
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Boeteoplegger SZW 
  
 Boeterapport 
 
Kenmerk 411301854/14  
  
Gedagtekend op  
 

 

 

Naar aanleiding van Arbeidsongeval 
  
Gegevens overtreder Bettink Service en Onderhoud B.V. 

Energieweg 23 
3771NA  Barneveld 

 vertegenwoordigd door: 
 
 

 
 
Gegevens 
overtreding 

Datum : dinsdag 29 oktober 2013 
Tijdstip : 16:45 uur 
Locatie : In en rond windmolen 2, gelegen aan de Mariadijk te 

Ooltgensplaat 
 
Korte omschrijving 
overtreding 

Er werden werkzaamheden aan en in de nabijheid van een elektrische 
installatie uitgevoerd, zonder dat het gedeelte waarvan in de nabijheid 
werd gewerkt, spanningsloos was. 

 
Overtreding van artikel 16, tiende lid, van de Arbeidsomstandighedenwet, juncto artikel 

3.5, derde lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit, zijnde een 
overtreding waar een bestuurlijke boete voor kan worden opgelegd 
volgens artikel 9.9b, eerste lid, onder c, van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit. 

 
Slachtoffer  

  
 

  
Overleden  
 
Slachtoffer  

 
 

  
Overleden  
 
Opgemaakt door  

Arbeidsinspecteur van de Inspectie SZW 
 

26 september 2018
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Rapporteur Ik, , arbeidsinspecteur van de Inspectie SZW, belast 

met het toezicht op de naleving van de bepalingen krachtens de 
Arbeidsomstandighedenwet, verklaar het volgende. 

 
Locatie Op 29 oktober 2013, omstreeks 18.30 uur was ik op een locatie, 

gelegen aan de Mariadijk te Ooltgensplaat. 
 Ik bevond mij daar in gezelschap van mijn collega , 

arbeidsinspecteur van de Inspectie SZW. 
 
Reden aanwezigheid Ik was daar vanwege de melding van een arbeidsongeval dat op die 

locatie had plaatsgevonden. Het arbeidsongeval werd op 29 oktober 
2013 door een medewerker van de Inspectie SZW opgemerkt op een 
nieuwswebsite en geregistreerd onder nummer 463353. 
Het bericht op de website betrof een arbeidsongeval dat op 29 oktober 
2013 omstreeks 16:45 uur op de Mariadijk te Ooltgensplaat had 
plaatsgevonden. 

 
Arbeidssituatie op 
arbeidsplaats 

Op voornoemde locatie bevond zich een dijk waarop naast elkaar twaalf 
windturbines waren geplaatst. De storings- en 
onderhoudswerkzaamheden ten tijde van het ongeval vonden plaats in 
windturbines 1 en 2. Dit waren de eerste twee windturbines gezien 
vanaf de Galathesehaven. De slachtoffers waren werkzaam in 
windturbine 2. 
 
Uit verklaringen van de heer , de heer  

, de heer  en de heer  is mij 
gebleken dat op bedoelde locatie door de heer  en de heer 

 werkzaamheden waren verricht, bestaande uit het uitvoeren 
van onderhoudswerkzaamheden en het verhelpen van een storing in de 
elektrische installatie, in de gondel van een windturbine, aldus zijnde 
een arbeidsplaats als bedoeld in artikel 1, derde lid, onder g, van de 
Arbeidsomstandighedenwet. 

 
Arbeidsrelatie 
slachtoffers 

De genoemde werkzaamheden werden verricht krachtens een 
arbeidsovereenkomst, zodat er sprake was van werkgever en 
werknemers in de zin van artikel 1, eerste lid, onder a, 1°, en van 
artikel 1, eerste lid, onder b, van de Arbeidsomstandighedenwet, zoals 
blijkt uit de verklaring van de heer . 

 
Opbouw van het 
rapport 

Gezien het grote aantal verhoren, de grote hoeveelheid verzamelde 
documenten en de complexiteit van het onderzoek heb ik dit rapport 
omwille van de leesbaarheid niet volgens de standaard opgesteld. 
 
Ik heb de bijlagen onderverdeeld in dossiers. In elk dossier heb ik een 
inhoudsopgave toegevoegd. Aansluitend volgen de relevante stukken. 
Het Dossier Bevindingen betreft de bevindingen op de onderzochte 
onderwerpen. Eerst mijn bevindingen per onderwerp, daarna de eerder 
opgestelde rapportages op chronologische volgorde. Bijlage 1 t/m 12.  
Het Dossier Ambtshandelingen bevat ambtshandelingen. Bijlage 13 t/m 
15. 
Het Dossier Verhoren bevat de processen-verbaal van verhoor, zowel 
van getuigen als verdachten. Deze zijn op chronologische volgorde 
bijgevoegd. Bijlage 16 t/m 49. 
Het Dossier Documenten bevat de relevante documenten. Als eerste de 
Risico inventarisatie en bijbehorende documenten, gesorteerd op datum 
van opstellen. Ten tweede de diploma’s en certificaten van diverse 
personen, gesorteerd op persoon. Ten derde enkele documenten 
betreffende voorlichting, onderricht en toezicht. Ten vierde de 
rapportages van andere partijen dan de werkgever. Ten slotte de 
relevante uittreksels uit de Kamer van Koophandel. Bijlage 50 t/m 78. 
Het Dossier Foto’s bevat een selectie van de genomen foto’s. Bijlage 80 
t/m 86. 
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Waarnemingen 
Arbeidsinspecteur 

Voor de waarnemingen verwijs ik u naar: 
 Het proces-verbaal van bevinding van 1 maart 2015, bijlage 7. 
 Het rapport NFI Brandtechnisch en technisch onderzoek van 13 

augustus 2015, bijlage 8 
 Het dossier ambtshandelingen, bijlage 13 t/m 15. 

 
Horen 
vertegenwoordiger 
van de overtreder en 
aanzeggen 
boeterapport 

Op 8 december 2014 en op 6 juli 2016 hoorde ik de heer  als 
verdachte. De bijbehorende processen-verbaal van verhoor heb ik als 
bijlage 42 en 49 bij dit boeterapport gevoegd. 
 
Een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel op 
naam van Bettink Service en onderhoud B.V. is als bijlage 76 bij dit 
boeterapport gevoegd. 
Een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel op 
naam van Bena Holding Putten B.V. is als bijlage 77 bij dit boeterapport 
gevoegd. 
Een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel op 
naam van J. Bettink Holding B.V. is als bijlage 78 bij dit boeterapport 
gevoegd. 
 
Hieruit blijkt dat de heer  Bettink Service en Onderhoud B.V. 
in rechte mag vertegenwoordigen. 
 
De persoonsgegevens van de heer  zijn conform de 
Basisregistratie Personen (BRP). 

