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( Inspectie Verkeer en Waterstaat
Ministerie van lnftastnsauuren Milieu

> Retouradras Postbus tSlI 3500 BM Utrecht

HUSA Transportation Rail Services Nederland BV WW

De Directie RaU- en Wegvervoer
Handhaving MIddnPostbus 59179
Europalaan 40

3008 P0 Rotterdam Utrecht
Postbus t51t
3500 814 Utrecht

t Ons kenmerk
Datum 8 september 2011 inM\IvW-2a11\tooqB

Betreft Beschikking last onder dwangsom

Geachte directie,

In artikel 4 respectievelijk 5 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (hierna te
noemen: Wvgs) is onder meer bepaald dat het verboden Is handelingen te
verrichten als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Wvgs, voor wat betreft
gevaarlijke stoffen met een vervoermiddel per spoor. In artikel 3 van deze Wvgs is
bepaald dat bepaalde categorieën stoffen, dle bij de Regeling ver-voer over de
spoorweg van gevaarlijke stoffen (hierna te noemen: VSG) zijn aangewezen,
uitgezonderd zijn van dit verbod mits de in deze VSG gestelde regels In acht zijn
genomen.

Bij deze VSG behoren de volgende bijlagen:
a) Bijlage 1: voorschriften betreffende het vervoer van gevaarlijke stoffen op

( Nederlands grondgebied over de spoorweg, zijnde de Nederlandse

C vertaling van het RID;
) b) Bijlage 2: voorschriften in afwijking van of in aanvulling op bijlage 1;

c) Bijlage 3: erkende instanties als bedoeld in artikel 1 van de VSG.

Overtreding
Op donderdag 10 februari 2011, op of omstreeks 07.55 uur werd door een
toezichthouder van de tnspectîe Verkeer en Waterstaat (hierna te noemen: IVW)
op spoor 809 van rangeeremplacement Maasvlakte te Rotterdam een trein van uw
onderneming gecontroleerd, met nummer 50043. Deze trein was eerder dle dag
vanuit Veendam aangekomen op het betreffende spoor, In deze trein bevonden
zich wagens beladen met containers en tankcontainers, alle vervoermiddeleri als
bedoeld in artikel 2, eerste lid, Wvgs.

Er is in strijd gehandeld met het navolgende voorschrift uit bijlage 1 van het VSG,
randnummer 5.4.0, juncto 5.4.1. Randnummer 5.4.0. bepaalt dat bij elk vervoer
van goederen, geregeld door het RIO de voorgeschreven documentatie bij het
vervoer aanwezig is. Randnummer 5.4.1. geeft nadere bepalingen over de inhoud
van de documentatie.
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De toezichthouder heeft vastgesteld dat in de trein onder andere aanwezig waren:
a) wagen met het nummer 3384 4557 037-1. Op deze wagen was een

container met het nummer FSCU 328463-S geplaatst. Deze container was
beladen met 80 drums Diethylenetramine (UN2079).

b) wagen met het nummer 3384 4557 018-1. Op deze wagen was een
tankcontainer met nummer TCLU 901283-9 geplaatst. Deze tankcontainer
was beladen met Triethylenetetramine (UN2259).

c) wagen met het nummer 3384 4557 053-8. Op deze wagen was een
tankcontalner met nummer RMCU 644170-2 geplaatst. Deze tankcontainer
was beladen met Diethylenetriamine (UN2079).

Van deze tankcontainers en de Inhoud daarvan waren geen vervoersdocumenten
bij het vervoer aanwezig.

WW
Rali- en Wegvervoer
Handhaving Midden

Oaum
september 2011

Ons kenmerk
lanM\IVW-201 110O48

De toezichthouder heeft de inhoud van de tankcontainer vastgesteld aan de hand (
van de op de trein aanwezige wagenhijst en de later op 10 februari 2011 door u
aan hem verstrekte vervoersdocumenten.

Dat betekent dat is gehandeld in strijd met het in artikel 4, respectievelijk artikel 5
van de Wvgs opgenomen. verbod.

Uit oogpunt van zorgvuldigheid heb ik ii per brief van 1 juli 2011 mijn voornemen
tot het opleggen van een last onder dwangsom aangekondigd. Daarbij heb Ik u in
de gelegenheid gesteld om mij uw zienswijze kenbaar te maken. Op 14 juli 2011
heeft u mij een brief gestuurd met daarin een zienswijze op het voornemen tot het

opleggen van de last onder dwangsom’. In deze brief geeft u aan dat o zich
bewust bent van het belang van goed informatievoorziening over gevaarlijke

stoffen en het naleven van de hiervoor geldende wetgeving. Ook geeft u aan dat u

nadere afspraken maakt met de infrabeheerders om de informatievoorziening bij

het vervoer te verbeteren. Daarnaast heeft u interne InstructIes aangescherpt en

het interne toezicht op de betreffende processen geïntensiveerd.

Sanctie
In vervolg op deze brief, alsmede de publicatie van het rapport “weten wat er
staat” (Onderzoek naar treinen met gevaarlijke stoffen op emplacementen, d.d.
15 juni 2011 als gepubliceerd op de website wwwivw.nl) leg Ik u met toepassing
van artikel 46 van de Wvgs en artikel 5:32 van de Algemene Wet bestuursrecht
een last onder dwangsom op, Ik neem deze maatregel in het belang van de
bevordering van de openbare veiligheid, waaronder mede moet worden verstaan

de veiligheid van degenen die direct bij het vervoer betrokken zijn, maar ook de
veiligheid van de omgeving en van al degenen en al hetgeen zich daar bevindt.

De last houdt in dat ik u sommeer te allen tijde te voldoen aan de voor uw
onderneming geldende bepalingen op het gebied van Informatieverstrekking en
beschikbaarheid van informatie bij het vervoer van gevaarlijke stoffen, in casu
randnummer 5.4.0. juncto 5.4.1 uit bijlage 1 bij het VSG.

Indien u niet aan deze last voldoet, verbeurt u een dwangsom van € 5000,-
(vijfduizend euro) per geconstateerde overtreding, met een maximumbedrag van
€ 25.000,- (vijfentwintigdulzend euro). Ik acht gezien de zwaarte van het
geschonden belang en gelet op de beoogde werking, de hoogte van deze
dwangsom redelijk.
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De komende maanden zullen toezichthouders van IVW het toezicht op de naleving
van de hierboven vermelde bepalingen intensiveren.

Dwangsommen kunnen pas worden verbeurd, een week na Inwerkingtreding van
dit besluit (begunstigingstermljn). IndIen de dwangsombeschikking twee jaar na
haar inwerkingtreding van kracht is zonder dat de dwangsom Is verbeurd, komt
deze te vervallen.

Rechtsbescherming
Deze brief is een besluit ingevolge de Algemene wet bestuursrecht, waartegen een
belanghebbende binnen een termijn van zes weken na dagtekening bezwaar kan
maken. Het bezwaarschrift dient minimaal te voldoen aan het bepaalde in artikel
6:5 van de Algemene wet bestuursrecht en te worden gericht aan de

Minister van Infrastructuur en Milieu
per adres IVW/Rai!- en Wegvervoer

Juridische zaken
Postbus 1511

3500 BM Utrecht

Voor alle duidelijkheId ZIJ vermeld dat het maken van bezwaar geen schorsende
werking heeft.

Bij onverwijlde spoed kunnen belanghebbenden die bezwaar hebben ingediend
binnen de hiervoor vermelde termijn, voorlopige voorziening vragen aan de
President van de Rechtbank van het rechtsgebied waar uw onderneming gevestigd
Is.

WW
Rali- en Wegvervoer
Hsndheving Midden

Datum
8 september 201t

Ons kenmerk
IenM\IVW-201 I\10048

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN INFkASTRUCTUUR EN MILIEU
namens deze,
DEIEerftR4V/RAIL- EN WEGVERVOER

mr. P. ekstra
Hoofdinspecteur
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Inspectie I.eefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

> Retouradres Postbus 1511 3500 BM Utrecht

HUSA Trarisportation Railway Services Nederland BV ILT

De Directie Rail en Wegvervoer
Handhavng RaiIAlbert Plesmanweg 121-141 Curopalaan 40

3088 GC Rotterdam Utrecht
Postbus 1511
3500 OM Utrecht

Ons kenmerk
Datum 8 november 2012 TLT-2012/33734

Betreft Voornemen tot het opleggen van een last onder
dwangsom

Geachte directie,

Op zondag 30 september 2012 hebben twee toezichthouders van de Inspectie
Leefomgeving en Transport (hierna te noemen ILT) geconstateerd dat door uw
onderneming de Wet vervoer gevaarlijke stoffen is overtreden. Met deze brief wil
ik u meedelen dat ik voornemens ben u een last onder dwangsom op te leggen.
Deze sanctie moet er voor zorgen dat u zo snel mogelijk een einde maakt aan
deze overtreding. Voordat ik de last onder dwangsom opleg, stel ik u in de
gelegenheid UW zienswijze kenbaar te maken.

Achtereenvolgens ga ik in deze brief in op het wettelijke kader, cle door de
toezichthouder geconstateerde overtreding en de voorgenomen sanctie.

Wettelijk kader
In artikel 4 respectievelijk 5 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (hierna te

) noemen: Wvgs) Is onder meer bepaald dat het verboden is handelingen te
verrichten als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Wvgs, voor wat betreft
gevaarlijke stoffen met een vervoermiddel per spoor. In artikel 3 van deze Wvgs is
bepaald dat bepaalde categorieën stoffen, die bij de Regeling vervoer over de
spoorweg van gevaarlijke stoffen (hierna te noemen: VSG) zijn aangewezen,
uitgezonderd zijn van dit verbod mits de in deze VSG gestelde regels in acht zijn
genomen.

Bij het VSG behoren de volgende bijlagen:
a) Bijlage 1: voorschriften betreffende het vervoer van gevaarlijke stoffen op

Nederlands grondgebied over de spoorweg, zijnde de Nederlandse
vertaling van het RIO;

b) Bijlage 2: voorschriften in afwijking van of in aanvulling op bijlage 1;
c) Bijlage 3: erkende instanties als bedoeld in artikel 1 van de VSG.

Overtreding

Op zondag 30 september 2012 omstreeks 13.30 uur werden door twee
toezichthouders van de ILT op spoor 305 van het rangeeremplacement
Waalhaven, gelegen in de gemeente Rotterdam, wagens aangetroffen die daar
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door of in opdracht van uw onderneming waren geplaatst. De wagens zijn volgens
opgave van ProRail B.V. op zaterdag 29 september 2012, omstreeks 20.56 uur
spoor 305 aangekomen onder treinnummer 40223. Uw onderneming was ten
aanzien van deze wagens de vervoerder, zoals is bedoeld in randnummer 12.1
van bijlage 1 bij het VSG.

Er werd in strijd gehandeld met artikel 5 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen
(Wvgs), juncto artikel 2, eerste lid van het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen,
juncto bijlage 2 van het VSG, randnummer 1.9.5.1 NE onder 3 en 4. Onder 3 van
het betreffende randnummer wordt bepaald: Alvorens de in het tweede lid
bedoelde wagens te laten staan, worden deze gecontroleerd op
onregelmatigheden. Deze controle wordt tijdens het laten staan ten minste elke
acht uur herhaald, tenzij de wagens onder voortdurend toezicht staan. Onder 4
van het hierboven vermelde randnummer wordt bepaald dat van deze controle en
het onder toezicht staan een registratie wordt bijgehouden, die ingevolge ad,6 van
het betreffende randnummer ten minste drie maanden bewaard wordt. De In het
tweede lid bedoelde wagens zijn, voor zover hier van belang, wagens met de in
randnummer 1.10.5 van bijlage 1 hij het VSG bedoelde gevaarlijke goederen met
een hoog gevarenpotentieel.

In de voornoemde trein 40223 die was geplaatst op spoor 305 waren onder
andere opgenomen, als tiende wagen, de wagen met het nummer 3385 4526 035-
2, op de wagen was geplaatst een tankcontainer met het nummer RYCU 051792-
8. Deze tankcontainer was beladen met 26.380 kg. UN1173 (Ethylacetaat).

UN 1173 is een brandbare vloeistof van de verpakkingsgroep II en wanneer van
deze stof meer dan 3000 liter wordt vervoerd In een tank, zoals het geval is, Is dit
zo geeft randnummer 1.10.5 uit bijlage 1 bij het VSG aan, een stof met een hoog
gevarenpotentieel. Vanwege randnumrner 1.9.5.1NE uit bijlage 2 bij het VSG,
moeten wagens beladen met stoffen met een dergelijk hoog gevarenpotentieel,
indien de vervoerder deze laat staan op een rangeeremplacemertt, alvorens dit
gebeurt en daarna iedere acht uren gecontroleerd worden op onregelmatigheden.
Hiervan moet registratie worden bijgehouden.

De toezichthouders hebben op zondag 30 september 2012, omstreeks 13.30 uur
op het kantoor van HUSA Transportatlon Group aan de Albert Plesnianweg 121-
141 te Rotterdam de registratie als bedoeld in randnummer 1.9.5. 1.NE, vierde lid
uit bijlage 2 bij het VSG ingezien. Daaruit bleek dat de betreffende wagen op
zondag 30 september 2012, omstreeks 07.00 uur gecontroleerd is op
onregelmatigheden. Niet gebleken is dat de wagen onder permanent toezicht
stond. Daarmee staat vast dat randnummer 1.9.5.1 niet Is nageleefd, nu de
controle is uitgevoerd ruim 10 uren nadat de betreffende wagen op spoor 305 Is
aangekomen.

Het gaat bij de hiervoor omschreven overtredingen om handelingen met
gevaarlijke stoffen, waarvan het voor alle betrokkenen bekend moet zijn met
welke stoffen hij te maken heeft en waarvan duidelijk en bekend moet zijn waar
zich die bevinden.

Op grond van artikel 46 van de Wvgs ben ik bevoegd tot het opleggen van een
last onder bestuursdwang bij overtreding van een bij of krachtens die wet gestelde
verplichting Op grond van artikel 5:32 van de Algemene wet bestuursrecht ben ik
tevens bevoegd om in plaats daarvan een last onder dwangsom op te leggen. Het

ILT
Rat; en Wegvervoer
Handhavnq RDiI

Datum
8 novernbr O12

Ons kQnm.rk
ILT 2012f33734
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opleggen van een last onder dwangsom lijkt mij, ter zake van de in deze brief
omschreven overtredingen de meest voor de hand liggende sanctie om toe te
passen.

Gelet op het voorgaande ben ik voornemens om u ter zake van de hiervoor
vermelde overtredingen een last onder dwangsom op te leggen. De last zal
inhouden dat ik u som meer te allen tijde te voldoen aan de voor uw onderneming
geldende bepalingen op het gebied van parkeercontrole bij het vervoer van
gevaarlijke stoffen, zoals Is bepaald in randnummer 1.9.5.1.NE uit bijlage 2 bij het
VSG.

Indien u niet aan deze last voldoet, verbeurt u een dwangsom van € 5000,-
(vijfduizend euro) per geconstateerde overtreding, met een maximurnbedrag van
€ 25.000,- (vijfentwintigduizend euro). Ik acht gezien de zwaarte van het
geschonden belang en gelet op de beoogde werking, de hoogte van deze
dwangsom redelijk.

Zienswijze

Uit oogpunt van zorgvuldigheid stel ik u in de gelegenheid, binnen drie weken na
dagtekening van deze brief, uw zienswijze over dit voornemen aan mij kenbaar te
maken, bij voorkeur schriftelijk. U kunt uw brief met daarin uw zienswijze sturen
aan: Inspectie Leefomgeving en Transport, t.a.v. het Hoofd van de afdeling
HandhavIng gevaarlijke stoffen, mevrouw CP.M. Broeren, Postbus 1511, 3500 BM
Utrecht.

Voor de volledigheid deel ik u mede dat deze brief geen besluit bevat zoals is
bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht. Daarom is het niet mogelijk om naar
aanleiding van deze brief een bezwaarschrift in te dienen of in beroep te gaan bij
de bestuursrechter.

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
Namens deze,

ILT
Rail en Weçvervoer
Hndhavng Rail

Datum
8 november 2012

Ons kenmerk
tLT-20 12/33734

./RAIL- EN WEGVERVOER

mr. P. Hoekstra
Hoofdinspecteur
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Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

> Retouradres Postbus 1511 3500 bM Utrecht

HUSA Transportaton Railway Services Nederland BV ILT

De Directie Rail en Wegvervoer
Handhaving RaI

Albert Plesmanweg 121-141 Europ&aon 40
3088 GC Rotterdam Utrccht

Poetbus 1511
3500 HM Utrecht

Ons kenmerk
Datum 8 november 2012 ILT-2012/33735

Betreft Voornemen tot het opleggen van een Tast onder
dwangsom

Geachte directie,

Op zondag 30 september 2012 hebben twee toezichthouders van de Inspectie
Leefomgeving en Transport (hierna te noemen ILT) geconstateerd dat door UW

onderneming de Wet vervoer gevaarlijke stoffen is overtreden. Met deze brief wil
ik u meedelen dat ik voornemens ben u een last onder dwangsom op te leggen.
Deze sanctie moet er voor zorgen dat u zo snel mogelijk een einde maakt aan
deze overtreding. Voordat ik de last onder dwangsom opleg, stel ik ii In de
gelegenheid uw zienswijze kenbaar te maken.

Achtereenvolgens ga ik in deze brief in op het wettelijke kader, cie door de
toezichthouder geconstateerde overtreding en cle voorgenomen sanctie.

Wettelijk kader
In artikel 4 respectievelijk 5 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (hierna te

) noemen: Wvgs) is onder meer bepaald dat het verboden is handelingen te
verrichten als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Wvgs, voor wat betreft
gevaarlijke stoffen met een vervoermiddel per spoor. In artikel 3 van deze Wvgs is
bepaald dat bepaalde categorieën stoffen, die bij de Regeling vervoer over de
spoorweg van gevaarlijke stoffen (hierna te noemen: VSG) zijn aangewezen,
uitgezonderd zijn van dit verbod mits de in deze VSG gestelde regels in acht zijn
genomen.

Bij het VSG behoren de volgende bijlagen:
a) Bijlage 1: voorschriften betreffende het vervoer van gevaarlijke stoffen op

Nederlands grondgebied over de spoorweg, zijnde de Nederlandse
vertaling van het RID;

b) Bijlage 2: voorschriften In afwijking van of in aanvulling op bijlage 1;
c) Bijlage 3: erkende Instanties als bedoeld in artikel 1 van de VSG.

Overtreding

Op zondag 30 september 2012 omstreeks 10.30 uur werden door twee
toezichthouders van de ILT op spoor 207 van het rangeeremplacement Kljfhoek,
gelegen in de gemeente Zwljndrecht, wagens aangetroffen dle daar door of in
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opdracht van uw onderneming waren geplaatst. De wagens zijn eerder op spoor
207 vanuit Venlo aangekomen onder treinnummer 41726. Uw onderneming was
ten aanzien van deze wagens de vervoerder, zoals is bedoeld In randnummer 1.2.1
van bijlage 1 bij het VSG.

Er werd in strijd gehandeld met artikel 5 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen
(Wvgs), juncto artikel 2, eerste lid van het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen,
juncto bijlage 1 van het VSG, randnummer 1.4.2.2.5. Dit randnummer luidt: De
vervoerder moet waarborgen dat de beheerder van de gebruikte
spoorweglrifrastructuur te allen tijde gedurende het vervoer snel en onbeperkt
toegang kan krijgen tot de informatie dle het hem mogelijk maakt te voldoen aan
de voorschriften van 1.4.3.6.b). In randnummer 1.4.3.6.1,) wordt, kort
weergegeven, bepaald dat de beheerder ervoor zorg draagt dat hij te allen tijde
gedurende het vervoer snel en onbeperkt toegang heeft tot informatie over de
samenstelling van de trein, de UN nummers van de gevaarlijke goederen die met
de trein worden vervoerd alsmede de positie van elke wagen In de trein.

De overtreding is vastgesteld op grond van de bevinding van de toezichthouders
dat op de wagenhijst, die namens u aan ProRail Is verstrekt en door de Backoffice
van ProRail B.V. desgevraagd aan hen was opgestuurd, ten onrechte aangegeven
stond dat als elfde wagen de wagen met het nummer 3780 4950 026-7 was
opgenomen. Op de wagen zou volgens deze wagenljst de stof met als UN code
2783 (Pesticide, organische fosforverbinding, vast) aanwezig zijn.

De toezichthouders constateerden echter dat de wagen die als elfde wagen op het
spoor was geplaatst, de wagen met het nummer 3780 4950 026-7, was beladen
met drie stukgoedcontainers. De containers hadden de kenmerken MSKU
6699400, MSKU 578095-0 en PONU 053151-1. Deze wagens waren niet beladen
met gevaarlijke stoffen zoals is bedoeld In het RJD.

De beheerconcessie zoals is bedoeld in artikel 16 van de Spoorwegwet is verleend
aan ProRail B.V. ProRail en KeyRail hebben, in samenwerking met de
concessieverlenei een overeenkomst gesloten waarin onder andere is geregeld
dat KeyRail B.V. te Zwijndrecht, tussen 2008 en 2013 optreedt als beheerder voor
onder andere het rangeeremplacement Kijfhoek. Ondanks deze overeenkomst is
door de toezlchthouders is de zogenaamde backoffice van ProRail navraag gedaan
over de aldaar aanwezige beschikbare Informatie over de samenstelling van de
trein, omdat ProRail de verkeersleldlngtaak feitelijk uitvoert.

Gebruikelijk is dat u, door middel van het aan de beheerder ter beschikking stellen
van de wagenhijst voldoet aan de informatiephicht uit randnummer 1.4.2.2.5.
Alleen indien u aan de beheerder een wagenhijst verstrekt die in overeenstemming
is met de werkelijke inhoud en samenstelling van de trein voldoet u aan die
verplichting. Nu is geconstateerd dat de informatie op de wagenlijst, voor wat
betreft het hierboven vermelde onderdeel onjuist is aangeduid, is sprake van de
hierboven aangeduide overtreding. Niet gebleken is voorts dat de beheerder op
enig andere wijze van u de beschikking heeft gekregen over de informatie
betreffende de juiste samenstelling en inhoud van de trein.

Het gaat bij de hiervoor omschreven overtredingen om handelingen met
gevaarlijke stoffen, waarvan het voor alle betrokkenen bekend moet zijn met
welke stoffen hij te maken heeft en waarvan duIdelIjk en bekend moet zijn waar
zich die bevinden.

ZLT
Rail en Wegvervoer
)1ridbaving Rail

Datum
8 november 2012

Ons kenmerk
113- 2012/33736
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Het RIO, dat een bijlage Is bij de Wvgs, gaat uit van een ketenbenadering, waarbij
al de betrokkenen bij het vervoer van gevaarlijke stoffen verplichtingen hebben.
Vervoerders worden in de keten aangemerkt als betrokkene.

Op grond van artikel 46 van de Wvgs ben ik bevoegd tot het opleggen van een
last onder bestuursdwang bij overtreding van een bij of krachtens die wet gestelde
verplichting Op grond van artikel 5:32 van de Algemene wet bestuursrecht ben ik
tevens bevoegd om in plaats daarvan een last onder dwangsom op te leggen. Het
opleggen van een last onder dwangsom lijkt mij, ter zake van de in deze brief
omschreven overtredingen de meest voor de hand liggende sanctie om toe te
passen.

ELT
Rail en We9vervoer
landhaving RaU

Datum
8 november 2012

Ons kenmark
1LT2012/3373c

Gelet op het voorgaande ben ik voornemens om u ter zake van de hiervoor
vermelde overtredingen een last onder dwangsom op te leggen. De last zal
Inhouden dat ik u sommeer te allen tijde te voldoen aan de voor uw onderneming
geldende bepalingen op het gebied van informatieverstrekking bij het vervoer van
gevaarlijke stoffen, in casu randnummer 1.4.2.2.5 uit bijlage 1 bij het VSG.

Indien u niet aan deze last voldoet, verbeurt u een dwangsom van € 5000,-
(vijfduizend euro) per geconstateerde overtreding, met een maximumbedrag van
€ 25.000,- (vijfentwintigduizend euro). Ik acht gezien de zwaarte van het
geschonden belang en gelet op de beoogde werking, de hoogte van deze
dwangsom redelijk.

Zienswijze

Uit oogpunt van zorgvuldigheid stel ik u in de gelegenheid, binnen drie weken na
dagtekening van deze brief, uw zienswijze over dit voornemen aan mij kenbaar te
maken, bij voorkeur schriftelijk. U kunt uw brief met daarin uw zienswijze sturen
aan: Inspectie Leefomgeving en Transport, t.a.v. het Hoofd van de afdeling
Handhaving gevaarlijke stoffen, mevrouw C.RM. Broeren, Postbus 1511, 3500 BM
Utrecht.

Voor de volledigheid deel ik u mede dat deze brief geen besluit bevat zoals is
bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht. Daarom is het niet mogelijk om naar
aanleiding van deze brief een bezwaarschrift in te dIenen of in beroep te gaan bij
de bestuursrechter.

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,

C)

Namens deze,
flF T TIT 11-

•.r. R

Hoofdinspecteur
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Inspectie Verkeer en Waterstaat
Mhi&eiie van JnfrastrucflnirenM111eu

i Routdre Pobus 151.1 3500 OM Uecii1

Rotterdam Ralt Feeding B.V WW

De pirectie
Rit- n Vgyervoer
.ndhavh,OM4dden

uropaweg 855
3199 ID RUerdam Maasvlakte.

Pcijs1.S1.1
3500 OM Ubicht

Datilm 8 septëmbtr 2011
etreft Beschikking last onder dwangsom

0

Geachte directie,

In artikel 4 respectievelijk 5 van de Wet vervoer gevaarlijke Stoffen (hierna te

noemen: Wvgs) Is onder meer bepaald dat het verboden is handelingen te

vérrichten als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Wvgs voor wat betreft
gevaarlijke stoffen met een vervoermiddel per spoor. In artikel 3 van deze Wvgs is

bepaald dat bepaalde categorieën stoffen, dle bij de Regeling vervoer over de

spoorweg van gevaarlijke stoffen (hierna te noemen: VSG) zijn aangewezen,

Liltgezonderd zijn van dit verbod mits de In deze VSG gestelde regels in øcht zijn

genomeh.

BIJ deze VSG behoren de volgende bijlagen:
a) Bijlage 1: voorshrftten betrefinde het vervoer van gevaarlijke stoffen op

Nededand gondgebted over de 9poorweg, zijnde de Nederlandse

vertaling n het Jp.;
b) Bijlage 2 VOorSchriften in afwijking van of In aanvulling op bijlage 1;

Q
c). Bijlage 3: erkende instanties als bedoeld In artikel 1 van de VSG,

Overtredingen
Op zondag 6 februari 2011, op of omstreeks 9.30uur werd door toezlchthouders

van de Inspeçtle Verkeer en Waterstaat (hierna tefloefliën: IVW) op spoor 212

van rangeeremplacemant Kljfhoek te Zwijndreçht een treIn van uw ondernemIng,

met nummer 42661. aangekomen te Kljfhoek op 5 februari 2011, geontroieerd.

In deze trein bevönden zkb wagens beladen met containers en tankcontalners,

alle vervoermiddelen als bedoeld In artikel 2, eerste lid, Wvgs.

BIJ deze contrple werd het.yolgende vastgesteld:
Qverttedlng 1:
Er werd In Strijd gehandeld met het navolgende voörstnift van bijlage’ i vân het

VSG, randnurnrner 1.42.2.5: De vètvaérder moet waatoigen dt de beheerder
van de gebruikte spoorweglnfrastructuur te allen tijde gedurende het vervoer snel
en onbeperkt toegang ken krijgen tot de lnlbrmatle dle het hem mogelijk maakt te

voldoen aan de voorschriften van 1.4.3.6.b). In randnummer 1.4.3$.b) wordt,
kort weergegeven, bepaald dat de beheerder ervoor zorg draagt dat hij te allen
tijde gedurende het vervoer snel en Onbeperkt toegang heeft tot Informatie over

Ons bnmo
ienM\1VW-20t1WO5Q
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de samensteUlng van de trein, de UN ntrnmers.van de gevarHjke gedeten dle zvw
rriet de trein worden vervoerd alsméde de poSitie van elke wagen in de trein. RiF en Wve,voer

KexflavIng Midden

D overtreding Is vastgesteld op grond van de bevînding van de toezichthouders,
Dihun

dat door u op de wagenhjst van trein 461, ezon
a) geen UN nummer voor de wapen met het nummer 3368 455a.8700 was

vertfleld, terwijl Op deze wagen een container met rummer MSKU 266233 zeniw2oniboso
6 was gepIaat. Deze ofltalner wea beladen met 69 verpakkingen.
Inhoudende een mlfleu gevaarlijke Vaste stof N.E.G., UN 3077

b) voor de wagen met het nummer 33684557489-4 de aanduiding UN 2536
was vermeld, terwijl op deze wagen geen container was geplaatst. Deze

wen was dus niet beladen met gevaarlijke stoffen.
Gebruikelijk Is dat u door middel van ht aan de beheerder ter begcilk1dflg stellen
van de wagenllt vaidoèt aan de Informatiepllcht uit randnurniner 1,4.2,2.5.

Q
Alleen indien u aan de beheërder een wagenhijst yerstrektdlë In Overeenstemming
Is met de werkelijke inhoud en samenstelling van de betreffende trein, voldoet u

aan de verplichting uit het hierboven aangeduide randnummer 1.42.2.5. De
beheerder van de betreffende hoofdspoorwegtnf’rastructuur is Keyrall B.V. te
Zwijndrecht. Nu is geconstateerd dat de Informatie op de wagenftist, voor wat
betreft de vernielde onderdelen, foutief Is aangeduid, is sprake yaii de hierboven
aangeduide ovërtreding. Niet gebleken is voorts dat de beheerder op Onig andere
wijze van u de beschikking heeft gekregen over de InfOrmatie betreffende de
juiste samenstelling en ihhoud van de trein.

Overtreding 2
Er Is in strijd gehandeld met het navolgende voorschrif uit bijlage 1. van het VSG,

randnummer 5.4.0, juncto 5.4.1. Randnummer 5.4.0. bepaalt dat bij elk vervoer

van goederen, geregeld door het MD de voorgeschreven documentatie bij het
vervoer aanwezig: Is. Randnurnmer 5.4.1. geefl nadere bepalingen over de Inhoud
vün de documentatie.
De toezichthouders hebben vastgesteld dat In d trein aanwezig was de wagen

met liet nummer 3368 4557 455-5 Op deze wagen was een tankcontainer met

het nummer XFU’ 057531-9’ geplaatst, dle beladen was met meti anoL. De

toezichthouders hebben de Inhoud van cie tankcontainer vastgesteld aan de hand
van het door hen bij RRF, afdeling operatlons te Rotterdam, opgevraagde en

() verlaegen douanedocument. Van deze tankcortt&ner waren lj het vervoer geen

vervoersdoçurnenten aanwezig, zo hebben de taezlchthoudërs vastgesteld.

Dat betekent dat met betrekking tot deze vervoermiddelen Is gehandeld In strijd

met het in artIlç& 4, respeçtievelljk artikel: 5 Van de Wvgs opgenomen verbod.

Uit oogpunt van zorqvuldlgheid.heb Ik u per brief van 1juli2011 mijn voornemen
tot het opleggen van een last ander dwangsom aangekondIgd Daarbij heb ik u in

de gelegenheid gesteld om mij uw zienswijze’ kenbaar te rnaken Op 27 juli 2011.

heeft uw brief met daarin uw zienswijze mij bereikt1.In deze. brieÇ geeft u aan dat

het u niet belcend is op welk moment de overtreding Is begaan. Met deze brief
geef Ik aan welke overtredlngèn het bétreft en op welk mOrient deze
overtredingen door de toezlchthoudOrs van WW zijn vastgesteld.
Verder geeft u aan dat het vervoer van de betreffende.treln onder
verantwoordelijkheid en vefligheidsattest van TX Logistik AG heeft plaatsgevondèn

én plaatsvond, zoals op maandag 21 februari 2011 al eerder door uw medewerker

1 Brief met kerimerlc RID/IVW 011.1, d.d. 20juli 2011
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Hendrik. Folkert 13cob Eleveld aan de toezjd*houders van WW is’ meriegedeel& ‘Ivw

‘Zöals hierboven is aangegeven wordende wettelijke eisen voor het vervoer-ven •RIi.enWeQvevoer

gevaarlijke stoffen met een vevoermlddel over spoor gegeijen. hj de- Wvgs c.a. Hdh5Vtn Mfd4n

deze -wet Is arte leiden dat de hlérih gegeVen bepl1ngefl zich richten op .de

onderneming die het vervoer tltelijk uitvoert. Dit velt’ ander andere ef’te leiden 8qptember 2011

uft arilkI2, eere Jid sub a1 van de wet’en.ult.de defihitles van bijlage 1,

rrnidnummer 1.2.1 In dit rendnummerworcft bpaaId dt de vervoerder Is; de vwaonioosa

onderneming die het vervoer met of zonaar veryp .nkomst uitvoert”. Niet

van b&ØIIg,I dat dêeln8rne aP het spooiWegweceer, zoeb 4at s bepaald In de

Spootwegwet, vorgen5 UW mededeling onder de vçptwoord&ujkheld eil het

vefligheidsattest van TX Lagl$Uk ÂG heeft plaatagevonden.

Vast. staat-dat’Rotterdam Rel Feeding het vervoer:f&tdljk heeft uitgevoerd.

Daarmee IS aotterdem Rait Feeding de onderneming die de overtredingen zoals

hierboven vermeld heeft begaan.

() Sanctie -

van hëtpppft wn Water

jr*çe j-aaçtnen rne.t gvejr1ij oen-op emplacementen, d d

1jc î4e dpde fi,w1) 1e iku wet toepassing

van artikel 46 van de Wvgs en artikel 532 van de Algemene wat bestuursredit

een last onder dwangsom op. Ik neem deze maatregel in het belang van de

bevordering van de openbare veiligheid, waaronder mede moet worden verstaan

de veiligheid van degenen dle direct bij het Vervoer betokkefl zIjn, maar ook cle

veiligheid van de omgeving en van al degenen en al hetgeen zich daar bevindt

De last houdt In dat Ik u sornrneer te 8lIen tijde te voldoen aan de voor uw

Onderneming geldende bepalingen çp het gebied van Informatieverstrekking en

beschikbaarheid van Informatie bij het vetvoer van gevaarlijke stofin, in casu

randnummer 1.4.2.2,5:en ?endn1rnrner 5.4.0. juncto 5.4.-1, alle uit bijlage 1. bij

hetVSG.

tnd(e u niet aan deze last voldoet, verbeurt u een dwangsom van .C 5000,-

(vijfduizend auto) per geconstateerde overtreding, meteen maximumbedrag van

C 25.000,- (iijfetvVifltIgdUlzend. euro)h Ik acht gezien de zwaarte van het

geschonden belang efl gelet op de beoogde werking, de hoogte van deze

dwangsom redelijk.

De komende maanden zullén toezlchthouders van WW het toezicht Op de naleving

van de hierboven vermelde bepalingen Intenslveren.

Dwarigsommeri kunnen pas worden verbeurd, een week na inwerkingtreding van

dit besluit (begunstigingstermijn). IndIen de dWargsömbescttikkIng twee jaar na

haar inwerkingtreding van kracht Is zonder dat de dwangsom is verbeurd, komt

deze te vervallen.
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Redtsbès.cherming
Deze bhef Is een beslult.Ingevöl9e de Algemene Wet bestlursrécht, Waartegen een

belanghebbende binnen een:termijn vanzes weken na dagtekenln bezwaar kan

maken. Het bezwaarschrift dIeTt minimaal te voldoen aan het bepaalde in artikel

6: vn de Algemene wet betursreçht en te worden gericht aan de

MInlster van Infrastnictuur en Milieu
pér adres IVW/Rail- en Wegvervoer

3uidIsçbezeken
POStbus •111

3500 BM Utrecht

Ioor alle duidelijkheid zij vermeld dat het maken van bezwaar geen schorsende

werking heeft.

BIJ onverwl)lde spoed kunnen belanghebbenden die bezwear hebben Ingediend

binnende hiervoor vernielde termljfl, voorlopige voorziening vragen aan de

President van de Rechtbank van liet rechtsgebled waar uw onderneming gevestigd

Is.

WW
Rait- en vervoer
Hendhavmg Mkiden

Datum
8 seniber 2021

O kenm
rnM(Evw-20i1\aoD50

0

HoogacPtend,
DE MINLSTER VAN INFRASTRUCTUUR EN Î4ILIEU
namens deze,
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1’

e Verkeer en Waterstaat

VQII lnfrnstnicwur en Milieu

> Retouredrn Postbus 1511 3500 BM Ut’edit

Rotterdam Rail Feeding B.V. XVW

De Directie
Reft- en Wegvervoer
Hendhaving Midden
UmpeIssn 40

3199 LD Rotterdam Maasviakte tJIrecht

Postbus 1.511
3500 M Ubsdit

Oresknmeak

Datum 8 september 2011 IenWWW•2011/10051.

Betreft Beschikking tast onder dwangsom

Geachte directie,

In artikel 4 respetIeveiljk 5 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (hierna te

noemen: Wvgs) Is onder meer bepaald dat het verboden is handelingen te

verrichten als bedoeld in artikel 2, eerste lId van de Wvgs, voor wat betreft

gevaarlijke stoffen met een vervoermiddel per spoor. In artikel 3 van deze Wvgs is

bepaald dat bepaalde categorieën stoffen, dle bij de Regeling vervoer over de

spoârweg van gevaarlijke sïen (hierna te noemen: VSG) zijn aangewezen,

uitgezonderd zijn van dit verbod mits de In deze VSG gestelde regels In acht zijn

genomen.

