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Op woensdag 18 juli 2012 omstreeks 13.15, heb ik inspecteur en Bijlage(n)
toezichthouder van de Inspectie Leefomgeving en Transport, een inspectie Wettekst
uitgevoerd bij de overweg aan de Spoorweglaan, liggend in de gemeente
Moordrecht. Hier werden schilderwerkzaamheden uitgevoerd door uw
onderneming.

Er is tijdens dat bezoek gesproken met de heer ook was de heer
op de locatie aanwezig.

Hierbij is nagegaan of aan een aantal wettelijke bepalingen op het gebied van
arbeidsomstandigheden werd voldaan.

Tijdens de inspectie heb ik, inspecteur, gezien dat een man gekleed in een geel
retroreflecterend hesje aan het schilderen was in het risicogebied van het
baanvak Gouda - Nieuwerkerk. Bij de auto stond een tweede persoon. Toen ik
hem aansprak maakte de heer kenbaar dat zij daar liepen In uw opdracht
en dat zij bezig waren met conserveringswerkzaamheden. Op mijn vraao. volciens
welke veiligheidsmaatregelen er wordt er gewerkt. Antwoordde de heer
dat zij alleengaande zijn en de overweg als gegarandeerde waarschuwing
gebruiken.
In de instructie, die bij deze werkzaamheden hoorde, is deze werkwijze niet
beschreven, volgens de instructie dient een markering aangebracht te worden.

Dit is een overtreding van artikel 16, 10e lid, van de Arbeidsomstandighedenwet,
juncto artikel 3.2, le lid van het Arbeidsomstandighedenbesluit, bestuurlijk
beboetbaar gesteld in artikel 9.9b, le lid onder c van datzelfde besluit.

De wetstekst van de overtreden bepalingen vindt u in de bijlage.

De overtredingen moeten binnen een termijn van vier weken na de hiervoor
genoemde inspectiedatum zijn opgeheven.

Hierop kan controle plaatsvinden. Als de overtreding zich weer voordoet, kan de
inspecteur een boeterapport opmaken.

Ik verzoek u de belanghebbende werknemers zo spoedig mogelijk in kennis te
stellen van de inhoud van deze brief.



Indien u schriftelijk wilt reageren, wordt u verzocht het kenmerk en de datum van
deze brief te vermelden. U kunt ook bellen met bovengenoemde contactpersoon.

Hoogachtend,

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
namens deze,
De inspecteur Leefomgeving en Transport

Deze brief is geen beschikking in de zin van de Algemene wet bestuursrecht,
artikel 1:3, 2e lid. Hiertegen kan dus géén bezwaar worden ingediend.

Bijlage: wetstekst
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ACHTERGRONDGEGEVENS

ALGEMEEN
Inhoud teksten
In deze bijlage wordt de inhoud weergegeven van de bepalingen uit de
Arbeidsomstandighedenwet, het Arbobesluit en/of de Arboregeling met betrekking
tot de overtreding(en) genoemd in de brief.

Beleidsregels
In de teksten van deze bijlage in een rubriek “Nadere informatie” kan worden
verwezen naar de op de Arbeidsomstandighedenwet geënte beleidsregels.
Dergelijke beleidsregels geven nadere uitleg over de wijze waarop aan de wet- en
regelgeving met betrekking tot arbeidsmiddelen, arbeidsplaatsen, bepaalde
situaties, stoffen of anderszins kan worden voldaan.
Beleidsregels zijn/worden gepubliceerd in de Staatscourant. U kunt deze vinden
op www.overheid.nl,
Beleidsregels zijn ook tegen betaling te verkrijgen bij:
Sdu Klantenservice
Postbus 20014
2500 EA Den Haag
tel. 070-3789880
fax 070-3789783

Norm bladen
De normbladen (NEN, NEN-EN ed.) waarnaar - al dan niet via beleidsregels -

wordt verwezen geven informatie over specificaties en (ontwerp)eisen voor een
bepaald (onderdeel van een) onderwerp. Dergelijke normen kunnen behulpzaam
zijn bij verantwoorde aanschaf van arbeidsmiddelen, inrichting van werkplekken
en onderzoek naar eventueel bezwarende situaties.

Het is in veel gevallen niet noodzakelijk normbladen te raadplegen of aan te
schaffen. Daar waar normen ontwerpspecificaties geven (bijvoorbeeld over
stoelen, beeldschermen, machines enz.), behoeft bij aanschaf slechts aan de
leverancier gevraagd te worden naar arbeidsmiddelen die aan dergelijke normen
voldoen.

Normbladen kunnen worden ingezien of zijn tegen betaling verkrijgbaar bij:
het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN)
Vlinderweg 6, Postbus 5059
2600 GB Delft
tel. 015-2690390
fax 015-2690190
Ook kan bij het NEN (www.nen.nl) nadere informatie worden ingewonnen over
(internationale) normalisatie.

Nadere informatie vindt u op www,arbo.nl en www.arbeidsinspectie.nl.
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Artikel 3.2. Algemene vereisten
1. Arbeidsplaatsen zijn veilig toegankelijk en kunnen veilig worden verlaten. Ze
worden zodanig ontworpen, gebouwd, uitgerust, in bedrijf gesteld, gebruikt en
onderhouden, dat gevaar voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers
zoveel mogelijk is voorkomen. Voorts worden zij zindelijk, zoveel mogelijk vrij van
stof en voor zover de veiligheid van de arbeidsplaats dat vereist, ordelijk
gehouden.
2. Regelmatig wordt gecontroleerd of de op de arbeidsplaats ter bescherming van
de werknemers aanwezige voorzieningen en genomen maatregelen nog adequaat
functioneren.
3. Geconstateerde gebreken met betrekking tot de in het tweede lid bedoelde
voorzieningen en maatregelen die de veiligheid of de gezondheid kunnen
beïnvloeden, worden zo snel mogelijk hersteld.
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Onderwerp Waarschuwing
Ons kenmerk
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Geachte heer/mevrouw, Ons dossier
RI-12V02. 10581

Op zondag 12 augustus 2012 heb ik inspecteur en toezichthouder Bijlage(n)
van de Inspectie Leefomgeving en Transport, een Inspectie uitgevoerd op het Wettekst

emplacement Watergraafsmeer gelegen in de gemeente Amsterdam.

Er is tijdens dat bezoek gesproken met de heren en
zijnde de uitvoerder en Lwb van werkzaamheden aan de infra.
Hierbij is nagegaan of aan een aantal wettelijke bepalingen op het gebied van
arbeidsomstandigheden werd voldaan tijdens de uitvoering van werkzaamheden
conform WBI 669851A.

Tijdens de inspectie heb ik, inspecteur, gezien dat er tijdens de procedure van het
naar buiten dienst gesteld gebied rijden van een (werk)trein, fouten werden
gemaakt in de communicatie en de uitvoering. Dit leidde ertoe dat een krol
onbedoeld in de sectie van het in dienst zijnde wissel 457 kwam.

Dit is een overtreding van artikel 16, 10e lid, van de Arbeidsomstandighedenwet,
juncto artikel 3.2, le lid van het Arbeidsomstandighedenbesluit, bestuurlijk
beboetbear gesteld in artikel 9.9b, le lid onder c van datzelfde besluit.

De wetstekst van de overtreden bepalingen vindt u in de bijlage.

De overtredingen moeten per direct na de hiervoor genoemde inspectiedatum zijn
opgeheven.
Hierop kan controle plaatsvinden. Als de overtredingen dan niet zijn opgeheven,
kan de inspecteur een boeterapport opmaken.

Ik verzoek u de belanghebbende werknemers zo spoedig mogelijk in kennis te
stellen van de inhoud van deze brief.



8ijIge bij kerimrk:

Indien u schriftelijk wilt reageren, wordt u verzocht het kenmerk en de datum van
deze brief te vermelden. U kunt ook bellen met bovengenoemde contactpersoon.

Hoogachtend,
De Minister van Infrastructuur en Milieu,
namens deze,
De inspecteur Leefomgeving en Transport

Deze brief is geen beschikking in de zin van de Algemene wet bestuursrecht,

artikel 1:3, 2e lid. Hiertegen kan dus géén bezwaar worden ingediend.

Bijlage: wetstekst
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ijIae bij kenmerk:

ACHTERGRONDGEGEVENS

ALGEMEEN
Inhoud teksten
In deze bijlage wordt de inhoud weergegeven ven de bepalingen uit de
Arbeidsomstandighedenwet, het Arbobesluit en/of de Arboregeling met betrekking
tot de overtreding(en) genoemd in de brief.

