Deze e-mail met bijlage kan gezonden worden naar:  wbja-bezwaren-bo-
t1@minszw.nl 
 
Ik verzoek u ook om bij het bezwaarschrift een kopie van deze beschikking en van 
eventuele andere op de zaak betrekking hebbende stukken te voegen. 
 
Het bezwaar schort de werking van deze beschikking niet op. 
 
 

19 december 201719 december 2017

10.2.e



 
> Retouradres Postbus 90801 2509 LV  Den Haag 

Hegeman Beton- en Industriebouw B.V. 
t.a.v. de directie 
Postbus 224 
7440 AE  NIJVERDAL  
7440AE224 

 

 

Datum      
Betreft Intrekking Stillegging 
 
 
 

De Inspectie SZW bevordert door middel van toezicht en handhaving de naleving van wet- en regelgeving ten 
aanzien van eerlijk, veilig en gezond werken en bestaanszekerheid voor iedereen. 

Pagina 1  van 2 
 

 
 

Inspectie SZW 

 
Parnassusplein 5 
2511 VX  Den Haag 
Postbus  90801 
2509 LV  Den Haag 
www.inspectieszw.nl 

Contactpersoon 
Medewerker afd. 
Inspectieondersteuning 

T +31 (0)70 333 6383 

 
Onze referentie 
A1342/76/10 

 

 

 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Op vrijdag 13 januari 2017 heeft de heer , arbeidsinspecteur 
bij de Inspectie SZW, de heer  op de arbeidsplaats: 
 Nieuwbouw parkeergarage Buitenhaven 

Oranjesingel/Noordweg 
Kampen 

 
bevolen dat de heiwerkzaamheden op het voormalige gasfabriekterrein niet meer 
mogen aanvangen in verband met ernstig gevaar voor personen. 
 
Dit mondelinge bevel is door mij schriftelijk bevestigd met een beschikking in mijn 
brief van 19 januari 2017, kenmerk A1342/76/01. 
 
Bij een controle op maandag 18 december 2017 is geconstateerd dat het ernstig 
gevaar voor personen is opgeheven. 
 
Daarom trek ik hierbij het bevel tot stillegging in. 
 
Deze intrekking is een beschikking in de zin van artikel 1:3, tweede lid, van de 
Algemene wet bestuursrecht (Awb). 
 
Een afschrift van deze brief is verzonden aan uw medezeggenschapsorgaan. 
 
Indien gewenst kunt u op deze brief schriftelijk reageren t.a.v. de heer  

. Wilt u dan het kenmerk en de datum van deze brief vermelden? U 
kunt ook telefonisch contact opnemen met de in het briefhoofd vermelde 
contactpersoon. 
 

19 december 201719 december 2017

10.2.e

10.2.e

10.2.e
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Inspectie SZW 

 
Datum 

     

Onze referentie 
A1342/76/10 

  

 

Hoogachtend, 
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
namens deze, 
de projectleider 

 
 
BEZWAAR 
 
Dit is een beschikking in de zin van artikel 1:3, tweede lid van de Awb. 
Overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan tegen deze 
beschikking schriftelijk bezwaar worden gemaakt door degene wiens belang 
rechtstreeks bij deze beschikking betrokken is. Daartoe moet binnen zes weken 
na de dag van verzending van deze beschikking een bezwaarschrift worden 
ingediend bij de Minister  van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, t.a.v. de 
Directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden, Bureau 
Ondersteuning, Team 1, Postbus 90801, 2509 LV ’s Gravenhage  (fax +31(0)70 
3335116). Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en ten minste te 
bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving 
van deze beschikking alsmede de reden(en) waarom de beschikking niet juist 
wordt gevonden. Het bezwaarschrift dient in de Nederlandse taal te zijn gesteld.  
 
Een bezwaarschrift kan ook per e-mail worden ingediend. Dan moet het 
bezwaarschrift in pdf-formaat als bijlage in de e-mail worden verzonden. Deze 
bijlage moet een ingescande natte handtekening bevatten. Hiermee wordt bedoeld 
dat het bezwaarschrift met de hand moet worden ondertekend, voordat het wordt 
ingescand en opgeslagen in pdf-formaat.  
Deze e-mail met bijlage kan gezonden worden naar:  wbja-bezwaren-bo-
t1@minszw.nl 
 
Ik verzoek u ook om bij het bezwaarschrift een kopie van deze beschikking en van 
eventuele andere op de zaak betrekking hebbende stukken te voegen. 
 
Het bezwaar schort de werking van deze beschikking niet op. 
 
 

19 december 201719 december 2017

10.2.e



 
> Retouradres Postbus 90801 2509 LV  Den Haag 

Het medezeggenschapsorgaan van 
Hegeman Beton- en Industriebouw B.V. 
Postbus 224 
7440 AE  NIJVERDAL 
 
7440AE224 

 

Datum < wordt automatisch gevuld > 
Betreft Toezending afschrift 
 
 
 

De Inspectie SZW bevordert door middel van toezicht en handhaving de naleving van wet- en regelgeving ten 
aanzien van eerlijk, veilig en gezond werken en bestaanszekerheid voor iedereen. 

Pagina 1 van 1 

 

 

 

Directie Arbo 

 
Parnassusplein 5 
2511 VX  Den Haag 
Postbus 90801 
2509 LV  Den Haag 
www.inspectieszw.nl 

Contactpersoon 
Medewerker afd. 
Inspectieondersteuning 

T 070 333 6383 

 
Onze referentie 
A1342/76/09 

 

 

 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Bijgaand treft u een afschrift aan van de brief met kenmerk A1342/76/07 gericht 
aan uw werkgever. Voor nadere informatie verwijs ik u naar dit afschrift. 
 
Indien gewenst kunt u op deze brief schriftelijk reageren t.a.v. ondergetekende. 
Wilt u dan het kenmerk en de datum van deze brief vermelden? U kunt ook 
telefonisch contact opnemen met de in het briefhoofd vermelde contactpersoon. 
 
 
Hoogachtend, 

 

Arbeidsinspecteur Inspectie SZW 
 
 
 

20 april 201720 april 2017

10.2.e



 
> Retouradres Postbus 90801 2509 LV  Den Haag 

Hegeman Beton- en Industriebouw B.V. 
t.a.v. de directie 
Postbus 224 
7440 AE  NIJVERDAL 
 
7440AE224 

 

Datum < wordt automatisch gevuld > 
Betreft Eis Arbo 
 
 
 

De Inspectie SZW bevordert door middel van toezicht en handhaving de naleving van wet- en regelgeving ten 
aanzien van eerlijk, veilig en gezond werken en bestaanszekerheid voor iedereen. 
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Directie Arbo 

 
Parnassusplein 5 
2511 VX  Den Haag 
Postbus 90801 
2509 LV  Den Haag 
www.inspectieszw.nl 

Contactpersoon 
Medewerker afd. 
Inspectieondersteuning 

T 070 333 6383 

 
Onze referentie 
A1342/76/07 

 

 

 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Met mijn brief van 20 februari 2017, kenmerk A1342/76/04 bent u geïnformeerd 
over mijn voornemen u een eis te stellen voor de manier waarop u een 
overtreding van de Arbeidsomstandighedenwetgeving dient op te heffen. 
 
U en uw werknemers zijn in de gelegenheid gesteld uw zienswijze hierover 
kenbaar te maken. 
 
U heeft hiervan gebruik gemaakt. 
De reactie op uw zienswijze vindt u in bijlage 1. 
 
Uw zienswijze heeft geleid tot het herformuleren van de eis.  
 
Wat u moet doen: 
 Met betrekking tot de in de kennisgeving van de eis genoemde overtreding 

moet u voldoen aan de volgende eis: 
 
“Hegeman Beton- en Industriebouw B.V. dient als V&G coördinator voor de 
uitvoeringsfase ervoor zorg te dragen dat de coördinator zijn taken zoals 
bedoeld in artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit naar behoren 
uitoefent: 

a. Hij dient coördinerend op te treden, zodat de maatregelen die 
werkgevers en zelfstandigen nemen ter bescherming van de 
veiligheid en gezondheid van werknemers op doeltreffende wijze 
worden toegepast; 

b. Hij dient de samenwerking met het oog op de bescherming van de 
werknemers te organiseren tussen gelijktijdig of achtereenvolgend 
aanwezige werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats; 

c. Hij dient de voorlichting van werknemers op de bouwplaats te 
coördineren; 

d. Hij dient ervoor te zorgen dat het Veiligheids- en Gezondheidsplan, 
bedoeld in artikel 2.28 Arbobesluit wordt aangepast indien de 
voortgang van het bouwwerk of de onderdelen daarvan daartoe 
aanleiding geven; 

e. Hij dient aanwijzingen te geven indien werkgevers of zelfstandigen 
naar zijn oordeel niet of in onvoldoende mate of op onjuiste wijze 
uitvoering geven aan een samenhangende toepassing van hun 
verplichtingen als bedoeld onder a en b. 

 

20 april 201720 april 2017
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Directie Arbo 

 
Datum 
< wordt automatisch gevuld > 

Onze referentie 
A1342/76/07 

  

 

 
U dient in elk geval de volgende maatregelen te (laten) nemen: 

U draagt er zorg voor dat maatregelen worden genomen conform de 
arbeidshygiënische strategie, zodat werknemers en derden 
niet blootgesteld kunnen worden aan verontreinigingen uit de 
bodem en/of het hierin aanwezig grondwater tijdens de 
werkzaamheden; 
U laat een aangepast Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G Plan) 
opstellen van het bouwwerk, waarin de specifieke gevaren van het 
bouwwerk zijn geïnventariseerd en geëvalueerd. Dit aangepaste 
werkplan/ uitvoeringsplan  wordt daarbij gebaseerd op het aan te 
passen V&G plan ontwerpfase van uw opdrachtgever; 
U laat een veilige werkmethode ontwikkelen waarmee het bouwwerk 
in/op verontreinigde grond kan worden gerealiseerd. 
U laat doelmatige en voor dit project specifieke voorlichting en 
instructie geven over de aanwezige gevaren, de risico’s en de te 
nemen maatregelen aan alle werknemers, onderaannemers en 
derden die op het terrein werkzaamheden moeten verrichten”. 

  
U dient zo spoedig mogelijk maar in ieder geval vóór aanvang van de 
werkzaamheden aan de eis voldaan te hebben. U dient voorafgaand aan de start 
van de werkzaamheden aan de arbeidsinspecteur aan te geven hoe u invulling 
geeft aan de gestelde eis.  
Hierover leest u meer in bijlage 1. 
 
De Inspectie SZW kan uw bedrijf na de herstart van de werkzaamheden opnieuw 
inspecteren op de onderwerpen waarop u op woensdag 29 maart 2017 in 
overtreding was. Als bij deze of een volgende, nieuwe inspectie dezelfde of 
soortgelijke overtredingen worden geconstateerd, dan wordt een boeterapport 
opgemaakt. 
 
Meer informatie over de Arbeidsomstandighedenwetgeving, de Arbeidstijdenwet 
en de handhaving door de Inspectie SZW vindt u op: 
www.inspectieszw.nl/arbeidsomstandigheden. Daar kunt u onder “Toezicht en 
handhaving” ook lezen wat ‘soortgelijke overtredingen’ zijn en, indien aanwezig, 
vindt u op www.inspectieszw.nl/publicaties bij ‘Soort publicatie’ met de keuze 
‘Arbobrochures’ een brochure over arbeidsveiligheid speciaal voor uw branche. 
Mogelijk is er een arbocatalogus voor uw branche beschikbaar. Meer informatie 
hierover vindt u op www.arboportaal.nl/externe-bronnen/inhoud/arbocatalogi. In 
de arbocatalogus voor uw branche kunt u lezen welke maatregelen u kunt nemen 
om aan de wettelijke bepalingen te voldoen. Andere maatregelen blijven ook 
mogelijk, als die hetzelfde beschermingsniveau geven. 
 
Een afschrift van deze brief is verzonden aan uw medezeggenschapsorgaan. 
 
Indien gewenst kunt u op deze brief schriftelijk reageren t.a.v. de heer  

. Wilt u dan het kenmerk en de datum van deze brief vermelden? U 
kunt ook telefonisch contact opnemen met de in het briefhoofd vermelde 
contactpersoon. 
 
 

20 april 201720 april 2017

10.2.e
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Directie Arbo 

 
Datum 
< wordt automatisch gevuld > 

Onze referentie 
A1342/76/07 

  

 

Hoogachtend, 
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
namens deze, 
de projectleider 20 april 201720 april 2017

10.2.e
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Directie Arbo 

 
Datum 
< wordt automatisch gevuld > 

Onze referentie 
A1342/76/07 

  

 

Bijlage 1 
 
Deze bijlage behoort bij de brief met kenmerk A1342/76/07. 
 
Met mijn brief van 20 februari 2017, kenmerk A1342/76/04 bent u geïnformeerd 
over mijn voornemen u een eis te stellen voor de manier waarop u een 
overtreding van de Arbeidsomstandighedenwetgeving dient op te heffen. 
 
U en uw werknemers zijn in de gelegenheid gesteld uw zienswijze hierover 
kenbaar te maken. 
 
U heeft hiervan gebruik gemaakt middels uw brief van 17 maart 2017 met 
kenmerk gbo/sre/secr/alg/HBI/ Parkeergarage kampen/Inspectie SZW, Directie 
Arbo.001. 
 
Uw zienswijze heeft geleid tot het herformuleren van de eis.  
Hieronder wordt mijn gemotiveerde reactie op uw zienswijze gegeven. 
 
Aangegeven werd: 

  
In lijn hiermee maak ik u er op attent dat, zoals eerder in deze brief genoemd, u 
voorafgaand aan de start van de werkzaamheden aan de arbeidsinspecteur 
aangeeft hoe u invulling geeft aan de gestelde eis. 
 

 
 
Hieronder wordt verduidelijking gegeven op de, naar mijn opvatting relevante, in 
uw zienswijze genoemde punten: 
 
U gaf aan: 

 
 
De genoemde nota’s en bijlagen zijn door de gemeente Kampen aan ons ter 
beschikking gesteld. De daarin gestelde vragen en gegeven antwoorden in relatie 
tot eventuele risico’s op blootstelling bij heiwerkzaamheden geven geen aanleiding 
tot aanpassing van de eis.  
 
U gaf aan: 

 
 

20 april 201720 april 2017
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Directie Arbo 

 
Datum 
< wordt automatisch gevuld > 

Onze referentie 
A1342/76/07 

  

 

De keuze van de opdrachtgever ontslaat u niet van uw wettelijke plicht de risico’s 
die de gevraagde werkzaamheden in de uitvoering met zich brengen te 
inventariseren en waar nodig zelfs ter discussie te stellen.  
In het V&G-plan ontwerpfase is door uw opdrachtgever het onderwerp heien niet 
opgenomen. Hegeman heeft heiwerkzaamheden laten uitvoeren in de 
verontreinigde bodem (tot circa 14 meter) waar geen sanering van de 
verontreinigde bodem onder het worteldoek was uitgevoerd. De maatregelen en 
keuze voor de funderingsmethode hangen samen met de bevindingen uit 
onderzoek naar verontreinigde bodem en de risico’s die bij het werken in deze 
verontreinigde bodem kunnen optreden. U heeft in de eerdergenoemde nota’s van 
inlichtingen of voorzover bekend anderszins aan de opdrachtgever geen vragen 
gesteld (noch zijn daarover door uw opdrachtgever opmerkingen gemaakt) over 
mogelijke risico’s op blootstelling bij het heien. 
 
U gaf aan: 
 

 
 
Ik merk op dat deze opmerking niet ter zake doende is; of het onvoldoende 
voldoen aan uw verplichtingen als uitvoerende partij daadwerkelijk heeft geleid tot 
een eventueel nadelig effect op de gezondheid of veiligheid van werknemers doet 
feitelijk niet ter zake. De Arbowetgeving gaat nadrukkelijk uit van een 
gevaarsbenadering: de (specifieke) gevaren dienen voorafgaand aan de 
werkzaamheden bekend te zijn en er dienen maatregelen getroffen te worden om 
te voorkomen dat nadelige effecten optreden.  
 
U gaf aan: 
 

 
 
Naar ik aanneem doelt u hierbij op de NVAF-brochure “Funderingswerk in 
verontreinigd(e) grond(water)” van 1 augustus 2010. Deze brochure en de daarin 
genoemde kans op blootstelling en aandachtspunten wordt niet als stand der 
wetenschap en professionele dienstverlening beschouwd. In overleg met de 
Inspectie SZW erkent de NVAF (Nederlandse Vereniging Aannemers 
Funderingswerken) dat de brochure toe is aan herziening. 
  

20 april 201720 april 2017

10.2.e
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Directie Arbo 

 
Datum 
< wordt automatisch gevuld > 

Onze referentie 
A1342/76/07 

  

 

Eis 
 
Naar aanleiding van de in de kennisgeving van de eis genoemde overtreding 
nummer 1 stel ik D.D. Vink u, daartoe bevoegd op basis van de 
Arbeidsomstandighedenwet, artikel 27, de volgende eis ter invulling van artikel 
2.33 van het Arbeidsomstandighedenbesluit: 
 
 “Hegeman Beton- en Industriebouw B.V. dient als V&G coördinator voor de 

uitvoeringsfase ervoor zorg te dragen dat de coördinator zijn taken zoals 
bedoeld in artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit naar behoren 
uitoefent: 

a. Hij dient coördinerend op te treden, zodat de maatregelen die 
werkgevers en zelfstandigen nemen ter bescherming van de 
veiligheid en gezondheid van werknemers op doeltreffende wijze 
worden toegepast; 

b. Hij dient de samenwerking met het oog op de bescherming 
vande werknemers te organiseren tussen gelijktijdig of 
achtereenvolgend aanwezige werkgevers en zelfstandigen op de 
bouwplaats; 

c. Hij dient de voorlichting van werknemers op de bouwplaats te 
coördineren; 

d. Hij dient ervoor te zorgen dat het Veiligheids- en 
Gezondheidsplan, bedoeld in artikel 2.28 Arbobesluit wordt 
aangepast indien de voortgang van het bouwwerk of de 
onderdelen daarvan daartoe aanleiding geven; 

e. Hij dient aanwijzingen te geven indien werkgevers of 
zelfstandigen naar zijn oordeel niet of in onvoldoende mate of op 
onjuiste wijze uitvoering geven aan een samenhangende 
toepassing van hun verplichtingen als bedoeld onder a en b. 

 
U dient in elk geval de volgende maatregelen te (laten) nemen: 

U draagt er zorg voor dat maatregelen worden genomen conform de 
arbeidshygiënische strategie, zodat werknemers en derden 
niet blootgesteld kunnen worden aan verontreinigingen uit de 
bodem en/of het hierin aanwezig grondwater tijdens de 
werkzaamheden; 
U laat een aangepast Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G Plan) 
opstellen van het bouwwerk, waarin de specifieke gevaren van het 
bouwwerk zijn geïnventariseerd en geëvalueerd. Dit aangepaste 
werkplan/ uitvoeringsplan  wordt daarbij gebaseerd op het aan te 
passen V&G plan ontwerpfase van uw opdrachtgever; 
U laat een veilige werkmethode ontwikkelen waarmee het bouwwerk 
in/op verontreinigde grond kan worden gerealiseerd. 
U laat doelmatige en voor dit project specifieke voorlichting en 
instructie geven over de aanwezige gevaren, de risico’s en de te 
nemen maatregelen aan alle werknemers, onderaannemers en 
derden die op het terrein werkzaamheden moeten verrichten”. 

 
U dient zo spoedig mogelijk maar in ieder geval vóór aanvang van de 
werkzaamheden aan de eis voldaan te hebben. U dient voorafgaand aan de 
start van de werkzaamheden aan de arbeidsinspecteur aan te geven hoe u 
invulling geeft aan de gestelde eis. 

 

20 april 201720 april 2017
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Directie Arbo 

 
Datum 
< wordt automatisch gevuld > 

Onze referentie 
A1342/76/07 

  

 

De eis is een beschikking in de zin van artikel 1:3, tweede lid van de Algemene 
wet bestuursrecht (Awb). 
Overeenkomstig de Awb kan tegen deze beschikking schriftelijk bezwaar worden 
gemaakt door degene wiens belang rechtstreeks bij deze beschikking betrokken 
is. Daartoe moet binnen zes weken na de dag van verzending van deze 
beschikking een bezwaarschrift worden ingediend bij de Minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid, t.a.v. de Directie Wetgeving, Bestuurlijke en 
Juridische Aangelegenheden, Bureau Ondersteuning, Team 1, Postbus 90801, 
2509 LV ’s Gravenhage (fax +31(0)70 3335116). Het bezwaarschrift dient te 
worden ondertekend en ten minste te bevatten de naam en het adres van de 
indiener, de dagtekening, een omschrijving van deze beschikking alsmede de 
reden(en) waarom de beschikking niet juist wordt gevonden. Het bezwaarschrift 
dient in de Nederlandse taal te zijn gesteld. Een bezwaarschrift kan ook per e-mail 
worden ingediend. Dan moet het bezwaarschrift in pdf-formaat als bijlage in de e-
mail worden verzonden. Deze bijlage moet een ingescande natte handtekening 
bevatten. Hiermee wordt bedoeld dat het bezwaarschrift met de hand moet 
worden ondertekend, voordat het wordt ingescand en opgeslagen in pdf-formaat. 
Deze e-mail met bijlage kan gezonden worden naar: 
 wbja-bezwaren-bo-t1@minszw.nl 
 
Ik verzoek u ook om bij het bezwaarschrift een kopie van deze beschikking en van 
eventuele andere op de zaak betrekking hebbende stukken te voegen. 
 
Het bezwaar schort de werking van deze beschikking niet op. Dit houdt in dat u, 
ook al is er bezwaar aangetekend tegen deze beschikking, niet op de beslissing 
hiervan mag wachten met het treffen van de geëiste maatregelen (artikel 6:16 
Awb). 
 
Indien bezwaar is ingesteld, kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank een 
verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend (artikel 8:81 Awb). 
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De Inspectie SZW bevordert door middel van toezicht en handhaving de naleving van wet- en regelgeving ten 
aanzien van eerlijk, veilig en gezond werken en bestaanszekerheid voor iedereen. 
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Geachte heer/mevrouw, 
 
Met mijn brief van 20 februari 2017, kenmerk A1342/76/04 bent u geïnformeerd 
over mijn voornemen u een eis te stellen voor de manier waarop u een 
overtreding van de Arbeidsomstandighedenwetgeving dient op te heffen. 
 
U en uw werknemers zijn in de gelegenheid gesteld uw zienswijze hierover 
kenbaar te maken. 
 
U heeft hiervan gebruik gemaakt. 
De reactie op uw zienswijze vindt u in bijlage 1. 
 
Uw zienswijze heeft geleid tot het herformuleren van de eis.  
 
Wat u moet doen: 
 Met betrekking tot de in de kennisgeving van de eis genoemde overtreding 

moet u voldoen aan de volgende eis: 
 
“Hegeman Beton- en Industriebouw B.V. dient als V&G coördinator voor de 
uitvoeringsfase ervoor zorg te dragen dat de coördinator zijn taken zoals 
bedoeld in artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit naar behoren 
uitoefent: 

a. Hij dient coördinerend op te treden, zodat de maatregelen die 
werkgevers en zelfstandigen nemen ter bescherming van de 
veiligheid en gezondheid van werknemers op doeltreffende wijze 
worden toegepast; 

b. Hij dient de samenwerking met het oog op de bescherming van de 
werknemers te organiseren tussen gelijktijdig of achtereenvolgend 
aanwezige werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats; 

c. Hij dient de voorlichting van werknemers op de bouwplaats te 
coördineren; 

d. Hij dient ervoor te zorgen dat het Veiligheids- en Gezondheidsplan, 
bedoeld in artikel 2.28 Arbobesluit wordt aangepast indien de 
voortgang van het bouwwerk of de onderdelen daarvan daartoe 
aanleiding geven; 

e. Hij dient aanwijzingen te geven indien werkgevers of zelfstandigen 
naar zijn oordeel niet of in onvoldoende mate of op onjuiste wijze 
uitvoering geven aan een samenhangende toepassing van hun 
verplichtingen als bedoeld onder a en b. 
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U dient in elk geval de volgende maatregelen te (laten) nemen: 

 U draagt er zorg voor dat maatregelen worden genomen conform de 
arbeidshygiënische strategie, zodat werknemers en derden 
niet blootgesteld kunnen worden aan verontreinigingen uit de 
bodem en/of het hierin aanwezig grondwater tijdens de 
werkzaamheden; 

 U laat een aangepast Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G Plan) 
opstellen van het bouwwerk, waarin de specifieke gevaren van het 
bouwwerk zijn geïnventariseerd en geëvalueerd. Dit aangepaste 
werkplan/ uitvoeringsplan  wordt daarbij gebaseerd op het aan te 
passen V&G plan ontwerpfase van uw opdrachtgever; 

 U laat een veilige werkmethode ontwikkelen waarmee het bouwwerk 
in/op verontreinigde grond kan worden gerealiseerd. 