Bij deze Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen (hierna te

noemen VSG) behoren de volgende bijlagen:

a) Bijlage 1: voQrscfriften betreflënde het vervoer van gevaarlijke stoffen op

Nederlands gnrndgebled over de spoorweg, zijnde de Nederlandse

vertaling vafl liet RJD;
b) Bijlage 2; voorschriften In afwijking van of In aanvulling op bijlage i

c) Bijlage 3: erkende Instanties als bedoeld In artikel 1. van de VSG.

Overtreding
Op zondag 6 februari 2011, opof omstreeks 9.30 uur werd door toezichthouclers

van de inspectie Verkeer en Waterstaat op spoor 212 van rangeeremplacement

Kijfhoek te Zwijndrecht een trein van uw onderneming, met nummer 42661,

aangekomen te Kljfhoek op 5 februari 2011, gecontroleerd. In deze trein

bevonden zich wagens beladen met containers en tankcontalriers, alle

vervoermlddelen als bedoeld In artikel 2, eerste lid, Wvgs.

BIJ deze centrale werd de volgende overtreding vastgesteld: Er werd In strijd

gehandeld met het navolgende voorschrift van bijlage 2 van het VSG,

randnummer 1.9.5.1 NE onder 3 en 4. Onder 3 van het betreffende randnummer

wordt bepaald Alvorens dein het tweede lid bedoelde wagens te laten staan,

worden deze qecc’ntroleeid op onregelmatigheden. Deze centrale wordt tijdens het

laten staan ten minste elke acht uur herhaald, tenzij de wagens onder

voortdurend toezicht staan. Onder 4 van het hierboven vernielde randriummer

wordt bepaald dat van deze controle en het onder toezicht staan een registratie
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wordt bijgehouden0dle Ingevolge ad.6 van het betreffende rendnummer ten xvw

minste diie maanden bewaard wordt.
Pfl en Wegvervoer
Handhvin Midden

lYe overtreding Is vastgesteld op grond van de bevinding van de toezichthouders

In trein 42661, die zich op 6 februari 2011 om 9.30 op spoorîl2 bevond In deze 2011

trein bevond zich een wagen met het nummer 3368 4557 455-5. Op deze wagen 0.-. kenfli*

Was gaplatst een tankcontelner met nummer EXFU 057531-9. Deze lvwouizooi.

tankcontalner was beladen met Methanol, UN 1230 Methanol valt, vanwege het

hoge gevarenpotentieel, In klasse uft tabel 1.10.5 van het VSG en dient daarom

gecontroleerd te worden volgens de eisen uit randnummer L9.5.INE.

De toezichthouders hebben vastgesteld dat de registratie van de controle zoals is

bepaald In randnummer 1.9.5.1. N onder 4 niet aanwezig was. Uit navraag van

de toezichthouders bij uw medeweilcer - - “L[ftp 21

() februari 2011 omstreeks 13.00 uur op uw kantoor aan de atIekweg 150 te

otJek-Rotterdarn, is gebleken dat de betreffende parkeercoritrole als bedoeld In

randnummer 1,9.5.1. NE onder 3, aan de betreffende trein niet Is uitgevoerd,

tussen zaterdag 5 februari 2011 omstreeks 17.23 uur en zondag 6 februari 2011

omstreeks 9.30 uur.
Niet gebleken Is dat de wagen onder voortdurend toezicht stond.

Dat betekent dat Is gehandeld In strijd met het In artikel 4, respectievelijk artikel 5

van de Wvgs opgenomén verbod.

Uit oogpunt van zorgvuldigheid heb ik u per brief van 1 julI 2011 mijn voornemen

tot het opleggen van een last onder dwangsom aangekondigd. Daarbij heb ik u in

de gelegenheid gesteld om mij uw. zienswijze kenbaar te maken. Op 27 juli 2011

heeft uw brief met daarin uw zienswijze mij bereikt1.In deze brief geeft u aan dat

het u niet bekend Is op welk moment de overtreding Is begaan. Met dezö brief

geef ik aan welke overtredingen het betrft.

Verder geeft u aan dat het vervoer van de betreffende trein onder

verantwoordelijkheid en veiligheidsettest van TX IoglsUk AG heeft plaatsgevonden

en øiaatsvond, zoals op maandag 21. februari 2011 al eerder door uw medewerker

aan de toezichthouders van WW Is medegedeeld.

Zoals hierboven al Is aangiiven worden de wetteIijke eisen voor het vervoer van

gevaarlijke stoffen met een vervoermiddel Over spoor gegeven.ln de Wvgs c.a. Uit

deze wet Is af te leIden dat de hierin gegeven bepalingen zlGll richten op de

onderneming die het vervoer feitelijk uitvoert Dit valt onder andere af te telden

uit artikel 2, eerste lid sub a. ,en cle Wet en uit de definities van bijlage 1,

rancinumnmer 1.2.1. In dit rendnummer wordt bepaald dt de vervoerder Is: de

onderneming dle het vervoer met of zonder vervoersovereenkomst uitvoert”. Niet

van belang is dat deelname aan het 5poorwegverkeer, zoals dat is bepaald in de

Spoorwegwet, voigens uw mededeling onder verentwoordelijkheld en

velllgheidsattest van TX Loglstik AG heeft plaatsgevonden.

Vast staat dat Rotterdam Rali Feeding het vervoer feitelijk heeft uitgevoerd.

Daarmee le Rotterdam Rati Feedlng de onderneming dle de overtredingen zoals

hierboven vermeld heeft begaan,

‘Brief met kenmerk RID/IVW O111 d.d. 20Juli 2011
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Senctie ZW

In vervolg op deze brief, alsmede de publicatie van het rapport ‘weten wat er

staat” (Onderioek near treinen met gevaarlijke stoffen op emplacementen, d.d.
en n en

15 juni 2011 als gepubliceerd op de. website www.ivw.nl) leg Ik u met tôepasslng

van artikel 46 van de. Wvgs en artikel 5:32 van de Algemene wét bestuursrecht 5setemx2Q1ï

een last onder dwangsom op, 3.
EenMIIVW-20U/t0051

Deze last houdt In dat Ik u.sommeer te allen Ujde te voldoen aan randnummer

1.9.5. NE uit bijlage 2.bij het VSG.

Ik neem deze maatregefln het belang van de bevordering, van de openbare

veiligheid, waaronder mede rnaet’Worden verstaan de veiligheid van degenen dle

direct bij het vervoer betrokken zijn, maar ook de veiligheid van de omgeving en

‘ van al degenen en al heigeen zich daar bevindt.

Indien u niet nan de lastvoldoet, verbeurt u een dwangsom van € 5000,-

.{yjfØuIi4 etiro) pergeçnstateerde-overtred(ng, met een maximumbedrag van

Quuochg4n4e$Waarte van hÇ

gesdiondèri belahg etrgelet op de beoogde wei1dng,de hoogte van dezW

dwangsom redelijk.

De komende maanden zullen toezichthouders van WW het toezicht op de naleving

van de hierboven vermelde bepaling Intensiveren.

Dwangsommen kunnen pas worden verbeurd, een week na Inwerkingtreding van

dit besluit (begunstigingstermljn). Indien de dwangsombeachikklng twee jaar na

haar inwerkingtreding van kracht is zonder dat de dwangsom is verbeurd, komt

deze te vervallen.

Reditsbescherrnlng
Deze brief is een besluit Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht, waartegen een

belanhebbende binnen een termijn van zes weken na dagtekening bezwaar kan

maken Het bezwaarschrift dient minimaal te voldoen aan het bepaalde In artikel

6:5 van de Algemene wet beétoursrecht èn te worden gericht aan de

(Z) Minister van Infrastructuur en Milieu
per adres LVW/Rali- en Wegvervoer

Juridische zaken
Postbus 1511

3500 BM Utrecht
Voor alle duidelijkheid zij vermeld dat het maken van bezwaar geen schorsende

werking heeft.

BIJ onverwijide spoed kunnen belanghebbenden dle bezwaar hebben Ingediend

binnen de hiervoor vermelde termijn, voorlopige voorziening vragen aan de

President van de Rechtbank van het rechtsgebled waar uw onderneming gevestigd

is.
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Hoogachtend,
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU
namens deze,

rtuwuIn5pecieur

ERVOER

WW
RI1 en Wgvervor
Hndhivtng M1ddn

Bie *mnber 20U

IenfZVW.ZO1JtOOSZ
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LnspeÇde Verkeer ørrWaterstaat

.Z.rkvdnIhjistnicwurenMiUeu

> Retouradre Postbus )Sil 3500 BM Uttectt

Røtterclajn Rali ftedlngB.V.
xvw

De Directie
RaiI-en%gvvoer

Eur1n Q
Vlfl Mldder

r
EaIean4O

3199 1,l Rotterdam Maasvlakte Ub,çht
Postb4s i5i.
•3ooaH Jtrecht

1
M +4L0)6
F b7U4564i90

0fl, ke4mlk

Datum 8 sepernber 201.1. zwowioosz

Beheft BeSthlidØng last..Dnder dwangsom

Geachte directie,

In artikel 4 respectievelijk 5 van de Wet vënioer gevaarlijke stoffen (hierna te

naemen Wvgs) is onder meerbepaard dat het Verböden is handelingen te

véhfchtn alS bedoeld In artikel 2, eerste lid van de Wvgs, voor wat betreft

gevaarlijke stoffen met een vervoermiddel per spoor. In artikel 3 van deze Wvgs is

bepaald dat bepaalde categorieën stoffen, die bij de Regeling vervoer over de

spoorweg ven gevaarlijke s1offen (hierna te noemen: VSG) zijn aangewezen,

uitgezonderd zijn: van dit verbod mits de In deze VSG gestelde regels In acht zijn

genomen.

Bij deze VSG behôreh de volgende bijlagen:

a) Bijlage 1: voorschriften betreffende het vervoer van gevaarlijke stoFfen op

Nederlands grondgebied over de spoorweg, $jqdede Nederlandse

( vert&lng van het RID;
b) Bijlage 2: voorschriften In afwijking van olie aaJwuIling op bijlage 1.;

c) Bijlage 3; erkende instanties als bedoeld in artikel 1 van de VSG.

Overtreding
Op zondag 6 februari 2011, op of omStreeks 9.30 uur werd door toezichthouders

van de Inspectie Verkeer-en Waterstaat op spoor 212 van rarTgeerempiecement

Kljfhoek te Zwijndreçht een trein van uw onderneming, met nummer 42661,

aangekomen te Kijfhoek op 5 februari 2011, gecontroleerd. In deze trein

bevonden zich wagens beladen met containers en tankcontahlers, alle

velvoermiddelen als bedoeld In artikel 2, eerste lid, Wvgs,

BIJ deze controle werd de volgende overtreding vastgesteld; Er werd In strijd

gebandeidmet het navolgende voorschrift van bljlage.1 van het VSG,

randnummer5.3.i.1.ijuncta Onder randnummet5.3.1.1.1 wordt, kort

weergegeven bepaald dat volgens voorschriften uit de bijlage Op duidelijk

zichtbare wijze gevaarsetiketten moeten worden aangebracht hij het vervoer va

gevaarlijke stoFfen. In raridnummer 5.3.1.2 wordt, eveneens kort weer9egeven,

dat de etiketten bi; containers aan zowel belde lange zijden als beide korte zijden

aangebracht dienen te worden.

Pagina 1 van 3



Lvw

De overtreding Is vastgesteld op grond van de vôlgende bevinding van de ‘‘“

toezichthouders. In. de betreffende trein 42661. bevond zidieen wagen met het
t.fldden

nummer 78Q 4555 054-8. Op deze wagen was geplaatst een cçntaInerret Dab

nummei- MSKU 265649-9 beze container was beladen met 22 verpakkingen 8npembar 2011

Litjiluji,,. IJN 1415. Littilum lEs Ingedeeld in de stôflènlijst uit hqordsWk 3 van het

VSC. .IenM’1VW2011\WQ5Z

Op de betreffende container was siedits aan één lange.zljde een gevaarsetlket
aangebracht. bat beelçent dat Is gehandeld in strijd met het in artikel 4,

respecUevelijk artikel 5 van de Wvgs opgenomen verbod.

Uit oogpunt van zorgvuldigheid heb Ik u per brief van 1 juB 20fl mijn voornemen

tot het opleggen van eeh last onder dwangsom aangekondigd. Daarbij hêb Ik u in

de gelegentiefd gesteld om mij uw zienswijze kenbaar te maken. Op 27juli 2011

() heeft uw brief met daarin uw zienswijze mij bereikt1.In deze brief geeftu aan dat

het u niet bekend Is op welk moment de overtreding Is begaan. Met deze brief

geef Ik aan welke overtredingen het betreft. Verder geeft u aan dêt het vervoer

van de betreffendé trein Onder verantwoordelijkheid en velligheidsattest van TX

Logistik AG heeft plaatsgevonden en plaatsvond, zoalS op maandag 21 februari

2011 al eerder door uw medewerke, -
‘en de

toezJchthouders van IVW Is medegedeeld. Zoals hierboven al Is agegeven

worden de wettelijke eisen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen met een

vervoermiddel over spoor gegeven in de Wvgs c.a. Uit deze Wet Is af te leiden dat

de hierin gegeven bepalingen ziçh richten p de ondememing dle het verVOer

feitelijk uitvoert. Dit valt ondêr andere al te lejden uit artikel 2, eerste lid sub a.

van de Wet en uit de definltles.van bijlage 1, randnummer 1.2.1e 1fl dit

randnummer wordt -bepaald dat de vervoerder Is: “de onderneming dle het

vervoer met çF zonder vervoersovereenkomst uitvoert”. Niet van belang is dat

deelname aan het spoorwegverkeer, zoals dat is bepaald In cle Spoorwegwet,

volgéns uw mededeling onder verantwoordelijkheid en veiligheidsattest van TX

Loglstik AG heeft plaatsgevonden
Vast staat dat Rotterdam R-eij Feeding het vervoer feitelijk heeft jltgevoerd.

Daarmee is Rotterdam Rail Feeding de onderneming dle de overtredingen zoals

hierboven vermeld heeft begaan.

0
In vervolg op deze brief, alsmede de publicatie van •ht rapport “weten wat er

staat’ (Onderzoek naar treinen m.t gevaarlijke stolfen op emplacernenten, d.d.

15 juni 2011 als gepubliceerd op de website wwWJvw.nl) leg ik u met toepassing

van artikei 46 van de W.vgs en artikel 5:32 van de Algemene Wet bestuursrecht
een last onder dwangsom op.

Deze last houdt in dat ik u sommeer te allen tijde te voldoen aan randnumrner

5.3.1.1.1 juncto. 5.3.1.2. uit bijlage 1 bij het VSG.

Ik neem deze maatregel n het belang. van de bevordering VaIi de openbare
veiligheid, waaronder mede moet worden verstaan de veiligheid van degenen dle

direct bij het vervoer betrokken zijn, maar ook de veiligheid van de omgeving en

van al degenen en .ai hetgeen zich daar bevindt

Brief met kenmerk RIDIIVW 0111, d.d. 20 juli 2011
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indien.u niet aan cle lastvoldoet, verbeurtu.een dwangsom van € 1OOO, zvw

(éériduizendeum). per geconstateerde overtreding1met een maximumbedrag van n Wdvexvder

Ç 5.OQ0- (vijfduizend eurç): tk acht gezien de zwaaite van het geschonden ‘‘

belang en gelet ôp. de beoogde Werking, de hoogte van deze dwangsom redelijlc.
8spnber OU

De komende maanden zullen toezlcfithoudesvah WW hettOezicht Op d na1eylnq

van de hierboven vermelde bepaling intensiveren. JenM1vWZQi1zOU52

Dwangsommen wnne pas worden verbeurd, een week na Inwerkingtreding van

dit besluit {begunstiglngstermljn). Indien de dwangsombesctlikklng twee jaar na

haar ih*erklngtredlng van kraçht Is .zonderdat de dwangsom is verbeurd, komt

deze te vervallen.

‘7 Reçlbeadieflning
Deze b1ef Is een bësluit ngevoIge de Algemene wat heatuursreçht, waartegen een

béIanghbbende b(nnen:een térmijn var zes weken na dagtekening bezwaar kBn

maken. Het bezwaarschrift diënt minimaal tO voldoen aan het bepaside I artikel

6:5 van de Algemene wet bestuursrecht en te worden gericht aan de

M1nster van Infrastructuur en Milieu

per adres IWI/RalI- en Wegvervoer
JUridische zaken

Postbus 15i1
3500 BM Utrecht

Voor alle duidelijkheid zij verrreJd dat het maken van bezwaar geen schorsende

werking heeft.

Bij onverwijide spoed kunnen belanghebbenden die bezwaar hebben ingediend

binnen de hiervoor vermelde termijn, voorlopige voorziening vragen aan de

Presidént van dè Rechtbank van het rechtsgebied waar uw onderneming gevestigd

Is,

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN INFRAS’rRuauuR EN MILIEU

namens deze,
- -

IVW/’ - EN WEGVERVOER
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( Lnspectie Verkeer en Waterstaat
Ministerie van !nfrasrructuur en Milieu

> Rerouradres Postbus t 511 3500 8r4 Utrecht

CapTriari Belgium zvw

De Directie RaH- en Vlegvervoer

Albert Plesmanweg 103 B/C
Handhaving Midden

3088 GC Rotterdam Utrecht
Postbus 1511
3500 BM Utrecht

Contactpersoon

M +31(0)5
F 070-4554190

ivw.r,i

Ons kenmerk
Datum 8 september 2011 IenM\IVW-2011\10047

Betreft Beschikking last onder dwangsom

Geachte directie,

In artikel 4 respectievelijk S van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (hierna te
noemen: Wvgs) is onder meer bepaald dat het verboden is handelingen te
verrichten als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Wvgs, voor wat betreft
gevaarlijke stoffen met een vervoermiddel per spoor. Ln artikel 3 van deze Wvgs is
bepaald dat bepaalde categorieën stoffen, die bij de Regeling vervoer over de
spoorweg van gevaarlijke stoffen (hierna te noemen: VSG) zijn aangewezen,
uitgezonderd zijn van dit verbod mits de in deze VSG gestelde regels In acht zijn
genomen.

Bij deze VSG behoren de volgende bijlagen:
a) Bijlage 1: voorschriften betreffende het vervoer van gevaarlijke stoffen op

Nederlands grondgebied over de spoorweg, zijnde de Nederlandse
vertaling van het RIO;

b) Bijlage 2: voorschriften In afwijking van of in aanvulling op bijlage 1;
c) Bijlage 3: erkende instanties als bedoeld In artikel 1 van de VSG.

Overtreding
Op donderdag 10 februari 2011, op of omstreeks 07.40 uur werd door een
toezichthoucler van de Inspectie Verkeer en Waterstaat (hierna te noemen: WW)
op spoor 814 van rangeeremplacement Maasviakte te Rotterdam een trein van uw
onderneming gecontroleerd, met nummer 41723. In deze trein bevonden zich
wagens beladen met containers, alle vervoermiddelen als bedoeld in artikel 2,
eerste lid, Wvgs.

Er is in strijd gehandeld met het navolgende voorschrift uit bijlage 1 van het VSG,
raridnummer 5.4.0, juncto 5.4.1. Randnummer 5.4.0. bepaalt dat bij elk vervoer
van goederen, geregeld door het RID de voorgeschreven documentatie bij het
vervoer aanwezig is. Randrtummer 54.1. geeft nadere bepalingen over de inhoud
van de documentatie. De toezichthouder heeft vastgesteld dat in de trein
aanwe2ig was wagen met het nummer 3354 4950 0165-9. Op deze wagen was

t een container met het nummer NYKU 346645-5 geplaatst.
Deze container was beladen met 480 kartonnen dozen waarin Azodicarbonamide,
UN 3242. Deze stof is ingedeeld In de stoffenlijst van hoofdstuk 3.2 van het VSG.
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1vw
De toezichthouder heeft de inhoud van de tankcontalner vastgesteld aan de hand Rad- en Wegvervoer

van het later op 10 februari 2011, door een medewerker in dienst bij uw Hndhavj, Midden

onderneming, aan hem verstrekte vervoersdocument.
Datum

scptfmber 2011

Door de toezichthouder is vastgesteld dat het vervoer niet vergezeld ging van de ken erk
vervoersdocumenten, Dat betekent dat Is gehandeld In strijd met het in artikel 4, tenM\1VW-201110O47

respectievelijk artikel 5 van de Wvgs opgenomen verbod.

Uit oogpunt van zorgvuldigheid heb ik u per brief van 1 juli 2011 mijn voornemen
tot het opleggen van een last onder dwangsom aangekondigd. Daarbij heb Ik u in
de gelegenheid gesteld om mij uw zienswijze kenbaar te maken1.Op 11 juli 2011
heeft CapTrain Beigium mij een brief gestuurd met daarin een zienswijze op het
voornemen tot het opleggen van de last onder dwangsom2.In deze brief geeft u
aan dat u de onregelmatigheid betreurt en beschrijft u enkele maatregelen.

Sanctie
In vervolg op deze brief, alsmede de publicatie van het rapport “weten wat er
staat” (Onderzoek naar treinen met gevaarlijke stoffen op emplacementen, d.d.
15 juni 2011 als gepubliceerd op de webslte www.Ivw.nl) leg ik u met toepassing

van artikel 46 van de Wvgs en artikel 5:32 van de Algemene wet bestuursrecht

een last onder dwangsom op. Ik neem deze maatregel In het belang van de
bevordering van de openbare veiligheid, waaronder mede moet worden verstaan

de veiligheid van degenen die direct bij het vervoer betrokken zijn, maar ook de

veiligheid van de omgeving en van al degenen en al hetgeen zich daar bevindt.

De last houdt in dat ik u sommeer te allen tijde te voldoen aan de voor uw

onderneming geldende bepalingen op het gebied van informatieverstrekking en

beschikbaarheid van informatie bij het vervoer van gevaarlijke stoffen, in casu

randnummer 5.4.0. juncto 54.1 uit bijlage 1 bij het VSG.

Indien u niet aan deze last voldoet, verbeurt u een dwangsom van C 5000,-

(vijfduizend euro) per geconstateerde overtreding, met een maximumbedrag van

C 25.000,- (vljfentwlntlgclulzend euro). Ik acht gezien de zwaarte van het

geschonden belang en gelet op de beoogde werking, de hoogte van deze

dwangsom redelijk.

De komende maanden zullen toezichthouders van 1VW het toezicht op de naleving

van de hierboven vermelde bepalingen intensiveren.

Dwarigsommen kunnen pas worden verbeurd, een week na Inwerkingtreding van

dit besluit (begunstiglngsterrnijn). Indien de dwarigsombeschikking twee jaar na
haar inwerkingtreding van kracht is zonder dat cie dwangsom is verbeurd, komt
deze te vervallen.

De brief waarin u om uw zienswijze gevraagd wordt, Is ten onrechte verstuurd aan
Captrain Netheriancis. Gelet op het feit dat u namens Captraln Beiglum heeft geantwoord ga
ik er van uit dat de bnef binnen uw onderneming op correcte wijze is doorgestuurd. (
2 Brief met kenmerk CTB/2011/RID/01072011101i.
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Rechtsbesclierming
Deze brief is een besluit ingevoige de Algemene wet bestuursrecht, waartegen een
belanghebbende binnen een termijn van zes weken na dagtekening bezwaar kan
maken. Het bezwaarschrift dient minimaal te voldoen aan het bepaalde in artikel
6:5 van de Algemene wet bestuursrecht en te worden gericht aan de

Minister van Infrastructuur en Milieu
per adres IVW/Rait- en Wegvervoer

Juridische zaken
Postbus 1511

3500 BM Utrecht

Voor alle duidelijkheid zij vermeld dat het maken van bezwaar geen schorsende
werking heeft.

Bij onverwijlde spoed kunnen belanghebbenden die bezwaar hebben ingediend
binnen de hiervoor vermelde termijn, voorlopige voorziening vragen aan de
President van de Rechtbank van het rechtsgebied waar uw onderneming gevestigd
is.

WW
Rail- en Wegvervoer
Hndhving Midden

Datum
8 septrnber 2011

Ons kenmerk
lenM\IVW2OI 1\10047

(

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU
namens deze,

- ‘“ .-EN WEGVERVOER

r

Hoofdinspecteur
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Inspectie Verkeer en Waterstaat
Ministerie van lnji’asmicwur en Milieu

> Retourackes Postbus 1511 3500 BM Utrecht

ERS Railways B.V. xvw
t.a.v. de directie Ra11 en Wegvervoer

0 .l, Corii o HandhavIng M,dden
OS US Europataan 40

3008 PA Rotterdam Utrecht
Postbus 1511
3500 314 Utrecht

Contactpersoon

14 +31(0)6-
F 0704564190

Ons kenmerk
Datum 8 september 2011. lanm\IVW-ZOtt\10476

Betreft Aankondiging last onder bestuursdwang

Geachte directie,

In artikel 4 respectievelijk S van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen Is onder meer
bepaald dat het verboden IS handelingen te verrichten als bedoeld in artikel 2,
eerste Md van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, voor wat betreft gevaarlijke
stoffen met een vervoermiddel per spoor. In artikel 3 van deze Wet vervoer
gevaarlijke stoffen is bepaald dat bepaalde categorieën stoffen, die bij cle Regeling
vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stolfen (hierna te noemen VSG) zijn
aangewezen, uitgezonderd zijn van dIt verbod mits de in deze VSG gestelde regels
in acht zijn genomen.

Bij deze VSG behoren de volgende bijlagen:
a) Bijlage i: voorschriften betreffende het vervoer van gevaarlijke stoffen op

Nederlands grondgebied over de spoorweg, zijnde de Nederlandse
vertaling van het RID;

b) Bijlage 2: voorschriften in afwijking van of in aanvulling op bijlage 1;
c) Bijlage 3: erkende instanties als bedoeld in artikel 1 van de VSG.

Overtredingen
Op zondag 6 februari 2011, op of omstreeks 10.25 uur werd door toezichthouders
van de Inspectie Verkeer en Waterstaat op spoor 207 van ranigeeremplacement
Kijfhoek te Zwljndrecht een trein van uw onderneming met nummer 41753,
aangekomen te Kljfhoek op 5 februari 2011, gecontroleerd. In deze trein
bevonden zich wagens beladen met containers en tankcontainers, alle
vervoermiddelen als bedoeld In artikel 2, eerste lid, Wet vervoer gevaarlijke
stoffen.

Bij deze controle werd vastgesteld dat in strijd gehandeld werd met voorschrift
van bijlage 1. van het VSG, randnumnmer 1,8.1.2. In dit voorschrift is onder meer
bepaald dat: ... De bij het vervoer van gevaarlijke goederen betrokkenen
(hoofdstuk 1.4) moeten wagens, delen van wagens alsmede voorwerpen van de
uitrusting en van de outillage voor controledo&einden toegankelijk maken voor

(
zover dit mogelijk is en redelijkerwijs gevraagd kan worden....

De overtreding is vastgesteld op grond van de volgende bevlndlng van de
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toezichthouders: In de trein was opgenomen de wagen met het nummer 3784 avw

4960 044-4. Op deze wagen was geplaatst een tankcontainer met nummer EXFIJ Ra en WeQvervoer

144469-5. Deze tankcontalner was zodanig geplaatst op de wagen dat de Handhaving Mêdrien

afsluiters van de tank niet voor inspectie toegankelijk waren. De toezichthouders
konden niet constateren of de aanwezige afsluiters voldoende gesloten waren, Bember 2011

omdat de tankcontainer aan de zijde waar de afsluiters zich bevonden, op OnB kenmerk
ongeveer 10 cm, afstand van een andere tankcontainer was geplaatst. IenM\JVW-Z011\t0476

Dat betekent dat met betrekking tot deze vervoermiddelen is gehandeld in strijd
met het in artikel 4, respectievelijk artikel 5 van de Wet vervoer gevaarlijke
stoffen opgenomen verbod.

Sanctie bij herhaling
Indien toezichthouders van de Inspectie Verkeer en Waterstaat nogmaals
overtreding van de voor uw onderneming geldende bepalingen op het gebied van
controles bij het vervoer van gevaarlijke stoffen constateren, In casu raridnummer
1.8.1.2 uit bijlage 1 bij het VSG, dan zal ik gebruik maken van mijn bevoegdheid
om u een last onder bestuursdwang op te leggen.

De bevoegdheid om deze maatregel te nemen is gebaseerd op artikel 46 van de
Wet vervoer gevaarlijke stoffen. De toezichthouder za) u bij het constateren van
de overtreding, namens mij beletten de trein verder te vervoeren gedurende de
tijd dat sprake is van strijd met de genoemde bepalIng.

Ik neem deze maatregel omdat in een dergelijke situatie het vervoer in het belang
van cle bevordering van de openbare veiligheid, waaronder mede moet worden
verstaan de veiligheid van degenen die direct bij het vervoer betrokken zijn, maar
ook de veiligheid van de omgeving en van al degenen en al hetgeen zich daar
bevindt, onmiddellijk moet worden beëindigd, Indien sprake is van
spoedeisendheid zal de beslissing tot toepassing van last onder bestuursdwang
niet van tevoren opschrift worden gesteld.

De kosten van de toepassing van last onder bestuursdwang komen voor rekening (
van de overtreder van de betrokken voorschriften.

Eerder heb ik u ter zake van de overtredingen uw zienswijze gevraagd naar
aanleiding van mijn voornemen tot het opleggen van last onder dwangsom. Ik heb
echter besloten om bij herhaling van deze overtredingen een last onder
bestuursdwang op te leggen. Op 13 juli 2011 heeft u uw brief met daarin uw
zienswijze verstuur&. In deze brief geeft u aan dat u het belang van
informatievoorzIening bij het transport van gevaarlijke stoffen onderkent en
onderschrijft. Overigens reageert u niet inhoudelijk.

Wellicht ten overvloede wijs Ik u er op dat deze brief geen ‘besluit’ is in de zin van

de Algemene wet bestuursrecht. Het is derhalve niet mogelijk om bezwaar te
maken.

Brief mei onderwerp: voornemen tot last onder dwangsom ivm gevaarlijke goederen, van

•aan
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Hoogachtend,
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

J WEGVERVOER

1
Ivw
RaW en Wegvervoer
HandhavIng Midden

Datum
8 september OL1

Ons k.nmerl
IenM\VW2O1 1\10476

Hoofdinspecteur1vv, en wegvervoer
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Inspectie Leefomgevrng en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

> Retouradres Postbus t511 3500 BM Utrecht

ERS Railways B.V. ILT
De Directie R4II en Wagvervoer

Handhaving RaiiPostbus 59018
tEuropalaan 40

3008 PA Rotterdam Utrecht
Postbus 1511
3500 8t4 Utrecht

Contactpersoon

ti +31(0)6
F 0704564190

LenT.nl

Ons kenmerkDatum 20 september 2012 ILT-2012/28199
Betreft Verbeurte dwangsom

Geachte directie,

Inleiding
Bij brief van 8 september 20111 is aan uw vennootschap een last onder dwangsom
opgelegd. De last strekt ertoe herhaling te voorkomen van overtreding van artikel
4, respectievelijk artikel 5 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (hierna te
noemen: Wvgs).

Aan u is medegedeeld dat telkens als de Inspectie Leefomgeving en Transport
(hierna te noemen: ILT) constateert dat de overtreding plaatsvindt, uw
vennootschap een bedrag van C 5000,-. verbeurt. Het maximaal te verbeuren
bedrag met dit besluit bedraagt € 25.000,-.

Verbeurte
Twee inspecteurs van de ILT hebben op woensdag 12 september 2012
geconstateerd dat er door uw vennootschap in strijd met de last Is gehandeld.

Op woensdag 12 september 2012, rond 10.10 uur hebben de twee inspecteurs op
spoor 307 van rarigeeremplacement Waalhaven de trein met nummer 50704
aangetroffen, die daar door of in opdracht van uw onderneming was geplaatst. In
de trein troffen zij onder andere aan:

A. de wagen met het nummer 3368 4557 069-4. Op deze wagen was de
container met het nummer MOAU 055232-7 geplaatst. Volgens de
wagenlijst die de inspecteurs bij de backoffice van ProRail hebben
opgevraagd was de container beladen met de stof met het kenmerk
UN3265. Uit inzage van de vervoersdocumenteri en uit de aangebrachte
gevaarsetiketten op de container bleek echter dat de container ook
beladen was niet de stoffen met het kenmerk 1JN2920 en UN3082.

8. de wagen met het nummer 2380 7464 0 10-9. Op deze wagen was de
container met het nummer WCU 206837-9 geplaatst. Volgens de
wagenlijst die de inspecteurs bij de backoffice van ProRail hebben
opgevraagd was de container beladen met de stof met het kenmerk
UN3082. Uit inzage van de vervoersdocumeriten en uit de aangebrachte
gevaarsetiketten op de container bleek echter dat de container ook

Met kenmerk IenM/IVW-2011/10049
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beladen was met de stof met het kenmerk UN3265. ILT

C. In de trein waren verder aanwezig Rail en Wegvervoer

a. De wagen met het nummer 3780 4557 429-0, waarop de
Handhaving Raft

tankcontainer met het nummer CCRU 007074-2 was ge-
plaatst. De tankcontainer was leeg en ongereinigd van 2emtr 2012
UN3394; kenm•rk

b. De wagen met het nummer 3368 4557 323-5, waarop de ILT-2012/28199

tankcontainer met het nummer ICTIJ 260087-0 was ge
plaatst. De tankcontainer was leeg en ongereinigd van
UN3267;

c. De wagen met het nummer 3368 4552 917-9, waarop de
tankcontainer met het nummer CCRU 007128-7 was ge
plaatst. De tankcontalner was leeg en ongerelnigd van
UN3394;

d. De wagen met het nummer 3780 4557 450-6, waarop de
tankcontalners met de nummers LCEU 100301-1 en LCEU
100400-2 waren geplaatst. De belde tankcontalners waren
leeg en ongerélnigd van UN3394.
Van de sub a tot en met d vermelde tankcontainers waren
geen vervoersdocumenten bij het vervoer aanwezig. Van
alle andere wagens met gevaarlijke stoffen waren de
vervoerdocumenten ter plaatse aan boord van de trein
aanwezig.

Hiermee heeft UW onderneming gehandeld In strijd met de aan u op 8 september
2011 opgelegde last. Za de last is u opgelegd te allen tijde te voldoen aan de aan
u opgelegde verplichtingen uit respectievelijk randnummer 1.4.2.2.5 van bijlage 1
en randnummer 5.4.0 juncto 5.4.1, belde uit de Regeling vervoer over de
spoorweg van gevaarlijke stoffen (VSG).U bent in overtreding van dit
randriummer, nu ii er niet voor heeft zorg gedragen dat de beheerder gedurende
het vervoer snel en onbeperkte toegang heeft gehad tot de in de vorige alinea
omschreven Informatie en het vervoer niet gepaard ging met de
vervoersdocumenten.

Deze overtreding leidt tot verbeurte van de dwangsom.

Ik verzoek u binnen zes weken na de daa van overtreding, dat wil zeoen uiterlijk
24 oktober 2012 €5.000- overgemaakt te hebben pp bankrekening nummer
56.99.98.468 (tea name van Insoectie Leefomgevirin en Transport te Den Haao)
onder vermelding van ILT-2012/28199.

Bevoegdheid tot invordering bij dwangbevel
Ik wijs u erop dat ik bevoegd ben om verbeurde dwangsommen bij dwangbevel in
te vorderen; deze bevoegdheid is gebaseerd op de Algemene wet bestuursrecht.
Indien u het genoemde bedrag niet tijdig op het hierboven vermelde rekening
nummer overmaakt, zal ik u een beschikking sturen, waarin ik aankondig dat ik
overga tot invordering.

Voor alle duidelijkheid wijs Ik u erop dat deze brief geen besluit bevat In de zin
van de Algemene Wet bestuursrecht. Daarom is het niet mogelijk hiertegen be
zwaar of beroep In te stellen.
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Hoogachtend,
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MJUEU,

ILT
Rali en Wegvervoe
I1andhavng RaI

Datum
2fl september ‘012

On kenmerk
ILT-2012/28 L99

mr. P. Hoekstra
hoofdinspecteur
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Inspectie Verkeer en Waterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

> Retouradres Postbus 1511 3500 BM Utrecht

ERS Railways B.V.
De Directie Reif- en Wegvervoer

D Handhaving Midden
OS US [uropaiaan4o

3008 PA Rotterdam Utrecht
Postbus 1511
3500 Bil Utrecht

Contactpersoon

‘1

F 070-4
vw.rii

Ons kenmerk
Datum 8 september 2011 lenM\IVW-2011\10049

Betreft Beschikking last onder dwangsom

Geachte directie,

In artikel 4 respectievelijk 5 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (hierna te
noemen: Wvgs) is onder meer bepaald dat het verboden Is handelingen te
verrichten als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Wvgs, voor wat betreft
gevaarlijke stoffen met een vervoermiddel per spoor. In artikel 3 van deze Wvgs is
bepaald dat bepaalde categorieën stoffen, die bij de Regeling vervoer over de
spoorweg van gevaarlijke stoffen (hierna te noemen: VSG) zijn aangewezen,
uitgezonderd zijn van dit verbod mits de In deze VSG gestelde regels In acht zijn
genomen.