 
Bevindingen Voor de bevindingen verwijs ik u naar het Dossier Bevindingen, in het 

bijzonder bijlagen 1 t/m 6. 
 
 1. De werkgever dient de risico’s van de concrete werkzaamheden 

waarbij de overtreding zich heeft voorgedaan te inventariseren, en een 
veilige werkwijze te ontwikkelen die voldoet aan de vereisten bij of 
krachtens de Arbeidsomstandighedenwet. 
 
Dienaangaande heb ik het volgende bevonden: 
In juli 2012 is een RI&E opgesteld door . In september 
2012 is een functie gerelateerde RI&E opgesteld door . 
Elektrische laagspanning, Brand en Werken op hoogte zijn hierin 
onderkend. Voor elk risico op zich zijn preventieve maatregelen 
benoemd. 

 

 
 
Veiligheidschecklijsten zijn ontwikkeld. Binnen Bettink werd niet 
eenduidig gebruik gemaakt van deze lijsten. 
 
2. De werkgever dient de noodzakelijke randvoorwaarden te creëren 
voor het toepassen van een veilige werkwijze. 
 
Dienaangaande heb ik het volgende bevonden: 
Voor het trekken van zekeringen was een gespecialiseerd arbeidsmiddel 
verstrekt. Deze is niet gebruikt. 
 
Voor het uitvoeren van elektrotechnische metingen was een geschikt 
arbeidsmiddel verstrekt. 
 
Voor het blussen van branden was een brandblusser aanwezig in de 
gondel en in de bedrijfsbus. 
 
Voor het veilig werken op hoogte en het afdalen middels een rescue set 
waren twee veiligheidsgordels verstrekt.  het ongeval zijn deze 
gordels in de bedrijfsbus aangetroffen. Het was binnen de branche 
gebruikelijk om gordels niet verder mee te nemen dan naar het 
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kruibordes, dit in verband met draaiende delen in de gondel. Zelfs als 
de gordels mee waren genomen naar het kruibordes, waren ze niet 
bereikbaar geweest vanaf het dak van de gondel. 
Binnen Bettink werd niet eenduidig omgegaan m.b.t. het meenemen 
van de gordel in de windturbine. 
 
Er was een Engelse gebruiksaanwijzing van het arbeidsmiddel 
voorhanden, waarbij de werkgever ervan uitging dat deze voor zijn 
werknemers begrijpelijk was. 
 
3. De werkgever dient adequate instructies te geven met betrekking tot 
de werkzaamheden waarbij de overtreding zich heeft voorgedaan.  
 
Voor mijn bevindingen dienaangaande verwijs ik naar bijlage 4 en 
bijlage 5. 
 
4. De werkgever dient toezicht te houden met betrekking tot de 
werkzaamheden waarbij de overtreding zich heeft voorgedaan. 
 
Dienaangaande heb ik het volgende bevonden: 
Er werden binnen Bettink werkplekinspecties uitgevoerd, zowel op 
kwaliteit van het werk als op arbeidsomstandigheden. 
De toezichthouders,   en , kwamen met 
onbekende frequentie langs op de diverse locaties. 
Uit de verklaringen is niet duidelijk geworden of er een vastgesteld 
sanctiebeleid bestond, noch dat het werd toegepast. 
 
5. De werkgever kan overige inspanningen verrichten om de 
betreffende overtreding van het in geding zijnde feit te voorkomen. 
 
Dienaangaande heb ik het volgende bevonden: 
Er zijn door de werkgever vooral algemene instructies gegeven. Het 
kennisniveau met betrekking tot elektrotechnische werkzaamheden was 
variabel bij de onderhoudsmonteur. Er waren geen objectieve kennis- 
en/of vaardigheidseisen vastgesteld. 

 
Aanleiding tot 
boeterapport 

Aanleiding tot dit boeterapport is de overtreding van de 
Arbeidsomstandighedenwet, die de oorzaak is van het, ingevolge artikel 
9, eerste lid, van diezelfde wet, meldingsplichtige arbeidsongeval. 
 

 is , die hij tengevolge van het 
arbeidsongeval heeft opgelopen. 
 

 is , die hij tengevolge van 
het arbeidsongeval heeft opgelopen. 

 
Opmerkingen 
Rapporteur 

Naar aanleiding van het in het boeterapport gestelde voeg ik het 
volgende toe:  
Het totaal aantal werknemers (alle vaste, tijdelijke en ingeleende 
krachten en werkzame vrijwilligers) ten tijde van de overtreding van 
Bettink Service en Onderhoud B.V. betrof 28, volgens de verklaring van 
de heer . 
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Afsluiting 
boeterapport 

Dit boeterapport is op ambtsbelofte opgemaakt en gesloten te Den 
Haag. Ondertekend, gedagtekend, zoals vermeld op de eerste pagina 
en ingezonden aan de Boeteoplegger te Den Haag. 

 

 
 De heer  

Arbeidsinspecteur van de Inspectie SZW 
  
c.c.   
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Bevindingen RIE De RIE is zo in tabelvorm opgezet dat zowel de RIE als het 
bijbehorende plan van aanpak (PvA) per onderwerp op 1 regel staat. 

Werkoverleg Op pagina 12 staat bovenaan bij situatie en advies: “Geadviseerd wordt 
de arbeidsomstandigheden als vast punt op de agenda te zetten, dit 
kan goed samen met de werkplekinspectie en het VGM bewustzijn.” 

 Als verantwoordelijk in het PvA is  benoemd. De genoemde 
einddatum was 10-2012. 

Voorlichting mbt de 
RIE 

Op pagina 12 staat bij situatie en advies: ”Tweemaal per jaar wordt een 
uitgebreide bespreking gehouden.” 

 Er is geen maatregel in het PvA opgenomen. 
Elektrische 
voorzieningen 

Op pagina 19 staat bij situatie en advies: “Elektrische installaties zijn 
zodanig ontworpen, ingericht, aangelegd, onderhouden en gekenmerkt, 
dat een veilig gebruik van elektriciteit zo goed mogelijk is gewaarborgd. 
Hiertoe zijn de nodige voorzieningen en beschermingsmaatregelen 
aangebracht. Daarbij is rekening gehouden met bijzondere eisen die 
kunnen voortkomen uit de wijze van het gebruik, de 
gebruiksomstandigheden, de te verwachten uitwendige invloeden en 
onderhoudswerkzaamheden. 
Jaarlijks worden alle arbeidsmiddelen gekeurd van uit het VCA systeem 
en de registratie hiervan is geborgd.” 

 Deze opmerking is specifiek bedoelt voor de eigen elektrische 
installaties en gereedschappen en slaat dus niet op de windturbine 
waarmee het ongeval is gebeurd. 

Deskundigheid Op pagina 28 staat bij situatie en advies: ”Alle medewerkers zijn 
voldoende opgeleid. Jaarlijks tijdens het beoordelings-/ 
functioneringsgesprek wordt getoetst of deskundigheid nog voldoet.” 

