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Acties 
 
3 februari 2017 | Actie | Actie 
 
Inspecteur Afkorting Naam 
 

   
 
Betr. personen Naam Rol Vertegenw. Functie 
 

  Onbekend   
 
Overtredingen Code Omschrijving Formulering Controledatum Instrument 
 

 W280101 Stillegging vanwege ernstig gevaar 
voor personen 

werkzaamheden aan munitie 3 februari 2017 Stillegging+Boeterap 
ONG 

 B40060101 voorkomen van ongewilde 
gebeurtenissen met gevaarlijke stoffen 

Werk met explosiegevaar 3 februari 2017 Boeterapport ONG 

 
Waarneming  
 

  
 
6 februari 2017 | Actie | Actie 
 
Inspecteur Afkorting Naam 
 

   
 
Betr. personen Naam Rol Vertegenw. Functie 
 

 De heer  Onbekend  FO Kon Marrechaussee 
 De heer  Onbekend  MHC inspecteur 
 De heer  Onbekend  Medewerker IBZ, Coördinator 

arbeidsomstandigheden, PM SAP 
DMunB, VA DMunB 

 De heer  Onbekend  Senior medewerker Brigade Drenthe-
IJsselstreek 

 
Waarneming  
 

 Naar aanleding van het ongeval contact gehad met diverse personen: 
De heer  van FO, deze heeft me het nummer gegeven van de heer  senior onderzoeken van kon Marrechausse. 
Contact met inspecteur  ivm Arie bedrijf en inspecties MHC bij defensie, van  contactgegevens ontvangen van de voorzitter van 
onafhankelijk onderzoekscommisie. 
Contact met de heer   van defensie, hem medegedeeld dat ik de werkzaamheden stilleg en diverse stukken opgevraagd, zie mail bestanden. 

 
8 februari 2017 | Actie | Actie 
 
Inspecteur Afkorting Naam 
 



   
 
Betr. personen Naam Rol Vertegenw. Functie 
 

 De heer  Onbekend   
 
Waarneming  
 

 Op woensdag 8 februari  2017 omstreeks 13.00 uur bevond ik mij in een ziekenhuis, het Isalaziekenhuis, afdeling V2.4 kamer 45,  gelegen aan de 
Dokter van  Heesweg nummer te 2 te Zwolle .  
Ik ontmoette daar het slachtoffer, de heer  
Nadat ik mij had voorgesteld en gelegitimeerd als arbeidsinspecteur van de Inspectie SZW aan het slachtoffer en ik hem het doel van mijn aanwezigheid 
had uitgelegd nam ik hem een verklaring af, zie bijlage 4. 
 

 
9 februari 2017 | Actie | Actie 
 
Inspecteur Afkorting Naam 
 

   
 
Betr. personen Naam Rol Vertegenw. Functie 
 

 De heer  Onbekend  FO Kon Marrechaussee 
 De heer  Onbekend  Senior medewerker Brigade Drenthe-

IJsselstreek 
 De heer  Onbekend  FO 
 
Waarneming  
 

 Overleg met marrechaussee en FO over ongeval. 
 
27 februari 2017 | Actie | Actie 
 
Inspecteur Afkorting Naam 
 

   
 
Betr. personen Naam Rol Vertegenw. Functie 
 

 De heer  Onbekend  Senior inspecteur IL&T 
 
Waarneming  
 

 Naar aanleiding van onderstaande mail contact gehad met de heer  IL&T. Deze heeft mij verzocht om hem op de hoogte te stellen als het 
onderzoek nagenoeg afgerond is zodat hij deze kan opvragen om te bezien of een en ander ook aan de Milieubepalingen voldoet. Hij zal de rapportgae 
opvragen bij de heer   
 
 
 
Geachte heer Van Vliet, 



 
Bij onze dienst is, als bevoegd gezag voor de milieuvergunning, bovengenoemde melding binnengekomen. Van de heer   van Defensie heb ik 
vernomen dat u namens de ISZW onderzoek doet naar dit voorval. Ik wil graag telefonisch contact met u over afstemming van het e.e.a. Zou u mij 
morgen willen bellen of mij uw rechtstreekse telefoonnummer geven met een tijdstip waarop ik u telefonisch kan bereiken. 
 
