
Algemeen 
  
Project ON005 
Zaaknummer 1802777 
Status Afgehandeld 
Startdatum 12 maart 2018 
Zaak afgesloten  
Printdatum 28-06-2018 
Verantw. Inspecteur  
 
Vestiging 
  
KvK nr 29041638 
Naam Zijerveld en Veldhuyzen B.V. 
Adres Marshallweg 6 
Postcode 2411 NK 
Plaats Bodegraven 
Telefoon 0172636102 
 
Lokatie 
  
Omschrijving Zijerveld en Veldhuyzen B.V. 
Adres Marshallweg 6 
Postcode 2411 NK 
Plaats Bodegraven 
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Acties 
 
21 maart 2018 | Actie | Actie 
 
Inspecteur Afkorting Naam 
 

   
 
Betr. personen Naam Rol Vertegenw. Functie 
 

  Onbekend   
 
Waarneming  
 

  
 
22 maart 2018 | Actie | Actie 
 
Inspecteur Afkorting Naam 
 

   
 
Betr. personen Naam Rol Vertegenw. Functie 
 

  Onbekend   
 
Waarneming  
 

  
 
30 maart 2018 | Actie | Actie 
 
Inspecteur Afkorting Naam 
 

   
 
Betr. personen Naam Rol Vertegenw. Functie 
 

  Onbekend   Zijerveld 
 
Waarneming  
 

  
 
3 april 2018 | Actie | Actie 
 
Inspecteur Afkorting Naam 
 

   
 
Betr. personen Naam Rol Vertegenw. Functie 
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 Mevrouw  Onbekend  Quality Uitzendbureau 
 
Waarneming  
 

  
 
3 april 2018 | Actie | Actie 
 
Inspecteur Afkorting Naam 
 

   
 
Betr. personen Naam Rol Vertegenw. Functie 
 

 De heer  Onbekend   
 
Waarneming  
 

  
 
3 april 2018 | Actie | Actie 
 
Inspecteur Afkorting Naam 
 

   
 
Betr. personen Naam Rol Vertegenw. Functie 
 

 Mevrouw Tolken bureau Onbekend   
 
Waarneming  
 

  
 
12 april 2018 | Actie | Actie 
 
Inspecteur Afkorting Naam 
 

   
 
Betr. personen Naam Rol Vertegenw. Functie 
 

 De heer  Onbekend   
 De heer  Onbekend   
 
Waarneming  
 

  
 
13 april 2018 | Actie | Actie 
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Inspecteur Afkorting Naam 
 

   
 
Betr. personen Naam Rol Vertegenw. Functie 
 

 De heer  Onbekend   Zijerveld 
 
Waarneming  
 

  
 
16 april 2018 | Actie | Actie 
 
Inspecteur Afkorting Naam 
 

   
 
Betr. personen Naam Rol Vertegenw. Functie 
 

 De heer  Onbekend   Zijerveld 
 Mevrouw  Onbekend   
 De heer  Onbekend   
 
Waarneming  
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Documenten uitgaand 
 
Kenmerk Omschrijving Fase Verzonden Geadresseerde 
1802777/03 ONG geen onderzoek werkgever (029) V 24 april 2018 Zijerveld en Veldhuyzen B.V. 
1802777/04 ONG geen onderz slachtoffer (022) V 24 april 2018 De heer  
 
Post inkomend 
 
Kenmerk  Datum brief Onderwerp Afzender Ontvangst 
 
Notities bij zaak 
 
 
Notities bij acties 
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> Retouradres Postbus 90801 2509 LV  Den Haag 

Zijerveld en Veldhuyzen B.V. 
t.a.v. de directie 
Marshallweg 6 
2411 NK  BODEGRAVEN 
 
2411NK6 

 

 

Datum      
Betreft arbeidsongeval d.d. 10 april 2017 
 
 
 

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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Inspectie SZW 

 
Parnassusplein 5 
2511 VX  Den Haag 
Postbus 90801 
2509 LV  Den Haag 
www.inspectieszw.nl 

Contactpersoon 
Medewerker afd. 
Inspectieondersteuning 

T +31 (0)70 333  

 
Onze referentie 
1802777/03 

 

 

 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Op maandag 12 maart 2018 ontving ik een melding van een arbeidsongeval dat 
op de arbeidsplaats Zijerveld en Veldhuyzen B.V., aan de Marshallweg 6 te 
Bodegraven zou hebben plaatsgevonden op maandag 10 april 2017, waarbij uw 
werknemer, de heer , . 
 