Beleidsreg eis
In de teksten van deze bijlage in een rubriek “Nadere informatie” ken worden
verwezen naar de op de Arbeidsomstandighedenwet geënte beleidsregels.
Dergelijke beleidsregels geven nadere uitleg over de wijze waarop aan de wet- en
regelgeving met betrekking tot arbeidsmiddelen, arbeidsplaatsen, bepaalde
situaties, stoffen of anderszins kan worden voldaan.
Beieidsregels zijn/worden gepubliceerd in de Staatscourant. U kunt deze vinden
op www.overheid.nl.
Beleidsregels zijn ook tegen betaling te verkrijgen bij:
Sdu Klantenservice
Postbus 20014
2500 EA Den Haag
tel. 070-3789880
fax 070-3789783

Normbladen
De normbladen (NEN, NEN-EN e.d.) waarnaar - al dan niet via beleidsregels -

wordt verwezen geven informatie over specificaties en (ontwerp)eisen voor een
bepaald (onderdeel van een) onderwerp. Dergelijke normen kunnen behulpzaam
zijn bij verantwoorde aanschaf van arbeidsmiddelen, inrichting van werkplekken
en onderzoek naar eventueel bezwarende situaties.

Het is in veel gevallen niet noodzakelijk normbladen te raadplegen of aan te
schaffen. Daar waar normen ontwerpspecificaties geven (bijvoorbeeld over
stoelen, beeldschermen, machines enz.), behoeft bij aanschaf slechts aan de
leverancier gevraagd te worden naar arbeidsmiddelen die aan dergelijke normen
voldoen.

Normbladen kunnen worden ingezien of zijn tegen betaling verkrijgbaar bij:
het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN)
Vlinderweg 6, Postbus 5059
2600 GB Delft
tel. 015-2690390
fax 015-2690190
Ook kan bij het NEN (www,nen.nI) nadere informatie worden ingewonnen over
(internationale) normalisatie.

Nadere informatie vindt u op www.arbo.nI en www.arbeidsinspectie.nl.
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Bijlege bij kenmerk:

Artikel 3.2. Algemene vereisten
1. Arbeidsplaatsen zijn veilig toegankelijk en kunnen veilig worden verlaten. Ze
worden zodanig ontworpen, gebouwd, uitgerust, in bedrijf gesteld, gebruikt en
onderhouden, dat gevaar voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers
zoveel mogelijk is voorkomen. Voorts worden zij zindelijk, zoveel mogelijk Vrij van

stof en voor zover de veiligheid van de arbeidsplaats dat vereist, ordelijk
gehouden.
2. Regelmatig wordt gecontroleerd of de op de arbeidsplaats ter bescherming van
de werknemers aanwezige voorzieningen en genomen maatregelen nog adequaat

functioneren.
3. Geconstateerde gebreken met betrekking tot de in het tweede lid bedoelde
voorzieningen en maatregelen die de veiligheid of de gezondheid kunnen
beïnvloeden, worden zo snel mogelijk hersteld.

(

f
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Onderwerp Stillegging
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Op vrijdag 10 augustus 2012 heeft de heer inspecteur en ijIage(n)
toezichthouder van de Inspectie Leeffomgeving en Transport, tijdens geen

werkzaamheden, een inspectie uitgevoerd op het regiokantoor van BAM Rail aan
de Schimmelpenninckstraat te Rotterdam Centraal. Dit naar aanTeiding van een
melding van de Back-office van ProRail over een gevaarsituatie bij Rotterdam
Zuid. Omstreeks 01:20 kreeg de inspecteur een oproep van de Back-office van
ProRail, de machinist van trein 2193 meldt een bijna aanrijding met baanwerkers
bij Rotterdam Zuid op spoor HE ter hoogte van de wissels 989 en 981.

Tijdens de inspectie is het volgende geconstateerd in het kader van de
Arbeidsomstandighedenwetgeving.
Bij de inspectie bleek dat er een buitendienst stelling was conform WBI
RZ665878A vanaf Rotterdam Centraal tot Rotterdam Zuid. Deze buitendienst
stelling gold niet voor de betreffende wissels. Derhalve was hier sprake van het
uitvoeren van werkzaamheden in het In dienst zijnde spoor HE, in de in dienst
zijnde wissels 989 en 981.

Dit is een overtreding van artikel 16, 10e lid, van de Arbeidsomstandighedenwet,
juncto artikel 3.2, le lid van het Arbeidsomstandighedenbesluit, aangewezen als
overtreding waarvoor een bestuurlijke boete kan worden opgelegd in artikel 9.9b,
le lid onder c van datzelfde besluit.
Achtergrondgegevens voor het geconstateerde vindt u in de bijlage,

Omdat de aancietroffen situatie ernstig gevaar voor personen opleverde heeft de
inspecteur daartoe bevoegd no orond van de
Arbeidsomstandiglieclenwet, artikel 28, heer (Leider werkplek
beveiliging) mondeling bevolen de werkzaamheden zijnde het schouwen van de
sporen LE + KE te Rotterdam Zuid, te staken.
Het ernstige gevaar bestond uit het gevaar te worden aangereden door een
(werk)trein.

Het ernstige gevaar voor personen is op te heffen door de volgende maatregelen
te nemen:
Bij het creëren van een veilige arbeidsplaats moet de arbeidshygiënische strategie
worden toegepast bij het vaststellen van het veiligheidsniveau waarop het werk
moet worden uitgevoerd. Nadat de omvang van het risico is vastgesteld, dient in
principe voor het hoogste niveau van veiligheid te worden gekozen, tenzij er
duidelijke redenen zijn om hiervan af te wijken, waarbij het redelijkerwijsprincipe
geldt en naar de stand der techniek wordt gekeken. Bij iedere volgende stap in de
arbeidshygiënische strategie moet de afweging opnieuw worden gemaakt;
gemotiveerd en aantoonbaar.
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Werkzaamheden binnen het risicogebied, zoals omschreven in de branche richtlijn
“Afscherming, Afbakening en Markering”, dienen, gelet op het bovenstaande, te
worden uitgevoerd volgens het hoogst mogelijke veiligheidsniveau. De standaard
gehanteerde veiligheidsniveaus zijn in aflopende volgorde:

1. Buitendienststelling;
2. Fysieke al’scherming (in principe op een wijze overeenkomend met het
bepaalde in de brancherichtlijn Afscherming, Afbakening en Markering);
3. beheerste toelating van treinen.
4. Gegarandeerd waarschuwing.
5. Persoonlijk waarneming (vhm).

Werkzaamheden in PW (persoonlijke waarneming) binnen het risicogebied van
een in dienst zijnd spoor dienen in principe in een buitendienststelling te worden
uitgevoerd, tenzij;

• deze werkzaamheden maximaal 4 minuten duren en
• het redelijk te verwachten is dat tijdens de werkzaamheden maximaal 1

trein passeert en
• de werkzaamheden door 1 persoon worden uitgevoerd en
• de werkzaamheden conform het NVW (Normen Kader Veilig Werken)

worden uitgevoerd.
(PW-vhm, 30 seconden zicht, geen extra veiligheidsman, niet meewerken

veiligheidsman, niet inzetten van een extra veiligheidsman)

Deze maatregelen zijn gebaseerd op artikel 3.2, lid 1 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit

Het mondeling gegeven bevel tot stillegging van het werk wordt hierbij schriftelijk
bevestigd. Dit bevel zal ik intrekken, zodra de inspecteur heeft vastgesteld dat u
de genoemde maatregelen heeft genomen, dan wel maatregelen heeft genomen
die een vergelijkbaar niveau voor de bescherming van de veiligheid en
gezondheid van de werknemer(s) tot stand brengen.

Ik verzoek u de belanghebbende werknemers zo spoedig mogelijk in kennis te
stellen van de inhoud van deze brief.
Indien u schriftelijk wilt reageren, wordt u verzocht het kenmerk en de datum van
deze brief te vermelden. U kunt ook bellen met bovengenoemde contactpersoon.

Dit is een beschikking in de zin van de Algemene Wet bestuursrecht (Awb). U bent
niet in de gelegenheid gesteld uw zienswijze naar voren te brengen (Awb, art.
4:8), vanwege het spoedeisende karakter van deze beschikking (Awb, art. 4:11
onder a).

Hoogachtend,
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze,
De inspecteur Leefomgeving en Transport
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Bezwaar
Overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht 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 90801, 2509 LV rsGravenhage.
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.
Verzocht wordt 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.

Mededeling
Naar aanleiding van de geconstateerde overtreding(en) maakt de inspecteur een boeterapport op.
Op basis hiervan kan u een boete worden opgelegd. Een afschrift van het boeterapport wordt u zo
spoedig mogelijk toegezonden. Over de verdere afhandeling van het rapport wordt u binnenkort
nader geïnformeerd.

Tegen deze mededeling kunt u geen bezwaarschrift indienen.