 U laat doelmatige en voor dit project specifieke voorlichting en 
instructie geven over de aanwezige gevaren, de risico’s en de te 
nemen maatregelen aan alle werknemers, onderaannemers en 
derden die op het terrein werkzaamheden moeten verrichten”. 

  
U dient zo spoedig mogelijk maar in ieder geval vóór aanvang van de 
werkzaamheden aan de eis voldaan te hebben. U dient voorafgaand aan de start 
van de werkzaamheden aan de arbeidsinspecteur aan te geven hoe u invulling 
geeft aan de gestelde eis.  
Hierover leest u meer in bijlage 1. 
 
De Inspectie SZW kan uw bedrijf na de herstart van de werkzaamheden opnieuw 
inspecteren op de onderwerpen waarop u op woensdag 29 maart 2017 in 
overtreding was. Als bij deze of een volgende, nieuwe inspectie dezelfde of 
soortgelijke overtredingen worden geconstateerd, dan wordt een boeterapport 
opgemaakt. 
 
Meer informatie over de Arbeidsomstandighedenwetgeving, de Arbeidstijdenwet 
en de handhaving door de Inspectie SZW vindt u op: 
www.inspectieszw.nl/arbeidsomstandigheden. Daar kunt u onder “Toezicht en 
handhaving” ook lezen wat ‘soortgelijke overtredingen’ zijn en, indien aanwezig, 
vindt u op www.inspectieszw.nl/publicaties bij ‘Soort publicatie’ met de keuze 
‘Arbobrochures’ een brochure over arbeidsveiligheid speciaal voor uw branche. 
Mogelijk is er een arbocatalogus voor uw branche beschikbaar. Meer informatie 
hierover vindt u op www.arboportaal.nl/externe-bronnen/inhoud/arbocatalogi. In 
de arbocatalogus voor uw branche kunt u lezen welke maatregelen u kunt nemen 
om aan de wettelijke bepalingen te voldoen. Andere maatregelen blijven ook 
mogelijk, als die hetzelfde beschermingsniveau geven. 
 
Een afschrift van deze brief is verzonden aan uw medezeggenschapsorgaan. 
 
Indien gewenst kunt u op deze brief schriftelijk reageren t.a.v. de heer  

. Wilt u dan het kenmerk en de datum van deze brief vermelden? U 
kunt ook telefonisch contact opnemen met de in het briefhoofd vermelde 
contactpersoon. 
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Hoogachtend, 
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
namens deze, 
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Bijlage 1 
 
Deze bijlage behoort bij de brief met kenmerk A1342/76/07. 
 
Met mijn brief van 20 februari 2017, kenmerk A1342/76/04 bent u geïnformeerd 
over mijn voornemen u een eis te stellen voor de manier waarop u een 
overtreding van de Arbeidsomstandighedenwetgeving dient op te heffen. 
 
U en uw werknemers zijn in de gelegenheid gesteld uw zienswijze hierover 
kenbaar te maken. 
 
U heeft hiervan gebruik gemaakt middels uw brief van 17 maart 2017 met 
kenmerk gbo/sre/secr/alg/HBI/ Parkeergarage kampen/Inspectie SZW, Directie 
Arbo.001. 
 
Uw zienswijze heeft geleid tot het herformuleren van de eis.  
Hieronder wordt mijn gemotiveerde reactie op uw zienswijze gegeven. 
 
Aangegeven werd: 

  
In lijn hiermee maak ik u er op attent dat, zoals eerder in deze brief genoemd, u 
voorafgaand aan de start van de werkzaamheden aan de arbeidsinspecteur 
aangeeft hoe u invulling geeft aan de gestelde eis. 
 

 
 
Hieronder wordt verduidelijking gegeven op de, naar mijn opvatting relevante, in 
uw zienswijze genoemde punten: 
 
U gaf aan: 

 
 
De genoemde nota’s en bijlagen zijn door de gemeente Kampen aan ons ter 
beschikking gesteld. De daarin gestelde vragen en gegeven antwoorden in relatie 
tot eventuele risico’s op blootstelling bij heiwerkzaamheden geven geen aanleiding 
tot aanpassing van de eis.  
 
U gaf aan: 
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De keuze van de opdrachtgever ontslaat u niet van uw wettelijke plicht de risico’s 
die de gevraagde werkzaamheden in de uitvoering met zich brengen te 
inventariseren en waar nodig zelfs ter discussie te stellen.  
In het V&G-plan ontwerpfase is door uw opdrachtgever het onderwerp heien niet 
opgenomen. Hegeman heeft heiwerkzaamheden laten uitvoeren in de 
verontreinigde bodem (tot circa 14 meter) waar geen sanering van de 
verontreinigde bodem onder het worteldoek was uitgevoerd. De maatregelen en 
keuze voor de funderingsmethode hangen samen met de bevindingen uit 
onderzoek naar verontreinigde bodem en de risico’s die bij het werken in deze 
verontreinigde bodem kunnen optreden. U heeft in de eerdergenoemde nota’s van 
inlichtingen of voorzover bekend anderszins aan de opdrachtgever geen vragen 
gesteld (noch zijn daarover door uw opdrachtgever opmerkingen gemaakt) over 
mogelijke risico’s op blootstelling bij het heien. 
 
U gaf aan: 
 

 
 
Ik merk op dat deze opmerking niet ter zake doende is; of het onvoldoende 
voldoen aan uw verplichtingen als uitvoerende partij daadwerkelijk heeft geleid tot 
een eventueel nadelig effect op de gezondheid of veiligheid van werknemers doet 
feitelijk niet ter zake. De Arbowetgeving gaat nadrukkelijk uit van een 
gevaarsbenadering: de (specifieke) gevaren dienen voorafgaand aan de 
werkzaamheden bekend te zijn en er dienen maatregelen getroffen te worden om 
te voorkomen dat nadelige effecten optreden.  
 
U gaf aan: 
 

 
 
Naar ik aanneem doelt u hierbij op de NVAF-brochure “Funderingswerk in 
verontreinigd(e) grond(water)” van 1 augustus 2010. Deze brochure en de daarin 
genoemde kans op blootstelling en aandachtspunten wordt niet als stand der 
wetenschap en professionele dienstverlening beschouwd. In overleg met de 
Inspectie SZW erkent de NVAF (Nederlandse Vereniging Aannemers 
Funderingswerken) dat de brochure toe is aan herziening. 
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Eis 
 
Naar aanleiding van de in de kennisgeving van de eis genoemde overtreding 
nummer 1 stel ik D.D. Vink u, daartoe bevoegd op basis van de 
Arbeidsomstandighedenwet, artikel 27, de volgende eis ter invulling van artikel 
2.33 van het Arbeidsomstandighedenbesluit: 
 
 “Hegeman Beton- en Industriebouw B.V. dient als V&G coördinator voor de 

uitvoeringsfase ervoor zorg te dragen dat de coördinator zijn taken zoals 
bedoeld in artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit naar behoren 
uitoefent: 

a. Hij dient coördinerend op te treden, zodat de maatregelen die 
werkgevers en zelfstandigen nemen ter bescherming van de 
veiligheid en gezondheid van werknemers op doeltreffende wijze 
worden toegepast; 

b. Hij dient de samenwerking met het oog op de bescherming 
vande werknemers te organiseren tussen gelijktijdig of 
achtereenvolgend aanwezige werkgevers en zelfstandigen op de 
bouwplaats; 

c. Hij dient de voorlichting van werknemers op de bouwplaats te 
coördineren; 

d. Hij dient ervoor te zorgen dat het Veiligheids- en 
Gezondheidsplan, bedoeld in artikel 2.28 Arbobesluit wordt 
aangepast indien de voortgang van het bouwwerk of de 
onderdelen daarvan daartoe aanleiding geven; 

e. Hij dient aanwijzingen te geven indien werkgevers of 
zelfstandigen naar zijn oordeel niet of in onvoldoende mate of op 
onjuiste wijze uitvoering geven aan een samenhangende 
toepassing van hun verplichtingen als bedoeld onder a en b. 

 
U dient in elk geval de volgende maatregelen te (laten) nemen: 

 U draagt er zorg voor dat maatregelen worden genomen conform de 
arbeidshygiënische strategie, zodat werknemers en derden 
niet blootgesteld kunnen worden aan verontreinigingen uit de 
bodem en/of het hierin aanwezig grondwater tijdens de 
werkzaamheden; 

 U laat een aangepast Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G Plan) 
opstellen van het bouwwerk, waarin de specifieke gevaren van het 
bouwwerk zijn geïnventariseerd en geëvalueerd. Dit aangepaste 
werkplan/ uitvoeringsplan  wordt daarbij gebaseerd op het aan te 
passen V&G plan ontwerpfase van uw opdrachtgever; 

 U laat een veilige werkmethode ontwikkelen waarmee het bouwwerk 
in/op verontreinigde grond kan worden gerealiseerd. 

 U laat doelmatige en voor dit project specifieke voorlichting en 
instructie geven over de aanwezige gevaren, de risico’s en de te 
nemen maatregelen aan alle werknemers, onderaannemers en 
derden die op het terrein werkzaamheden moeten verrichten”. 

 
U dient zo spoedig mogelijk maar in ieder geval vóór aanvang van de 
werkzaamheden aan de eis voldaan te hebben. U dient voorafgaand aan de 
start van de werkzaamheden aan de arbeidsinspecteur aan te geven hoe u 
invulling geeft aan de gestelde eis. 
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BEZWAAR 
 
De eis is een beschikking in de zin van artikel 1:3, tweede lid van de Algemene 
wet bestuursrecht (Awb). 
Overeenkomstig de Awb kan tegen deze beschikking schriftelijk bezwaar worden 
gemaakt door degene wiens belang rechtstreeks bij deze beschikking betrokken 
is. Daartoe moet binnen zes weken na de dag van verzending van deze 
beschikking een bezwaarschrift worden ingediend bij de Minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid, t.a.v. de Directie Wetgeving, Bestuurlijke en 
Juridische Aangelegenheden, Bureau Ondersteuning, Team 1, Postbus 90801, 
2509 LV ’s Gravenhage (fax +31(0)70 3335116). Het bezwaarschrift dient te 
worden ondertekend en ten minste te bevatten de naam en het adres van de 
indiener, de dagtekening, een omschrijving van deze beschikking alsmede de 
reden(en) waarom de beschikking niet juist wordt gevonden. Het bezwaarschrift 
dient in de Nederlandse taal te zijn gesteld. Een bezwaarschrift kan ook per e-mail 
worden ingediend. Dan moet het bezwaarschrift in pdf-formaat als bijlage in de e-
mail worden verzonden. Deze bijlage moet een ingescande natte handtekening 
bevatten. Hiermee wordt bedoeld dat het bezwaarschrift met de hand moet 
worden ondertekend, voordat het wordt ingescand en opgeslagen in pdf-formaat. 
Deze e-mail met bijlage kan gezonden worden naar: 
 wbja-bezwaren-bo-t1@minszw.nl 
 
Ik verzoek u ook om bij het bezwaarschrift een kopie van deze beschikking en van 
eventuele andere op de zaak betrekking hebbende stukken te voegen. 
 
Het bezwaar schort de werking van deze beschikking niet op. Dit houdt in dat u, 
ook al is er bezwaar aangetekend tegen deze beschikking, niet op de beslissing 
hiervan mag wachten met het treffen van de geëiste maatregelen (artikel 6:16 
Awb). 
 
Indien bezwaar is ingesteld, kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank een 
verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend (artikel 8:81 Awb). 
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Vanaf 1 januari 2013 is er nieuwe wetgeving van kracht op grond waarvan de Inspectie SZW strenger optreedt 
bij het aantreffen van overtredingen. Voor meer informatie kunt u terecht op www.inspectieszw.nl. 
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Geachte heer/mevrouw, 
 
Op vrijdag 13 januari 2017 heeft de heer , arbeidsinspecteur, 
een inspectie uitgevoerd op de arbeidsplaats: 
 
Nieuwbouw parkeergarage Buitenhaven 
Oranjesingel/Noordweg 
Kampen. 
 
Er is tijdens dat bezoek op de bouwlocatie gesproken met uw uitvoerder de heer 

 en telefonisch met uw projectleider, tevens V&G coördinator voor de 
uitvoeringsfase, de heer . 
 
Hierbij is nagegaan of aan een aantal wettelijke bepalingen op het gebied van 
arbeidsomstandigheden werd voldaan. 
 
Tijdens deze inspectie op vrijdag 13 januari 2017 heeft de arbeidsinspecteur 
mondeling bevolen dat de heiwerkzaamheden in de verontreinigde bodem van de 
bouwplaats niet meer mogen aanvangen in verband met ernstig gevaar voor 
personen. Het ernstig gevaar bestaat uit het gevaar van mogelijke blootstelling 
aan gevaarlijke en kankerverwekkende stoffen uit de bodem en/of het grondwater 
tijdens de werkzaamheden. Hierover bent u geïnformeerd in mijn stilleggingsbrief 
met kenmerk A1342/76/01 van 19 januari 2017. 
 
Naar aanleiding van mijn inspectie ben ik een onderzoek gestart naar uw rol als 
hoofdaannemer en V&G coördinator voor de uitvoeringsfase op dit project.  
  
Artikel 2.31 Arbobesluit: Taken coördinator voor de uitvoeringsfase 
De coördinator voor de uitvoeringsfase heeft tot taak om: 

a. Coördinerend op te treden, zodat de maatregelen die werkgevers en 
zelfstandigen nemen ter bescherming van de veiligheid en gezondheid van 
werknemers op doeltreffende wijze worden toegepast; 

b. De samenwerking met het oog op de bescherming van de werknemers te 
organiseren tussen gelijktijdig of achtereenvolgend aanwezige werkgevers 
en zelfstandigen op de bouwplaats; 

c. de voorlichting van werknemers op de bouwplaats te coördineren; 
d. de nodige maatregelen te nemen opdat alleen bevoegde personen de 

bouwplaats kunnen betreden; 
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e. ervoor te zorgen dat het veiligheids- en gezondheidsplan, bedoeld in 
artikel 2.28, en het dossier, bedoeld in artikel 2.30, onder c, worden 
aangepast indien de voortgang van het bouwwerk of de onderdelen 
daarvan daartoe aanleiding geven; 

f. aanwijzingen te geven indien werkgevers of zelfstandigen naar zijn 
oordeel niet of in onvoldoende mate of op onjuiste wijze uitvoering geven 
aan een samenhangende toepassing van hun verplichtingen als bedoeld 
onder a en b. 

 
Artikel 2.33 Arbobesluit: Aanvullende verplichtingen uitvoerende partij 
De uitvoerende partij neemt zodanige maatregelen dat: 

a. de coördinator de taken, bedoeld in artikel 2.31, naar behoren kan 
vervullen; 

b. de coördinator de taken, bedoeld in artikel 2.31, naar behoren uitoefent 
 
Bevindingen 
Om dit na te gaan heb ik de bestekken en onderliggende rapporten van uw 
bouwwerk nader bestudeerd. Het betrof onder andere de volgende documenten: 

Deelbestek 1: Voor het werk geldende voorwaarden en 
bouwplaatsvoorzieningen, Referentie: Royal Haskoning DHV 
BD8043/15138DB1-v3/mvdl van 18-01-2016; 
Bestek W-15-16: Bodemsanering en inrichting t.p.v. parkeergarage 
Buitenhaven Kampen, Royal Haskoning DHV van 25-01-2016; 
Deelbestek 3: Bouwkundige werken en technische installaties, Referentie: 
Royal Haskoning DHV BD8043/15138DB3-v3/mvdl van 18-1-2016; 
Beantwoorden Nota van Inlichtingen, Parkeergarage Buitenhaven, van 
11-03-2016; 
Deelsanering voormalige gasfabriek Noordweg te Kampen, Referentie 
Royal Haskoning DHV BD2141/R001-F1/JBUI/NVW/Gron BD2141 van 
31-08-2015; 
Rapport V&G Plan Parkeergarage Kampen, Referentie Royal Haskoning 
DHV I&BBD8043R004F01 versie 01/Finale versie 18 januari 2016; 
Sallandse Wegenbouw B.V. Uitvoeringsplan incl. VGM- conform BRL7000 
bodemsanering Uitvoeringsfase, werk 2513, document 2513-003 versie 1 
van 25-7-2016; 
Heiplan Parkeergarage Buitenhaven te Kampen, documentnummer 
1650050-010 Heiplan, bestek BD8043 van 30-11-2016; 
Rapport betreffende fundering parkeervoorziening Buitenhaven te 
Kampen, Geomet, AA14926-1 van 28 oktober 2015; 
Van Dijk Bouw en Heitoezicht, opzichters dagboek heiwerk.   

 
Uit mijn administratief onderzoek van de ontvangen documenten, informatie en 
telefonische gesprekken met u, de Sallandse Wegenbouw B.V., Grondslag,  
H. van Dieren Hei- en Waterwerken B.V., IJB Groep B.V. en Gemeente Kampen 
blijkt dat u als V&G coördinator uitvoeringsfase uw taken zoals bedoeld in artikel 
2.31 van het Arbobesluit niet naar behoren heeft uitgevoerd. 
 
Uit onderzoek is gebleken dat u op de hoogte was van de ernstige verontreiniging 
van de bodem en het grondwater op de bouwlocatie. Dit blijkt ondermeer uit de 
bestekken, onderzoeksrapporten en het uitvoeringsplan van de Sallandse 
Wegenbouw B.V. waarin duidelijk wordt beschreven dat bij uitvoering van 
projecten de aanwezige verontreinigingen kunnen vrijkomen en medewerkers 
kunnen worden blootgesteld aan schadelijke stoffen.  
Uit het onderzoek is gebleken dat de door u gekozen werkwijze van het heien van 
funderingspalen door worteldoek in een ernstig verontreinigde bodem van de 
voormalige gasfabriek niet juist is geweest. U had zich bij deze werkzaamheden 
moeten houden aan de geldende richtlijnen zoals verwoord in publicatie 132 van 
de CROW “Werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water”, 
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danwel aan andere normen van waaruit eenzelfde mate van veiligheid kan worden 
gegarandeerd. U heeft immers heipalen van 14 meter lengte laten slaan in een 
verontreinigde bodem. Het feit dat u een worteldoek met afdeklaag grond (klasse 
industrie, de zogenaamde basisklasse) van circa 1 meter heeft laten aanbrengen 
op de verontreinigde bodem om u en uw onderaannemers te beschermen tegen 
een mogelijke blootstelling aan verontreinigde grond en/of grondwater is 
onvoldoende gebleken. Door de heiwerkzaamheden heeft de verontreiniging uit de 
bodem, in vaste, vloeibare en aerosol vorm, langs de heipaal naar boven 
getransporteerd kunnen worden. Hierdoor zijn werknemers blootgesteld aan de 
verontreinigingen uit de bodem en het grondwater en zijn ziek geworden door de 
werkzaamheden die op het terrein zijn uitgevoerd. Blootstelling kon hier onder 
andere ontstaan door inademing, inslikking en/of huidblootstelling.  
 
Uw zienswijze zoals verwoord in uw brief van 2 februari 2017 waarin u uw twijfel 
aangeeft, dat het causale verband tussen blootstelling aan de verontreiniging en 
het ziek worden van drie werknemers van het heibedrijf nog niet is aangetoond, 
delen wij niet.  
 
Uit de telefonische gesprekken die ik heb gevoerd met uw heipalenleverancier IJB 
Groep B.V. blijkt dat u bij het uitbesteden van het werk niet- danwel onvoldoende 
heeft gesproken over de bodemverontreiniging die op het terrein van toepassing 
is. Ook bij het bespreken van de betonkwaliteit van de heipalen is de 
verontreinigingssituatie op het terrein niet besproken. Tijdens het uitvoeren van 
de heiwerkzaamheden en het koppensnellen is door werknemers meerdere keren 
aan u te kennen gegeven dat er een vieze (teer)lucht uit de bodem naar boven 
kwam. U heeft hieraan als V&G coördinator voor de uitvoeringsfase géén 
opvolging gegeven. Hoewel u op de hoogte was van de bodemverontreiniging en 
het mogelijke risico op blootstelling aan gevaarlijke stoffen vanuit deze 
bodemverontreiniging heeft u de heiwerkzaamheden, de hierop volgende 
graafwerkzaamheden (met betrekking tot het vrijgraven van de heipalen) en 
koppensnelwerkzaamheden niet laten staken. 
In uw rol als V&G coördinator voor de uitvoeringsfase dient u toe te zien op 
toepassing van de juiste, meest veilige maatregelen, bouwmethoden en 
organisatie van het proces en neemt u doeltreffende maatregelen conform de 
arbeidshygienische strategie als werkgevers of zelfstandigen naar uw oordeel niet 
correct uitvoering geven aan hun verplichtingen. Deze rol heeft u niet juist 
vervuld. 
Ook heeft u er niet voor gezorgd dat het V&G plan, zoals bedoeld in artikel 2.28 
Arbobesluit, werd aangepast indien de voortgang van het bouwwerk of de 
onderdelen daartoe aanleiding gaven. Het feit dat er aan u gemeld werd dat er 
tijdens de werkzaamheden al diverse keren een vieze (teer) lucht op het terrein 
geroken werd had bij u al direct tot ingrijpen moeten leiden. U had uw hogere 
veiligheidskundige c.q. arbeidshygienist direct moeten raadplegen over de 
aangetroffen situatie op het terrein. Het veroorzaken van de overlast door 
ernstige trillingen heeft bij u pas geleid tot het stilleggen van de 
heiwerkzaamheden.  
 
Naar aanleiding hiervan heb ik het voornemen, daartoe bevoegd op basis van de 
Arbeidsomstandighedenwet artikel 27, u de hieronder, na de overtreding 
genoemde, eis te stellen: 
 
Overtreding: 
Hegeman Beton- en Industriebouw B.V. heeft haar taken als V&G coördinator voor 
de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 2.31 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit, niet naar behoren uitgeoefend.  
Dit is een overtreding van artikel 2.33 onder b van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit. 
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EIS: 
“Hegeman Beton- en Industriebouw B.V. dient als V&G coördinator voor de 
uitvoeringsfase ervoor zorg te dragen dat de coördinator zijn taken zoals bedoeld 
in artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit naar behoren uitoefent: 

a. Hij dient coördinerend op te treden, zodat de maatregelen die werkgevers 
en zelfstandigen nemen ter bescherming van de veiligheid en gezondheid 
van werknemers op doeltreffende wijze worden toegepast; 

b. Hij dient de samenwerking met het oog op de bescherming van de 
werknemers te organiseren tussen gelijktijdig of achtereenvolgend 
aanwezige werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats; 

c. Hij dient de voorlichting van werknemers op de bouwplaats te 
coördineren; 

d. Hij dient ervoor te zorgen dat het veiligheids- en gezondheidsplan, 
bedoeld in artikel 2.28 Arbobesluit wordt aangepast indien de voortgang 
van het bouwwerk of de onderdelen daarvan daartoe aanleiding geven; 

e. Hij dient aanwijzingen te geven indien werkgevers of zelfstandigen naar 
zijn oordeel niet of in onvoldoende mate of op onjuiste wijze uitvoering 
geven aan een samenhangende toepassing van hun verplichtingen als 
bedoeld onder a en b. 

 
U dient in elk geval de volgende maatregelen te (laten) nemen: 

U stelt een Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G Plan) op van het 
bouwwerk waarin de specifieke gevaren van het bouwwerk zijn 
geinventariseerd en geëvalueerd;  
U  laat een veilige werkmethode ontwikkelen waarmee het bouwwerk 
in/op verontreinigde grond kan worden gerealiseerd; 
U neemt maatregelen conform de arbeidshygienische strategie zodat 
werknemers en derden niet blootgesteld kunnen worden aan 
verontreinigingen uit de bodem en/of het hierin aanwezig grondwater 
tijdens de werkzaamheden; 
U geeft doelmatige en voor dit project specifieke voorlichting en instructie 
over de aanwezige gevaren,  de risico’s en de te nemen maatregelen aan 
alle werknemers, onderaannemers en derden die op het terrein 
werkzaamheden moeten verrichten”. 