Bij deze VSG behoren de volgende bijlagen:
a) Bijlage 1: voorschriften betreffende het vervoer van gevaarlijke stoffen op

Nederlands grondgebied over de spoorweg, zijnde de Nederlandse
( vertaling van het RID;

b) Bijlage 2: voorschriften in afwijking van of in aanvulling op bijlage 1;
c) Bijlage 3: erkende instanties als bedoeld In artikel 1 van de VSG.

Overtredingen
6 februari 2011.
Op zondag 6 februari 2011, op of omstreeks 10.25 uur werd door toezichthouders
van de Inspectie Verkeer en Waterstaat (hierna te noemen: WW) op spoor 207
van rangeeremplacement Kijfhoek te Zwijridrecht een trein van uw onderneming
gecontroleerd, met nummer 41753. In deze trein bevonden zich wagens beladen
met containers en tankcontainers, alle vervoermiddelen als bedoeld in artikel 2,
eerste lid, Wvgs.

Bij deze controle werd het volgende vastgesteld:
Overtreding 1:
Er werd in strijd gehandeld met het navolgende voorschrift van bijlage 1 van het
VSG, randnumrner 142,2.5 De vervoerder moet waarborgen dat de beheerder
van de gebruikte spoorweginfrastructuur te allen tijde gedurende het vervoer snel
en onbeperkt toegang ken knjgen tot de informatie die het hem mogelijk maakt te

( voldoen aan de voorschriften van 1.4,3.6.b). In randnummer 1.4.3.6.b) wordt,
kort weergegeven, bepaald dat de beheerder ervoor zorg draagt dat hij te allen
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tijde gedurende het vervoer snel en onbeperkt toegang heeft tot informatie over xvw
de samenstelling van de trein, de UN nummers van de gevaarlijke goederen die R&1 en Wvervoer

met de trein worden vervoerd alsmede de positie van elke wagen in de trein. OdhaVIr9 Midden

De overtreding is vastgesteld op grond van de bevinding van de toezichthouders, mber O1i

dat door u op de wagenlijst van trein 41753: Ons kenmerk
a) geen UN nummer voor de wagen met het nummer 3784 4960 044-4 was ieaM\lVW-2O1iO49

vermeld, terwijl op deze wagen een tankcontalner met het nummer SNIU
122437-6 was geplaatst. Deze tankcontalner was beladen met een
brandbare vloeistof N.E,G., UN 1993;

b) geen UN nummer voor de wagen met het nummer 3354 4950 183-2 was
vermeld, terwijl op deze wagen een tankcontalner met het nummer EXFU
144437-6 was geplaatst. Deze tankcontainer was beladen, of leeg
ongereinigd met een verwarmde vloeistof N.E,G., UN 3257. (

Gebruikelijk is dat u door middel van het aan de beheerder ter beschikking stellen
van de wagenlijst voldoet aan de informatleplicht uit randnummer 1.4.2.2.5.
Alleen indien u aan de beheerder een wagenlijst verstrekt dle in overeenstemming
is met de werkelijke inhoud en samenstelling van de betreffende trein, voldoet u
aan de verplichting uit het hierboven aangeduide randnummer 1.4.2.2.5. De
beheerder van de betreffende hoofdspoorweginfrastructuur is Keyrall B.V. te
Zwljndrecht. De belading van de wagens Is door de toezichthouders vastgesteld
aan de hand van de namens uw onderneming aan hen per fax, op 6 februari 2011
aangeleverde douaneclocumenten van de betreffende tankcontalners.
De toezlchthouders hebben geconstateerd dat de Informatie op de wagenlijst
foutief was aangeduid. Evenmin is gebleken dat de beheerder op enig andere
wijze van u de beschikking heeft gekregen over de Informatie betreffende de
juiste samenstelling en inhoud van de trein. Daarom is sprake van de hierboven
aangeduide overtreding.

Overtreding 2
Er is in strijd gehandeld met het navolgende voorschrift uit bijlage 1 van het VSG,
randnummer 5.4.0, juricto 5.4.1. Randnummer 5.4.0. bepaalt dat bij eik vervoer
van goederen, geregeld door het RIO de voorgeschreven documentatie bij het
vervoer aanwezig is. Randnurnmer 5.4.1. geeft nadere bepalingen over de inhoud
van de documentatie. De toezichthouders hebben vastgesteld dat In de trein
aanwezig waren de wagens,

a) met het nummer 3784 4960 044-4. Op deze wagen was een tankcontainer
met het nummer EXFU 144469-5 geplaatst,

b) met het nummer 3354 4950 183-2. Op deze wagen was een tankcontairier
met het nummer EXFU 144437-6 geplaatst,

Deze beide tankcontainers waren beladen, of leeg-ongereinigd met een
verwarmde vloeistof N,E.G., UN 3257. De toezichthouders hebben de Inhoud van
de tankcontainer vastgesteld aan de hand van de op de wagens aangebrachte
etiketten als bedoeld in randnummer 5.2.2.2.2 van het VSG en de kenmerken als
bedoeld in randnummer 5.3.2.2 van het VSG. Op deze laatste kenmerken was
onder andere als stofidentificatienummer UN 3257 vernield. De toezichthouders
hebben geconstateerd dat de vereiste documenten niet bij het vervoer aanwezig
waren.

17 april O11
Op zondag 17 apnl 2011, op of omstreeks 07.55 uur werd door toezichthouders (
van de IVW op spoor 204 van rangeeremplacement Kijfhoek te Zwijndrecht een
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trein van uw onderneming gecontroleerd, met nummer 42374. In deze trein zvw
bevonden zich wagens beladen met containers en tankcontainers, alle en WeGVerVOer

vervoermiddelen als bedoeld in artikel 2, eerste hd, wvgs. Hendhavng Midden

Er is In strijd gehandeld met het navolgende voorschrift uit bijlage 1 van het VSG, 2011

randnumrner 5.4.0, juncto 5.4.1, Randnummer 5.4.0. bepaalt dat bij elk vervoer
van goederen, geregeld door het RIO cle voorgeschreven documentatie bij het IenM1VWZ01 t\10049

vervoer aanwezig is. Randnummer 5.4.1. geeft nadere bepalingen over de inhoud
van de documentatie. De toezichthouders hebben vastgesteld dat in de trein
aanwezig was wagen met het nummer 3354 4950 057-8. Op deze wagen waren
twee tankcontainers met respectievelijk de nummers NWBU 083254-9 en NWBU
060549-0 geplaatst.
Deze beide tankcontainers waren leeg-ongerelnigd met Styreen, monomeer,
gestabiliseerd, UN 2055.

De toezichthouders hebben de inhoud van de tankcontalner vastgesteld aan de
hand van de vermelding ervan op de wagenlijst. De toezichthouders hebben
vastgesteld dat de vereiste documenten niet bij het vervoer aanwezig waren. Na
navraag op zondag 17 april 2011 door de toezichthouders bij uw onderneming,
bleek dat de vervoersclocurnenten niet aan hen konden worden overlegd. Ook
konden deze niet worden opgevraagd bij de afzender van de gevaarlijke stoffen.

Dat betekent dat met betrekking tot deze vervoermiddelen zowel op 6 februari
2011 als op 17 april 2011 is gehandeld in strijd met het in artikel 4, respectievelijk
artikel S van de Wvgs opgenomen verbod.

Uit oogpunt van zorgvuldigheid heb Ik u per brief van 1 juli 2011 mijn voornemen
tot het opleggen van een last onder dwangsom aangekondigd. Daarbij heb Ik u in
de gelegenheid gesteld om mij uw zienswijze kenbaar te maken. Op 13 juli 2011
heeft u uw brief met daarin uw zienswijze verstuurd1.In deze brief geeft u aan dat
u het belang van riformatievoorzienlng bij het transport van gevaarlijke stoffen

( onderkent en onderschrijft. Overigens reageert u niet inhoudelijk.

Sanctie
In vervolg op deze brief, alsmede de publicatie van het rapport “weten wat er
staat” (Onderzoek naar treinen met gevaarlijke stoffen op emplacementen, d.d.
15 juni 2011 als gepubliceerd op de website www.ivw.nl) leg Ik u met toepassing
van artikel 46 van de Wvgs en artikel 5:32 van de Algemene wet bestuursrecht
een last onder dwangsom op. Ik neem dit besluit in het belang van de bevordering
van de openbare veiligheid, waaronder mede moet worden verstaan de veiligheid
van degenen die direct bij het vervoer betrokken zijn, maar ook de veiligheid van
de omgeving en van al degenen en al hetgeen zich daar bevindt.

De last houdt in dat Ik u sommeer te allen tijde te voldoen aan de voor uw
onderneming geldende bepalingen op het gebied van informatieverstrekking en
beschikbaarheid van informatie bij het vervoer van gevaarlijke stoffen, in casu
randnummer 1.4.2.2.5 en randnummer 5.4.0. juncto 5.4.1, alle uit bijlage 1 bij
het VSG.

Indien u niet aan deze last voldoet, verbeurt u een dwangsom van € 5000,-

Brief met onderwerp: voornemen tot last onder dwangsom ivm gevaarlijke goederen, van
aan
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(vijfduizend euro) per geconstateerde overtreding, met een maximumbedrag van
€ 25.000,- (vijfentwintigduizend euro). Ik acht gezien de zwaarte van het
geschonden belang en gelet op de beoogde werking, de hoogte van deze
dwangsom redelijk.

De komende maanden zullen toezichthouders van IVW het toezicht op de naleving
van de hierboven vermelde bepalingen intensiveren.

Dwangsommen kunnen pas worden verbeurd, een week ria inwerkingtreding van
dit besluit (begunstigingstermijn). Indien de dwangsombeschikking twee jaar na
haar Inwerkingtreding van kracht Is zonder dat de dwangsom Is verbeurd, komt
deze te vervallen.

Rechtsbeschermi ng
Deze brief is een besluit ingevoige de Algemene wet bestuursrecht, waartegen een
belanghebbende binnen een termijn van zes weken na dagtekening bezwaar kan
maken. Het bezwaarschrift dient minimaal te voldoen aan het bepaalde in artikel
6:5 van de Algemene wet bestuursrecht en te worden gericht aan de

Minister van Infrastructuur en Milieu
per adres IVW/RaiI- en Wegvervoer

Juridische zaken
Postbus 1511

3500 8M Utrecht

Voor alle duidelijkheid zij vermeld dat het maken van bezwaar geen schorsende
werking heeft.

Bij onverwijide spoed kunnen belanghebbenden die bezwaar hebben ingediend
binnen de hiervoor vermelde termijn, voorlopige voorziening vragen aan de
President van de Rechtbank van het rechtsgebied waar uw onderneming gevestigd

1v.w
Rali- en Wegvervoer
Handhaving Mkidea

Datum
aeptember 2011

Ons kenmerk
IenM\IVW-20 H’,10049

t

1-foogachtend,
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MIUEU
namens deze,

(

Hoofdinspecteur
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Rapport 1
Rapportnummer

702/2808 1 11100716065/82531VSG

RAPPORT INSPECTIE EMPLACEMENTEN
KIJFHOEKIWAALHAVEN EN MAASVLAKTE

1. Inleiding

Dit rapport is opgemaakt naar aanleiding van inspecties in het kader van de thema-actie “weet
wat er staat” op de emplacementen Kijfhoek, Waalhaven en Maasviakte.

2. Onderzoek
Op zondag 28 augustus 2011, hebben wij inspecties uitgevoerd op bovengenoemde

emplacemeriten,
Op zowel emplacement Kijfhoek en Waalhaven stonden van verschillende vervoerders treinen
met gevaarlijke stoffen.
De beide infrabeheerders Pro Rail en Keyrail konden exact aangegeven welke treinen er op de
diverse sporen waren geplaatst.
Omstreeks 12.10 uur hebben wij navraag gedaan bij de shiftleader van Keyrail en kregen wij
een opgave van de spoorbezetting van het emplacement Maasviakte.
Bij inspectie van de diverse sporen is gebleken dat de spoorbezetting overeenkwam met de aan
ons geleverde informatie.
Op spoor 801 van het emplacement was omstreeks 11.35 uur een trein, treinnummer 41794
van Rurtalbahn Benelux BV, A. Plesmanweg 121-141, 3088 GC Rotterdam binnengelopen,
waarvan volgens van Keyrail geen wagenlijst in OVGS beschikbaar was. Deze
trein was vanaf Emmerich via de Betuweroute naar de Maasviakte gereden.
Bij navraag bij van Pro Rail bleek dat van deze trein geen wagenlijst in OVGS te
zitten.
Bij inspectie van deze trein is gebleken dat deze trein 4 wagens met gevaarlijke stoffen bevatte
en de machinist had de vervoersdocumenten en een correcte wagenlijst in de locomotief.
Op het kantoor van Rurtalbahn hebben wij van een afschrift
ontvangen van de wagenlijst, welke op zondag 28 augustus 2011 om 07.08 uur voor
treirmummer 41794 per mail naar Pro Rail is verzonden.
Waarvan door ons, aldus naar waarheid is opgemaakt dit rapport te Utrecht op 30 augustus
2011.

De inspecteurs,

Transport and Water Manageniant nspectoret, N.Ihertands
Transport Inspectorate Nethedands



Rapportnummer

702/2808 1 1/1 0071606518253NSG

Transport and Water Mana9ement Inspectotata Netbertands
Transport Inspectorate Netherlends

Paginanummer

Rapport 2
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Inspectie Verkeer en Waterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

RAPPORT

NO: 702/300820 1 111015/6067/IVW

Datum 31 augustus 2011
Status Concept



Colofon

IVW Staf
RaH- en Wegvervoer

Europalaan 40 Utrecht

Contactpersoon
inspecteur rai!!weg
T 023-563338 1
M +31(0)6

@ivw.nI
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Inleiding

Op dinsdag, 30 augustus 2011, heb ik in het kader van de themaactie
“weet wat er staat” een controle uitgevoerd op emplacement Kijfhoek In
Zwijndrecht.

ONDERZOEK.

Op kantoor van Keyrall heb ik om 10.10 uur de wagenlijsten gevaarlijke stoffen
voor emplacement Kijfhoek opgevraagd bij
Om 10.13 uur verzond deze een mail naar alle vervoerders.
Om 10.15 uur heeft hij alle vervoerders ook nog gebeld.
Om 10.17 uur mailt ERS geen g.s, op Kijfhoek te hebben staan.
Om 10.18 uur mailt RRF geen g.s. op Kijfhoek te hebben staan.
Om 10.22 uur mailt Captrain geen g.s. op Kijfhoek te hebben staan.
Om 10.30 uur meldt Husa geen g.s. op Kijfhoek te hebben staan.
Om 10.34 uur meldt Rurtalbahn geen g,s. op Kijfhoek te hebben staan.
Om 10.40 uur meldt DS Schenker, dat de documenten worden ingescand en worden
verzonden.
Om 10.44 uur zijn alle documenten van DS Schenker binnen.

Tussen opvraging en levering zit bij DS Schenker in dit geval 34 minuten.

Uit de documenten bleek, dat op 17 verschillende sporen treinen met gevaarlijke
stoffen stonden.
Op kantoor van DS Schenker op Kijfhoek heb Ik een selectie gemaakt en de
vervoerdocumenten van 2 treinen op spoor 107 en spoor 108 opgevraagd.
Betrof respectievelijk 8 en 12 ketelwagens,
De vervoerdocumenten heb Ik binnen 15 minuten ontvangen.
Bij inspectie van deze twee treinen bleken deze In overeenstemming te zijn met de
documenten, welke ik van DS Schenker heb ontvangen.

Hoofddorp, 31 augustus 2011.
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ctie Verkeer en Waterstaat
- niseerie van Infrastructuur en Mi/ieu

> Retoursdres Postbus 1511 3500 OM Utrecht

Keyrail zvw
ta.v de Directie Rai[- en Wegvervoer

Postbus 108
Handhaving Mdden
Europaiaan 40

3330 AC Zwijndrecht Ulrechi
Postbus 1511
3500 8H Utrecht

Contactpersoon

M 4-31(0)r
F 070-4564190

,vw.rU

Ons kenmerk
Datum 8 september 2011 ienMflvw 0l1/i0045

Betreft Beschikking last onder dwangsom

Geachte directie,

In artikel 4 respectievelijk 5 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (hierna te
noemen: Wvgs) Is onder meer bepaald dat het verboden is handelingen te
verrichten als bedoeld in artikel 2, eerste lid van cie Wvgs, voor wat betreft
gevaarlijke stoffen met een vervoermiddel per spoor. In artikel 3 van deze Wvgs is
bepaald dat bepaalde categorlen stoffen, die bij de Regeling vervoer over de
spoorweg van gevaarlijke stoffen (hierna te noemen: VSG) zijn aangewezen1
uitgezonderd zijn van dit verbod mits dé in deze VSG gestelde regels in acht zijn
genomen.

Bij deze VSG behoren de volgende bijlagen:
a) Bijlage 1: voorschriften betreffende het vervoer van gevaarlijke stoffen op

Nederlands grondgebied over de spoorweg, zijnde de Nederlandse
vertaling van het RID;

b) Bijlage 2: voorschriften in afwijking van of in aanvulling op bijlage 1;
c) Bijlage 3: erkende instanties als bedoeld in artikel 1 van de VSG.

Door toezichthouders van de Inspectie Verkeer en Waterstaat (hierna te noemen:
IVW) is geconstateerd dat u een aantal keren deze bepalingen heeft overtreden.

Overtreding 1.
Op zondag 28 augustus 2011, op of omstreeks 12.10 uur werd door twee
toezichthouders van de WW een inspectie uitgevoerd op emplacement
Maasviakte, gelegen in de gemeente Rotterdam. Door de toezichthouders is
geconstateerd dat op dat moment op spoor 801 van emplacement Waalhaven een
trein aanwezig was van Rurtalbahn Benelux BV. In de trein waren
vervoermiddeleri aanwezig zoals is bedoeld in artikel 2 van de Wvgs, waarmee
gevaarlijke stoffen vervoerd werden. Het betrof trein 41794 die eerder diezelfde
dag om ongeveer 11.35 uur vanuit Emmerich via de Betuweroute op het
betreffende spoor te Maasviakte was aangekomen.

De toezichthouder heeft op 28 augustus 2011 de shiftlcader van uw Organisatie
Keyrail gevraagd of hij er bekend mee was of wagens met gevaarlijke stoffen in de
trein aanwezig waren, waar deze wagens zich bevonden en welke stoffen het
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betrof. De shiftleader gaf aan dat bij hem geen wagenlijst bekend en beschikbaar ivw
was en dat hij de vragen niet kon beantwoorden, De toezichthouders hebben RiiI- en Wegvervoer

navraag gedaan bij ProRail Backoffice. Ook bij ProRail was geen wagenlijst bekend HadhavIn Midden

en beschikbaar,
De toezichthouders hebben overigens vastgesteld dat de door hem opgevraagde 2011

gegevens bij de vervoerder bekend en beschikbaar waren. Aan de toezichthouders Qi k merk

is door Rurtalbahn Benelux BV een afschrift overlegd van de wagenlijst van trein IenPVIv-2o11/ioo4s

41794, die op zondag 28 augustus 2011 om 7.08 uur aan ProRail Backoffice Is

verzonden. Verder hebben de toezichthouders vastgesteld dat deze trein vier
wagens met gevaarlijke stoffen bevatte.

Op grond daarvan hebben de toezichthouder geconstateerd dat op zondag 28

augustus trein 41794 heeft gereden tussen Emmerich en Maasviakte, via de

Betuweroute, zonder dat Keyrail Informatie toegankelijk had of wagens met

gevaarlijke stoffen aanwezig waren, waar deze wagens zich bevonden en welke

stoffen het betrof.

Overtreding 2
0p dinsdag 30 augustus 2011, op of ömstreeks 10,00 uur werd door een

toezichthouder van de IVW een inspectie uitgevoerd op het emplacement Kijftioek,

gelegen in de gemeente Zwijndrecht. Door de toezichthouder is geconstateerd dat

op dit emplacement op verschillende sporen vervoermiddelen aanwezig waren, als

is bedoeld in artikel 2 van de Wvgs, waarmee gevaarlijke stoffen vervoerd

werden.

De toezichthouder heeft op 30 augustus 2011, op of omstreeks 10.10 uur contact

opgenomen met de shiftleader van uw onderneming. Hij heeft aan uw

medewerker gevraagd hij bekend was of er op het rangeeremplacement Kijfhoek

wagens met gevaarlijke stoffen aanwezig waren, waar deze wagens zich bevonden

en welke stoffen het betrof. Om 10.44 uur is de toezichthouder door uw

medewerker voorzien van gevraagde informatie door middel van het overhandigen

van de wagenlijsten. De toezichthouder heeft aan de hand van de hem overlegde

wagenlijsten, door middel van een steekproefsgewijze coritrole van de betreffende

wagens vastgesteld dat de Informatie juist was.

Op grond van deze bevindingen heeft de toezichthouder geconstateerd dat de

beheerder niet te allen tijde gedurende het vervoer de benodigde informatie

beschikbaar had. Immers, de gevraagde informatie was pas na 34 minuten

beschikbaar.

Met beide overtredingen is door ii gehandeld in strijd met randnummer 1.4.3.6

van bijlage 1 van het VSG, waarin onder meer wordt bepaald:

de infrastructuurbeheerder
a)
b) Moet ervoor zorgdragen dat hij te al/en tijde gedurende het vervoer snel

en onbeperkt toegang heeft tot de volgende informatie:

— Samenstelling van de trein, door vermelding van het nummer van

de wagen en het wagentype, indien dit niet onderdeel is van het

wagennummer;
- UN-nummers van de gevaarlijke goederen die in of op efke wagen

worden vervoerd, of, indien alleen gevaarlijke goederen verpakt in

gelimiteerde hoeveelheden worden vervoerd overeenkomstig

hoofdstuk 3.4, informatie die de aanwezigheid daarvan aangeeft
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indien kenmerking van de wagen of de grote container ivw

overeenkomstig hoofdstuk 3.4 is voorgeschreven; RaiI en WeQvervor

Positie van de wagens in de trein (volgorde van de wagens). Hidhawn Midden

Deze gegevens mogen alleen bekend gemaakt worden aan de instanties ‘ernt,er 20fl

die deze nodig hebben voor doeleinden van veiligheid, beveiliging of
noodmaatregelen renr.i/IVW-201 1/10045

Ik constateer dat u op 28 augustus en 30 augustus 2011 heeft gehandeld in strijd
met het in artikel 4, respectievelijk artikel 5 van de Wvgs opgenomen verbod,

omdat ii op deze data niet de in randnummer 1.4.3.6 van bijlage 1 van het VSG

bepaalde informatie kon geven, op de wijze zoals in het randnummer is bepaald.

Uit oogpunt van zorgvuldigheid heb ik u per brief van 1juli 2011. mijn voornemen

tot het opleggen van een last onder dwangsom aangekondigd, Daarbij heb ik u in

de gelegenheid gesteld om mij uw zienswijze kenbaar te maken. Op 14 juli 2011

heeft u uw brief met daarin uw zienswijze verstuurd’.

In deze brief geeft u aan dat u al eerder, namelijk op 5 juli 2011 heeft gereageerd

op het rapport “weten wat er staat’2. in deze brief geeft u aan dat het belang van

informatievoorzienrng bij het transport van gevaarlijke goederen onderkent en

onderschrijft. U geeft aan dat u heeft geborgd dat treinen niet neer vertrekken

zonder dat de gegevens over de gevaarlljks stoffen bij u bekend zijn. Ik

constateer nu, aan de hand van overtreding 2, dat dit niet het geval is.

in uw brief van 14 juli geeft u aan dat u zich volledig schaart achter de brief die

ProRall over hetzelfde onderwerp aan mij stuurt3. In deze brief geeft ProRail aan

dat zij vanaf 1 augustus 2011, in geval van een Incident binnen 15 minuten de

huipdiensten de relevante Informatie kunt verschaffen. Ik ga, vanwege uw

mededeling dat u achter deze reactie staat, er van uit dat dit ook geldt voor

treinen die zich binnen uw beheergebied bevinden. Daarom stel ik u hierbij op de

hoogte van het commentaar dat ik heb op deze zienswijze van ProRail, zoals ik dat

ook aan hen heb gegeven.
Ten eerste constateer ik dat ProRail en ook u bij de overtredingen omschreven

situaties, niet voldoet aan de aan uzelf opgelegde eis. Ten tweede leid Ik uit de

door u gekozen formuleringen af dat u voor een te beperkte invulling van de op u

rustende verplichting kiest. U beperkt de informatie voorziening tot hulpdiensten,

terwijl u niet duidelijk maakt of daaronder vallen alle instanties die de gegevens

nodig hebben in verband met veiligheid, beveiliging of noodmaatregelen. Verder

geeft u twee andere beperkingen aan. IJ geeft aan dat u In geval van een Incident

over de Informatie beschikt en dat de informatie binnen 15 minuten beschikbaar

is. in het randnummer wordt bepaald dat u te allen tijde over de informatie moet

beschikken en dat er snel en onbeperkte toegang tot de informatie moet zijn.

Daar voldoet u niet aan. Immers, de informatie moet met alleen bij Incidenten

beschikbaar zijn maar op elk moment wanneer dat nodig is. Ook is het zo dat

tijdspertode van 15 minuten te lang kan zijn voor noodsituaties. Daaruit leid ik af

dat u, ook als u wel voldoet aan de door u aangegeven en aan uzelf opgelegde

eisen, niet voldoet aan de voor u krachtens de wet geldende eisen.

Brief d.d. 14juli 2011 met kenmerk U2011O46. 16.ssj
2 Brief met kenmerk U2011-046.15

Brief d.d, 14 juli 2011 met kenmerk 2855955
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Sanctie ivw

In vervolg op deze brief, alsmede de publicatie van het rapport weten wat er Ra11 en Wegvervoer

staat” (Onderzoek naar treinen met gevaarlijke goederen op emplacementen, cl.ct. Handhav Midden

15juni 2011 als gepubliceerd op de website wwW.ivw.nl) leg ik u met toepassing
van artikel 46 van de Wvgs en artikel 5:32 van de Algemene wet bestuursrecht
een last onder dwangsom op. Ik neem deze maatregel in het belang van de Ons k•nmerk
bevordering van de Openbare veiligheId, waaronder mede moet worden verstaan ienM/1vW-2ot1/10Q4

de veiligheid van degenen die drect bij het vervoer betrokken zijn, maar ook de
veiligheid van de omgeving en van al degenen en al hetgeen zich daar bevindt.

De last houdt in dat ik u sommeer te allen tijde te voldoen aan de voor uw
onderneming geldende bepalingen op het gebied van informatieverstrekking en
beschikbaarheid van informatie bij het vervoer van gevaarlijke goederen, in casu

randnurnmer 1.4.3.6 uit bijlage 1 bij het VSG.

Indien u niet aan deze last voldoet, verbeurt u een dwangsom van € 5000,-

(vijfduizend euro) per geconstateerde overtreding, met een maximumbedrag van

€ 50.000,- (vijftigduizend euro). Ik acht gezien de zwaarte van het geschonden

belang en gelet op cle beoogde werking, de hoogte van deze dwangsom redelijk.

De komende maanden zullen inspecteurs van IVW het toezicht op de naleving van

de hierboven vermelde bepalingen intensiveren.

Dwangsommen kunnen pas worden verbeurd, een week na inwerkingtreding van

dit besluit (begunstigingstermijrl). Indien de dwangsombeschikking twee jaar na

haar inwerkingtreding van kracht is zonder dat de dwangsom Is verbeurd, komt

deze te vervallen.

Rechtsbeschermi ng
Deze brief is een besluit ingevolge de Algemene wet bestuursrecht, waartegen een

belanghebbende binnen een termijn van zes weken na dagtekening bezwaar kan

maken. Het bezwaarschrift dient minimaal te voldoen aan het bepaalde in artikel

6:5 van de Algemene wet bestuursrecht en te worden gericht aan de

Minister van Infrastructuur en Milieu
per adres IVW/RaIl- en Wegvervoer

Juridische zaken
Postbus 1511

3500 BM Utrecht

Voor alle duidelijkheid zij vermeld dat het maken van bezwaar geen schorsende

werking heeft.

Bij onverwijlde spoed kunnen belanghebbenden die bezwaar hebben ingediend

binnen de hiervoor vermelde termijn, voorlopIge voorziening vragen aan de

President van de Rechtbank van het rechtsgebied waar uw onderneming gevestigd

Is.
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Hoogachtend,
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU
namens deze,

tvw
Rd en Wegvervuer
HancJhavng Midden

Oatun
8september 2011

One kenmerk
IenMIIVW-2011/1004 S

Hoofdinspecteur
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( Inspectie Verkeer en Waterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

‘ Retouradres Postbus 1511 3500 BM Utrecht

KeyRail zvw
De directie Raii en WCgveroe(

.. Hindhaving MiddenOSi.uUS
Europaaan 40

3330 AC Zwijndrecht Utre&t
Patbus 1511
3500 8M Utrecht

Conlactpirseen

M +31(0)
F 070-4564190

yw.ni

Ons kenmsrk

( Datum 27 oktober 2011 IeaMIlvw-2011/11566
Betreft Verbeurte dwangsom uwk•nmerk

Geachte directie,

Inleiding
BIJ brief van 8 september 20111 heeft cle Inspectie Verkeer en Waterstaat (verder
te noemen: IVW) aan uw vennootschap een last onder dwangsom opgelegd. De
last strekt ertoe herhaling te voorkomen van overtreding van artikel 4,
respectievelijk artikel 5 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (hierna te noemen:
Wvgs).

Aan u is medegedeeld dat telkens als de IVW constateert dat de overtreding
plaatsvindt, uw vennootschap een bedrag van € 5000,-. verbeurt. Het maximaal
te verbeuren bedrag met dit besluit bedraagt C 50.000,-.

( U heeft bezwaar gemaakt tegen de beschikking tot het opleggen van de last onder
dwangsom. Dit bezwaar heeft echter geen schorsende werking. Daarom wordt de
dwangsom bij overtreding verbeurd.

Verbeurte
Twee inspecteurs van de IVW hebben op dinsdag 11 oktober 2011 geconstateerd
dat er in strijd met de last is gehandeld door uw vennootschap.

Op dinsdag 11 oktober 2011 hebben de twee inspecteurs van IVW op spoor 306
van het emplacement Waalhaven-Zuid, gelegen In de gemeente Rotterdam,
wagens aangetroffen die daar door of In opdracht van DB Schenker Rail Nederland
8.V. (hierna te noemen: DB Schenker) waren geplaatst. Op de vraag van de
Inspecteurs of de shiftleader van KeyRall bekend was met de UN nummers van de
gevaarlijke stoffen en de positie van de wagens op spoor 306, Is door de
shiftleader de wagenlijst van de wagens op het betreffende spoor overhandigd en
door de inspecteurs ingezien. In deze wagenlijst stond ten onrechte aangegeven
dat de tankcontairier met het nummer BIDU 4969285 geplaatst was op de wagen
met het nummer 3385 4526 577-3.

In werkelijkheid was de tankcoritainer geplaatst op de wagen met het nummer

Met kenmerk IENM/lVW-2011/10045
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3385 4575 785-2, aanwezig op hetzelfde spoor. Omdat de betreffende
tankcontaner beladen met of leeg-ongereinigd was van een brandbare vloeistof
N.E.G., UN1993, klasse VG III, heeft uw onderneming gehandeld In strijd met het
in artikel 4, respectievelijk artikel 5 van de Wvgs opgenomen verbod

Meer concreet bent u in overtreding van randnummer 1.4.3.6 van bijlage 1 van de
Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen (VSG), nu u niet de
beschikking heeft over de in dit randnummer bepaalde informatie en mij niet
gebleken is dat u er in voldoende mate voor heeft zorg gedragen dat u de
beschikking heeft over de juiste informatie.

Deze overtreding leidt tot verbeurte van de dwangsom.

WW
Rad- en Wegvervoer
Handhaving Midden

Datum
7 oktober 2011

Ons kenmerk
lenM/IVW•201 1/11656

Ik verzoek u binnen zes weken na de dag van overtreding € 5000.- over te maken
op bankrekening nummer 56.99.98.468 (ten name van Insoectie Verkeer en Wa
terstaat te Den Haan) onder vermelding van IENM/IVW-2011/11666,

Bevoegdheid tot irivordering bij clwangbevel
Ik wijs u erop dat ik bevoegd ben om verbeurde dwangsommen bij dwangbevel In
te vorderen; deze bevoegdheid is gebaseerd op de Awb. Indien u het genoemde
bedrag niet tijdig op genoemd rekeningnummer overmaakt, zal Ik u een beschik
king sturen, waarin ik aankondig dat ik overga tot Invordering.

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU
Namens deze

(

(

(
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Inspectie Verkeer en Waterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

S Retoura&es Postbus 1511 3500 OM Utrecht

Keyrail B.V. Inspectie Verkcr en
T.a.v. Waterstaat

R&l en WcgvcrvocrDeveisingel 11 Analyse & Ontwikkeling
3333 LD ZWIJNDRECHT uropalaan 40

Utrecht
PDStbus 1511
3500 OM Utrecht

Contactpersoon

T
F 070-4562709

Ona kenmerk

Datum 31 oktober 2011 0-3-11-2022.001

Betreft Bezwaarschrift Uw kenmerk

Geachte

Op 24 oktober 2011 ontving Ik uw op 21 oktober 2011 gedateerde bezwaarschrift,
gericht tegen het besluit van 8 september 2011 betreff’ing de oplegging van een
last onder dwangsom. De ontvangst van dit bezwaarschrift is u reeds bevestigd bij
brief van 26 oktober 2011.

Naar mijn voorlopig oordeel hebt u het bezwaarschrift niet binnen de daarvoor
wettelijk vastgestelde termijn van zes weken na uitreiking of verzending van het
aangevochten besluit ingediend. Ik verzoek u daarom mij binnen twee weken ria
dagtekening mede te delen om welke reden u het bezwaarschrift niet binnen clie
termijn hebt Ingediend.

Wanneer u niet reageert, kan ik uw bezwaren kennelijk niet-ontvankelijk achten.
De zaak zal dan worden afgedaan zonder dat u nog gelegenheid krijgt tot een
mondelinge toelichting en zonder dat uw bezwaren inhoudelijk aan de orde
komen.

Nadat uw reactie is ontvangen, zal Ik beoordelen of uw bezwaren verder in
behandeling kunnen worden genomen.

Besloten is om de termijn waarop de beslissing op het bezwaarschrift moet
worden genomen met vier weken te verlengen (verdaging). Dit betekent dat
binnen 10 weken op het bezwaarschrift moet worden beslist.

In deze zaak is nog niet aan alle procedurele vereisten voor het in behandeling
nemen van het bezwaarschrift voldaan. De beslistermljn van 10 weken wordt
verlengd met de termijn die gemoeid is met het alsnog voldoen aan de vereisten
of tot het moment dat de in deze brief hiervoor gestelde termijn ongebruikt is
verstreken.
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Ik vertrouw er op u hierbij voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU
namens deze,
r - ••••...••

- EGVERVOER

Inspectie Verkeer en
Waterstaat
Rail en Wegvervoer
Ana’yse & Ontwikkelhig

Datum
31 oktober 2011

0n5 kenmerk
8-3-112022.00i
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Key to Europe

Inspectie Verkeer en Waterstaat
T.a.v.
Postbus 1511
3500 BM Utrecht

Betreft: Bezwaarschrift

Geachte —

Op uw briel d.d. 31 oktober 2011 willen wij graag als volgt reageren.

KEWRAIL

Zwijndrecht, 7 november 2011

Wij realiséren ons dat wij ons bezwaarschrift één dag te laat hebben ingezonden.
Het voorbereidende traject heeft langer geduurd dan gewenst, doordat de medewerkers van wie wij
informatie nodig hadden, in rouleronde diensten werken.
Ondanks de verstreken termijn hebben wij ervoor gekozen het bezwaarschrift toch in te sturen en
zouden het zeer op prijs stellen als u deze alsnog in behandeling wilt nemen.

Wij zien uw antwoord graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Directie Keyrail

Po5tadrs Postbus 106, 3330 AC Zwijndrecht
Bezoekadres Develsingel 113333 LD Zwijndrecht
KvI( 24396737
Teletoon 088 —2333 100
Fax 088—2333150
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Inspectie Verkeer en Waterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Retouradres Postbus 1511 3500 BM Utrecht

Keyrail B.V. Inspectie Verkeer en
T.a.v. Waterstaat

Rail en WeçvervoerPostbus 108 Analyse & OntwikkeIinQ
3330 AC Zwijndrecht Europataan4o

Utrecht
Postbus 1511
3500 BM Utrecht

Contactpersoon

T 070

Ons kenmerk
B-3- 11-2022.001

Datum 9 november 2011 uwkenrnerk

Betreft Beslissing op bezwaar

Geachte

Op 24 oktober 2011 ontving ik UW O 21 oktober 2011 gedateerde bezwaarschrift,
gericht tegen het besluit van 8 september 2011 betreffende de oplegging van een
last onder dwangsom (kenmerk: IenM/EVW-20 11/10045).

Ontvankelijkheid

Alvorens inhoudelijk in te kunnen gaan op uw bezwaarschrift dient vastgesteld te
worden of het bezwaarschrift ontvankelijk is.

In artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) is bepaald dat
de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift zes weken bedraagt. De
termijn vangt aan met ingang van de dag na dle waarop het besluit op cie
voorgeschreven wijze bekend is gemaakt (artikel 6:8, lid 1, Awb).

Een bezwaarschrift is tijdig ingediend indien het voor het einde van de termijn Is
ontvangen. Bij verzending per post Is een bezwaarschrift tijdig ingediend indien
het voor het einde van de termijn ter post is bezorgd, mits het niet later dan een
week na afloop van de termijn is ontvangen (artikel 6:9 Awb).