Naar aanleiding van bovenvermeld arbeidsongeval heb ik op donderdag 12 april 
2018 een verklaring op genomen van de heer  bij Uitzendbureau 
Quality aan de Beneluxweg 14 te Bodegraven. 
Op vrijdag 13 april 2018 en maandag 16 april 2018 heb ik nadere informatie 
ingewonnen op uw vestiging aan de Marshallweg 6 te Bodegraven. 
Tijdens deze bezoeken is gesproken met de heer , , 
mevrouw ,  en de heer . 
 
Op grond van de ingewonnen informatie heb ik het volgende vastgesteld: 
 

 Uit de verklaring van de heer  is mij gebleken, dat hij na het 
ongeval op 10 april 2017 contact zou hebben gehad met mevrouw  

 en de heer . Zij hebben onafhankelijk van 
elkaar in en door mij opgenomen verklaring ontkent dat er contact is 
geweest met de heer  op maandag 10 april 2017 en na deze 
datum over het door hem  
van uw vestiging aan de Marshallweg 6 te Bodegraven. 

 Uit het rapport van boekingen van uw tijdregistratie op 10 april 2017 van 
uw vestiging aan de Marshallweg 6 te Bodegraven blijkt dat de heer  

 zich om 05.00 uur heeft ingeklokt en om 05.36 uur heeft 
uitgeklokt, terwijl hij in zijn verklaring heeft aangegeven dat het ongeval 
omstreeks 06.00 uur plaats vond. 

 Uit de verklaring van de heer  is mij gebleken dat de bij de 
melding meegestuurde foto, van het trappenhuis met zakken met 
wasgoed op het bordes op uw vestiging aan de Marshallweg 6 te 
Bodegraven, niet is genomen op 10 april 2017.  

 
 
Gezien het bovenstaande is het voor mij niet meer mogelijk de juistheid van de 
aangeleverde gegevens bij de melding vast te stellen en geven deze bevindingen 
mij geen aanleiding tot het instellen van een volledig onderzoek of tot het 
opstellen van een rapport. 
 

24 april 201824 april 2018
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Inspectie SZW 

 
Datum 

     

Onze referentie 
1802777/03 

  

 

Het slachtoffer heb ik hiervan op de hoogte gesteld. 
 
Ik verzoek u de werknemers die dat aangaat zo spoedig mogelijk op de hoogte te 
brengen van de inhoud van deze brief. 
 
Indien gewenst kunt u op deze brief schriftelijk reageren. Wilt u dan het kenmerk 
en de datum van deze brief vermelden? U kunt ook telefonisch contact opnemen 
met de bovengenoemde afdeling. 
 
 
Hoogachtend, 

 

Arbeidsinspecteur Inspectie SZW 
 
 

24 april 201824 april 2018
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VERKLARING GETUIGE 
 
 
Op maandag 16 april 2018 om 17.00 uur bevond ik,  mij op een locatie, 
gelegen aan de Marshallweg 6 te Bodegraven. 
 
Ik sprak daar een mij onbekend persoon en legitimeerde mij als Arbeidsinspecteur van de Inspectie 
SZW.  
 
 
Hierop vroeg ik hem naar zijn identiteitsgegevens. Hij gaf mij op te zijn: 
 
Naam 
Voornaam 
Geboortedatum 
Geboorteplaats 
Nationaliteit 
Adres 
Woonplaats 
 
 
De persoonsgegevens van de getuige zijn overeenkomstig een mij getoond geldig Nederlands 
rijbewijs nr. . 
 
De persoonsgegevens van de getuige zijn conform de gegevens uit gemeentelijke 
basisadministratie. 
 
 
Op mijn vragen verklaarde hij: 
 
V: vraag van de inspecteur 
A: antwoord van de getuige 
 
Arbeidsrelatie 
V: Bij wie bent u in dienst? 
A: Zijerveld & Veldhuyzen  
V: Bent u daar in vaste of tijdelijke dienst? 
A:  
V: Sinds wanneer bent u daar in dienst? 
A:  
V: Wat zijn uw reguliere werkzaamheden? 
A: 

    

V: De Inspectie SZW heeft een melding ontvangen van  in 
Rotterdam dat de heer , uitzendkracht, op maandag 10 april 2017, 
omstreeks 06.00 uur een ongeval is overkomen in het trappenhuis van Zijerveld & 
Veldhuyzen aan de Marshallweg 6 te Bodegraven. 

     Was u toen aanwezig op deze vestiging? 
A: Ik was die dag aanwezig en heb mij ingeklokt om 04.47 uur. 
V: De heer  zegt in zijn verklaring dat hij voor aanvang van zijn 

werkzaamheden op weg was naar de kleedkamer en bij het bestijgen van de stalen 
trap in het trappenhuis  

 en dat bij u en een andere 
medewerker, mevrouw  van Zijerveld & Veldhuyzen heeft gemeld. 

