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Acties 
 
16 maart 2018 | Actie | Overleg 
 
Inspecteur Afkorting Naam 
 

   
 
Betr. personen Naam Rol Vertegenw. Functie 
 

 De heer  Onbekend  laadmeester expeditie 
 
Waarneming  
 

  
 
19 maart 2018 | Actie | Overleg 
 
Inspecteur Afkorting Naam 
 

   
 
Betr. personen Naam Rol Vertegenw. Functie 
 

 De heer  Onbekend   
 
Waarneming  
 

  
 
16 maart 2018 | Actie | Actie 
 
Inspecteur Afkorting Naam 
 

   
 
Betr. personen Naam Rol Vertegenw. Functie 
 

 De heer  Onbekend   
 De heer  Onbekend   
 
Waarneming  
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Documenten uitgaand 
 
Kenmerk Omschrijving Fase Verzonden Geadresseerde 
1802927/01 ONG geen onderzoek werkgever (029) V 28 maart 2018 Sligro B.V. 
1802927/02 ONG geen onderz slachtoffer (022) V 28 maart 2018 De heer  
1802927/03 [1802927/03] Afschrift handhavingscorrespondentie Inspectie 

SZW 
V 28 maart 2018 @sligro.nl 

 
Post inkomend 
 
Kenmerk  Datum brief Onderwerp Afzender Ontvangst 
 
Notities bij zaak 
 
waarnemingen ter plaatse sligro Amsterdam 16 maart 2018  
We hebben gesproken met de directeur van deze vesiging, dhe .En , de dc 
manager.  
Ik heb de arbeidsplaats gezien, daarbij zag ik een vrachtwagen aandokken. Ik zag dat de de chauffeur de 
wagen zelf ging lossen, hij begon met het bedienen van de klep van het dokstation. Ik zag dat deze omhoog 
bewoog en uit 2 delen bestond. 1 grote klep en een uitschuifbaar korter gedeelte. Ik zag dat beide kleppen 
omhog bewogen en vervolgens zakte deze naar beneden op de vloerbodem van de vrachtwagen. Vervolgens 
heb ik de hoogte bij ee vergelijkbaar dokstation opgemeten, ik zag dat de hoogte 1,13 m was.  
toonde mij de camarabeelden zijn telefoon en ik zag da het slachtoffer een stap wilde zetten en tegelijkertijd de 
auto weg reed.  
 
domme pech iom teamleider 20 maart 2018  
na oveleg met 2 collega's, conclusie dat er sprake is van ongelukige samenloop van omstandigheden wat de 
werkgever niet kon voorzien. Een mogelijk artikel 10 voor de transporteur en/of een arbeidsplaats artikel is 
moeilijk te bewijzen. Bovendien is de samenloop van beide niet te voorzien door de werkgever. Na oveleg TL : 
dome pech. 
 
Letselschade adcocaat 26 april 2018  
Heer van Arag letselschade heeft mij opgebeld. Probleem met ongelukkige samenloop is dat hij nu 
onvoldoende heeft mbt zorgplicht werkgever. Hij vertelde mij dat met eenvoudige aanpassingen (keggen, 
stoplicht, chauffeur uit auto) dit nu voorkomen wordt en had kunnen worden. Ik heb verteld dat het zetten van 
een stap en tegelijkertijd wegrijden van de vrachtwagen geen overtreding is van de arbowetgeving, tenslotte 
kan een werkgever hierin niet voorzien. Ik heb hem verteld dat ik camerabeelden heb gezien. Ik heb hem 
verteld dat het beste een WOB verzoek gedaan kan worden, waardoor mogelijk meer gegevens ter beschikking 
komen voor de letselschade. 
 
tevens per mail naar TL 
 
 
Notities bij acties 
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