Het bestreden besluit is door mij op 8 september 2011 aan Keyrail toegezonden,
hetgeen door u overigens ook niet weersproken wordt. De termijn voor het
Indienen van het bezwaarschrift is derhalve, gelet op het bovenstaande,
aangevangen op 9 september 2011 en geëindigd op 20 oktober 2011, 24.00 uur.

Zoals gezegd is uw bezwaarschrift gedateerd op 21 oktober 2011 en door mij ont
vangen op 24 oktober 2011. Aldus stel ik vast dat uw bezwaarschrift niet tijdig is
ingediend.

In uw brief van 7 november 2011 geeft u aan dat u zich realiseert dat het be
zwaarschrift een dag te laat is ingezonden, maar dat dit het gevolg is van het feit
dat het voorbereidende traject langer heeft geduurd dan gewenst doordat de me
dewerkers van wie ii informatie nodig had in roulerende diensten werken.
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De door ii genoemde omstandigheden vormen naar mijn oordeel geen reden om
de termijnoverschrijding verschoonbaar te achten. De Awb staat toe dat — bij
voorbeeld bij dreigende termijnoverschrijding — een pro forma bezwaarschrift
wordt ingediend: het bezwaar wordt tijdig ingesteld, maar de motivering volgt
later. Van deze mogelijkheid om de bezwaartermijn te sauveren door een pro for
ma bezwaarschrift in te zenden en de gronden van het bezwaar met de daarbij
behorende stukken op een later moment aan te vullen, heeft u geen gebruik ge
maakt.
Er zijn voor het overige geen andere omstandigheden gesteld op grond waarvan
kan worden gesproken van een verschoonbare termijnoverschrijding.

Gelet op het bovenstaande dien ik uw bezwaarschrift niet-ontvankelijk te
verklaren. Het niet-ontvankelijk verklaren van uw bezwaarschrift betekent dat Ik
niet meer toe kom aan een Inhoudelijke beoordeling van uw bezwaarschrift. Het
spijt me u niet anders te kunnen berichten.
Voor de goede orde merk ik nog op dat de bezwaartermijn in de Awb een termijn
van openbare orde Is. Dit betekent dat ik niet van de termijnstelling voor bezwaar
kan afwijken. Aan het vereiste dat een bezwaarschrift tijdig moet zijn ingediend en
voor afloop van de termijn moet zijn ontvangen wordt door de bestuursrechter
strikt de hand gehouden.

Tot slot, op grond van artikel 7:2 van de Awb stelt het bestuursorgaan
belanghebbenden in de gelegenheid te worden gehoord voordat het op het
bezwaarschrift beslist. Van het horen kan door mij echter worden afgezien indien
het bezwaarschrift kennelijk niet-ontvankelijk is (artikel 7:3, onder a, Awb).
Kennelijk niet-ontvankelijk wil zeggen dat uit het bezwaarschrift zelf reeds
aanstonds blijkt dat het bezwaarschrift niet-ontvankelijk is en er redelijkerwijs
geen twijfel mogelijk is over die conclusie. Daar deze situatie zich in casu
voordoet, heb ik u niet in de gelegenheid gesteld om gehoord te worden.

BESLUIT

InSpectie Verkeer en
Weterstaat
RaI! en Wegvervoer
Analyse OntwikkelIng

Datum
9 novenier 2011

Ons kenmerk
B-J- 11-202 2.001

Gelet op het bovenstaande verklaar ik uw bezwaarschrift gericht tegen de be
schikking van 8 september 2011 niet-ontvankelijk.

Oemep

Indien u het niet met deze beslissing eens bent, kunt u daartegen binnen zes
weken nadat de beslissing u is toegezonden beroep Instellen bij de rechtbank
Rotterdam, postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor het instellen van beroep
is griffiegeld verschuldigd.

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
namens deze,
flj

— N WEGVERVOER
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nspectie Verkeer en Waterstaat
4inisrerje van Infrastructuur en Milieu

> Rctou,c1res Po5Lu 1511 3500 01.1 Utrecht

KeyRail WW

t.a.v. de directie Rail- en Wegvervoer

Postbus 108
Ha’havng Midden
Europaiaan 40

3330 AC Zwijndrccht Utrecht

Postbut 1511
3500 OM Utrecht

Contactpersoon

N •31(G)G
F 0704564190

—_iiw ni

Datum 1 december 2011 ienr-v!VW-Oit/14331

Betreft Verbeurte dwangsom

0
Geachte directie,

Bij beschikking van 8 september 20111 is aan u een last onder dwangsom

opgelegd in verband met overtreding van artikel 4, respectievelijk artikel 5 van de

Wet vervoer gevaarlijke stoffen (hierna te noemen Wvgs), omdat u niet de in

randnummer 1,4.3,6 van bijlage 1 van het VSG bepaalde informatie kon geven, op

de wijze zoals in het randnummer is voorgeschreven.

De last is vastgesteld op €5.000,- per overtreding, met een maximum van

C50.000, -.

Eerste verbeurte
Twee Inspecteurs van de IVW hebben op dinsdag 11 oktober 2011 geconstateerd

dat er in strijd met de last is gehandeld door uw vennootschap. Bij brief van 27

oktober 20112 heb ik u de door de inspecteurs geconstateerde feiten

medegedeeld. Op grond van artikel 5:33 uit de Algemene wet bestuursrecht moet

een dwangsom binnen zes weken nadat deze van rechtswege is verbeurd, worden

betaald. In de eerder vermelde brief van 27 oktober heb ik u verzocht de

verbeurde dwangsom binnen zes weken, wat inhoudt voor 23 november 2011,

over te maken op rekeningnummer 56.99.98.468.

Aan dit verzoek heeft u niet voldaan.

Tweede verbeurte
Twee inspecteurs van de IVW hebben op woensdag 19 oktober 2011

geconstateerd dat er in strijd met de last is gehandeld door uw vennootschap. Bij

brief van 27 oktober 201 i heb ik u de door de inspecteurs geconstateerde feiten

medegedeeld. Op grond van artikel 5:33 uit de Algemene wet bestuursrecht moet

een dwangsom binnen zes weken nadat deze van rechtswege is verbeurd, worden

betaald. In de eerder vermelde brief van 27 oktober heb ik u verzocht de

verbeurde dwangsom binnen zes weken, wat inhoudt voor 1 december 2011, over

te maken op rekeningnummer 56.99.98.468

Aan dit verzoek heeft u eveneens niet voldaan.

1 Brief met kenmerk lenM/IVW’201 1/10045
2 Brief met kenmerk IenM/IVW-2011/11666

Briet met kenmerk lenM/1VW201 1/1 1667
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Invordering
Voordat ik ii kan aanmanen tot het betalen van de dwangsommen, ben ik op
grond van artikel 5:37 van de Algemene wet bestuursrecht verplicht om bij
beschikking een besluit te nemen over de invordering. Bij deze brief deel ik u
mede dat ik tot invordering van de verschuldigde dwangsommen heb besloten. Er
is naar mijn oordeel geen sprake van bijzondere omstandigheden op grond
waarvan afgezien zou moeten worden van het Invorderen. Ik verzoek u dan ook
om een bedrag ad, C10.000,- , zijnde het verschuldigde bedrag aan verbeurde
dwangsorrimen, over te maken voor 15 december 2011. De bankrekening waarop

u het bedrag kunt overmaken heeft nummer 56.99.98.468, en staat op naam van

Inspectie Verkeer en Waterstaat te Den Haag. Zou u zo vriendelijk willen zijn om

bij het overmaken te vermelden: IenM/IVW-2011/11666 en 11667.

Blijft betaling ook na deze beschikking nog achterwege dan volgt een aanmanirig

en tenslotte wordt het bedrag ingevorderd bij dwangbevel. Voor de invordering

wordt in dat geval een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld. De kosten die ik

daarvoor moet maken zullen, naast het dwangsombedrag, op u worden verhaald.

Ik vertrouw echter op vrijwillige betaling.

Rechtsbeschermi ng
Deze bnef is een besluit ingevolge de Algemene wet bestuursrecht, waartegen een

belanghebbende binnen een termijn van zes weken na dagtekening bezwaar kan

maken. Het bezwaarschrift moet minimaal voldoen aan het bepaalde in artikel 6:5

van de Algemene wet bestuursrecht en te worden gericht aan de

Minister van Infrastructuur en Milieu

per adres IVW/Rail- en Wegvervoer
Juridische zaken

Postbus 1511
3500 BM Utrecht

Voor alle duidelijkheid vermeld ik dat het maken van bezwaar geen schorsende

werking heeft

Bij onierwijlde spoed kunnen belanghebbenden die bezwaar hebben ingediend

binnen de hiervoor vermelde termijn, voorlopige voorziening vragen aan de

President van de Rechtbank van het rechtsgebied waar uw vennootschap

gevestigd is.

Deze brief heb ik aan u verzonden per gewone post en aangetekend met bericht

van ontvangst, zodat ik er zeker van ben dat de brief u heeft bereikt.

Hoogachtend,

zvw
Rad- en Wegvervoer
Handhvirig Mdden

Datum
1 ccember 2011

Ons kenmerk
IerM/IVW-201 1II324

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU
Namens deze,
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Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

etouradres Postbus IS1I 3500 OM Utrecht

KeyRail ILT
,.

,,

Rafl en Wegvervoer
Handhaving RailPostbus 108
turopalaan 403330 AC Zwijndrecht Utrecht
PQ3tbu5 1511
3500 OM Utrecht

Ons kenmerk (Datum 14 februari 2012
;LT2o12f166eBetreft Verbeurte dwangsom

Geachte directie,

Inleiding
Bij brief van 8 september 20l1 heeft de Inspectie Verkeer en Waterstaat, als
rechtsvoorganger van de Inspectie Leefomgeving en Transport (verder te noemen:
ILT) aan uw vennootschap een last onder dwangsom opgelegd. De last strekt
ertoe herhaling te voorkomen van overtreding van artikel 4, respectievelijk artikel
5 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (hierna te noemen: Wvgs).

Aan u is medegedeeld dat telkens als de ILT constateert dat de overtreding
plaatsvindt, uw vennootschap een bedrag van C 5000,-. verbeurt. Het maximaalte verbeuren bedrag met dit besluit bedraagt € 50.000,-.

Verbeurte
Twee inspecteurs van de ILT hebben op donderdag 2 februari 2012 geconstateerd
dat er door uw vennootschap in strijd met de last is gehandeld.

Op donderdag 2 februari 2012, rond 08.00 uur hebben de twee inspecteurs op
spoor 208 van rangeeremplacement Kijfhoek de trein met nummer 44600
aangetroffen, die daar door of in opdracht van D8 Schenker was geplaatst. In de
trein troffen zij als 23 wagen bezien vanaf de locomotief aan de ketelwageri van
het type Zgs, met het nummer 2380 7464 010-9. De ketelwagen was volgens de
aanduiding daarop beladen met of leeg ongereinigd van Ethyleenoxide (UN 1040).

Op de wagenlijst van de betreffende trein 44600, die zij bij de ter plaatse
aanwezige verkeersleiding van uw onderneming hebben opgevraagd, stond bij de23 wagen, bezien vanaf de locomotief, geen aanduiding van de aanwezigheid van
een gevaarlijke stof. Ook anderszins is mij niet gebleken dat u de beschikking had
over deze informatie.

Hiermee heeft uw onderneming gehandeld In strijd met de aan u op 8 september
2011 opgelegde last. In de last is u opgelegd te allen tijde te voldoen aan de aan
u opgelegde verplichtingen. In de last Is u opgedragen ten alle tijde te voldoen (aan randnummer 1.4.3.6 uit bijlage 1 bij het VSG. ti heeft deze bepaling

Met kenmerk IENM/IVW-201 1/10045
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overtreden nu u met de beschikking had over de In dit randnummer bepaalde
informatie en mij niet gebleken is dat u er in voldoende mate voor heeft zorg
gedragen dat u de beschikking had over de juiste informatie.

DatumDeze overtreding leidt tot verbeurte van de dwangsom. 2012

Ons kenmerkIk verzoek ii binnen zes weken na de dao van overtreding, nat wil zeggen ulterlilk 1LT-2D2/1666
15 maart 20I. (5.000.- overoemaakt te hebben oo bankrekening nummer
56.99,98.468 (ten name van Insoectie Leeforngeving en Trpnsi,prt te Den Haag)
onder vermelding van IIT-201211668.

Bevoegdheid tot invordering hij dwangbeve)
Ik wijs u erop dat ik bevoegd ben om verbeurde dwangsommen bij dwangbevel in
te vorderen; deze bevoegdheid is gebaseerd op de Awb. Indien u het genoemde
bedrag niet tijdig op genoemd rekeningnummer overmaakt, zal ik u een beschik
king sturen, waarin ik aankondig dat Ik overga tot invordering.

Voor alle duidell)kheid wijs ik u erop dat deze brief geen besluit bevat in de zin
van de Algemene wet bestuursrecht. Daarom Is het niet mogelijk hiertegen be
zwaar of beroep in te stellen.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU
Namens deze,

ZIT
Reil en Wegvervoer
endhavInQ RaB

(
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( nspectie Leefomgeving en Transport
iinisrerie van lnfrasrrucruuren Milieu

Reiiiradres Postbus )S1 t 3500 GM UtrehI

l<eyRail
ILT

De directie Rait en Wegvervoer
Handhaving Rai)Postbus 108
Europa)aan 403330 AC Zwijndrecht Utrecht
Postbus 1511
3500 BM Utrecht

Contactpersoon

lLen1.nl

Ons knrnerkDatum 5 maart 2012 ILT.2012/1676
Betreft Verbeurte dwangsom

Geachte directie,

Inleiding
Bij brief van 8september 2011’ heeft de Inspectie Verkeer en Waterstaat, als
rechtsvoorganger van de Inspectie Leefomgeving en Transport (verder te noemen:
ILT) aan uw vennootschap een last onder dwangsom opgelegd. De last strekt
ertoe herhaltng te voorkomen van overtreding van artikel 4, respectievelijk artikel
5 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (hierna te noemen: Wvgs).

Aan ii is medegedeeld dat telkens als de ILT constateert dat de overtreding
plaatsvindt, uw vennootschap een bedrag van € 5000,-. verbeurt. Het maximaal
te verbeuren bedrag met dit besluit bedraagt C 50.000,-.

Verbeurte
Een Inspecteur van de ILT heeft op donderdag 2 februari 2012 geconstateerd dat
er door uw vennootschap In strijd met de last is gehandeld.

Op donderdag 2 februari 2012, rond 14.15 uur heeft de inspecteur op spoor 207
van rangeeremplacement Kijfhoek de trein met nummer 61701 aangetroffen, die
daar door of in opdracht van 03 Schenker was geplaatst. In de trein trof de
inspecteur de wagen met het nummer 3387 7868 519-2. De wagen was volgens
de aanduiding daarop leeg ongereinigd van Butylacrylaten, gestabiliseerd (UN
2348).

Op de wagenlijst van de betreffende trein 61701, dle hij bij de ter plaatse
aanwezige verkeersleiding van Keyrail heeft opgevraagd, stond bij de wagen met
het nummer 3387 7868 519-2 vermeld dat deze leeg ongereinigd was van
Butadienen (UN 1010).

Hiermee heeft uw onderneming gehandeld in strijd met de aan u op 8 september
2011 opgelegde last. In de last is u opgelegd te allen tijde te voldoen aan de aan
u opgelegde verplichtingen. In de last is u opgedragen ten alle tijde te voldoen
aan randnummer 1.4.3.6 uit bijlage 1 bij het VSG. U heeft deze bepaling

( overtreden nu u niet de beschikking had over de in dit randnummer bepaalde

Met kenmerk IENM/IVW-2011/10045
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informatie en mij nret gebleken is dat u er in voldoende mate voor heeft zorg ILT
gedragen dat u de beschikking had over de juiste informatie. Rai en Weve,-voer

Handhaving Rail

Deze overtreding leidt tot verbeurte van de dwangsom.
DaLum
5 maart 2012Ik verzoek u binnen zes weken na de dag vn overtredina dat wil zeggen uiterlijk Ons kenni,k15 maart 2012, C5000- overgemaakt te hebben op bankrekening nummer ILT-2012/1676

5699.98.468 (ten name vanjnsoectie Leefompeving en Transport te Den Hppg’
onder vermelding ian ILT-2012/1676,

Bevoegdheid tot invorderirig bij dwangbevel
Ik wijs u erop dat ik bevoegd ben om verbeurde dwangsommen bij dwangbevel in
te vorderen; deze bevoegdheid is gebaseerd op de Awb. Indien u het genoemde
bedrag niet tijdig op genoemd rekeningnummer overmaakt, zal ik u een beschik
king sturen, waarin ik aankondig dat ik overga tot invordering.

Voor alle duidelijkheid wijs ik u erop dat deze brief geen besluit bevat in de zin
van de Algemene wet bestuursrecht. Daarom is het niet mogelijk hiertegen be
zwaar of beroep in te stellen.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU
Namens deze,

(
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Pijinenummer
Rapport 1

R.pportnumrner

702/040811/085 S/6065/VSG

RAPPORT INSPECTIE EMPLACEMENT VENLO

1. Inleiding

Dit rapport is opgemaakt naar aanleiding van een inspectie in het kader van de thema-actie
‘weet wat er staar op het emplacement Venlo.

2. Onderzoek
Op donderdag 4 augustus 2011, omstreeks 08.45 uur heb ik een inspectie uitgevoerd op het

emplacement Venlo
Tijdens mijn inspectie zag ik dat op drie sporen treinen met gevaarlijke stoffen waren geplaatst.
Het betrof twee treinen met reservoirwagens, welke voorzien waren van gevi/stid 23/1965 en 1
trein niet reservoirwagens voorzien van gevi/stid 268/1005.
Om 08.55 uur heb Ik telefonisch contact opgenomen van Pro Rail te Utrecht en
op mijn vraag aan — wat er op het emplacement Venlo aan wagens met
gevaarlijke stoffen stond deelde zij mij mede dat zij het na ging vragen en mij terug zou bellen.
Omstreeks 09.25 uur heb ik wederom contact opgenomen en werd mij iiedegedeeld
dat de navolgende treinen op het emplacement Venlo stonden:
- Treinnummer 47323 op spoor 12 (23/1965)en
- Treinnummer 49757 op spoor 8 (26871005).
Tevens werd gemeld dat treinnummer 40036, zijnde een containertrein net het emplacement
was op gereden, hetgeen door mij ook werd geconstateerd.

(() Bij aanvang van de inspectie stond er nog een trein met reservoirwagens met gevi/stid 23/1965,
echter van deze trein (477940 die ik omstreeks 09.15 uur van het emplacement zag vertrekken
kon geen treinnummer worden verstrekt.
BIJ navraag heb ik van de vervoerder DB Schenker Rail Nederland NV direct de benodigde
wagenlijsten en vervoersdocumenten van deze treinen per fex ontvangen.

Aan Backoffice heb ik omstreeks 09.25 uur medegedeeld dat het leveren van de
benodigde informatie niet binnen hun gestelde termijn van 15 minuten lag, hetgeen Bntern
zou gaan bespreken.
Waarvan door mij, aldus naar waarheid is opgemaakt dit rapport te Utrecht op 8 augustus 2011.

De inspecteur,

Trsn.pørt a.d W$.t UsnimaM k.pKIofat. Me4huli
Trnpes$ IflIc1OsI. N$Itls,.d
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Rapport 1
Rpportnummer

702/090811/1007/6065/VSG

RAPPORT INSPECTIE EMPLACEMENT SLOE

1. Inleiding

Dit rapport is opgemaakt naar aanleiding van een inspectie in het kader van de thema-actie
“weet wat er staat” op het emplacement Sloe.

2. Onderzoek
Op dinsdag 9 augustus 2011, omstreeks 10.07 uur heb ik een inspectie uitgevoerd op het
emplacement Sloe.
Tijdens mijn inspectie zag ik dat op diverse sporen reservoirwagens met gevaarlijke stoffen
waren geplaatst
Het betrof reservoirwagens, welke voorzien waren van gevi/stid 23/1965, 239/1010, 80/1805 en
446/2447.
Om 10.07 uur heb ik telefonisch contact opgenomen met Pro Rail te Utrecht en
op mijn vraag aan wat er op het emplacement Sloe aan wagens met
gevaarlijke stoffen stond deelde hij mij mede dat het na ging vragen en mij terug zou bellen.
Omstreeks 10.38 uur ben ik teruggebeld door en zijn de overzichten van de wagens
met gevaarlijke stoffen per fax en per mail aan mij toegezonden.

De overzichten ontvangen van Back Office kwamen overeen met de daadwerkelijk aanwezige
wagens met gevaarlijke stoffen op het emplacement Sloe.

(j

_______

Aan — heb ik omstreeks 10.47 uur medegedeeld dat het leveren van de
benodigde informatie niet binnen hun gestelde termijn van 15 minuten lag.
Waarvan door mij, aldus naar waarheid is opgemaakt dit rapport te Vianen op 9 augustus 2011.

De inspecteur,

tr.nipn anti Water M.nayement nIpeclorlle NrtIwPind
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Rapport 1
Rapportnummer

702/2908 11/0951/6OGS/VSG

RAPPORT INSPECTIE EMPLACEMENT SLOE

1. Inleiding

Dit rapport is opgemaakt naar aanleiding van een inspectie in het kader van de thema-actie
kweet wat er staat op het emplacement Sloe.

2. Onderzoek
Op maandag 29 augustus 2011, omstreeks 09.51 uur heb ik een inspectie uitgevoerd op het
emplacement Sloe.
Tijdens mijn inspectie zag ik dat op diverse sporen reservoirwagens met gevaarlijke stoffen
waren geplaatst.
Het betrof reservoirwagens, welke voorzien waren van gevi/stid 23/1965, 239/1010 en 39/2348.
Om 09.51 uur heb ik telefonisch contact opgenomen met Pro Rail te Utrecht en
op mijn vraag aan wat er op het emplacement Sloe aan
wagens met gevaarlijke stoffen stond deelde ‘nij mede dat Iliet na ging vragen en mij
terug zou bellen.
Om 10.09 uur ben ik teruggebeld door en werd medegedee’d dat de vraag uitgezet
was naar de vervoerders 08 Schenker Rail Nederland NV, Rurtalbahn Benelux 8V en Captrain.
Tevens werd medegedeeld dat men de treindienstleider Roosendaal ging bellen welke treinen
er eventueel onderweg zouden zijn en men zou de toezichthouder van Pro Rail op het
emplacement Sloe gaan bellen voor een overzicht.
In afwachting van de informatie heb ik met de toezichthouder van Pro Rail gesproken, welke mij
mededeelde dat hij geen overzicht van het emplacement Sloe had, wat door hem tevens in mijn
bijzijn telefonisch medegedeeld werd aan Pro Rail.

Om 10.21 uur werd ik gebeld door welke mij mededeelde dat hij de
informatie van Rurtalbahn en Captrain per fax had toegezonden, maar in afwachting was van de
informatie van DB Schenker.

Om 11.02 uur werd ik wederom gebeld door welke mij mededeelde dat
er twee wagenljsten van DB Schenker per fax toegezonden waren.

Uit inspectie van de aanwezige wagons op het emplacement Sloe bleek dat op spoor 54
aanwezige 21 wagens overeenkwamen met de mij toegezonden wagenhijst.
De 8 wagens op de mij eveneens toegezonden wagentjst werden door mij niet aangetroffen op
het emplacement.

Trnpcn and WaerMingemPnt nspctotaIe Jehbnd
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Rapport 2
Repportnummer

702/2908111095 1/6O6SIVSG

Tijdens mijn inspectie werden de navolgende wagens aangetroffen;
Spoor 53, 31 lege ongereinigde gaswagens, UN 1965 en UN 1010;

- Spoor 51, 24 lege ongereinigde gaswagens, UN 1965 en UN 1010 en
- De reparatiesporen 5 lege ongereinigde wagens UN 1965, UN 1010 en UN 2348.

Van bovengenoemde wagens heb ik geen wagenlijsten van - Pro Rail ontvangen.
Van een aanwezige medewerker van 05 Schenker heb ik wel een wagenljst van spoor 53
ontvangen.

Aan heb ik omstreeks 12.30 uur medegedeeld dat het
leveren van de benodigde informatie niet binnen hun gestelde termijn van 15 minuten lag en
tevens onvolledig was.
Door verd aan mij medegedeeld dat men afhankelijk was van het
aanleveren door de diverse vervoerders en dat het langer duurde omdat men tijdens mijn
verzoek te maken had gehad met 3 calamiteiten, welke door

moesten worden afgehandeld.
Waarvan door mij, aldus naar waarheid is opgemaakt dit rapport te Utrecht op 30 augustus
2011.

De inspecteur,

Tarupor r,d WaLr Manaernn 7nspcIoiiIe Nthritands
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Inspectie Verkeer en Waterstaat
Ministerie wan In,frczstwcwuren Milieu

> Retouradres Postbus 1.511 3500 BM Utrecht

Pro Ra ii
t.a.v de Directie Ral- en Wegvervoer

Handhaving Midden
Postbus 2038 uropaLaan 40
3500 G Utrecht Utrecht

Po5tbus 1511

3500 M Utrecht

Contactpersoon

M 31(0)6-
F 070-4564190

ivw.nl

Ons kenmerk
Datum 8 september 2011 lenM/IVW-2011110046

Betreft Beschikking last onder dwangsom

Geachte directie,

In artikel 4 respectievelijk 5 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (hierna te
noemen: Wvgs) Is onder meer bepaald dat het verboden is handelingen te
verrichten als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Wvgs, voor wat betreft
gevaarlijke stoffen met een vervoermiddel per spoor. In artikel 3 van deze Wvgs Is
bepaald dat bepaalde categorieën stoffen, die bij de Regeling vervoer over de
spoorweg van gevaarlijke stoffen (hierna te noemen: VSG) zijn aangewezen,
uitgezonderd zijn van dit verbod mits de in deze ‘JSG gestelde regels in acht zijn
genomen.

Bij deze VSG behoren de volgende bijlagen:
a) Bijlage 1: voorschriften betreffende het vervoer van gevaarlijke stoffen op

Nederlands grondgebied over de spoorweg, zijnde de Nederlandse
vertaling van het RIO;

b) Bijlage 2: voorschriften in afwijking van of in aanvulling op bijlage 1;
c) Bijlage 3: erkende instanties als bedoeld in artikel 1 van de VSG.

Door toezichthouders van de Inspectie Verkeer en Waterstaat (hierna te noemen:
IVW) is geconstateerd dat u een aantal keren deze bepalingen heeft overtreden.

Overtredina 1
Op donderdag 4 augustus 2011, op of omstreeks 08.45 uur werd door een
toezichthouder van de IVW een Inspectie uitgevoerd op het station van Venlo.
Door de toezichthouder is geconstateerd dat op het station van Venlo treinen
aanwezig waren, met daarin opgenomen vervoermiddelen als is bedoeld in artikel
2 van de Wvgs. Met die voertuigen werden gevaarlijke stoffen vervoerd. Het
betrof trein 47323 op spoor 12, trein 49757 op spoor 8 en trein 40036 die om
ongeveer 9.15 uur is vertrokken van station Venlo.

De toezichthouder heeft op 4 augustus 2011, op of omstreeks 08.55 uur
telefonisch contact opgenomen met ProRail Backoffice te Utrecht. Hij heeft in dit
telefoongesprek aan uw medewerker gevraagd of er op station Venlo wagens met
gevaarlijke stoffen aanwezig waren, waar deze wagens zich bevonden en welke
stoffen het betrof. De toezichthouder heeft vastgesteld dat deze informatie niet
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binnen 15 minuten aan hem gegeven kon worden door ProRail Backofl9ce. zvw
De toezichthouder heeft overigens vastgesteld dat de door hem opgevraagde RaU en Wegvcroer

Handhaving Middengegevens bij de vervoerder bekend en beschikbaar waren.

Datum
OvertredtnQ 2 8september2011
Op dinsdag 9augustus 2011, op oomstreeks 10.07 uur werd door een Ons kenmerk
toezichthouder van de IVW een inspectie uitgevoerd op het emplacement Sloe, Ie,irv1vw-2o11/too46

gelegen In de gemeente Borssele. Door de toezichthouder is geconstateerd dat op
dit emplacement op verschillende sporen vervoermiddelen aanwezig waren, als is
bedoeld in artikel 2 van de Wvgs, waarmee gevaarlijke stoffen vervoerd werden.

De toezichthouder heeft op 9 augustus 2011, op of omstreeks 10.07 uur
telefonisch contact opgenomen met ProRail Backol’flce te Utrecht. Hij heeft In dit
telefoongesprek aan uw medewerker gevraagd of er op het rangeeremplacement
Sloe wagens met gevaarlijke stoffen aanwezig waren, waar deze wagens zich
bevonden en welke stoffen het betrof. De toezichthouder is 31 minuten later (om
ongeveer 10.38) teruggebeld door uw medewerker. In dit telefoongesprek is aan
de toezichthouder door uw medewerker de gevraagde informatie gegeven.

Overtreding 3
Op maandag 29 augustus 2011, op of omstreeks 09.5 1 uur werd door een
toezichthouder van de JVW een inspectie uitgevoerd op het emplacement Sloe,
gelegen In de gemeente Borssele. Door de toezichthouder is geconstateerd dat op
dit emplacement op verschillende sporen vervoermiddelen aanwezig waren als is
bedoeld In artikel 2 van de Wvgs, waarmee gevaarlijke stoffen vervoerd werden.

De toezichthouder heeft op 29 augustus, op of omstreeks 09.5 1 uur telefonisch
contact opgenomen met ProRail Backoffice te Utrecht. Hij heeft in dit
telefoongesprek aan uw medewerker gevraagd of er op rangeeremplacement Sloe
wagens met gevaarlijke stoffen aanwezig waren, waar deze wagens zich bevonden
en welke stoffen het betrof. De toezichthoucier heeft vastgesteld dat na 30
minuten (om 10.21 uur) een deel van de Informatie door hem Is ontvangen, na 71
minuten (om 11.02 uur) is aanvullende informatie door de toezichthouder
ontvangen.

Door de toezichthouder Is na inspectie van de aanwezige wagens op het
emplacement Sloe vastgesteld dat de op spoor 54 aanwezige 21 wagens
overeenkwamen met de aan hem toegezonden wagenlijst. De 8 wagens op de aan
hem eveneens toegezonden wagerilijst werden niet aangetroffen op het
emplacement. Het betrof wagenlijsten van vervoer door DB Schenker. Door de
toezichthouder is overigens vastgesteld dat de aan hem verstrekte informatie niet
compleet was. Op spoor 53 bevonden zich 31 wagens met gevaarlijke stoffen
(leeg, ongereinigd), op spoor 51 24 wagens met gevaarlijke stoffen (leeg,
ongereinigd) en op de reparatiesporen bevonden zich S wagens met gevaarlijke
stoffen (leeg, ongerelnigd). Informatie over deze wagens Is niet door u aan de
toezichthouder geleverd.

De betreffende informatie hierdoor niet tijdig en niet volledig geleverd.

Met deze overtredingen is door u gehandeld In strijd met randnummer 1.4.3.6 van
bijlage 1 van het VSG, waarin onder meer wordt bepaald:

de Infrastructuurbeheerder
a)
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b) Moet ervoor zorgdragen dat hij te allen tijde gedurende het vervoer snel xvw
en onbeperkt toegang heeft tot de volgende informatie: Ra11 en Wegvervoer

— Samenstelling van de trein, door vermelding van het nummer van Midden

de wagen en het wagen type, indien dit niet onderdeel is van het
Datum

wagennummer; 8 september 2011
— UN-nummers van de gevaarlijke goederen die in of op elke wagen Ons kenmerk

worden vervoerd, of, indien alleen gevaarlijke goederen verpakt in IenM/Ivw-2en/10046
gellmlteercfe hoeveelheden worden vervoerd overeenkomstig
hoofdstuk 3,4, informatie dle de aanwezigheid daarvan aangeeft
indien kenmerking van de wagen of de grote container
overeenkomstig hoofdstuk 3.4 is voorgeschreven;

— Positie van de wagens in de trein (volgorde van de wagens).

Deze gegevens mogen al/een bekend gemaakt worden aan de instanties
die deze nodig hebben voor doeleinden van veiligheid, beveiliging of
noodmaatregelen

Ik constateer dat u op 4 augustus, 9 augustus en 29 augustus 2011 heeft
gehandeld in strijd met het in artikel 4, respectievelijk artikel S van de Wvgs
opgenomen verbod, omdat u op deze data niet de in randnummer 1.4.3.6 van
bijlage 1 van het VSG bepaalde informatie kon geven, op de wijze zoals in het
randnumrner Is bepaald.

Uit oogpunt van zorgvuldigheid heb Ik u per brief van 1 juli 2011 mijn voornemen
tot het opleggen van een last onder dwangsom aangekondigd. Daarbij heb ik u in
de gelegenheid gesteld om mij uw zienswijze kenbaar te maken. Op 14juli 2011
heeft u uw brief met daarin uw zienswijze verstuurd1.
In deze brief geeft u aan dat u het belang van informatievoorziening bij het
transport van gevaarlijke goederen onderkent en onderschrijft.
U geeft verder aan dat u vanaf 1 augustus 2011, in geval van een incident binnen
15 minuten de huipdiensten de relevante informatie kunt verschaffen. Ten eerste
constateer Ik dat u in de bij de overtredingen omschreven situaties, niet voldoet
aan de aan uzelf opgelegde eis. Ten tweede leid ik uit de door ii gekozen
formuleringen af dat u voor een te beperkte Invulling van de op u rustende
verplichting kiest. Ii beperkt de informatie voorziening tot hulpdlensten, terwijl u
niet duidelijk maakt of daaronder vallen alle instanties die de gegevens nodig
hebben in verband met veiligheid, beveiliging of noodmaatregelen. Verder geeft u
twee andere beperkingen aan. 0 geeft aan dat u in geval van een incident over de
informatie beschikt en dat de informatie binnen 15 minuten beschikbaar is. In het
randnummer wordt bepaald dat u te allen tijde over de informatie moet
beschikken en dat er snel en onbeperkte toegang tot die informatie moet zijn.
Daar voldoet u niet aan. Immers, de informatie moet niet alleen bij incidenten
beschikbaar zijn maar op elk moment wanneer dat nodig is. Ook is het zo dat
tijdsperiode van 15 minuten te lang kan zijn voor noodsituaties. Daaruit leid ik af
dat u, ook als u wel voldoet aan de door u aangegeven en aan uzelf opgelegde
eisen, niet voldoet aan de voor u krachtens de wet geldende eisen.

Sanctie
In vervolg op deze brief, alsmede de publicatie van het rapport “weten wat er
staat” (Onderzoek naar treinen met gevaarlijke goederen op emplacementen, d,d.
15 juni 2011 als gepubliceerd op de website www.ivw,nl) leg ik u met toepassing

1 Brief d.d, 14juli 2011 met kenmerk 2865955

Pagina 3 van 4



van artikel 46 van de Wvgs en artikel 5:32 van de Algemene wet bestuursrecht ivw
een last onder dwangsom op. Ik .neem deze maatregel in het belang van de Ra11 en Wegvervoer

bevordering van de openbare veiligheid, waaronder mede moet worden verstaan handhaving M,dden

de veiligheid van degenen die direct bij het vervoer betrokken zijn, maar ook de
Datum

veiligheid van de omgeving en van al degenen en al hetgeen zich daar bevindt. S seplember 2011

Ons k•nmetk
De last houdt in dat ik u som meer te allen tijde te voldoen aan de voor uw IenM/!vw-2011/10045

onderneming geldende bepalingen op het gebied van informatieverstrekking en
beschikbaarheid van informatie bij het vervoer van gevaarlijke goederen, in casu
randnummer 1.4.3.6 uit bijlage 1 bij het VSG.

Indien u niet aan deze last voldoet, verbeurt u een dwangsom van € 5000,-
(vijfduizend euro) per geconstateerde overtreding, met een maximumbedrag van
€ 50.000,- (vijftigduizend euro), Ik acht gezien de zwaarte van het geschonden
belang en gelet op de beoogde werking, de hoogte van deze dwangsom redelijk.

De komende maanden zullen inspecteurs van IVW het toezicht op de naleving van
de hierboven vermelde bepalingen intensiveren.

Dwangsommen kunnen pas worden verbeurd, een week na inwerkingtreding van
dit besluit (begunstigingstermijn). Indien de dwangsombeschikking twee jaar na
haar inwerkingtreding van kracht is zonder dat de dwangsom is verbeurd, komt
deze te vervallen.

Rechtsbescherming
Deze brief is een besluit Ingevolge de Algemene Wet bestuursrecht, waartegen een
belanghebbende binnen een termijn van zes weken na dagtekening bezwaar kan
maken. Het bezwaarschrift dient minimaal te voldoen aan het bepaalde in artikel
6:5 van de Algemene wet bestuursrecht en te worden gericht aan de

Minister van Infrastructuur en Milieu
per adres IVW/Rail- en Wegvervoer

3uridische zaken
Postbus 1511

3500 BM Utrecht

Voor alle duidelijkheid zij vermeld dat het maken van bezwaar geen schorsende
werking heeft. Bij onverwijide spoed kunnen belanghebbenden die bezwaar
hebben ingediend binnen de hiervoor vermelde termijn, voorlopige voorziening
vragen aan de President van de Rechtbank van het rechtsgebied waar uw
onderneming gevestigd Is.

