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Inspectie Leefomgeving en Transport
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Contactpersoon
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Datum 22 november 2012 E @ilent,nl

Onderwerp Waarschuwing

Geachte directie Ons kenmerk
IenM/ILT-2012/35500

Op woensdag 21 november 2012, omstreeks 15.00 uur, hebben wij Dossiernummer

MSc en ‘ (senior-)inspecteurs en toezichthouders van de Inspectie RI-12V02.11338

Leefomgeving en Transport, een inspectie uitgevoerd op en nabij de Singeigracht Bijlage(n)

— aansluiting te Amsterdam, ter hoogte van km. 180.8 en km. 180.7. Wettekst

Er is tijdens dat bezoek gesproken met de heer (grenswachter), in
dienst van Heijmans Uitzendorganisatie B.V., Hoogstraat 11, 4651 XA
Vlaa rd ing en.

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

Tijdens de inspectie hebben wij, inspecteurs, gezien dat op het moment van de
inspectie werkzaamheden werden verricht tussen de in dienst zijnde sporen 18 en
16 op en nabij de Singelgracht — aansluiting te Amsterdam, tussen km. 180.8 en
km. 180.7. De werkzaamheden bestonden uit het zogenaamd “wakkeren”. Wij
zagen verder dat een persoon, voorzien van geel veiligheidsvest/jas met
retroreflecterende strepen het handgereedschap voor het “wakkeren” bediende en
dat deze persoon tevens gehoorbescherming over zijn oren droeg. Vervolgens
zagen wij, inspecteurs, dat op enkele meters afstand zich nog een persoon
bevond voorzien van een geel veiligheidsvest/jas met retroreflecterende strepen
en deze was bezig met grondwerkzaamheden. Deze persoon droeg geen
gehoorbescherming. Wij, inspecteurs, zagen dat de werkzaamheden werden
verricht in de zones B en C van de in dienst zijnde sporen 18 en 16. Daarnaast
zagen wij, dat ter plaatse geen afbakening was geplaatst of dat ter plaatse een
grenswachter aanwezig was die er op toe ziet dat werkenden zich niet over de
grens van het risicogebied (gaan) begeven.

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 9gb, le lid onder c van datzelfde besluit.

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

Wel zagen wij, inspecteurs, dat een tiental meters verderop, richting station
Amsterdam-Sloterdijk, zich nog een drietal personen ophielden tussen de eerder
genoemde sporen 18 en 16. Twee personen waren voorzien van een geel
veiligheidsvest/jas met retroreflecterende strepen en de derde persoon was
voorzien van een oranje veiligheidsvest/jas met retroreflecterende strepen. Wij
zagen verder dat op de plaats waar deze drie personen zich ophielden wel een
afbakening was geplaatst en dat ter plaatse een grenswachter aanwezig was.



ijIage bij kenmerk:

De overtredingen moeten binnen een termijn van 2 werkdagen 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.

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

n.d.

MSc.

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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Bijlage 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.

Beleids reg eis
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 wwwoverheid.nI.
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 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
Dok 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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Bijlage 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

Directie ProRail bv ILT

t.a.v. de heer ing. Rail en Wegvervoer
Handhaving Rail

Moreelsepark 3 Europalaan 40

3511 BP Utrecht Utrecht
Postbus 1511
3500 BM Utrecht

Contactpersoon

Inspecteur

T 070-455
M +31(0)6-
F 070-456 4199

ILenTnI

Datum 30 november 2012 Ons kenmerk

Betreft Afhandeling inspectie ILT-2012/15052

Ons dossier
Ri-12V02.11235

Geachte directie,

Met deze brief geef ik u kennis van een overtreding op basis van de arbowet. Ach
tereenvolgens geef ik aan waar de inspectie plaatsvond, met wie ik heb gesproken

en mijn bevindingen.

Op dinsdag 30 oktober 2012, omstreeks 12.00 uur heb ik,
inspecteur en toezichthouder bij de Inspectie Leefomgeving en Transport, een
inspectie uitgevoerd op werkzaamheden op het emplacement Blerick ter hoogte
van km 75.3.
De werkzaamheden bestonden uit het verjagen van konijnen in zone D door inzet

van fretten, op basis van bijgaande “Alleengaande binnen ProRail”. De uit te
voeren werkzaamheden werden onder verantwoordelijkheid van uw onderneming
uitgevoerd.

Ik heb tijdens dat bezoek gesproken met de heer (geb
die de functie fretteerder uitvoerde. Hij voerde een ploeg aan van vijf andere per

sonen. De ploeg werkte als vrijwilligers voor ProRail.

Hierbij is nagegaan of aan een aantal wettelijke bepalingen op het gebied van

arbeidsomstandigheden (aanrijdgevaar en electrocutie) en spoorwegwet
(personeelseisen) werd voldaan.

