
Algemeen 
  
Project Ongev 
Zaaknummer 411600662 
Status Afgehandeld 
Startdatum 1 april 2016 
Zaak afgesloten  
Printdatum 01-11-2018 
Verantw. Inspecteur  
 
Vestiging 
  
KvK nr 24274303 
Naam Den Otter Verhuizingen B.V. 
Adres Fennaweg 26 
Postcode 2991 ZA 
Plaats Barendrecht 
Telefoon 0180612900 
 
Lokatie 
  
Omschrijving Robeco nieuwbouw 
Adres Weena 850 
Postcode 3014 DA 
Plaats ROTTERDAM 
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Acties 
 
4 april 2016 | Actie | Actie 
 
Inspecteur Afkorting Naam 
 

   
 
Betr. personen Naam Rol Vertegenw. Functie 
 

  Slachtoffer   
 
Waarneming  
 

  
 
6 april 2016 | Actie | Actie 
 
Inspecteur Afkorting Naam 
 

   
   
 
Betr. personen Naam Rol Vertegenw. Functie 
 

  Onbekend   Robeco 
 
Waarneming  
 

  
 
 |  |  
 
Inspecteur Afkorting Naam 
 

   
 
Waarneming  
 

  
 
 |  |  
 
Inspecteur Afkorting Naam 
 

   
 
Waarneming  
 

  
 
 |  |  
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Inspecteur Afkorting Naam 
 

   
 
Waarneming  
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Documenten uitgaand 
 
Kenmerk Omschrijving Fase Verzonden Geadresseerde 
411600662/01 ONG SOS-brief - Start onderzoek slachtoffer (329) V 4 april 2016 De heer  
411600662/02 ONG SOgM-brief - start onderzoek & (nog) geen maatregelen 

werkgever (330b) 
V 4 april 2016 Den Otter Verhuizingen B.V. 

411600662/03 ONG ongevalsbrief werkgever (328) V 25 april 2016 Den Otter Verhuizingen B.V. 
411600662/04 ONG ongevalsbrief slachtoffer (327) V 25 april 2016 De heer  
 
Post inkomend 
 
Kenmerk  Datum brief Onderwerp Afzender Ontvangst 
 
Notities 
 
Telefonisch contact slachtoffer 4 april 2016  
Telefonisch gesproken met slachtoffer. Slachtoffer geeft aan op locatie te zijn geweest om te verhuizen.  

 

 
. 

 
Opmerking bij actie 6 april 2016  
Op locatie gesproken met beveiliging Robeco ( ). Het ongeval was bekend bij de beveiliging 
en een medewerker zou hiermee bezig zijn (was nu niet aanwezig). Contactgegevens afgegeven en verzocht de 
videobeelden van het ongeval veilig te stellen en deze af te geven. Hierover word ik morgen teruggebeld. 
 
Poging telefonisch contact melder 1 april 2016  
15:30 uur 
Melder ( ) telefonisch proberen te bereiken. Niet gelukt. Later nog een poging. 
 
16:00 uur 
Gebeld door de heer . Vrachtwagen betrokken bij het ongeval is niet meer op de locatie in 
Rotterdam aanwezig. De heer  verzocht vooruitlopend een foto te sturen van de laadklep waar de het 
slachtoffer . Dit zou hij doen. De heer  geeft aan dat niemand het ongeval 
heeft zien gebeuren. 
 
Telefonisch contact getuige  6 april 2016  
06-04-2016   12:41 uur 
Poging tot telefonisch contact getuige , Telefoonnummer 06 . Neemt tel niet op. 
Voicemail ingesproken met verzoek terug te bellen. 
 
08-04-2016 11:30 uur 
Getuige heeft niet teruggebeld. Nieuwe poging tot telefonisch contact. Neemt niet op. 
 
Traject 1 25 april 2016  
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Videobeelden ongeval zijn gevorderd bij Robeco en ontvangen.  
Op basis van videobeelden blijkt er geen sprake te zijn van een overtreding.  

. 
Om deze reden (in samenspraak met teamleider, ) besloten zaak af te handelen als traject 1. 
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Arbeidsongeval

Ongeval

Meldingsnummer 703499

Is er sprake van een dodelijk ongeval?

Toestand van het slachtoffer

Is het slachtoffer overgebracht naar een ziekenhuis?

Wanneer heeft het ongeval plaatsgevonden?