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU
namens deze,
DE INSPECTEUR IVWJP.AIL- EN WEGVERVOER

mr. P. Hoekstra
Hoofdinspecteur
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Aan de Minister van Infrastructuur en Milieu1
P.a. Inspectie Verkeer en Waterstaat’RaiI- en Wegvervoer
Juridische Zaken
Postbus 1511
3500 BM UTRECHT

Datum 20 oktober 2011 Bndetd door

Uwbstetdd 8september2011 prorail.nl
Mobtvl

Uwkenmvk IenM/IWV-201 1110046
Ons kenmerk EDMS 2937420

Onderwerp Bezwaarschrift

Inrramin.g.ni.rd Geacbte heer 1 mevrouw1
Re910 CenIiaI. Intrasysternen,

Vbeid, Mdteu & JuddId Bij bovenvermelde brief (zie bijlaqe 1) heeft de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) aan ProRail
8ehw, Vilkgheld BV. een last onder dwangsom opgelegd, onder meer betreffende het handelen In strijd met artikel

3 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, in samenhang met de Regeling vervoer over de
B.zoekedrse spoorweg van gevaarlijke stoffen (VSG), bijlage 1, zijnde het vigerende RID, randnummer 1.4.3.6.

o ta In de aangehaalde bepalingen Is de irifrastructuurbeheerder, in casu de beheerder van
MoreeIsepart 3 hoofdspoorwegen in Nederland zijnde ProRail BV., verplicht om ervoor zorg te dragen dat hij te

3511 EP Utrecht allen tijde snel en onbeperkt toegang heeft tot informatie betreffende treinen die zijn geladen met
gevaarlijke stoffen, gedurende het vervoer daarvan.

Postadres

pasttus zoe De l\fW onderbouwt de gestelde overtreding door een aantal praktijksituaties aan te halen, waarbij
3500 c Utrect1 ProRall de desbetreffende gegevens op verzoek van de 1W) niet (tijdig) heeft kunnen overleggen

aan de l\,W. De 1W) is van mening daarmee aan te tonen dat ProRail blijkbaar niet “te allen tijde
www.pmraLn snel en onbeperkt toegang heeft” tot deze gegevens. Dat wil zeggen dat ProRail, naar de mening

van de IVW, kennelijk de voorschriften ten aanzien van de wijze van aanleveren van gegevens
door de spoorwegonderneming aan de beheerder niet na leeft.

De MW heeft ProRail de sanctie opgelegd om te allen tijde te voldoen aan de voor ProRall
geldende bepalingen op het gebied van informatieverstrekking en beschikbaarheid van informatie
bij het vervoer van gevaarlijke goederen, in casu volgens randnummer 1.4.3.6 uit bijlage 1 bij de
Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen (VSG).

Hierbij maakt ProRail tijdig bezwaar tegen de opgelegde last onder dwangsom en licht dat
hieronder toe.

PruRati Dv., Kvk30124359 ABN AMRO 451Q52014



Het wettelijk kader
Middels het VSG zijn in Nederland verplichtingen uit hoofde van het Reglement betreffende het
internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen (RIO) in Nederlandse regelgeving
geïmplementeerd.

Randnummer 1.4.3.6 van het RIO luidt als volgt:
êIf 436 De Infrastructuurbeheerder

In het kader van sectie 1.4.1 heeft de infrastructuurbeheerder in het bijzonder de volgende plichten.
De infrastructuurbeheerder

a) moet ervoor zorgdragen dat voor rangeerterreinen interne rarnpenplannen
overeenkomstig hoofdstuk 1.11 worden opgesteld;

b) moet ervoor zorgdragen dat hij te allen tijde gedurende het vervoer snel en
onbeperkt toegang heeft tot de volgende informatie:

* samenstelling van de trein,
- UN-nummers van de vervoerde gevaarlijke stoffen,
- plaats van deze wagens in de trein,
- massa van de lading.
Deze gegevens mogen alleen bekend gemaakt worden aan de instanties die deze
nodig hebben voor doeleinden van veiligheid, beveiliging of noodrnaatregelen.

Opmerking: De wijze van aanlevering van de gegevens moet worden vastgelegd in de regelingen
voor het gebruik van de spoorweginfrastnictuur.

In randnumnier 1.4.2.2 van het RID zijn verplichtingen van de vervoerder opgenomen.
Randnummer 1.4.2.2.5 luidt:
1.4.2.2.5 De vervoerder moet waarborgen dat de beheerder van de gebruikte

spoorweginfrastructuur te allen tijde gedurende het vervoer snel en onbeperkt toegang kan
krijgen tot de Informatie die het hem mogelijk maakt te voldoen aan de voorschriften van
1.4.3.6 b).
Opmerking: De wijze van aanlevering van de gegevens moet worden vastgelegd in de
regelingen voor het gebruik van de spcorweglnfrastructuur.

De Inspectie heeft in haar last de cursief gedrukte opmerking, die deel uit maakt van beide
randnummets, niet opgenomen. Deze is echter essentieel. Het RID bevat immers de opdracht aan
de wetgever van de verdragssluitende staten om in regelingen voor het gebruik van de
infrastructuur, dat wil zeggen: publiekrechtelijke regelingen, de wijze van aanlevering van de
gegevens door de vervoerder aan de beheerder vast te leggen. Als de wijze van aanlevering van
de gegevens niet is vastgelegd, kunnen vervoerder en beheerder bezwaarlijk aan cie verplichtingen
van het randnummer voldoen.

Voorschriften ten aanzien van de wijze van aanlevering van de gegevens ontbreken echter in de
regelingen voor het gebruik van de spoorweginfraslructuur. Artikel 4 van het 8esuit spoorverkeer
schrijft de door de spoorwegondememing voor vertrek van een Irein te leveren Informatie voor.
Onder trein wordt blijkens artikel 1 onder c Besluit spoorverkeer verstaan: een spoorvoertuig of
samenstel van spoorvoertulgen. Ten aanzien van wagens met gevaarlijke stoffen dle geen
onderdeel van een trein zijn, zoals overstaande wagens, of wagens waar mee gerangeerd wordt
zijn geen voorschriften opgenomen. Over treinen, niet voor vertrek gereed, zijn evenmin
voorschriften opgenomen. Artikel 4 van het Besluit spoorverkeer bevat geen voorschriften ten
aanzien van de wijze van aanlevering van de gegevens. Artikel 4 Besluit spoorverkeer is derhalve
een onvolledige implementatie van randnummer 1.4.3.6 RID. De tijd die een
spoorwegonderneming heeft cm de gegevens aan de beheerder te leveren is met name niet
bepaald, ondanks de opmerking in het RIO.

2/4
§
0



PYCRajl

De inspectie stek op pagina 3 van de last echter;

U geeft verder aan dat u vanaf 1 augustus 2011, In geval van een incident binnen 15 minuten de
huipdiensten de relevante Informatie kunt verschaffen. Ten eerste constateer ik dat u In de bij de
overtredingen omschreven situaties, niet voldoet aan de aan uzelf opgelegde eis. Ten tweede leid
ik uit de door u gekozen formuleringen af dat u voor een te bepericte Invulling van de op u rusteride
verphchting kiest. ti beperkt de informatie voorziening lot huipdiensten, terwijl u niet duIdelijk maakt
of daaronder vallen alle instanties die de gegevens nodig hebben In verband met veiligheid,
beveiliging of noodrnaatregelen. Verder geeft u twee andere beperkingen aan. U geeft aan dat u In
geval van een incident over de informatie beschikt en dat de Informatie binnen 15 minuten
beschikbaar ls.

Van een verplichting als bedoeld In de derde volzlri in dit citaat Is echter geen sprake, zoals
hierboven uiteengezet, laat staan dat een dérgelijke verplichting niet na is gekomen. Dat de
beheerçler en de vervoerders zelf In de praktijk een norm van 15 minuten voor aanlevertijd
hanteren, wat daar verder van zij, kan alleen al daarom geen voorwerp van toezicht voor IVVV
zijn, nu de wettelijke grondslag daarvoor ontbreekt.

Naleving van VSGI RU)
Voorzover hel overtredingen van de aan te leveren gegevens betreft, als bedoeld In
randnummer 1.4.3.6 RID, constateert ProRail met de IVW dat deze gegevens voor alle
overtredingen aangeleverd zijn. Op de verzoeken van de MN heeft ProRail bovendien terstond
passende actie ondernomen om de gevraagde gegevens aan de 1VW te leveren. De gegevens
waren te allen tijde beschikbaar en zijn zonder beperkingen zo snel mogelijk geleverd. Dat de
backoffice hiervoor handelingen moet verrichten, waarmee meer of minder tijd gemoeid is, doet
daar niks aan af.

ProRail heeft dan ook bezwaar tegen de constatering, dat gehandeld zou zijn In strijd met de
voorschriften van RN 1.4.3.6 RIO.

De volledigheid van de geleverde informatie
Onderdeel van overtreding 3 is de vaststelling dat de toezichthouder op spoor 53 en 51 en op
‘de reparatiesporen’ van het emplacement Sloe ledige wagens met gevaarlijke stoffen heeft
aangetroffen, waarover door ProRail geen Informatie is geleverd.

De zorgplicht als bedoeld in randnummer 1.4.3.6 RID kan ProRail slechts uilvoeren indien de
betrokken spoorwegondememingen de bedoelde informatie aan ProRail aanleveren,
daargelaten dat de wijze van aanteveren onbepaald Is. ProRail kan slechts aanleveren aan
1VW en hulpdiensten wat zij aangeleverd heeft gekregen door de vervoerder.

Blijkens raridnummer 1.4.2.2.5 RID moet de vervoerder waarborgen dat de beheerder van de
gebruikte spoorweginftastwchur te allen tijde gedurende het vervoer snel en onbeperkt toegang
kan krijgen tot de Informatie die het hem mogelijk maakt te voldoen aan de voorschriften van
1.4.3,6 b). Nu de toezichthouder wagens aan heeft getroffen waarvan de aanwezigheid
klaarblijkelijk bij ProRail onbekend was, heeft de betrokken spooiwegondememlng In strijd met RIO
RN 1.4.2.2.5 gehandeld. Blijkens de overige bepalingen ten aanzien van de verplichtingen van de
vervoerder in RIO RN 1.4.2.2 Is het de zorg van de vervoerder om voor de volledigheid en juistheid
van de Informatie in te staan.

De last is in zoverre ook om die reden onrechtmatig aan ProRail opgelegd.
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Begunstigingstennijn
De last is opgelegd zonder begunstigingstermn, heLgeen ProRail als onzorgvuldig en onredelijk
bezwarend voorkomt Waren er voorschriften geweest dle ProRail overtreedt, dan had ProRail In de
gelegenheid gesteld moeten worden om daaraan te voldoen.

Verzoek
ProRail verzoekt u, gezien het voorgaande, uw besluit van 8 september 2011 In te trekken.

Hoogachtend,

ijlpQe:
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Inspectie Verkeer en Waterstaat
Rail en Wegvervoer
La.v.
Postbus 1511
3500 BM UTRECHT

Verkeer en
VIatrst zt
RgishatIe;umrner:

tngek2’n.: j 3D-i
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Part J 1 i ‘ J

Bazoekadres

De Inktpot

Moreesepak 3

3511 EP Utrecht

Postadres

PosLbus 2036

3500 GA Utrecht

Dalurn

Uwbdefdd

Uw kenmerk

Ons kenmerk

Onderwerp

24 oktober 2011
8 september 2011
lenM/IVW-201 1110046
2948502
Gevaarlijke stoffen op emplacementen

www.pcoreiLnl Ik heb wel de behoefte om in dit verband nadere context te geven als het gaat om onze positie
m.b.L gegevens over gevaarlijke stoffen op emplacementen. Daar waar ProRail, zoals in het
bezwaarschrift is aangegeven, geen verantwoordelijkheid kan dragen voor de inhoud van de door
vervoerders te leveren gegevens, wil ProRail wel verantwoordelijkheid dragen voor de tijdige
aanlevering van data met betrekking tot de gevaarlijke stoffen. Dat deze verantwoordelijkheid wel in
het RID wordt benoemd, maar onvolledig is geïmplementeerd in het Besluit Spoorverkeer, is een
zaak voor de wetgever.

ProRail is daarbij nu niet tevreden met snelheid waarmee de gegevens in samenwerking met de
vervoerders thans worden/kunnen worden geleverd. Op grond van het enige tijd geleden ingezette
verbetertraject bedraagt de levertijd nu ce. 15 minuten. ProRail is van mening dat door toepassen
van verbeteringen in het huidige proces mogelijk nog een geringe tijdwinst is te boeken (in
samenspraak met vervoerders).

Het streven is echter uiteindelijk een situatie te bereiken waarbij gegevens worden geleverd met
een snelheid die recht doet aan de doelstelling van de belanghebbenden (instanties voor
afhandeling van calamiteiten, veiligheid, beveiliging of noodmaatregelen). Zo dient het leveren van
data in geval van een calamiteit passend te zijn aan de termijn waarde hulpdiensten om vragen.

Proa 1, v, K4c 30124359, ABN AMRO 451952014
0
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Dtroctia Geachte 1

In deze brief wil ik graag de context scheppen behorende bij het bezwaarschrift met als kenmerk
2937420 dd. 20 oktober 2011.

ProRail Is van mening dat wanneer een Beschikking Last onder Dwangsom terecht wordt
opgelegd, ProRail Is gehouden een dergelijke beschikking op te volgen en alles in het werk moet
stellen om de aanleiding tot de Beschikking weg te nemen. In het voorliggende geval is ProRail van
mening dat de tenlastelegging echter onterecht is, hetgeen het bezwaarschrift verklaard (hierbij zij
verwezen naar het betreffende document voor verdere argumentatie).
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Daarbij is het naar idee van ProRait niet uitgesloten dat die levenng uiteindelijk real time’ dient te
gebeuren. Dus met een veel kortere doorlooptijd dan nu het geval is (ook nog nadat mogelijke
verbeteringen in het huidige proces en hulpmiddelen zijn doorgevoerd).

Een dergelijke situatie kan naar idee van ProRail alleen worden bereikt door gezamenlijk optrekken
van vervoerders, Keyrail en ProRail, waarbij wordt gewerkt aan een ander proces met
gebruikmaking van andere hulpmiddelen. Gedachte is nu dat een dergelijk traject ca. 1 jaar
doorlooptijd vergt. Nader onderzoek is nog nodig om die doorlooptijd beter te onderbouwen. In dit
verband zou ProRail willen verkennen of en in welke mate de Inspectie Verkeer en Waterstaat
betrokken zou willen worden in een dergelijk traject.

Ik zou het op prijs stellen om de inhoud van deze brief nog eens nader toe te lichten in een gesprek
op directieniveau (met directeur J. Voppen van ProRail Verkeersleiding). In dat gesprek zou ook in
gezamenlijk overleg kunnen worden vastgesteld hoe we kunnen omgaan met het mogelijke
verschil van mening dat bestaat over de regelgeving uit het RID en hoe die is vertaald naar het
Besluit Spoorverkeer.

Ik zie uw uitnodiging tot een dergelijk gesprek met belangstelling tegemoet
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fnspectie Verkeer en Waterstaat
Ministerie van nfrasrnJauur en Milieu

Controle rangeeremplacement Onnen; 1
november 2011.

Versie

Datum 4 november 2011
Status definitief
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IVW Staf
Rail- en Wegvervoer

Contactpersoon

Auteur
Projectnumrner

Inspecteur î’
T 070-4562985
M +31(0)6

Ivw.n

774011111 103011O8.VSG
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Rapport: 7?4.O11111.1030.1108.VSG.

Betreft: Niet aanleveren juiste informatie door ProRail.

0p dinsdag 1 november 2011, heb ik, rapporteur, een onderzoek ingesteld binnen
het spoor emplacement te Onnen, gelegen binnen de gemeente Haren.

Teneinde concreet vast te kunnen stellen welke gevaarlijke stoffen zich binnen dit
emplacement bevonden, heb Ik, rapporteur telefonisch cotact gezocht met de
Infrastructuur beheerder, ProRail. Ik werd te woord gestaan door

Zoals toegezegd heeft ProRail, mij, rapporteur bInnen 15 minuten de gevraagde
informatie per mail doen toekomen.

Blijkens de opgave van DB Schenker Rai! Nederland BV, bij mail van Mevr. S.
Bayhan, Transport Coördinator, aan ProRail, zouden zich voor deze onderneming
geen gevaarlijke stoffen bevinden op het emplacement Onneri.

Tijdens controle op het emplacement trof ik rapporteur een 7-tal reservoirwagens
welke leeg en ongerelnigd waren van UN 1268, Aardoliedestillaat, 3, II VSG. Naar
ik, rapporteur zag waren deze reservoirwagens voorzien van de volgende
wagennummers:
33R1V-BOD-Wasco-7844870-5
33R1V-80D-Wasco-784487 5-4
33R1V-80D-Wasco-7844847-3
33R1V-800-Wasco-7844876-2
33R1V-BOD-Wasco-7844882-0
33R1V-80D-Wasco-784484 1-6
33R1V-80D-Wasco-784487 2-1

Bij telefonische navraag bleek mij rapporteur dat door 08 Schenker dit niet was
gemeld bij de hfrastructuurbeheerder ProRail.

Gezien vorenstaande heeft ProRail niet de juiste informatie geleverd omtrent de
aanwezige reservolrwagens met gevaarlijke stoffen en derhalve niet voldaan aan de
in sectie 1.4.3.6 RIO genoemde zorgplicht als vermeld in de opgelegde beschikking
last onder dwangsom.

Aldus opgemaakt op 4 november 2011,

De rapporteur,
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> Retouradres Postbus 1511 3500 N Utredt

inspectie Verkeer en Waterstaat
Ministerie van lrzfrasmitwuren Milieu

ProRali B.V.
T. a v.
Postbus ZUJts

3500 GA UTRECHT

In,p.etle Verkeer en
W.teitaet
Rail en Wevervor
Analyse & Ontwtkketlng
Europalaan 40
Utrecht
Postbus 1511
3500 BM Utrecht

Contactpersoon

T 070
F 070-4562799

Datum 4 november 2011
Betreft Bezwaarschrift

Op 21 oktober 2011 ontving Ik uw op 20 oktober 2011 gedateerde bezwaarschrift,
gericht tegen het besluit van 8 september 2011 betreffende de oplegglng van een
last onder dwangsom. De ontvangst van dit bezwaarschrift Is u reeds bevestigd bij
brief van 26 oktober 2011.

Naar mijn voorlopig oordeel hebt ii het bezwaarschrift niet binnen de daarvoor
wettelijk vastgestelde termijn van zes weken na uitreiking of verzending van het
aangevochten besluit Ingediend. ik veitoek u daarom mij binnen twee weken na
dagtekening mede te delen om welke reden u het bezwaarschrift niet binnen die
termijn hebt Ingediend.

Wanneer u niet reageert, kan Ik uw bezwaren kennelijk niet-ontvankelijk achten.
De zaak zal dan worden afgedaan zonder dat u nog gelegenheid krijgt tot een
mondelinge toelichting en zonder dat uw bezwaren inhoudelijk aan de orde
komen.

Nadat uw reactie Is ontvangen, zal Ik beoordelen of uw bezwaren verder In
behandeling kunnen worden genomen.

Besloten is om de termijn waarop de beslissing op het bezwaarschrift moet
worden genomen met vier weken te veriengen (verdaging). Dit betekent dat
binnen 10 weken op het bezwaarschrift moet worden beslist.

In deze zaak Is nog niet aan alle procedurele vereisten voor het in behandeling
nemen van het bezwaarschrift voldaan. De beslistermljn van 10 weken wordt
verlengd met de termijn die gemoeid is met het alsnog voldoen aan de vereisten
of tot het moment dat de In deze brIef hiervoor gestelde termijn ongebruikt Is
verstreken.

One kenmerk
8-3- 1 t2023.001

Uw kenmerk
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Ik vertrouw er op u hierbij voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU
namens deze,
DEI VERVOER

EnpectIe Verkeer en
Watertait
Rafl en Wegvervoer
Analyse 1 OntwkkeUng

Datum
4 november 2011

Ons kenmerk
8•3- 2 -Z023.Q01
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Inspectie Verkeer en Waterstaat
scerie van lnfrasrruauur en Milieu

‘ Recouradres Postbus tSlt 3500 BM utrecht

ProRail WW

t.a.v. cie directie RaI en Wegvervoer

Postbus 2038 ViflQ Midden
Europaiabn 40

3500 GA Utrecht utrecrn
PostbU5 1511
3500 BM Utrecht

M +31(0)6-
F 070-4564190

Ons kenmerk
Datum 8 november 2011 tenM/IVW-2031/12266

Betreft Verbeurte dwangsom Uw kenmerk

Geachte directie,

Inleiding
Bij brief van 8 september 2011’ heeft de Inspectie Verkeer en Waterstaat (verder
te noemen: IVW) aan uw vennootschap een last onder dwangsom opgelegd. De
last strekt ertoe herhaling te voorkomen van overtreding van artikel 4,
respectievelijk artikel 5 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (hierna te noemen:
Wvgs).

Aan u is medegedeeld dat telkens als de WW constateert dat de overtreding
plaatsvindt, uw vennootschap een bedrag van C 5000,-. verbeurt. Het maximaal
te verbeuren bedrag met dit besluit bedraagt C 50.000,-.

IJ heeft bezwaar gemaakt tegen de beschikking tot het opleggen van de last onder
dwangsom. Dit bezwaar heeft echter geen schorsende werking. Daarom vindt,
ondanks het bezwaar, verbeurte plaats indien en zodra zich een overtreding
voordoet.

Verbeu rte
Een inspecteur van de JVW heeft op dinsdag 1 november 2011 geconstateerd dat
er door uw vennootschap in strijd met de last is gehandeld.

De betreffende inspecteur heeft bij uw onderneming navraag gedaan over de op
het spoorwegemplacement van Onnen, gelegen in de gemeente Haren aanwezige
wagens met gevaarlijke stoffen. Door uw onderneming is de gevraagde Informatie
via E-mail aan de inspecteur geleverd.

Door de inspecteur s daarop gecontroleerd welke wagens op het eerder vernielde
spoorwegemplacement aanwezig waren. De inspecteur trof op spoor 415a van het
spoorwegemplacement te Onnen de volgende reservoirwagens aan:
3380 7844 870-5
3380 7844 875-4
3380 7844 847-3

Met kenmerk tENM/IVW-201 /10046
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3380 7844 876-2
3380 7844 882-0 Rad- en Wegvervoer

3380 7844 84 1-6 Haridhavng Midden

3380 7844 872-1
Datum
8 november 2011

Deze wagens waren leeg, ongereinigd van aardoliedestillaten, klasse 3 (UN 1268). Ons kenmerk
De wagens waren op het betreffende spoor door of in namens DB Schenker IenM/WW-20fl/12266
geplaatst. Deze wagens maakten geen deel uit van de opgave zoals die door uw
onderneming aan de Inspecteur van WW s gedaan.

Hiermee heeft uw onderneming gehandeld in strijd met de aan u op 8 september
2011 opgelegde last. In cle last is u opgelegd te allen tijde te voldoen aan de aan
u opgelegde verplichting uit randnummer 1.4.3.6 van bijlage 1 van de Regeling
vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen (VSG).U bent in overtreding van
dit randnummer, nu u niet de beschikking heeft over de hierin bepaalde informatie
en mij niet gebleken is dat u er in voldoende mate voor heeft zorg gedragen dat u
de beschikking heeft over de juiste informatie.

Deze overtreding leidt tot verbeurte van de dwangsom.

Ik verzoek u binnen zes weken na de dan van overtreding € 5000.- over te maken
go bankrekening nummer 56.99.98.468 (ten name van Inspectie Verkeer en Wa
terstaat te Den Haan) onder vermelding van IENM/IVW-20111 12266.

Bevoegdheid tot invordering bij dwangbevel
Ik wijs u erop dat ik bevoegd ben om verbeurde dwangsommen bij dwangbevel in
te vorderen; deze bevoegdheid is gebaseerd op de Awb. Indien u het genoemde
bedrag niet tijdig op genoemd rekeningnummer overmaakt, zal ik u een beschik
king sturen, waarin ik aankondig dat ik overga tot invordering.

Voor alle duidelijkheid wijs ik u erop dat deze brief geen besluit bevat in de zin
van de Algemene wet bestuursrecht. Daarom is het niet mogelijk hiertegen be
zwaar of beroep in te stellen.

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU
Namens deze
DE INPECTE VERVOER
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De Minister van Infrastructuur en Milieu,
namens deze de inspecteur (VW/Rail en Wegvervoer

iostouS 1511
35L0BM UTRECHT

— Ii

Datum

One kenmerk

Uw kenmerk

Onderwerp

15 november2011
2972106

8-3-1 1-2023.001
Bezwaarschrift

Behandeld door

Telefoonnummer

Faxnummer

-maI)

Asi.tsninag.rnent

V&gheld, MIau

& JuridIsch Beheer

U heeft per brief van 4 novemberji. ProRail gevraagd mee te delen waarom ProRail haar op 20
oktober 2011 gedateerde bezwaarschrift niet binnen de daarvoor gestelde termijn ingediend heeft

Bezoekedras Het bezwaarschrift van ProRail is, zoals door uw inspectie op26 oktober bevestigd, op2l oktober
De lnklpot ji. ontvangen. Het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft Is gedateerd op8 september

Moreelsepaxk 2011. Krachtens artikel 6:7 Awb vangt de bezwaartermijn aan met ingang van de dag na die
3511 i’ Ulreclil waarop het besluit op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt. Dat wil zeggen dat de termijn

voor het indienen van bezwaren op9 september2011 is aangevangen.
Peetadres Blijkens artikel 6:9 Awb eindigt de termijn op de laatste dag van de termijn. Dat wil zeggen dat de

Poathus 2038 termijn op 21 oktober om 24.00uur Is geêindigd.
3500 o Utrecht Op20 oktober heeft ProRail het bezwaarschrift veizonden, maar abusievelijk niet ondertekent.

Deze datum valt binnen de termijn en het bezwaarschrift is tijdig ter post bezorgd, zodat aan het
wN.pror&i.nl vereiste van art. 6:9 lid 2 Awb Is voldaan. Op 21 oktober heeft ProRail een ondertekend exemplaar

om haar administratieve nalatigheid te herstellen nagestuurd en bovendien elektronisch
toegezonden. De Inhoud van het bezwaarschrift is ongewijzigd. Derhalve heeft ProRail haar
bezwaarschrift tijdig ingediend, ook indien u enkel het getekend exemplaar als ontvankelijk
beschouwd.

Overigens betreurt ProRail het dat omtrent het tijdig Wdienen thans onduidelijkheid Is ontstaan bij u.
ProRail streeft er naar om zo snel mogelijk te reageren, maar in het onderhavige geval bleek de
gehele termijn benut te moeten worden.
ProRail gaat er van uit dat u het bezwaarschrift Inhoudelijk in behandeling neemt

Ter verdere toelichting in verband met uw standpunt geeft ProRail u het volgende in overweging.

De voorschriften ter naleving waarvan de last ziet roepen vragen op. Door uw inspectie is mede
onderkend dat bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid ten aanzien van volledigheid van aangeleverde
gegevens niet eenduidig geregeld is. Daarover zijn tussen uw inspectie en ProRali gesprekken
gevoerd, waarbij ProRail reeds aankondigde dat zij een bezwaarschrift in zou dienen.

Niet alleen in het belang van ProRail, maar ook in het belang van betrokken
spoorwegondememingeri en uiteindelijk hulpdiensten en bewoners en bednjven in de nabijheid van

§

1
030 235 79 84



spoorwegen vindt ProRail het van groot belang dat over de aangevoerde bezwaren duidelijkheid
bestaat Dle duidelijkheid kan In eerste Instantie door uw inspectie in een beslissing op de
bezwaren worden geboden.

ProRail merkt op dat zij het van het grootste belang acht dat informatie ten aanzien van
aanwezigheid van gevaarlijke stoffen adequaat en tijdig aangeleverd kan worden aan de partijen
die deze Informatie nodig hebben voor de uitvoering van hun taken. ProRail denkt en werkt daarom
constructief mee aan een proces voor het aanleveren van informatie, dat voor alle betrokkenen
voldoet. Daarnaast hecht ProRail er groot belang aan dat een dergelijk proces in juridische zin
eveneens goed Is geborgd. Het bezwaarschrift beoogt daaraan een bijdrage te leveren.

ProR all verzoekt u daarom haar bezwaren in beharidehng te nemen en vert7ouwt erop dat de
ontvankelijkheid van haar bezwaarschrift geen deel uit hoeft te maken van de verdere procedure.
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Inspectie Verkeer en Waterstaat
Mînisrerie van infrastructuur en Milieu

, ReIourares Postbus 1511 3500 BM Utrecht

ProRaf 1 XVW
t.a.v. de directie Rai!- en Wegvervoer

Handhaving MiddenPostbus 2038
Curopalaan 40

3500 GA Utrecht Utrecht
Postbus 1511
3500 BM Utrecht

Contacpersoon

F070» u
@ivw, ni

Ons kenmerkDatum 19 december 2011 ieriM/IVW-201 1/ 14573
Betreft Invorderingsbeschikking dwangsom Uw kenmerk

Geachte directe,

Bij beschikking van 8 september 2011’ is aan u een last onder dwangsom
opgelegd in verband met overtreding van artikel 4, respectievelijk artikel 5 van de
Wet vervoer gevaarlijke stoffen (hierna te noemen Wvgs), omdat u niet de in
randnummer 1.4.3.6 van bijlage 1 van het VSG bepaalde informatie kon geven, op
de wijze zoals in het randnumrner Is voorgeschreven.
De last is vastgesteld op (5.000,- per overtreding, met een maximum van
(50.000,-.

U heeft op 20 oktober 2011 een brief met daarin uw bezwaar tegen deze
beschikking ingediend2.Dit bezwaar heeft geen schorsende werking. Daarom
vindt, ondanks het bezwaar, verbeurte plaats indien en zodra zich een overtreding
voordoet.

Verbeurte
Een inspecteur van de IVW heeft op dinsdag 1 november 2011 geconstateerd dat
er door uw vennootschap In strijd met de last is gehandeld.

De betreffende inspecteur heeft bij uw onderneming navraag gedaan over de op
het spoorwegemplacement van Onnen, gelegen in de gemeente Haren aanwezige
wagens met gevaarlijke stoffen. Door uw onderneming is de gevraagde informatie
via E-rnail aan de inspecteur geleverd.

Door de inspecteur is daarop gecontroleerd welke wagens op het eerder vermelde
spoorwegemplacement aanwezig waren. De inspecteur trof op spoor 415a van het
spoorwegemplacement te Onnen de volgende reservoirwagens aan:
3380 7844 870-5
3380 7844 875-4
3380 7844 847-3
3380 7844 876-2
3380 7844 882-0
3380 7844 84 1-6

Brief met kenmerk lenM/!VW- 2011/10046
‘ Brief niet kenmerk EDMS 2937420
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33807844872-1 ivw
Raii en Wegvervoer

Deze wagens waren leeg, ongereinigd van aardoliedestillaten, klasse 3 (UN 1268). Handhaving Midden

De wagens waren op het betreffende spoor door of namens DB Schenker
geplaatst. Deze wagens maakten geen deel uit van de opgave zoals die door uw 1dcmber 2011onderneming aan de inspecteur van IVW is gedaan.

Ons kenmerk
lenM/IVW-201 1/14573

Hiermee heeft uw onderneming gehandeld in strijd met de aan u op 8 september
2011 opgelegde last. In de last is u opgelegd te allen tijde te voldoen aan de aan
u opgelegde verplichting uit randnummer 1.4.3.6 van bijlage 1 van dc Regeling
vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen (VSG). U bent In overtreding
van dit randnummer, nu u niet de beschikking heeft over de hierin bepaalde
informatie en mij niet gebleken is dat u er in voldoende mate voor heeft zorg
gedragen dat u de beschikking heeft over de juiste informatie.

Deie overtreding leidt tot verbeurte van de dwangsom. De verbeurte heb ik u
eerder bij brief van 8 november 2011 medegedeeld3Op grond van artikel 5:33 uit
de Algemene wet bestuursrecht moet een dwangsom binnen zes weken nadat
deze van rechtswege is verbeurd, worden betaald. In de eerder vermelde brief van
8 november heb ik u verzocht de verbeurde dwangsom binnen zes weken, wat
inhoudt voor 13december 2011, over te maken op rekeningnummer
56.99.98.468.
Aan dit verzoek heeft u niet voldaan.

Invordering
Voordat ik u kan aanmanen tot het betalen van de dwangsom men, ben Ik op
grond van artikel 5:37 van de Algemene wet bestuursrecht verplicht om bij
beschikking een besluit te nemen over de invordering. Bij deze brief deel ik Ii
mede dat ik tot invordering van de verschuldigde dwarigsommen heb besloten. Er
is naar mijn oordeel geen sprake van bijzondere omstandigheden op grond
waarvan afgezien zou moeten worden van het invorderen. Ik verzoek u dan ook
om een bedrag ad. C5.000,-, zijnde het verschuldigde bedrag aan verbeurde
dwangsommen, voor 2 januari 2012 over te maken. De bankrekening waarop u
het bedrag kunt overmaken heeft nummer 56.99.98.468, en staat op naam van
Inspectie Verkeer en Waterstaat te Den Haag. Zou u zo vriendelijk willen zijn om
bij het overmaken te vermelden: IenM/IVW-2011/12266.

Blijft betaling ook na deze beschikking nog achterwege dan volgt een aanmaning
en tenslotte wordt het bedrag ingevorderd bij ciwangbevel. Voor de invordering
wordt in dat geval een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, De kosten die ik
daarvoor moet maken zullen, naast het dwangsombedrag, op u worden verhaald.
Ik vertrouw echter op vrijwillige betaling.

Brief met kenmerk lenM/IVW-201 1/12266
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Rechtsbescherming ivw
Deze brief is een besluit ingevolge de Algemene wet bestuursrecht, waartegen een Wegvervoer

belanghebbende binnen een termijn van zes weken na dagtekening bezwaar kan “g Midden

maken. Het bezwaarschrift moet minimaal voldoen aan het bepaalde in artikel 6:5
Datumvan de Algemene wet bestuursrecht en te worden gericht aan de 2011

Ons kanmerk
Minister van Infrastructuur en Milieu fenM/IVW2O1 1/L4573
per adres IVW/Rail- en Wegvervoer

Juridische zaken
Postbus 1511

3500 BM Utrecht

Voor alle duidelijkheid vermeld ik dat het maken van bezwaar geen schorsende
werking heeft.

Bij onverwijide spoed kunnen belanghebbenden die bezwaar hebben ingediend
binnen de hiervoor vermelde termiJn, voorlopige voorziening vragen aan de
President van de Rechtbank van het rechtsgebied waar uw vennootschap
gevestigd is.

Deze brief heb ik aan u verzonden per gewone post en aangetekend met bericht
van ontvangst, zodat ik er zeker van ben dat de brief u heeft bereikt.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU
Namens deze,

EGVERVO ER
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nspectie Leefomgeving en Transport
linisterie van lnfraswictuuren Milieu

Retouradres Postbus 1511 3500 BM Utrecht

AANGETEKE[’JD MET EW1JS VAN ONTVANGST ILT
Pro Rail Rati en Wegvervoer

1-tandhaving Railt.a.v. de dtrectie
Europalaan4oPostbus 2038 Utrecht

3500 GA Utrecht Postbus 1511
3500 6M Utrecht

Contactpersoon

0)
F 070 4564190

ELenT.nT

Datum 20 januari 2012
betreft aanmaning betaling dwangsom

Geachte directie,

Op 19 december 20111 heb ik u medegedeeld, dat ik op grond van het bepaalde in
artikel 5:37, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht heb besloten om over
te gaan tot het invorderen van de eerder verbeurde dwangsom. De dwangsom is
verbeurd in verband met overtreding van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

In dezelfde brief heb ik u verzocht om een bedrag ad € 5.000, -, zijnde het
hiervoor vermelde bedrag aan verschuldigde dwangsommeru vôér 2 januari 2012
aan de Inspectie Verkeer en Waterstaat (1VW) over te maken. Aan dit verzoek is
door u geen gehoor gegeven.

Met deze brief verzoek ik u nogmaals het verschuldigde bedrag te betalen. De
bankrekening waarop u het bedrag kunt overmaken heeft nummer 56.99.98.468,
en staat op naam van Inspectie Leefomgeving en Transport te Den Haag, waar de
IVW inmiddels in is opgegaan. Zou u zo vriendelijk willen zijn om bij het
overmaken te vermelden: IenM/IVW-2011/12266.
Als dit bedrag niet binnen één week na verzending van deze brief wordt
overgemaakt, zal het bedrag worden geïnd na tussenkomst van de deurwaarder.
De kosten die ik daarvoor moet maken zullen, naast het dwangsombedrag, op uw
onderneming worden verhaald.

Deze brief heb ik aan u verzonden per gewone post en aangetekend met bericht
van ontvangst, zodat ik er zeker van ben dat de brief u heeft bereikt.