 Er is geen maatregel in het PvA opgenomen. 
Voorlichting, onderricht 
en het dragen van 
PBM’s 

Op pagina 31 staat bij situatie en advies: ”Medewerkers worden 
regelmatig en de toolbox meetingen geïnstrueerd over de toepassing 
van de PBM’s.” 

 Er is geen maatregel in het PvA opgenomen. 
 

Bevindingen functie 
gerelateerde RIE 

De functie gerelateerde RIE is zo in tabelvorm opgezet dat per taak 
zowel de risico’s, de risicoscore, als de preventieve maatregelen op 1 
regel staat. Pagina 3 t/m 5 gaat onder andere over de servicemonteur 
(junior/senior) 
Op pagina 2 staan de risico klassen toegelicht. 

Brandgevaar Op pagina 3 staat bij Taak/Aktiviteit: “Brandgevaar, kan ontstaan door 
kortsluiting in stroomgeleidende delen, vonken of brandbare materialen 
en vloeistoffen.” 
Als risicoscore volgt het getal 45. (Mogelijk risico) 
Bij Preventieve Maatregelen staat: “Probeer brand te voorkomen. Volg 
de procedures zoals beschreven in de handleidingen.” 

 Deze regel gaat over het risico op brandwonden. 
Werken op hoogte Op pagina 3 staat bij Taak/Aktiviteit: “Werken op hoogte. Bestaat uit 

werken in de windturbine gondel, maar ook in de mast en aanverwante 
zaken zoals een werkbak of hoogwerker.” 
Als risicoscore volgt het getal 1500. (Zeer hoog risico) 
Bij Preventieve Maatregelen staat: “Maak gebruik van valbescherming. 
Regelmatige inspectie en keuring van valbeveiliging.” 

Laagspanning Op pagina 4 staat bij Taak/Aktiviteit: “Elektrische laagspanning. (<1000 
volt).” 
Als risicoscore volgt het getal 420. (Zeer hoog risico) 
Bij Preventieve Maatregelen staat: “Volg altijd de geldende normen 
(NEN 1010). Neem de instructies in de handleidingen in acht. Neem 
isolerende maatregelen. Werk alleen met deugdelijke en goedgekeurd 
gereedschap.” 
Bij Toelichting staat: “Afschakelen en de aangewezen monteur test voor 
aanvang werkzaamheden. Onderspanning altijd de juiste PBM's 
toepassen. Zie werkinstructie.” 
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Voorlichting en onderricht 
 

Verklaringen 
 In de verklaringen van getuigen en verdachte las ik: 
 
 Naam Datum Tekst 
  

Senior 
Onderhoudsmonteur 

29-10-
2013 

Elke maand is er een toolboxmeeting. 
Iedereen is BHV-er. 

  
Onderzoeker 

31-10-
2013 

Vertaald uit het Engels. 
Ik laat mijn gordel altijd op het 
kruibordes liggen, omdat het dragen 
van een gordel in de gondel gevaarlijk 
is. Hij kan blijven hangen achter 
draaiende delen en dan ben je in groot 
gevaar. Als je je gordel draagt en je 
moet de gondel verlaten, kun je achter 
de hendel van de transmissiekast 
blijven hangen. 

  
Junior 
Onderhoudsmonteur 

01-11-
2013 

Ik heb die map (Rode boek) nog niet 
goed doorgekeken. 
Er is niemand geweest die dat boek met 
mij heeft nagelopen. 
Er zijn bij Bettink niet echt opleidingen 
voor veilig werken in de gondel. 
Ik denk dat er wel iets in de manual van 
de gondel staat, die heb ik wel vaker 
gezien, maar niet echt doorgenomen. 
Mijn training is on the job. 
Als ik met de lift omhoog ga in de V66 
laten wij de gordel vaak in de bus 
liggen. 
Ik heb in de klimcursus geleerd om de 
gordel altijd mee te nemen. 

  
Senior 
Onderhoudsmonteur 

07-11-
2013 

De elektra cursus was een beetje 
schema lezen. Maar het was geen 
cursus meten of onderdelen vervangen. 
Ik heb in de loop de jaren van collega’s 
geleerd hoe ik moet meten met de 
multimeter. 
Ik heb wel eens met  of  
gewerkt. Zij zullen vast wel eens 
elektrisch werk gedaan hebben, zij doen 
immers hetzelfde werk als ik. 

  
Senior 
Onderhoudsmonteur 

07-11-
2013 

Die molen moet weer draaien. Als ik de 
spullen heb doe ik dat (Het vervangen 
van elektrische onderdelen). Ik heb 
geen elektrotechnische aanwijzing. 
Ik neem altijd mijn gordel mee de 
gondel in. 
BHV is niet toegespitst op werken in de 
gondel. 
VCA is heel algemeen, dat heeft niets 
met werken in een windmolen te 
maken. 
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 Naam Datum Tekst 
  

Senior 
Onderhoudsmonteur 

07-11-
2013 

Ik draag mijn gordel niet bij het hijsen 
van de kist. 
Ik heb bij mijn vorige werkgever 
laagspanning gedaan. Ik geloof dat ik 
van Bettink een aanwijzing heb. 
Je heb je klimgordel nodig om af te 
dalen. Ik moet toegeven dat die vaak 
nog in de bus ligt. 

  
Senior 
Onderhoudsmonteur 

08-11-
2013 

Ik denk dat ik op papier nog junior ben, 
ik gedraag me wel als senior. Ik weet 
niet welke titel er op mijn loonstrook 
staat. 
We hebben checklist, daar moet volgens 
gewerkt worden. 
Bij een V66 neem je alleen de gordel 
mee voor werkzaamheden op het dak. 
Ik kan niet alles onthouden daarom heb 
ik de rode map. Er wordt bij mij niet 
gevraagd of ik weet wat er in de rode 
map zit. Ik vind die rode map sowieso 
onzin. 

 kon goed meten. Ik merkte wel 
dat ze er geen gevoel bij hadden. Het 
waren sleutelaars. 