Bijlage: achtergrondgegevens

Pagina 4 van 4



ACHTERGRONDGEGEVENS

Beleidsregels zijn/worden gepubliceerd in de Staatscourant. U kunt deze vinden op
www.overheid.nl.
Beleidsregels zijn ook tegen betaling te verkrijgen bij:
Sdu Klantenservice
Postbus 20014
2500 EA Den Haag
tel. 070-3789880
fax 070-3789783

Normbladen kunnen worden ingezien of zijn tegen betaling verkrijgbaar bij:
het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN)
Vlinderweg 6, Postbus 5059
2600 GB Delft
tel. 015-2690390
fax 015-2690190
Ook kan bij het NEN (www.nen.nl) nadere informatie worden ingewonnen over (internationale) /
normalisatie.

Nadere informatie vindt u op www.arbo.nl en www.arbeidsinspectie.nl.

Algemene vereisten inrichting arbeidsplaatsen
Inhoud artikel 3.2 Arbobesluit
1. Arbeidsplaatsen zijn veilig toegankelijk en kunnen veilig worden verlaten. Ze worden zodanig
ontworpen, gebouwd, uitgerust, in bedrijf gesteld, gebruikt en onderhouden, dat gevaar voor de
veiligheid en de gezondheid van de werknemers zoveel mogelijk is voorkomen. Voorts worden zij
zindelijk, zoveel mogelijk vrij van stof en voor zover de veiligheid van de arbeidsplaats dat vereist,
ordelijk gehouden.
2. Regelmatig wordt gecontroleerd of de op de arbeidsplaats ter bescherming van de werknemers,
aanwezige voorzieningen en genomen maatregelen nog adequaat functioneren.
3. Geconstateerde gebreken met betrekking tot de in het tweede lid bedoelde voorzieningen en
maatregelen, die de veiligheid of de gezondheid kunnen beïnvloeden, worden zo snel mogelijk
hersteld.

7
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Boeteoplegger SZW

Boeterapport Arbeidsomstandigheden

ILT-2012/27731

ILT Rail en Wegvervoer, Postbus 1511, 3500 BM Utrecht

De heer inspecteur van Inspectie
Leefomgeving en Transport, standplaats Rotterdam, belast met het
toezicht op de naleving van de bepalingen krachtens de
Arbeidsomstandighedenwet.

Naam overtreder : BAM RAIL BV.
Vestigingsadres : Stadionstraat 40
Vestigingsplaats :4815 NG Breda
Deze vestigingsgegevens zijn conform bijgevoegd uittreksel van de
Kamer van Koophandel (bijlage 1).

Gegevens
overtreding

Arbeidssituatie De machinist van trein 2193 rijdend over het in dienst zijnde spoor HE op
het emplacement Rotterdam Zuid, zag, op een arstand van circa 150
meter, dat in het risicogebied (tot 2,25 meter vanuit hart spoor) van de
wissels 989 en 981 van dit in dienst zijnde spoor op dit emplacement,
twee personen werkzaamheden verrichtten, namelijk het visueel
schouwen van de betreffende wissels waardoor zij voorovergebogen in
deze wissels stonden. Aldus zijnde een arbeidsplaats als bedoeld in artikel
1, derde lid onder g van de Arbeidsomstandighedenwet.

De genoemde werkzaamheden werden verricht krachtens
arbeidsovereenkomst, zodat er sprake was van werkgever en
werknemers in de zin van artikel 1, eerste lid, onder a, 10, en van artikel
1, eerste lid, onder b van de Arbeidsomstandighedenwet, zoals blijkt uit
de verklaring van de heer , vertegenwoordiger van de
overtreder.

Op genoemde datum, tijd en plaats werd ik gealarmeerd door de back
office van ProRail, ik hoorde dat mij werd medegedeeld dat de machinist
van trein 2193 een bijna aanrijding meldt met baanwerkers bij Rotterdam
Zuid op spoor HE ter hoogte van de wissels 989 en 981.
Uit de inspectie die ik naar aanleiding van deze melding heb uitgevoerd
op het regiokantoor van BAM Rail te Rotterdam zag ik dat er een
buitendienst stelling was conform werkplek beveiliging instructie (WBI)
RZ665878A vanaf Rotterdam Centraal tot Rotterdam Zuid. Ik zag
omstreeks 0 1.45 op het regiokantoor van BAM Rail te Rotterdam, dat er
een werkcontract was opgemaakt door de Leider werkplek beveiliging
waarin stond dat deze buitendienst stelling betrof de sporen KE en LE
vanaf Rotterdam CS tot Rotterdam Zuid. Deze buitendienst stelling hield
in dat er geen treinverkeer meer kan plaats vinden over de sporen KE en
LE omdat de treinverkeersleider seinen en wissels heeft verhinderd voor
rijweginstelling en de leider werkplek beveiliging, technische middelen
heeft geplaatst zodat de treinbeveiliging geen rijweg kan instellen naar
de betreffende sporen KE en LE.

Za a kn u mmer

Contact gegevens

Rapporteur

Gegevens overtreder

Datum
Tijdstip
Locatie

10-08-2012
omstreeks 01.15 uur
emplacement Rotterdam Zuid

Arbeidsrelatie

Waarnemingen en
constateringen
rapporteur in relatie
tot overtreding en
artikel



Ik hoorde van de treinverkeersleider en van de leider werkplek
beveiliging dat het spoor HE met de wissels 989 en 981, op het tijdstip
waarop de werkzaamheden werden uitgevoerd geen deel uitmaakte van
deze buitendienst stelling. Voor dit spoor was dan ook een reguliere
rijweg ingesteld voor trein 2193. Derhalve was hier sprake van het
uitvoeren van werkzaamheden in het in dienst zijnde spoor HE, in de in
dienst zijnde wissels 989 en 981.

Tenlastelegging

Ik hoorde dat de machinist van trein 2193 mij vertelde dat hij omstreeks
01.10 een rijweg met groene seinen had over spoor HE ter hoogte van
Rotterdam Zuid. Ik hoorde dat de machinist mij vertelde dat hij reed met
een snelheid van circa 120 kilometer per uur en dat hij ter hoogte van de
wissels 989 en 981, ongeveer 150 meter voor de trein, twee mannen met (
gele reflecterende vesten aan voorover gebogen zag staan in deze
wissels met de rug naar hem toe.
De machinist vertelde mij dat hij geen veiligheidsman zag staan om deze
werkende te waarschuwen, ook zag de machinist geen middelen zoals
hekwerken, barrières of anderszins staan om te voorkomen dat deze
personen zouden worden aangereden. De machinist zag dat hij een groen
sein had waardoor hij over dit spoor waar de werkzaamheden werden
verricht zou moeten rijden met de baanvaksnelheid van 130 kilometer.

De arbeidsplaats was niet veilig toegankelijk en kon niet veilig worden
verlaten en was niet zodanig ontworpen, gebouwd, uitgerust, in bedrijf
gesteld, gebruikt en onderhouden, dat gevaar voor de veiligheid en de
gezondheid van de werknemers zoveel mogelijk was voorkomen, aldus
zijnde een overtreding van artikel 16, 10e lid, van de
Arbeidsomstandighedenwet, juncto artikel 3.2, le lid van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, bestuurlijk beboetbaar gesteld in artikel
9.9b, le lid onder c van datzelfde besluit.

Nadat ik mij had begeven op het regiokantoor van BAM Rail te Rotterdam
en mij als inspecteur van Inspectie Leefomgeving en Transport had
bekendgemaakt, heb ik de leider werkplek beveiliging de heer
direct bevolen de betreffende werkzaamheden in dit risicogebied te
staken.
De betreffende personen waren zelf naar het regiokantoor gekomen
alwaar ik mij legitimeerde als inspecteur Inspectie Leefomgeving en
Transport, waarna ik vroeg of de heren zich wilden legitimeren. Zij
verklaarden mij de heren en te zijn. Tevens
verklaarden zij beiden werkzaam te zijn voor BAM Rail te Rotterdam in
dienst van BAM RAIL B.V.
Terzake heb ik beiden als getuigen gehoord welke verklaringen als bijlage
2 en 3 bij dit boeterapport zijn gevoegd.
Op mijn verzoek konden beiden personen mij geen verklaring geven voor
het uitvoeren van de opgedragen werkzaamheden in dit in dienst zijnde
spoor.

Stillegging werkzaamheden
Ik heb de werkzaamheden welke werden verricht binnen het risicogebied
(tot 2.25 meter vanuit hart spoor) van een in dienst zijnd spoor waarbij



geen maatregelen waren genomen om werknemers te waarschuwen dan
wel te beschermen voor mogelijke naderende treinen op grond van
artikel 28 van het Arbeidsomstandighedenbesluit vervolgens stilgelegd.
Deze stillegging is ten tijde van het versturen van dit boeterapport niet
meer van kracht.