Ons kenmerk
ILT-?012/587

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MJLIEU
Namens

:TEUR !I’ ‘ERVOER

Bij brief met kenmerk JenM)IVW-2011/145?3
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Minister van Infrastructuur en Milieu
Per adres IVW/Rail- en Wegvervoer
Juridische zaken
Postbus 1511
3500 BM UTRECHT

2 iAN ::îiz

Datum

Uw kenmefk

Onderwerp

20 januari 2012
lenMllVW-201 1114573
Bezwaar
invorderingsbeschikkirig
dwangsom

Behandeld door

Telefoonnummer

Faznummer

E-mait

Geachte Minister,

Operatie

Assetnianagement,Veiltgheld,

MIfleu, .iur Bel,

B.zokadres

De Jrrktpot

Moreelsepaik 3

3511 EP Utrecht

Postadres

Postbus 2038

3500 GA Utrecht

Op 19 december 2011 heeft u besloten tot invordering van de op8 november 2011 verbeurde
dwangsom in verband met een door u geconstateerde overtreding door ProRail van de aan ProRail
op 8 september 2011 opgelegde last onder dwangsom. U vordert de dwangsom in omdat op 1
november 2011 wagens zijn aangetroffen op emplacement Onneri, welke geen deel uitmaakten
van de opgave van ProRail.

Bij dezen tekent ProRail tijdig bezwaar aan tegen uw besluit tot invordering van voornoemde
dwangsom.

Onder verwijzing naar het gestelde in het bezwaarschrift van ProRail van 20 oktober 2011 - zie
bijlage 1 - deelt ProRail uw constatering niet dat ProRail randnummer 1.4.3.6 van bijlage 1 van de
Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen (VGS) heeft overtreden.

w.prorail ni Voor het emplacement Ortnen beschikt ProRail over een rampenplan als bedoeld in randnummer
1 .4,3.6a VGS. ProRail handelt daarom niet in strijd met dit voorschrift Daargelaten dat de
vermeende overtreding van dit voorschrift op geen enkele wijze aangetoond of onderbouwd wordt,
ziet de last onder dwangsom klaarblijkelijk niet op randnummer 1.4.3.6a VGS. Een grondslag voor
het invorderen van een dwangsom op dit punt ontbreekt daarom.

Met betrekking tot het beweerdeljk door ProRail overtreden voorschrift van randnurnmer 1.4.3Gb
VGS is het op grond van randnummer 1.4.2.2.5 VGS de vervoerder die moet waarborgen dat de
beheerder van de gebruikte spoorweginfrastructuur te allen tijden gedurende het vervoer snel en
onbeperkt toegang kan krijgen tot informatie die het mogelijk maakt te voldoen aan de voorschriften
van randriummer 1 .4.3.6b VGS. In het invorderingsbesluit constateert u dat de betrokken wagens
door of namens OB Schenker zijn geplaatst.
Gezien bovenstaande is niet begrijpelijk waarom invordering van een dwangsom bij ProRail aan de
orde zou zijn, nu ProRail niet de normadressaat is van deze bepaling. In zoverre is het besluit
onrechtmatig.

U is niet gebleken dat ProRail in voldoende mate heeft zorg gedragen voor het ter beschikking zijn
van de juiste informatie. Daargelaten dat op de Beheerder geen verplichting rust om opgaven van
Spoorwegondememingen te controleren, is niet gemotiveerd op welke basis deze conclusie door u
getrokken is. Het besluit is in zoverre onder andere onzorgvuldig voorbereid en in strijd met het

@prorail.n 1
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ProRaiI

ProRa verzoekt u in verband met het voorgaande uw besluit tot Invordering van de dwangsom in
te trekken.

Omdat nog niet bestolen is op het bezwaarschrift van ProRaIl van 20 oktober 2011 ,en het mede
daarom voor ProRsO onduidelijk is op wece termijn duidelijkheid ontstaat over de Inhoud van uw
besluit op bezwaar, terwijl onderwijl dwangsomrnen verbeurd worden, zal ProRali de
voorzieningenrechter van de Rechtbank Utrecht verzoeken een voorlopige voorziening te treffen
inzake uw besluit tot Invordering van de dwangsom en het besluit tot oplegging van een
dwangsom.
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de Rechtspraak

Rechtbank Utrecht

bezoekadres
Vrouwe Justitiaplein 1
3511 EX Utrecht

Correspondenljeadres
Postadres: Postbus 13023,
3507 LA Utrecht

t (030) 22 33 000
t Algemeen (030)22 33 498
Voorlopige Voorzieningen
(030)22 33 548
www rechispraakni
Royal Bank of Scotland
56.99.90,696

Bij beantwoording de datum en
ons kenmerk vermelden Wilt u
slechts één zaak in uw brief
behandelen.

Geachte heer/mevrouw,

Over het verzoek om een voorlopige voorziening mei pmcedurenumnier 12 / 267 BESLU deel ik u hei

volgende mee.

De rechtbank heeft van ProRail B,V. een verzoekschrift (met bijlagen) ontvangen. Ik stuur u hiervan

een kopie.

Ik verzoek u per omgaande de stukken in te dienen die betrekking hebben op deze zaak.

Ik verzoek u:
- alle aan het bestreden besluit voorafgaande stukken in te zenden, inclusief de al bij het

verzoekschrift overgelegde stukken;

- de stukken te nummeren;
- de stukken in chronologischc volgorde te leggen;
- de stukken in tweevoud en enkelzijdig gekopieerd aan te leveren;

- vergezeld van een inventarislijst.

Als u wilt dat op bepaalde stukken geheimhouding wordt toegepast, dan moet u de betreffende

stukken in een afzonderlijke gesloten envelop doen, mei daarop de vermelding “geheimhouding an.

8:29 Awb”. De gesloten envelop moet u vervolgens met de redenen waarom u verzoekt om

geheimhouding in een gewone envelop verzenden of met een koeriersdienst laten bezorgen.

Wilt u naam, telefoon- en faxnummer van de functionaris die de zaak bij u behandelt vermelden?

U kunt tegelijkertijd met de stukken een verweerschrift indienen.

Als u naar aanleiding van deze brief vragen hebt, kunt u contact opnemen met de administratie van de

rechtbank op het hierboven vermelde doorkiesnummer.

Sector bestuursrecht
Rechtbank Utrecht

Minister van Infrastructuur en Milieu, per adres IVM/Rai- en
Wegvervoer Juridische zaken
La.v.
Postbus 1511
3500 BM Utrecht

datum 26januari 2012
onderdeel Cluster C

(( contactpersoon -

doork,esnumrner 030
ons kenmerk proccdurcnurnrner 12/267 BESLU
uw 1merk

bijlage(n)

taxnummer afdeling

onderwerp
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het verzoek van ProRail B.V. te Utrecht
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of schrijfi, verzoek ik u het procedurenummer te vermelden.

datum

kenmerk
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Operati.

As5etmana9ementV&Ugheid,

Mieu, Jur Beh

Bezoekadro

De Inkipot

Moreelsepark 3

3511 EP Uttecht

Postadres

Postbus 203a

3500 GA Utrecht

PrcRajl

Geachte Voorzieningenrechter,

r INGEKOMEN
Rechtbank Utfecht

2i JAN2012

Sector Civie
GriffieHi

ProRait BV. (hierna: ProRail) verzoekt uw Rechtbank een voorlopige voorziening te treffen inzake
de door de Minister van Infrastructuur en Milieu genomen besluiten d.d. 19 december 2011 (bijlage
1) en 8 september 2011 (bijlage 2) aangaande de oplegging van een last onder dwangsom en
invordering van een dwangsom in verband met een door de Minister gestelde overtreding van de
wettelijke plicht om als beheerder van de hoofdspoorwegen zorg te dragen voor het te allen tijde
bestaan van een snelle en onbeperkte toegang tot Informatie betreffende treinen die zijn geladen
met gevaarlijke stoffen, gedurende het vervoer daarvan. Tegen belden besluiten Is door ProRalt
bezwaar gemaakt. Op 8 november 2011 heeft een inspecteur van de Inspectie Verkeer en
Waterstaat geconstateerd dat ProRail in strijd zou hebben gehandeld met de eerder genoemde last
van 8 september2011, hetgeen geleid heeft tot verbeurte van de dwangsom (bijlage 3).

w pioraitni Onder verwijzing naar het gestelde in het bezwaarschrift van ProR all van 20 oktober 2011 inzake
het besluit van 8 september 2011 (bijlage 4) en het bezwaarschrift d.d. 12 januari 2012 inzake het
besluit van 19 december 2011 (bijlage 5) deelt ProRail de constatering van de Minister niet dat
ProRail de daarin genoemde bepalingen van de Regeling vervoer over de spoorweg van
gevaarlijke stoffen (VSG) heeft overtreden. De inhoudelijke motivering uit de genoemde
bezwaarschriften kan als herhaalt en ingelast worden beschouwd, maar kan als volgt worden
samengevat. De Minister legt aan ProRail een last onder dwangsom op vanwege een gestelde
overtreding van verschillende bepalingen uit de VSG, terwijl deze bepalingen onvoldoende
specifiek zijn, dan wel niet op een wijze zoals door de minister wordt voorgesteld in de VSG zijn
opgenomen, dan wel niet tot ProRail gericht zn, dan wel niet door ProRail worden overtreden.

ProRail heeft een spoedeisend belang bij de gevraagde voorlopige voorziening nu de Minister
overgaat tot het invorderen van dwangsornmen, verbonden aan een gestelde overtreding van de
last die middels het besluit d.d. 8 september 2011 is opgelegd. Omdat nog niet besloten is op het
bezwaarschrift van ProRail var 20 oktober 2011 inzake de last, en het mede daarom voor ProRail

Voorzieningenrechter van de Rechtbank UTRECHT
Postbus 13023
3507 LA Utrecht

Datum

Uw kenmerk

20januari2012
lenM/IVW-201 1/14573

Onderwerp Verzoek voorlopige
voorziening

Behandeld dow

Teicloonnummer

Faxnummer

@prorail.nl



ProRaji

niet Is in te schatten op weUe termijn duidelijkheid ontstaat over de Inhoud van het besluit, terwijl
het voor ProRail niet holder Is waarom zij niet aan haar wettelijke verplichtingen zou voldoen,
verzoekt ProRaH u een voorlopige voofziening te treffen inzake het besluit tot invordeiing van de
dwangsom en het besluit tot oplegging van een last onder dwangsom en deze besluiten te
schorsen totdat het besluit houdende de last onder dwangsom In rechte onherroepelijk is
geworden.
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Geacht college,

cd

.1. Op 20 januari JI. heeft ProRail bij uw rechtbank een verzoek om voorlopige voorziening in
gediend. Een procedurenummer is ons niet bekend, Dit verzoek hebben wij voiledigheids
ha!ee als bijlage hierbij gevoegd.

Hierbij bericht ik u dat ik Ir, het vervolg deze zaak voor ProRail zal behandelen zodat Ik u
verzoek alle correspondentie in het vervolg naar mij te sturen.
Tevens geeF ik u onderstaand mijn verhinderdata over januari en rebruari.
anuarl: gehele resterende maand;
Februari: 8, 20 en 21.

De vertiinderdata van ProRail zullen zo spoedig mogelijk worden nagestuurd.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

AkU ;s een handttsnaam van AKO Prinsen Van Wljrflen N V OerdeflrtketiMg: 67.SC.O1.677. Voor algemene

voorwaard.n en bepekng vn ç% aarisprkeiUkheid zie acIitarsJde.

aei Rechtbank Utrecht
Sector Destuursrecht;
vooriopige voorzieningen
Postbus 16005
3500 DA UTRECHT

Per telefax nr. 0302Z33548

DATWI 25 januari 2012
oioswte’ ProRail / emplacement Onnen

dwangsommeri
UW I(NMCRX

VAN

E.UOON

rAx +31 08 2535934
JL •akdnl

ZOfAQIS iJeter 1
4$IJ HX 8REDA

PV5TADR Pos1,us 474
4$03 ES 8REDA
r4eoedand

(NTMEt wwwakd,nl

_..r4-e{lde1ijke groet,

AliO; w41IO279z
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de Rechtspraak

Rechtbank Utrecht

Minister van Infrastructuur en Milieu, per adres IVMIRaI- en
Wegvervoer Juridische zaken
t.a.v.
Postbus 1511
3500 13M Utrecht

27

Sector bestuursrecht
Rechtbank Utrecht

bezoakadres
Vrouwe Justitiaplein 1
3511 EX Utrecht

dalum

onderdeel

contactpersoon

doorkiesnummer

ons kenmerk

uw kenmerk

bijlage(n)

faxnummer afdeling

ondeiwerp

26januari 2012
Cluster C

030

(030)2233498
het verzoek van ProRail B.V. te Utrecht

correspondentieadres
Postadres. Postbus 13023,
3507 LA Utrecht

1(030)2233000
Algemeen (030) 22 33498

Voorlopige Voorzieningen
(030) 22 33 548
www.rechtspraak.nl
Royal Bank of Scotland
58.99,90896

Bij beantwoording de datum en
ons kenmerk vermelden Wilt u
slechts één zaak In uw brief
behandelen.

Geachte heer/mevrouw,

Over het verzoek om een voorlopige voorziening met procedurenummer 12 / 268 BESLU deel ik u het
volgende mee.

De rechtbank heefi van ProRail B.V. een verzoekschrift (met bijlagen) ontvangen. Ik stuuru hiervan
een kopie.

Ik verzoek u per omgaande de stukken in te dienen die betrekking hebben op deze zaak.

Ik verzoek u:
- alle aan het bestreden besluit voorafgaande stukken in te zenden, inclusief de al bij het

verzoekschrift overgelegde stukken;
- de stukken te nummeren;
- de stukken in chronologische volgorde te leggen;
• de stukken in tweevoud en enkelzijdig gekopieerd aan te leveren;

vergezeld van een inventarislijst.

Als u wilt dat op bepaalde stukken geheimhouding wordt toegepast, dan moet u de betreffende
stukken in een afzonderlijke gesloten envelop doen, met daarop de vermelding “geheimhouding art.
8:29 Awb. De gesloten envelop moet u vervolgens met de redenen waarom u verzoekt om
geheimhouding in een gewone envelop verzenden of met een koeriersdienst laten bezorgen.

Wilt u naam, telefoon- en Paxnummer van de functionaris die de zaak bij u behandelt vermelden?

Ii kunt tegelijkertijd met de stukken een verweerschrift indienen.

Als u naar aanleiding van deze brief vragen hebt, kunt u contact opnemen met de administratie van de
rechtbank op het hierboven vernielde doorkiesnummer.

8A231



Als u de rechtbank belt of schrijft, verzoek ik u het procedurenummer te vermelden.

de Rechtspraak

Rechtbank Utrecht

26januari 2012
procedurenummer 12 / 268 BESLU
2 van 2

datum
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2] JAN 2Q12

Dalum

Uw kenmeø

Onderwep

20januari2012
lenMJlVW•201 1(14573
Verzoek voorlopige
voorziening

Beanel Covr

Telerconnummer C
Fa’umrner C
E-mail

Geachte Voorzienirigenrechter,

Op.tatl.

AsaetnanagemenLVeIih&d,

MiIeu, Jur O&i

Sezoskadres

De Inklpot

MoreelSapark 3

3511 P Utrecli

Postadres

Postbus 2O

5OO GA UIrectl

ProRail B.V. (hierna: ProRail) verzoekt uw Rechtbank een voorlopige voorziening te treffen inzake
de door de Minister van Infrastructuur en Milieu genomen besluiten d.d. 19 december 2011 (bijlage
1) en 8 september 2011 (bijlage 2) aangaande de opleggirig van een last onder dwangsom en
invordering van een dwangsom in verband met een door de Minister gestelde overtreding van de
wettelijke plicht om als beheerder van de hoofdspoorwegen zorg te dragen voor het te allen tijde
bestaan van een snelle en onbeperkte toegang tot Informatie betreffende treinen die zijn geladen
met gevaarlijke stoffen, gedurende het vervoer daarvan. Tegen beiden besluiten is door ProRail
bezwaar gemaakt. Op 8 november 2011 heeft een inspecteur van de Inspectie Verkeer en
Waterstaat geconstateerd dat ProRail in strijd zou hebben gehandeld met de eerder genoemde last
van 8 september2011, hetgeen geleid heeft tot verbeurte van de dwangsom (bijlage 3).

ww prora ni Onder verwijzing naar het gestelde in het bezwaarschrift van ProRail van 20 oktober 2011 inzake
het besluit van 8 september 2011 (bijlage 4) en het bezwaarschrift d.d. 12januari2012 inzake het
besluit van 19 december 2011 (bijlage 5) deelt ProRail de constatering van de Minister niet dat
ProRail de daarin genoemde bepalingen van de Regeling vervoer over de spoorweg van
gevaarlijke stoffen (VSG) heeft overtreden. De inhoudelijke motivering uit de genoemde
bezwaarschriften kan als herhaalt en ingelast worden beschouwd, maar kan als volgt worden
samengevat. De Minister legt aan ProRail een last onder dwangsom op vanwege een gestelde
overtreding van verschillende bepalingen uit de VSG, terwijl deze bepalingen onvoldoende
specifiek zijn, dan wel niet op een wijze zoals door de minister wordt voorgesteld in de VSG zijn
opgenomen, dan wel niet tot PreRail gericht zijn, dan wel niet door ProRail worden overtreden

ProRail heeft een spoedeisend belang bij de gevraagde voorlopige voorziening nu de Minister
overgaat tot het invorderen van dwartgsommen, verbonden aan een gestelde overtreding van de
tast die middels het besluit d.d. 8 september 2011 is opgelegd. Omdat nog niet besloten is op het
bezwaarchrift van ProRail van 20 oktober 2011 inzake de last, en het mede daarom voor ProRail

— INGEKOMEN
Rechtbank Ueclt

Voorzieningenrechter van de Rechtbank UTRECHT
Postbus 13023
3507 LA Utrecht

LectOr
Civiel

Gnffie H 1

@prorail.nl
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niet is in te schatten op welke termijn duidelijkheid ontstaat over de inhoud van het besluit, terwijl
het voor ProRail niet helder is waarom zij niet aan haar wettelijke verplichtingen zou voldoen,
verzoekt ProRail u een voorlopige voorziening te treffen inzake het besluit tot invordering van de
dwangsom en het besluit tot ople9ging van een last onder dwangsom en deze besluiten te
schorsen totdat het besluit houdende de last onder dwangsom iii rechte onherroepelijk is
geworden.
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Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van lnfrasrrucewiren Milieu

> Retouradres Postbus 1511 3500 OM Utrecht

Rechtbank Utrecht
ILT

Sector Bestuursrecht in Wegvervoer

________________

Handhaving Wegvervoer IV.‘e iteerimevrouw
Europaiaan 40Postbus 13023
Utrecht

3507 LA Utrecht Po5tbu 1511
3500 OM Utrecht

crstactpersoøn

•i- 070
H +31
F 070-455z799

ILnT.ni

Datum 9 februari 2012 Ons kenmerk
0-3-11-2023.001Betreft Verzoek voorlopige voorziening ProRail B.V.
Uw kanme*
12/ 26 BESLU

BIjIage(n)
17

Geachte heer/mevrouv

Overeenkomstig uw verzoek van 26 januari 2012 doe ik u de op de
bovengenoemde procedure betrekking hebbende stukken in tweevoud toekomen.

Ter verweer wil Ik voorlopig met het volgende volstaan:

Een voorlopige voorziening kan worden getroffen Indien onverwijide spoedt gelet
op de betrokken belangen, dat vereist.

Op 21 oktober 2011 werd door mij het op 20 oktober 2011 gedateerde
bezwaarschrift van verzoekster ontvangen, welk bezwaarschrift zich richt tegen
mijn beslissing op bezwaar van 8 september 2011.
Omdat het bezwaarschrift van verzoekster door mij niet binnen de zes weken

b termijn werd ontvangen, is verzoekster bij brief van 4 november 2011 In de
gelegenheid gesteld om de redenen van de te late indiening van het
bezwaarschrift aan mij kenbaar te maken. Nadat deze redenen door verzoekster
middels een brief van 15 november 201 t aan mij kenbaar zijn gemaakt, Is
verzoekster bij brief van 9 december 2011 uitgenodigd voor een op 12 januari
2012 geplande hoorzitting. Op verzoek van verzoekster is deze hoorzitting
vervolgens echter verplaatst. De hoorzitting staat nu gepland op 16 februari 2012.

Reeds gelet op het bovenstaande valt niet In te zien dat onverwijide spoed gelet
op de betrokken belangen een voorlopige voorziening eist. Immers, het In
bezwaar bestreden besluit dateert reeds van 8 september 2011, terwijl het
verzoek om een voorlopige voorziening dateert van 20 januari 2012. Indien er
Inderdaad sprake zou zijn van onverwljlde spoed, zou het verzoek niet pas na ruim
4 maanden gedaan zijn.

Het argument van verzoekster dat het voor haar niet In is te schatten op welke
termijn duidelijkheid ontstaat over de Inhoud van het bestreden besluit kan mijns
Inziens evenmin tot toewijzing van het verzoek telden. Door mij had immers reeds
een beslissing op bezwaar genomen kunnen zijn indïen de op 12 januari 2012
geplande hoorzitting had plaatsgevonden en niet op verzoek van verzoekster
verplaatst was.

Pagina 1 van 2



Het verzoek van verzoekster is mede ingegeven door de lnvorderingsbeschlkking
van 19 december 2011. Echter, volgens vaste jurisprudentie vormt een financieel
belang op zichzelf geen reden om een voorlopige voorziening te treffen. Mij is
tevens niet gebleken of bekend geworden dat er als gevolg van de besluiten van 8
september en 19 december 2011. sprake is van een zodanige flrianciële
noodsituatie van verzoekster dan wei van een dreiging van de continuïtelt van de
onderneming van verzoekster dat een voorlopige voorziening dient te worden
getroffen. Dit Is overigens ook niet aannemelijk gelet op de hoogte van de
dwangsom.

tLT
RaI sn We9vervor
Handhaving Wegvervoer IV

Datum
9 februari 2012

Ons kenmadc
83 1 i•2023.001

Gelet op het bovenstaande verzoek Ik u dan ook het verzoek van verzoekster af te
wijzen.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU
namens deze,

iD TIT” EGVERVOER
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6

Inventarisfljst Inzake het verzoek om een voorlopige voorziening van ProRail 5.V.
(procedurenummer AWD 12 / 268 BESLU)

1. Rapport inspectie emplacement Venlo (4 augustus 2011);
2. Rapport inspectie emplacement Stoe (9 augustus 2011);
3. Rapport inspectie emplacement Sloe (29 augustus 2011);
4. Voornemen tot opleggen last onder dwangsom d.d. 1 juli 2011;
5. Zienswijze ProRail B.V. d.d. 14 juli 2011;
6. Definitieve beschikking d.d. 8 september 2011;
7. Bezwaarschrift (inclusief bijlage) d.d. 20 oktober 2011;
8. Aanvullende brief bezwaarschrift ProRail d,d. 24 oktober 2011;
9. Ontvangstbevestiging bezwaarschrift d.d. 26 oktober 2011;
10. Brief verzoek Indienen redenen te late indiening d.d. 4 november 2011;
11. Ingevulde en op 7 november 2011 ondertekende hoorzittingsformulier retour;
12. Brief ProRali B.V. d.d. 15 november 2011 (betreft reactie op brief d.d. 4 november 2011);
13. Brief d.d. 9 december 2011 (uitnodiging hoorzitting);
14. Brief ProRail d.d. 20 december 2011 (verzoek verplaatsing hoorzitting);
15. Emalibericht d.d. 3 januari 2012;
16. Emaiiberichtd.d. 31januari 2012;
17. Brief d.d. t februari 2012 (nieuwe uitnodiging hoorzitting);
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Pleitnota hoorzitting 16.2-2012 ILenT, LOD 20-10-2011, kenmerk 1enWIVW-
2011110046 en lnvorderingsbeschikking dwangsom 19-12-2011, kenmerk
tenM!IVW-201 1114573

De inspectie Verkeer en Waterstaat (thans: Inspectie infrastructuur en Leefomgeving, iLenT) heeft ProRail
op 8 september2011 een last onder dwangsom opgelegd vanwege handelen in strijd met artikel 3 van de
Wet vervoer gevaarlijke stoffen (WVGS), in samenhang met het bepaalde in de Regeling vervoer over de
spoorweg van gevaarlijke stoffen (VSG).
Graag maakt ProRail van de gelegenheid gebruik om in deze hoorzitting haar bezwaren tegen deze last
toe te lichten.

Op 19 december 2011 heeft de Inspecteur IWJIRAJL- EN WEGVERVCXR een invordenngsbeschikking
dwangsom genomen, Hiertegen heeft op ProRail op2O januari 2012 bezwaar aangetekend. Middels e
mailbericht van 9 februan 2012 Is namens ILenT meegedeeld dat de zitting van vandaag tevens bedoeld Is
om ProRail te horen in verband met haar bezwaar tegen de Invordeilngsbeschikklng, Van deze
gelegenheid maakt ProRail gaarne gebruik.

Algemene context
Alvorens haar bezwaren op belde beschikkingen nader toe te lichten, hecht ProRail er aan om de context
waarbinnen deze bezwaren gemaakt zijn toe te lichten.

ProRail vindt het belangrijk om bi) trelnlncidenten de spoorwegondememingen en overheidshulpdlensten
zo goed mogelijk te faciliteren binnen haar wettelijke mogeljkheden. Dat betekent dat FroRail in geval van
Incidenten met gevaarlijke stoffen, zowel op het doorgaande spoor als op emplacementen, gegevens ten
aanzien van aanwezigheid van gevaarlijke stoffen zo snel mogelijk deelt met de overheidshulpdiensteri.
In Juridische zin wordt de basis voor deze Informatieverstrekking ten aanzien van ProRali gevormd door
artikel 4 Besluit spoorverkeer en omgevingsvergunningeri voor emplacementen.

In dit kader beschikt ProRail over het Online Vervoer Gevaarlijke Stoffen (OVGS). Dit is een online
applicaüe waar vervoerders voor vertrek hun wagengegevens moeten indienen.
De vervoerder is zelf verantwoordelijk voor het aanleveren en de juistheid van deze gegevens. Het Is de
spoorwegonderneming verboden om te vertrekken Indien deze gegevens niet zijn Ingevoerd.
Daarnaast vindt er vanuit verkeersleiding ook nog controle plaats of de spoorwegondememing de
gegevens aangeleverd heeft. Blijkt dit zo te zijn, dan mag de trein vertrekken of zal toegelaten worden op
het Nederlandse spoorwegnet, In geval van een trein die uit het buitenland komt

Mede door strenge veiligheidsvoorschriften bij het iaden!lossen, het vervoer en ook de bouw van
ketelwagens wordt de kans op het optreden van een Incident met gevaarlijke stoffen op de vrije baan of
emplacernenteri zo klein mogelijk gehouden.
Ondanks dat de kans op een dergelijk incident gering is, kan de irnpact wel groot zijn. Vandaar dat ProRail
het belangr vindt om tijdig de door de spoorwegonderneming(en) aarigeleverde informatie aan
brandweer en andere overtieldshulpdiensten te verstrekken.

In de Toegangsovereer,komst die ProRail met de Spoorwegondememingen sluit worden daarom
afspraken gemaakt inzake het aanleveren van gegevens over wagens die gevaarlijke stoffen vervoeren, of
vervoerd hebben. Uiteindelijk dienen deze afspraken om in geval van calamiteiten het in samenwerking
met overheidshulpdiensten opgestelde Calamiteitenplan Ra uit te kunnen voeren.

Deze afspraken vallen onder de zogeheten uoperationele voorwaarden, welke via de website van ProRail
te raadplegen zijn in paragraaf 4.2 van bijlage 6 van de Netveridaring van ProRail.

De daadwerkelijke procedures ten aanzien van het aanleveren van gegevens over treinen, wagens op
ernplacementen en beladingsgegevens in het algemeen zijn opgenomen in respectievelijk de Handleîding
aanleveren wagenljsten, informatieverstrekking door spoorwegondememingen over de samenstefling
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van rangeerdelen op emplacementen en de “handleiding aanleveren beladinggegevens”. Deze
documenten zijn op de intemetsite van Pro Rail te raadplegen.

Het moge duidelijk zijn dat door ProRail aan het belang van adequate gegevensverstrekking ten aanzien
van aanwezigheid van wagens met gevaarlijke stoffen niet wordt getwijfeld, getuige de met
overheidshuipdiensten en spoorwegondernemingen afgestemde procedurevoorschriften.

ProRail hecht er tevens aan daar waar mogelijk en in haar macht de veiligheid verder te verbeteren. In dat
verband heeft ProRail daarom aangeboden met iLenT in overleg te treden teneinde te onderzoeken op
welke wijze regelgeving ten aanzien van het aanleveren van gegevens over wagens enlof treinen met
gevaartijke stoffen mogelijk verbeterd zou kunnen worden.

Dat raakt tevens aan het punt waarop de bezwaren van ProRail onder andere zien.

Toelichting op de bezwaren
In de last onder dwangsom wordt ProRail, als Beheerder van de hoofdspoorweginfrastructutir, opgedragen
haar handelen in strijd met, kort gezegd, het VSG te staken voor wat betreft de voorschriften ten aanzien
van aanlevering van gegevens en de juistheid daarvan. Zoals in het bezwarschrift uiteengezet kent het
VSG dergelijke voorschriften niet ten aanzien van de Beheerder.

Niettemin hanteren ProRail en de Spoorwegondememingen de hierboven geschetste
procedurevoorschriften, teneinde zeker te stellen dat in geval van een calamiteit de noodzakelijke
gegevens aangeleverd kunnen worden aan overheidshulpdiensten. Daarmee wordt zo goed als mogelijk
voorzien in de gegevensverstrekking aan overheldshulpdiensten.

Verzoeken om gegevens worden verwextt door de meldkamer van ProRail, de zogenaamde “Back Office’.
Anders dan de naam wellicht doet vermoeden betreft dit het zenuwcentrum van calamiteitenbestrijding. Bij
de BackOffice komen alle calamiteitenmeldingen voor het spoor binnen. De medewerkers alarmeren de
(overheids)hulpdiensten en spoorpartijen en verzorgen alle communicatie binnen de spoorbranche over de
voortgang van de afhandeling. Het voldoen aan extra Informatleverzoeken door ILenT vormt een extra
belasting van de medewerkers Back Office.

Van belang met betrekking tot de werkwijze van de Back Office is, dat wanneer een calamiteit plaatsheeft,
aHe activiteiten op de desbetreffende iccatle worden “bevroren”. Dat betekent dat de gegevens die op dat
moment beschikbaar zijn enlof nog aangeleverd worden door Spooiwegondernemingen betrekking
hebben op een statische sltuatie. Het is die statische situatie dle door de (overheids-)hulpdiensten wordt
bestreden.

Deze situatie wijkt daarmee af van die waarin de Inspectie steekproeven doel In dat geval wordt, In
verband met zo’n verzoek, vanwege het ontbreken van een calamiteit, het treinverkeer of rangeerproces
niet stflgelegd. Daarmee kunnen de gegevens die aangeleverd worden aan de Beheerder betrekking
hebben op een situatie die inmiddels gewijzigd is. Voor een betrouwbaar oordeel van de inspecties is
daarom zeer nauwkeurige plaats- en tijdsbepaling van belang, alsmede constatering van de feiten.
Do inspectie heeft de bevindingen van haar Inspecties in dit opzicht onvoldoende gemotiveerd. Zo is
blijkens de LOO op29 augustus Sloe gernspecteerd, waarbij op “verschillende” sporen vervoerrniddeten
als bedoeld in artikel 2 Wvgs aanwezig waren. Welke precies is niet duidelijk Evenmin Is duidelijk of de al
dan niet aangetroffen wagens verplaatst waren. Met andere woorden: wat er precies waargenomen is en
waar dat wel of niet mee in overeenstemming zou moeten zijn is onduidelijk. Daarmee ontbeert de last
feitelijke grondslag.

Behalve de aan het besluit klevende gebreken op het gebied van zorgvuldigheid, evenredigheien
motivering zn bij ProRail vragen gerezen ten aanzien van de bevoegdheid van de inspectie. De WVGS
ziet Immers niet op vervoer dat uitsluitend plaatsvindt binnen inrichtingen..

Bovendien betekent het ‘ten allen tijde snel en onbeperkt toegang hebben” tot informatie in de visie van
ILenT kennelijk dat realtirne een compleet overzicht van alle aanwezige wagens en hun inhoud moet
bestaan. Dit schrijft randnummer 1.4.3.6 onder b van bijlage 1 VSG echter niet voor. De beheerder moet te
allen tijde gedurende het vervoer onbeperkt toegang hebbentot de Informatie. De beheerder heeft 24 uur
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per dag, 7 dagen per week toegang tot de Infomiatie, blijkens de met cle spoorwegondememingen
afgesproken procedures. Spoofwegondernemingen en Beheerder hebben ten aanzien van deze
informatieverstrekking geen bepeiidngen van welke aard dan ook afgesproken.

Gezien het standpunt van ILen T ten aanzien van de vermeende overtreding, namelijk dat de beheerder
onjuiste informatie heeft aangeleverd, moet kennelijk begrepen worden dat de beheerder consequent dient
te controleren of de door de Spoorwegondemerning aangeleverde Informatie juisf is. Daargelaten dat niet
de Beheerder de toezlchthouder Is, of anderszins verplichtingen In deze zin opgelegd heeft gekregen, zou
een dergelijk voorschrift in de praktijk voor ProRali nagenoeg onuitvoerbaar zijn, dan wel tegen zeer hoge
kasten en inspanningen gereaHseerd kunnen worden.

Goederentrelrien hebben typisch een lengte van 30 tot 40 wagens, corresponderend met een trelnlengte
van 600 tot 700 meter (750 meter maximaal). Zou ProRail toezicht op de juistheid van aangeleverde
gegevens moeten houden, dan is een controle van dergelijke hoeveelheden wagens en informatie fysiek
en procedureel niet inpasbaar In een dienstregeling. Het zou ook betekenen dat nota bene op grondgebied
van de buurlanden, want voor passage van de Nederlandse grens, treinen opgehouden zouden moeten
worden om deze controle uitte voeren.
Daargelaten dat het RID en VGS een zodanige verplichting aan de Beheerder niet opleggen, kan ProRail
zich in redelijkheid niet voorstellen dat deze werkwijze beoogd is door de wetgever.

Al met al begrijpt ProRalf het standpunt van ILenT aldus, dat lLenT kennelijk de wettelijke taak ten aanzien
van het toezicht op het vervoer van gevaarlijke stoffen in meer of mindere mate aan ProRail, als beheerder
van de hootdspoorweglnfrastrucluur, toerekent. Dit standpunt Is onjuIst, alleen al omdat het de eigen
verantwoordelijkheid van IlenTen de spoorwegondernemingen mlskeni

ProRail verzoekt u, gezien bovenstaande en cie eerder in haar bezwaarschrift van 20 oktober genoemde
bezwaren, het besluit tot oplegging van een last onder dwangsom in te trekken.

Toelichting bezwaar verbeurte Dwangsom
Ten aanzien van de Invorderingsbeschikking dwangsom In verband met een, naar de mening van ILenT,
door een inspecteur van de IVW geconstateerde overtreding van de last merkt ProReil het volgende op.

De verbeurte vindt plaats op basis van de constatering dat een Inspecteur op dinsdag ( november 2011
geconstateerd heeft dat, na navraag bij ProRail over de op het spoorwegemplacement Onnen aanwezige
wagens met stoffen, door ProRail de gevraagde Informatie per e-rnail is geleverd.

Gezien het dagelijks gebruik van emplacementen, zoals hierboven ook beschreven, behoeft het weinig
betoog dat een enkele constatering waarvan onduidelijk Is op welk moment deze binnen een geheel
etmaal Is gedaan, zonder nadere aanduiding of motivering onvoldoende Is om aan te nemen dat er Is
gehandeld in strijd met de last,

Onduidelijk Is overigens of met de veronderstelde overtreding van de last, waarde verbeurte op is
gebaseerd, gedoeld wordt op onvolkomenheden in het rampenplan als bedoeld In randnummner 1.4.3.6 sub
a. Daarop ziet de LOD immers in het geheel nIet. Maar al zou dat wél het geval zijn, dan Is onvoldoende
duidelijk wat de overtreding in die context zou zijn. Het komt ProRail voor dat de onderdelen a en b van
randnummner 1.4.3.6 een op rangeerterreinen verdergaande plicht uit hoofde van het interne rampenplan
heeft dan ten aanzien van vervoer in het algemeen. Ondanks dat een dwangsom ten aanzien van het
rampenplan wordt verbeurt, blijft volstrekt onduidelijk hoe lLenT de verplichtingen van de beheerder (en
aanzien van de sub’s a en b voor de Beheerder in dit verband beziet. Anders gezegd: de tast is op dit punt
kennelijk zodanig non-descrip dat het voor ProRa niet duidelijk is waar zij in verband, hiermee aan
gehouden is.

ProRafi verzoekt u, In aanvulling op de In haar bezwaarschrift van 12januari ji genoemde argumenten, het
besluit tot invordering dwangsom In te trekken.

Intrekken van de besluiten van ILenT heeft voor d veigheid op de hoofdspoorwegen en de naleving van
de afspraken die ProRail met spoorwegondemerningen en overheidshulpdiensten heeft gemaakt geen
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directe consequenties, echter voorkomt onnodige belasllng van zowel het apparaat van IlenT als dat van
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VOLMACHT
[specifieke machtiging t. b. v. procesvertegenwoordiging]

De ondergetekende:

ProRail B.V., gevestigd en (onder meer) kantoorhoudende te (3511 EP) Utrecht aan het
Moreelsepark 3, hierna te noemen “ProRail”:

te dezen vertegenwoordigd door haar statutair bestuurders3r
verklaart hierbij volmacht te verlenen aan:

1.

2.

