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Betreft Stillegging

Geachte heer/mevrouw,
Op dinsdag 6 maart 2012 hebben de heren 10.2.e
en 10.2.e
arbeidsinspecteur, een inspectie uitgevoerd op de arbeidsplaats:
Odfjell Terminals (Rotterdam) B.V.
Oude Maasweg 6
Botlek Rotterdam.

, beiden

Tijdens de inspectie is het volgende geconstateerd in het kader van de
Arbeidsomstandighedenwetgeving.
1.

Op steiger 7 buitenzijde bestond ernstig gevaar voor personen om te
vallen. Dit gevaar was aanwezig nabij de aansluitpunten voor de slangen
om onder andere chemicaliën en aardolieproducten, van of naar
(zee)schepen te verpompen. De valhoogte richting het remmingwerk tot
het water bedroeg meer dan 2,5 meter (geschat circa 7 meter). Er waren
geen doelmatige hekwerken, leuningen of andere dergelijke voorzieningen
aangebracht om dit gevaar tegen te gaan. Dit is een overtreding van
artikel 3.16, 1e lid van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Meer informatie over de Arbeidsomstandighedenwetgeving en handhaving door de
Inspectie SZW kunt u vinden op www.inspectieszw.nl.
Omdat de aangetroffen situatie ernstig gevaar voor personen opleverde hebben
de heren 10.2.e
en 10.2.e
, daartoe bevoegd op grond van de
Arbeidsomstandighedenwet, artikel 28, de heer 10.2.e
omstreeks 11.00 uur
mondeling bevolen dat er geen werkzaamheden mochten plaatsvinden op steiger
7 buitenzijde nabij de aansluitpunten voor het laden of lossen van chemicaliën van
of naar zeeschepen. Het ernstige gevaar bestond uit valgevaar voor personen van
de steiger.
Het ernstige gevaar voor personen is op te heffen door de volgende maatregelen
te nemen. Het aanbrengen van doelmatige hekwerken, leuningen of andere
dergelijke voorzieningen. Deze zijn gebaseerd op: Artikel 3.16, 1e lid van het
Arbeidsomstandighedenbesluit.
Het mondeling gegeven bevel tot stillegging van het werk wordt hierbij schriftelijk
bevestigd.
Op 1 januari 2012 is de Inspectie SZW van start gegaan. De Arbeidsinspectie, de Inspectie Werk en Inkomen en de
Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst hebben hun organisaties en activ teiten samengevoegd. Zie voor meer
informatie www.inspectieszw.nl
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