(Voor verklaringen zie bijlage)

Op maandag 13 augustus 2012, omstreeks 14:30 uur, sprak ik, nadat ik
mij als inspecteur van Inspectie Leefomgeving en Transport had
gelegitimeerd, met de heer:

Naam
Voornaam
Geboorteplaats
Geboortedatum
Adres
Woonplaats

van wie de verklaring als bijlage 6 bij dit boeterapport is gevoegd.

Aansluitend aan het verhoor heb ik BAM RAIL B.V. in de persoon van de
heer Regtuijt, het boeterapport aangezegd.

Naar aanleiding van het in het boeterapport gestelde voeg ik het
volgende toe.
Deze overtreding wordt aangemerkt als een ernstig beboetbaar feit.

Bijlage 1 : Een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van
koophandel

Bijlage 2 : Verklaring van de heer
Bijlage 3 : Verklaring van de heer
Bijlage 4 : Verklaring van de heer
Bijlage 5 : Verklaring van de heer
Bijlage 6 : Verklaring van de heer
overtreder.
Bijlage 7 : Verklaring bevoegdheid van de heer

Afsluiting Dit boeterapport is op ambtsbelofte opgemaakt en gesloten te
boeterapport Rotterdam op 29 augustus 2012 door:

De heer
Inspecteur van Inspectie Leefomgeving en Transport

Gezft
de projectleider

Horen van de
vertegenwoordiger
van de overtreder en
aanzeggen
boeterapport

Opmerkingen
rapporteur

Bijlagen bij het
boeterapport

getuige 1
getuige 2

getuige 3
getuige 4

vertegenwoordiger van de



Ondertekend en ingezonden aan de Boeteopleggerte Den Haag op

c.c.: • overtreder(s)
• zaakarchief kantoor



Bijlage 1 Uittreksel Kamer van Koophandel

Dossiernummer: 23041121 Blad 00001

Uittreksel uit het handelsregister van de Kamers van Koophandel
Deze inschrijving valt onder het beheer van de Kamer van Koophandel voor Zuidwest-Nederland
Privadressen op dit uittreksel zijn nog alleen openbaar voor organisaties
genoemd in art. 51 Handelsregisterbesluit.

Rechtspersoon:
Rechtsvorm :Besloten vennootschap
Naam :BAM Rail B.V.
Statutaire zetel :Bunnik
Eerste inschrijving in het
handelsregister :21-06-1967
Akte van oprichting :06-06-1967
Akte laatste statutenwijziging :06-08-2003
Maatschappelijk kapitaal :EUR 1.125.000,00
Geplaatst kapitaal :EUR 375.500,00
Gestort kapitaal :EUR 375.500,00

Onderneming:
Handelsna(a)m(en) :BAM Rail B.V.

BAM Rail Projecten
BAM Rail Services
BAM Rail Materieelbedrijf
InfraSpect

Adres :Stadionstraat 40, 4815NG Breda
Correspondentieadres :Postbus 3172, 4800DD Breda
Telefoonnummer(s) :0765734300
Faxnummer :0765734400
Domeinnaam :www.bamrail.nl
E-mailadres :info@bamrail.nl
Datum vestiging :06-06-1967
De rechtspersoon drijft de onderneming sinds :07-12-1972
Bedrijfsomschrijving :Het aannemen en uitvoeren van werken zowel op

het gebied van cle burgerlijke en utiliteitsbouw en op
het gebied van de water-,wegen- en spoorbouw
(inclusief elektrotechnische installaties), het
fabriceren van -en de handel in- goederen alsmede
het verrichten van diensten op het gebied van de
bouwnijverheid.

Werkzame personen :945

30-03-2011 Blad 00002 volgt.



Dossiernummer: 23041121 Blad 00002

Enig aandeelhouder:
Naam :Koninklijke BAM Groep N.V.
Adres :Runnenburg 9, 3981AZ Bunnik
Inschrijving handelsregister
onder dossiernummer :30058019
Enig aandeelhouder sedert :14-06-2001

Bestuurder(s):
Naam
Geboortedatum en -plaats
Adres
Infunctietreding :01-01-2007
Titel :Directeur
Bevoegdheid :Alleen/zelfstnrlin h,rnr

Naam
Geboortedatum en -plaats
Adres
Infunctietreding :01-07-2008
Titel :Directeur
Bevoegdheid :AlIeen/zelfstandig bevoegd

Gevolmachtigde(n):
Naam :Koninklijke BAM Groep N.V.
Adres :Runnenburg 9, 3981AZ Bunnik
Inschrijving handelsregister
onder dossiernummer :30058019
Inifunctietreding :26-05-2003
Bevoegdheid :Vollediqe volmacht
Naam
Geboortedatum en -plaats
Adres
Infunctietreding :01-07-2008
Titel :Directeur projecten
Bevoegdheid :Zelrstandig bevoegd tot het uitvoeren van infrastructurele

werken in alle technieken tot een aanneemsom van EUR
5.000.000,00 (excl. BTW en tot het verlenen van
opdrachten aan leveranciers en onderaannemers tot een
bedrag van EUR 2.500.000,00 (excl. BTW)
per gebeurtenis.

30-03-20 11 Blad 00003 volgt.



Dossiernummer: 23041121 Blad 00003

Naam
Geboortedatum en -plaats
Adres
Infunctietreding :01-10-2008
Titel :Directeur Services en Infraspect
Bevoegdheid :Ze[fstandig bevoegd tot het uitvoeren van infrastructurele werken

in alle technieken tot een aanneemsom van EUR 1.000.000,00
(exl.BTW) en tot het verlenen van opdrachten aan leveranciers en
onderaannemers tot een bedrag van EUR 250.000,00 (exl. BTW)
pr nhpiirtpr,ic

Naam
Geboortedatum en -plaats
Adres
Infunctietreding :01-02-2000
Titel :Directeur Financiën
Bevoegdheid :Niet bevoegd tot het aangaan van aannemingsovereenkomsten;

Overige rechtshandelingen bevoegd tot een bedrag van EUR
125.000,00 (excl. BTW).

Er kunnen functionarissen zijn die een uitsluitend tot vestigingen beperkte bevoegdheid hebben;
deze worden alsdan vermeld op het uittreksel van de betreffende vestiging(en).

Vestiging(en):
Handelsna(a)m(en) :BAM Rail, Vestiging Dordrecht

BAM Rail Materieelbedrijf
Adres :Kilkade 53, 33165C Dordrecht
Hand elsna(a)m(en) : BAM Rail, Vestiging Rotterdam

BAM Rail Services Rotterdam
Adres :Schimmelpenninckstraat 23, 3039KS Rotterdam
Handelsna(a)m(en) :BAM Rail, Vestiging Eindhoven

BAM Rail Services Eindhoven
Adres :Adriaan Mulderweg 12 -14, 5657EM Eindhoven
Handelsna(a)m(en) :BAM Rai! Projecten

InfraSpect
Adres :Pieter Zeemanweg 47, 3316GZ Dordrecht

Alleen geldig indien door de kamer voorzien van een ondertekening.
Woerden, 30-03-2011
Uittreksel is vervaardigd om 13.56 uur

Voor uittreksel
Bron: Ujttreksel-informatje Internet. Geldt niet als uittreksel in de zin van artikel 22 lid 1 van de
Handelsregisterwet 2007.



Bijlage 2 VERKLARING getuige

Behorende bij
Boeterapport

Op vrijdag 10 augustus 2012 bevond ik, de heer
mij op het regio kantoor van BAM Roll te Rotterdam.

Ik sprak daar een mij onbekend persoon en legitimeerde mij als
inspecteur van Inspectie Leefomgeving en Transport.

Hierop vroeg ik hem naar zijn identiteitsgegevens. Hij gaf mij op te
zijn:

Naam
Voornaam
Geboren op
Te
Nationaliteit
Adres
Woonplaats
Functie Leider lokale veiligheid en monteur baan

Verklaring
Op mijn vragen verklaarde hij:
Bij de werkzaamheden tunnelschouw zijn wij in de
functie van LLV en in de functie van schouwer onze
werkzaamheden gaan starten op Rotterdam Zuid. De sporen die wij
moesten schouwen waren de sporen LE en KE, ter hoogte van km.
44.905. Wij hadden daarover instructie ontvangen in Rotterdam van de
leider werkplek beveiliging. Na telefonische toestemming van de Lwb
zijn wij begonnen met het schouwen, alleen stonden we helaas in het
spoor dat nog in dienst was, spoor HE. Er kwam toen een trein vanuit
Rotterdam, de machinist toeterde waarna wij direct het in dienst zijnde
spoor zijn uitgestapt.
Mijn wegbekendheid is niet optimaal in Rotterdam Zuid, normaal
gesproken rij ik altijd via de Oranjeboomstraat, maar deze was
afgesloten. Wij zijn toen via cle andere kant naar de werkplek gereden.
Ik nam aan dat ik aan de juiste kant stond om de werkzaamheden te
starten en heb niet gecheckt o ik wel in het juiste spoor stond.