  
Junior 
Onderhoudsmonteur 

08-11-
2013 

Ik vind dat je dit vak het beste kan 
leren door mee te lopen met oudere 
monteurs. 
De instructies krijg je van de ervaren 
man. 
De gordels laten we in de lift of in de 
gondel. 
De gebruiksaanwijzingen zijn in het 
Engels. 
Wat ik weet heb ik van een oudere 
monteur geleerd. 
Ik heb VMBO Elektro gevolgd. Het was 
voor huizen en kantoren en dergelijke. 
De jongens waar je mee meeloopt leer 
je van hoe je dingen moet doormeten. 
Ik heb de rode map nooit echt goed 
doorgenomen. 
Ik heb de map wel eens een uurtje met 

 doorgenomen. 
We krijgen een keer in de 8 weken een 
toolbox. 
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 Naam Datum Tekst 
  

Senior 
Onderhoudsmonteur 

08-11-
2013 

 en  vragen mij hoe iemand 
functioneert. Uit de informatie van de 
senior monteur wordt gevraagd of de 
junior monteur geschikt is voor senior 
monteur. 
Buiten de checklijsten zijn er geen 
andere instructies. 
Ik laat de gordel meestal op het 
kruibordes liggen. 
Ik heb een interne cursus gevolgd bij 
Bettink voor elektro. Ik heb daar ook 
een examen voor moeten doen. 
Als er wijzigingen voor de rode map 
zijn, moet ik deze inleveren en wordt 
deze bijgewerkt door de receptioniste. 
Ik weet niet hoe ik dan kan zien dat er 
wijzigingen zijn. 

  
Instructeur werken 
op hoogte 

15-11-
2013 

We leren mensen om een vluchtweg 
naar het kruipluik in de mast te 
creëren. De werknemers van Bettink 
hebben deze cursus niet gevolgd. 
Wij zeggen altijd dat ze de gordel in 
principe niet uit moeten doen. 
Er is geen officiële toets, er wordt 
lopende de dag bezien in hoeverre ze 
de materie beheersen en kunnen 
toepassen. Als ze dat onder de knie 
hebben krijgen ze een certificaat. 

  
Directeur windpark 
“De Plaet” 

20-11-
2013 

Ze worden geacht de persoonlijke 
veiligheidsuitrusting mee te nemen 
zoals helm en gordel. 
Wij gaan er van uit dat Bettink beschikt 
over de benodigde certificaten en 
dergelijke. 
Als ik mijn gordel meeneem laat ik hem 
meestal in de lift achter. 

  
Concurrent 

05-12-
2013 

Er zijn geen standaard opleiding voor de 
servicemonteur van windmolen. 
Voor elektrotechnisch zijn NEN 3140, 
3840 en 1010 basis opleiding. 
De elektrotechnische mensen hebben 
een aanwijzing conform NEN 3140 en 
1010. 
Je moet te veel handelingen doen om 
veilig de gondel te kunnen verlaten als 
dit niet meer via de mast kan. 

  
Storingsmonteur 

05-02-
2014 

Ik heb MBO Energietechniek gevolgd. Ik 
heb een externe hoogspanningscursus 
gevolgd. 
Het werk is zo specifiek dat je het in de 
praktijk moet leren. 

 werd capabel genoeg geacht om 
als senior servicemonteur te werken. 
Boven hou je niet je gordel aan in 
verband met draaiende delen. Ik leg 
hem op de tandwielkast. Hier wordt bij 
de opleiding geen aandacht aan 
gegeven. Ik weet niet of er binnen 
Bettink een vaste regel voor is. 
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 Naam Datum Tekst 
  

Senior 
Onderhoudsmonteur 

05-02-
2014 

Ik heb MBO metaal gevolgd. Ik heb de 
eerste twee jaar meegelopen met een 
senior monteur. Je leert heel veel van 
de ervaring van de senior monteur. 
Er is geen opleiding voor 
servicemonteur. 

  
Junior 
Onderhoudsmonteur 

05-02-
2014 

Je leert in de praktijk van een senior 
monteur. 

  08-12-
2015 

De heer  was senior 
onderhoudsmonteur. De heer  was 
junior onderhoudsmonteur. 
Wij hebben tussen de 4 en 8 keer per 
jaar een toolboxmeeting. 
Ze hadden Training on the job, VCA, 
werken op hoogte. 
De manual is voornamelijk in het 
Engels. Ze hebben op school Engels 
gehad, dus dan begrijpen ze dat toch? 
Training on the job gebeurd door 
verschillende collega’s. 
Iedereen heeft een eigen boek, een 
eigen map waarin beschreven staat hoe 
iets werkt. 

 

Documenten 
 Uit documentatie is mij gebleken dat er binnen Bettink aandacht was 

voor Arbeidsomstandigheden. Er werden voor de storingsmonteurs 
geen specifieke opleidingen of instructies met betrekking tot 
elektrotechnische werkzaamheden gegeven. 

 

Diploma’s en certificaten 
 , ,  en  hebben met 

goed gevolg deelgenomen aan de training “Herhaling 
Bedrijfshulpverlening inclusief AED”. 

 en  beschikten over een diploma “Basisveiligheid 
VCA”. 

 en  hebben de herhalingscursus “Height safety & 
Rescue” voltooid. 

 
Bevindingen 

 Binnen Bettink werden junior onderhoudsmonteurs “On the job” 
opgeleid door Senior Onderhoudsmonteurs. Hier waren geen objectieve 
criteria voor vastgesteld. Indien “iemand het kon” werd hij Senior 
Onderhoudsmonteur. Om vast te stellen of iemand het kon werd er 
input gevraagd bij de betreffende Senior Onderhoudsmonteurs. 
Er was binnen Bettink op papier aandacht voor Arbeidsomstandigheden. 
De rode map met instructies werd met enige regelmaat bijgewerkt. De 
onderhoudsmonteurs werden dan niet specifiek voorgelicht over de 
wijzigingen. Er werd niet getoetst of gecontroleerd of, al dan niet 
gewijzigde, instructies werden begrepen. 
Service manuals waren in de Engelse taal beschikbaar. Er werd van uit 
gegaan dat de onderhoudsmonteurs de Engelse taal voldoende machtig 
waren. 
 
VCA is algemeen van aard en van oorsprong bedoeld voor aannemers, 
niet specifiek voor het werken in windturbines. 
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Toezicht 
 

Verklaringen 
 In de verklaringen van getuigen en verdachte las ik: 
 
 Naam Datum Tekst 
  

 
29-10-
2013 

Je krijgt wel eens een 
werkplekinspectie. 
Er is misschien wel een 
veiligheidschecklist voor het onderhoud 
aan de molen, die gebruik ik niet. 

  
 

01-11-
2013 

Ik weet dat er soms iemand komt om te 
controleren of er veilig gewerkt wordt, 
dat heb ik zelf nog niet meegemaakt. 

  
 

07-11-
2013 

Het is zeker gebeurt dat we zijn 
aangesproken, dat we beter op onze 
veiligheid moeten denken. 

  07-11-
2013 

Ik ben wel eens aangesproken op het 
niet dragen van mijn helm. 

  07-11-
2013 

Als er iets fout is gegaan of dreigde te 
gaan wordt het ook in de toolbox 
besproken. Ik ben daar vanwege de 
reisafstand niet vaak bij. 

  08-11-
2013 

Dat is een groot deel je eigen 
verantwoordelijkheid. Steekproeven 
gebeuren vooral door . 
Bij de toolbox eind september werd 
duidelijk verteld dat je de gordel moet 
dragen. 