Datum + tijdstip ongeval 31-03-2016 23:00

Gegevens van de werkgever

KvK nummer 24274303

Vestigingsnummer

Naam bedrijf/instelling Den Otter Verhuizingen

Naam contactpersoon

Postcode 2991ZA

Huisnummer 26

Straatnaam Fennaweg

Woonplaats BARENDRECHT

Land Nederland

Gegevens over de locatie waar het ongeval is gebeurd

Doet de situatie zich voor op dezelfde locatie als waar het bedrijf is gevestigd? Nee

Het ongeval heeft plaatsgevonden bij:

KvK nummer bedrijf

Naam locatie/bedrijf Robeco nieuwbouw

Postcode 3014DA

Huisnummer 850

Straatnaam Weena

Woonplaats ROTTERDAM

Gegevens over de werkzaamheden en de toedracht van het ongeval

Met welke werkzaamheden was men bezig?

Lossen vrachtwagen

Werd er gewerkt met een bepaald arbeidsmiddel? Ja

Welk arbeidsmiddel laadklep 1 / 3
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Welk arbeidsmiddel laadklep

Typenummer (indien bekend)

Wat was de oorzaak van het ongeval?

.

Geef hieronder een korte omschrijving van de toedracht van het ongeval.

.

Is de situatie na het ongeval onveranderd gebleven?

Als het niet kunnen gebruiken van de arbeidsplek het productieproces te ernstig hindert, 
wordt u geadviseerd het ongeval telefonisch te melden via 0800-5151.

Ja

Is het ongeval te reconstrueren?*
Met reconstrueren wordt bedoeld dat de toedracht van het ongeval nagespeeld kan 
worden.

Ja

Zijn er foto’s gemaakt direct na het ongeval? Nee

Gegevens slachtoffer(s)

Hoeveel slachtoffers zijn bij het ongeval betrokken?

Aantal slachtoffers onder 
werknemers

1

Aantal slachtoffers onder 
derden

0

Slachtoffer 1

Geslacht Man

Naam

Postcode

Huisnummer

Straatnaam

Woonplaats

Land

Nationaliteit

Telefoonnummer

Geboortedatum

Datum in dienst

Arbeidsverhouding

Aard dienstverband werknemer

Omschrijving van de aard van 
het letsel

. 

Gegevens getuige(n)

Zijn er getuigen van het ongeval? Ja

Van hoeveel getuigen is er 
sprake?

1

Getuige 1

Geslacht Man

Naam MARCEL Both

2 / 3
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Naam

Land Nederland

Telefoonnummer 06 

Relatie t.o.v. het slachtoffer Collega

Gegevens van de melder

Geslacht Man

Naam melder

Telefoonnummer 0180612900

Functie melder

E-mail adres @den-otter.nl

Wat is uw relatie ten opzichte van het bedrijf waar het ongeval is gebeurd?

Ik ben een werknemer van het bedrijf waar het ongeval is gebeurd.

Meesturen van digitale bijlagen

Wilt u digitale bijlagen meesturen? Nee

Indien u bijlagen heeft zoals foto’s van de situatie of een ongevalsrapportage, dan kunt u deze bij uw 
melding voegen.

3 / 3
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Algemene meldingsgegevens 
Datum en tijd ontvangst : 01-04-2016 12:09 
Wijze van ontvangst  Web 
Nummer  : 703499 
Naam behandelaar :   
Type melding : Ongeval 
Datum en tijd toewijzing : 01-04-2016 12:49 
Toebedeeld aan team : AR09 Arbo 09 RT 
Datum/tijd ongeval : 31-03-2016 23:00 
 :   
Wet : ARBO 
Label :  
Melder 
Naam : Den Otter Verhuizingen B.V. 
Adres : Fennaweg 26 

2991 ZA  Barendrecht 
Relatie : Werkgever 
Geslacht : M 
Naam  :  
Adres :  

 
Land :  
Telefoon : 0180612900 
Telefoon2 :  
E-mail : @den-otter.nl 
Functie :  
Vestiging 
Naam : Den Otter Verhuizingen B.V. 
Adres : Fennaweg 26 

2991 ZA  Barendrecht 
Kvk nummer  24274303 
Locatie 
Naam : Robeco nieuwbouw 
Adres : Weena 850 

3014 DA  ROTTERDAM 
Slachtoffer 
BSN nummer :  
Geslacht : M 

Inhoud melding 
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Toestand van het slachtoffer 
Is het slachtoffer overgebracht naar een ziekenhuis? 

 
 
Omschrijving van de aard van het letsel 

 
 
Met welke werkzaamheden was men bezig? 
Lossen vrachtwagen 
 
Werd er gewerkt met een bepaald arbeidsmiddel? 
Ja, Laadklep 
 
Wat was de oorzaak van het ongeval? 