Spoorwegwet
Op basis van de spoorwegwet heb ik geen overtredingen geconstateerd.

Arbowet
Op basis van de Arbowet heb ik tekortkomingen geconstateerd, die ik hierna be
schrijf.

Ik zag dat vier personen allen een geel retroreflecterend vest droegen. Ik zag
geen persoon met een oranje retroreflecterend vest ten teken te zijn belast met
de uitvoering van veiligheidstaak van grenswacht. Twee van deze personen be
vonden zich op het terrein van ProRail binnen het hekwerk.
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Ik snrik een persoon aan, die bleek te zijn de heer Ik vroeg de heer ILT

naar zijn bevoegdheid waarop hij een geldig toegangsbewijs toonde. Ik Rail en Wegvervoer

vropa de heer naar diens veiligheidsinstructie. Samen met de heer Handhaving Rail

liep ik naar zijn auto waar zijn instructie lag. Terwijl we naar diens auto
liepen, bleek dat er nog twee personen ongeveer SOm verder, ook bij de ploeg Datum

h d
30 november 2012

Vervolgens heb ik de instructie ingezien. De instructie “Alleengaande binnen Pro
Rail” geeft aan dat buiten het risicogebied opnames en/of inspecties uitgevoerd
mogen worden. De instructie voldoet niet aan de eisen van een instructie PW ter
wijl daarin wel wordt gesuggereerd dat in zone Ben C activiteiten mogen plaats
vinden. Er is een verwijzinn naar NVW/VVW en LWB.
Desgevraagd gaf de heer jeen kennis te hebben van het NVW/VVW, het
verschil tussen rrnfiPl van Vrije ruimte (pvr) en risicogebied, de functie grens-
wacht. De heer vertelde dat hij als ex NS-er wel oplette en handelde
zoals een veiligheidsman. Desgevraagd vertelde hij die bevoegdheid niet te heb- ( ‘)
ben.
Ik heb de heer verteld dat hij geen werkzaamheden mag uitvoeren bin
nen zone B en C zonder dat daarvoor een veiligheidsorganisatie is ingericht con
form NVW/VVW.

Ten tijden van de inspectie was geen sprake van werkzaamheden binnen zone C
of B en heeft in dit geval niet geleid tot een gevaarlijke situatie. Echter, ik sluit
niet uit dat dit berust op toeval en dat de werkzaamheden ook in zone C en B
plaatsvinden wat wel tot een overtreding van de arbowet kan leiden.

Ik stel u hiermee in kennis en verwacht van u dat u maatregelen neemt om deze

tekortkomingen in de toekomst te voorkomen.

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 STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
namens deze,
DE INSPECTEUR ILT/RAIL EN WEGVERVOER,

In afschrift aan:
ProRail Zuid, Postbus 624, 5600 AP Eindhoven
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Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

> Retouradres Postbus 1511 3500 BM Utrecht

Strukton Rail bv ILT

tav. de directie Rail en Wegvervoer
Handhaving Rail

Postbus 1025 6uropalaan 40

3600 BA Maarssen Utrecht
Postbus 1511
3500 BM Utrecht

Contactpersoon

Inspecteur

T 070-456
Nl +31(0)6
F 070-456 4199

LanT.nl

Datum 30 november 2012 Ons kenmerk

Betreft Preventieve stillegging en afhandeling inspectie ILT2o12/lSoSo

Ons dossier

Ri-12V02.11387

Geachte directie,

Op donderdag 29 november 2012 hebben mevrouw
en ondergetekende, beide inspecteur en toezichthouder bij de Inspectie Leefom
geving en Transport, een inspectie uitgevoerd op werkzaamheden op het empla
cement Venlo.
De uit te voeren werkzaamheden werden onder verantwoordelijkheid van uw on
derneming uitgevoerd.

Tijdens de inspectie is het volgende geconstateerd.

Aan de westzijde van het emplacement bevond zich een ploeg baanwerkers (4
personen) nabij de sporen, Een van hen droeg een oranje retroreflecterend vest
ten teken te zijn belast met de uitvoering van een veiligheidstaak en 3 personen
droeqen een geel retroreflecterend vest. Ik sprak de ploeg aan waarna de heer

een van de oloegleden, het woord voerde.
Ik vroeci de hee welke werkzaamheden de ploeg moest uitvoeren. De
hee gat aan dat de werkzaamheden bestonden uit het vrijmaken van de
wisselstellerstangen in het kader van wintermaatregelen. Hierbij werd licht hand
gereedschap gebruikt. De werkzaamheden zouden worden uitgevoerd in de geva
renzone in beveiligingskiasse “Persoonlijke Waarneming” (PW-vhm) op basis van
storingsherstel met RVD nummer.
Ik vroeg de heer naar de veiligheidsinstructie behorende bij het werk. Er
was geen instructie voor handen en ontbrak op de werkplek.