  08-11-
2013 

Er wordt wel eens gekeken of je alles bij 
hebt en er wordt gekeken of je het werk 
veilig uitvoert. 

  08-11-
2013 

De senior monteur is denk ik 
verantwoordelijk voor toezicht. Ook 
komt er wel eens iemand langs om te 
kijken of we veilig werken. 

  05-02-
2014 

Er wordt een werkplekinspectie gedaan. 
Ze komen dan bij kijken als je werkt. 
Ze vragen dan naar de brandblusser, 
waar is je gordel enzovoort. 

  08-12-
2015 

 en ikzelf voeren controles 
uit. Als een fout geconstateerd werd, 
werd iemand aangesproken. Dat kwam 
ook weer terug in de toolboxmeetings. 

 ging als een soort van 
Arbeidsinspectie naar het werk toe. 
De heer  is wel eens 
aangesproken op het niet dragen van 
zijn gordel. De heer  is denk ik 
nooit aangesproken. 

 
Bevindingen 

 Er werden binnen Bettink werkplekinspecties uitgevoerd, zowel op 
kwaliteit van het werk als op arbeidsomstandigheden. 
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b. gebruik wordt gemaakt van de voor deze werkzaamheden 
geschikte arbeidsmiddelen, reinigingsmiddelen en persoonlijke 
beschermingsmiddelen, en 

c. de werknemers zich met de arbeidsmiddelen waarmee zij fysiek 
in contact staan, niet behoeven te begeven in de gevarenzone 
van de installatie of delen daarvan die onder spanning staan. 

 

Eerste lid Elektrotechnische werkzaamheden en bedieningswerkzaamheden die 
gevaren kunnen opleveren, worden door deskundige, voldoend 
onderrichte en daartoe bevoegde werknemers uitgevoerd. 

Bevindingen De heer  en de heer  zijn in de praktijk opgeleid bij Bettink. 
Zij hebben geen van beide een relevante elektrotechnische opleiding 
afgerond. De heer  ‘had een bus’. Uit verklaringen is mij gebleken 
dat een medewerker pas een bus kreeg als hij senior monteur was. Ik 
heb geen schriftelijke bevestiging dat de heer  de functie van 
senior monteur vervulde. Uit de ‘functie omschrijving monteur senior’ 
van Bettink volgt o.a.: 
Functie eisen 

 Opleiding LBO/MBO of gelijkwaardig verkregen door ervaring. 
Dit impliceert dat de heer  op minimaal LBO niveau in de praktijk 
was opgeleid binnen Bettink. 
 
Het opleidingsniveau van de heer  heb ik gedurende mijn 
onderzoek niet vast kunnen stellen. Uit verklaringen is mij gebleken dat 
binnen Bettink er geen twijfel bestond over het in de praktijk verkregen 
vaardigheidsniveau van de heer  
 
Bij het opleidingsinstituut Quercus werden werknemers van Bettink 
opgeleid voor elektrotechnische werkzaamheden. Wij hebben een 
bestand ontvangen met deelnemers aan opleidingen en een bestand 
met geslaagden. In beide bestanden komen de heer  en  
niet voor. 

 

Derde lid Werkzaamheden aan of in de nabijheid van een elektrische installatie 
worden slechts uitgevoerd, indien de installatie of het gedeelte waaraan 
of in de nabijheid waarvan wordt gewerkt, spanningsloos is. 

Bevindingen Uit het NFI rapport van 13 augustus 2015 blijkt in paragraaf 6.2.1. dat 
schakelaar Q7 ingeschakeld stond, waardoor er spanning stond op EMC-
filter C562. Er is kortsluiting ontstaan doordat een inbussleutel op de 
aansluiting van het EMC-filter was gevallen. 
Er ontbraken drie van de vier schroeven waarmee de montageplaat, 
direct boven het EMC-filter, bevestigd hoorde te zijn. De inbussleutel 
paste op de schroeven. 
In zekeringhouder F12A-C zaten geen mespatronen meer. Wel zijn voor 
de gondelsysteemkast mespatronen aangetroffen. 
Er zijn werkzaamheden uitgevoerd in de directe omgeving van het EMC-
filter. De inbussleutel heeft kortsluiting veroorzaakt, wat erop duidt dat 
er spanning stond op het EMC-filter. 
 
Er werden werkzaamheden uitgevoerd in de nabijheid van een gedeelte 
van een elektrotechnische installatie zonder dat dit gedeelte 
spanningsloos was. 

 

Vierde lid De daartoe bevoegde werknemer neemt doeltreffende maatregelen om 
een veilig verloop van de werkzaamheden te waarborgen. 

Bevindingen Voor het zogenoemde trekken van mespatronen is gespecialiseerd 
gereedschap beschikbaar, waarmee dit veilig kan worden uitgevoerd. 
De mespatronen waren uit de houders gehaald.  

 
Met een waterpomptang kan 
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A ALGEMEEN RELAASDOSSIER 
1. Algemeen 

 

1.1. Instellen van een strafrechtelijk onderzoek 
 Ik, , arbeidsinspecteur van de 

Inspectie SZW, tevens buitengewoon opsporingsambtenaar, aangesteld 
in Domein II, Milieu welzijn en infrastructuur (akte van beëdiging 
nummer 6007079, standplaats Den Haag), verklaar het volgende. 

 
  

 
Conform het beleid van 

de Inspectie SZW is een onderzoek gestart naar mogelijke overtreding 
van artikel 307 van het Wetboek van Strafrecht en artikel 32 van de 
Arbeidsomstandighedenwet. 
 
Dit ongeval heeft plaatsgevonden in een windturbine, geplaatst op 
Windpark ‘De Plaet’, gevestigd aan Mariadijk 2 te Ooltgensplaat. 

 
1.2. Verdachte 

 In deze paragraaf wordt een korte beschrijving gegeven van de 
verdachte. 

 Naam:  
 Vestigingsadres: Hooiweg 15 
 Postcode en vestigingsplaats: Putten 
   
 De heer  wordt van het volgende verdacht: 

 
Bij het op 29 oktober 2013 laten uitoefenen van 
onderhoudswerkzaamheden heeft de verdachte nagelaten doeltreffende 
maatregelen te nemen om te voorkomen dat de heren  en 

 . 
 
De verdachte heeft handelingen verricht of nagelaten in strijd met de 
Arbeidsomstandighedenwet of de daarop berustende bepalingen, 
waardoor, aan zijn schuld de dood van anderen te wijten is, gepleegd te 
Ooltgensplaat op 29 oktober 2013, strafbaar gesteld in artikel 307 van 
het Wetboek van Strafrecht. 

