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Geachte heer/mevrouw,

Op dinsdag 3 maart 2015 hebben J. ' t Jong en A. Verdaasdonk, beiden
arbeidsinspecteur bij de Inspectie SZW, in de brandweerkazerne aan de Koegors
te Terneuzen inspectie uitgevoerd, ondermeer op het gebruik van de stairmaster
in de zogeheten PPMO baan. De arbeidsinspecteurs hebben vervolgens de heer E.
Dieleman van de Veiligheidsregio Zeeland bevolen, dat de werkzaamheden,
bestaande uit het gebruik van die stairmaster, niet mogen aanvangen in verband
met ernstig gevaar voor personen.
Dit mondelinge bevel is door mij schriftelijk bevestigd met een beschikking in mijn
brief van 5 maart 2015, kenmerk 4 0 1 5 0 0 1 0 0 / 0 1 .
Bij een controle op 31 augustus 2015, bestaande uit een overleg ten kantore van
de Inspectie SZW in Utrecht, waarbij onder anderen aanwezig waren de heer E.
Dieleman en mevrouw E. Buskens, projectleider PPMO bij Brandweer Nederland, is
geconstateerd, dat de In die beschikking genoemde maatregelen zijn getroffen,
dan wel dat er maatregelen zijn getroffen die een vergelijkbaar niveau voor de
bescherming van de veiligheid en gezondheid van de werknemer(s) tot stand
brengen, en dat daarmee het ernstig gevaar voor personen is opgeheven:
«
De ombouw is gewijzigd waardoor het in de beschikking van 5 maart
genoemde knelgevaar niet meer aanwezig is
«
De onder de armen te dragen slangen zijn vervangen door gewichten in
zakken waardoor de leuning van de stairmaster ( gemakkelijker ) kan
worden vastgepakt, het valgevaar is daarmee niet meer aanwezig.
Verder is vastgesteld, dat er een risico-inventarisatie is uitgevoerd, en dat de
fabrikant van de stairmaster de passage in de gebruikershandleiding met
betrekking tot het vasthouden van de leuning heeft aangepast..
Ik trek daarom hierbij het bevel tot stillegging in.
Deze intrekking is een beschikking in de zin van de Algemene wet bestuursrecht
(Awb).
Een afschrift van deze brief is verzonden aan uw medezeggenschapsorgaan.
Indien gewenst kunt u op deze brief schriftelijk reageren t.a.v. de heer J. 't Jong.
Vanaf 1 januari 2013 is er nieuwe wetgeving van l<racht op grond waarvan de Inspectie SZW strenger optreedt
bij het aantreffen van overtredingen. Voor meer informatie l<unt u terecht op www.inspectieszw.nl.
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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.

Datum
7 september 2015
Onze referentie

Hoogachtend,
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze,
de teamleider Arbo

401500100/09

J.L. Visser

BEZWAAR
Dit is een beschikking in de zin van artikel 1:3, 2e lid van de Awb.
Overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan tegen deze
beschikking schriftelijk bezwaar worden gemaakt door degene wiens belang
rechtstreeks bij deze beschikking betrokken is. Daartoe moet binnen zes weken
na de dag van verzending van deze beschikking een bezwaarschrift worden
ingediend bij de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, t.a.v. de
Directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden, Bureau
Ondersteuning, Team 1, Postbus 9 0 8 0 1 , 2509 LV 's Gravenhage (fax 4-31(0)70
3335116). Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en ten minste te
bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving
van deze beschikking alsmede de reden(en) waarom de beschikking niet juist
wordt gevonden. Het bezwaarschrift dient in de Nederlandse taal te zijn gesteld.
Een bezwaarschrift kan ook per e-mail worden ingediend. Dan moet het
bezwaarschrift in pdf-formaat als bijlage in de e-mail worden verzonden. Deze
bijlage moet een ingescande natte handtekening bevatten. Hiermee wordt bedoeld
dat het bezwaarschrift met de hand moet worden ondertekend, voordat het wordt
ingescand en opgeslagen in pdf-formaat.
Deze e-mail met bijlage kan gezonden worden naar: wbja-bezwaren-botl@minszw.nl
Ik verzoek u ook om bij het bezwaarschrift een kopie van deze beschikking en van
eventuele andere op de zaak betrekking hebbende stukken te voegen.
Het bezwaar schort de werking van deze beschikking niet op. Dit houdt in dat, ook
al is er bezwaar aangetekend tegen deze beschikking, de bestuurlijke boete
binnen de gestelde termijn dient te worden betaald.
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