Daarna hh ii’ het kantoor van Strukton te Venlo een gesprek gevoerd met de
hee uitvoerder van Strukton Rail, die betrokken is als werkplek be
veiliger uitvoeringsfase (WB-u.
Uit het gesprek met de heer hoorde ik dat is afgeweken van VVW 6.3 en
Brancherichtlijn “realiseren veilige werkplek, bijlage 3, tabel punt 64” (beide van
juli 2010) alsmede de Algemene RIE, hoofdstuk 7 van Strukton Rail Oost van mei
2011. De regelgeving stelt dat in geval van storingsherstel het werk uitgevoerd
dient te worden in beveiligingsklasse “Buiten Dienst” (BD).

Ik heb daartoe bevoegd op grond van de Arbeidsomstandighedenwet, artikel 28,
de heer mondeling bevolen dat de werkzaamheden niet mogen aan
vangen in verband met ernstig gevaar voor personen. Het ernstige gevaar bestaat
uit aanrijdgevaar.
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Dit bevel is direct na beëindiging van het gesprek met de heer ingetrokken ILT

nadat ik heb vastgesteld dat ten minste de genoemde maatregelen worden geno- Reil en Wegverv3er

men, dan wel maatregelen heeft genomen die een vergelijkbaar niveau voor de Handhaving Rad

bescherming van de veiligheid en gezondheid van de werknemer(s) tot stand
brengen. Datum

Het mondeling gegeven bevel tot preventieve stillegging van het werk en de in- 30 november 2012

trekking hiervan worden hierbij schriftelijk bevestigd.

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 STAATSSECRETARIS INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
namens deze,
DE INSPECTEUR ILT/RAIL EN WEGVERVOER,

In afschrift aan:
ProRail Directie, t.a.v. de heer Ing , Moreelsepark 3, 3511
EP Utrecht;
ProRail Zuid, Postbus 624, 5600 AP Eindhoven.
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Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

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

Van Gelder Rail BV. Europalaan 40
3e industrieweg 1 Utrecht

Postbus 1511
8051 CM Hattem 3500 BM Utrecht

T 070 456 41 31
F 070 456 41 99
www. i lent. ni

Contactpersoon

Datum 13 december 2012 T 070 456

Onderwerp Waarschuwing E ilent.nI

Geachte directie, Ons dossier
RI-12V02.11422

Op wnnçr1n 12 december 2012 omstreeks 12.05 uur hebben wij, Ons kenmerk

n ijn, beiden inspecteur en toezichthouder van de Inspectie 1LT2012/38153

Leefomgeving en Transport, een inspectie uitgevoerd naar werkzaamheden op het Bijlage(n)

emplacement Groningen. Deze werkzaamheden bestonden uit nawerk project ‘ATB een

VV Basisnet perceel A’ en werden onder uw verantwoordelijkheid uitgevoerd op
basis van projectnummer R-444900.

Met deze brief informeer ik u over de bevindingen van deze inspectie.

Er is tijdens dat bezoek onder andere gesproken met de heer
beschikbaar als grenswachter.

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

Tijdens de inspectie hebben wij, inspecteurs, gezien dat een persoon gekleed in
gele veiligheidskleding werkzaamheden uitvoerde aan een gele ATB VV kast achter
het stootjuk op spoor lb. Naast hem stond een persoon die een oranje
veiligheidsvest droeg. Doordat de werkplek achter het stootjuk lag, was er geen
sprake van ernstig gevaar voor personen (gevaar voor aanrijding).
Wij hebben de twee personen gevraagd naar hun werkzaamheden en welke
instructie voor werkplekbeveiliging daarbij hoorde. Zij vertelden dat zij te
Groningen alleen achter de stootjukken werkten. Hierna zouden ze naar Wijster
gaan waar ze met een ketting en grenswachter moesten gaan werken. Als
werkplekbeveiligingsinstructie toonden ze ons de projectmap ‘ATB VV Basisnet
perceel A projectnummer R-444900’ . Ze vertelden erbij dat deze map ging over
werkzaamheden in buitendienststelling. Zij konden geen specifieke instructie laten
zien voor het nawerk dat zij die dag uit moesten voeren. Zij vertelden op basis van
hun eigen ervaring te kiezen voor een passende werkplekbeveiliging.

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.

Voor werkzaamheden op en aan het spoor is een Arbocatalogus opgesteld. In deze
Arbocatalogus wordt het aanrijdgevaar als risico voor werkenden genoemd. In deze
Arbocatalogus wordt de regelgeving zoals deze omschreven is in het Normenkader
Veilig Werken (NVW) en het Voorschrift Veilig Werken (VVW) van de Stichting
RailAlert van toepassing verklaard.

