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Betreft 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. 
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Geachte Secretaris Generaal en Commandant Defensie Minutiebedrijf, 
 
Op vrijdag 3 februari 2017 heeft  arbeidsinspecteur bij de Inspectie 
SZW, ongevalsonderzoek gestart op de arbeidsplaats: 

 Ministerie van Defensie  
Legerplaats bij Oldebroek 
Defensie Materieel Organisatie (gebouw 321) 
Eperweg 149 
8084 HE 't Harde 

 
Er is tijdens dat bezoek gesproken met de heer , beproevingsleider. 
 
Met betrekking tot de uitgevoerde werkzaamheden ten tijde van het ongeval is 
het volgende ernstige gevaar voor personen geconstateerd: Explosiegevaar. 
 
De heer  heeft, daartoe bevoegd op grond van de 
Arbeidsomstandighedenwet, artikel 28, de heer ,  medewerker 
IBZ en Coördinator arbeidsomstandigheden, op maandag 6 februari 2017 om 
15:51 uur telefonisch bevolen dat alle werkzaamheden bestaande uit het 
openzagen en/of op andere wijze openen van minutie of onderdelen hiervan, 
welke voorzien zijn van springlading of springstof, 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. 
 
Indien u van mening bent dat het ernstig gevaar is opgeheven, dient u contact op 
te nemen met de inspecteur. Deze zal vervolgens beoordelen of het bevel tot 
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. 
 
Dit 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). 

7 februari 20177 februari 2017





 
 

 

 Pagina 3 van 3 
 
 

Directie Arbo 

 
Datum 

     

Onze referentie 
411700236/04 

  

 

 
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 kan de arbeidsinspecteur een 
boeterapport opmaken. Op basis hiervan kan u een boete worden opgelegd. Over 
de verdere afhandeling wordt u binnenkort nader geïnformeerd. 
Tegen deze mededeling kunt u geen bezwaarschrift indienen. 
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