 
 
Voordat deze eis formeel gesteld wordt, krijgt u op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht artikel 4:8, de gelegenheid om uw zienswijze naar voren te 
brengen. Indien in de voorgenomen eis wordt bepaald dat er ook verplichtingen 
rusten op werknemers, krijgen zij eveneens de gelegenheid hun zienswijze naar 
voren te brengen. Ik ga er van uit dat u de betrokken werknemers op de hoogte 
stelt van deze mogelijkheid, en van de hieronder vermelde wijze waarop ze dat 
kunnen doen. 
 
De zienswijze kan schriftelijk of mondeling kenbaar gemaakt worden. 
Een schriftelijke reactie dient u naar het adres bovenaan deze brief te verzenden 
t.a.v. de heer . 
 
U kunt ook bellen met de contactpersoon bovenaan deze brief. 
Als er niet binnen twee weken na dagtekening van deze brief een reactie van u 
(en/of de betrokken werknemers) is ontvangen, ga ik er van uit dat er geen 
gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid uw zienswijze te geven. De eis zal 
daarna zo spoedig mogelijk schriftelijk aan u worden bevestigd. 
 
Dit is geen beschikking in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, 
artikel 1:3, 2e lid. 
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> Retouradres Postbus 90801 2509 LV  Den Haag 

Hegeman Beton- en Industriebouw B.V. 
t.a.v. de directie 
Postbus 224 
7440 AE  NIJVERDAL 
 
7440AE224 

 

Datum      
Betreft Kennisgeving eis 
 
 
 

Vanaf 1 januari 2013 is er nieuwe wetgeving van kracht op grond waarvan de Inspectie SZW strenger optreedt 
bij het aantreffen van overtredingen. Voor meer informatie kunt u terecht op www.inspectieszw.nl. 
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Parnassusplein 5 
2511 VX  Den Haag 
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2509 LV  Den Haag 
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Contactpersoon 
Medewerker afd. 
Inspectieondersteuning 

T +31 (0)70 333 6383 

 
Onze referentie 
A1342/76/04 

 

 

 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Op vrijdag 13 januari 2017 heeft de heer , arbeidsinspecteur, 
een inspectie uitgevoerd op de arbeidsplaats: 
 
Nieuwbouw parkeergarage Buitenhaven 
Oranjesingel/Noordweg 
Kampen. 
 
Er is tijdens dat bezoek op de bouwlocatie gesproken met uw uitvoerder de heer 

 en telefonisch met uw projectleider, tevens V&G coördinator voor de 
uitvoeringsfase, de heer . 
 
Hierbij is nagegaan of aan een aantal wettelijke bepalingen op het gebied van 
arbeidsomstandigheden werd voldaan. 
 
Tijdens deze inspectie op vrijdag 13 januari 2017 heeft de arbeidsinspecteur 
mondeling bevolen dat de heiwerkzaamheden in de verontreinigde bodem van de 
bouwplaats niet meer mogen aanvangen in verband met ernstig gevaar voor 
personen. Het ernstig gevaar bestaat uit het gevaar van mogelijke blootstelling 
aan gevaarlijke en kankerverwekkende stoffen uit de bodem en/of het grondwater 
tijdens de werkzaamheden. Hierover bent u geïnformeerd in mijn stilleggingsbrief 
met kenmerk A1342/76/01 van 19 januari 2017. 
 
Naar aanleiding van mijn inspectie ben ik een onderzoek gestart naar uw rol als 
hoofdaannemer en V&G coördinator voor de uitvoeringsfase op dit project.  
  
Artikel 2.31 Arbobesluit: Taken coördinator voor de uitvoeringsfase 
De coördinator voor de uitvoeringsfase heeft tot taak om: 

a. Coördinerend op te treden, zodat de maatregelen die werkgevers en 
zelfstandigen nemen ter bescherming van de veiligheid en gezondheid van 
werknemers op doeltreffende wijze worden toegepast; 

b. De samenwerking met het oog op de bescherming van de werknemers te 
organiseren tussen gelijktijdig of achtereenvolgend aanwezige werkgevers 
en zelfstandigen op de bouwplaats; 

c. de voorlichting van werknemers op de bouwplaats te coördineren; 
d. de nodige maatregelen te nemen opdat alleen bevoegde personen de 

bouwplaats kunnen betreden; 
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e. ervoor te zorgen dat het veiligheids- en gezondheidsplan, bedoeld in 
artikel 2.28, en het dossier, bedoeld in artikel 2.30, onder c, worden 
aangepast indien de voortgang van het bouwwerk of de onderdelen 
daarvan daartoe aanleiding geven; 

f. aanwijzingen te geven indien werkgevers of zelfstandigen naar zijn 
oordeel niet of in onvoldoende mate of op onjuiste wijze uitvoering geven 
aan een samenhangende toepassing van hun verplichtingen als bedoeld 
onder a en b. 

 
Artikel 2.33 Arbobesluit: Aanvullende verplichtingen uitvoerende partij 
De uitvoerende partij neemt zodanige maatregelen dat: 

a. de coördinator de taken, bedoeld in artikel 2.31, naar behoren kan 
vervullen; 

b. de coördinator de taken, bedoeld in artikel 2.31, naar behoren uitoefent 
 
Bevindingen 
Om dit na te gaan heb ik de bestekken en onderliggende rapporten van uw 
bouwwerk nader bestudeerd. Het betrof onder andere de volgende documenten: 

 Deelbestek 1: Voor het werk geldende voorwaarden en 
bouwplaatsvoorzieningen, Referentie: Royal Haskoning DHV 
BD8043/15138DB1-v3/mvdl van 18-01-2016; 

 Bestek W-15-16: Bodemsanering en inrichting t.p.v. parkeergarage 
Buitenhaven Kampen, Royal Haskoning DHV van 25-01-2016; 

 Deelbestek 3: Bouwkundige werken en technische installaties, Referentie: 
Royal Haskoning DHV BD8043/15138DB3-v3/mvdl van 18-1-2016; 

 Beantwoorden Nota van Inlichtingen, Parkeergarage Buitenhaven, van 
11-03-2016; 

 Deelsanering voormalige gasfabriek Noordweg te Kampen, Referentie 
Royal Haskoning DHV BD2141/R001-F1/JBUI/NVW/Gron BD2141 van 
31-08-2015; 

 Rapport V&G Plan Parkeergarage Kampen, Referentie Royal Haskoning 
DHV I&BBD8043R004F01 versie 01/Finale versie 18 januari 2016; 

 Sallandse Wegenbouw B.V. Uitvoeringsplan incl. VGM- conform BRL7000 
bodemsanering Uitvoeringsfase, werk 2513, document 2513-003 versie 1 
van 25-7-2016; 

 Heiplan Parkeergarage Buitenhaven te Kampen, documentnummer 
1650050-010 Heiplan, bestek BD8043 van 30-11-2016; 

 Rapport betreffende fundering parkeervoorziening Buitenhaven te 
Kampen, Geomet, AA14926-1 van 28 oktober 2015; 

 Van Dijk Bouw en Heitoezicht, opzichters dagboek heiwerk.   
 
Uit mijn administratief onderzoek van de ontvangen documenten, informatie en 
telefonische gesprekken met u, de Sallandse Wegenbouw B.V., Grondslag,  
H. van Dieren Hei- en Waterwerken B.V., IJB Groep B.V. en Gemeente Kampen 
blijkt dat u als V&G coördinator uitvoeringsfase uw taken zoals bedoeld in artikel 
2.31 van het Arbobesluit niet naar behoren heeft uitgevoerd. 
 
Uit onderzoek is gebleken dat u op de hoogte was van de ernstige verontreiniging 
van de bodem en het grondwater op de bouwlocatie. Dit blijkt ondermeer uit de 
bestekken, onderzoeksrapporten en het uitvoeringsplan van de Sallandse 
Wegenbouw B.V. waarin duidelijk wordt beschreven dat bij uitvoering van 
projecten de aanwezige verontreinigingen kunnen vrijkomen en medewerkers 
kunnen worden blootgesteld aan schadelijke stoffen.  
Uit het onderzoek is gebleken dat de door u gekozen werkwijze van het heien van 
funderingspalen door worteldoek in een ernstig verontreinigde bodem van de 
voormalige gasfabriek niet juist is geweest. U had zich bij deze werkzaamheden 
moeten houden aan de geldende richtlijnen zoals verwoord in publicatie 132 van 
de CROW “Werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water”, 
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danwel aan andere normen van waaruit eenzelfde mate van veiligheid kan worden 
gegarandeerd. U heeft immers heipalen van 14 meter lengte laten slaan in een 
verontreinigde bodem. Het feit dat u een worteldoek met afdeklaag grond (klasse 
industrie, de zogenaamde basisklasse) van circa 1 meter heeft laten aanbrengen 
op de verontreinigde bodem om u en uw onderaannemers te beschermen tegen 
een mogelijke blootstelling aan verontreinigde grond en/of grondwater is 
onvoldoende gebleken. Door de heiwerkzaamheden heeft de verontreiniging uit de 
bodem, in vaste, vloeibare en aerosol vorm, langs de heipaal naar boven 
getransporteerd kunnen worden. Hierdoor zijn werknemers blootgesteld aan de 
verontreinigingen uit de bodem en het grondwater en zijn ziek geworden door de 
werkzaamheden die op het terrein zijn uitgevoerd. Blootstelling kon hier onder 
andere ontstaan door inademing, inslikking en/of huidblootstelling.  
 
Uw zienswijze zoals verwoord in uw brief van 2 februari 2017 waarin u uw twijfel 
aangeeft, dat het causale verband tussen blootstelling aan de verontreiniging en 
het ziek worden van drie werknemers van het heibedrijf nog niet is aangetoond, 
delen wij niet.  
 
Uit de telefonische gesprekken die ik heb gevoerd met uw heipalenleverancier IJB 
Groep B.V. blijkt dat u bij het uitbesteden van het werk niet- danwel onvoldoende 
heeft gesproken over de bodemverontreiniging die op het terrein van toepassing 
is. Ook bij het bespreken van de betonkwaliteit van de heipalen is de 
verontreinigingssituatie op het terrein niet besproken. Tijdens het uitvoeren van 
de heiwerkzaamheden en het koppensnellen is door werknemers meerdere keren 
aan u te kennen gegeven dat er een vieze (teer)lucht uit de bodem naar boven 
kwam. U heeft hieraan als V&G coördinator voor de uitvoeringsfase géén 
opvolging gegeven. Hoewel u op de hoogte was van de bodemverontreiniging en 
het mogelijke risico op blootstelling aan gevaarlijke stoffen vanuit deze 
bodemverontreiniging heeft u de heiwerkzaamheden, de hierop volgende 
graafwerkzaamheden (met betrekking tot het vrijgraven van de heipalen) en 
koppensnelwerkzaamheden niet laten staken. 
In uw rol als V&G coördinator voor de uitvoeringsfase dient u toe te zien op 
toepassing van de juiste, meest veilige maatregelen, bouwmethoden en 
organisatie van het proces en neemt u doeltreffende maatregelen conform de 
arbeidshygienische strategie als werkgevers of zelfstandigen naar uw oordeel niet 
correct uitvoering geven aan hun verplichtingen. Deze rol heeft u niet juist 
vervuld. 
Ook heeft u er niet voor gezorgd dat het V&G plan, zoals bedoeld in artikel 2.28 
Arbobesluit, werd aangepast indien de voortgang van het bouwwerk of de 
onderdelen daartoe aanleiding gaven. Het feit dat er aan u gemeld werd dat er 
tijdens de werkzaamheden al diverse keren een vieze (teer) lucht op het terrein 
geroken werd had bij u al direct tot ingrijpen moeten leiden. U had uw hogere 
veiligheidskundige c.q. arbeidshygienist direct moeten raadplegen over de 
aangetroffen situatie op het terrein. Het veroorzaken van de overlast door 
ernstige trillingen heeft bij u pas geleid tot het stilleggen van de 
heiwerkzaamheden.  
 
Naar aanleiding hiervan heb ik het voornemen, daartoe bevoegd op basis van de 
Arbeidsomstandighedenwet artikel 27, u de hieronder, na de overtreding 
genoemde, eis te stellen: 
 
Overtreding: 
Hegeman Beton- en Industriebouw B.V. heeft haar taken als V&G coördinator voor 
de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 2.31 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit, niet naar behoren uitgeoefend.  
Dit is een overtreding van artikel 2.33 onder b van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit. 
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EIS: 
“Hegeman Beton- en Industriebouw B.V. dient als V&G coördinator voor de 
uitvoeringsfase ervoor zorg te dragen dat de coördinator zijn taken zoals bedoeld 
in artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit naar behoren uitoefent: 

a. Hij dient coördinerend op te treden, zodat de maatregelen die werkgevers 
en zelfstandigen nemen ter bescherming van de veiligheid en gezondheid 
van werknemers op doeltreffende wijze worden toegepast; 

b. Hij dient de samenwerking met het oog op de bescherming van de 
werknemers te organiseren tussen gelijktijdig of achtereenvolgend 
aanwezige werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats; 

c. Hij dient de voorlichting van werknemers op de bouwplaats te 
coördineren; 

d. Hij dient ervoor te zorgen dat het veiligheids- en gezondheidsplan, 
bedoeld in artikel 2.28 Arbobesluit wordt aangepast indien de voortgang 
van het bouwwerk of de onderdelen daarvan daartoe aanleiding geven; 

e. Hij dient aanwijzingen te geven indien werkgevers of zelfstandigen naar 
zijn oordeel niet of in onvoldoende mate of op onjuiste wijze uitvoering 
geven aan een samenhangende toepassing van hun verplichtingen als 
bedoeld onder a en b. 

 
U dient in elk geval de volgende maatregelen te (laten) nemen: 

 U stelt een Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G Plan) op van het 
bouwwerk waarin de specifieke gevaren van het bouwwerk zijn 
geinventariseerd en geëvalueerd;  

 U  laat een veilige werkmethode ontwikkelen waarmee het bouwwerk 
in/op verontreinigde grond kan worden gerealiseerd; 

 U neemt maatregelen conform de arbeidshygienische strategie zodat 
werknemers en derden niet blootgesteld kunnen worden aan 
verontreinigingen uit de bodem en/of het hierin aanwezig grondwater 
tijdens de werkzaamheden; 

 U geeft doelmatige en voor dit project specifieke voorlichting en instructie 
over de aanwezige gevaren,  de risico’s en de te nemen maatregelen aan 
alle werknemers, onderaannemers en derden die op het terrein 
werkzaamheden moeten verrichten”. 

 
 
Voordat deze eis formeel gesteld wordt, krijgt u op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht artikel 4:8, de gelegenheid om uw zienswijze naar voren te 
brengen. Indien in de voorgenomen eis wordt bepaald dat er ook verplichtingen 
rusten op werknemers, krijgen zij eveneens de gelegenheid hun zienswijze naar 
voren te brengen. Ik ga er van uit dat u de betrokken werknemers op de hoogte 
stelt van deze mogelijkheid, en van de hieronder vermelde wijze waarop ze dat 
kunnen doen. 
 
De zienswijze kan schriftelijk of mondeling kenbaar gemaakt worden. 
Een schriftelijke reactie dient u naar het adres bovenaan deze brief te verzenden 
t.a.v. de heer . 
 
U kunt ook bellen met de contactpersoon bovenaan deze brief. 
Als er niet binnen twee weken na dagtekening van deze brief een reactie van u 
(en/of de betrokken werknemers) is ontvangen, ga ik er van uit dat er geen 
gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid uw zienswijze te geven. De eis zal 
daarna zo spoedig mogelijk schriftelijk aan u worden bevestigd. 
 
Dit is geen beschikking in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, 
artikel 1:3, 2e lid. 
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> Retouradres Postbus 90801 2509 LV  Den Haag 

Het medezeggenschapsorgaan van 
Hegeman Beton- en Industriebouw B.V. 
Postbus 224 
7440 AE  NIJVERDAL 
 
7440AE224 

 

Datum < wordt automatisch gevuld > 
Betreft Toezending afschrift 
 
 
 

Vanaf 1 januari 2013 is er nieuwe wetgeving van kracht op grond waarvan de Inspectie SZW strenger optreedt 
bij het aantreffen van overtredingen. Voor meer informatie kunt u terecht op www.inspectieszw.nl. 
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Parnassusplein 5 
2511 VX  Den Haag 
Postbus 90801 
2509 LV  Den Haag 
www.inspectieszw.nl 

Contactpersoon 
Medewerker afd. 
Inspectieondersteuning 

T 070 333 6383 

 
Onze referentie 
A1342/76/03 

 

 

 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Bijgaand treft u een afschrift aan van de brief met kenmerk A1342/76/01 gericht 
aan uw werkgever. Voor nadere informatie verwijs ik u naar dit afschrift. 
 
Indien gewenst kunt u op deze brief schriftelijk reageren t.a.v. ondergetekende. 
Wilt u dan het kenmerk en de datum van deze brief vermelden? U kunt ook 
telefonisch contact opnemen met de in het briefhoofd vermelde contactpersoon. 
 
 
Hoogachtend, 

 
 
L.M. van der Sanden 
Arbeidsinspecteur Inspectie SZW 
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> Retouradres Postbus 90801 2509 LV  Den Haag 

Hegeman Beton- en Industriebouw B.V. 
t.a.v. de directie 
Postbus 224 
7440 AE  NIJVERDAL 
 
7440AE224 

 

Datum < wordt automatisch gevuld > 
Betreft Stillegging werkzaamheden 
 
 
 

Vanaf 1 januari 2013 is er nieuwe wetgeving van kracht op grond waarvan de Inspectie SZW strenger optreedt 
bij het aantreffen van overtredingen. Voor meer informatie kunt u terecht op www.inspectieszw.nl. 

Pagina 1 van 5 

 

 

 

Directie Arbo 

 
Parnassusplein 5 
2511 VX  Den Haag 
Postbus 90801 
2509 LV  Den Haag 
www.inspectieszw.nl 

Contactpersoon 
Medewerker afd. 
Inspectieondersteuning 

T 070 333 6383 
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Geachte heer/mevrouw, 
 
Op vrijdag 13 januari 2017 heeft de heer L.M. van der Sanden, arbeidsinspecteur 
bij de Inspectie SZW, een inspectie uitgevoerd op uw arbeidsplaats: 

 Nieuwbouw parkeergarage Buitenhaven 
Oranjesingel/Noordweg 
Kampen 

 
Er is tijdens dat bezoek gesproken met de heer E. van de Pol en mevrouw  
G. Smith van Gemeente Kampen en de heer G.J. Lorkeers van uw bedrijf. 
 
Deze inspectie vond plaats in het kader van het project “Verontreinigde grond”  
naar aanleiding van diverse berichten in de media.  
 
Tijdens de inspectie is nagegaan of aan een aantal wettelijke bepalingen op het 
gebied van arbeidsomstandigheden werd voldaan. Hierbij is het volgende 
geconstateerd in het kader van de Arbeidsomstandighedenwetgeving: 
 
Op de bouwplaats aan de Oranjesingel/Noordweg te Kampen wordt door uw 
bedrijf in opdracht van Gemeente Kampen een nieuwe parkeergarage 
gerealiseerd.  
De bouwlocatie waar door u en uw onderaannemers wordt gewerkt staat bekend 
als een voormalig gasfabriekterrein waarvan de bodem- en het aanwezige 
grondwater in de bodem ernstig verontreinigd is.   
De verontreinigingen in de bodem en het grondwater zijn te relateren aan de 
voormalige gasfabriek die aan de Noordweg aanwezig was. 
 
Uit de bodemrapporten, de deelsaneringsplannen voormalige gasfabriek Noordweg 
Kampen (Royal Haskoning DHV kenmerk 

en het VGM projectplan bodemsanering 
(Sallandse Wegenbouw) blijkt dat de bodem en het grondwater op de bouwplaats 
ernstig verontreinigd zijn met gevaarlijke en kankerverwekkende stoffen.  
Het betreft onder andere de stoffen: minerale olie, benzeen, tolueen, 
ethylbenzeen, xyleen, naftaleen, cyanide (vrij en complex), vinylchloride, koper en 
PAK (10 VROM).  
Bij het verrichten van werkzaamheden in de bodem kunnen veiligheids- en 
gezondheidsrisico’s ontstaan bij het in contact komen met de verontreinigde grond 
en/of de vrijkomende dampen uit de grond. Deze risico’s gelden ook voor het 
aanwezige grondwater en/of de dampen uit het grondwater.  
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Door uw bedrijf is de onderaannemer Sallandse Wegenbouw ingeschakeld voor 
het uitvoeren van de bodem- en grondwatersanering op het voormalige 
gasfabriekterrein. Deze bodem- en grondwatersanering zijn uitgevoerd onder 
leiding een gecertificeerde arbeidshygienist, de heer H. Hofmeester.  
 
Na afronding van de bodemsanering is de putbodem (die nog geheel verontreinigd 
was omdat slechts een deel, een laag van ca. 1,5-2 meter, van de 
bodemverontreiniging wordt verwijderd) door de Sallandse Wegenbouw afgedekt 
met Geotextiel (worteldoek) waarop een laag afdekgrond is aangebracht.   
 
Door uw bedrijf is vervolgens opdracht gegeven aan IJsselmeerbeton (IJB groep) 
en in onderaanneming heibedrijf Van Dieren voor het heien van de 
funderingspalen voor de nieuwe parkeergarage.  
Tijdens deze heiwerkzaamheden zijn drie werknemers van het heibedrijf ziek 
geworden als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke en kankerverwekkende 
stoffen uit de bodem. De heiwerkzaamheden zijn hierop door het heibedrijf 
gestaakt. 
  
Blootstelling aan gevaarlijke stoffen 
Het volgende ernstige gevaar voor personen is geconstateerd: 

1. Tijdens de inspectie is geconstateerd dat 98 van de 128 heipalen zijn 
aangebracht in de verontreinigde bodem van de bouwplaats. Deze 
heipalen zijn geslagen zonder dat er maatregelen zijn genomen ter 
voorkoming van blootstelling aan gevaarlijke en/of kankerverwekkende 
stoffen uit de bodem en/of het grondwater. Door het heien kan o.a. het 
verontreinigde grondwater en de vluchtige dampen uit dit verontreinigde 
grondwater langs de heipaal naar boven komen. 
Werknemers en derden konden hierdoor tijdens de heiwerkzaamheden 
zijn blootgesteld aan gevaarlijke en kankerverwekkende stoffen uit de 
bodem en/of het grondwater. Het ernstig gevaar bestaat uit de mogelijke 
blootstelling aan gevaarlijke en kankerverwekkende stoffen (zie pagina 1 
van 5).  
 
> Vanwege het ernstige gevaar voor personen mag het werk niet 
meer aanvangen.  
De stillegging wordt hierbij schriftelijk bevestigd (zie bijlage 1). 

 
Wat u moet doen: 
 U moet er voor zorgen dat het ernstige gevaar voor personen zoals 

genoemd onder 1. direct wordt opgeheven. 
 
 Dit kunt u bijvoorbeeld doen door het treffen van de volgende maatregelen: 

De opdrachtgever is verplicht in de ontwerpfase zich ervan te 
vergewissen dat de betrokken werkgevers en zelfstandigen in staat zijn 
de verplichtingen voor de arbeidsomstandigheden die gelden in de 
uitvoeringsfase na te komen. In dit geval houdt dat in dat de 
opdrachtgever er voor zorgt /-laat zorgen dat door een deskundig 
persoon (HVK of arbeidshygienist) een werkplan/uitvoeringsplan wordt 
opgesteld dat een volledig inzicht geeft in de actuele 
verontreinigingssituatie in de bouwput, de aanwezige blootstellingsrisico’s 
tijdens het heien/boren van grondverdringende palen, de gekozen 
veiligheidsklasse (T&F klasse) en de te nemen maatregelen om de 
werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren (incl. pbm’s, meetplan, 
kraanuitvoering en bodemvochtigheid) waarbij de arbeidshygiënische 
strategie gevolgd dient te worden en collectieve veiligheidsmiddelen de 
voorrang hebben boven persoonlijke beschermingsmiddelen.  
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Bij het opstellen van het werkplan/uitvoeringsplan kunt u de richtlijn 
CROW 132 “Werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd 
grondwater”, 4e druk als leidraad gebruiken.  
Het werkplan/uitvoeringsplan dient aan de Inspectie SZW, t.a.v. de heer 
L.M. van der Sanden, te worden overlegd. 
of 
U treft andere maatregelen die het ernstige gevaar voor personen 
opheffen. 