met vriendelijke groet, 
 

 
Senior inspecteur 
 
........................................................................ 
Handhaving Risicovolle Bedrijven 
ILT/Afval Industrie en Bedrijven 
Inspectie Leefomgeving en Transport 
Pels Rijckenstraat 1 | Arnhem 
Postbus 16191 | 2500 BD | Den Haag 
........................................................................ 
T M 06  

@ilent.nl 
........................................................................ 
Ik werk niet op vrijdag 
 

 
1 maart 2017 | Actie | Actie 
 
Inspecteur Afkorting Naam 
 

   
 
Betr. personen Naam Rol Vertegenw. Functie 
 

 De heer  Onbekend   
 De heer  Onbekend  Medewerker IBZ, Coördinator 

arbeidsomstandigheden, PM SAP 
DMunB, VA DMunB 

 De heer  Onbekend  Bureauhoofd Munitietechniek 
 
Waarneming  
 

 Op woensdag 3 februari 2017 omstreeks 11.00 uur bevond ik mij op een legerplaats van defensie, legerplaats bij Oldebroek, gelegen aan de Eperweg 
nummer 49 te t’Harde. 
Ik ontmoette daar in gebouw 301  de heer , coördinator arbeidsomstandigheden en aansluitend in gebouw 321 de heer , 
beproevingsleider en de heer , Bureauhoofd Munitietechniek. 
Ik was daar om te overleg te voeren in verband met de naar aanleiding van het ongeval door de Inspectie SZW opgelegde stillegging van de 
werkzaamheden ten tijde van het ongeval. 
Tijdens dit bezoek deed ik de navolgende waarnemingen: 
• Ik zag dat er in gebouw 321 diverse verspanende machines aanwezig waren, waaronder een CNC freesbank en een lintzaag, welke vanuit een 
bedieninggsruimte op afstand bediend konden worden. Ik stelde vast dat er bij toepassing van deze machines vanuit de bedieningsruimte geen gevaar 



voor personen aanwezig was bij verspanende werkzaamheden aan munitie voorzien explosieve of springlading aangezien de werkzaamheden door deze 
methode op afstand plaats konden vinden zonder de aanwezigheid van personen iin deze ruimte.  
• Ik hoorde de heer  mij, nadat ik hem het opleidingsoverzicht van het slachtoffer toonde vertellen dat hier de munitietechnische 
opleiding niet op vermeld stond. 
• Ik hoorde de heer  mij vertellen dat het slachtoffer deze opleiding medio 1990 gevolgd moet hebben en dat deze opleiding 
dientengevolge niet op dit overzicht vermeld stond. 
• Ik hoorde zowel de heer heer  als de heer  mij vertellen dat er voor de werkzaamheden van het slachtoffer ten tijde 
van het ongeval geen risico-inventarisatie opgesteld was. 
 
Naar aanleiding van dit bezoek heb ik een aanvullende brief verzonden met betrekking tot de stillegging en omstandigheden waaronder er verspanende 
werkzaamheden aan munitie voorzien van explosieve- of springstof uitgevoerd mogen worden, zie bijlage  
 

 
9 maart 2017 | Actie | Actie 
 
Inspecteur Afkorting Naam 
 

   
 
Betr. personen Naam Rol Vertegenw. Functie 
 

 De heer  Onbekend  FO Kon Marrechaussee 
 De heer  Onbekend  FO 
 
Waarneming  
 

 Overleg gehad over de wederzijdse bevindingen, tevens PV nr 2178.2016.0991 ontvangen waarin foto's en scan explosief model. 
 
15 maart 2017 | Actie | Actie 
 
Inspecteur Afkorting Naam 
 

   
 
Betr. personen Naam Rol Vertegenw. Functie 
 

 De heer  Onbekend   
 De heer  Onbekend   
 
Waarneming  
 

 Op woensdag 3 februari 2017 omstreeks 11.00 uur bevond ik mij op een legerplaats van defensie, legerplaats bij Oldebroek, gelegen aan de Eperweg 
nummer 149 te ‘t Harde. 
Ik ontmoette daar in gebouw 321 de heer , beproevingsleider.  
 