Na voorlezing van deze verklaring aan de heer verklaarde hij
daarin te volharden.



Bijlage 3 VERKLARING getuige

Behorende bij
Boeterapport

Op vrijdag 10 augustus 2012 bevond ik, de heer
mij op het regio kantoor van BAM Rail te Rotterdam.

Ik sprak daar een mij onbekend persoon en legitimeerde mij als
inspecteur van Inspectie Leefomgeving en Transport.

Hierop vroeg ik hem naar zijn identiteitsgegevens. Hij gaf mij op te
zijn:

Naam
Voornaam
Geboren op
Te
Nationaliteit
Adres
Woonplaats
Functie Monteur baan

Op mijn vragen verklaarde hij:

Verklaring
We zijn die donderdagnacht het eerste spoor ingestapt om de lassen te
inspecteren, omdat we dachten dat dit het spoor was dat buiten dienst
gesteld was. Er kwam wat later een trein aan die luid toeterde, wij zijn
toen direct het spoor uitgestapt. Wij realiseerde ons niet dat we
verkeerd stonden. Ik dacht dat het spoor waarin ik stond buiten dienst
was.

Na voorlezing van deze verklaring aan de heer verklaarde hij
daarin te volharden.



Bijlage 4 VERKLARING getuige

Behorende bij
Boeterapport

O vrijdaq 10 augustus 2012 bevond ik, de heer
mij op het regio kantoor van BAM Rail te Rotterdam.

Ik sprak daar een mij onbekend persoon en legitimeerde mij als
inspecteur van Inspectie Leefomgeving en Transport.

Hierop vroeg ik hem naar zijn identiteitsgegevens. Hij gaf mij op te
zijn:

Naam
Voornaam
Geboren op
Te
Nationaliteit 7)

Adres
Woonplaats
Functie Leider werkplek beveiliging

op mijn vragen verklaarde hij:

Verklaring
Op donderdagavond 09-08-2012 heb ik omstreeks 23.15 uur een aantal
leiders lokale veiligheid (LLV) waaronder de heer instructie
gegeven over de buiten dienst stelling. Daarna he iK gevraagd of het
duidelijk was en of er vragen waren, die waren er niet. Ik heb iedereen
daarna het startwerk document laten tekenen en aan iedereen de
werktekening en werkpapieren afgegeven. Ik heb de LLV’ers gezegd dat
zij naar de werkplekken toekonden gaan en van mij een telefoontje
zouden krijgen als de sporen buiten dienst genomen waren.
Nadat de veiligheidsmaatregelen waren genomen en de sporen buiten
dienst waren heb ik de LLV, gebeld dat ze met de
werkzaamheden konden beginnen.
Na circa 15 minuten werd ik door de treindienstleider gebeld or ik
mensen aan het werk had in de sporen H + 3 op Rotterdam Zuid. Er
had namelijk een machinist een noodstop moeten maken omdat er
mensen in zijn spoor liepen. Dit heb ik in eerste instantie met nee
beantwoord omdat deze sporen niet buiten dienst waren. Direct daarna
werd ik door de LLV, gebeld dat dit door hem kwam. Ik heb
ze toen uit het spoor gehaaic en de treindienstleider terug gebeld dat
het wel mensen van ons waren.
Daarna heb ik mijn WB-U gebeld en ben ik door diverse instanties
gebeld o.a. ILT, ProRail en O.C.C te Utrecht. Wij hebben daarna een
verklaring opgesteld.

Na voorlezing van deze verklaring aan de heer verklaarde hij
daarin te volharden.



Bijlage 5 VERKLARING getuige

Behorende bij

Boeterapport

Op vrijdag 10 augustus 2012 bevond ik, de heer
Langbroek, mij op het regio kantoor van NS Reizigers te Dordrecht.

Ik sprak daar een mij onbekend persoon en legitimeerde mij als
inspecteur van Inspectie Leefiomgeving en Transport.

verklaring

ICo p

Verklaring vin
(neem):

-—

Functie: Machinist
Persui ielsririiner:

Standplaats: — —________

Neeni getui3e/ Opgemaakt door:
betrokkene
Functie: Functie: Taammanager —_______

Personeclsnurnrrie,: Personcielsnurnnier
— Standplaats:

Op Donderdag 09 03-2012, tjdatip 0050 uur was ik aangewezen voor hot verrichten von dtonst
machinist Dordrecfii 103, aanvang 17.47 uur en einde 01.00 uur. Iii mijn dienst was opgenomen trein
2 793, vertrekken van Amsterdam-Centraal naar Dordrecht . (1xVIRM6). Ier hoogte van Rotterdam
Zu,cI zeg ik twee personen in mijn spoor ‘1-/t) lopen. Dit bij ter hoogte van Km 44.6. Beide personen
droegen een geit! vest, waanrar, er nog een witte licht, droeg. Ik zag dl beide persrmnen van rruj
efliepen richting liselraunde. Ik schrok ontzettend en zette meteen een snel rernm,ng in en trapte op
de fyfpr’ris. ik tcIitt de afstand die heel snel kleiner werd op ongeveer 150 meter Ik zag heide
perrioneri uit hel spoor springen en weg rennen. Ongeveer vijfhonderd meter verde, ben ii: mer mijn
trein 2193 tot srilstanrl gekomen. Ik heb mij in verbinding met de treindienst leider gesteld en hem
mee gedeeld wat ii: ge7ien baLi en dat ik behoorlijk geschrokken was Hij vertelde mij dat er geef,
wei*zaanihedan gepland staan op het spoor waar ik mij bCond. Na irispoctir’ van mijn beide zijde van
de tr&r, bel, ikzelf ee,, onde,zuvk pad,, laste/Ier, op Spoci, HE rit/iting Rultercfar,i-Zu(d. Halvenwc,e
van mijn ii em heb ik de beide personen nier meer kunnen waarnemen. Ik begaf ivlij vervolgens weer
terug tiralir in(/n, esshi,ie. Ik .tli-’ldm.y mij weer in verbinding iiie! ik twinciier,.çtkririr’i. Deze gaf mij maan Ir’
herkennen dat aan de andere kant viel een buitendienst stelling was. Ook l,d hij de aannemer
gebeld Deze vertelde dat er geen mensen van hem op mijn spoor HO liepen. De treindienst leider
vroeg of ik nog verder kon rijden. dc heb niet om de wrichtdienst gevraagd. tvlot toesteinnang van da
trelnd,onstloider heb ik mijn rit voort gezet richting Dordrecht. Hier aangekomen was mijn dienst
afgelopen en ben ik naar buis oegaari.

Versie g *

Onderteening -

________________

Door ondertekening verklaar ik deze verklaring naar waarheid te hebben afgelegd en na lezing —

akkoord te hebben bevonden: Ik heb tot maandag 13-03-2012 1800 uur om deze verklaring te
herzien

(handtekenir

(datum) 10-08-2011
(plaats) Dordrecl t

Deze verklaring is opqeiiuine,, duur. (naani)

(handtekening)

(pleats) Dorclrecn 10-03-2012

1
Origineel opbergen in petsoneeledosriier, kopie voor medewerker.

vrkIaring tG-08201 1



Bijlage 6 VERKLARING VERTEGENWOORDIGER

Behorende bij
Boeterapport

Op maandag 13 augustus 2012 bevond ik, de heer
mij op het kantoor van de onderneming BAM RAIL BV.

gevestigd aan de Stadionstraat 40 te Breda.

Ik sprak daar een mij onbekend persoon en legitimeerde mij als

inspecteur van Inspectie Leefomgeving en Transport.

Hierop vroeg ik hem naar zijn identiteitsgegevens. Hij gaf mij op te

zijn:

Naam
Voornaam
Geboren op
Te
N ationa Ii telt
Adres
Woonplaats
Functie Directeur

De persoonsgegevens van de vertegenwoordiger zijn in

overeenstemming met een mij getoond geldig Nederlands

identiteitsbewijs. Het rijbewijs was voorzien van nummer

Nadat ik hem had meegedeeld dat de ondernemer BAM RAIL B.V. de

Arbeidsomstandighedenwet had overtreden en dat hij ter zake niet tot

het afleggen van een verklaring was verplicht verklaarde hij op mijn

vragen het volgende:

Verklaring Ik ben als directeur aangesteld binnen de onderneming en mag als

zodanig de rechtspersoon BAM Rail BV. vertegenwoordigen.

Bij deze onderneming werken ongeveer 850 mensen. De herer

en zijn bij de onderneming in vaste dienst werkzaam. De

heer heeft larenlange ervaring met dit werk en deze locatie.

