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 Geachte heer/mevrouw, 
 
Op donderdag 18 september 2014 hebben wij, de heer  en mevrouw 

, beiden arbeidsinspecteur,  een inspectie uitgevoerd op de 
arbeidsplaats: 

B.V. De Meteoor 
Schaarweg 4 
Rheden. 

 
Er is tijdens dat bezoek gesproken met de heer , hoofd kwaliteit en 
ontwikkeling en de heer  die meeliep namens de OR. 
 
Deze inspectie vond plaats in het kader van het project “Bouwmaterialenindustrie 
2014”. Daarmee wil de Inspectie SZW de naleving van wet- en regelgeving door 
middel van toezicht en handhaving bevorderen. 
 
Op een aantal punten zijn de arbeidsomstandigheden geïnspecteerd. Hieronder 
staan per onderwerp de bevindingen en eventuele gevolgen. 
Tijdens de inspectie hebben wij een overwegend positieve indruk gekregen van de 
arbeidsomstandigheden in uw bedrijf. 
 
Arbeidsmiddelen 
De volgende overtreding is geconstateerd: 
1. Bij u in het bedrijf waren 2 stuks schrankladers van het fabricaat 'bobcat' 

aangetroffen. Deze worden zowel binnen in de hal als in het laadruim van 
het schip gebruikt door eigen personeel. Deze schrankladers waren niet 
voorzien van  een roetfilter. De schrankladers stoten het 
kankerverwekkende dieselmotorenemissie uit (DME). Hierdoor ontstaat 
ernstig gevaar voor de gezondheid van de werknemers. U heeft derhalve 
geen gebruik gemaakt van adequate arbeidsmiddelen om inademing van 
DME tegen te gaan. 
 
Dit is een overtreding van artikel 4.1c, 1e lid onder b van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit. 

 Dit is de waarschuwing die u voor deze overtreding krijgt. 
 
Meer informatie over de Arbeidsomstandighedenwetgeving en handhaving door de 
Inspectie SZW kunt u vinden op: www.inspectieszw.nl. 
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Er is door de Inspectie SZW voor uw branche een brochure gemaakt. U kunt deze 
brochure inzien op: www.inspectieszw.nl. 
 
Wat u moet doen: 
U moet er voor zorgen dat de overtreding zo snel mogelijk wordt opgeheven maar 
uiterlijk binnen een termijn van 3 maanden na de hiervoor genoemde 
inspectiedatum zijn opgeheven. 
 
De Inspectie SZW zal uw bedrijf, na de gegeven termijn, opnieuw inspecteren op 
onderwerpen waarop u op 18 september 2014 in overtreding was. Als bij deze of 
een volgende, nieuwe inspectie dezelfde of soortgelijke overtreding als bedoeld in 
artikel 8.29c van de Arbeidsomstandighedenregeling aangetroffen, dan wordt 
hiervoor een boeterapport opgemaakt. 
 
Een afschrift van deze brief is verzonden aan uw medezeggenschapsorgaan. 
 
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. 
 
Deze brief is geen beschikking in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, 
artikel 1:3, 2e lid. Hiertegen kan dus géén bezwaar worden ingediend. 
 
Hoogachtend, 
Inspectie SZW 

 

Arbeidsinspecteur 
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Geachte heer/mevrouw, 
 
Op 18 november 2015 heb ik, , arbeidsinspecteur bij de Inspectie 
SZW, een herinspectie uitgevoerd op de arbeidsplaats: 

 B.V. De Meteoor 
Schaarweg 4 
6991 GV RHEDEN 

 
Er is tijdens dat bezoek gesproken met de heer , de heer  
en de heer  
 
Deze herinspectie vond plaats in het kader van het project ‘Herinspectie BMI’. U 
werd bezocht aangezien in uw bedrijf in het (recente) verleden eerder een of 
meerdere overtredingen in het kader van de Arbeidsomstandighedenwet werden 
geconstateerd. Door herinspecties te verrichten wil de Inspectie SZW de 
structurele naleving van wet- en regelgeving bevorderen. 
 
Op een aantal punten zijn de arbeidsomstandigheden geïnspecteerd. Hieronder 
staan per onderwerp de bevindingen en eventuele gevolgen.  
 
Arbobeleid 
Ik heb met betrekking tot dit onderwerp geen overtreding geconstateerd op de 
geïnspecteerde punten. 
 
Machine veiligheid 
Ik heb met betrekking tot dit onderwerp en gekeken naar de punten uit de 
waarschuwingsbrief A1190/43/08 van 5 november 2014 geen overtredingen 
geconstateerd. 
 
Inrichting Arbeidsplaats 
De volgende overtreding is geconstateerd: 

1. In de werkplaats van hal K bevond zich een werkplaats van de TD. De 
vloer van deze werkplaats was niet opgeruimd. Er lagen materialen en 
arbeidsmiddelen voorzien van snoeren kriskras door elkaar waardoor val- 
en struikelgevaar aanwezig was voor de aanwezige werknemers. 
 