3.

om, samen en individueel3ProRail te vertegenwoordigen in de hoorzitting bij de Inspectie Verkeer en
Waterstaat in verband met het door ProRail ingediende bezwaarschrift van 20 oktober 2011 met
kenmerk IenM/IVW-2011/10046 tegen de beschikking van de Minister van Jn&astructuuren Milieu
genomen beschikking van 8 september 2011 niet kenmerk IenM/IVW-20 11/10046 inzake het
opleggen van een last onder dwangsom vanwege het beweerdelijk in strijd handelen door ProRail met
de artikelen 4 en 5 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen,

en namens ProRail het woord te voeren en voorts al datgene te doen wat volmachthouder(s)
noodzakelijk, nuttig of raadzaam voorkomt en meer in het bijzonder al datgene te verrichten wat
ondergetekende, zelf tegenwoordig zijnde, zou mogen, moeten of kunnen doen.

ProRail;

Utrecht, . ?. . fdatumj
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Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

ILT
Rail en Wegvervoer
Handhaving Rail
uropalaan 40
Utrecht
Postbu5 1511
35008M Utrecht

Contactpersoon

T 070

ve rs 1 ag
Datum
16 februari 2012

Betreft hoorzitting
Vergaderdatum en tijd 16 februari 2012 9.30 uur
Vergaderplaats Utrecht, Europa laan 40
Deelnemers Namens ProRail:

mevrou_____________
Kopie aan Aanwezigen

De voorzitter van de bezwaarcommissie, heet de aanwezigen
welkom. Hij stelt de aanwezigen van de zijde van de Inspectie Leefomgeving en
Transport (hierna: de Inspectie) voor en deelt mede dat hijzelf,

iiet bij de voorbereiding van de bestreden besluiten
van 8 september 2011 (oplegging last onder dwangsom) en 19 december 2011
(invorderingsbeschikking dwangsom) betrokken zijn geweest. Beide bestreden
besluiten zijn opgesteld door

Het gaat hier om de behandeling van twee bezwaarschriften, ter zake waarvan ILT
twee beslissingen op bezwaar zal maken. Indien ProRail het niet eens is met die
beslissingen op bezwaar kan daartegen beroep worden ingesteld bij de Rechtbank
Utrecht. Vervolgens kan daarna eventueel nog hoger beroep worden ingediend bij
de Raad van State. Voor het instellen van beroep is een griffiegeld verschuldigd.
Een en ander zal worden vermeld in de beslissingen op bezwaar.

De voorzitter deelt zijn mening over de tijdigheid van het bezwaarschrift tegen de
beschikking van 8 september 2011. Het bezwaarschrift is ontvangen op 21
oktober 2011, terwijl de termijn afliep op 20 oktober 2011. De Inspectie zal het
echter aannemelijk achten dat het bezwaarschrift op 20 oktober 2011 ter post is
bezorgd. Dat blijkt echter nergens uit. Hij deelt de aanwezigen mede dat ze er
rekening mee moeten houden dat in een eventuele gerechtelijke procedure de
rechter van mening kan zijn dat het bezwaarschrift eigenlijk niet-ontvankelijk
verklaard had moeten worden.

ProRail krijgt vervolgens de gelegenheid om beide bezwaarschriften toe te lichten.

BIjIage(n)
pleltnot.a ProRali
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overhandigt een volmacht aan de voorzitter en draagt een ILT
pleitnota voor, waarin zowel het bezwaar tegen de oorspronkelijke last onder Rad en Wegvervoer

dwangsom als het bezwaar tegen de invorderingsbeschikking wordt toegelicht, De HandhavIng Ralf

pleitnota is als bijlage bij dit verslag gevoegd.
Datum
16 februan 2012

Allereerst komt het bezwaar tegen de beschikking van 8 september 2011 aan de
orde.

Met betrekking tot het bezwaar tegen de beschikking van 8 september 2011
vraagt de voorzitter of de feiten in die beschikking (de constateringen in 510e)
door ProRail worden bestreden.

antwoordt dat hij dat niet kan zeggen, omdat de beschikking
naar zijn mening niet nauwkeurig genoeg is. Ter plaatse zijn meerdere sporen met
nummer 53, maar dat zijn doorgaande sporen. Er zijn ook nog werksporen, maar
dat zijn “500-nummers” bijv. 553. Bovendien is er geen nauwkeurig tijdstip
aangegeven en de situatie op een emplacement verandert nogal eens.

licht toe dat ProRail met de vervoerders is overeengekomen dat
zij de informatie over de gevaarlijke stoffen binnen 15 minuten moeten
aanleveren.

Herkt op dat, nog los van de norm zelf, uit de constateringen
van de Inspectie blijkt dat de informatie niet binnen 15 minuten beschikbaar is.
Hij vraagt hoe hij dat moet rijmen met de opmerking in het bezwaarschrift dat
vanaf 1 augustus 2011 alle informatie binnen 15 minuten beschikbaar is.

benadrukt dat de processen binnen ProRail inmiddels zijn
verbeterd, en dat de 15 minuten gehaald kunnen worden.

is benieuwd naar de inhoud van die overeenkomsten met de
vervoerders en hoe ProRail borgt dat ze worden nageleefd.

Daarvoor verwijst naar de 3 handleidingen die in de pleitnota
worden genoemd: een over de Vrije baan, de tweede over emplacementen en de
derde is een combinatie van de eerste en de tweede. De derde handleiding staat
al wel op de ProRailwebsite, maar de vervoerders zijn er nog niet over
geconsulteerd. De drie handleidingen maken onderdeel uit van de
toegangsovereenkomst en de spoorwegonderneming wordt erop aangesproken als
de overeenkomst niet wordt nageleefd. Er bestaat ook de mogelijkheid tot het
opleggen van boetes als de overeenkomst niet wordt nageleefd door de
spoorwegonderneming.

vraagt of dit ook is gebeurd in de drie gevallen die door de
Inspectie zijn genoemd in de last onder dwangsom.

antwoordt dat er toen nog geen boetes zijn opgelegd, maar
met DB Schenker is wel gesproken naar aanleiding van de gebeurtenissen In
Onnen.

schetst de procedure rond het OVGS. De trein mag pas
vertrekken als de wagennummers van de wagens met gevaarlijke stoffen zijn
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ingevuld. Op emplacementen gaat het anders. Daar wordt door de medewerkers ILF
van de afdeling Ongevaltenbestrijding van ProRail gecheckt hoe het zit met de Rail en Wegvervner

tijdigheid van de informatieplicht van de vervoerders. Handhaving RaI)

vraagt of ProRail ook iets doet aan preventief toezicht. 2012

vindt dat de hiervoor genoemde steekproeven ook een vorm
van preventief toezicht zijn. In dit kader wijst hij er op dat de spoorwereld is
opgedeeld in beheer en vervoer, en dat de verantwoordelijkheden ook zijn
opgedeeld. ProRail is geen toezichthouder van de vervoerders. De vervoerders
hebben een eigen verantwoordelijkheid bij het naleven van de informatieplicht.

Dit brengt ertoe de opmerking bij randnummer 1.4.3.6 van
bijlage 1 van het VSG ter sprake te brengen. In die opmerking staat dat de wijze
van aanlevering van de gegevens moet worden vastgelegd In de regelingen voor
het gebruik van cle spoorweginfrastructuur. Uit de tekst blijkt niet of dat een
publiekrechtelijke regeling moet zijn (waar ProRail’s bezwaarschrift van uit lijkt te
gaan) of een privaatrechtelijke (zoals het nu lijkt te zijn geregeld). Hij vraagt

-ijn standpunt hierover toe te lichten.

is van mening dat het RID een verdrag is, dat verplichtingen
opdraagt aan de partijen bij dat verdrag. Dat wordt vastgelegd in de spoorse
wetgeving. In Nederland is dit terecht gekomen in artikel 4 van het Besluit
spoorverkeer. Daar staat niet alles in wat kennelijk gewenst Is, maar dit is de
publiekrechtelijke regeling.
Verder kan het RID gezien worden als een opdracht aan de Staat om wetgeving te
maken. In Nederland is dat gebeurd door het RID integraal onderdeel te maken
van het VSG.

is van mening dat uit het woord ‘regeling’ in het RID niet blijkt
dat het per se publiekrechtelijk moet worden geregeld, het zou ook best anders
kunnen worden geregeld.

merkt op dat ProRail er van uit lijkt te gaan dat de informatie
beschikbaar moet zijn op het moment van vertrek van een “trein”. Het RID
spreekt niet over trein, maar over “vervoer” en hanteert daarvoor een brede
definitie. Ook stilstand, opslag en overslag vallen eronder. De inspanningen van
ProRail hebben betrekking op het niet laten vertrekken van treinen, maar hoe zit
het met de informatie van ‘losse’ wagens, die zich ergens op een emplacement
bevinden?

erkent dat de definitie van het RID van het woord “vervoer”
ruim is, maar zegt dat er bijna nooit calamiteiten gebeuren met stilstaande
wagens. Een permanente real-time check van de lokatie en inhoud van die wagens
is niet te doen. Bij bewegende treinen daarentegen is dat veel beter te
organiseren.

‘ertelt dat ProRail de informatie zonder belemmeringen van de
spoorwegondernemingen krijgt en dan meteen kan doorgeven aan de
hulpdlensten, Aan de eis tot “snel en onbeperkt toegang hebben” voldoet ProRail
we. Als iets een “trein” is, dan kan het worden ingevoerd in het systeem en, zoals
gezegd, voor de andere situatie heeft ProRail afspraken gemaakt met de
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spoorwegondernemingen. ILT
Rali en Weovervoer
Handhaving Rali

wijst erop dat het RID er niet van uit gaat dat er minder
calamiteiten gebeuren met losse wagens. Hij vraagt hoe ProRail de zorgplicht om l6aiuarI

2012
snel en onbeperkt toegang te hebben zich verhoudt tot de 15-minuten-norm.

antwoordt dat de norm voortkomt uit afspraken die ProRail
heeft met de veiligheidsregio’s. Vijftien minuten is de tijd die de brandweer nodig
heeft om ter plaatse te zijn en In die tijd heeft ProRail de Informatie voorhanden.
ProRail is bezig om het proces van informatievergaring rond de gevaarlijke stoffen
verder te vervolmaken, ook in verband met eisen vanuit de Arbo-wetgeving. Er
wordt gestreefd naar een digitaal totaalpakket voor emplacementen, dat er
ongeveer zoals OVGS moet uitzien.

stelt de vraag of, gelet op de regie van randnummer 1.4.3.6 of
het krijgen van informatie in dit verband wel hetzelfde is als ‘toegang hebben” tot
die informatie.

merkt op dat je, om toegang te hebben, de toegang moet
krijgen.

jenadrukt dat ProRail altijd afhankelijk is van de Informatie die
de vervoerder of verlader aanlevert. Waarop de heer Tenpierik aanvult dat ProRail
constant langs de wagens zou moeten lopen om een actueel beeld te hebben van
de wagens en de inhoud ervan.

vraagt zich af of het bewuste randnummer uit het RID
misschien zo kan worden uitgelegd dat het de bevoegdheid geeft aan ProRail om
in de systemen van de spoorwegondernemingen te kunnen kijken. Wat overigens
niet past in de huidige ordening van de spoorwereld, dle immers is vormgegeven
op basis van het principe van gelijkwaardigheid tussen vervoerders en beheerder.

wijst erop dat de WVGS uitgaat van een
keteriverantwoordelijkheid, waarbij een bijzondere positie is neergelegd voor de
inrabeheerder. — Iziet ProRail als een soort centraal
doorgeefluik, maar

_______________Ijs

het daar niet mee eens. ProRail ‘doet’ de
verkeersleiding en verschaft toegang aan de spoorwegondernemingen. Vanuit die
taken bezien wordt er meer verwacht dan het slechts doorgeven van informatie.

ProRail wijst op het Besluit spoorverkeer, waar aan ProRail de verplichting wordt
opgesteld om een noodpian op te stellen en vanuit die rol de hulpdiensten te
informeren.

heeft een vraag naar aanleiding van een passage in de
pleitnota. Op de tweede pagina, bijna onderaan staat dat de Wvgs niet ziet op
vervoer dat uitsluitend plaatsvindt binnen inrichtingen. Hij is het met die stelling
niet eens.

verdedigt die stelling. Hij zegt dat de Wet milieubeheer
spreekt van inrichtingen en voor die verschillende Inrichtingen het bevoegde gezag
aanwijst. Hij heeft twijfels bij de bevoegdheid van de Inspectie om hier
handhavend op te treden.
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Vervolgens komt het bezwaar tegen de invorderingsbeschikking van 19 december ILT

2011 aan de orde. RaII en Wegvervoer
Handhaving Rail

De voorzitter legt uit dat uitsluitend bezwaren over de aan die beschikking ten
grondslag liggende overtreding aan de orde kunnen komen. Bezwaren tegen de 2012
opgelegde last onder dwangsom kunnen hier niet behandeld worden.

geeft aan dat hij vindt dat In de invorderingsbeschikking niet
duidelijk Is gemaakt waar en hoe laat de bewuste constatering in Onnen heeft
plaatsgevonden.

meldt dat die gegevens er wel zijn en dat het duidelijker
vermeld had moet worden in de invorderingsbeschikking van 8 september 2011.

Vervolgens wijst erop dat de last onder dwangsom
betrekking heeft op onderdeel b van het bewuste randnummer, terwijl in de
invorderingsbeschikking alleen nog maar verwezen wordt naar het randnummer
(niet meer naar onderdeel b). Daardoor is de inhoud van de last onduidelijk
geworden. Onderdeel a gaat over de verplichting tot het opstellen van een
ram penplan.

bevestigt dat de last inderdaad geen betrekking heeft op dat
rampen plan.

Nadat de voorzitter heeft vastgesteld dat geen van de aanwezigen nog vragen
heeft, sluit de voorzitter de voorzitter de vergadering en bedankt de aanwezigen
voor hun komst en toelichting.

Pagina 5 van 5





Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van lnftasuuccuur en Milieu

> Retouradres Postbus 1511 3500 P4 Utrecht

ProRali 8.V.
ILT

________________________

RII en Wegvervoer
Handhaving Wegvervoer ivPostbus 2038
Curopalian 403500 GA UTRECHT
Utrecht
Postbus 1511
3500 BM Utrecht

Contactpersoon

T 070
(1 +31(0)r
F 070-456419D

1LeflT.nl

Datum 17 februari 2012
B311-2023.O01Betreft Beslissing op bezwaar
Uw ken nieri
EDMS 2937420

eljlage(n)
verslag hoorritting

Geachte

Op 21 oktober 2011 ontving ik uw namens ProRali B.V. (hierna: ProRail) Ingedien
de en op 20 oktober 2011 gedateerde bezwaarschrift, welk bezwaar gericht is
tegen de beschikking van 8 september 2011 betreffende het opleggen van een
last onder dwangsom (kenmerk: IenM/IVW-201 1/10046).

Bij brief van 26 oktober 2011 Is de ontvangst van uw bezwaarschrift bevestigd en
bij brief van 9 december 2011 bent u uitgenodigd voor een op 12 januari 2012
geplande hoorzitting als bedoeld in artikel 7:2 van de Algemene wet bestuursrecht
(hierna: Awb).
Nadat u bij brief van 20 december 2011 heeft verzocht deze op [2 januari 2012
geplande hoorzitting te verplaatsen, is de hoorzitting opnieuw gepland op 16 fe
bruari 2012. Het verslag van deze hoorzitting (inclusief de door u tijdens deze
hoorzitting overgelegde pleitnota) treft u als bijlage bij deze beslissing op bezwaar
aan.

Inhoud bezwaarschrift
Ter voorkoming van onnodige herhaling wordt hierbij voor de inhoud van het
bezwaarschrift verwezen naar uw brief van 20 oktober 2011. De Inhoud daarvan
wordt hier als herhaald en ingelast beschouwd.

Van toepassing zijnde wet- en regelgeving
in artikel 4 respectievelijk artikel S van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs)
is onder meer bepaald dat het verboden is handehngen te verrichten als bedoeld
in artikel 2, eerste lid, van de Wvgs voor wat betreft gevaarlijke stoffen met een
vervoermiddel per spoor.
In artikel 3 van de Wvgs is bepaald dat bepaalde categorieën stoffen, die bij de
Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen (VSG) zijn
aangewezen, uitgezonderd zijn van dit verbod mits de in de VSG gestelde regels
in acht zijn genomen.
Bij de VSG behoren de volgende bijiagen:

a) Bijlage 1: voorschriften betreffende het vervoer van gevaarlijke stoffen op
Nederlands grondgebied over de spoorweg zijnde de Nederlandse vertaling
van het RID;
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b) Bijlage 2: voorschriften in afwijking van of in aanvulling op bijlage 1;
c) Bijlage 3: erkende instanties als bedoeld in artikel 1 van de VSG.

Handharin9 Weçvervoer IV
Randnummer 1.4.3.6 van bijlage 1 van het VSG luidt:

Datum
17 rebrua 2012De Intrastructuurbeheerder
ons k.nmerk
B3-1 1-2023.001In het kader van sectie 1.4.1 heeft de infrastructuurbeheerder in het bijzonder de

volgende plichten. De lnfrastructuurbeheerder

a) moet ervoor zorgdragen dat voor rangeerterreinen interne rampenpiannen
overeenkomstig hoofdstuk 1.11 worden opgesteld;

b) moet ervoor zorgdragen dat hij te allen tijde gedurende het ver/oer snel en
onbeperkt toegang heeft tot de volgende Informatie:
- samenstelling van de trein,
- UN-nummers van de ver-voerde gevaarlijke stoffen,
- plaats van deze wagens in de trein,
- massa van de lading.
Deze gegevens mogen alleen bekend gemaakt worden aan de Instanties dle deze
nodig hebben voor doeleinden van veiligheid, beveiliging of noodmeatregelen.

Opmerking: De wijze van aanlevering van de gegevens moet worden vastgelegd
in de regelingen voor het gebruik van de spoorweginfrastrzictuur.

Artikel 46 van de Wvgs luidt:
Onze Minister Is bevoegd tot oplegging van een last onder bestuursdwang ter
handhaving van de bij of krachtens deze wet gestelde verplichtingen.

Artikel 5:32, lid 1, Awb luidt:
Een bestuursorgaan dat bevoegd is een last onder bestuursdwang op te leggen,
ken in plaats daarvan aan de overtreder een last onder dwangsom opleggen.

Oritvarikelijkheld
Alvorens inhoudelijk in te gaan op uw bezwaarschrift dient vastgesteld te worden
of het bezwaarschrift ontvankelijk is.

Op grond van artikel 8:1. in samenhang met artikel 7:1 en artikel 6:4 van de Awb
dient het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van een
bestuursorgaan te geschieden door een belanghebbende. Artikel 1:2, eerste lid,
van de Awb luidt: ‘Onder belanghebbende wordt verstaan: degene wiens belang
rechtstreeks bij een besluit is betrokken. ‘Als geadresseerde van de beschikking
van 8 september 2011 is ProRail u aan te merken als primair belanghebbende en
zijn de belangen van ProRail rechtstreeks bij het besluit betrokken. Daarnaast
voldoet het bezwaarschrift aan de in artikel 6:5 van de Awb gestelde vereisten
met betrekking tot de Inhoud.
Door mij Is vastgesteld dat het door u ingediende bezwaarschrift door mij niet
binnen de daarvoor wettelijk vastgestelde termijn van zes weken na uitreiking of
verzending van het aangevochten besluit Is ontvangen. De termijn voor het
Indienen van het bezwaarschrift ving namelijk aan op 9 september 2011 (— de
dag na de dag waarop het besluit aan ii bekend Is gemaakt) en eindigde op 20
oktober 2011 om 24:00 uur. Aangezien het bezwaarschrift door mij op 21 oktober
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2011 Is ontvangen, is het door mij niet voor het einde van de genoemde termijn n.’r
ontvangen. Rad en Wegvervoer

HandhavIng Wegvervoer IV
Bij verzending per post is een bezwaarschrift tijdig Ingediend indien het voor het
einde van de termijn per post is bezorgd. 1-let is aan de Indiener van het IebruarI 2012bezwaarschrift om het tijdstip van ontvangst aannemelijk te maken. indien de One kenmerkIndiener heeft gekozen voor bezorging per post dan is de datum van de
poststempel voldoende bewijs voor de beantwoording van de vraag of het
bezwaarschrift tijdig Is ontvangen. Op de door u voor het verzenden van het
bezwaarschrift gebruikte enveloppe Is echter geen poststempel aangetroffen,
aangezien het een zogenaamde port betaald-enveloppe betreft. Derhalve is er
geen bewijs ten aanzien van het tijdstip van terpostbezorging (zie ook UN:
ABOOI3, Raad van State, 2000001893/POl).
Gelet echter op het feit dat uw bezwaarschrift door mij op 21 oktober 2011. is
ontvangen, acht ik het aannemelijk dat het bezwaarschrift door u op 20 oktober
ter post Is bezorgd en derhalve tijdig is ingediend. Aldus stel ik vast dat uw
bezwaarschrift ontvankelijk is.

Feiten en omstandigheden
Op 4, 9en 29 augustus 201.1 zijn door de Inspectie Leefomgeving en Transport
(voorheen: Inspectie Verkeer en Waterstaat, hierna: de Inspectie) in het kader
van de thema-actie “Weten wat er staat” inspecties uitgevoerd op emplacement
Sloe en Venlo.
De tijdens deze Inspecties door de Inspectie gedane constateringen hebben de
Inspectie aanleiding gegeven ProRail middels een beschikking van 8 september
2011 een last onder dwangsom op te ieggeri.
Tegen de beschikking van 8 september 2011 is door ProR&l vervolgens een be
zwaarschrift ingediend.

Overwegingen met betrekking tot uw bezwaarschrift
Hieronder wordt ingegaan op de door u naar voren gebrachte bezwaren tegen de
beschikking van 8 september 2011. Daarbij wordt de volgorde aangehouden zoals
gevolgd in het bezwaarschrift van 20 oktober 2011.

1.
o stelt in het bezwaarschrift op pagina 2 onderaan aangevoerd dat de Inspectie
een essentieel onderdeel uit randnummer 1.4.3.6 niet heeft opgenomen In haar
last, wat ontbreekt Is dat de wijze van aanleveren van de gegevens volgens de
aan dit randnummer toegevoegde opmerking moet worden vastgelegd In de
regelingen voor het gebruik van de spoorweglnfrastructuur. 0 stelt dat dit een
opdracht aan de wetgever of Minister is om dit in publiekrechtelijke regelingen
vast te leggen, Zolang dit niet het geval Is, kunnen vervoerders en beheerders
hieraan niet gehouden worden.

In raridnummer 1.4.3.6 wordt de zorgplicht aan de beheerder opgelegd waar het
in deze zaak om draait:
De beheerder moet ervoor zorg dragen dat hij te al!en tijde gedurende het vervoer
snel en onbeperkt toegang heeft tot (kort weergegeven) de informatie over
gevaarlijke stoffen in de trein.

Uw stelling dat het RID een opdracht aan de wetgever bevat om de wijze van
aanleveren van de gegevens van de vervoerder vast te leggen wordt In het
bezwaarschrift niet onderbouwd. Tijdens de hoorzitting van 16 februari 2012 is
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door ProRali desgevraagd aangegeven dat u uw stelling baseert op het feit dat het ILTRIO een verdrag Is en een opdracht aan de Lidstaten Inhoud. Derhalve ziet u de ach en Wegvervoer
opmerking bij randnummer 1.4.3.6 ook als een opdracht aan de Lidstaten en dus Hendhevin Wegvetvoer lv
de wetgever.

Datum
17 rebruarh O12Uw stelling dat er sprake dient te zijn van publiekrechtelijke regelingen wordt doormij niet onderschreven.
8.3-11-2013.001

Ten eerste heeft ProRali zelf voldoende middelen in handen om afspraken hierover
met vervoerders vast te leggen. Immers, onder de in het RID aangehaalde
regelingen voor het gebruik van de infrastructuur valt ook de
toegangsovereenkonist. In deze toegangsovereenkomst ex. artikel 59 van de
Spoorwegwet kunnen en worden afspraken gemaakt over het gebruik van
capaciteit van de hoofdspoorweg. Daaronder vallen ook afspraken over de wijze
van aanleveren van de bedoelde gegevens. Tijdens de hoorzitting van 16 februari
2012 (zie de tijdens de hoorzitting door ProRali overgelegde pleitnota) Is door
ProRail toegelicht op welke wijze er afspraken zijn gemaakt met de
spoorwegondemnemingen inzake het aanleveren van gegevens over wagens dle
gevaarlijke stoffen vervoeren of vervoerd hebben.

Ten tweede valt niet in te zien waarom deze afspraken tussen vervoerders en
spoorwegondemneming in publiekrechteiijke regelingen vastgelegd moeten
worden. tilt de tekst van het RIO kan dit in ieder geval niet afgeleid worden.
Blijkens artikel 2 van het VSG bevat bijlage 1 voorschriften betreffende het
vervoer van gevaarlijke stoffen op Nederlands grondgebied over de spoorweg,
zijnde de Nederlandse vertaling van het RIO. Bijlage 1 heeft hier derhalve niet
meer de status van verdrag, maar is onderdeel van nationale regelgeving. Gesteld
kan dan ook worden dat de opmerking bij randnummer 1.4.3.6 In deze niet als
opdracht aan de lidstaat moet worden gelezen.

Ten derde past het in het algemeen bekende rijksbeleid tot deregulering om het
maken van dergelijke afspraken over te laten aan de betreffende partijen.
Ook indien niet In publiekrechtelijke regelgeving is bepaald wat de wijze van
aanleveren van de gegevens moet zijn, ken de beheerder voldoen aan de
verplichtingen uit het randnummer. Immers, In randriummer 1.4.3.6 wordt de
beheerder opgedragen er zorg voor te dragen te allen tijde over de betreffende
gegevens te beschikken. Uit de redactie van deze bepaling leidt de Inspectie de
verplichting voor de beheerder af dat deze een actieve rol kiest om ervoor te
zorgen dat hij over de juiste gegevens beschikt, naast dat natuurlijk ook aan de
vervoerders vergelijkbare verplichtingen zijn opgelegd.

2.
In dezelfde alinea in het bezwaarschrift stelt u dat, aangaande wagens die niet
zijn opgenomen in een trein, geen voorschriften In het RIO zijn opgenomen. Dit
leidt u af uit de deflnitie die krachtens de Spoorwegwet aan een trein wordt
gegeven. Zo wordt door u een begrip uit de Spoorwegwet verbonden aan het RID.
Blijkbaar ziet ProRail de Spoorwegwet c.a. als de In randnummer 1.4.3.6 bedoelde
regelingen voor het gebruik van de infrastructuur.

Ik volg die redenering van ProRail niet. De Wvgs gaat over het vervoer van
gevaarlijke stoffen. In randnummer 1.2.1 uit het RIO wordt vervoer gedeflnieerd
als:
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de verplaatsing van gevaarlijke goederen, met Inbegrip van voor het vervoer
noodzakelijk oponthoud en met Inbegrip van voor het verkeer noodzakelijk verblijf Rali en Wegvervoer
van voor het verkeer noodzakelijk verblijf van gevaarlijke goederen In de wagens, Handhaving Wegvervoer 1V
tanks en containers voor, tijdens en na de verplaatsing.

“ Datum
17 februan 2012Zowel uit deze definitie als uit de defnitfe van artikel 2 van de Wvgs (dit artikel Ons kenmerkbetreft de reikwijdte van de Wvgs) wordt duidelijk dat het begrip vervoer ruim

wordt opgevat. Niet alleen op het moment dat een wagen is opgenomen in een
trein, zoals Is bedoeld In de Spoorwegwet c.a., gelden de bepalingen uit de Wvgs
c.a., maar ook op het moment van overstaan van de wagens op een station, zoals
het geval was bij de In de beschikking van 8 september vastgelegde
overtredingen.

3.
Tenslotte stelt u in de laatste alinea op pagina 2 van het bezwaarschrift dat de
tijd, die een spoorwegonderneming heeft om de gegevens aan de beheerder te
leveren, niet is bepaald. Onduidelijk Is welke conclusie ProRail hier uit trekt.
Hoe dan ook, naar mijn mening is het niet nodIg om die tijdseenheld vast te
leggen nu in randnummer 1.4.3.6 is bepaald dat de beheerder te allen tijde
tijdens het vervoer toegang moet hebben tot de informatie over de gevaarlijke
stoffen. Ongeacht of de wagens dus overstaan op een spoorwegemplacement, zijn
opgenomen In een treIn of worden opgehouden voor overslag. Op ieder moment,
dat een wagen met gevaarlijke stoffen zich op de bij ProRail in beheer zIjnde
spoorweg bevindt, moet ProRail ervoor zorg dragen dat zij toegang heeft tot de in
randriummer 1.4.3.6 van het RID bepaalde informatie.

4.
Met hetgeen hierboven onder 3. door mij uiteen is gezet, meen Ik ook de stelling
op pagina 3 tweede alinea van het bezwaarschrift te hebben weeriegd. Daarin
stelt u dat de wettelijke grondslag voor de Inspectie om toe te zien op de
tijdlgheld van aanleveren van informatie ontbreekt.
Die stelling is onjuist, omdat In rand nummer 1.4.3.6 is bepaald dat de informatie
te allen tijde tijdens het vervoer beschikbaar moet zijn, zoals hierboven
aangehaald. Het gaat in dit geval om het toezicht. op een zorgplicht die door
ProRali nader ingevuld moet worden binnen de kaders die de wetgever stelt en in
voldoende mate gesteld zijn In dit geval.

Tijdens de hoorzitting van 16 februari 2011 is door ProRall (zie de door ProRail
tijdens de hoorzitting overg&egde) pieltnota aangegeven dat er bij ProRali twijfels
zijn gerezen over de bevoegdheid van de Inspectie omdat de Wvgs niet ziet op
vervoer dat uitsluitend plaatsvindt binnen Inrichtingen.
Zonder twijfel kan worden vastgesteld dat de Inspectie wel degelijk de
bevoegdheid had om een last onder dwangsom op te leggen. Er Is een overtreding
van randnummer 1.4.3.6 van bijlage 1 van het VSG geconstateerd. De bijlage
maakt dus onderdeel uit van het VSG en op grond van artikel 46 Wvgs ben Ik
bevoegd tot oplegging van een last onder bestuursdwang ter handhaving van de
bij of krachtens deze wet gestelde verplichtingen.

5.
Overigens heeft de Inspectie er wel degelijk oog voor dat er sprake is van een
overgangssituatie. Er wordt door de spoorwegbranche gewerkt aan verbetering
van de informatievoorziening en de toegankelijkheid van Informatie over
gevaarlijke stoffen tijdens het vervoer.
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ProRail en vervoerders geven aan de In randnurnmer 1.4.3.6 bepaalde informatie ILt
binnen 15 minuten te kunnen leveren. BIj Inspecties wordt op dit moment RaH en Wegvervoer
gecontroleerd op deze norm. Het mag duidelijk zijn dat dit slechts een tijdelijke Handiav,ng Wegvervoer IV

situatie kan zijn en dat binnen redelijke tijd voldaan moet worden aan de Wvgs
DWc.a.
t7februan2ot2

OnS kenmerk6.
•311ZO23.OO1

Op pagina 3 van het bezwaarschrift stelt u dat ProRail haar zorgplicht slechts kan
uitvoeren als de vervoerders informatie aanleveren.
Voordat ik Inga op deze stelling, ga Ik eerst in op de verplichtingen van
vervoerders.
De vervoerders zijn verplicht, vanwege randnummer 1.4.2.2.5, om te waarborgen
dat de beheerder te allen tijde gedurende het vervoer snel en onbeperkt toegang
kan krijgen tot de informatie uit randnummer 1.4.3.6. Dus als het gaat om
informatie over de gevaarlijke stoffen In de trein hebben zowel de vervoerder als
de beheerder een zorgplicht opgelegd gekregen.
Het is nu de vraag wat precies de reikwijdte van dle zorgplicht is. U gaat blijkens
uw genoemde stelling uit van een beperkte reikwijdte, Als ProRali niet de juiste
gegevens aangereikt krijgt dan kan ProRali niets doen, zo leid ik uit uw stelling af.

Dat is een te beperkte opvatting van de op uw rustende zorgplicht. Deze
zorgpllcht gaat verder dan het organiseren van aangeleverde informatie. De
reikwijdte van de zorgplicht dle op ProRail rust moet worden uitgelegd aan de
hand van de inhoud van de Wvgs c.a. en de specifieke rol die ProRail heeft binnen
het ralisysteem. De Wvgs roept namelijk (o.a. in het RIO, randnummer 1.4.1.1)
een ketenverantwoordelijkheld In het leven, mede om te voorkomen dat
individuele partijen zich terugtrekken op hun eigen verantwoordelijkheid.
Daarnaast heeft ProRail als beheerder een bijzonder positie. ProRail is aangewezen
als toedeler van capaciteit op de hoofdspoorweg en verantwoordelijk voor het
leiden van het verkeer. Vanuit die verantwoordelijkheden kan ProRail de haar ter
beschikking staande middelen Inzetten om invulling te geven aan de zorgplicht uit
randnummer 1.4.3.6. Dat doet ProRali nu niet, althans onvoldoende.

Meer concreet: Ik ben van oordeel dat ProRail in het kader van de zorgplicht uit
randnummer 14.3.6 de verplichting heeft de haar beschikbare middelen, zoals de
toegangsovereenkomst, te gebruiken om betere afspraken te maken met
vervoerders over het aanleveren van gegevens en te borgen dat deze afspraken
nagekomen worden. Zolang ProRail deze mogelijkheden niet afdoende benut is zij
in gebreke en kan ProRali, Indien geconstateerd wordt dat niet de juiste Informatie
over het vervoer bij haar aanwezig is, zich er niet op beroepen dat de vervoerder
niet de Juiste informatie heeft aangeleverd. Voor de volledigheid benadruk Ik dat
de Inspectie ook vervoerders aanspreekt op haar zorgplicht bij het ontbreken van
de juiste informatie en zonodig sancties oplegt en heeft opgelegd.

7.
Tenslotte stelt u dat aan ProRail in de beschikking van 8 september geen
begunstlglngstermljn is gesteld. Hoewel uit de tekst van de Awb (artikel 5:32a,
tweede lid) blijkt dat een begunstigingstermijn als het gaat om een last die gericht
is op voorkomen van herhaling van een overtreding, zoals hier het geval Is, geen
termijn behoeft te worden gegund, is op pagina 3 van de beschikking van 8
september 2011 in de alinea boven het kopje rechtsbeschermlng” de
begunstigingstermijn gesteld op een week.
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Gelet op het bovenstaande dien ik uw bezwaarschrift gericht tegen de beschikking zit
van 8 september 2011 ongegrond te verklaren. Rad en Wegvervoer

Handhavkig Wegvervoer V

BESLUIT
D tIk verklaar uw bezwaarschrift gericht tegen de beschikking van 8 september 2011 11,ari 2012

ongegrond.

B-3- 11-2023. 001
beroep
Indien u het met deze beslissing niet eens bent, kunt u daartegen binnen zes we
ken nadat de beslissing u Is toegezonden beroep instellen bij de rechtbank te
Utrecht, sector Bestuursrecht, Voor het instellen van beroep is griffiegeid ver
schuldigd.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU
namens deze,

‘ECTELIP 1

II

tAIL EN WEGVERVOER
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Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrascrucruur en Milieu

Retouracires Postbus 1511 3500 OM Utrecht

ProRail B.V.
IL.T

___________________________________

Rel en Wegvervoer
Hendhavutg Wegvervoer IVPostbus 2038
Luropalaan 403500 GA UTRECHT
Utrecht
Postbus 1511
3500 OM Utrecht

Contactpersoon

T 0?0-
M +31
F 070-4564190

‘JLeflT.nt

Datum 17 februari 2012
Betreft Beslissing op bezwaar

Uw kenmerk

BIjlage(n)
• vers’ag hoorzitting
- inspectierapportGeachte procesverbaet

Bij brief van 20 januari 2012 heeft u namens ProRall B.V. (hierna: ProRail) be
zwaar gemaakt tegen de invorderingsbeschikkirig dwangsom van 19 december
2011 (kenmerk: lenM/IVW-201 1/14573.

Bij brief van 6 februari 2012 Is de ontvangst van uw bezwaarschrift bevestigd en
op 16 februari 2012 heeft een hoorzitting als bedoeld in artikel 7:2 van de AIge
mene wet bestuursrecht (hierna: Awb) plaatsgevonden. Het verslag van deze
hoorzitting (indusief de door u tijdens deze hoorzitting overgelegde pieltnota) treft
u als bijlage bij deze beslissing op bezwaar aan.

Enhoud bezwaarschrift

Ter voorkoming van onnodige herhaling wordt hierbij voor de inhoud van het
bezwaarschrift verwezen naar uw brief van 20 januari 2012. De Inhoud daarvan
wordt hier als herhaald en Ingelast beschouwd.

Van toepassing zijnde wet- en regelgeving
In artikel 4 respectievelijk artikel 5 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs)
is onder meer bepaald dat het verboden is handelingen te verrichten als bedoeld
in artikel 2, eerste lid, van de Wvgs voor wat betreft gevaarlijke stoffen met een
vervoermiddel per spoor.
In artikel 3 van de Wvgs is bepaald dat bepaalde categorieën stoffen, dle bij de
Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen (VSG) zijn
aangewezen, Uitgezonderd zijn van dit verbod mits de In de VSG gestelde regels
in acht zijn genomen.
Bij de VSG behoren de volgende bijlagen:

a) Bijlage 1: voorschriften betreffende het vervoer van gevaarlijke stoffen op
Nederlands grondgebied over de spoorweg zijnde de Nederlandse vertaling
van het RID;

b) Bijlage 2: voorschriften in afwijking van of in aanvulling op bijlage 1;
c) Bijlage 3: erkende Instanties als bedoeld In artikel 1 van de VSG.