 
Meer informatie over de Arbeidsomstandighedenwetgeving, de Arbeidstijdenwet 
en de handhaving door de Inspectie SZW vindt u op: 
www.inspectieszw.nl/arbeidsomstandigheden. Daar kunt u onder “Toezicht en 
handhaving” ook lezen wat ‘soortgelijke overtredingen’ zijn en, indien aanwezig, 
vindt u op www.inspectieszw.nl/publicaties bij ‘Soort publicatie’ met de keuze 
‘Arbobrochures’ een brochure over arbeidsveiligheid speciaal voor uw branche. 
Mogelijk is er een arbocatalogus voor uw branche beschikbaar. Meer informatie 
hierover vindt u op www.arboportaal.nl/externe-bronnen/inhoud/arbocatalogi. In 
de arbocatalogus voor uw branche kunt u lezen welke maatregelen u kunt nemen 
om aan de wettelijke bepalingen te voldoen. Andere maatregelen blijven ook 
mogelijk, als die hetzelfde beschermingsniveau geven. 
 
Een afschrift van deze brief is verzonden aan uw medezeggenschapsorgaan. 
 
Indien gewenst kunt u op deze brief schriftelijk reageren t.a.v. de heer L.M. van 
der Sanden. Wilt u dan het kenmerk en de datum van deze brief vermelden? U 
kunt ook telefonisch contact opnemen met de in het briefhoofd vermelde 
contactpersoon. 
 
 
Hoogachtend, 
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
namens deze, 
de projectleider 

 
 
D.D. Vink 
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Bijlage 1 
 
Deze bijlage behoort bij de inspectiebrief met kenmerk A1342/76/01 naar 
aanleiding van de inspectie op 13 januari 2017 door de heer L.M. van der Sanden, 
arbeidsinspecteur bij de Inspectie SZW, op de arbeidsplaats: 

 Nieuwbouw parkeergarage Buitenhaven 
Oranjesingel/Noordweg 
Kampen 

 
Stillegging  
 
Het volgende ernstige gevaar voor personen is geconstateerd: 
 
Tijdens de inspectie is geconstateerd dat 98 van de 128 heipalen zijn aangebracht  
in de verontreinigde bodem van de bouwplaats. Deze heipalen zijn geslagen 
zonder dat er maatregelen zijn genomen ter voorkoming van blootstelling aan 
gevaarlijke en/of kankerverwekkende stoffen uit de bodem en/of het grondwater. 
Door het heien kan o.a. het verontreinigde grondwater en de vluchtige dampen uit 
dit verontreinigde grondwater langs de heipaal naar boven komen. 
Werknemers en derden konden hierdoor tijdens de heiwerkzaamheden zijn 
blootgesteld aan gevaarlijke en kankerverwekkende stoffen uit de bodem en/of 
het grondwater. Het ernstig gevaar bestaat uit de mogelijke blootstelling aan 
gevaarlijke en kankerverwekkende stoffen uit de bodem en/of het grondwater.  
 
De heer L.M. van der Sanden heeft, daartoe bevoegd op grond van de 
Arbeidsomstandighedenwet, artikel 28, de heer G.J. Lorkeers op vrijdag 
13 januari 2016 om 16:15 uur bevolen dat de heiwerkzaamheden niet 
meer mogen aanvangen in verband met ernstig gevaar voor personen.  
 
De stillegging zal worden opgeheven als er geen ernstig gevaar voor personen 
(meer) bestaat. 
  
Dit kunt u bijvoorbeeld doen door het treffen van de volgende maatregelen: 

De opdrachtgever is verplicht in de ontwerpfase zich ervan te vergewissen 
dat de betrokken werkgevers en zelfstandigen in staat zijn de 
verplichtingen voor de arbeidsomstandigheden die gelden in de 
uitvoeringsfase na te komen. In dit geval houdt dat in dat de 
opdrachtgever er voor zorgt /-laat zorgen dat door een deskundig persoon 
(HVK of arbeidshygienist) een werkplan/uitvoeringsplan wordt opgesteld 
dat een volledig inzicht geeft in de actuele verontreinigingssituatie in de 
bouwput, de aanwezige blootstellingrisico’s tijdens het heien/boren van 
grondverdringende palen, de gekozen veiligheidsklasse (T&F klasse) en de 
te nemen maatregelen om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren 
(incl. pbm’s, meetplan, kraanuitvoering en bodemvochtigheid) waarbij de 
arbeidshygiënische strategie gevolgd dient te worden en collectieve 
veiligheidsmiddelen de voorrang hebben boven persoonlijke 
beschermingsmiddelen. 
Bij het opstellen van het werkplan/uitvoeringsplan kunt u de richtlijn 
CROW 132 “Werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd 
grondwater”, 4e druk als leidraad gebruiken.  
Het werkplan/uitvoeringsplan dient aan de Inspectie SZW, t.a.v. de heer 
L.M. van der Sanden, te worden overlegd. 
of 
U treft andere maatregelen die het ernstige gevaar voor personen 
opheffen. 

Deze zijn gebaseerd op artikel 4.6, eerste lid van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit. 
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Hieronder zet ik uiteen waarom ik bovengenoemde voorbeeldmaatregelen noem.  
Een werkgever waarbij is stilgelegd wil meestal zo snel mogelijk de 
werkzaamheden weer voortzetten. Hij wil dan ook graag direct weten welke 
maatregelen door de inspectie in ieder geval voldoende zullen worden geacht om 
het ernstig gevaar weg te nemen en de stillegging in te trekken. Dit is de reden 
dat de inspectie maatregelen noemt. Hierbij wordt de mogelijkheid open gelaten 
dat de werkgever op een andere wijze het ernstige gevaar wegneemt. Hij is niet 
verplicht om de genoemde maatregelen te nemen. Het kan ook anders. Als door 
de andere maatregelen het ernstige gevaar wordt weggenomen, wordt de 
stillegging opgeheven. De genoemde maatregelen zijn in die zin vrijblijvend.  
 
Indien u van mening bent dat het ernstige gevaar is opgeheven, dient u contact 
op te nemen met de inspecteur. Deze zal vervolgens beoordelen of de stillegging 
kan worden opgeheven.  
 
Ingevolge artikel 1 onder 1o Wet op de Economische Delicten (WED) wordt het 
negeren van een stillegging aangemerkt als een economisch delict. Indien de 
stillegging met opzet wordt genegeerd is er sprake van een misdrijf zoals 
omschreven in artikel 2 eerste lid van de WED. 
 

De stillegging is een beschikking in de zin van artikel 1:3, tweede lid van de 
Algemene wet bestuursrecht (Awb). U bent niet in de gelegenheid gesteld uw 
zienswijze naar voren te brengen (artikel 4:8 Awb), in verband met het 
spoedeisende karakter van deze beschikking (artikel 4:11 onder a Awb). 
Overeenkomstig de Awb kan tegen deze beschikking schriftelijk bezwaar worden 
gemaakt door degene wiens belang rechtstreeks bij deze beschikking betrokken 
is. Daartoe moet binnen zes weken na de dag van verzending van deze 
beschikking een bezwaarschrift worden ingediend bij de Minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid, t.a.v. de Directie Wetgeving, Bestuurlijke en 
Juridische Aangelegenheden, Bureau Ondersteuning, Team 1, Postbus 90801, 
2509 LV ’s Gravenhage (fax +31(0)70 3335116). Het bezwaarschrift dient te 
worden ondertekend en ten minste te bevatten de naam en het adres van de 
indiener, de dagtekening, een omschrijving van deze beschikking alsmede de 
reden(en) waarom de beschikking niet juist wordt gevonden. Het bezwaarschrift 
dient in de Nederlandse taal te zijn gesteld. Een bezwaarschrift kan ook per e-mail 
worden ingediend. Dan moet het bezwaarschrift in pdf-formaat als bijlage in de e-
mail worden verzonden. Deze bijlage moet een ingescande natte handtekening 
bevatten. Hiermee wordt bedoeld dat het bezwaarschrift met de hand moet 
worden ondertekend, voordat het wordt ingescand en opgeslagen in pdf-formaat. 
Deze e-mail met bijlage kan gezonden worden naar: 
 wbja-bezwaren-bo-t1@minszw.nl 
 
Ik verzoek u ook om bij het bezwaarschrift een kopie van deze beschikking en van 
eventuele andere op de zaak betrekking hebbende stukken te voegen. 
 
Het bezwaar schort de werking van deze beschikking niet op. 
 
Indien bezwaar is ingesteld, kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank een 
verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend (artikel 8:81 Awb). 
 

Naar aanleiding van het geconstateerde maakt de Inspectie SZW in dit geval geen 
boeterapport op, omdat met betrekking tot het geconstateerde geen arbeid werd 
verricht ten tijde van de inspectie.  
Tegen deze mededeling kunt u geen bezwaarschrift indienen. 
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Datum      
Betreft Stillegging werkzaamheden 
 
 
 

Vanaf 1 januari 2013 is er nieuwe wetgeving van kracht op grond waarvan de Inspectie SZW strenger optreedt 
bij het aantreffen van overtredingen. Voor meer informatie kunt u terecht op www.inspectieszw.nl. 
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T 070 333 6383 
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A1342/76/01 

 

 

 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Op vrijdag 13 januari 2017 heeft de heer , arbeidsinspecteur 
bij de Inspectie SZW, een inspectie uitgevoerd op uw arbeidsplaats: 

 Nieuwbouw parkeergarage Buitenhaven 
Oranjesingel/Noordweg 
Kampen 

 
Er is tijdens dat bezoek gesproken met de heer  en mevrouw  
G. Smith van Gemeente Kampen en de heer  van uw bedrijf. 
 
Deze inspectie vond plaats in het kader van het project “Verontreinigde grond”  
naar aanleiding van diverse berichten in de media.  
 
Tijdens de inspectie is nagegaan of aan een aantal wettelijke bepalingen op het 
gebied van arbeidsomstandigheden werd voldaan. Hierbij is het volgende 
geconstateerd in het kader van de Arbeidsomstandighedenwetgeving: 
 
Op de bouwplaats aan de Oranjesingel/Noordweg te Kampen wordt door uw 
bedrijf in opdracht van Gemeente Kampen een nieuwe parkeergarage 
gerealiseerd.  
De bouwlocatie waar door u en uw onderaannemers wordt gewerkt staat bekend 
als een voormalig gasfabriekterrein waarvan de bodem- en het aanwezige 
grondwater in de bodem ernstig verontreinigd is.   
De verontreinigingen in de bodem en het grondwater zijn te relateren aan de 
voormalige gasfabriek die aan de Noordweg aanwezig was. 
 
Uit de bodemrapporten, de deelsaneringsplannen voormalige gasfabriek Noordweg 
Kampen (Royal Haskoning DHV kenmerk 

en het VGM projectplan bodemsanering 
(Sallandse Wegenbouw) blijkt dat de bodem en het grondwater op de bouwplaats 
ernstig verontreinigd zijn met gevaarlijke en kankerverwekkende stoffen.  
Het betreft onder andere de stoffen: minerale olie, benzeen, tolueen, 
ethylbenzeen, xyleen, naftaleen, cyanide (vrij en complex), vinylchloride, koper en 
PAK (10 VROM).  
Bij het verrichten van werkzaamheden in de bodem kunnen veiligheids- en 
gezondheidsrisico’s ontstaan bij het in contact komen met de verontreinigde grond 
en/of de vrijkomende dampen uit de grond. Deze risico’s gelden ook voor het 
aanwezige grondwater en/of de dampen uit het grondwater.  
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Door uw bedrijf is de onderaannemer Sallandse Wegenbouw ingeschakeld voor 
het uitvoeren van de bodem- en grondwatersanering op het voormalige 
gasfabriekterrein. Deze bodem- en grondwatersanering zijn uitgevoerd onder 
leiding een gecertificeerde arbeidshygienist, de heer H. Hofmeester.  
 
Na afronding van de bodemsanering is de putbodem (die nog geheel verontreinigd 
was omdat slechts een deel, een laag van ca. 1,5-2 meter, van de 
bodemverontreiniging wordt verwijderd) door de Sallandse Wegenbouw afgedekt 
met Geotextiel (worteldoek) waarop een laag afdekgrond is aangebracht.   
 
Door uw bedrijf is vervolgens opdracht gegeven aan IJsselmeerbeton (IJB groep) 
en in onderaanneming heibedrijf Van Dieren voor het heien van de 
funderingspalen voor de nieuwe parkeergarage.  
Tijdens deze heiwerkzaamheden zijn drie werknemers van het heibedrijf ziek 
geworden als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke en kankerverwekkende 
stoffen uit de bodem. De heiwerkzaamheden zijn hierop door het heibedrijf 
gestaakt. 
  
Blootstelling aan gevaarlijke stoffen 
Het volgende ernstige gevaar voor personen is geconstateerd: 

1. Tijdens de inspectie is geconstateerd dat 98 van de 128 heipalen zijn 
aangebracht in de verontreinigde bodem van de bouwplaats. Deze 
heipalen zijn geslagen zonder dat er maatregelen zijn genomen ter 
voorkoming van blootstelling aan gevaarlijke en/of kankerverwekkende 
stoffen uit de bodem en/of het grondwater. Door het heien kan o.a. het 
verontreinigde grondwater en de vluchtige dampen uit dit verontreinigde 
grondwater langs de heipaal naar boven komen. 
Werknemers en derden konden hierdoor tijdens de heiwerkzaamheden 
zijn blootgesteld aan gevaarlijke en kankerverwekkende stoffen uit de 
bodem en/of het grondwater. Het ernstig gevaar bestaat uit de mogelijke 
blootstelling aan gevaarlijke en kankerverwekkende stoffen (zie pagina 1 
van 5).  
 
> Vanwege het ernstige gevaar voor personen mag het werk niet 
meer aanvangen.  
De stillegging wordt hierbij schriftelijk bevestigd (zie bijlage 1). 

 
Wat u moet doen: 
 U moet er voor zorgen dat het ernstige gevaar voor personen zoals 

genoemd onder 1. direct wordt opgeheven. 
 
 Dit kunt u bijvoorbeeld doen door het treffen van de volgende maatregelen: 

De opdrachtgever is verplicht in de ontwerpfase zich ervan te 
vergewissen dat de betrokken werkgevers en zelfstandigen in staat zijn 
de verplichtingen voor de arbeidsomstandigheden die gelden in de 
uitvoeringsfase na te komen. In dit geval houdt dat in dat de 
opdrachtgever er voor zorgt /-laat zorgen dat door een deskundig 
persoon (HVK of arbeidshygienist) een werkplan/uitvoeringsplan wordt 
opgesteld dat een volledig inzicht geeft in de actuele 
verontreinigingssituatie in de bouwput, de aanwezige blootstellingsrisico’s 
tijdens het heien/boren van grondverdringende palen, de gekozen 
veiligheidsklasse (T&F klasse) en de te nemen maatregelen om de 
werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren (incl. pbm’s, meetplan, 
kraanuitvoering en bodemvochtigheid) waarbij de arbeidshygiënische 
strategie gevolgd dient te worden en collectieve veiligheidsmiddelen de 
voorrang hebben boven persoonlijke beschermingsmiddelen.  
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Bij het opstellen van het werkplan/uitvoeringsplan kunt u de richtlijn 
CROW 132 “Werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd 
grondwater”, 4e druk als leidraad gebruiken.  
Het werkplan/uitvoeringsplan dient aan de Inspectie SZW, t.a.v. de heer 

, te worden overlegd. 
of 
U treft andere maatregelen die het ernstige gevaar voor personen 
opheffen. 

 
Meer informatie over de Arbeidsomstandighedenwetgeving, de Arbeidstijdenwet 
en de handhaving door de Inspectie SZW vindt u op: 
www.inspectieszw.nl/arbeidsomstandigheden. Daar kunt u onder “Toezicht en 
handhaving” ook lezen wat ‘soortgelijke overtredingen’ zijn en, indien aanwezig, 
vindt u op www.inspectieszw.nl/publicaties bij ‘Soort publicatie’ met de keuze 
‘Arbobrochures’ een brochure over arbeidsveiligheid speciaal voor uw branche. 
Mogelijk is er een arbocatalogus voor uw branche beschikbaar. Meer informatie 
hierover vindt u op www.arboportaal.nl/externe-bronnen/inhoud/arbocatalogi. In 
de arbocatalogus voor uw branche kunt u lezen welke maatregelen u kunt nemen 
om aan de wettelijke bepalingen te voldoen. Andere maatregelen blijven ook 
mogelijk, als die hetzelfde beschermingsniveau geven. 
 
Een afschrift van deze brief is verzonden aan uw medezeggenschapsorgaan. 
 
Indien gewenst kunt u op deze brief schriftelijk reageren t.a.v. de heer  

. Wilt u dan het kenmerk en de datum van deze brief vermelden? U 
kunt ook telefonisch contact opnemen met de in het briefhoofd vermelde 
contactpersoon. 
 
 
Hoogachtend, 
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
namens deze, 
de projectleider 
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Directie Arbo 

 
Datum 

     

Onze referentie 
A1342/76/01 

  

 

Bijlage 1 
 
Deze bijlage behoort bij de inspectiebrief met kenmerk A1342/76/01 naar 
aanleiding van de inspectie op 13 januari 2017 door de heer , 
arbeidsinspecteur bij de Inspectie SZW, op de arbeidsplaats: 

 Nieuwbouw parkeergarage Buitenhaven 
Oranjesingel/Noordweg 
Kampen 

 
Stillegging  
 
Het volgende ernstige gevaar voor personen is geconstateerd: 
 
Tijdens de inspectie is geconstateerd dat 98 van de 128 heipalen zijn aangebracht  
in de verontreinigde bodem van de bouwplaats. Deze heipalen zijn geslagen 
zonder dat er maatregelen zijn genomen ter voorkoming van blootstelling aan 
gevaarlijke en/of kankerverwekkende stoffen uit de bodem en/of het grondwater. 
Door het heien kan o.a. het verontreinigde grondwater en de vluchtige dampen uit 
dit verontreinigde grondwater langs de heipaal naar boven komen. 
Werknemers en derden konden hierdoor tijdens de heiwerkzaamheden zijn 
blootgesteld aan gevaarlijke en kankerverwekkende stoffen uit de bodem en/of 
het grondwater. Het ernstig gevaar bestaat uit de mogelijke blootstelling aan 
gevaarlijke en kankerverwekkende stoffen uit de bodem en/of het grondwater.  
 
De heer  heeft, daartoe bevoegd op grond van de 
Arbeidsomstandighedenwet, artikel 28, de heer  op vrijdag 
13 januari 2016 om 16:15 uur bevolen dat de heiwerkzaamheden niet 
meer mogen aanvangen in verband met ernstig gevaar voor personen.  
 
De stillegging zal worden opgeheven als er geen ernstig gevaar voor personen 
(meer) bestaat. 
  
Dit kunt u bijvoorbeeld doen door het treffen van de volgende maatregelen: 

De opdrachtgever is verplicht in de ontwerpfase zich ervan te vergewissen 
dat de betrokken werkgevers en zelfstandigen in staat zijn de 
verplichtingen voor de arbeidsomstandigheden die gelden in de 
uitvoeringsfase na te komen. In dit geval houdt dat in dat de 
opdrachtgever er voor zorgt /-laat zorgen dat door een deskundig persoon 
(HVK of arbeidshygienist) een werkplan/uitvoeringsplan wordt opgesteld 
dat een volledig inzicht geeft in de actuele verontreinigingssituatie in de 
bouwput, de aanwezige blootstellingrisico’s tijdens het heien/boren van 
grondverdringende palen, de gekozen veiligheidsklasse (T&F klasse) en de 
te nemen maatregelen om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren 
(incl. pbm’s, meetplan, kraanuitvoering en bodemvochtigheid) waarbij de 
arbeidshygiënische strategie gevolgd dient te worden en collectieve 
veiligheidsmiddelen de voorrang hebben boven persoonlijke 
beschermingsmiddelen. 
Bij het opstellen van het werkplan/uitvoeringsplan kunt u de richtlijn 
CROW 132 “Werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd 
grondwater”, 4e druk als leidraad gebruiken.  
Het werkplan/uitvoeringsplan dient aan de Inspectie SZW, t.a.v. de heer 

, te worden overlegd. 
of 
U treft andere maatregelen die het ernstige gevaar voor personen 
opheffen. 

Deze zijn gebaseerd op artikel 4.6, eerste lid van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit. 
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Directie Arbo 

 
Datum 

     

Onze referentie 
A1342/76/01 

  

 

 
Hieronder zet ik uiteen waarom ik bovengenoemde voorbeeldmaatregelen noem.  
Een werkgever waarbij is stilgelegd wil meestal zo snel mogelijk de 
werkzaamheden weer voortzetten. Hij wil dan ook graag direct weten welke 
maatregelen door de inspectie in ieder geval voldoende zullen worden geacht om 
het ernstig gevaar weg te nemen en de stillegging in te trekken. Dit is de reden 
dat de inspectie maatregelen noemt. Hierbij wordt de mogelijkheid open gelaten 
dat de werkgever op een andere wijze het ernstige gevaar wegneemt. Hij is niet 
verplicht om de genoemde maatregelen te nemen. Het kan ook anders. Als door 
de andere maatregelen het ernstige gevaar wordt weggenomen, wordt de 
stillegging opgeheven. De genoemde maatregelen zijn in die zin vrijblijvend.  
 
Indien u van mening bent dat het ernstige gevaar is opgeheven, dient u contact 
op te nemen met de inspecteur. Deze zal vervolgens beoordelen of de stillegging 
kan worden opgeheven.  
 
Ingevolge artikel 1 onder 1o Wet op de Economische Delicten (WED) wordt het 
negeren van een stillegging aangemerkt als een economisch delict. Indien de 
stillegging met opzet wordt genegeerd is er sprake van een misdrijf zoals 
omschreven in artikel 2 eerste lid van de WED. 
 

De stillegging is een beschikking in de zin van artikel 1:3, tweede lid van de 
Algemene wet bestuursrecht (Awb). U bent niet in de gelegenheid gesteld uw 
zienswijze naar voren te brengen (artikel 4:8 Awb), in verband met het 
spoedeisende karakter van deze beschikking (artikel 4:11 onder a Awb). 
Overeenkomstig de Awb kan tegen deze beschikking schriftelijk bezwaar worden 
gemaakt door degene wiens belang rechtstreeks bij deze beschikking betrokken 
is. Daartoe moet binnen zes weken na de dag van verzending van deze 
beschikking een bezwaarschrift worden ingediend bij de Minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid, t.a.v. de Directie Wetgeving, Bestuurlijke en 
Juridische Aangelegenheden, Bureau Ondersteuning, Team 1, Postbus 90801, 
2509 LV ’s Gravenhage (fax +31(0)70 3335116). Het bezwaarschrift dient te 
worden ondertekend en ten minste te bevatten de naam en het adres van de 
indiener, de dagtekening, een omschrijving van deze beschikking alsmede de 
reden(en) waarom de beschikking niet juist wordt gevonden. Het bezwaarschrift 
dient in de Nederlandse taal te zijn gesteld. Een bezwaarschrift kan ook per e-mail 
worden ingediend. Dan moet het bezwaarschrift in pdf-formaat als bijlage in de e-
mail worden verzonden. Deze bijlage moet een ingescande natte handtekening 
bevatten. Hiermee wordt bedoeld dat het bezwaarschrift met de hand moet 
worden ondertekend, voordat het wordt ingescand en opgeslagen in pdf-formaat. 
Deze e-mail met bijlage kan gezonden worden naar: 
 wbja-bezwaren-bo-t1@minszw.nl 
 
Ik verzoek u ook om bij het bezwaarschrift een kopie van deze beschikking en van 
eventuele andere op de zaak betrekking hebbende stukken te voegen. 
 
Het bezwaar schort de werking van deze beschikking niet op. 
 