     Wat kunt u mij daarover verklaren? 
A: Ik ben mij daar niet van bewust. Ik was daarom onaangenaam verrast dat ik door hem werd 

genoemd en van deze situatie af zou moeten weten. 
V: De heer  geeft in zijn verklaring aan dat er een getuige was van zijn ongeval 

op 10 april 2017, de heer . 
     Heeft u met deze persoon gesproken? 
A:  Ik heb die dag ook niet met de heer  gesproken 
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V: De heer  geeft in zijn verklaring aan dat de heer  een week na zijn 
ongeval op 10 april 2017 een foto heeft gemaakt van het trappenhuis van Zijerveld & 
Veldhuyzen, met op het bordes een zak met wasgoed. 

     Was de heer  toen nog in dienst van Zijerveld & Veldhuyzen? 
A:  De heer i was toen in dient. U laat mij een foto zien van een trappenhuis. Dit is het 

trappenhuis aan de Marshallweg 6 te Bodegraven. 
     Ik herken mij alleen niet in het feit dat daar zakken met wasgoed op het bordes liggen. 
     Daarnaast komt het niet voor dat er om 06.0 uur ’s morgens wasgoed liggen, omdat het 

wasgoed op vrijdag wordt verzameld in een container door de kantinedames. 
     Deze container wordt op maandag tussen 08.00 uur en 10.00 uur omgeruild voor een container 

met schone was 
V: De heer  geeft in zijn verklaring aan dat meerdere personen moeten hebben 

gezien dat hij ondersteund door de heer  kort na het ongeval op 10 april 
2017 op de vestiging van Zijerveld & Veldhuyzen liep. 

     Wat kunt u daarover verklaren? 
A:  Dat is mij niet opgevallen, in de ochtend zit ik in mijn kantoor, onderaan het trappenhuis bij de 

balie, dus als er al een ongeval was gebeurd had ik dat moeten zien. 
     Bovendien, als hij zich bij  had zij dat direct bij mij gemeld, omdat ik  

ben. 
     Ik ben nooit door  op de hoogte gesteld van een ongeval of een door een collega van 

haar. 
V: Hoe laat heeft de heer  zich in- en uitgeklokt op maandag 10 april 2017? 
A: Dat weet ik niet 
V: Komt het voor dat er zakken met wasgoed op het bordes van het trappenhuis worden 

neergelegd? 
A: dat komt niet voor en zeker niet op maandagochtend om 06.00 uur 
V: In zijn verklaring zegt de heer  dat u na 10 april 2017 contact heeft gehad 

met zijn vriendin, Klopt dat? 
A: Neen, ik heb nooit telefonisch contact gehad met de vriendin van de heer . 
    Een paar weken geleden werd ik op de hoogte gesteld van dit incident door  en heb 

toen nog contact gehad met Uitzendbureau Quality. Maar zij waren ook niet op de hoogte van 
dit ongeval 

 
Overig 
V: Zijn er naar uw mening nog onderwerpen die niet ter sprake zijn gekomen of heeft u 

nog iets toe te voegen aan uw verklaring wat van belang kan zijn voor dit onderzoek? 
A: Nadat ik van u hoorde wat het letsel geweest zou moeten zijn van de heer ,  

, kan ik mij niet voorstellen dat een huisarts alleen 
paracetamol voorschrijft op het moment dat hij zich daar gemeld heeft.  

 
Vervolgens heb ik de verklaring aan de heer  voorgelezen. Hij verklaarde daarbij te 
volharden. 
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VERKLARING GETUIGE 
 
 
Op maandag 16 april 2018 om 16.00 uur bevond ik,  mij op een locatie, 
gelegen aan de Marshallweg 6 te Bodegraven. 
 
Ik sprak daar een mij onbekend persoon en legitimeerde mij als Arbeidsinspecteur van de Inspectie 
SZW.  
 
Bij anderstalige getuige:: 
Het slachtoffer achtte zichzelf in staat om in de Nederlandse taal te communiceren. Ik constateerde 
dat zij het Nederlands voldoende beheerste en communiceerde met haar in het Nederlands. 
 
Hierop vroeg ik haar naar zijn identiteitsgegevens. Zij gaf mij op te zijn: 
 
Naam :
Voornaam :
Geboortedatum :
Geboorteplaats :
Nationaliteit :
Adres :
Woonplaats :
 
 
De persoonsgegevens van de getuige zijn overeenkomstig een mij getoonde geldige  
identiteitskaart nr. . 
 
De persoonsgegevens van de getuige zijn conform de gegevens uit gemeentelijke 
basisadministratie. 
 