Dit is een overtreding van artikel 3.2, 1e lid van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit. 
> Dit is de waarschuwing die u voor deze overtreding krijgt. 
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Gevaarlijke stoffen en Biologische agentia 
De volgende overtreding is geconstateerd: 

2. Tijdens de inspectie is geconstateerd dat in hal Q aan het einde van de 
werkshift arbeidsmiddelen werden schoongemaakt door uw eigen 
werknemers waarbij betonresten en kwartsstof moesten worden 
opgeruimd. Hierbij werd gebruik gemaakt van stoffers, bezems en 
trekkers. Een aantal werknemers droeg daarbij geen stofmaskers. 
Het gebruik van stoffers en bezems en het niet dragen van stofmaskers 
zorgt ervoor dat werknemers worden blootgesteld aan het 
kankerverwekkende respirabel kwartsstof. Tijdens het uithakken dient 
ten alle tijden een stofmasker te worden gedragen dat voorkomt dat de 
werknemers worden blootgesteld aan respirabel kwartsstof. Het 
verwijderen van grote stukken beton op de vloer mag alleen met 
gebruikmaking van trekkers. Al het overige op de vloer en op de 
arbeidsmiddelen aanwezige kwartsstof mag alleen worden verwijderd 
door gebruikmaking van daartoe geschikte stofzuiginstallaties om te 
voorkomen dat werknemers worden blootgesteld aan respirabel 
kwartsstof. 
 
Dit is een overtreding van artikel 4.1c, 1e lid onder b van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit. 
> Dit is de waarschuwing die u voor deze overtreding krijgt. 

 
Wat u moet doen: 
 U moet er voor zorgen dat de overtredingen genoemd onder 1 en 2 zo snel 

mogelijk zijn opgeheven. 
Na bovengenoemde inspectiedatum is de termijn voor: 
     de overtreding genoemd onder 2 uiterlijk 3 maanden; 
     de overtreding genoemd onder 1 uiterlijk 1 week. 

 
Deze brief is geen beschikking in de zin van artikel 1:3, 2e lid van de Algemene 
wet bestuursrecht. Dat betekent dat u geen bezwaar kunt indienen tegen wat er 
in deze brief staat over de hiervoor genoemde overtredingen. 
 
De Inspectie SZW zal uw bedrijf, na de gegeven termijn, opnieuw inspecteren op 
de onderwerpen waarop u op 18 november 2015 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. ondergetekende. 
Wilt u dan het kenmerk en de datum van deze brief vermelden? U kunt ook 
telefonisch contact opnemen met de in de aanhef vermelde contactpersoon. 

20 november 201520 november 2015



 
 

 

 Pagina 3 van 3 
 
 

Directie Arbo 

 
Datum 

     

Onze referentie 
A1268/2/01 

  

 

 
 
Hoogachtend, 
Inspectie SZW 

 

Arbeidsinspecteur 
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Geachte heer  
 
Op 13 december 2016 heb ik, , arbeidsinspecteur bij de Inspectie 
SZW, een inspectie uitgevoerd op de arbeidsplaats: 

 B.V. De Meteoor 
Schaarweg 4 
6991 GV Rheden 

 
Er is tijdens dat bezoek gesproken met de heer , de heer  

 de heer , de heer , de heer  en de 
heer . 
 
Deze inspectie vond plaats in het kader van het project Niet nalevers aanpak. 
Daarmee wil de Inspectie SZW de naleving van wet- en regelgeving door middel 
van toezicht en handhaving bevorderen. 
 
Op een aantal punten zijn de arbeidsomstandigheden geïnspecteerd. Hieronder 
staan de onderwerpen en de bevindingen. 
Machine veiligheid 
Ik heb geconstateerd dat met betrekking tot dit onderwerp verdergaande 
maatregelen door u zijn getroffen.  
Ik heb met betrekking tot dit onderwerp geen overtredingen geconstateerd op de 
geïnspecteerde punten. 
 
Gevaarlijke stoffen 
Naar aanleiding van de inspectie heb ik van u het werkplek onderzoek en 
blootstellingbeoordeling DME/respirabel kwartsstof dat is uitgevoerd in 2016 
ontvangen en beoordeeld. 
Geconstateerd werd dat met betrekking tot respirabel kwartsstof bij geen enkele 
meting de grenswaarde van 0,075 mg/m3 werd overschreden. Wel lagen de 
metingen ruim boven 10% van de grenswaarden waardoor aanvullenden 
maatregelen geëist worden. U heeft al een aantal aanvullende maatregelen in 
gang gezet en u heeft aangegeven dat er nog een aantal aanvullende maatregelen 
getroffen zullen worden om te trachten de metingen in de toekomst onder 10% 
van de grenswaarde te krijgen. 
 
Ik heb met betrekking tot dit onderwerp geen overtredingen geconstateerd op de 
geïnspecteerde punten. 
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Bent u een zelfstandige zonder personeel of werkt u vaak met zelfstandigen 
zonder personeel? Dan is deze brochure voor u van belang, zie 
www.inspectieszw.nl/zzp. 
 
Meer informatie over de Arbeidsomstandighedenwetgeving, de Arbeidstijdenwet 
en de handhaving door de Inspectie SZW vindt u op: 
www.inspectieszw.nl/arbeidsomstandigheden. 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. 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, 
Inspectie SZW 

 

Arbeidsinspecteur 
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