Indien bezwaar is ingesteld, kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank een 
verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend (artikel 8:81 Awb). 
 

Naar aanleiding van het geconstateerde maakt de Inspectie SZW in dit geval geen 
boeterapport op, omdat met betrekking tot het geconstateerde geen arbeid werd 
verricht ten tijde van de inspectie.  
Tegen deze mededeling kunt u geen bezwaarschrift indienen. 
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> Retouradres Postbus 90801 2509 LV  Den Haag 

Hegeman Beton- en Industriebouw B.V. 
t.a.v. de directie 
Postbus 224 
7440 AE  NIJVERDAL 
 
7440AE224 

 

Datum < wordt automatisch gevuld > 
Betreft Stillegging werkzaamheden 
 
 
 

Vanaf 1 januari 2013 is er nieuwe wetgeving van kracht op grond waarvan de Inspectie SZW strenger optreedt 
bij het aantreffen van overtredingen. Voor meer informatie kunt u terecht op www.inspectieszw.nl. 
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Directie Arbo 

 
Parnassusplein 5 
2511 VX  Den Haag 
Postbus 90801 
2509 LV  Den Haag 
www.inspectieszw.nl 

Contactpersoon 
Medewerker afd. 
Inspectieondersteuning 

T 070 333 6383 

 
Onze referentie 
A1342/76/01 

 

 

 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Op vrijdag 13 januari 2017 heeft de heer , arbeidsinspecteur 
bij de Inspectie SZW, een inspectie uitgevoerd op uw arbeidsplaats: 

 Nieuwbouw parkeergarage Buitenhaven 
Oranjesingel/Noordweg 
Kampen 

 
Er is tijdens dat bezoek gesproken met de heer  en mevrouw  

 van Gemeente Kampen en de heer  van uw bedrijf. 
 
Deze inspectie vond plaats in het kader van het project “Verontreinigde grond”  
naar aanleiding van diverse berichten in de media.  
 
Tijdens de inspectie is nagegaan of aan een aantal wettelijke bepalingen op het 
gebied van arbeidsomstandigheden werd voldaan. Hierbij is het volgende 
geconstateerd in het kader van de Arbeidsomstandighedenwetgeving: 
 
Op de bouwplaats aan de Oranjesingel/Noordweg te Kampen wordt door uw 
bedrijf in opdracht van Gemeente Kampen een nieuwe parkeergarage 
gerealiseerd.  
De bouwlocatie waar door u en uw onderaannemers wordt gewerkt staat bekend 
als een voormalig gasfabriekterrein waarvan de bodem- en het aanwezige 
grondwater in de bodem ernstig verontreinigd is.   
De verontreinigingen in de bodem en het grondwater zijn te relateren aan de 
voormalige gasfabriek die aan de Noordweg aanwezig was. 
 
Uit de bodemrapporten, de deelsaneringsplannen voormalige gasfabriek Noordweg 
Kampen (Royal Haskoning DHV kenmerk BD2141/R001-F1/JBUI/NVW/Gron en 
BD2141/R001-D1/JBUI/NVW/Gron) en het VGM projectplan bodemsanering 
(Sallandse Wegenbouw) blijkt dat de bodem en het grondwater op de bouwplaats 
ernstig verontreinigd zijn met gevaarlijke en kankerverwekkende stoffen.  
Het betreft onder andere de stoffen: minerale olie, benzeen, tolueen, 
ethylbenzeen, xyleen, naftaleen, cyanide (vrij en complex), vinylchloride, koper en 
PAK (10 VROM).  
Bij het verrichten van werkzaamheden in de bodem kunnen veiligheids- en 
gezondheidsrisico’s ontstaan bij het in contact komen met de verontreinigde grond 
en/of de vrijkomende dampen uit de grond. Deze risico’s gelden ook voor het 
aanwezige grondwater en/of de dampen uit het grondwater.  
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Directie Arbo 

 
Datum 
< wordt automatisch gevuld > 

Onze referentie 
A1342/76/01 

  

 

 
Door uw bedrijf is de onderaannemer Sallandse Wegenbouw ingeschakeld voor 
het uitvoeren van de bodem- en grondwatersanering op het voormalige 
gasfabriekterrein. Deze bodem- en grondwatersanering zijn uitgevoerd onder 
leiding een gecertificeerde arbeidshygienist, de heer H. Hofmeester.  
 
Na afronding van de bodemsanering is de putbodem (die nog geheel verontreinigd 
was omdat slechts een deel, een laag van ca. 1,5-2 meter, van de 
bodemverontreiniging wordt verwijderd) door de Sallandse Wegenbouw afgedekt 
met Geotextiel (worteldoek) waarop een laag afdekgrond is aangebracht.   
 
Door uw bedrijf is vervolgens opdracht gegeven aan IJsselmeerbeton (IJB groep) 
en in onderaanneming heibedrijf Van Dieren voor het heien van de 
funderingspalen voor de nieuwe parkeergarage.  
Tijdens deze heiwerkzaamheden zijn drie werknemers van het heibedrijf ziek 
geworden als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke en kankerverwekkende 
stoffen uit de bodem. De heiwerkzaamheden zijn hierop door het heibedrijf 
gestaakt. 
  
Blootstelling aan gevaarlijke stoffen 
Het volgende ernstige gevaar voor personen is geconstateerd: 

1. Tijdens de inspectie is geconstateerd dat 98 van de 128 heipalen zijn 
aangebracht in de verontreinigde bodem van de bouwplaats. Deze 
heipalen zijn geslagen zonder dat er maatregelen zijn genomen ter 
voorkoming van blootstelling aan gevaarlijke en/of kankerverwekkende 
stoffen uit de bodem en/of het grondwater. Door het heien kan o.a. het 
verontreinigde grondwater en de vluchtige dampen uit dit verontreinigde 
grondwater langs de heipaal naar boven komen. 
Werknemers en derden konden hierdoor tijdens de heiwerkzaamheden 
zijn blootgesteld aan gevaarlijke en kankerverwekkende stoffen uit de 
bodem en/of het grondwater. Het ernstig gevaar bestaat uit de mogelijke 
blootstelling aan gevaarlijke en kankerverwekkende stoffen (zie pagina 1 
van 5).  
 
> Vanwege het ernstige gevaar voor personen mag het werk niet 
meer aanvangen.  
De stillegging wordt hierbij schriftelijk bevestigd (zie bijlage 1). 

 
Wat u moet doen: 
 U moet er voor zorgen dat het ernstige gevaar voor personen zoals 

genoemd onder 1. direct wordt opgeheven. 
 
 Dit kunt u bijvoorbeeld doen door het treffen van de volgende maatregelen: 

 De opdrachtgever is verplicht in de ontwerpfase zich ervan te 
vergewissen dat de betrokken werkgevers en zelfstandigen in staat zijn 
de verplichtingen voor de arbeidsomstandigheden die gelden in de 
uitvoeringsfase na te komen. In dit geval houdt dat in dat de 
opdrachtgever er voor zorgt /-laat zorgen dat door een deskundig 
persoon (HVK of arbeidshygienist) een werkplan/uitvoeringsplan wordt 
opgesteld dat een volledig inzicht geeft in de actuele 
verontreinigingssituatie in de bouwput, de aanwezige blootstellingsrisico’s 
tijdens het heien/boren van grondverdringende palen, de gekozen 
veiligheidsklasse (T&F klasse) en de te nemen maatregelen om de 
werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren (incl. pbm’s, meetplan, 
kraanuitvoering en bodemvochtigheid) waarbij de arbeidshygiënische 
strategie gevolgd dient te worden en collectieve veiligheidsmiddelen de 
voorrang hebben boven persoonlijke beschermingsmiddelen.  
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Directie Arbo 

 
Datum 
< wordt automatisch gevuld > 

Onze referentie 
A1342/76/01 

  

 

 
Bij het opstellen van het werkplan/uitvoeringsplan kunt u de richtlijn 
CROW 132 “Werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd 
grondwater”, 4e druk als leidraad gebruiken.  
Het werkplan/uitvoeringsplan dient aan de Inspectie SZW, t.a.v. de heer 
L.M. van der Sanden, te worden overlegd. 
of 

 U treft andere maatregelen die het ernstige gevaar voor personen 
opheffen. 

 
Meer informatie over de Arbeidsomstandighedenwetgeving, de Arbeidstijdenwet 
en de handhaving door de Inspectie SZW vindt u op: 
www.inspectieszw.nl/arbeidsomstandigheden. Daar kunt u onder “Toezicht en 
handhaving” ook lezen wat ‘soortgelijke overtredingen’ zijn en, indien aanwezig, 
vindt u op www.inspectieszw.nl/publicaties bij ‘Soort publicatie’ met de keuze 
‘Arbobrochures’ een brochure over arbeidsveiligheid speciaal voor uw branche. 
Mogelijk is er een arbocatalogus voor uw branche beschikbaar. Meer informatie 
hierover vindt u op www.arboportaal.nl/externe-bronnen/inhoud/arbocatalogi. In 
de arbocatalogus voor uw branche kunt u lezen welke maatregelen u kunt nemen 
om aan de wettelijke bepalingen te voldoen. Andere maatregelen blijven ook 
mogelijk, als die hetzelfde beschermingsniveau geven. 
 
Een afschrift van deze brief is verzonden aan uw medezeggenschapsorgaan. 
 
Indien gewenst kunt u op deze brief schriftelijk reageren t.a.v. de heer  

. Wilt u dan het kenmerk en de datum van deze brief vermelden? U 
kunt ook telefonisch contact opnemen met de in het briefhoofd vermelde 
contactpersoon. 
 
 
Hoogachtend, 
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
namens deze, 
de projectleider 
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Directie Arbo 

 
Datum 
< wordt automatisch gevuld > 

Onze referentie 
A1342/76/01 

  

 

Bijlage 1 
 
Deze bijlage behoort bij de inspectiebrief met kenmerk A1342/76/01 naar 
aanleiding van de inspectie op 13 januari 2017 door de heer L.M. van der Sanden, 
arbeidsinspecteur bij de Inspectie SZW, op de arbeidsplaats: 

 Nieuwbouw parkeergarage Buitenhaven 
Oranjesingel/Noordweg 
Kampen 

 
Stillegging  
 
Het volgende ernstige gevaar voor personen is geconstateerd: 
 
Tijdens de inspectie is geconstateerd dat 98 van de 128 heipalen zijn aangebracht  
in de verontreinigde bodem van de bouwplaats. Deze heipalen zijn geslagen 
zonder dat er maatregelen zijn genomen ter voorkoming van blootstelling aan 
gevaarlijke en/of kankerverwekkende stoffen uit de bodem en/of het grondwater. 
Door het heien kan o.a. het verontreinigde grondwater en de vluchtige dampen uit 
dit verontreinigde grondwater langs de heipaal naar boven komen. 
Werknemers en derden konden hierdoor tijdens de heiwerkzaamheden zijn 
blootgesteld aan gevaarlijke en kankerverwekkende stoffen uit de bodem en/of 
het grondwater. Het ernstig gevaar bestaat uit de mogelijke blootstelling aan 
gevaarlijke en kankerverwekkende stoffen uit de bodem en/of het grondwater.  
 
De heer  heeft, daartoe bevoegd op grond van de 
Arbeidsomstandighedenwet, artikel 28, de heer  op vrijdag 
13 januari 2016 om 16:15 uur bevolen dat de heiwerkzaamheden niet 
meer mogen aanvangen in verband met ernstig gevaar voor personen.  
 
De stillegging zal worden opgeheven als er geen ernstig gevaar voor personen 
(meer) bestaat. 
  
Dit kunt u bijvoorbeeld doen door het treffen van de volgende maatregelen: 

 De opdrachtgever is verplicht in de ontwerpfase zich ervan te vergewissen 
dat de betrokken werkgevers en zelfstandigen in staat zijn de 
verplichtingen voor de arbeidsomstandigheden die gelden in de 
uitvoeringsfase na te komen. In dit geval houdt dat in dat de 
opdrachtgever er voor zorgt /-laat zorgen dat door een deskundig persoon 
(HVK of arbeidshygienist) een werkplan/uitvoeringsplan wordt opgesteld 
dat een volledig inzicht geeft in de actuele verontreinigingssituatie in de 
bouwput, de aanwezige blootstellingrisico’s tijdens het heien/boren van 
grondverdringende palen, de gekozen veiligheidsklasse (T&F klasse) en de 
te nemen maatregelen om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren 
(incl. pbm’s, meetplan, kraanuitvoering en bodemvochtigheid) waarbij de 
arbeidshygiënische strategie gevolgd dient te worden en collectieve 
veiligheidsmiddelen de voorrang hebben boven persoonlijke 
beschermingsmiddelen. 
Bij het opstellen van het werkplan/uitvoeringsplan kunt u de richtlijn 
CROW 132 “Werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd 
grondwater”, 4e druk als leidraad gebruiken.  
Het werkplan/uitvoeringsplan dient aan de Inspectie SZW, t.a.v. de heer 
L.M. van der Sanden, te worden overlegd. 
of 

 U treft andere maatregelen die het ernstige gevaar voor personen 
opheffen. 

Deze zijn gebaseerd op artikel 4.6, eerste lid van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit. 
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Datum 
< wordt automatisch gevuld > 

Onze referentie 
A1342/76/01 

  

 

 
Hieronder zet ik uiteen waarom ik bovengenoemde voorbeeldmaatregelen noem.  
Een werkgever waarbij is stilgelegd wil meestal zo snel mogelijk de 
werkzaamheden weer voortzetten. Hij wil dan ook graag direct weten welke 
maatregelen door de inspectie in ieder geval voldoende zullen worden geacht om 
het ernstig gevaar weg te nemen en de stillegging in te trekken. Dit is de reden 
dat de inspectie maatregelen noemt. Hierbij wordt de mogelijkheid open gelaten 
dat de werkgever op een andere wijze het ernstige gevaar wegneemt. Hij is niet 
verplicht om de genoemde maatregelen te nemen. Het kan ook anders. Als door 
de andere maatregelen het ernstige gevaar wordt weggenomen, wordt de 
stillegging opgeheven. De genoemde maatregelen zijn in die zin vrijblijvend.  
 
Indien u van mening bent dat het ernstige gevaar is opgeheven, dient u contact 
op te nemen met de inspecteur. Deze zal vervolgens beoordelen of de stillegging 
kan worden opgeheven.  
 
Ingevolge artikel 1 onder 1o Wet op de Economische Delicten (WED) wordt het 
negeren van een stillegging aangemerkt als een economisch delict. Indien de 
stillegging met opzet wordt genegeerd is er sprake van een misdrijf zoals 
omschreven in artikel 2 eerste lid van de WED. 
 
BEZWAAR 
 
De stillegging is een beschikking in de zin van artikel 1:3, tweede lid van de 
Algemene wet bestuursrecht (Awb). U bent niet in de gelegenheid gesteld uw 
zienswijze naar voren te brengen (artikel 4:8 Awb), in verband met het 
spoedeisende karakter van deze beschikking (artikel 4:11 onder a Awb). 
Overeenkomstig de Awb kan tegen deze beschikking schriftelijk bezwaar worden 
gemaakt door degene wiens belang rechtstreeks bij deze beschikking betrokken 
is. Daartoe moet binnen zes weken na de dag van verzending van deze 
beschikking een bezwaarschrift worden ingediend bij de Minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid, t.a.v. de Directie Wetgeving, Bestuurlijke en 
Juridische Aangelegenheden, Bureau Ondersteuning, Team 1, Postbus 90801, 
2509 LV ’s Gravenhage (fax +31(0)70 3335116). Het bezwaarschrift dient te 
worden ondertekend en ten minste te bevatten de naam en het adres van de 
indiener, de dagtekening, een omschrijving van deze beschikking alsmede de 
reden(en) waarom de beschikking niet juist wordt gevonden. Het bezwaarschrift 
dient in de Nederlandse taal te zijn gesteld. Een bezwaarschrift kan ook per e-mail 
worden ingediend. Dan moet het bezwaarschrift in pdf-formaat als bijlage in de e-
mail worden verzonden. Deze bijlage moet een ingescande natte handtekening 
bevatten. Hiermee wordt bedoeld dat het bezwaarschrift met de hand moet 
worden ondertekend, voordat het wordt ingescand en opgeslagen in pdf-formaat. 
Deze e-mail met bijlage kan gezonden worden naar: 
 wbja-bezwaren-bo-t1@minszw.nl 
 
Ik verzoek u ook om bij het bezwaarschrift een kopie van deze beschikking en van 
eventuele andere op de zaak betrekking hebbende stukken te voegen. 
 
Het bezwaar schort de werking van deze beschikking niet op. 
 
Indien bezwaar is ingesteld, kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank een 
verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend (artikel 8:81 Awb). 
 
Mededeling 
Naar aanleiding van het geconstateerde maakt de Inspectie SZW in dit geval geen 
boeterapport op, omdat met betrekking tot het geconstateerde geen arbeid werd 
verricht ten tijde van de inspectie.  
Tegen deze mededeling kunt u geen bezwaarschrift indienen. 

19 januari 201719 januari 2017
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Alarmkaart 

 

LET OP: 
Door het bellen van 112 wordt niet automatisch de Inspectie SZW  

in kennis gesteld van een ongeval. 
 

Zie geldende procedures op het project informatiebord! 

ALARMKAART / ALARMKARTE / SOS 

POLITIE, BRANDWEER, AMBULANCE 

Projectnummer 1650050 ALARMNUMMER / 
EURONOTRUFNUMMER 

112 
Projectnaam Parkeergarage Buitenhaven 

Projectadres Christinaweg (T.h.v. 42) te Kampen 

V&G-coördinator Uitvoeringsfase 

Naam   06 –  

(Hoofd-)Uitvoerder / Bauleiter 

Naam   06  

Naam    

Bedrijfshulpverleners (BHV-ers) 

Naam   06 -  

Naam   06 -  

Naam    

Belangrijke Telefoonnummers 

EHBO / Huisarts (1) 
Huisartsenpraktijk Hanzepraktijk 

Oostzeestraat 46 
 038 331 2191 

Ziekenhuis 
Isala Kampen 

Engelenbergplantsoen 7 
 038 – 424 6000 

Politie  Centraal meldingsnummer  0900 - 8844 (geen spoed) 

Inspectie SZW Centraal meldingsnummer  0800 - 5151 

Aboma BV Algemeen nummer Aboma BV  0318 - 691920 

Locatie AED Locatie AED  
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Activiteit Arbo risico Maatregelen Evaluatie 

Algemeen 

 Algemene onveilige 
situaties,  

 Ziekte- en ongevallen, 
gebruik (elektrisch) 
gereedschap, 

 Jeugdigen, 

 Kraanw erk 

 VGM-projectplan, verzuim beleid, registraties, rapportage ongevallen, inzet BHV, ter beschikking stellen 
PBM's 

 Voorlichting en w erken volgens werk instructies.  

 Toepassing LMRA, toolbox-meetings en startwerkinstructies 

 Deugdelijke staat steigers en ladders. (gekeurd) 

 Deugdelijke staat elektrisch gereedschap (gekeurd). 

 Bezit keuringsrapporten kraan en bezit geldige deskundigheidsbew ijs 

 

Inrichten bouw plaats 
 Brand 

 Hygiëne 
 Op terrein voldoende w as- kleedruimte BHV-er / EHBO-er  

 
 

Bouwfase Activiteit / bestek post Arbo-risico Risico-oorzaak Maatregelen Evaluatie  

Grondw erk  Ontgraven leidingsleuf  

 Gehoorbeschadiging 

 Omvallen zw aar materieel 

 Instorten sleufw and 
 Bekneld raken 

 Machinelaw aai 

 Ongew ilde bew eging van de 
graafmachine 

 Geen stabiliteitsanalyse verricht 

 Instorten sleufw and 

 Groter rioolleidingen 

 PBM's 

 Stabiliseren materieel 

 Werkmethode 

 Toepassing grond kerende 
constructies 

 Voorlichting en onderricht 

 

Grondw erk  Kabels en leidingen  Elektrocutie  Raken kabels bij w erkzaamheden  Klic melding vooraf  

Grondw erk  Aftrillen 
 Gehoorbeschadiging 

 Gew richts- en spierletsel 

 Machinelaw aai 

 Trillingen 
 PBM  

Grondw erk 
 Aanvullen putten en 

sleuven 

 Gehoorbeschadiging 

 Gew richts- en spierletsel 

 Bekneld raken 

 Machinelaw aai 

 Trillingen 

 Ondeskundig machinegebruik 

 Werkmethode 

 PBM  

Grondw erk 

 Grondw erk Sanering-
w erken in 

verontreinigde grond 

 Lichamelijk letsel w erknemers / 
omgeving 

 Vervuilde grond onder de 
bouw put aanwezig 

 Zie VGM-deelplan 2513-008  

Heiw erk  Heiw erk/palen boren 
 Omvallen Heistelling 

 Gehoorbeschadiging 

 Slechte ondergrond onder de 
heistelling 

 Geluid 

 Zie VGM-deelplan Heibedrijf  

 Schotten gebruiken indien nodig 

 Voorlichting 

 Aanpikken volgens instructie 

 Dragen PBM’s 

 

Betonw erk  Aanbrengen w apening 

 Fysieke overbelasting 

 Bekneld raken 

 Struikelen 

 Handmatig (ver) plaatsen zwaar 
materiaal 

 Ongunstige lichaamshouding 
t.o.v. Krachtinspanning 

 Onzorgvuldig plaatsen van de 
w apeningsnetten 

 Onoplettendheid bij het 
aanbrengen van de 
vloerw apening 

 Mechanische hulpmiddelen 

 Werkmethode 

 Voorlichting en onderricht 

 Netheid 
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Bouwfase Activiteit / bestek post Arbo-risico Risico-oorzaak Maatregelen Evaluatie  

Betonw erk 

 Beton storten 

 Aanbrengen 
opstortingen 

 monititisch afw erken 
keldervloer en 

hellingbaanvloer 

 Storten w anden 
parkeergarage en 
hellingbaan 

 Aanbrengen druklaag 

 Fysieke overbelasting 

 Bekneld raken 

 Gew richts- en spierletsel 

 Hanteren van de kubel 

 Ongunstige lichaamshouding 
t.o.v. Krachtinspanning 

 Onoplettendheid tijdens de 
stortwerkzaamheden 

 Trillingen 

 Voorlichting en onderricht 

 Werkmethode 

 Zie Werkplan Beton, VGM-
paragraaf 

 

Verdiepingsvloeren 
 Aanbrengen van breed- 

en kanaalplaat vloeren 
 Lichamelijk letsel 

 Bekneld raken 

 Onzorgvuldige bevestiging van de 
hijsklemmen 

 Onzorgvuldigheid bij plaatsen 

 Werkmethode 

 Voorlichting en onderricht  

Prefab beton 

 Aanbrengen trappen, 
kolommen en balken 

 biggenruggen 

 Lichamelijk letsel 

 Bekneld raken 

 Valgevaar 

 Onzorgvuldig bevestigen van de 
hijsmiddelen 

 Onzorgvuldigheid bij plaatsen 

 -Werken op hoogte 

 Opstellen w erkplan 

 Voorlichting en onderricht 

 Valgordels / Valbeveiliging 
 

Algemeen prefab 
 Transport en montage 

 Omw aaien 

 Fysieke belasting 

 Lichamelijk letsel 

 Zw aar tillen 

 Wind bij reeds geplaatste / 
realiseerde onderdelen 

 Gecertif iceerd kraanbedrijf  

 Schoren 

 Werkzaamheden staken 
 

Metselw erk  Metselw erk gevelstenen 

 Fysieke overbelasting 

 Lichamelijk letsel 

 Eczeem 

 Ongunstige lichaamshouding 

 Vallen 

 Persoonlijke gevoeligheid 

 (beroepsrisico) 

 Werkmethode 

 Steiger- en leuningw erk 
conform voorschriften 

 Voorlichting en onderricht 

 Zie VGM-deelplan Metselbedrijf  

 

Dakdekkersw erk 
 Aanbrengen 

dakbedekking 
 Lichamelijk letsel 

 Vallen 

 Brand 

 Steiger- en leuningw erk 
conform voorschriften 

 Voorlichting en onderricht 

 Zie VGM-deelplan Dakdekker 

 

Schilderw erk 
 Diverse onderdelen 

 Aanbrengen belijning 
 Lichamelijk letsel 

 Inademen schadelijke dampen  

 Vallen 

 Ventileren 

 Voorlichting en onderricht  

Verharding 
 Aanbrengen 

verschillende 
verhardingen 

 Lichamelijk letsel 

 Fysieke overbelasting 

 Gehoorbeschadiging 

 Knellen 

 Struikelen 

 Ongunstige lichaamshouding 
t.o.v. De achtinspanning 

 Machinelaw aai 

 Voorlichting en onderricht 

 Werkmethode 

 Zie VGM-deelplan Sallandse 
Wegenbouw  BV 

 

Kozijnen en ramen  Aanbrengen puien  Lichamelijk letsel  Beknelling 
 Voorlichting en onderricht 

 Zie VGM-deelplan Leverancier  

E&W installatie 

 Aanbrengen riolering 

 Aanbrengen E-
installatie 

 Lichamelijk letsel 

 Elektrocutie 

 Beknelling 

 Spanning op onderdelen 

 Vallen 

 Voorlichting en onderricht 

 Zie VGM-deelplan De Groot 

 Instructies 
 

Timmerw erk  Timmerw erk  
 Zie algemeen 

 Steigers en trappen 
 Vallen, struikelen en snijden 

 Steiger- en leuningw erk 
conform voorschriften (Richtlijn 

steigers) 
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Bouwfase Activiteit / bestek post Arbo-risico Risico-oorzaak Maatregelen Evaluatie  

 Werkmethode 

 Netheid / Opruimen 

Staalconstructies en 
metaalw erken 

 Staalconstructies en 
metaalw aren 

 Trappen en balustrades 

 Vallen 

 Fysieke belasting 

 Lasogen / brand 

 Werken op hoogte 

 Tillen 

 Lassen 

 Zie VGM-deelplan 
Staalleverancier 

 Valbeveiliging 

 Gecertif iceerd kraanbedrijf  
inschakelen 

 Gebruik maken van PBM’s 
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Allgemeine Bauplatzregeln Hegeman Bouw en Infra 

Allgemeine Bauplatzregeln Hegeman Bouw en Infra BV 
 
Allgemein gelten unsere folgenden Kernwerte/Regeln  
• Wir arbeiten sicher oder arbeiten nicht. 
• Wir sind die Bauleitung!  
• Gesund und sicher bauen wir gemeinsam mit unseren  
  Bau-Partnern. 
 