Alleen de heer was niet zo bekend met deze locatie, hij

vervulde de rol van leider lokale veiligheid (LIV)

Het beleid bij BAM is dat wanneer een veiligheidsfunctionaris niet

voldoende bekend is met een locatie deze altijd begeleid wordt door een

ervaren collega.
Binnen de onderneming dient gewerkt te worden overeenkomstig het

door de brancheorganisatie RailAlert, opgestelde normenkader veilig

werken (NVW) en de daaruit voortvloeiende voorschriften.

Ons bedrijf maakt altijd vooraf gaande aan werkzaamheden een risico-

inventarisatie, analyse en evaluatie. Hierin wordt volgens de

arbeidshygiënische strategie bepaald voor welke werkplekbeveiligings

klasse er wordt gekozen. Hiervan wordt een V&G instructie geschreven,

die vooraf aan al de werkzaamheden wordt geïnstrueerd door de leider

werkplek beveiliging. De beiden heren hebben deze instructie ook

gekregen en aangegeven dat ze deze begrepen en ervoor getekend.

Daarnaast hebben zij een tekening meegekregen waarop de exacte

buiten dienst stelling staat aangegeven.

Al onze medewerkers die baanwerkzaamheden uitvoeren worden

jaarlijks als volgt geïnstrueerd:
- Eénmaal jaarlijks een algemene herinstructie veilig werken.



- Eénrnaal jaarlijks een veiligheidsdag, dit is voor het hele bedrijf.
- Enmaal jaarlijks een functioneringsgesprek met zijn directe

manager waarin ook de veiligheidsaspecten worden besproken.
- Regelmatig toolboxmeetings waarbij de veiligheid wordt

besproken.
- Tijdens regulier werkoverleg staat de veiligheid standaard op de

agenda.
- Voorafgaand aan ieder werk en V&G instructie toegespitst op

dat werk en werklocatie.
Al deze gegevens worden per werknemer vastgelegd in een dossier.
Er is binnen ons bedrijf een escalatieprocedure voor onvoorziene
omstandigheden.
Het toezicht op de werkende wordt in eerste instantie uitgevoerd door
de leider werkpiekbeveiliging. Daarnaast vinden er regelmatig controles
plaats op Arbo en Milieu/Spoorwegveiligheid door zowel de managers
als door de veiligheidskundige als door mij als directeur. Hiervan
worden verslagen gemaakt die terug te vinden zijn in het dossier.

Ik erken dat, de locatie waar de beide werknemers zich op 10 augustus
2012, omstreeks 01.00 uur bevonden, niet veilig toegankelijk was en
niet veilig kon worden verlaten. Ook was deze locatie niet zodanig
ontworpen, gebouwd, uitgerust, in bedrijf gesteld, gebruikt en
onderhouden, dat gevaar voor de veiligheid en de gezondheid van de
werknemers zoveel mogelijk was voorkomen.
Beide werknemers zijn echter naar een verkeerde locatie gegaan en
niet naar de werklocatie zoals omschreven in de werkinstructie. Volgens
deze instructie waren de sporen LE en KE buitendienst. Beide mannen
zijn per abuis echter een naastliggend spoor HE ingegaan. Dit spoor
was niet buitendienst.

Vervolgens heb ik de verklaring schriftelijk voorgelegd aan de heer
hij verklaarde daarbij te volharden.



Bijlage 7

Behorende bij
Boeterapport

Ari

Kepie an

Memo

F&C

VERKLARING Bevoegdheden

Hierbij wordt gernachtigd, dhr. als vervangervoordhr. Het betreft
hier de vakanUeperiode week 32 en 33 van het jaar 2012.

Dit met in achtneming van de instructie van de Koninklijke BAM Groep nv in haar
hoedanigheid van aandeelhouder, ten behoeve van directies van groepsmaatschappijen
(vastgesteld 4 april 2003) en het interne bevoegdhedenschema BAM Rail bv (ALG-FCOD
020, vastgesteld 9januari 2008).

Met vriendelijke groet,

BAM RaS by

Van

Afdelilg

Taleroec dirtct

Fax direct

E-maïl

Directie
(076) 573
(076)5734400

Dattrn 10 augustus 2012
Rafenonitie

Blad 1 van 1

Ooder,erp Verklaring bevoegdhedeii

Dhr
Statutair Directeur

Bijlagen: Instructie van Koninklijke BAM Groep, d.d. 4 april 2003
Intern bevoegdhedenschema, d.d. 9 januari 2008
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Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

> Retouradres Postbus 1511, 3500 BM Utrecht ILT Rail Wegvervoer,
Handhaving RaH

BAM Rail B.V Europalean 40

T.a.v. de directie Utrecht
Postbus 1511

Stad ionstraat 40 3500 Bfrl Utrecht

4815 NG Breda T070 456 41 31
F 070 456 41 99
www.ilent.nl

n,tactpersoon

Datum 3 september 2012
Onderwerp Intrekking stillegging

Ons kenmerk

Geachte heer/mevrouw, 1LT2012/26542

Op vrijdag 10 augustus 2012 heeft de heer inspecteur en
toezichthouder van de Inspectie Leefomgeving en Transport, de heer
op het regiokantoor van BAM Rail te Rotterdam CS bevolen de werkzaamriecien,
te weten het schouwen van de sporen op Rotterdam Zuid, te staken.
Dit mondelinge bevel heb ik schriftelijk bevestigd met de beschikking van
11 augustus 2012, kenmerk RI-12V02-8000010579.

Bij een controle op maandag 27 augustus 2012 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 werknemers tot stand brengen, en dat daarmee het ernstig
gevaar voor personen is opgeheven.

Daarom trek ik hierbij het bevel tot stillegging in.

Deze intrekking is een beschikking in de zin van de Algemene wet bestuursrecht
(Awb).
Ik verzoek u de belanghebbende werknemers zo spoedig mogelijk in kennis te
stellen van de inhoud van deze brief.

Indien u schriftelijk wilt reageren, wordt u verzocht het kenmerk en de datum van
deze brief te vermelden. U kunt ook bellen met bovengenoemde contactpersoon.

Hoogachtend,
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze,
De insoecteur Leefomgeving en Transport

T 06-
E t.nI

Ons dossier
RI- 12VD2 10579.1

Uw kenmerk
KAM/12-0286/JLA

B ijlage(n)
geen
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Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Bezwaar
Overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht 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 90801, 2509 LV ‘s-Gravenhage.
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.
Verzocht wordt 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.

(
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Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van lnfrasrrucruur en MilieU

> Relouradres Postbus 1511, 3500 BM Utrecht ILT Rai! Wegvervoer,
Handhaving Rai!

Strukton Rail bv Europalasn 40

T.a.v. de directie Utrecht
Postbus 1511

Postbus 1025 3500 BH Utrecht

3600 BAMaarssen T0704564131
F070 4564199
www ilent. fl1

Contactpersoon

T 06•
E

Datum 10 september 2012
Onderwerp Waarschuwing

Ons kenmerk
ILT-2012/27107

Geachte heer/mevrouw,
Ons dossier

In de nacht van dinsdaq 28 augustus op woensdag 29 augustus 2012 van 23:00
Rt-12V02.10759

tot 1:30 uur heb wij en inspecteurs en toezichthouders
van de Inspectie Leefomgeving en Trelbport, een inspectie uitgevoerd op de inzet
plaats bij station Amsterdam Amstel.

r is tijdens dat bezoek gesproken met de heer

Hierbij is nagegaan of aan een aantal wettelijke bepalingen op het gebied van
arbeidsomstandigheden werd voldaan,

Tijdens de inspectie heb ik, inspecteur, gezien dat er handelingen ter
voorbereiding van de werkzaamheden in zone B en C werden uitgevoerd voor
aanvang van de buitendienststelling. Deze werkzaamheden waren niet in de WBI
beschreven. Hiervoor waren dan ook geen veiligheidsmaatregelen getroffen die
verhinderen dat onbedoeld de sporen betreden konden worden.

Dit is een overtreding van artikel 16, 10e lid, van de Arbeidsomstandighedenwet,
juncto artikel 3.2, le lid van het Arbeidsomstandighedenbesluit, bestuurlijk
beboetbaar gesteld in artikel 9.9b, le lid onder c van datzelfde besluit.

De wetstekst van de overtreden bepalingen vindt u in de bijlage.

De overtreding is op dezelfde inspectiedag opgeheven, doordat om 1:10 de
buitendienststelling ingegaan is. De LWB en stafmedewerker Arbo & Milieu

hebben toegezegd deze overtreding voor de volgende gelijksoortige
buitendienststelling van 30 augustus 2012 te voorkomen.

Hierop kan controle plaatsvinden. Als de overtredingen niet zijn opgeheven, ken
de inspecteur een boeterapport opmaken.

Ik verzoek u de belanghebbende werknemers zo spoedig mogelijk in kennis te
stellen van de inhoud van deze brief.