 
Geef hieronder een korte omschrijving van de toedracht van het ongeval. 

. 
 
Is de situatie na het ongeval onveranderd gebleven? 
Ja 
 
Is het ongeval te reconstrueren? 
Ja 
 
Zijn er foto’s gemaakt direct na het ongeval? 
Nee 
 
Zijn er getuigen van het ongeval? 
Ja, 1 
 
Getuige 1 
Geslacht Man 

Relatie t.o.v. het slachtoffer Collega 
 
  
Beoordeling 
Beoordelaar :   
Beslissing  : Wel onderzoek 
Reden : (Geen) 
Datum beslissing : 01-04-2016 12:52 
Zaaknummer : 411600662 
Verantwoordelijk 
inspecteur 

:   

Er zijn geen ingekomen poststukken  
 
Er zijn geen uitgaande documenten 
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> Retouradres Postbus 820 3500 AV  Utrecht 

Den Otter Verhuizingen B.V. 
t.a.v. De heer  
Fennaweg 26 
2991 ZA  BARENDRECHT 
 
2991ZA26 

 

Datum      
Betreft Arbeidsongeval 
 
 
 

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 1 

 

 

 

Directie Arbo 

Kantoor Utrecht 
Oudenoord 6 
3513 ER  Utrecht 
Postbus 820 
3500 AV  Utrecht 
www.inspectieszw.nl 

Contactpersoon 
Medewerker afd. 
Inspectieondersteuning 

T +31 (0)70 333  

 
Onze referentie 
411600662/02 

 

 

 
Geachte heer , 
 
Op vrijdag 1 april 2016 heb ik, de heer , een onderzoek gestart naar 
een arbeidsongeval dat op de arbeidsplaats aan het Weena 850 te Rotterdam 
heeft plaatsgevonden op 31 maart 2016. 
 
Een onderzoek naar de toedracht en oorzaak van een ernstig arbeidsongeval 
vraagt de nodige tijd en zorgvuldigheid. Er wordt naar gestreefd om de rapportage 
binnen 13 weken na aanvang van het onderzoek toe te zenden. 
 
Een proces-verbaal, een ongevallenboeterapport, ongevalsbrief of een 
ongevalsrapport kan worden opgemaakt. U zult hierover zo spoedig mogelijk 
worden geïnformeerd. 
 
Meer informatie over de Arbeidsomstandighedenwetgeving, handhaving door de 
Inspectie SZW en ongevalsonderzoek kunt u vinden op www.inspectieszw.nl. Voor 
een op uw situatie toegesneden interpretatie van de informatie, kan het nuttig zijn 
contact op te nemen met deskundigen, bijvoorbeeld met uw arbodienst. 
 
Ik verzoek u de werknemers die dat aangaat zo spoedig mogelijk op de hoogte te 
brengen van de inhoud van deze brief. 
 
Indien u schriftelijk wilt reageren, wordt u verzocht het kenmerk en de datum van 
deze brief te vermelden. U kunt ook bellen met bovengenoemde contactpersoon. 
 
Hoogachtend, 
Inspectie SZW 

 

Arbeidsinspecteur 
 

4 a ril 20164 april 2016
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> Retouradres Postbus 820 3500 AV  Utrecht 

Den Otter Verhuizingen B.V. 
t.a.v. De heer  
Fennaweg 26 
2991 ZA  BARENDRECHT 
 
2991ZA26 

 

Datum      
Betreft Afhandeling arbeidsongeval 
 
 
 

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 

Kantoor Utrecht 
Oudenoord 6 
3513 ER  Utrecht 
Postbus 820 
3500 AV  Utrecht 
www.inspectieszw.nl 

Contactpersoon 
Medewerker afd. 
Inspectieondersteuning 

T +31 (0)70 333  

 
Onze referentie 
411600662/03 

 

 

 
Geachte heer , 
 
Op 1 april 2016 heeft de heer , arbeidsinspecteur,  
een onderzoek gestart naar een arbeidsongeval dat op de arbeidsplaats aan het 
Weena 850 te Rotterdam heeft plaatsgevonden op 31 maart 2016. 
 
Het meldingsplichtige arbeidsongeval werd door u op 1 april 2016 bij de Inspectie 
SZW gemeld. 
 
Uit onderzoek is gebleken dat de heer , het slachtoffer, ten tijde 
van het arbeidsongeval werkzaamheden verrichtte bestaande uit het lossen van 
een vrachtwagen. Het slachtoffer is een werknemer van uw bedrijf.  