 
Op mijn vragen verklaarde  zij: 
 
V: vraag van de inspecteur 
A: antwoord van de getuige 
 
Arbeidsrelatie 
V: Bij wie bent u in dienst? 
A: Bij Zijerveld & Veldhuyzen 
V: Bent u daar in vaste of tijdelijke dienst? 
A:  
V: Sinds wanneer bent u daar in dienst? 
A:  
V: Wat zijn uw reguliere werkzaamheden? 
A:  

 

     De heer  zat bij mij in de groep. 
V: De Inspectie SZW heeft een melding ontvangen van  te 

Rotterdam, dat de heer , uitzendkracht, op maandag 10 april 2017 
omstreeks 06.00 uur een ongeval is overkomen in het trappenhuis van Zijerveld & 
Veldhuyzen aan de Marshallweg 6 te Bodegraven. Was u toen aanwezig op deze 
vestiging? 

A: Ik was hier toen aanwezig, ik heb mij om 05.00 uur op 10 april 2017 ingeklokt 
V: De heer  zegt in zijn verklaring dat hij voor aanvang van zijn 

werkzaamheden op weg was naar de kleedkamer via het trappenhuis en bij het 
bestijgen van de stalen trap in het trappenhuis  

 en dat 
bij u en een andere medewerker  van Zijerveld & Veldhuyzen heeft 
gemeld. 

     Wat kunt u mij daarover verklaren? 
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A: Ik heb die dag niet gesproken met de heer  en ik heb hem ook niet gezien op de 
afdeling 

V: De heer  geeft in zijn verklaring aan dat er een getuige was van het ongeval 
op 10 april 2017, de heer . 

     Heeft u met deze persoon gesproken? 
A:  De heer  was ook  bij mijn collega , maar ik heb hem 

niet gesproken.  
V: De heer  geeft in zijn verklaring aan dat de heer  een week na het 

ongeval op 10 april 2017, een foto heeft gemaakt van het trappenhuis, met op het 
bordes een zak met wasgoed. 

     Wat kunt u mij daarover vertellen? 
A:  Ik weet daar niets van. 
V: De heer  geeft in zijn verklaring aan dat meerdere personen moeten hebben 

gezien dat hij ondersteund werd door de heer i kort na het ongeval op 10 
april 2017 op de vestiging van Zijerveld & Veldhuyzen rondliep. 

     Wat kunt u daarover verklaren? 
A:  Ik heb dat niet gezien. 
      Ik heb u als gezegd dat ik niet met hem of met de heer  gesproken heb 
V: Weet u hoe laat de heer  zich in- en uitgeklokt heeft op maandag 10 april 

2017. 
A: Dat weet ik niet. 
V: Komt het voor dat er zakken met wasgoed op het bordes van het trappenhuis worden 

neergelegd? 
A: Zakken met wasgoed worden nooit op het bordes gelegd, maar bevinden zich op een speciale 

kast in de kleedruimte. 
     Ik ken de heer  en ik vermoed dat hij een zak wasgoed op het bordes van het 

trappenhuis heeft gelegd en daar een foto van heeft gemaakt. 
 
 
Overig 
V: Zijn er naar uw mening nog onderwerpen die niet ter sprake zijn gekomen of heeft u 

nog iets toe te voegen aan uw verklaring wat van belang kan zijn voor dit onderzoek? 
A: Iedere werknemer bij Zijerveld & Veldhuyzen weet dat hij/zij incidenten moet melden bij mij of 

bij  of . 
    Ik heb van hun ook niets gehoord over een eventueel ongeval van de heer  
 
Vervolgens heb ik de verklaring aan mevrouw  voorgelezen. Zij verklaarde daarbij te 
volharden. 
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Inventarislijst 
 

Nr. Documenten Beoordeling Weigeringsgrond 

01. Arbo zaakoverzicht met zaaknummer 

1802777 

Gedeeltelijk openbaar Artikel 10, tweede lid, 

aanhef en onder e Wob  

02. Foto trappenhuis Volledig openbaar  

03. Brief d.d. 24 april 2018 met onderwerp 
“Arbeidsongeval d.d. 10 april 2017” met 
kenmerk 1802777/03 

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

04. Brief d.d. 12 januari 2018 met kenmerk 
4005266783 

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

05. Brief d.d. 13 februari 2018 met onderwerp 
“***/Arbeidsongeval” met kenmerk 

2180035.STF_1/pk 

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

en artikel 10, eerste 
lid, aanhef en onder d 
Wob 

06. Tijdregistratie perioderapport van 1 april 2017 
tot 11 april 2017 

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

07. Verklaring getuige 1 Gedeeltelijk openbaar Artikel 10, tweede lid, 

aanhef en onder e Wob  
en artikel 10, eerste 
lid, aanhef en onder d 
Wob 

08. Verklaring getuige 2 Gedeeltelijk openbaar Artikel 10, tweede lid, 
aanhef en onder e Wob  
en artikel 10, eerste 
lid, aanhef en onder d 
Wob 
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