Indien u schriftelijk wilt reageren, wordt u verzocht het kenmerk en de datum van
deze brief te vermelden. U kunt ook bellen met bovengenoemde contactpersoon.



Deze inspectie is uitgevoerd naar aanleiding van twee meldingen aan de
Inspectie.

• Op maandag 27 augustus 2012 meldt de machinist van trein 4572 dat hij
een mogelijke bijna aanrijding voorkomt door baanwerkers d.m.v. het
gebruik van de typhoon te attenderen op zijn nadering. Locatie: Spoor Ut
Asd

• Op dinsdag 28 augustus meldt de machinist van trein 7427 dat er een
vrachtwagen binnen het profiel van Vrije ruimte staat. Locatie: Ut-Asd

Voor deze twee voorvallen zullen wij u nog een verzoek om nadere informatie toe
sturen.

Hoogachtend,
De Minister van Infrastructuur en Milieu,
namens deze,
DeinsCur Leefomgeving en Transport

Deze brief is geen beschikking in de zin van de Algemene wet bestuursrecht,
artikel 1:3, 2e lid. Hiertegen kan dus géén bezwaar worden ingediend.

Bijlage: wetstekst
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ACHTERGRO N DG EGEVENS

ALGEMEEN
Inhoud teksten
In deze bijlage wordt de inhoud weergegeven van de bepalingen uit de
Arbeidsomstandighedenwet, het Arbobesluit en/of de Arboregeling met betrekking
tot de overtreding(en) genoemd in de brief.

Bel eidsreg eis
In de teksten van deze bijlage in een rubriek “Nadere informatie” kan worden
verwezen naar de op de Arbeidsomstandighedenwet geënte beieidsregels.
Dergelijke beleidsregels geven nadere uitleg over de wijze waarop aan de wet- en
regelgeving met betrekking tot arbeidsmiddelen, arbeidsplaatsen, bepaalde
situaties, stoffen of anderszins kan worden voldaan.
Beleidsregels zijn/worden gepubliceerd in de Staatscourant. U kunt deze vinden
op www.overheid.nl.
Beleidsregels zijn ook tegen betaling te verkrijgen bij:
Sdu Klantenservice
Postbus 20014
2500 EA Den Haag
tel. 070-3789880
fax 070-3789783

Normbladen
De normbladen (NEN, NEN-EN e.d.) waarnaar - al dan niet via beleidsregels -

wordt verwezen geven informatie over specificaties en (ontwerp)eisen voor een
bepaald (onderdeel van een) onderwerp. Dergelijke normen kunnen behulpzaam
zijn bij verantwoorde aanschaf van arbeidsmiddelen, inrichting van werkplekken
en onderzoek naar eventueel bezwarende situaties.

Het is in veel gevallen niet noodzakelijk normbladen te raadplegen of aan te
schaffen. Daar waar normen ontwerpspecificaties geven (bijvoorbeeld over
stoelen, beeldschermen, machines enz.), behoeft bij aanschaf slechts aan de

t leverancier gevraagd te worden naar arbeidsmiddelen die aan dergelijke normen
voldoen.

Normbladen kunnen worden ingezien of zijn tegen betaling verkrijgbaar bij:
het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN)
Vlinderweg 6, Postbus 5059
2600 GB Delft
tel. 015-2690390
fax 015-2690190
Ook kan bij het NEN (www.nen.nl) nadere informatie worden ingewonnen over
(internationale) normalisatie.

Nadere informatie vindt u op www.arbo.nl en www.arbeidsinspectie.nl.
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Artikel 3.2. Algemene vereisten
1. Arbeidsplaatsen zijn veilig toegankelijk en kunnen veilig worden verlaten. Ze
worden zodanig ontworpen, gebouwd, uitgerust, in bedrijf gesteld, gebruikt en
onderhouden, dat gevaar voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers
zovee1 mogelijk is voorkomen. Voorts worden zij zindelijk, zoveel mogelijk vrij van

stof en voor zover de veiligheid van de arbeidsplaats dat vereist, ordelijk
gehouden.
2. Regelmatig wordt gecontroleerd of de op de arbeidsplaats ter bescherming van
de werknemers aanwezige voorzieningen en genomen maatregelen nog adequaat
functioneren.
3. Geconstateerde gebreken met betrekking tot de in het tweede lid bedoelde
voorzieningen en maatregelen die de veiligheid of de gezondheid kunnen
beïnvloeden, worden zo snel mogelijk hersteld.
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Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministeze van InfiastmctLtur en Milieu

> Retouradres Postbus 1511, 3500 BM Utrecht ILT Rail Wegvervoer,
Handhaving Rail

Wetering Handel en Transport BV. Europalaan 40

T.a.v. de directie Utrecht
Postbus 1511

Ommerweg 67 3500 BM Utrecht

7683 AW Den Ham T 070 456 41 31
F070 456 41 99

ilerit. nl

Contactpersoon
- MSr

T 070 456

Datum 24 september 2012 E iIent.nl

Onderwerp Waarschuwing

Geachte heer/mevrouw, Ons kenmerk
IenM/ILT-2012/ 28453

Op donderdag 20 september 2012, omstreeks 14.10 uur, hebben wij Dossiernummer

en (senior-)inspecteurs en toezichthouders van de RI-12V02.10908

Inspectie Leetomgeving en Transport, een inspectie uitgevoerd op het Bijlage(n)

emplacement Harderwijk, zijde richting Amersfoort. Wettekst

Er is tijdens dat bezoek gesproken met de heer geboren op
:e in dienst bij Wetering handel en Transport B.V. Den Ham,

snovelbestuurder

Hierbij is nagegaan of aan een aantal wettelijke bepalingen op het gebied van
arbeidsomstandigheden werd voldaan.

Tijdens de inspectie hebben wij, inspecteurs, gezien dat ter plaatse
werkzaamheden werden verricht, bestaande int het van zand op depot brengen
middels een shovel. Hierbij zag ik, dat zowel de shovel als de
shovelbestuurder lopend meerdere keren in het risicogebied C (zone 2.50 meter
tot 4.25 meter van dichtstbijzijnde spoorstaaf), kwamen. (Zie bijlage 1 Zone
indeling in/nabij het risicogebied Voorschrift Veilig Werken, RLN00073-V005, juli
2010 definitief.) Verder zagen wij, inspecteurs, dat ter plaatse geen afbakening
was aangebracht (Brancherichtlijn Fysieke afscherming, afbakening en markering,
punt 2.2 Zone C) of dat er een grenswachter (voorzien van een oranje gekleurd
vest/jas met retroreflecterende strepen) aanwezig was die er op toe ziet dat
werkenden zich niet over de grens van het risicogebied (gaan) begeven (artikel
2.3.5.1 Voorschrift Veilig Werken).
Orj de door ons, inspecteurs, daartoe gestelde vragen, verklaarde de heer

dat hij geen veiligheidsinstructie voor deze werkzaamheden had
ontvangen.

Dit is een overtreding van artikel 16, 10e lid, van de Arbeidsomstandighedenwet,
juncto artikel 3.2, le lid van het Arbeidsomstandighedenbesluit, bestuurlijk
beboetbaar gesteld in artikel 9.9b, le lid onder c van datzelfde besluit.

De wetstekst van de overtreden bepalingen vindt u in de bijlage.

De overtredingen moeten binnen een termijn van 24 uur na de hiervoor
genoemde inspectiedatum zijn opgeheven. Diezelfde dag is nog met de heer

(in dienst bij Wetering Handel en transport BV. Den Ham) de inhoud
van oe waarschuwingsbrief via de telefoon besproken.

Hierop ken controle plaatsvinden. Als de overtredingen dan niet zijn opgeheven,
kan de inspecteur een boeterapport opmaken.



Bijlage bij kenmerk:

Ik verzoek u de belanghebbende werknemers zo spoedig mogelijk in kennis te
stellen van de inhoud van deze brief.

Indien u schriftelijk wilt reageren, wordt u verzocht het kenmerk en de datum van
deze brief te vermelden. U kunt ook bellen met bovengenoemde contactpersoon.

Hoogachtend,
De Minister van Infrastructuur en Milieu,
namens deze,
De (senior-)inspecteurs Leefomgeving en Transport

MSc. Ing.

Deze brief is geen beschikking in de zin van de Algemene wet bestuursrecht,
artikel 1:3, 2e lid. Hiertegen kan dus géén bezwaar worden ingediend.

Bijlage: wetstekst
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BijIae bij kenmerk:

ACHTERGRONDGEGEVENS

ALGEMEEN
Inhoud teksten
In deze bijlage wordt de inhoud weergegeven van de bepalingen uit de
Arbeidsomstandighedenwet, het Arbobesluit en/of de Arboregeling met betrekking
tot de overtreding(en) genoemd in de brief.