 
 
Ten tijde van het arbeidsongeval stond het slachtoffer in de laadruimte van een 
oplegger.  

.  
 
De arbeidsinspecteur heeft geen oorzakelijk verband kunnen vaststellen tussen 
een overtreding van de Arbeidsomstandighedenwet en de oorzaak van het, 
ingevolge artikel 9, 1e lid van diezelfde wet, meldingsplichtige arbeidsongeval, 
zoals bedoeld in artikel 1, derde lid, onder i, Arbowet. Daarom wordt volstaan met 
het opmaken van deze brief. 
 
Ik verzoek u de werknemers die dat aangaat zo spoedig mogelijk op de hoogte te 
brengen van de inhoud van deze brief. 
 
De Inspectie SZW heeft het slachtoffer geïnformeerd over het bovenstaande. 
 
Indien u schriftelijk wilt reageren, wordt u verzocht het kenmerk en de datum van 
deze brief te vermelden. U kunt ook bellen met bovengenoemde contactpersoon. 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 april 201625 april 2016
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Directie Arbo 

 
Datum 

     

Onze referentie 
411600662/03 

  

 

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

 

25 april 201625 april 2016
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: RE: Ongeval 
Datum: donderdag 7 april 2016 16:24:18
Bijlagen: image002.jpg

image003.jpg
Klep2.jpg
Klep1.jpg

Geachte heer ,
 
Naar aanleiding van onderstaande e-mail vindt u in de bijlagen twee foto’s van de betreffende
laadklep.
 
Voor vragen en/of opmerkingen zijn wij steeds tot uw dienst.
 
Met vriendelijke groeten,
 

 
Visitekaart JCW-HOFL-M

P please consider the environment before printing this email
Van:  
Verzonden: vrijdag 1 april 2016 18:42
Aan: @inspectieszw.nl' @inspectieszw.nl>
CC:  @den-otter.nl>
Onderwerp: Ongeval 
 
Beste heer ,
 
Ik zou u foto’s mailen van de klep, maar begrijp van mijn collega dat de wagen die nu in
Rotterdam is niet dezelfde is als waarmee het ongeval plaatsvond.
 
Ik heb mijn broer  gevraagd een foto te laten nemen en aan u te mailen. Hij staat ook
in de CC van deze mail.
 
Met vriendelijke groet,
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Visitekaart JMA-HOFL-M

 
 

http://www.den-otter.nl/


Van:
Aan:
Onderwerp: Re: Vordering videobeelden ongeval 31 maart 2016
Datum: donderdag 14 april 2016 15:23:50
Bijlagen: image001.gif

image002.gif

Goedemiddag,

Wij hebben het nogal druk met de inrichting, ik zal proberen om morgen de beelden op een
stick te zetten, het probleem is dat we dat soort zaken nog niet hier hebben.
Je hoort van mij.

Gr. 

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 14 apr. 2016 om 14:21 heeft @inspectieszw.nl> het volgende
geschreven:

Geachte heer ,
 
Ik heb u telefonisch nog niet kunnen bereiken.
Kunt u mij anders terugbellen op 06 . Ik zou graag een afspraak willen
maken voor het ophalen van de videobeelden.
 
Met vriendelijke groet,
 

Arbeidsinspecteur
..............................................................
Directie ARBO
Inspectie SZW
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Postbus 820 | 3500 AV | Utrecht
............................................................. 
T 0800 5151
 

Van:  
Verzonden: dinsdag 12 april 2016 16:22
Aan: 
Onderwerp: RE: Vordering videobeelden ongeval 31 maart 2016
 
Geachte heer ,
 
Als u de beelden op een USB stick zou willen zetten, dan kan ik de beelden bij u
ophalen.
Schikt het als ik morgen de beelden ophaal aan het Weena te Rotterdam?
Anders neem ik morgen nog wel telefonisch contact met u op voor de datum en
tijdstip.

Mocht u mij willen bereiken, mijn directe nummer is 06 .
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Met vriendelijke groet,
 

Arbeidsinspecteur
..............................................................
Directie ARBO
Inspectie SZW
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Postbus 820 | 3500 AV | Utrecht
............................................................. 
T 0800 5151
 

Van: @Robeco.nl] 
Verzonden: maandag 11 april 2016 10:22
Aan: 
Onderwerp: RE: Vordering videobeelden ongeval 31 maart 2016
 
Goedemorgen heer ,
 
Wij zullen de beelden beschikbaar stellen, geeft u maar aan hoe u deze beelden
wilt ontvangen.
 