Hegeman Bouw en Infra und alle mit ihr verbundenen 
Unternehmen haben die folgende allgemeine Baustellen-
Regeln festgelegt: 

 Die Sanktion von Hegeman Bouw en Infra gilt für die 
Nichteinhaltung dieser Grundregeln. 

 Baustellenmitarbeiter sollten, unter allen Umständen, 
sicher und umweltfreundlich arbeiten in Übereinstimmung 
mit den Regeln die dazu erforderlich sind. 

 Baustellenmitarbeiter müssen sich beim Betreten der 
Baustelle erst bei der Betriebsleitung (= Bauleiter 
Hegeman Bouw en Infra ) anmelden. Aus Gründen der 
Sicherheit wird eine Einführung vor Beginn der Arbeiten 
vorgenommen (Start Arbeitstreffen) durch die Bauleiter 
der Hegeman Bouw en Infra. Die Teilnahme daran ist 
Pflicht. 

 Site Personal sind verpflichtet, die LMRA vor Beginn der 
Arbeiten gelten. 

 Baustellenmitarbeiter sollten in der Lage sein, sich mit 
einer gültigen ID / Personalausweis zu identifizieren. 

 Baustellenmitarbeiter sind verpflichtet, für die Teilnahme 
an Information und Bildung. 

 Baustellenmitarbeiter haben immer die Verbots- und 
Gebotszeichen einzuhalten. 

 Baustellenmitarbeiter unter 18 Jahren dürfen keine 
gefährlichen Arbeiten (in Übereinstimmung mit Gesetzen 
und Vorschriften) durchzuführen. 

 Baustellenmitarbeiter haben für einen sauberen, 
gepflegten und sicheren Arbeitsplatz zu sorgen. 

 Fluchtwege und Flure müssen freigehalten werden. Am 
Ende des Tages muss ein Arbeitsplatz sauber, ordentlich 
und sicher verlassen werden. 

 Baustellenmitarbeiter hat immer die Hausordnung zu 
respektieren und einzuhalten. 

 Baustellenmitarbeiter haben die allgemeine 
Verpflichtung, Schutzhelm und Sicherheitsschuhe zu 
tragen (mindestens S3). 

 Baustellenmitarbeiter müssen alle, die erforderlichen und 
persönliche Schutzausrüstung tragen und anwenden, so 
wie es laut Vorschriften erforderlich ist. Dazu gehört das 
Tragen jeglicher erforderlichen Sicherheitssignalkleidung 
(Anforderungen nach BS EN 471) und Hosenträgergurte 
/ Lanyards. 

 Baustellenmitarbeiter, sollen Am Arbeitsplatz den Abfall 
schon getrennt in geeigneten Container entsorgen. 

 Baustellenmitarbeiter, haben die Pausen und 
Umkleideraume sauber und ordentlich zu halten. Der 
Container-Park ist nicht für die Lagerung von Ausrüstung, 
Material oder Werkzeuge bestimmt, sind, diese haben 
gesonderte Lagerplatze. 

 Baustellenmitarbeiter haben nach Beendigung eines 
jeden Arbeitstages Material und Werkzeug aufzuräumen 
und den Arbeitsplatz sicher zu hinterlassen, so dass die 
Umwelt in keiner Weise einen Schaden bekommt.  

 Der von Hegeman Bouw en Infra verfügbaren 
Werkzeuge und Gerate, müssen nach jedem Arbeitstag, 
oder unmittelbar nach dem Gebrauch, in gutem Zustand 
zurückgebracht werden. 

 Alle Materialien und Arbeitsmittel, die verwendet werden, 
müssen den geltenden Vorschriften entsprechen. 
Elektrische Handwerkzeuge,  

 Verlängerungskabel und Kabeltrommel müssen doppelt 
isoliert sein und jährlich nach NEN 3140 geprüft werden. 

 Arbeitsgerate müssen die entsprechenden 
Testanforderungen gerecht werden und deutlich durch 

einen Aufkleber, Label oder Etikett gekennzeichnet wann 
die folgende Prüfung ist.  

 Hat ein Arbeitsgerät eine Fehlfunktion oder keine 
Prüfplakette, so ist die Arbeit einzustellen und muss dies 
direkt dem Bauleiter/Polier mitgeteilt werden. 

 Baustellenmitarbeiter dienen im Notfall den 
1.Hilfemitarbeiter, Bauleiter/Polier in Kenntnis zu setzen. 
Folgen Sie den Anweisungen des Notfallplans 
(Alarmkarte). Dieser Alarm-Karte hangt in jedem 
Pausencontainer. Beachten Sie auch alle zusätzlichen 
Hausregeln und Verfahren. 

 Baustellenmitarbeiter sind verpflichtet, unsichere 
Situationen und Handlungen auf der Baustelle an 
Hegeman Bouw en Infra zu melden. 

 Baustellenmitarbeiter sind verpflichtet andere Mitarbeiter 
hinzuweisen auf unsichere Arbeitsweise oder unsichere 
Situationen. Unsichere Handlungen müssen sofort 
beendet werden und unsichere Situationen müssen 
umgehend behoben werden. Dies ist eine Verantwortung 
aller Baustellenmitarbeiter. 

 Anpassung und / oder Entfernen von 
Sicherheitseinrichtungen wie Geländer, Zäune, 
Aussparrungsabdeckungen, Ablagerungen usw., ohne 
angemessene Sicherheitsmaßnahmen, wird zu allen 
Zeiten verboten. Dies ist immer mit dem Betriebsleiter 
der Hegeman Bouw en Infra mitzuteilen. Warn- und 
Gebotsschilder dürfen nicht entfernt werden. 

 Es wird der Zutritt auf die Baustelle einem jeden 
Mitarbeiter verboten, wenn er unter dem Einfluss oder im 
Besitz von Alkohol und / oder andere 
Stimmungsverändernde Drogen ist. 

 Die Verwendung einer Musikanlage ist zulässig vom 
Auftraggeber und Auftragnehmer Hegeman Bouw en 
Infra, wenn die Sicherheit und die Umwelt nicht 
beeinflusst wird. 

 Baustellenmitarbeiter sollten Ihre Fahrzeuge in 
ausgewiesenen Bereichen parken. Nie ein Fahrzeug 
parken vor einer Ein und Ausfahrt oder Zufahrtsstraßen. 

 Baustellenmitarbeiter ist verpflichtet, an den 
Informations- und Bildungsveranstaltungen von Ihrem 
Vorgesetzten oder auf Einladung des Hegeman Bouw en 
Infra teilzunehmen. 

 Baustellenmitarbeiter ist es verboten, innerhalb von 
Gebäuden, Pausenräumen und WC-Einheiten zu 
rauchen. Wenn ein Gebäude wind- und wasserdicht ist, 
gilt ein generelles Rauchverbot. 

 Es ist dem Baustellenmitarbeiter strengstens untersagt 
Feuerlöscher, Erste-Hilfe-Ausrüstung, etc., an einen 
anderen Ort zu bewegen, ohne die Zustimmung der 
Bauleitung von Hegeman Bouw en Infra(vorausgesetzt, 
es liegt kein Brand und / oder Verletzungen vor). 

 Baustellenmitarbeiter sollten zu allen Zeiten verhindern, 
das gefährliche Stoffe in Kontakt mit der Umwelt 
kommen. 

 Im Zweifelsfall kein Risiko eingehen und wenn nötig, 
fragen Sie Ihren Vorgesetzten. Die Anweisung von Ihrem 
Vorgesetzten müssen Sie beachten. 
 

 
Hegeman Bouw en Infra Sanktionen 
Wenn Anweisungen, Vorschriften oder Termine nicht 
beachtet werden kam der Zutritt zu der Baustelle abgelehnt, 
im Überstimmung mit der Sanktionen von  Hegeman Bouw 
en Infra. Die Sanktionen Hegeman Bouw en Infra sind gültig 
für alle Mitarbeiter die Arbeit an diesem Ort verrichten.  

 
Sicherheit, Wohlsein, Gesundheit und Umweltschutz ist eine 

gemeinsame Verpflichtung. Nur mit der Arbeit beginnen, 
wenn Sie sicher sind, dass sie sicher arbeiten können. 

Denken Sie erst voraus, dann handeln. Arbeiten Sie mit uns 
zusammen. 
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Algemene Bouwplaatsregels Hegeman Bouw en Infra 

Algemene Bouwplaatsregels Hegeman Bouw en Infra BV 
 
Algemeen gelden onze onderstaande kernwaarden 

 Bouw Bewust, Bouw Veilig. 

 Gezond en veilig bouwen doen we samen, met onze 
bouwpartners. 

 

 
Hegeman Bouw en Infra en alle hieraan gelieerde bedrijven 
hebben onderstaande algemene bouwplaatsregels 
vastgesteld: 

 Het sanctiebeleid van Hegeman Bouw en Infra is van 
toepassing op het niet naleven van deze algemene 
bouwplaatsregels. 

 Bouwplaatsmedewerkers dienen onder alle 
omstandigheden veilig en milieuvriendelijk te werken, met 
inachtneming van de regels die hierop van toepassing zijn. 

 Bouwplaatsmedewerkers dienen zich bij het betreden van 
de bouwplaats te melden bij de operationeel 
leidinggevende (= uitvoerder Hegeman Bouw en Infra). 
Ten behoeve van de veiligheid zal voor aanvang van de 
werkzaamheden een introductie (startwerkvergadering) 
worden gehouden door de operationeel leidinggevende 
van de Hegeman Bouw en Infra. Medewerking hieraan is 
verplicht. 

 Bouwplaatsmedewerkers zijn verplicht de LMRA toe te 
passen alvorens het werk te starten. 

 Bouwplaatsmedewerkers dienen zich te kunnen 
legitimeren middels een geldig legitimatiebewijs. 

 Bouwplaatsmedewerkers zijn verplicht medewerking te 
verlenen aan het bijwonen van voorlichting en onderricht. 

 Bouwplaatsmedewerkers dienen altijd de verbods- en 
gebodsborden te respecteren en na te leven. 

 Bouwplaatsmedewerkers jonger dan 18 jaar mogen geen 
gevaarlijke werkzaamheden (conform wet- en regelgeving) 
uitvoeren. 

 Bouwplaatsmedewerkers dienen te zorgen voor een 
schone, nette en veilige werkplek. 

 Vluchtwegen en gangen dienen altijd vrijgehouden te 
worden. Aan het eind van de dag moet een werkplek 
schoon, opgeruimd en veilig worden achtergelaten. 

 Bouwplaatsmedewerkers dienen altijd de huisregels van 
de opdrachtgever te respecteren en na te leven. 

 Bouwplaatsmedewerkers dienen de algehele draagplicht 
van de veiligheidshelm en veiligheidsschoenen (minimaal 
S3) te respecteren en na te leven. 

 Bouwplaatsmedewerkers dienen alle, bij de 
werkzaamheden voorgeschreven persoonlijke 
beschermingsmiddelen te dragen en te gebruiken als dat 
volgens voorschriften vereist wordt. Dit geldt ook voor het 
dragen van eventueel vereiste veiligheidssignalerende 
kleding (eisen conform NEN-EN-20471) en harnasgordels 
/ vallijnen. 

 Bouwplaatsmedewerkers dienen de afvalstromen bij de 
bron te scheiden en in te zamelen en te deponeren in de 
daarvoor bestemde containers. 

 Bouwplaatsmedewerkers dienen de ruimtes ten behoeve 
van de persoonlijke verzorging en schaft schoon en 
ordelijk te houden en alleen als zodanig te worden 
gebruikt. Het ketenpark is niet bestemd voor opslag van 
materieel, materiaal of gereedschappen, deze horen in de 
daarvoor bestemde opslagfaciliteiten. 

 Bouwplaatsmedewerkers dienen na beëindiging van de 
werkzaamheden de gebruikte materialen en 
arbeidsmiddelen zodanig op te ruimen dat de veiligheid 
gewaarborgd blijft en het milieu op generlei wijze schade 
ondervindt. 

 De door Hegeman Bouw en Infra beschikbaar gestelde 
arbeidsmiddelen dienen na elke werkdag, of direct na 
gebruik, in goede staat terug te worden bezorgd.  

 Alle te gebruiken materialen en arbeidsmiddelen moeten 
voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Elektrisch 
handgereedschap, verlengkabels en haspels moeten 
dubbel geïsoleerd zijn en jaarlijks gekeurd worden 
conform NEN 3140.  

 Arbeidsmiddelen dienen aan de juiste keuringseisen te 
voldoen, dit dient duidelijk aangegeven te zijn door middel 

van een sticker, label of markering waarop de 
eerstvolgende keuringsdatum vermeld staat. Indien een 
arbeidsmiddel defect en / of ongekeurd is, dienen 
bouwplaatsmedewerkers te stoppen met de 
werkzaamheden en dit te melden bij de direct 
leidinggevende. 

 Bouwplaatsmedewerkers dienen bij noodsituaties direct 
de bedrijfshulpverlener, uitvoerder en / of de eerst 
verantwoordelijke op de bouwplaats te alarmeren. Volg de 
instructie van het noodplan (alarmkaart) op. Deze 
alarmkaart is te vinden in de keet. Let ook op eventueel 
geldende aanvullende (huis)regels en procedures van de 
opdrachtgever. 

 Bouwplaatsmedewerkers zijn verplicht onveilige situaties 
en handelingen te melden bij de eerst verantwoordelijke 
op de bouwplaats van Hegeman Bouw en Infra. 

 Bouwplaatsmedewerkers zijn verplicht andere 
bouwplaatsmedewerkers aan te spreken op onveilige 
handelingen of te wijzen op onveilige situaties. Onveilige 
handelingen dienen direct gestaakt te worden en onveilige 
situaties dienen per ommegaande verholpen te worden. 
Dit is een verantwoording van alle 
bouwplaatsmedewerkers. 

 Het aanpassen en / of verwijderen van aangebrachte 
beveiligingen zoals leuningen, hekwerken, 
sparingafdichtingen, afzettingen etc., zonder dat er 
afdoende veiligheidsmaatregelen zijn getroffen, is ten aller 
tijde verboden. Dit altijd vooraf overleggen met de 
operationeel leidinggevende van Hegeman Bouw en Infra. 
Waarschuwings- en gebodsborden mogen niet worden 
verwijderd. 

 Het is bouwplaatsmedewerkers verboden op de 
bouwplaats te komen wanneer men onder invloed is of in 
bezit is van alcohol en / of andere stemming veranderende 
middelen. 

 Het gebruik van een geluidsinstallatie is toegestaan, mits 
dit door de opdrachtgever en de uitvoerder Hegeman 
Bouw en Infra is geaccordeerd en dit niet nadelig is voor 
de veiligheid en de omgeving hiervan geen hinder 
ondervindt.  

 Bouwplaatsmedewerkers dienen voertuigen te parkeren 
op de daarvoor bestemde plaatsen. Parkeer nooit een 
voertuig voor vlucht- en / of toegangswegen.  

 Bouwplaatsmedewerkers zijn verplicht om deel te nemen 
aan voorlichtings- en instructiebijeenkomsten die door uw 
leidinggevende, of op uitnodiging van de Hegeman Bouw 
en Infra, worden georganiseerd. 

 Het is bouwplaatsmedewerkers verboden te roken binnen 
in gebouwen, vergader-, schaft- en toiletunits. Indien een 
gebouw wind- en waterdicht is, geldt er binnen altijd een 
algemeen rookverbod. 

 Het is bouwplaatsmedewerkers verboden brandblussers, 
EHBO-middelen etc. te verplaatsen naar een andere 
locatie, zonder toestemming van de operationeel 
leidinggevende van Hegeman Bouw en Infra (mits er 
uiteraard sprake is van brand en / of letsel). 

 Bouwplaatsmedewerkers dienen ten aller tijde te 
voorkomen gevaarlijke stoffen in het milieu terechtkomen. 

 Neem in geval van twijfel geen risico’s, raadpleeg zo nodig 
uw leidinggevende. Aan de aanwijzingen van uw 
leidinggevende dient u zich te houden.  

 

 
Sanctiebeleid Hegeman Bouw en Infra 
Indien voorschriften, richtlijnen of afspraken niet worden 
nageleefd kan de toegang tot de bouwplaats worden ontzegd, 
conform het sanctiebeleid Hegeman Bouw en Infra. Het 
sanctiebeleid is van toepassing op alle medewerkers die 
werkzaamheden verrichten op deze bouwplaats. 

 
Veiligheid, welzijn, gezondheid en milieu is een gezamenlijke 
verplichting. Ga pas aan het werk als je zeker weet dat het 
veilig is. Denk vooruit, dan pas doen. Werk hier aan mee 

 
Bouw Bewust, Bouw Veilig. 
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General Building Site Rules Hegeman Bouw en Infra BV 
 
Generally our core values below apply 

 We work safely or we do not work at all. 

 We lead the industry! 

 Together with our building partners, we build with 
respect for health and safety. 

 

 
Hegeman Bouw en Infra and all its affiliated companies have 
established the following general construction site rules: 

 The sanction policy of Hegeman Bouw en Infra applies to 
non-compliance with these general construction site rules. 

 Construction site personnel must work safely and with 
respect for the environment under all circumstances, 
bearing in mind the applicable rules. 

 Building site personnel must report to the operational 
supervisor ( =   contractor Hegeman Bouw en Infra) when 
entering the building site. For the sake of safety, an 
introduction (start work meeting) is held by the operational 
supervisor of Hegeman Bouw en Infra before 
commencement of work. Participation in this is 
compulsory. 

 Building site personnel must apply the LMRA (Last Minute 
Risk Assessment) before starting work. 

 Building site personnel must be able to identify themselves 
by a valid ID. 

 Building site personnel must participate in information and 
instruction meetings. 

 Building site personnel must always respect the regulatory 
signs and comply with them. 

 Building site personnel under 18 may not perform 
hazardous work (in accordance with laws and regulations). 

 Building site personnel must maintain a clean, neat and 
safe workplace. 

 Escape routes and corridors must be kept clear at all 
times. At the end of the day, the workplace must be left 
behind clean, tidy and safe. 

 Building site personnel must always respect the house 
rules and comply with them. 

 Building site personnel must respect and comply with the 
general obligation to wear a safety helmet and safety 
shoes (at least S3). 

 Building site personnel must wear and use all personal 
protective equipment prescribed during work if this is 
stipulated by regulations. This includes wearing any 
required safety signaling clothing (requirements according 
to NEN-EN-471) and harness belts/lifelines. 

 Building site personnel must separate the waste at the 
source, collect it and deposit in the appropriate containers. 

 Building site personnel must keep the rooms on behalf of 
personal care and the canteen clean and neat and only 
use them for their intended purpose. The cabin area is not 
intended for storage of equipment, materials or tools, as 
these belong in the appropriate storage facilities. 

 After completion of work, building site personnel must pick 
up the materials and work resources used in such a way 
that safety is maintained and the environment is not 
harmed in any way. 

 The work resources provided by Hegeman Bouw en Infra 
must be returned in good condition after each workday or 
immediately after use.  

 All materials and work resources to be used must comply 
with the applicable laws and regulations. Electric hand 
tools, extension cords and reels must be double-insulated 
and be inspected annually according to NEN 3140.  

 Work resources must meet the appropriate test 
requirements, and this must be clearly indicated by means 
of a sticker, label or tag on which the next inspection date 
is stated. If work resources are defective and/or 
uncertified, building site personnel must stop work and 
report this to the immediate supervisor. 

 In emergencies, building site personnel must immediately 
inform emergency response personnel, the contractor 
and/or the first person responsible at the building site. 
Follow the instructions on the emergency plan (alarm 
card). This alarm card can be found in the site hut. Also 
observe any applicable additional (house) rules and 
procedures of the client. 

 Building site personnel are obliged to report unsafe 
situations and actions to the first personal responsible at 
the building site of Hegeman Bouw en Infra. 

 Building site personnel are required to address other 
building site personnel if they observe unsafe actions or 
unsafe situations. Unsafe actions must be terminated 
immediately and unsafe situations must be corrected 
immediately. This is a responsibility of all building site 
personnel. 

 Modifying and/or removing safety devices such as railings, 
fences, core seals, enclosures etc. without take sufficient 
safety measures is prohibited at all times. This should 
always be discussed in advance with the operational 
manager of Hegeman Bouw en Infra. Regulatory signs 
must not be removed. 

 Building site personnel are forbidden to enter the building 
site if they are under the influence of alcohol and/or other 
mood altering substances. 

 The use of a sound system is permitted, as long as this is 
approved by the client and the contractor Hegeman Bouw 
en Infra and this is not detrimental to safety and the 
environment.  

 Building site personnel must park vehicles in designated 
areas. Never park a vehicle in front of escape and/or 
access routes.  

 Building site personnel must participate in educational and 
instructional meetings that are organised by their 
supervisor or at the invitation of Hegeman Bouw en Infra. 

 Building site personnel are forbidden to smoke inside 
buildings, meeting rooms, the canteen and toilet units. If a 
building is windproof and waterproof, a general ban on 
smoking always applies inside it. 

 Building site personnel are prohibited from moving fire 
extinguishers, first aid equipment, etc. to another location 
without the authorisation of the operational supervisor of 
Hegeman Bouw en Infra (provided that there is indeed a 
fire and/or injury). 

 Building site personnel must always prevent hazardous 
substances from coming into the environment. 

 In case of doubt take no risks; if necessary, consult your 
supervisor. You must comply with the instructions of your 
supervisor.  

 

 
Sanction policy Hegeman Bouw en Infra 
If instructions, regulations or agreements are not fulfilled, 
access to the building site can be denied, in accordance with 
the sanction policy of Hegeman Bouw en Infra. The sanction 
policy applies to all personnel who work on this building site. 

 
Safety, welfare, health and the environment is a shared 

obligation. Only commence work if you are sure it is safe. First 
think; then act. Cooperate with this. 

 



B.VGM.04.01d 

 

 d.d. 01 maart 2016 Versie: 3.0 Blad: 1/1 

 

Ogólne reguły placu budowy Hegeman Bouw en Infra 

Ogólne reguły placu budowy Hegeman Bouw en Infra BV 
 
Generalnie stosowane podstawowe wartosci  

 Pracujmy bezpiecznie albo nie pracujemy wcale 

 Jestesmy liederem 

 W sposób bezpieczny i zdrowy budujemy wraz z 
naszymi budowlanymi partnerami.  