De hierboven genoemde arbeidshygiënische strategie is in het Normenkader Veilig
werken vastgelegd om een veilige arbeidsplaats te garanderen.



Deze overtreding dient binnen een dag opgeheven te worden, hierop kan worden
gecontroleerd. Als de overtredingen dan niet zijn opgeheven, kan de inspecteur een
boeterapport opmaken

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

Wellicht ten overvloede wijs ik u erop dat deze brief geen ‘besluit’ is in de zin van
de Algemene wet bestuursrecht; het is derhalve niet mogelijk om bezwaar te
maken.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
namens deze,
DE INSPECTEUR ILT/RAIL EN WEGVERVOER, (

ing.



Bijlage wettekst

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.

Beleids regels
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

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 bezwa rende 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.

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 Infiastnictuur en Milieu

> Retouradres Postbus 1511, 3500 BM Utrecht ILT Rai! Wegvervoer,
Handheving Reil

Asset Rail BV, Curopesan 40

T.a.v. de directie Utrecht
Postbus 1511

De Houtakker 33 3500 SM Utrecht

6681 CW BEMMEL T070 456 41 31
F070 45541 99
wwwilent.nI

Contactpersoon

-f 070 456

Datum 19 december 2012 E @iient.nl

Onderwerp Waarschuwing

Geachte heer/mevrouw,
Ieni4/ILT-2012/38814

Op dinsdag 18 december 2012, omstreeks 09.30 uur, heb ik MSc Dossiernumrner

seniorinspecteur en toezichthouder van de Inspectie Leefomgeving en Transport, RI-12V02.11437

een inspectie uitgevoerd op en nabij de overweg Stationsstraat te Wehi, AHOB Bijlage(n)

km. 039.134,. Wettekst

Er is tijdens dat bezoek gesproken met de heren en
beiden hoofdmonteur/schouwer en in dienst bij Asset Rail B,V,

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

Tijdens de inspectie heb ik, inspecteur, gezien dat op- nabij de overweg
Stationsstraat te Wehi, AHOB km. 039.134 zich 2 personen bevonden, beiden
voorzien van een geel veiligheidsvest/jas met retroreflecterende strepen. Ik zag
dat beide personen bezig waren met werkzaamheden bestaande uit
schouwen/inspecteren van de aldaar aanwezige spoorbaan en dat zij daarbij
kwamen binnen het risicoqebied zone A. Op de mijn daartoe strekkende vragen
verklaarde dhr. dat ze bezig waren met schouwwerkzaamheden
en dat zij daarbij de aanwezige overweg gebruikte als oegarandeerde
waarschuwing. Hierop vroeg ik aan dhr. of hij in het bezit was van
een “Plan gegarandeerde waarschuwing (Lie 4.2 Voorschrift Veilig Werken,
RLN00073-V005.versie juli 2010) en deze te overhandigen. Aan dit verzoek kon
dhr, noch dhr. voldoen. Wel werd aan mij, inspecteur,
overhandigd een “Instructie PW/VHM”, nummer 45-52/2012/520/Hst/07-
11/2012/08,17. In deze instructie stond duidelijk aangegeven, dat in de instructie
genoemde werkzaamheden werden verricht met gebruikmaking van een
veiligheidsman. Volgens 8.1 Voorschrift Veilig Werken, RNL00073-V005, versie
juli 2010 moeten Veiligheidsmensen en Grenswachters een oranje
veiligheidsvest/jas met retroreflecterende strepen dragen. Tijdens de inspectie
zag ik dat beide eerder genoemde personen voorzien waren van een geel
veiligheidsvest/jas en niet dat één van deze personen was voorzien een oranje
veiligheidsvest/jas, Hierdoor werd het Voorschrift Veilig Werken overtreden en
niet voldaan aan de daarin in gestelde eisen.

Indien tijdens de inspectie, de aangetroffen werkzaamheden een gevaar of een
ernstig gevaar voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers zouden
opleveren, wordt tevens de Arbeidsomstandighedenwet overtreden.

Dit is dan 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 bepalingen Arbeidsomstandighedenwet/besluit vindt u in de
bijlage.

De nu geconstateerde overtredingen van het Voorschrift Veilig Werken moeten
binnen een termijn van 1 werkdag na de hiervoor genoemde inspectiedatum zijn
opgeheven.

Hierop kan controle plaatsvinden. Als deze overtredingen niet zijn opgeheven en
de veiligheid en gezondheid van de werknemers zijn in gevaar of ernstig in
gevaar, 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 ii 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 Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,
namens deze,
De seniorinspecteur Leefomgeving en Transport

MSc.

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.

Beleid sreg eis
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.
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

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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