 
2. Aanleiding onderzoek 

 Op 29 oktober 2013 vond er een  arbeidsongeval plaats bij 
Windpark ‘De Plaet’ te Ooltgensplaat, waarbij  en  
om het leven kwamen. Conform de interne instructies van de Inspectie 
SZW is bij het onderzoek naar de toedracht en oorzaak van het 

 ongeval nagegaan of er mogelijk sprake zou kunnen zijn van 
verdenking van overtreding van artikel 307 Wetboek van Strafrecht 
en/of artikel 32 Arbeidsomstandighedenwet. 
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B ZAAKSDOSSIER 
3. Feiten en omstandigheden 

 

3.1. Inleiding 
 In dit hoofdstuk worden de feiten en omstandigheden met betrekking 

tot  gerelateerd. 
 

3.2. Feiten en omstandigheden 
 Uit het ingestelde onderzoek is mij het volgende gebleken. 

Op 28 oktober 2013 is tijdens een storm windturbine 2 van Windpark 
‘De Plaet’ in storing gegaan. Deze storing is langs digitale weg bij het 
onderhoudsbedrijf “Bettink Service Team”, verder Bettink, gemeld. De 
windturbine was van het merk Vestas, type V-66, 1,75 MW. 
 
Op 29 oktober 2013 zijn twee teams van 2 onderhoudsmonteurs van 
Bettink voor regulier onderhoud aangekomen op ‘De Plaet’. Het team 
bestaande uit de heren  en  had tevens een opdrachtbon 
voor het verhelpen van de storing. Zij hadden daarvoor ook een 
component, een zogenoemd VCP-board, meegekregen. Vermoedelijk is 
tijdens de werkzaamheden dit VCP-board vervangen. De heer  
heeft uit de bedrijfsbus van het andere team 1 of meerdere zekeringen 
gehaald. De heer  heeft 1 of meer zekeringen in de elektrische 
installatie van de windturbine vervangen. Hierover heeft de heer  
telefonisch contact gehad met de installatie verantwoordelijke, de heer 

, tevens werkzaam voor Bettink. De heer  
heeft de heer  nog gezegd de condensatoren na te meten. 
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4. Verplichtingen werkgever op grond van de 
Arbeidsomstandighedenwetgeving 

 In dit hoofdstuk worden de relevante verplichtingen van de werkgever 
op grond van Arbeidsomstandighedenwetgeving kort samengevat 
beschreven. 

 

4.1. Beleid (art. 3 Arbowet) 
 Zorgen voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers inzake alle 

met de arbeid verbonden aspecten en daartoe een beleid te voeren 
(art. 3 Arbeidsomstandighedenwet). 

 
4.2. Inventarisatie en evaluatie van risico's (art. 5 Arbowet) 

 Het in een risico-inventarisatie en -evaluatie vastleggen welke risico’s 
de arbeid voor de werknemers met zich brengt en het beschrijven van 
de gevaren en de risico beperkende maatregelen alsmede dat de risico-
inventarisatie en -evaluatie zo dikwijls wordt aangepast als nodig, 
bijvoorbeeld als werkmethoden of werkomstandigheden wijzigen (art. 5 
Arbeidsomstandighedenwet). 

 
4.3. Voorlichting en onderricht (art. 8 Arbowet) 

 Er voor zorgen dat werknemers doeltreffend worden ingelicht over de te 
verrichten werkzaamheden en de daaraan verbonden risico’s, alsmede 
over de maatregelen die er op gericht zijn deze risico’s te voorkomen of 
te beperken en dat toezicht wordt gehouden op de naleving van de 
instructies en voorschriften gericht op het voorkomen of beperken (art. 
8, Arbeidsomstandighedenwet, 1e lid en 4e lid). 

 

4.4. Elektrotechnische, bedienings- en andere werkzaamheden aan of nabij 
een elektrische installatie (art. 3.5 Arbobesluit) 

 Elektrotechnische werkzaamheden en bedieningswerkzaamheden die 
gevaren kunnen opleveren, worden door deskundige, voldoend 
onderrichte en daartoe bevoegde werknemers uitgevoerd (art. 3.5 
Arbeidsomstandighedenbesluit, 1e lid). 
Werkzaamheden aan of in de nabijheid van een elektrische installatie 
worden slechts uitgevoerd, indien de installatie of het gedeelte waaraan 
of in de nabijheid waarvan wordt gewerkt, spanningsloos is (art. 3.5 
Arbeidsomstandighedenbesluit, 3e lid). 
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5. Toetsing situatie aan Arbeidsomstandighedenwetgeving
In hoofdstuk 4 zijn de verplichtingen van een werkgever beschreven die 
hij op grond van de arbeidsomstandighedenwetgeving heeft. 

Hierna zijn steeds de relevante bevindingen gerelateerd zoals die van 
toepassing waren bij Bettink. Hiertoe heb ik mij met name in mijn 
bevindingen gericht op de relevante artikelen, zoals de artikelen 3, 5 en 
8 van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) en de artikel 3.5 van 
het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit), in relatie tot het 

 arbeidsongeval bij Bettink. 

Uit het strafrechtelijk onderzoek is mij gebleken, dat de oorzaken bij dit 
arbeidsongeval door de volgende elementen werden gevormd:  
1. Mogelijk onvoldoende voorlichting en onderricht,
2. Mogelijk werden elektrotechnische werkzaamheden verricht door

ondeskundige werknemers.
3. Er werden werkzaamheden uitgevoerd aan of in de nabijheid van

een elektrische installatie, terwijl de installatie of het gedeelte
waaraan of in de nabijheid waarvan werd gewerkt, niet
spanningsloos was.

Voornoemde elementen zijn als verplichtingen voor de werkgever 
vermeld in de Arbeidsomstandighedenwetgeving. 

5.1. Inventarisatie van risico’s 
Bettink beschikte ten tijde van het ongeval over een risico-
inventarisatie en -evaluatie. 

Vluchtwegen en brandblusmiddelen zijn benoemd in de risico-
inventarisatie en -evaluatie. 

Brand en explosiegevaar in besloten ruimten is benoemd. 

Elektrische installatie dienen gecontroleerd en onderhouden te worden 
volgens NEN 3140. 
Elektrische veiligheid van arbeidsmiddelen is benoemd. 

Deskundigheid mbt het gebruik van arbeidsmiddelen is benoemd. 

Bettink beschikte ten tijde van het ongeval over een functiegerelateerde 
risico-inventarisatie en -evaluatie. Hieronder volgen de relevante 
punten: 

Taak/Aktiviteit Risico’s Preventieve 
maatregelen 

Brandgevaar, kan 
ontstaan door 
kortsluiting in 
stroomgeleidende 
delen, vonken of 
brandbare materialen 
en vloeistoffen. 

Brandwonden Probeer brand te 
voorkomen. Volg de 
procedures zoals 
beschreven in de 
handleidingen. 