 

 
Hegeman Bouw en Infra i wszystkie jego spółki ustaliły 
poniższe ogólne reguły dotyczące placu budowy:  

 Polityka sankcji Hegeman Bouw en Infra odnosi się do nie 
przestrzegania tych ogólnych reguł.  

 Pracownicy maja obowiązek niezależnie od warunków, 
biorąc pod uwagę dobro środowiska wykonywać prace 
bezpiecznie i działać według obowiązujących w tym 
zakresie zasad.  

 Pracownicy są zobowiązani zameldować się u 
przełożonego (=kierownika budowy Hegeman Bouw en 
Infra) zanim podejmą prace. Kierownik budowy dokona 
introdukcji dotyczącej prac oraz bezpieczeństwa. Udział w 
introdukcji jest obowiązkowy.   

 Pracownicy maja obowiązek stosować LMRA zanim 
podejmą prace.  

 Pracownicy maja obowiązek legitymowania się za pomocą 
ważnego dokumentu tożsamości.  

 Pracownicy są zobowiązani do współpracy w zakresie 
informacji i edukacji.   

 Pracownicy maja obowiązek respektować znaki nakazu i 
zakazu. 

 Pracownikom poniżej 18 lat nie wolno wykonywać 
niebezpiecznych prac ( według ustawy). 

 Pracownicy maja obowiązek dbania o czyste i bezpieczne 
miejsce pracy.  

 Drogi ewakuacyjne i komunikacji powinny być wolne. Po 
skończeniu prac należy miejsce pracy sprzątnąć i 
pozostawić bezpiecznym.  

 Pracownicy maja obowiązek przestrzegać zasad 
zleceniodawcy oraz je stosować.  

 Pracownicy maja obowiązek noszenia podczas pracy 
hełmu bezpieczeństwa oraz obuwia, (co najmniej S3).  

 Pracownicy maja obowiązek podczas wykonywania prac 
stosowania wszystkich należytych Środków Ochrony 
Osobistej. To dotyczy także odzieży sygnalizującej 
(wymóg według NEN-EN-471) oraz sprzętu przeciw 
upadkowego. 

 Pracownicy maja obowiązek sortowania odpadów oraz 
deponowania ich w odpowiednich kontenerach.  

 Pracownicy maja obowiązek utrzymywać w czystości 
pomieszczenia higieny osobistej oraz kantynę. Kantyny 
nie są przeznaczone do składowania materiałów i 
narzędzi. Te należy składować w przeznaczonych na to 
miejscach.  

 Pracownicy maja obowiązek po zakończeniu prac użyte 
narzędzia i materiały sprzątnąć oraz złożyć zachowując 
bezpieczeństwo oraz dobro środowiska 

 Środki pracy, które zostały udostępnione przez firmę 
Hegeman Bouw en Infra należy po zakończeniu prac 
każdego dnia w dobrym stanie zwrócić.  

 Wszystkie materiały i sprzęt roboczy musi posiadać atest 
zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami. Narzędzia 
elektryczne, przedłużacze, kołowrotki musza być 
podwójnie izolowane i raz w roku kontrolowane według 
NEN 3140.  

 Środki pracy musza posiadać znak a-testu-przydatności. 
To musi być wyraźnie widoczne za pomocą naklejki, 

etykiety lub przywieszki z data następnej daty kontroli. 
Jeśli jeden z tych środków pracy okaże się uszkodzony 
lub okaże się, ze nie poddano go kontroli, maja 
pracownicy obowiązek przerwać prace oraz zgłosić to 
natychmiast przełożonemu.   

 Pracownicy maja obowiązek w nagłych wypadkach i 
sytuacjach awaryjnych natychmiast zawiadomić 
pracownika pierwszej pomocy, i kierownika. Kierownika. 
Należy postępować według instrukcji planu awaryjnego 
(karta awaryjna). Ta karta znajduje się w każdej kantynie. 
Zwróć uwagę na ewentualne dodatkowe instrukcje i 
procedury zleceniodawcy.   

 Pracownicy maja obowiązek zgłaszania wszystkich 
niebezpiecznych sytuacji i zachowan przełożonemu. 
Hegeman Bouw en Infra. 

 Pracownicy maja obowiązek zwracac uwage innym 
pracownikom na niebezpieczne ich zachowanie oraz 
niebezpieczne sytuacje. Niebezpieczne działania należy 
natychmiast przerwać a niebezpieczne sytuacje należy 
rozwiązać. To należy do odpowiedzialności wszystkich 
pracownikow.  

 Zabrania się na własną rękę usuwania lub zmieniania 
ustawionych zabezpieczeń takich jak poręczy, ogrodzeń, 
balustrad. Wszelkie zmiany należy konsultować z 
kierownikiem Hegeman Bouw en Infra. Nie wolne usuwać 
żadnych znaków ostrzegawczych lub nakazu.  

 Zabrania się pracownikom wejścia na budowę, jeśli są pod 
wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.  

 Stosowanie  instalacji dzwiekowych jest dozwolone pod 
warunkiem zgody kierownika  Hegeman Bouw en Infra  
oraz nie stanowi zagrozenia na bezpieczenstwo i nie 
szkodzi srodowisku.  

 Pracownicy maja obowiązek parkowania pojazdów w 
miejscach na to przeznaczonych. Nie należy parkować na 
drogach ewakuacyjnych oraz komunikacji wewnętrznej.  

 Bouwplaatsmedewerkers zijn verplicht om deel te nemen 
aan voorlichtings- en instructiebijeenkomsten die door uw 
leidinggevende, of op uitnodiging van de Hegeman Bouw 
en Infra, worden georganiseerd. 

 Zabrania sie palenia tytoniu we wszystkich budynkach i 
miejscach zamknietych (kantyny, toalety itd.) 

 Zabrania się przestawiać butli przeciwpożarowych, oraz 
środków pierwszej pomocy na inne miejsca bez zgody 
kierownika Hegeman Bouw en Infra (z wyjątkiem, jeśli 
mowa jest o występującym pożarze lub skaleczeniu).  

 Pracownicy maja obowiązek unikać dostania się 
niebezpiecznych substancji do środowiska.  

 W przypadku wątpliwości nie podejmować ryzyka, lecz 
podjąć kontakt z przełożonym. Nalezy postepowac wedlug 
jego instrukcji   

 

 
Polityka sankcji Hegeman Bouw en Infra 
W przypadku nie stosowania się do przepisów lub instrukcji 
zostanie zakazany wstęp na plac budowy w/g polityki sankcji 
Hegeman Bouw en Infra. Polityka sankcji odnosi się do 
wszystkich pracowników wykonujących prace na placu 
budowy.  

 
Bezpieczeństwo, dobrobyt i środowisko to wspólny obowiązek. 

Podejmij prace tylko wtedy, jeśli masz pewność o 
bezpieczeństwie. Napier pomysl potem zrob. Bierz w tym 

udział.  
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1. Proceseigenaar 

KAM-coördinator Hegeman+ 

2. Doel 

Het efficiënt handelen bij een (ernstig) ongeval. 

3. Werkwijze 

 Zorg altijd voor Uw eigen veiligheid; 
 

 Waarschuw collega’s en alle andere aanwezigen en breng iedereen in veiligheid; 
 

 Zorg voor het slachtoffer / Stel het slachtoffer gerust; 
 

 Laat iemand de bedrijfshulpverlener (BHV) waarschuwen, laat het slachtoffer nooit alleen; 
 

 Waarschuw (op verzoek van de BHV-er) een arts / ziekenhuis (bijvoorbeeld via 112); 
 

 Bij melding dient het volgende te worden gemeld: 
1. Naam en telefoonnummer van de melder; 
2. Naam van de onderneming (werkgever); 
3. Plaats van het incident (= adres van de bouwplaats); 
4. Aard van het incident (wat is er gebeurd?); 
5. Welke hulp is nodig (politie / brandweer / ambulance); 
6. Tijdstip van het ongeval;  
7. Wat is er reeds aan EHBO gedaan c.q. wat wordt er gedaan; 
8. Bijzonderheden beschrijven; 

 

 Laat altijd iemand de hulpdienst opwachten bij toegangsplaats van de bouwplaats; 
 

 Vul (of laat invullen) altijd een Incidentenrapport in (verkrijgbaar bij de uitvoerder!); 
 

 Neem maatregelen om herhaling van een dergelijk voorval te voorkomen; 
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1. Proceseigenaar 

KAM-coördinator Hegeman+ 

2. Doel 

Het efficiënt handelen bij brand. 

3. Werkwijze 

 Zorg altijd eerst voor Uw eigen veiligheid (‘neem geen onnodige risico’s’); 
 

 Waarschuw alle in de omgeving aanwezige personen en breng iedereen in veiligheid, breng 
‘slachtoffers’ in veiligheid; 

 

 Probeer de ‘beginnende’ brand te blussen; 
 

 Laat iemand de bedrijfshulpverlener (BHV) waarschuwen, laat eventuele slachtoffer(s) nooit 
alleen; 

 

 Waarschuw (op verzoek van de BHV-er) de brandweer (bijvoorbeeld via 112); 
 

 Bij melding dient het volgende te worden gemeld: 
1. Naam en telefoonnummer van de melder; 
2. Naam van de onderneming; 
3. Plaats van het incident (= adres van de bouwplaats);  
4. Aard van het incident (wat is er gebeurd?); 
5. Welke hulp is nodig (brandweer); 
6. Tijdstip van het ongeval / brand; 
7. Wat is er reeds aan EHBO / brandbestrijding gedaan c.q. wat wordt er gedaan; 
8. Bijzonderheden beschrijven; 

 

 Laat altijd iemand de hulpdienst opwachten bij toegangsplaats van de bouwplaats; 
 

 Vul (of laat invullen) altijd een Incidentenformulier in (verkrijgbaar bij uitvoerder!); 
 

 Zodra brandweer ter plaatse is, moeten aanwijzingen van de brandweer opgevolgd worden; 
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Milieu Risico Analyse 
KANTOOR / VESTIGING / BOUWPLAATS 

Omschrijving Milieurisico / Afvalstroom Verantwoordelijkheid Aanbevolen c.q. genomen maatregelen 

 Papier / Karton / e.d. 
Alle kantoormedewerkers en 

uitvoerders 

 Papier / karton aan bureaus scheiden; 

 Papiercontainer door afvalverwerker periodiek 
geleegd; 

 Gevaarlijk afval 

 Toners / Inktpatronen / TL-
verlichtingsbuizen / Batterijen / 
Correctiestiften e.d.; 

Alle kantoormedewerkers en 
uitvoerders 

 Apart inzamelen en afvoeren van gescheiden van 
overig afval; 

 Statiegeldregeling voor toners / inktpatronen; 

 Bedrijfsafval 

 Kantineafval / Kantoorafval 

Alle kantoormedewerkers en 
uitvoerders 

 Afvalbakken plaatsen; 

 Afvalcontainer door afvalverwerker periodiek legen; 

BOUWPLAATS (afvalstromen) 

Omschrijving Milieurisico / Afvalstroom Verantwoordelijkheid Aanbevolen c.q. genomen maatregelen 

 Schoon puin 

 Metselstenen / specie / beton; 

 

N.B.: 

 Schoon puin mag geen zachte 
steenachtige materialen bevatten, zoals 
gipsproducten, gasbeton, kalkzandsteen 
/ Y-tongblokken; 

Uitvoerder (primair 
verantwoordelijk) i.s.m. alle 
bouwplaatsmedewerkers 

 ‘Afvalparagraaf’ in contract opnemen; 

 Afspraken maken met uitvoerenden over 
afvalstromen, scheiding, opslag en afvoer; 

 Streven naar hoge vulgraad; 

 Bouwplaatsinrichting; 

 Tijdige afvoeren van volle containers; 

 Toolbox-meetings / Communicatie; 

 B-hout 

 Oude bekistingen; 

 Sloophout; 

 Pallets; 

 Zaagverlies; 

 Stelhout; 

 Etc. 

Uitvoerder (primair 
verantwoordelijk) i.s.m. alle 
bouwplaatsmedewerkers 

 Streven naar ‘statiegeldmethode’ bij pallets; 

 ‘Afvalparagraaf’ in contract opnemen; 

 Afspraken maken met uitvoerenden over 
afvalstromen, scheiding, opslag en afvoer; 

 Streven naar hoge vulgraad; 

 Bouwplaatsinrichting; 

 Tijdige afvoeren van volle containers; 

 Toolbox-meetings / Communicatie; 

 Werkplekinspecties; 

 Kunststoffen (vooral vrijkomend in de 
afbouwfase) 

 Verpakkingsmateriaal; 

 Beschermingsfolie 

 Etc. (schone folie!) 

Uitvoerder (primair 
verantwoordelijk) i.s.m. alle 
bouwplaatsmedewerkers 

 ‘Afvalparagraaf’ in contract opnemen; 

 Afspraken maken met uitvoerenden over 
afvalstromen, scheiding, opslag en afvoer; 

 Invoeren van knapzakmethode (400 liter zakken) 
om folie in te zamelen t.b.v. recycling; 

 Toolbox-meetings / Communicatie; 

 Papier / Karton / e.d. 

 N.v.t. 

Uitvoerder (primair 
verantwoordelijk) i.s.m. alle 
bouwplaatsmedewerkers 

 ‘Afvalparagraaf’ in contract opnemen; 

 Afspraken maken met uitvoerenden over 
afvalstromen, scheiding, opslag en afvoer; 

 Ongesorteerd bouw- en sloopafval 

 Gips – Kalkzandsteen – Y-tong; 

 Piepschuim; 

 Zand – Veegvuil 

 Geperst plaatmateriaal - trespa; 

 Metaal (beperkte hoeveelheden); 

 Etc. 

Uitvoerder (primair 
verantwoordelijk) i.s.m. alle 
bouwplaatsmedewerkers 

 ‘Afvalparagraaf’ in contract opnemen; 

 Afspraken maken met uitvoerenden over 
afvalstromen, scheiding, opslag en afvoer; 

 Toolbox-meetings / Communicatie; 

 Streven naar hoge vulgraad; 

 Bouwplaatsinrichting; 

 Tijdige afvoeren van volle containers; 

 Gevaarlijk afval 

 Afgewerkte minerale olie; 

 Verf- en lakresten; 

 Kunstharsen; 

 Lijmsoorten / kitkokers / PUR-bussen; 

 Batterijen; 

Uitvoerder (primair 
verantwoordelijk) i.s.m. alle 
bouwplaatsmedewerkers 

 ‘Afvalparagraaf’ in contract opnemen (gevaarlijk 
afval altijd door onderaannemer verzameld, 
opgeslagen en afgevoerd volgens geldende wet- en 
regelgeving); 

 Afspraken maken met uitvoerenden over 
afvalstromen, scheiding, opslag en afvoer; 

 Toolbox-meetings; 
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Milieu Risico Analyse 
 Dakafval 

 Bitumen; 

 Teerhoudend; 

 Combinatie bitumen / teerhoudend; 
Onderaannemer / 
Nevenaannemer 

 ‘Afvalparagraaf’ in contract opnemen (gevaarlijk 
afval altijd door onderaannemer verzameld, 
opgeslagen en afgevoerd volgens geldende wet- en 
regelgeving); 

 Controle / inspectie door uitvoerder; 

 Afspraken maken met uitvoerenden over 
afvalstromen, scheiding, opslag en afvoer; 

BOUWPLAATS (overige risicovelden) 

Omschrijving Milieurisico / Afvalstroom Verantwoordelijkheid Aanbevolen c.q. genomen maatregelen 

 Geluidshinder 

 Heiwerk prefab betonpalen; 

 Boor- en slijpwerk; 

 Radio; 

 Hak- en Breekwerk / Sloopwerk; 

 Etc. 

Uitvoerder (primair 
verantwoordelijk) i.s.m. alle 
bouwplaatsmedewerkers 

 Omwonenden en derden vooraf informeren over 
bouwwerkzaamheden (heiwerk); 

 Tijdens werkvoorbereiding rekening houden met 
sparingen en doorvoeringen in wanden / vloeren 
e.d.; 

 Volume van radio’s niet buitensporig hard 

 Toolbox-meetings / Communicatie; 

 Bodemverontreiniging 

 Gemorste Vloeistoffen / Oliën; 

 Zwerfvuil / Restvuil; 

 Etc. 

Uitvoerder (primair 
verantwoordelijk) i.s.m. alle 
bouwplaatsmedewerkers 

 Gemorste vloeistoffen / Oliën direct opruimen (met 
zand, zaagsel en / of doeken) en afvoeren volgens 
wet- en regelgeving; 

 Voorkom zwerfvuil door orde en netheid te 
handhaven (direct opruimen); 

 Voor terreininrichting grondig bouwplaats opruimen 
om zwerfvuil te reduceren; 

 Toolbox-meetings / Communicatie; 

 (Oppervlakte) Waterverontreiniging 

 Gemorste Vloeistoffen / Oliën; 

 Zwerfvuil / Restvuil; 

 Etc. 

Uitvoerder (primair 
verantwoordelijk) i.s.m. alle 
bouwplaatsmedewerkers 

 Gemorste vloeistoffen / Oliën direct opruimen (met 
zand, zaagsel en / of doeken) en afvoeren volgens 
wet- en regelgeving; 

 Toolbox-meetings / Communicatie; 

 Luchtverontreiniging 

 Vrijkomen van vluchtige organische 
stoffen / oplosmiddelen; 

 Stofemissie; 

 Verbrandingsgassen (auto’s / 
vrachtauto e.d.) 

 Etc. 

Uitvoerder / Chauffeur 

 Toepassen van milieuvriendelijke alternatieven (let 
hierbij wel op kwaliteits- en bestekseisen!); 

 Overmatig gebruik (verspilling) van producten / 
grondstoffen voorkomen; 

 Toolbox-meetings / Communicatie; 

 Rijden met volle vrachten tijdens transport; 

 



 

> Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag 

Geachte heer   

  1 van 5 

Directie Wetgeving, 

Bestuurlijke en Juridische 

Aangelegenheden 

 

Postbus 90801 
2509 LV Den Haag 

Parnassusplein 5 

T 070 333 44 44 

www.rijksoverheid.nl 

 
Contactpersoon 

mevrouw mr.  

wbja-bezwaren-bo-

t1@minszw.nl 
 
Onze referentie 

WBJA/JA-SVIA/ 

1.2017.0408.001 

 

Uw referentie 

C17-004 GB/JB 
 
Bijlagen 

- 

Datum:  27 maart 2019 

Onderwerp: beslissing op bezwaar 
 

Hegeman Beton- en Industriebouw B.V. 
T.a.v. de heer  
Postbus 224 

7440 AE NIJVERDAL 
 

 
Bij brief van 27 februari 2017 heeft u namens belanghebbende Hegeman Beton- 
en Industriebouw B.V. (hierna: belanghebbende), bezwaar aangetekend tegen de 

beschikking van 19 januari 2017, kenmerk A1342/76/01 (hierna: het bestreden 
besluit). Hierbij treft u de beslissing op bezwaar aan. 
 
A. Feiten 
Op 13 januari 2017 heeft een inspecteur van de Inspectie SZW een inspectie 
uitgevoerd op de arbeidslocatie Nieuwbouw parkeergarage Buitenhaven aan de 
Oranjesingel/Noordweg te Kampen. Deze inspectie vond plaats in het kader van 

het project “Verontreinigde grond”. De bouwplaats aan de Oranjesingel/Noordweg 
staat bekend als een voormalig gasfabriek terrein waarvan de bodem- en het 

aanwezige grondwater in de bodem ernstig verontreinigd is met gevaarlijke en 
kankerverwekkende stoffen. Het gaat om de stoffen minerale olie, benzeen, 
tolueen, ethylbenzeen, xyleen, naftaleen, cyanide, vinylchloride, koper en PAK. 
Bij het verrichten van werkzaamheden waarbij in contact wordt gekomen met 
deze stoffen, kunnen veiligheid- en gezondheidsrisico’s ontstaan.  

 
Belanghebbende heeft onderaannemer Sallandse Wegenbouw ingeschakeld voor 
het uitvoeren van de bodem- en grondwatersanering op het voormalige 
gasfabriekterrein. Als onderdeel van de saneringswerkzaamheden is door 
Sallandse Wegenbouw in eerste instantie een laag van 1.5-2 meter verontreinigd 
grond verwijderd, waarop vervolgens worteldoek is aangebracht met daarop een 

werklaag van 40 cm dik. Op de plekken waar funderingen worden aangebracht is 
een verdiept werklaag van 90 cm aangelegd. Ter plaatse van de aan te brengen 
heipalen is tot circa 3 meter voorgeboord. Vervolgens is door belanghebbende 
aan IJsselmeerbeton de opdracht gegeven voor het uitvoeren van de 
funderingswerkzaamheden. Uiteindelijk is door de onderaannemer heibedrijf H. 
van Dieren Hei- en Waterwerken B.v. (hierna: Van Dieren) een start gemaakt 
met het heien van de funderingspalen. Hiervoor zijn betonnen heipalen met een 

lengte van 14 meter de grond ingebracht. Bij deze heiwerkzaamheden zijn er 
geen maatregelen getroffen ter voorkoming van blootstelling aan gevaarlijk en/of 
kankerverwekkende stoffen uit de bodem en/of uit het grondwater. Hierdoor 
bestond de mogelijkheid dat verontreinigde grondwater en vluchtige dampen uit 
de bodem langs de heipalen naar boven konden komen met het gevaar van 
blootstelling aan gevaarlijke en kankerverwekkende stoffen.  
 

B. Het bestreden besluit 
Vanwege het bovengenoemde gevaar heeft de inspecteur, daartoe bevoegd op 
grond van artikel 28, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet (hierna: 
Arbowet), bevolen de heiwerkzaamheden in de verontreinigde bodem van de 
bouwplaats te staken en niet meer aan te vangen in verband met ernstig gevaar 

10.2.e

10.2.e

10.2.e



 

 

  2 van 5 

Postbus 90801 

2509 LV Den Haag 

Parnassusplein 5 

T 070 333 44 44 

www.rijksoverheid.nl 

 

Datum 

 27 maart 2019 

 
Onze referentie 

WBJA/JA-SVIA/ 

1.2017.0408.001 

 
 

voor personen. Bij het bestreden besluit van 19 januari 2017 is deze mondelinge 
stillegging schriftelijk aan belanghebbende bevestigd.   
 

Artikel 28, eerste lid, van de Arbowet luidt als volgt:  
 
Een daartoe aangewezen toezichthouder is bevoegd mondeling of bij gedagtekend 
schrijven te bevelen, dat personen niet mogen blijven in door hem aangewezen 
plaatsen, of dat door hem aangewezen werkzaamheden worden gestaakt dan wel 
niet mogen worden aangevangen, indien naar zijn redelijk oordeel dat verblijf of 
die werkzaamheden ernstig gevaar opleveren voor personen.  

 
C. Hoorzitting 
Conform artikel 7:2 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) is 

belanghebbende in de gelegenheid gesteld het bezwaarschrift nader toe te lichten 
tijdens een hoorzitting. Bij e-mail van 30 november 2017 heeft belanghebbende 
meegedeeld af te zien van deze mogelijkheid.  
 