Bel eidsreg els
In de teksten van deze bijlage in een rubriek “Nadere informatie” kan worden
verwezen naar de op de Arbeidsomstandighedenwet geënte beleidsregels.
Dergelijke beleidsregels geven nadere uitleg over de wijze waarop aan de wet- en
regelgeving met betrekking tot arbeidsmiddelen, arbeidsplaatsen, bepaalde
situaties, stoffen of anderszins kan worden voldaan.
Beeidsregels zijn/worden gepubliceerd in de Staatscourant. U kunt deze vinden
op www.overheid.nl.
Beleidsregels zijn ook tegen betaling te verkrijgen bij:
Sdu Klantenservice
Postbus 20014
2500 EA Den Haag
tel. 070-3789880
fax 070-3789783

Normbladen
De normbladen (NEN, NEN-EN e.d.) waarnaar - al dan niet via beleidsregels -

wordt verwezen geven informatie over specificaties en (ontwerp)eisen voor een
bepaald (onderdeel van een) onderwerp. Dergelijke normen kunnen behulpzaam
zijn bij verantwoorde aanschaf van arbeidsmiddelen, inrichting van werkplekken
en onderzoek naar eventueel bezwarende situaties.

Het is in veel gevallen niet noodzakelijk normbladen te raadplegen of aan te
schaffen. Daar waar normen ontwerpspecificaties geven (bijvoorbeeld over
stoelen, beeldschermen, machines enz.), behoeft bij aanschaf slechts aan de
leverancier gevraagd te worden naar arbeidsmiddelen die aan dergelijke normen
voldoen.

Normbladen kunnen worden ingezien of zijn tegen betaling verkrijgbaar bij:
het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN)
Vlinderweg 6, Postbus 5059
2600 GB Delft
tel. 015-2690390
fax 015-2690190
Ook kan bij het NEN (www.nen.nl) nadere informatie worden ingewonnen over
(internationale) normalisatie.

Nadere informatie vindt u op www.arbo.nI en www.arbeidsinspectie.nl.
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Bijlege bij kenmerk:

Artikel 3.2. Algemene vereisten
1. Arbeidsplaatsen zijn veilig toegankelijk en kunnen veilig worden verlaten. Ze
worden zodanig ontworpen, gebouwd, uitgerust, in bedrijf gesteld, gebruikt en
onderhouden, dat gevaar voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers
zoveel mogelijk is voorkomen. Voorts worden zij zindelijk, zoveel mogelijk Vrij van

stof en voor zover de veiligheid van de arbeidsplaats dat vereist, ordelijk
gehouden.

2. Regelmatig wordt gecontroleerd of de op de arbeidsplaats ter bescherming van

de werknemers aanwezige voorzieningen en genomen maatregelen nog adequaat
functioneren.
3. Geconstateerde gebreken met betrekking tot de in het tweede lid bedoelde
voorzieningen en maatregelen die de veiligheid of de gezondheid kunnen
beïnvloeden, worden zo snel mogelijk hersteld.
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Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

> Retouradres Postbus 1511, 3500 BM Utrecht ILT Rail Wegvervoer,
Handhaving Rail

Strukton Rail B.V. Europaiasn 40
T.a.v. de directie Utrecht

Postbus 1511
Westkanaaldijk 2 3500 OM Utrecht

3542DA Utrecht T 070 456 41 31
F 070 456 41 99
www.llsntnI

Contactpersoon

T 06-
Datum 24 september 2012 E Jin1,nI

Onderwerp Afhandeling inspectie + waarschuwing Ons kenmerk
ILT-2012/28446

Ons dossier
Geachte heer/mevrouw, R1-12V0210905

Sijiage(n)

Op woensdag 19 september 2012 heb ik , inspecteur en
geen

toezichthouder van de Inspectie Leefomgeving en 1 ransport, een inspectie
uitgevoerd op de stamlijn Dordrecht zeehaven ter hoogte van de Kilkade overweg.
Hier worden kabelwerkzaamheden uitgevoerd door Strukton Systems BV.

Er is tijdens dat bezoek gesproken met de heer , veiligheidsman in
dienst bij Safelines BV.
Tijdens de inspectie is nagegaan of aan een aantal wettelijke bepalingen op het
gebied van arbeidsomstandigheden werd voldaan.

Er zijn geen overtredingen van de (wettelijke) voorschriften geconstateerd.
Tijdens de inspectie is wat betreft de geïnspecteerde onderwerpen het volgende
bevonden:

- De werkzaamheden werden uitgevoerd conform instruclie PW/GW
Pn.11715158, in de zones B + C.

- De instructie was verzorgd conform voorschriften en de werkende hadden
daarvoor getekend.

- De veiligheidsmiddelen bestaande uit een ketting, was geplaatst conform
de instructie.

Echter tijdens mijn inspectie meldde twee monteurs van Strukton Rail zich, die
werkzaamheden wilden uitvoeren in zone A. Dit werk bestond uit het aanbrengen
van detectielussen tussen de spoorstaven. Voor deze werkzaamheden was geen
WBI dan wel instructie Vhm aanwezig. 0p mijn vraag hoe dit kon, antwoordden
zij dat ze opdracht hadden gekregen van de uitvoerder van Strukton en het maar
moesten regelen met de veiligheidsman.

Het niet inrichten en creëren van een veilige werkplek is een overtreding van
artikel 16, 10e lid, van de Arbeidsomstandighedenwet, juncto artikel 3.2, le lid
van het Arbeidsomstandighedenbesluit, bestuurlijk beboetbaar gesteld in artikel
9.Ob, le lid onder c van datzelfde besluit.

De wetstekst van de overtreden bepalingen vindt u in de bijlage.

De overtredingen is per direct opgeheven omdat de veiligheidsman geen
toestemming heeft verleend voor deze werkzaamheden.

Hierop kan controle plaatsvinden. Als de overtredingen dan niet zijn opgeheven,
kan de inspecteur een boeterapport opmaken.



Ik verzoek u de belanghebbende werknemers zo spoedig mogelijk in kennis te
stellen van de inhoud van deze brief.

Indien u schriftelijk wilt reageren, wordt u verzocht het kenmerk en de datum van
deze brief te vermelden. U kunt ook bellen met bovengenoemde contactpersoon.

Hoogachtend,
De Minister van Infrastructuur en Milieu,
na mens deze,
De inspecteur Leefomgeving en Transport

Deze brief is geen beschikking in de zin van de Algemene wet bestuursrecht,
artikel 1:3, 2e lid, Hiertegen kan dus géén bezwaar worden ingediend.

Bijlage: wetstekst

Pagina 253



ACHTERGRONDGEGEVENS

ALGEMEEN
Inhoud teksten
In deze bijlage wordt de inhoud weergegeven van de bepalingen uit de
Arbeidsomstandighedenwet, het Arbobesluit en/of de Arboregeling met betrekking
tot de overtreding(en) genoemd in de brief.

Beleid sreg eis
In de teksten van deze bijlage in een rubriek “Nadere informatie” ken worden
verwezen naar de op de Arbeidsomstandighedenwet geënte beleidsregels.
Dergelijke beleidsregels geven nadere uitleg over de wijze waarop aan de wet- en
regelgeving met betrekking tot arbeidsmiddelen, arbeidsplaatsen, bepaalde
situaties, stoffen of anderszins kan worden voldaan.
Beleidsregels zijn/worden gepubliceerd in de Staatscourant. U kunt deze vinden
op www.overheid.nl.
Beleidsregels zijn ook tegen betaling te verkrijgen bij:
Sdu Klantenservice
Postbus 20014
2500 EA Den Haag
tel. 070-3739880
fax 070-3789783

Norm bladen
De normbladen (NEN, NEN-EN e.d.) waarnaar - al dan niet via beleidsregels -

wordt verwezen geven informatie over specificaties en (ontwerp)eisen voor een
bepaald (onderdeel van een) onderwerp. Dergelijke normen kunnen behulpzaam
zijn bij verantwoorde aanschaf van arbeidsmiddelen, inrichting van werkplekken
en onderzoek naar eventueel bezwarende situaties.

Het is in veel gevallen niet noodzakelijk normbladen te raadplegen of aan te
schaffen. Daar waar normen ontwerpspecificaties geven (bijvoorbeeld over
stoelen, beeldschermen, machines enz.), behoeft bij aanschaf slechts aan de
leverancier gevraagd te worden naar arbeidsmiddelen die aan dergelijke normen
voldoen.

Normbladen kunnen worden ingezien of zijn tegen betaling verkrijgbaar bij:
het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN)
Vlinderweg 6, Postbus 5059
2600 GB Delft
tel. 015-2690390
fax 015-2690190
Ook kan bij het NEN (www.nen.nl) nadere informatie worden ingewonnen over
(internationale) normalisatie.

Nadere informatie vindt u op www.arbo.nl en www.arbeidsinspectie.nl.
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