Nadat ik mij had nogmaals gelegitimeerd had als arbeidsinspecteur van de Inspectie SZW aan de heer , nam ik hem een verklaring af, zie 
bijlage 14. 
 
Aansluitend ontmoette ik daar de heer , ten tijde van het ongeval Hoofd Bureau Munitie. 



Nadat ik mij had voorgesteld en gelegitimeerd als arbeidsinspecteur van de Inspectie SZW aan de heer  en ik hem het doel van mijn 
aanwezigheid had uitgelegd, nam ik hem een verklaring af, zie bijlage 15. 
 

 
4 april 2017 | Actie | Actie 
 
Inspecteur Afkorting Naam 
 

   
 
Betr. personen Naam Rol Vertegenw. Functie 
 

 De heer  Onbekend  Medewerker IBZ, Coördinator 
arbeidsomstandigheden, PM SAP 
DMunB, VA DMunB 

 De heer  Onbekend   
 De heer  Onbekend   
 
Waarneming  
 

 Op dinsdag 4 april 2017 omstreeks 10.30uur bevond ik mij op de Kromhoutkazerne, gebouw K5, gelegen aan de Herculeslaan nummer 1 te Utrecht. 
Ik ontmoette daar de heer , Commandant Defensie Munitiebedrijf, de heer  waarnemend hoofd Veiligheidsmanagement,  en de 
heer , coördinator arbeidsomstandigheden. 
Voorafgaand aan het afnemen van de verklaring toonde de heer  mij een presentatie waarbij mij toegelicht werd welke werkzaamheden 
er plaatsvinden bij het Defensie Munitiebedrijf en op welke locaties. 
Aansluitend legitimeerde ik mij als arbeidsinspecteur van de Inspectie SZW aan de heer  en nadat ik hem het doel van mijn 
aanwezigheid had uitgelegd, nam ik hem een verklaring af, zie bijlage 19. 
Bij het afnemen van de verklaring werd de heer   bijgestaan door de heer  waarnemend hoofd Veiligheidsmanagement,  en de 
heer , coördinator arbeidsomstandigheden. 
 

 
  



Documenten uitgaand 
 
Kenmerk Omschrijving Fase Verzonden Geadresseerde 
411700236/01 ONG SOS-brief - Start onderzoek slachtoffer (329) V 7 februari 2017 De heer   
411700236/02 ONG SOM-brief - start onderzoek werkgever (330) V 7 februari 2017 Ministerie van Defensie 
411700236/03 ONG Ongevallenboeterapport (146d) V 1 juni 2017 Ministerie van Defensie 
411700236/04 ARBO Stillegging (136) V 7 februari 2017 Ministerie van Defensie 
411700236/05 Toezendingsbrief MO (016) V 7 februari 2017 Ministerie van Defensie 
411700236/06 Toezendingsbrief MO (016) V 7 februari 2017 Ministerie van Defensie 
411700236/07 Algemene Brief (G04) V 3 maart 2017 Ministerie van Defensie 
411700236/08 Toezendingsbrief MO (016) V 3 maart 2017 Ministerie van Defensie 
411700236/09 ONG Toezendingsbrief (aanv.) (O)BR/OR Werkgever (027) V 1 juni 2017 Ministerie van Defensie 
411700236/10 Algemene Brief (G04) V 1 juni 2017 Ministerie van Defensie 
411700236/11 ONG Toezendingsbrief (O)BR/BR Slachtoffer (247) V 1 juni 2017 De heer  
411700236/12 Toezendingsbrief MO (016) V 1 juni 2017 Ministerie van Defensie 
 
Post inkomend 
 
Kenmerk  Datum brief Onderwerp Afzender Ontvangst 
Geen7 «datum niet ingevuld» ARBO  11 juni 2017 
 
Notities bij zaak 
 
PV Marrechaussee doorgenomen 14 juli 2017  
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