Werken op hoogte. 
Bestaat uit werken in 
de windturbine gondel, 
maar ook in de mast 
en aanverwante zaken 
zoals een werkbak of 
hoogwerker 

Maak gebruik van 
valbescherming. 
Regelmatige inspectie 
en keuring van 
valbeveiliging 

Werken in besloten Kleine werkruimte Maak gebruik van de 
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ruimtes. beklemming en 
meedraaien 
mogelijkheid. 
Vluchtweg moeizaam. 

mogelijkheid om 
draaiende delen te 
blokkeren. Zorg dat de 
afdekking op 
draaiende delen 
aanwezig is. 

Elektrische 
laagspanning. (< 1000 
volt) 

Kans op kortsluiting, 
brandgevaar en 
explosies. 

Volg altijd de geldende 
normen (NEN 1010). 
Neem de instructies in 
de handleidingen in 
acht. Neem isolerende 
maatregelen. Werk 
alleen met deugdelijke 
en goedgekeurd 
gereedschap. 

Elektrische 
hoogspanning. (> 
1000 volt) 

Kans op kortsluiting, 
brandgevaar en 
explosies met 
mogelijkheid tot 

 

Alleen 
schakelbevoegde 
personen mogen 
werken aan de 
hoogspanning. Volg 
altijd de geldende 
normen (NEN 3840). 
Neem de instructies in 
de handleidingen in 
acht. 
Neem isolerende 
maatregelen. Werk 
alleen met deugdelijke 
en goedgekeurd 
gereedschap. 

Uit bovenstaande blijkt dat Bettink de risico’s bij het werken in een 
gondel van een windturbine geïnventariseerd had. 
Opmerking verbalisant: De genoemde norm NEN 1010 is voor installatie 
werkzaamheden. Bij controle of onderhoudswerkzaamheden moet de 
norm 3140 gevolgd worden. 
 
Uit het strafrechtelijk onderzoek is niet gebleken dat Bettink Service 
Team voldaan heeft aan zijn verplichtingen volgend uit artikel 5 van de 
Arbeidsomstandighedenwet. 

 

5.2. Voorlichting en onderricht 
 De heer  en de heer  zijn in de praktijk opgeleid bij Bettink. 

Zij hebben geen van beide een relevante elektrotechnische opleiding 
afgerond. De heer  ‘had een bus’. Uit verklaringen is mij gebleken 
dat een medewerker pas een bus kreeg als hij senior monteur was. Ik 
heb geen schriftelijke bevestiging dat de heer  de functie van 
senior monteur vervulde. Uit de ‘functie omschrijving monteur senior’ 
van Bettink volgt o.a.: 
Functie eisen 

 Opleiding LBO/MBO of gelijkwaardig verkregen door ervaring. 
Dit impliceert dat de heer  op minimaal LBO niveau in de praktijk 
was opgeleid binnen Bettink. 
 
Het opleidingsniveau van de heer  heb ik gedurende mijn 
onderzoek niet vast kunnen stellen. Uit verklaringen is mij gebleken dat 
binnen Bettink er geen twijfel bestond over het in de praktijk verkregen 
vaardigheidsniveau van de heer  
 
Binnen Bettink worden in toolbox meetings onderwerpen behandeld, 
onder andere met betrekking tot veiligheid. Er was geen vastgesteld 
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opleidingsprogramma, noch werden toetsen afgelegd. 
 
Uit het strafrechtelijk onderzoek heb ik niet vast kunnen stellen of er 
sprake is van overtreding van artikel 8, 1e lid van de 
Arbeidsomstandighedenwet. Artikel 8, 1e lid spreekt over ‘doeltreffend 
worden voorgelicht’. Dit zogenoemde doelvoorschrift schrijft niet 
expliciet voor wat doeltreffend is. 

 
5.3. Toezicht 

 Toezicht op de werkzaamheden van onderhoudsmonteurs gebeurde 
door de senior monteur, met onregelmatige intervallen werden door de 
heer  ook locaties bezocht. 
 
Uit het strafrechtelijk onderzoek heb ik niet vast kunnen stellen of er 
sprake is van overtreding van artikel 8, 5e lid van de 
Arbeidsomstandighedenwet. 

 

5.4. Elektrotechnische werkzaamheden en bedieningswerkzaamheden die 
gevaren kunnen opleveren, worden door deskundige, voldoend 
onderrichte en daartoe bevoegde werknemers uitgevoerd 

 De heer  en de heer  zijn in de praktijk opgeleid bij Bettink. 
Zij hebben geen van beide een relevante elektrotechnische opleiding 
afgerond. 
 
De heer  ‘had een bus’. Uit verklaringen is mij gebleken dat een 
medewerker pas een bus kreeg als hij senior monteur was. Uit 
verklaringen is mij gebleken dat alle medewerkers daarom 
concludeerden dat de heer  werkzaam was als senior monteur. Ik 
heb geen schriftelijke bevestiging dat de heer  de functie van 
senior monteur vervulde. 
Uit de ‘functie omschrijving monteur senior’ van Bettink volgt o.a.: 
Taken 

 Het verrichten van installatie, reparatie en 
onderhoudswerkzaamheden aan windturbines. 

 Het leveren van service bij storingen aan windturbines. 
Functie eisen 

 Opleiding LBO/MBO of gelijkwaardig verkregen door ervaring. 
Bevoegdheden 

 Gebruiken van alle beschikbaar gesteld materiaal. 
Verantwoordelijkheden 

 Veilig en verantwoord gebruik maken van machine en 
materieel. 

Doelstelling v/d functie 
 De senior monteur voert zelfstandig onderhoud, service en 

reparatiewerkzaamheden uit aan de technische installaties. 
Geeft leiding aan: 

 Junior monteur 
 
Uit verklaringen is mij gebleken dat de heer  elektrotechnische 
werkzaamheden heeft verricht. 
Het is aannemelijk dat de heer  werkzaam was als senior 
monteur. Dit impliceert dat hij door ervaring op LBO/MBO niveau 
functioneerde. 
In de bus van de heer  lag een hoeveelheid elektrotechnische 
onderdelen, alsmede de bijbehorende gereedschappen. De bevoegdheid 
tot het gebruiken van alle beschikbare materialen én de aanwezigheid 
van elektrotechnisch materieel en gereedschappen in ‘zijn’ bus 
impliceert dat de heer  bevoegd was voor elektrotechnische 
werkzaamheden. 
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De heer  verrichte werkzaamheden als junior monteur 
Uit de ‘functie omschrijving monteur junior van Bettink volgt o.a.: 
Taken 

 Verrichten van installatie, reparatie en 
onderhoudswerkzaamheden. 

Functie eisen 
 Leeftijd minimaal 16 jaar 

Bevoegdheden 
 Gebruiken van alle beschikbaar gesteld materiaal onder toezicht 

van senior monteur. 
Verantwoordelijkheden 

 Veilig en verantwoord gebruik maken van machine en 
materieel. 