Met vriendelijke groet,
 

.
 

<image001.gif>

 Facility Services.

Coolsingel 120, 3011 AG Rotterdam, The Netherlands

Email: @robeco.nl

Tel: ..31 10 2247147

Fax: ..31 10 4115288

www.robeco.com

<image002.gif>

 

From: @inspectieszw.nl] 
Sent: maandag 11 april 2016 9:21
To: 
Subject: Vordering videobeelden ongeval 31 maart 2016
 
Geachte heer ,
 
Zoals eerder telefonisch besproken:
De Inspectie SZW heeft een onderzoek ingesteld naar een arbeidsongeval dat heeft
plaatsgevonden op 31 maart 2016 bij het Weena 850 te Rotterdam met een
werknemer van Den Otter Verhuizingen.
 
In het belang van het onderzoek vorder ik,  arbeidsinspecteur bij de
Inspectie SZW van uw onderneming inzage, als bedoeld in artikel 5:17 Algemene
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wet bestuursrecht, in de videobeelden van het ongeval.
 
Ik vertrouw erop u naar behoren te hebben geïnformeerd en dat u medewerking
verleent aan deze vordering.
 
Met vriendelijke groet,
 
 

Arbeidsinspecteur
..............................................................
Directie ARBO
Inspectie SZW
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Postbus 820 | 3500 AV | Utrecht
............................................................. 
T 0800 5151
 
 

De Inspectie SZW werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor
iedereen. Ze doet dit op basis van risico- en omgevingsanalyses. Toezicht en
opsporing worden daar ingezet waar de meest hardnekkige problemen zitten en het
effect het grootst is.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts
no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

--- The information contained in this communication is confidential and may
be legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity
to whom it is addressed and others authorized to receive it. If you are not the
intended recipient you are hereby notified that any disclosure, copying,
distribution or taking any action in relation to the contents of this information
is strictly prohibited and may be unlawful. Neither the sender nor the
represented institution are liable for the correct and complete transmission of
the contents of an e-mail, or for its timely receipt. Robeco Groep NV is
registered with the Chamber of Commerce under: 24272679. ---

--- The information contained in this communication is confidential and may be legally
privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is
addressed and others authorized to receive it. If you are not the intended recipient you are
hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking any action in relation to
the contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful. Neither the
sender nor the represented institution are liable for the correct and complete transmission
of the contents of an e-mail, or for its timely receipt. Robeco Groep NV is registered with
the Chamber of Commerce under: 24272679. ---
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4.2018.1457.001 

Nr. Documenten Beoordeling Weigeringsgrond 

1 Arbo Zaakoverzicht 411600662 Gedeeltelijk openbaar Artikel 10, tweede 
lid, aanhef en 
onder e Wob en 
artikel 10, eerste 
lid, aanhef en 
onder d Wob 

2 Digitale melding met meldingsnummer 
703499 

Gedeeltelijk openbaar Artikel 10, tweede 
lid, aanhef en 
onder e Wob en 
artikel 10, eerste 
lid, aanhef en 
onder d Wob 

3 Algemene meldingsgegevens d.d. 1 april 
2016 

Gedeeltelijk openbaar Artikel 10, tweede 
lid, aanhef en 
onder e Wob en 
artikel 10, eerste 
lid, aanhef en 
onder d Wob 

4 Brief d.d. 4 april 2016 met onderwerp 
‘Arbeidsongeval’ met kenmerk 
411600662/02 

Gedeeltelijk openbaar Artikel 10, tweede 
lid, aanhef en 
onder e Wob  

5 Brief d.d. 25 april 2016 met onderwerp 
‘Afhandeling arbeidsongeval’ met kenmerk 
411600662/03 

Gedeeltelijk openbaar Artikel 10, tweede 
lid, aanhef en 
onder e Wob en 
artikel 10, eerste 
lid, aanhef en 
onder d Wob 

6 E-mail d.d. 1 en 7 april 2016 met onderwerp 
‘Ongeval **’ incl. twee foto’s 

Gedeeltelijk openbaar Artikel 10, tweede 
lid, aanhef en 
onder e Wob  

7 E-mail d.d. 11, 12 en 14 april 2016 met 
onderwerp ‘Vordering videobeelden 
ongeval 31 maart 2016’ 

Gedeeltelijk openbaar Artikel 10, tweede 
lid, aanhef en 
onder e Wob  

8 Drie videobeelden Niet openbaar Artikel 10, eerste 
lid, aanhef en 
onder d Wob 
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