D. Het bezwaar 
In het bezwaarschrift stelt u dat er geen sprake is geweest van ernstig gevaar 
voor personen als bedoeld in artikel 28, eerste lid van de  Arbowet. Daartoe voert 
u het navolgende aan:  
- In de ontwerpfase is een strikt onderscheid gemaakt tussen de sanering van 

de locatie (bestekdeel 2) en (vervolgens) de aanleg van de parkeergarage 

(bestekdeel 3). Tijdens de saneringswerkzaamheden wordt de verontreiniging 
voor een deel verwijderd en worden er palen voorgeboord. Daarna wordt de 
verontreinigde grond met worteldoek afgedekt waarop vervolgens een 
leeflaag wordt aangebracht. Nadat de saneringswerkzaamheden zijn afgerond 
kan het heiwerk worden aangevangen. De heipalen worden van bovenaf, door 
de leeflaag en door de worteldoek in de voorgeboorde gaten geheid. Bij deze 
methode komt geen verontreinigde grond mee naar boven. Hier is goed over 

nagedacht. De opgestelde V&G-plan Ontwerpfase vermeldt ook geen risico 
voor blootstelling voor personen bij heien; 

- Bij de uitvoering van de werkzaamheden uit besteksdeel 2 hebben zich voor 
zover bekend bij belanghebbende geen opvallende zaken voorgedaan die 
maakten dat bij het heien aanvullende of van het V&G plan Ontwerpfase 
afwijkende maatregelen moesten worden genomen; 

- De heiwerkzaamheden zijn op 2 december 2016 gestart. De heimachinist was 

op de werkdagen 5 december en 6 december 2016 afwezig vanwege ziekte. 
In eerste instantie was aan belanghebbende meegedeeld dat er sprake was 
van griep of verkoudheid. Ziekte wegens de gestelde oorzaak van 
verontreiniging kwam pas drie weken later naar buiten. Het is om deze reden 
dat het niet waarschijnlijk is dat er daadwerkelijk sprake was van ziekte door 
verontreiniging. Als de ziekte verband hield met verontreiniging dan had de 

onderaannemer dit direct aan belanghebbende moeten melden. Dit is echter 
niet gebeurd. Belanghebbende is van de ziekte van de heimachinist niet in 
kennis gesteld, laat staan van de vrijkomende gevaarlijke stoffen. 

- Er is geen enkel objectief bewijs op basis waarvan de ziekte van de 
werknemer(s) in relatie kan worden gebracht met de (hei)werkzaamheden. 

Onduidelijk is wat het ziektebeeld van de betreffende werknemer(s) is. Van 
causaal verband tussen de (hei)werkzaamheden en de ziekte van de 

werknemer(s) is volgens belanghebbende geen sprake.  
 
E. Overwegingen 
Een stillegging is een maatregel om te voorkomen dat personen 
gezondheidsschade oplopen door een gevaarlijke situatie. De maatregel wordt 
genomen als, naar het redelijk oordeel van de inspecteur, sprake is van ernstig 
gevaar. De inspecteur moet op basis van de informatie waarover hij op het 

betreffende moment beschikt, beslissen of werkzaamheden stilgelegd moeten 
worden of dat doorwerken verantwoord is. Voor het geven van een 
stilleggingsbevel is aldus niet vereist dat alle feiten volledig zijn uitgezocht. Het 
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doel van de stillegging is in dat geval om te voorkomen dat personen 
gezondheidsschade oplopen, terwijl de concrete situatie verder moet worden 
uitgezocht. Als er door het nemen van maatregelen geen sprake meer is van 

ernstig gevaar of als blijkt dat er geen ernstig gevaar is, wordt de stillegging 
ingetrokken. De omstandigheid dat een stillegging wordt ingetrokken omdat er bij 
nader inzien geen sprake is van ernstig gevaar, maakt de stillegging niet 
onrechtmatig. De vraag is of, de inspecteur, op basis van de informatie die hij ten 
tijde van de stillegging had, in redelijkheid kon oordelen dat er sprake was van 
ernstig gevaar. Hierbij komt de inspecteur enige beoordelingsvrijheid toe. 
Immers, het gaat om de vraag of er naar zijn redelijk oordeel sprake is van 

ernstig gevaar.  
 
Ernstig gevaar in dit geval 

De vraag of de inspecteur op het moment van de stillegging op basis van de hem 
op dat moment ter beschikking staande informatie in redelijkheid tot het oordeel 
kon komen dat, er sprake was van ernstig gevaar voor personen beantwoord ik 
bevestigend. Ik overweeg hiertoe als volgt.  

 
Tussen partijen staat niet ter discussie dat de bodem en het grondwater op de 
bouwplaats ernstig verontreinigd was met gevaarlijke en kankerverwekkende 
stoffen. Voorts staat niet ter discussie dat tijdens de heiwerkzaamheden geen 
maatregelen zijn getroffen ter voorkoming van (eventuele) blootstelling aan 
gevaarlijke en/of kankerverwekkende stoffen in de grond en/of in het 

grondwater. In bezwaar stelt belanghebbende dat er geen reden was voor het 
treffen van deze maatregelen omdat in de ontwerpfase een strikt onderscheid is 
gemaakt tussen de sanering van de locatie en vervolgens de aanleg van de 
parkeergarage. Tijdens de saneringswerkzaamheden is de verontreiniging 
verwijderd, zodat volgens u geen risico meer aanwezig was dat er gevaarlijke en 
kankerverwekkende stoffen zouden vrijkomen bij de heiwerkzaamheden. 
 

De heiwerkzaamheden zijn door Van Dieren gestart op 2 december 2016. 
Halverwege december 2016 is Inspectie SZW via diverse nieuwsberichten bekend 
geraakt met de mededeling dat 3 werknemers tijdens de uitvoering van deze 
werkzaamheden ziek waren geworden naar aanleiding van vieze en 
misselijkmakende geur. Bloedplassen, braken en diarree zijn de klachten geweest 
waar deze heiwerkers mee te maken hebben gekregen. Deze berichten zijn voor 
de Inspectie SZW aanleiding geweest om de arbeidsplaats op 13 januari 2017 te 

inspecteren. 
 
Tijdens de inspectie heeft de inspecteur kunnen vaststellen dat in het kader van 
de uitvoering van de bodemsaneringswerkzaamheden de bovenste 1 tot 2 meter 
van het bouwterrein is afgegraven en hierna het bouwterrein is afgedekt met een 
worteldoek waarop ongeveer 80 tot 100 cm grond als afdeklaag is aangebracht. 

Vervolgens zijn palen met een diepte van 3 meter de grond ingeboord. In de 
dieper gelegen grondlagen bleef aldus de verontreinigde grond aanwezig. Bij de 
uitvoering van de heiwerkzaamheden zijn heipalen met een lengte van 14 meter 
in de bodem geheid. De heipalen zijn daarmee in de verontreinigde grond 
aangebracht, terwijl er geen enkele maatregel was getroffen ter voorkoming aan 

mogelijke blootstelling aan gevaarlijke en/of kankerverwekkende stoffen in de 
grond en/of het grondwater. Hiermee bestaat de mogelijkheid dat de personen 

betrokken bij de heiwerkzaamheden konden worden blootgesteld aan de 
gevaarlijke en kankerverwekkende stoffen. Dat dit gevaar aanwezig was is de 
Inpectie SZW ook gebleken uit hoofdstuk 6 van de Deelsaneringsplan vml. 
Gasfabriek Noordweg te Kampen d.d. 31 augustus 2015, opgesteld door Royal 
HaskoningDHV. In hoofdstuk 6 van dit plan is aandacht besteed aan de 
restverontreiniging, gebruiksbeperkingen en nazorg. Onder 6.1 is beschreven dat 
met de saneringswijze de bovenste meter grond boven de interventiewaarden 

wordt verwijderd. Hierbij is aangegeven dat in de dieper gelegen grondlagen 
binnen het door de gasfabriek beïnvloede gebied restverontreinigingen aanwezig 
blijven. Onder 6.2 is vervolgens op basis van de restverontreiniging de 
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gebruiksbeperking opgenomen dat indien graafwerkzaamheden dieper dan 1m-
mv zijn voorzien of indien het beoogde gebruik wijzigt, mogelijk aanvullende 
saneringswerkzaamheden noodzakelijk zijn. Deze aanvullende maatregelen zijn 

niet getroffen door belanghebbende.  
 
Gelet op de bekendheid met de verontreinigde grond en het verontreinigde 
grondwater op de arbeidsplaats, de ziekmeldingen van werknemers die 
heiwerkzaamheden hebben uitgevoerd, in samenhang met het feit dat tijdens de 
heiwerkzaamheden geen maatregelen waren getroffen ter voorkoming van 
mogelijke blootstelling aan gevaarlijke stoffen terwijl uit de deelsaneringsplan 

duidelijk blijkt dat aanvullende maatregelen noodzakelijk waren, ben ik van 
oordeel dat de inspecteur ten tijde van de inspectie heeft kunnen oordelen dat 
sprake er sprake was van ernstig gevaar voor personen. In dit kader is het 

bezwaar van belanghebbende dat geen objectief bewijs is aangeleverd op grond 
waarvan kan worden vastgesteld dat de ziekte van de werknemers het gevolg is 
geweest van blootstelling aan gevaarlijke stoffen niet relevant. Er is immers niet 
stilgelegd omdat zou hebben vastgestaan dat werknemers waren blootgesteld aan 

gevaarlijke en/of kankerverwekkende stoffen, of omdat vaststond dat zij 
daardoor ziek waren geworden, maar omdat, naar het redelijk oordeel van de 
inspecteur op grond van de voor hem beschikbare informatie, de mogelijkheid 
bestond dat de werknemers aan deze stoffen waren blootgesteld en daardoor ziek 
waren geworden en dat het risico bestond dat zij verder zouden worden 
blootgesteld aan deze stoffen indien de heiwerkzaamheden werden voortgezet. 

Het is niet zo dat er pas gesproken kan worden van naar zijn redelijk oordeel 
ernstig gevaar als vaststaat dat werknemers daadwerkelijk zijn blootgesteld aan 
de stoffen. Het enkele risico van blootstelling aan gevaarlijke stoffen zoals in casu 
is voldoende om te bevelen dat de werkzaamheden dienen te worden gestaakt.  
 
Ook voor zover de signalen over de vieze lucht en de ziekmeldingen bij 
belanghebbende niet bekend zijn geweest, waren deze signalen, los van de vraag 

of dit belanghebbende te verwijten valt, wel voor de inspecteur relevant in zijn 
afweging om tot een stillegging te besluiten. Het gaat er bij een stillegging 
immers niet om of de gevaarlijke situatie te verwijten is aan bijvoorbeeld de 
werkgever die wordt bevolen zijn werkzaamheden stil te leggen, maar enkel om 
de vraag of het uitvoeren van de werkzaamheden naar redelijk oordeel van de 
inspecteur ernstig gevaar voor personen met zich mee kunnen brengen.  
 

Gelet op het voorgaande ben ik van oordeel dat de inspecteur tijdens de inspectie 
terecht heeft geconcludeerd dat er naar zijn redelijk oordeel sprake was van 
ernstig gevaar voor personen, zodat hij op grond van artikel 28 van de Arbowet 
gerechtigd was om de werkzaamheden stil te leggen.  
 
Proceskosten 

U verzoekt om vergoeding van de proceskosten in bezwaar. Er is slechts grond 
voor toekenning van een proceskostenvergoeding als het bestreden besluit wordt 
herroepen wegens aan het bestuursorgaan te wijten onrechtmatigheid. Nu het 
besluit niet wordt herroepen, is er geen grond voor een proceskostenvergoeding. 
Uw verzoek dient te worden afgewezen.  

 
 

F. Conclusie  
Gelet op het voorgaande verklaar ik uw bezwaarschrift ongegrond. Het 
bestreden besluit van 19 januari 2017 blijft ongewijzigd in stand.  
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Uw verzoek om vergoeding van de proceskosten wijs ik hierbij af. 
 
 

 
 
Hoogachtend, 
 
 
de Staatssecretaris van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid, 

namens deze, 

Afdelingshoofd Juridische Aangelegenheden – Sociale Verzekeringen, 

Internationaal en Arbeid 
 
 
Overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht kan tegen deze beschikking beroep worden 
ingesteld door degene wiens belang rechtstreeks bij deze beschikking betrokken is. Daartoe 
moet binnen zes weken na de datum van verzending van deze beschikking een 
beroepschrift met een kopie van deze beschikking worden ingediend bij de sector 
bestuursrecht van de rechtbank van de woonplaats van degene die het beroep instelt. 
Opgemerkt wordt dat NIJVERDAL ligt binnen het rechtsgebied van de rechtbank Oost-
Nederland, postbus 9030, 6800 EM te Arnhem. 
Een belanghebbende kan ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via de 
website http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor is wel een elektronische 
handtekening (DigiD) nodig. Op de genoemde website vindt u de precieze voorwaarden. 
Het beroepschrift dient te worden ondertekend en ten minste te bevatten de naam en het 
adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van deze beschikking alsmede de 
reden(en) waarom de beschikking niet juist wordt gevonden. Voor de behandeling van het 
beroepschrift is griffierecht verschuldigd. 
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Burgemeester en wethouders van Kampen 
T.a.v. de heer , juridisch adviseur 
Postbus 5009 

8260 GA  KAMPEN 
 

 

A. De feiten 

Bij brief van 26 september 2017 heeft het college van Burgemeester en 

wethouders van Kampen (hierna: gemeente Kampen) zich als (derde-) 

belanghebbende bij een tweetal procedures aangemeld. In dat kader heeft 

gemeente Kampen verzocht om toezending van alle relevante stukken en om bij 

een eventuele hoorzitting te worden uitgenodigd. 

 

Bij beschikking van 22 november 2017, met kenmerk WBJA/JA-

SVIA/1.2017.0408.001 heb ik het verzoek afgewezen, omdat ik van oordeel ben 

dat gemeente Kampen in geen van beide procedures als belanghebbende kan 

worden aangemerkt. 

 

Tegen laatstgenoemde beschikking heeft gemeente Kampen bij brief van  

27 februari 2017 bezwaar aangetekend tegen de weigering om als 

belanghebbende toegelaten te worden tot de procedures. Hierbij treft u de 

beslissing op bezwaar aan. 

 

B. Gronden 

Gemeente Kampen is van mening dat zij alsnog als belanghebbende in beide 

procedures dient te worden aangemerkt, aangezien zij opdrachtgever van 

bezwaarmaker in beide procedures is en bezwaarmaker in opdracht van 

gemeente Kampen een parkeergarage te Kampen realiseert. De grond en het te 

realiseren bouwwerk blijven eigendom van gemeente Kampen.  

Als eigenaar heeft gemeente Kampen een rechtstreeks betrokken belang in de zin 

van artikel 2:1, eerste lid, Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) en lijdt zij 

schade door de besluiten in beide procedures, nu zij in haar aan het eigendom 

ontleende belang wordt geschaad door de besluiten in de twee procedures. Ter 

onderbouwing verwijst gemeente Kampen naar ECLI:NL:2006:AX2089 en ABRvS 

17 december 2008, AB 2009,183. 

Gemeente Kampen concludeert om alsnog als belanghebbende in beide 

procedures te worden aangemerkt. 

 

C. Overwegingen 

Artikel 1:2, eerste lid, Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) bepaalt dat 

onder belanghebbende wordt verstaan degene wiens belang rechtstreeks bij een 

besluit is betrokken.  
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Op grond van de Algemene wet bestuursrecht is het recht om bezwaar in te 

dienen beperkt tot degenen die belanghebbende zijn bij het bestreden besluit. 

Belanghebbende is gedefinieerd als degene wiens belang rechtstreeks bij het 

besluit is betrokken. Voordat een bezwaar inhoudelijk behandeld kan worden, zal 

bepaald moeten worden of degene die bezwaar indient belanghebbende is.  

De vraag die hier voorligt is of gemeente Kampen als belanghebbende in de zin 

van de Awb kan worden beschouwd en, in het verlengde daarvan of zij een 

rechtstreeks betrokken belang heeft in de twee bezwaarprocedures tegen de 

stillegging van werkzaamheden. Gemeente Kampen concludeert, onder verwijzing 

naar de aangehaalde jurisprudentie, van wel, omdat zij in haar aan het eigendom 

ontleende belang wordt geschaad door de besluiten in de twee procedures. Ik 

overweeg hierover als volgt. 

 

Bij de beoordeling of er sprake is van een belanghebbende in de zin van artikel 

1:2, eerste lid, Awb is mij gebleken dat gemeente Kampen niet de geadresseerde 

is van het besluit waarin de stillegging wordt bevestigd.  

Alleen de geadresseerde van de stillegging kan als belanghebbende worden 

aangemerkt. Het besluit is gericht aan de aannemer en het besluit heeft alleen 

rechtsgevolg voor de aannemer en niet voor gemeente Kampen. Gemeente 

Kampen is ten aanzien van de stillegging niet de werkgever die maatregelen kan 

en moet treffen en evenmin degene die het ernstige gevaar kan opheffen. 

 

Tussen gemeente Kampen en de aannemer bestaat een civielrechtelijke 

rechtsverhouding: gemeente Kampen is eigenaar van de grond en tevens 

opdrachtgever van het pand dat daarop in aanbouw is. De aannemer is de partij 

die op de grond de sanerings- en bouwwerkzaamheden uitvoert. De aannemer is 

werkgever van de werknemers die de werkzaamheden, waarbij ernstig gevaar 

voor personen aanwezig was, uitvoeren en heeft een rechtstreeks belang bij de 

stillegging en opheffing daarvan.  

Ik ben van oordeel dat het belang van gemeente Kampen een afgeleid belang is, 

omdat er sprake is van een civielrechtelijke rechtsverhouding tussen gemeente 

Kampen en de aannemer.  

 

Voor dit standpunt vind ik steun in de uitspraak ECLI:NL:RVS:2004:AP8256 d.d. 

7 juli 2004 waarin de Raad van State onder rechtsoverweging 2.2 het volgende 

heeft geoordeeld:  

“De Afdeling is van oordeel dat het belang van appellante moet worden 

aangemerkt als een afgeleid belang dat niet rechtstreeks door de besluiten van 

[datum 1], [datum 2] en [datum 3] wordt getroffen. De aannemers zijn als 

eersten verantwoordelijk voor de veiligheid van de werknemers ter plaatse. De 

(preventieve) stilleggingsbevelen hadden voor appellante slechts gevolgen via 

haar contractuele relatie met de aannemers. Ditzelfde geldt voor de nadere 

condities, zoals tussen betrokkenen overeengekomen, waaronder de 

werkzaamheden wel mochten plaatsvinden. De conclusie is dat appellante niet 

kan worden aangemerkt als belanghebbende in de zin van artikel 1:2, eerste lid, 

van de Awb.” 

 

Ook in recentere jurisprudentie is deze conclusie bekrachtigd, onder meer in de 

uitspraak van de rechtbank Overijssel d.d. 15 oktober 2014, met zaaknummer 

AWB 14/643, waarin de rechtbank in rechtsoverweging 2, derde alinea het 

volgende heeft overwogen: 
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“Naar vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 

state (verder: Afdeling) wordt met “degene wiens belang rechtstreeks bij een 

besluit is betrokken” de geadresseerde van het besluit bedoeld. In het 

onderhavige geval is het bevel tot stillegging gericht aan [geadresseerde] en niet 

aan eiseres. Hieruit volgt dat [geadresseerde] belanghebbende in de zin van de 

Awb is en eiseres niet. Eiseres heeft als eigenaar van het pand weliswaar een 

contractuele relatie met [geadresseerde] en daarmee een afgeleid belang, maar 

die status schaart de Afdeling naar vaste rechtspraak niet onder het wettelijke 

criterium van belanghebbende”.  

 

Deze conclusie uit aangehaalde uitspraak is in hoger beroep door de Raad van 

State in haar uitspraak van 6 januari 2016, zaaknummer 201409295/1/A3,  

bevestigd. In rechtsoverweging 2.4 concludeert de Raad van State:  

“[Geadresseerde] is eigenaar van het pand aan [adres]. De schriftelijke 

bevestiging van het bevel tot stillegging is gericht aan [geadresseerde]. 

[Appellante] heeft slechts een afgeleid belang bij dit besluit. Het belang dat 

[appellante] stelt te hebben, namelijk dat zij opdrachtgever is van 

[geadresseerde] en daarmee financieel verantwoordelijk is en dat de te treffen 

maatregelen dienen te geschieden in opdracht van en voor rekening en risico van 

[appellante], vloeit voort uit de contractuele relatie die zij met [geadresseerde] 

heeft. Dat [appellante] de aangetroffen situatie tot stand heeft gebracht en 

[geadresseerde] in dit kader geen zelfstandige bevoegdheid zou hebben, geeft 

geen grond voor een ander oordeel nu het bevel tot stillegging niet is gegeven 

vanwege de enkele aanwezigheid van asbesthoudende stoffen maar vanwege de 

omstandigheid dat werkzaamheden plaatsvonden terwijl deze stoffen aanwezig 

waren hetgeen ernstig gevaar voor personen oplevert. De werkzaamheden 

vonden plaats in opdracht van [geadresseerde], zodat het bevel tot stillegging is 

gericht aan laatstgenoemde.”    

 

De door u aangehaalde uitspraken vormen naar mijn opvatting geen grond voor 

een andere beoordeling.  

De uitspraak ECLI:NL:2006:AX2089 ziet op een andersoortige rechtsverhouding, 

namelijk tussen een verhuurder, huurder en een publiekrechtelijk rechtspersoon. 

De grondslag van die zaak is gegrond op een afgewezen subsidie die door de 

huurder, een voetbalvereniging die de kleedkamers van verhuurder huurt, is 

aangevraagd. De Raad van State heeft in deze uitspraak geconcludeerd dat 

verhuurder als eigenaar van de kleedkamers rechtstreeks is betrokken bij het 

besluit waarbij de eenmalige exploitatiesubsidie is ingetrokken. 

De zaak ABRvS 17 december 2008, AB 2009,183 is gegrond op de verleende 

vrijstelling van een publiekrechtelijk rechtspersoon voor het bouwrijp maken van 

een locatie met aanliggende percelen. In die zaak was er een verschil tussen de 

‘juridische’ eigenaar en de ‘economische’ eigenaar. Ten aanzien van die laatste 

‘economische’ eigenaar heeft de Raad van State geoordeeld dat zij als 

belanghebbende dient te worden aangemerkt, aangezien er een reële 

mogelijkheid bestond dat zij door het besluit in haar aan de economische 

eigendom ontleende belang kan worden geschaad.  

De beiden door u aangehaalde uitspraken zien op een andere rechtsgrond en de 

rechtsverhouding tussen de daarin betrokken partijen is een andere dan in de 

onderhavige casus, waar de primaire rechtsgrond het stilleggingsbevel is 

waartegen de aannemer, als geadresseerde, bezwaar tegen heeft ingesteld.  
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Conclusie 

Op grond van het voorgaande concludeer ik dat gemeente Kampen geen 

belanghebbende in de zin van artikel 1:2, eerste lid, Awb is en dat het bezwaar 

niet-ontvankelijk dient te worden verklaard. 

 

D. Hoorzitting 

Ingevolge artikel 7:3, aanhef en onder b, Awb kan van het horen van 

belanghebbende worden afgezien indien het bezwaar kennelijk ongegrond is.  

Uit vaste jurisprudentie van de Raad van State  (waaronder de uitspraak van 10 

december 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BG6402), mag slechts met toepassing van 

deze bepaling van het horen worden afgezien, indien er op voorhand 

redelijkerwijs geen twijfel over mogelijk is dat de bezwaren niet kunnen leiden tot 

een andersluidend besluit.  

Ingevolge de hierboven door mij aangehaalde jurisprudentie concludeer ik dat er 

geen twijfel bestaat dat gemeente Kampen niet als belanghebbende kan worden 

aangemerkt. Omdat het bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk is, is gemeente 

Kampen niet gehoord.  

 

E. Beslissing 

Gelet op het voorgaande verklaar ik uw bezwaarschrift kennelijk niet-

ontvankelijk. De bestreden beschikking blijft ongewijzigd in stand. 

 

Hoogachtend, 

de Staatssecretaris van Sociale Zaken 

en Werkgelegenheid, 

namens deze, 

Afdelingshoofd  Juridische Aangelegenheden - Sociale Verzekeringen, 
Internationaal en Arbeid 
 

 

Overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht kan tegen deze beschikking beroep worden 

ingesteld door degene wiens belang rechtstreeks bij deze beschikking betrokken is. Daartoe 

moet binnen zes weken na de datum van verzending van deze beschikking een 

beroepschrift met een kopie van deze beschikking worden ingediend bij de sector 

bestuursrecht van de rechtbank van de woonplaats van degene die het beroep instelt. 

Opgemerkt wordt dat KAMPEN ligt binnen het rechtsgebied van de rechtbank Overijssel, 

postbus 10067, 8000 GB te Zwolle. 

Een belanghebbende kan ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via de 

website http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor is wel een elektronische 

handtekening (DigiD) nodig. Op de genoemde website vindt u de precieze voorwaarden. 

Het beroepschrift dient te worden ondertekend en ten minste te bevatten de naam en het 

adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van deze beschikking alsmede de 

reden(en) waarom de beschikking niet juist wordt gevonden. Voor de behandeling van het 

beroepschrift is griffierecht verschuldigd. 

10.2.e
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