Doelstelling v/d functie 
 De junior monteur voert onder leiding van de senior monteur 

onderhoud, service en reparatiewerkzaamheden uit aan de 
technische installaties. 

 
De heer  was werkzaam als junior monteur. Onder toezicht van 
een senior monteur was hij bevoegd alle beschikbaar materieel te 
gebruiken. Ervan uitgaande dat de heer  als senior monteur 
werkzaam was, was ook de heer  bevoegd voor elektrotechnische 
werkzaamheden. 
Het opleidingsniveau van de heer  heb ik gedurende mijn 
onderzoek niet vast kunnen stellen. Uit verklaringen is mij gebleken dat 
binnen Bettink er geen twijfel bestond over het in de praktijk verkregen 
vaardigheidsniveau van de heer  
Ik heb niet vast kunnen stellen dat de heer  elektrotechnische 
werkzaamheden heeft verricht. 
 
Ik heb niet vast kunnen stellen dat elektrotechnische werkzaamheden 
zijn uitgevoerd door deskundige, voldoend onderrichte werknemers. 
Ik heb niet vast kunnen stellen dat elektrotechnische werkzaamheden 
zijn uitgevoerd door ondeskundige, onvoldoend onderrichte 
werknemers. 
Uit het strafrechtelijk onderzoek is niet gebleken dat er sprake is van 
een overtreding van artikel 3.5, 1e lid van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit. Artikel 3.5, 1e lid spreekt over 
‘deskundige, voldoende onderrichte en daartoe bevoegde werknemers’. 
Dit zogenoemde doelvoorschrift schrijft niet expliciet voor wanneer een 
werknemer deskundig of voldoende onderricht is. 

 

5.5. Werkzaamheden aan of in de nabijheid van een elektrische installatie 
worden slechts uitgevoerd, indien de installatie of het gedeelte 
waaraan of in de nabijheid waarvan wordt gewerkt, spanningsloos is 

 
 

 
 

k las op pagina 65 in hoofdstuk ‘Conclusie’  de 
volgende tekst: 
“Wel dient opgemerkt te worden dat uit het onderzoek is gebleken dat 
werd gewerkt aan elektrische systemen die niet spanningsloos waren 
gemaakt, terwijl die wel eenvoudig spanningsloos gemaakt konden 
worden.” 
 
Werkzaamheden aan of in de nabijheid van de elektrische installatie 
werden niet uitgevoerd, terwijl de installatie of het gedeelte waaraan of 
in de nabijheid waarvan werd gewerkt, spanningsloos was. Dit is een 
overtreding van artikel 3.5, 3e lid van het 
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Arbeidsomstandighedenbesluit. 
6. Verdenking overtreding artikel 307 Wetboek van 

Strafrecht 
 Gezien de overtredingen beschreven in hoofdstuk 5, het overlijden van 

de heer  en de heer  wordt Bettink Service Team 
B.V. verdacht van overtreding van artikel 307 Wetboek van Strafrecht. 
 
 De werkzaamheden werden verricht door werknemers in 

dienstbetrekking bij Bettink Service Team B.V. 
 De uitgevoerde werkzaamheden pasten binnen de normale 

bedrijfsvoering van Bettink Service Team B.V. 
 Door het niet formeel opleiden van de medewerkers heeft Bettink 

Service Team B.V. economisch voordeel genoten. 
 

7. Afsluiting proces-verbaal 
 Dit proces-verbaal is op ambtsbelofte opgemaakt en gesloten te 

Rotterdam door: 
 
 

Arbeidsinspecteur van de Inspectie SZW. 
 
 Ondertekend en ingezonden aan het Openbaar Ministerie te Rotterdam 

op 9 februari 2017. 
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Bijlage Datum Naam Verbalisant 
43.  23 juni 2016 

44.  23 juni 2016 

45.  28 juni 2016 

46.  1 juli 2016 

47.  1 juli 2016 

48.  1 juli 2016 

49.  6 juli 2016 
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 PROCES-VERBAAL VAN VERHOOR GETUIGE 
  
 Op woensdag 6 november 2013, omstreeks 17:04 uur, sprak ik, 

, op het woonadres, 
gelegen aan de   , nadat ik mij als 
arbeidsinspecteur van Inspectie SZW en tevens als buitengewoon 
opsporingsambtenaar BOA/Aktenr.5111382-2 had bekend gemaakt 
met: 

 
Naam 
Voornamen 
Geboorteplaats 
Geboortedatum 
Adres 
Postcode 
Woonplaats 
Beroep 
Nationaliteit 
 
 De persoonsgegevens zijn overeenkomstig een mij getoond geldig 

identiteitskaart, nr. , afgegeven op donderdag 25 april 2013 
te . 

  
 Nadat ik hem had meegedeeld dat hij als getuige zou worden gehoord 

verklaarde hij op mijn vragen het volgende: 
Vraag: Bij wie bent u in loondienst? 

Antwoord:  
 

  
Vraag: Sinds wanneer bent u bij uw deze werkgever in loondienst? 

Antwoord: Sinds  jaar. 
  

Vraag: Op welke dag en hoe laat heeft het arbeidsongeval plaatsgevonden? 
Antwoord: Dat was op dinsdag 29 oktober 2013 omstreeks 15:15 uur. 

  
Vraag: Bent u ooggetuige geweest van het arbeidsongeval dat op de Mariadijk 

bij windmolen 2 heeft plaatsgevonden? 
Antwoord: Ja. 

  
Vraag: Weet u of er (nog meer) ooggetuigen zijn van het ongeval? 

Antwoord: Ja, mijn vriendin , tel: 06- . 
  

Vraag: Wat heeft u precies gezien? 
Antwoord:  

 

 
 

 
 

 
 

 
 Ik heb van het gebeuren 

met mijn smart Phone drie filmpjes gemaakt. Dat was rond het tijdstip 
van 15:45 uur op 29 oktober 2013. De tijd is correct op mijn telefoon. 
De foto was rond 15:32 uur gemaakt. 
Mijn vriendin had ook een filmpje gemaakt maar op advies van een 
vader van een vriendin heeft ze die van haar telefoon verwijderd. Ik 
heb verder nog niets met de opnames gedaan. 
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Ik moest van de politie mijn auto verwijderen en ben toen bij het 
restaurant op de parkeerplaats gaan staan.  

 
  

Vraag: Heeft u nog iets toe te voegen aan uw verklaring wat van belang kan 
zijn bij het onderzoek naar de toedracht van het ongeval? 

Antwoord: Nee op dit moment niet. 
  
 Na lezing volhardde hij in zijn verklaring. 
  
 Ik heb dit proces-verbaal op ambtseed opgemaakt, gesloten en 

ondertekend te Rotterdam op 6 november 2013. 
  

Arbeidsinspecteur van de InspectieSZW. 
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