Randnummer 1.4.3.6 van bijlage 1. van het VSG luidt:

Pagina 1 van 4



De infrastructuurbeheerder
ELT
Rali en Wegvervoer

in het kader van sectie 1.4.1 heeft de infrastructuurbeheerder In het bijzonder de Handhaving Wegvervoer IV

volgende plichten. De Infrastr-uctuurbeheerder
Datum
17 februari 2012a) moet ervoor zorgdragen dat voor rangeerterreinen interne rampenplarinen
Ons krovereenkomstig hoofdstuk .1.12 worden opgesteld; B’3-12-146.001

b) moet ervoor zorgdragen dat hij te allen tijde gedurende het vervoer snel en
onbeperkt toegang heeft tot de volgende informatie:
- samenstelling van de trein,
- UN-nummers van de vervoerde gevaarlijke stoffen,
- plaats van deze wagens In de trein,
- massa van de lading.
Deze gegevens mogen alleen bekend gemaakt worden aan de instanties die deze
nodig hebben voor doeleinden van veiligheid, beveiliging of noodmaatregelen.

Opmerking: De wijze van aanlevering van de gegevens moet worden vastgelegd
In de regelingen voor het gebruik van de spoorwegînfrastructuur.

Artikel 46 van de Wvgs luidt:
Onze Minister Is bevoegd tot oplegging van een last onder bestuursdwang ter
handhaving van de bij of krachtens deze wet gestelde verplichtingen.

Artikel 5:32, lid 1, Awb luidt:
Een bestuursorgaan dat bevoegd is een last onder bestuursdwarig op te leggen,
kan in plaats daarvan aan de overtreder een last onder dwangsom opleggen.

Artikel 5:33 Awb luidt:
Een verbeurde dwangsom wordt betaald binnen zes weken nadat zij van
rechtswege is verbeurd.

Artikel 5:37, lid 1, Awb luidt:
Alvorens aan te manen tot betaling van de dwangsom beslist het bestuursorgaan
bij beschikking omtrent de lnvordering van een dwangsom.

Ontvankelijkheid
Alvorens Inhoudelijk in te gaan op uw bezwaarschrift dient vastgesteld te worden
of het bezwaarschrift ontvankelijk is.

Op grond van artikel 8:1 In samenhang met arlikel 7:1 en artikel 6:4 van de Awb
dient het Indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van een
bestuursorgaan te geschieden door een belanghebbende. Artikel 1:2, eerste lid,
van de Awb luidt: ‘Onder belanghebbende wordt verstaan: degene wiens belang
rechtstreeks bij een besluit is betrokken. ‘Als geadresseerde van de beschikking
van 19 december 2011 Is ProRail aan te merken als primair belanghebbende en
zijn de belangen van ProRail rechtstreeks bij het besluit betrokken. Daarnaast
voldoet het bezwaarschrift aan de In artikel 6:5 van de Awb gestelde vereisten
met betrekking tot de Inhoud.
Aldus stel ik vast dat uw bezwaarschrift ontvankelijk is.
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Feiten en omstandigheden ILT
BIJ beschikking van 8 september 2011 is door cle Inspectie Leefomgeving en Rad en Weverver
Transport (voorheen: Inspectie Verkeer en Waterstaat, hierna: de Inspectie) aan Handha’nQ Wegvervoer lv
ProRail een last onder dwangsom opgelegd. Deze last houdt In dat ProRail te allen

Dahimtijde voldoet aan de voor uw onderneming geldende bepalingen op het gebied van 17 (ebruari 2012Informatieverstrekking en beschikbaarheid van informatie bij het vervoer van ge-
vaarlijke stoffen, in casu randaummer 1.4.3.6 uit bijlage 1 bij het VSG, a.3-12-146.001

Op 1 november 2011 heeft de Inspectie geconstateerd dat er door uw vennoot
schap In strijd met deze last is gehandeld. Als gevolg van deze overtreding is de
opgelegde dwangsom van rechtswege verbeurd. Dit is u bij brief van 8 november
2011 medegedeeld en tevens is in dezelfde brief verzocht om binnen 6 weken tot
betaling van de verbeurde dwangsom over te gaan.

Nadat door mij is vastgesteld dat ProRail aan het genoemde verzoek tot betaling
geen gehoor heeft gegeven, is door mij bij brief van 19 december 2011 tot het
Invorderen van de verschuidigde dwangsom besloten. Tegen deze Invorderingsbe
schikking van 19 december 2011 is door u bij brief van 20januari 2012 bezwaar
gemaakt.

Overwegingen met betrekking tot uw bezwaarschrift
Alvorens ik in ga op de door u naar voren gebrachte bezwaren tegen de invorde
ringsbeschikking dient benadrukt te worden dat de bestreden beschikking een
Invorderingsbeschikking betreft en er derhalve met betrekking tot deze Invorde
ringsbeschikking geen bezwaar kan worden gemaakt tegen de aan ProRali opge
legde last onder dwangsom. De last onder dwangsom is namelijk eerder middels
een beschikking van 8 september 2011 aan ProRail opgelegd en tegen deze be
schIkking stond voor ProRail de mogelijkheid van bezwaar open. Van deze moge
lijkheid tot bezwaar Is door ProRail ook gebruik gemaakt en voor de inhoud van de
beslissing op dat bezwaar verwijs ik u dan ook naar mijn beslissing op bezwaar
van 17 februari 2012 met kenmerk: B-3-11-2023.001.

Tijdens de hoorzitting van 16 februari 2012 (zie ook de door ProRail tijdens de
hoorzitting overgelegde pleitnota) Is door ProRail aangegeven dat in de bestreden
invorderingsbeschikklng geen tijdstip wordt genoemd en evenmin duidelijk is op
welke spoor de betreffende wagens stonden. Daardoor is onduidelijk waar en op
welk moment de constatering door de Inspectie heeft plaatsgevonden en dit is
onvoldoende om aan te nemen dat er door ProRalI gehandeld Is in strijd met de
last.

Het Is inderdaad juist dat er in de Invorderingsbeschikking geen spoor en tijdstip is
opgenomen. Uit het door de betreffende inspecteur van de Inspectie opgemaakte
proces-verbaal en inspectierapport van 4 november 2011 (welke beide bijlagen
als bijlage bij deze beslissing op bezwaar zijn gevoegd) blijkt echter duidelijk dat
de constatering op dinsdag 1. november 2011 omstreeks 10:30 uur heeft plaats
gevonden. Tevens blijkt uit het proces-verbaal op welk spoor de wagens zich be
vonden. Mij is niet gebleken dan wel niet aannemelijk is gemaakt dat de door deze
inspecteur in het proces-verbaal en het inspectierapport weergegeven waarnemin
gen onjuist zijn.

Uitgaande van de juistheid van het inspectierapport en het proces-verbaal kan ik
niet anders dan vaststellen dat door ProRail in strijd met de In de beschikking van
8 september 2011. opgelegde last onder dwangsom is gehandeld. Immers, deze
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last houdt in, zoals hierboven ook reeds aangegeven, dat ProRail te allen tijde
voldoet aan de voor uw onderneming geldende bepalingen op het gebied van Informatieverstrekking en beschikbaarheid van informatie bij het vervoer van gevaarlijke stoffen, in casu randnummer 1.4.3.6 uit bijlage 1 bij het VSG. Uit dedoor de Inspecteur van de inspectie vastgelegde waarnemingen in het inspectie-rapport van 4 november 201.1. blijkt namelijk dat door ProRali niet de juiste Informatie Is geleverd omtrent de aanwezige reservoirwagens met gevaarlijke stoffen.

In het bezwaarschrift en tijdens de hoorzitting van 16 februari 2012 Is voorts aangegeven dat het onduidelijk Is of de veronderstelde overtreding van de last doeltop onderdeel a of onderdeel b van randnummer 1.4.3.6.
Deze vermeende onduidelijkheid komt mij vreemd voor. Immers, uit de beschikking van 8 september, waarin de last onder dwangsom aan ProRail is opgelegd,volgt duidelijk dat de last geen betrekking heeft op onderdeel a van randnummer1.4.3.6. Niet valt dan ook In te zien dat hierover bIj ProRail onduidelijkheid zoukunnen bestaan.

Gelet op het bovenstaande dien Ik uw bezwaarschrift gericht tegen de Irworderingsbeschikklng van 19 december 2011. ongegrond te verklaren. Voor zover dezeinvorderingsbeschikking gebreken zou hebben, worden deze door middel van dezebeslissing op bezwaar hersteld.

BESLUIT
Ik verklaar uw bezwaarschrift gericht tegen de invorderlngsbeschikklng van 19
december 2011 ongegrond.

beroep
Indien u het met deze beslissing niet eens bent, kunt u daartegen binnen zes weken nadat de beslissing u is toegezonden beroep instellen bij de rechtbank teUtrecht, sector Bestuursrecht. Voor het instellen van beroep is griffiegeld ver
schuldigd.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUC[UUR EN MILIEU
namens deze,

IL EN WEGVERVOER

fl.1.
RaI! in Wegvervoer
Handhav!ng Wegvervoer 1V

Datum
17 rebruari 2012

On kenmerk
B-3-12146.0O1
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inspectie Lee[orngeving en Transport
Ministerie van lnfrusrrzictuuren Milieu

> Retouradres Postbus 1511 3500 BM Utrecht

51.7
Rali en Wegvervoer

________________

HapdtBvlfl9 Wegvervotr IV
uropaIaan 40
Utrecht
Postbus 1511
3500 OM Utrecht

Contactpersoon

T
M +31(0
F 070-4562 9

ILenT.nI
Datum 20 februari 2012
Betreft Verzoek voorlopige voorziening ProRail B.V.

Geachte heer/mevrouw

Met betrekking tot het bovengenoemde verzoek van ProRaU B.V. deel ik u mededat door mij op 17 februari 2012 een beslissing op het bezwaarschrift van ProRaliB.V. is genomen. Een afschrift van deze beslissing op bezwaar treft u als bijlage bijdit schrijven aan.

Gelet op het feit dat Inmiddels een beslissing op het bezwaar Is genomen,verneern ik graag van u of t., het nog nodig acht dat de voorlopig naar 28 februari2012 verplaatste zitting doorgang zal hebben.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEUnamens deze,
DETV IR 11J/RAIL EN WEGVERVOER

Rechtbank Utrecht
Sector Bestuursrecht
De heer/mevrouw
Postbus 13023
3507 LA Utrecht

Ons kenmerk
7-3-12-0003.001

Uw kenmerk
121 268 OESIU V27

aljiae(n)
Beslissing op bezwaar

t
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Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuuren Milieu

> Retouredres Postbus 1511 3500 B1 Utrecht

Rechtbank Utrecht
Sector Bestuursrecht Psil en Wqvervoer

Handhaving Wegvervoer IVDe heer/mevrouw
Europalaan 40Postbu5 13023
Utrecht3507 LA Utrecht Postbus 1511
3500 Bil Utrecht

Contactprsoon

T 070.
M +31(0’
F o70-45627gg

@ILCnT.nI

Datum 20 februari 2012
T-3-1Z-0002 001Betreft Verzoek voorlopige voorziening ProFal1 BV.
Uw kanmede
12/267 B5LUV27

BIjlage(n)
Beslissing op berwaer

Geachte heer/mevrouw

Met betrekking tot het bovengenoemde verzoek van ProRali B.V. deel ik u mededat door mij op 17 februari 2012 een beslissing op het bezwaarschrift van ProRaliB,V. is genomen. Een afschrift van deze beslissing op bezwaar treft u als bijlage bijdit schrijven aan.

Gelet op het feit dat Inmiddels een beslissing op het bezwaar is genomen,verneem Ik graag van u of u het nog nodig acht dat de voorlopig naar 28 februari2012 verplaatste zitting doorgang zal hebben.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

L EN WEGVERVOER

namens deze,
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tussenuitspraak
RECHTBANK UTRECHT

Scotor bestuilrarecht

zaaknummers; SBR 12/267 T, 55K 12/268 T, SBR 12/881 T en SR 12/882 T
1.t V. i’f fil

tina.uultspraak vind. vooribalnginrecb$er van 2S april 2012 In de zink tuen

FroRaIl B.V., te Utrecht, eiseres
(geinachtigdo: mr. S. Brooren),

en

da Minister van Jsfl*a1rscpuraM1lau, erweerder
(gemuohtigd.n; rnr, MB. Clschwlnd en mr P. Hoekatra).

Procairarloap

BU bea1uit vaq 8 e$ember 2011 heeft verweerder aan eiseres een last onder dwangsom
opgelegi DC list houdt In dat eiseres te allen tijde moet voldoen aan de voor haar
onderneming gednd beplngeq op hetgel?ied van Inforniatleverstrekking en
beschikbaarheid iziformatie bij hei ?‘ervoer van gevaarlijke goederen, te weten
randnummsr l4.316ybij ç)Ç(Regeling vervoer over de spoorweg
gevisi1ijon. -

BIJ besluit van Ï ‘d4xinber 2OÏ t heeft varweerder een volgens hem verbeurd. dwangsom
van € 5.000,- lngevôiderd.

Eiseres heeft de voorzieningenzechter verzocht om een voorlopige voorziening in de
bezwaarzaken over beide primajrn beaMton.

In • :: II’ .—

t BjJ aftoaderlijk sfiilh’i 12’(do bcstreden besluiten) heeft verweerder
hot bezwaar van eiseres tegen deze twee primaire besluiten ongegrond verklaard.

Eiseres heeft tegen de bestreden besluiten beroep Ingesteld. 0 al gedane verzoeken om een
voorlopige oenig gelIen1Jiedaan hangende het beroep.

Het onderzoek ter zktlsg’hee*I tsgqond.p op 13 maart 2012. Voor eiseres zijn
vcrschenen mr. P.M ToPl1k,mr..drL D.van Bemmel en de hierboven genoemde
gemachtigd. Iite Jg9woordigen door zijn gnmachtlgden,

Hcir).
Overwegingen — —

1 • Do voorzieningenrecbtcr overweegt ambtshalve het volgende. lagevolge artikel 5:39,
eerste lid, van de Algemene wet bestuurarecht (Awb) heeft het bezwaar, bern.p ofhoger
bctçp regen de la r(dwa1gsj r1 beeking op een beschikking dle wekt tot
Invordering Vifl dedwangso1n, ÇÇFjC belanghebbende deze beschikking betwist.
Dit betekent dit het bczwiar dat eiseres heeft gemaakt tegen de invordering van de
dwangsomhar rØ,opende bezwaar tegen de last onder

n e grctccn d.e twc prsmare b
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dwangsom. Ton onrechte heeft verweerder het bezwaar gericht tegen de invordering als
zikondorljk bezwaar aangemerkt Varwçrder had vervolgens abikt genomen in één besluit
op bezwaar moeten beslissen over zowel de last onder dwangsom als da daaropvolgende
invordering. Omdat verweerder de bezwaren op een zelfde hoorzitting aan de orde heeft
gesteld en op dezelfde datum heeft beslist op die bezwaren, ziet de voorzieningenr.chter
geen aanleiding voerde conclusie dat verweerder materieel In strijd heeft gehandeld mei
eitikel 5:39, eerst. lid, van de Awb. De rechtbank moet echter wal de twee verzoalcen om
een voorlopige vootziening en do twee beroepen die eiseres bij de rechtbank heeft
ingediend, In overeenstemming met artikel 5:39, eerste lid, van de Awb teruggebracht
achten tot één veriock om voorlopige voor4oning en één beroep. Rot grifTerecht dat eiseres
heeft betaald voor de twee ten onrechte aangebrachte procedures, een verzoek om een
voorlopig, voorziening (ter hoogt. van € 302,-) en een beroep (ter hoogte van €3 tO,-), zal
door de griffie van de rechtbank worden terugbetaald.

t 1, SUi .

2.’ D izIenh echterio!ft op grond van artikel 8:81, eerste lid, van do Awb alleen
een voorlopige voorziening ah .eonvcrwij!de spoed” dat vereist. Bij een louter financieel
geschil is dat niet snel hgt geval. In beginsel kin namelijk na afloop van de bodemzaak het
bedrag wwoi(m Isno ordenteP4)betaa1d ofvergoed, zo nodig met
wettelijk, rente a. h dutoo aanleiding geeft. Als er geen
onomkeerbara situ ilhissement, of cuta financiele nood is, neemt
de voorzIcnInge belang ontbreekt, zodat hij alleen al daarom

S- t

-I

3. - Eseiee hc vaarder is overgegaan tot het invorderen von
dwongsommen e uidigheden, gecon*onteerd zal kunnen
worden met meer . piet helder waarom zij niet aan haar
wettelijke v

4, Dc in’ tijde van de zitting hei maximum aan
dwa - . g) niet Is verbeurd, odat eiseres het risico loopt dat zij,
indien zij zichniet houdt aan wat veiweerder haar heeft plast op de wijze waarop
vcrweirder voo t,rneor.dwansqpmcn veçbeurt Ter zitting is gesteld dat het wegnemen
va de ovcrtrcdirigzO*’ti dazq Ifl jvane erdar nu wordt begaan met da huidige
werkwijze van .isoros van .isCre grc(o Iflipiniingen vergt. Da voorzleningenrechter ziet
daarom geen wiiekI1fl tZdmien d’eJedelsend belang bij sohorslng viii de
onder dwi, ornj1

• -

I. . I.i f . -

S. In artikel L86, öerste’ 11d van ‘AWb la voott bepaald dat, indien het verzoek om een
voorlopige voorziening wordt gedaan Indien beroep bij do rechtbank Is ingesteld en de
voorzieningenrcchtcr van ootdeèl is dat na da zitting nader onderzoek rcdelijkerwijs niet
kan bUdrapn aan de.bSo9rdeling van de zaak, deze onmiddellijk uitspraak kin doen In da
hoofdzaak. Nu in dit gv1 ççpçfft pseuko1e dagen voor de zitting Is ontvingen,
hoeft vcrwe wrzttIngerppgenjq*jiij tijdens dle zitting op zo veel mogelijk
punten zal ingeanj aflg niet alle punten volledIg heeft kunnen overdenken. Ook als do
vee ngonbier er rckcng mee houdt dat verweerder maar een beperkte

gal echter mogelijk om ook te beslissen op
hot beroep, De t ediarvâorrsc[st b)nd aiie’pdnten uur de huidige atand van zaken
voldoende holder liggen. Op één puin wordt een bestuurlijke lui toegepast In deze uitspruk,
odst vorwccrdcrgenog p iiie heeft daarop te reageren. Ten slotte zijn .r enige

.-j d in it* vt*,e i.

i.,cre., %wl irc grote i 3C4IiH

• -‘ i’h ‘i

‘,LY.41

pj
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aspecten dic afhankelijk zijn van dc uitkomst van de bestuurlijke lus, zodat daarop pas bjjeirzdu)tapraak zal worden beslist

6. Dc voorzieningen eclar zal hieronder ingaan op de last onder dwangsom.

7. Vcrweenlerheeft aan alsemeen laSt ond dwangsom opgelegd op do grond da! zij instrijd heeft gehandeld met artikel 4 respeedeve lijk artikel 5 van de Wet vervoer gevaarlijkestoffen (Wvgs). Ter uitvoering van artikel 3 van de Wvgs, waarnaar artikel S van d Wvgsverwijst, Is da YSG opgesteli Bijlage 1 bevat voorschriften voor het vervoer vangevaarlijke stoffen op Nederlands grondgebied over de spoorweg, zjjnde do Nederlandsevedaling van het RID (Rbglement concernant te transport international ferrovtalrc desmarahandisea dangcreuscs). Eiseres heeft volgens venveerdar gehandeld In strijd metrandnummer 1.436 uit bijlage t bdo VSG. Hierin wordt eIseres - kort gezegd veipllchter voor le allen tijde gedurende het vervoer snel en onbeperkt toeganghôfttôt1âfdrrnÉTo rrIGku stoffen in treinwagons. Dez. gegevens mogen alleenbck.nd worden gemaakt aan de instanties dle deze nodig hebben voor doeleinden vanveiligheid, beveiliging en noodmutregelen, Verwccrder heeft aan de Int onder dwangsomdrie ovd1ngen’aidit iiten onlslag gelegd. Deze overtredingen zijn doordo Inspectie Verkeek en Weeraak, thda ln4ecdv LeefomReving en Transport(Inspectie) geconstat’eid op tvè emplacementen, te weten op emplacement Venlo enemp1aeemott9
cnj ctei MJ hironder i.

8. Eiseres heoft qp. itadpunts$$jpJaceinenten inrichtingen zijn alsbloelJnICl van de Wsmïll’eubeheer (Wm), Artikel 2, vferd lid, van de Wvgsbepaalt dc deze ‘vct niet van toepassing Is op handelingen als bedoeld In het eerato lid voorzover des * op 1pt vervoer das uitsluitend plaatsvindt binnen eeninriøhtingi rmq 5J dit vervoer plaatsvindt over dcopenbere dô overtredingen zien op handelingen dlehebben ç dus In een inrichting. Deze kunnen dus vallenonder de Wvgs. Randnumnier 1.436 uit1 bij van toepassing en verweerder had
tdat op de aangetroffen situatie de Wvga
op rond van die wet.

.dcze wat van toepassing is op meer dan
stoffet namelijk op een keten van

• gevaarlijke stoffen, zoals het aanbieden
en en lossen. Beoordeeld naar hunurd zijn

emplaoem.nt.n handelingen die vallen onder het eerste
rekqpdat1vaorde vraag of de Wvgs van toepassing is

g twordt bedoeld met “vervoer dat
een richting”, oa1s opgenomen In de uitzondering van

dqWv

is naar het oordeel van da
vervoer dal samenhangt met het

itoiten die plaatsvinden binncn een
van de Wvgs In 2006

voorbeeld van intern vervoer
j gedeeltelijk onverpakte gevaarlijke

—, ei.i(_ lid, v.t
. .. —

cL ll’nrkeijkc tr!1ptrt vti

((4)

r!fl rr4 ht cçvor i;t
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stoftn van het ene’ magazijn iaar het andere. Maar ook valt te denken aan een vollediggeautomatiseerd systeem waarmee contatnrn binnen een terminal worden verplaatst. Nietde vervo açtvftoften, maar de bcdrijactlvftelten slaan hierbij naar het oordeel van devoorzieningenrechter op da voorgrond.

11. Met de terugtrid van dc Wvgs bij vervoer V*n gevaarlijke stoffen binnen Inrichtingenwordt zo volgt uit de hiervoor genoemde memorla ‘an toelichting bij de wijziging van deWvgs, pagira4-5, tenaggegaan nurdosituatie indovoorlopervande Wvgs tewetendeWet gevaarlijke stoffen (Wga), In tegenstelling tot de Wvga had de Wga slechts eenunvullcnd karakter. Dc wet en regelgeving van andere ministeries werd dan ook voldoendegeacht voor het zogenasaade 9ntern transport De komst van de Wvgs is geen aanleidinggeweest voor het wijzigen van die wet’ n regelgeving, dle daarmee nog steeds adequatewaarborgen stelt yoor aflgi wat binnen een Inrichting plaazsvindL Voor de terminologie isdan ook aanpaloten bij dIÖ van deWm, De’bewoordlng van de internationale regelgevingIn deze geeft daarbij de indruk & van toepassing te zijn op het Intern transport. Gezien dcspe.ifieks technische voomzobrifton dieInteriratLonaa1 worden vastgesteld, Is dit ookbegrijpelijk. Dc aard van de voorschriften Is zo dat binnen een inriohtlng niet altijd hieraanOVrd ç çrhtIgemeen îet zinvol is deze vootschriften vantoepaning to laten zijn op vervoer van gevaarlijke stoffen tijdens een productieprocoe, Dezestoffen zijn niet eis pcodu* erced voor vervoer en het produotieproces wordt al met denodigevc11Igheldsisen omgiven Met het tnnigtrekken van de Wvga op dit punt wordt deregelgeving die van toepassing Is op inrichtingen In hoeveelheid ruim verminderd, zonderdat hierbij de veiligheid In het ding kont aldus de gcnomde niemorio van toelichting,De Europese ridiWjq 96/49/EG yin 23Juli l6 betr.ftnd. de onderlinge aanpassing vandc we nvd$epirraké hervaer van gevaarlijke goederen per spoor(PbEG t4 235)dç)4e poe4i4JzIslng van de Wvga ten grondslag 11gtregelt or yjpvr li5pNrvolo verplichtingen voor het daadwerkelijke transport,laden en lossen, övèrladen naar.ecrr andere vervoersmodalltelt en onderbrekingen van hetdaadwerkelijk. uans prt. Dc bij’ag. bij het hiervoor al genoemde RID wordt In dezerichtlijn zçel lidstaatinrern als Internationaal transport opgelegd. Ookin dia riohUijn wordtocn uitzpflrn jeqiakt voor Intern transport, In dle zin dat dcdefinitie van vervoes in arnkeordt bcilçtcn met “vervoer dat volledig bmncn het terreinL. van een be fp r,dW definitie”. Het zou een onlogisch.
“bedrijf’ valt, omdat daarmeeeen groot deel va d ‘.9.I4t1IJfl.opaenomen verplIchtingen betekerilalooszou zijn. A kët2,!v1djdn’d. Wvgs pit terug op (onder meet) dez. uitzondering.

12. De voo cnl rbin oordipi dat bij het uitvoeren van handelingen zoalsgenoemd Iii ÈtikoI 2, iitiIld,v,ap le Wvp op emplacementen ZQaIS Venlo en Sloe, nietdcbe’ytervoerselement doorslaggevend isVerwccrdr heeft.de W’gs dijpcht yen epus1ng geacht op deze handelingen. Hierbijis betekenis to keflIçl kem.rJc.nd iIVOÔF emplacementen dat hei altijd gaat om (al danniet tijdelijkoâdb’4 Invn en naar het terrein. De op hetemplacementukgv1
- , diiingen, zoals omschreven in artikel 2,eerste 114 van d Wv rdor terecht niet aanmerkt als Intern vervoer.

13 W.ar,acrejer dq,b,oupj yan haar standpunt dat een groot aantal handelingen ophet emp!ac.me tpioçd, WpIhea bçoegd dat bji een andere lezing eendubbel rjInia van ,ep’salngwet’ de mulieuvergwining krachtens de Wm ende Wet algemene bpaIfr Wôrnge(ngsrocht en de regels van en krachtens do Wvgs, volgt
• ,

1 JI2)UItIn cfk. ILLhLh.fl v[;--..
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de voorzienbigenrççhter haar niet. Hij wijat In dit verband tea eerste op do hiervooraangehaalde memorie van toelichting waarin op pagina? staat vermeld:“Met deze herziening Ie bekzken ofdv ma voorÉtihane uitbreiding van de WYGS dlenaodzakelijk Li xiii leWen lot enige overlap tussen deze we: en de daaropgebaseerderegelgeving en di. op hei trretn van de Ministers an Volkshjdve.IIn& RuImielfjkaOrdening en MWesabehter (VROM),
(.,J

!lÏerblI Is onder andere aandacht geschonkena
(.,.)
Gebleken ie dat voor zowr de uitbreiding tol ov.rlçp leidt in de regelgeving. dit ,tietbetekent dat er Iegeiufrijdlge voorzchrlften voor een oaderwe,p worden geregekL maardatdaarsnhegen de voorsch4llen elkaar aanvuJlen vanuit hw, verschillende doelsi.l!ing.n,wawvver hieronder meer, Het blijft derhalve mogelijk ons ten aanzien van dein artikel 2genoemd, handelIngen voorzover die handelingen phaair.’(irden binnen een inrichting In dezin vork de1Wni regels te stellen ofaai, de millauvergunnIng voorxhrØsn ie verbinden Inhet belang van de bescherming van het milkI4 de exieni. veiligheid daaronder begrepen.”Het voorgaande betdcent dat hij de Invoering van artikel 2, vierde lid, van do Wvgs Isonderkend dato b ontverschillende reglmes van toepassingbinnen zijn. •V tiL’èIti, I4 P -

14. Ten twcö’1e WUat4e nÎn’ciiterrop dat In een aantal gevallen do Winjuisttarugtrcedt ten gunste van do Wvgs. in dit verband wijst de voorzioningenreoldor op artikel22,1, zesde op achtste lid, van 40 Win waar expLiciet is bepaald dat op bepaalde handelingendle vallen &dor d Wvp, deze laatste wat voorgut.

15. De lozing vn ii ikel 2,tII ‘an de Wvgs zoals eiseres die bcpieIt komt meerovereen met da wjjzvgeJe ji jergclegd In het voorgestelde artikel 14,vlsrde1i’pgnj)ij dFee4â lCameraanhangø wetsvoorstelWet Bi lsnet(aqituJØçqpJO1Q/l 2). Maar dat is een andere wijze van
regelen dan Is’alrdIn l2ndWvgs.

16. dat verwccrderten onrechte heeft‘4 (go UIZOWOI artikel 4 als artikel S van de Wvgs.ig art 4 verboden om handelingen te verrichtenniet gevaarlji dle zijn aangewezen Ingevalgo artikel 3,ondcrdg.la. 1 ,gais hetverbodenom dle handelingen teverrichten rlljkeetoffefl en met vervoermiddelen die zijn aangewezen ingevolgeartikel 3, ondcrieeLb,a at naçIitneinLnvan do In dat onderdeel bedoelde regels.Vorweördé i1dieres z - juet aan de nadere regelgeving. in dit gevilrandoummer 1.4.3.6 uit bijlage bj de,YSG. Dit betekent dat eiseres zich niet aan artikel Svan do yp goiidi AIIIkI41vandq Wvgi ie niet van toepassing In dezeskuati en het Seiluit van varweerder om een last onder dwangsom opto leggen is reedsdaarom o hJ igsIsems voor de algemene vaststelling vanverweordor dat eiseres qdnu I!fl, I.4..6 uit bijlage 1 bij de VSO heeft overtraden, Erwordt daarbij gn p tideçdee1 een b van dit randnummer, terwijlduidelijk iad v*n t1qeiranymserI.4.3.6 uit bijlage 1 bij de VSG ondera, dat bcUekkihc4e pmia1j,noij op emplacemonton moetenvoI&ân. liter gen rorapeelL
•-ii z;n

t .- k4 ti •,9?;-C j cc ocri t..-Jt .7

is k-

t.
— ,

:f ‘•; e;t :zt vc



‘v+ vi r uvvb’- -VF HUHINV UTRECHT JoO7/O15

zaaknummers SBR 12/267T,SBJL 12/268 T,
SBR 12/881 T en SBR 12/882 T• blad 6

--

171 De voorzicntngeniechtcr stek vast dat uit de motivering van de bes1uitn vanvardervan 8 september 2011 en 17 februssi 2012 over de last onder dwangsomeenduidig blijkt dat het hier gaat cm een overtreding van artikel 5 van do Wvp en datartikel 4 van de Wvgs bij da çvercding en dc last geen EQi spelen. Tevens blijkt eenduidiguit di, besluiten dat veiwcerder zich op het standpunt stelt dat eiseres heeft gehandeld instrijd met rsnctnumnier 1.4.3.6 ultbijiagel bij dc VSG onderdeel b. Dit blijkt vooral uit hetfeit dat verweerder deze bepaling heeft geciteerd onder welat1ng van onderdeel a. Naar hotoordeel van dc voorileningenrechtor heeft bij eiseres redeljjkerwijs geen onduidelijkheidkunnen bestaan over de wettelijke grondslag. De voor2ieningcnrechter volgt eiseres dan ookniet in deze gtond.

18. Eiseres heeft betoogd dat verweerder in raiidnummer 1.4.3.6 ten onrechte cce algemenezorgptfeht leest R.apduunn.r 1.4.3.6 uit bijlage 1 bij de VSO onderdeel b bepaalt, zoaLs alonder 7 ove en’d dbeserder van do spoorweginfmstructuurverplicht Ii cr’oor’zarg ie&aJt dat hij te allen tijde gedurende het vervoer snel enonbeperkt toegang heeft tot Informatie over wagons met gevaarlijke stoffen. Deze plichtvolgt uit liet RID, waarin volgens eiseresjuist wordt uitgegaan van eenkeenvqmnwoordcljkhcId. Zij ziet tcyn voer dit standpunt in het feit dat andereonderdelen van bes RIO wel ece IdWk algérnene zar,lloht bevatten, zoals dlerandnummer l4.1.1. Vcnlâ kn:vetwecrder de vervoerders zelfook aanspreken, zoals ookle gebeurd. Eisers. Is volgens biatjilct 4nsprakeljk voor dajuistheid en volledigheid vande 1nmat1e die zI jij’o.rds,reïiidet Irgen. Rendnumnier 1.4.36 uit bijlage 1 bij deVSG onderdeel b strekt q rk’&t.ere$ toegang heeft tot Informatie, zijndeinformatie van vai .rdc,i. .

L. IJ %

Verweonler heeft op dc bijzondere positie van eiseres als Inftasfructuurbcheerder gcwen.Hij houdt haar.verantwoardciljlç voor dø vollcdigh#ld en juistheid van de infbnnatie. Datvolgt uit de tekst van het randnummcr, Bidus verweerder. Ook virweerder gaat uh van eenketenensprakc1ijkheId, maar leest daarjuist In dat geen van de betrokkenen zich kanonttrekken aa d. b1jrap aan lo total viremwoordelijkheld, door zich als het ware temgte trekken op

19. De voo Ö1 arstandpunt. Uit R.andnuxnmer1.42.24 bij de VSG volgt datcon ve vborzovrhetzijnaetivitmtcnbeireft, moetwaarborgen dat dr b.h,.rdcr.van de infrastructuur te allen tijde gedurende het vervoer snelen onbeperkt toegang heeft tt ¶19 Iflfbrinatie die het die beheerder mogelijk maakt tevoldoen uii’ da4recj1.çifton van tandnuqjne 1 43 6 onderdeel b Dit betekent datverweerder ook de ocrdrs kin preken als deze Informatie niet snel en met volledigbeschikbaar 1s .Dit1bctckenl cchtç.c.di dö pllchs dle in dit verband op do vervoerder nist,er op gericht Is te zorendij 4b d1rpn jp!lht kan voldoen. D. positie van debeheerder, eiscr dik (ii om.eeiweze4ij andctê dan die van do vervoerders en ophem rust een b lhigQs kee’dr an de spoorweginfrastxuctuur. Van eennevsnschlkklng vîn.bcbccsd,r en vervoerders is naar bot oordec) van devoorzienIng nthtCr daarom geen sprake. Dat de beheerder dus feitelijk afhankelijk Is vandc juiathei4 enolqdjghd v11jd lnforiitle die zij van de vervoerder krijgt maakt nogniet dat hJ daarmee derantwoordelijkbcid voçr de juistheid en da volledigheid bij dlevervoerder kin een algemene zorgpiicht In de zin vaneen in globale terûmn dpçluzprgpicht, maar om een specifieke verplichting di.rust op de infi micwUr6eheerdÉ als kn&ppunc van alle relevante Informatie. Bij die
In geval van incidenten

voor doeleinden van
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veiligheid, beveiliging ofnoodmurregelcn. hoort ook dat eiseres geen neutraal“doorgeflulk” van Informatie van dc vervoerders Is, niaar ook verantwoordelijk wordtgehoudet voor de juistheid en volledigheid van dle informatie. Het randnummer is Immersook gefcrmu1eerd als een resukaatverplichting (“zorg dragen voor) en niet sla eeninsPann18svcTPllchtin.

20. Elsres heeft verder gesteld dat het haar niet duidelijk Is wat op dit punt van haar wordtverwacht. De norm van randnuinm.r 1.4.3.6 uit bijlage t bij de VSG onderdeel b is volgenshaar te vaag om zich te lenen voor handhaving op de wijze waarop verweerder dat dgct.VerwurierIieeft zich op het standpunt gesteld dat de uitleg van eiseres t beperkt Is enheeft uit4engezot op welke punten mdr van eiseres wordt gevergd. Hij heeft, bij wijze vanvoorlopig. en minimale vcrpliuhtlng. gewezen op de tijdsilmiet die eiseres zichzclfheeftopge1etL5nisi
S[’Ç

21. Vo)ens viste jsiisprudcn van de Afdeling be uursrechtapraak van dc Raad vanState (ARvS) moet een in hot kader van bestuurlijke handhaving gegeven last, gezien dedaaan erbondø verstrekkende gevolgen, zo duidelijk en COnit zijn gefbnnuleerd datdegene tdt wie dc ,laa,is hcuIipc tasten over wat moet wordengeduïs oÇnegeiaten om tocpaasrng van c aangekondigde dwangmaaegclen te voorkomen,De voorzjeningenrcchter wijst p do uitspmak van da ABRvS van 10 augustus2011
êj e ,ii h.i,h. ,.

22 D 4orai ‘hter stelt vast dat verweerder de last als volgt heeft verwoord; Dolast houdi in dat Ik ujommoer taIlen tijde te voldoen aan de voor uw onderneminggeIende pp,ljc4air1f qverstrnkklng en beschikbaarheid vaninfo aasu randaummer 1,43.6 uit bijlage1 bij etSGZua1s gjjqdqrdee1 Ii van het genoemd.randnumrper van bofAg. uat octicracci houdt in dat dc lnftastrisctuurbeheerder er voor zorgmoetdradon d4.hU j4gî4uéi4 het yervoer snel en onbeperkt toegang heeft totd.infkt1è ér,d l1igvan da b’Öln, dûzogeheten UN-nummers en dcpa.ltIé/vogerde van dewigeiss, Deze gegevens mogen, zo vervolgt het randnummer, alleenbekend wçrdet gemaakt aan djnntics die deze nodig hebben voor doeleinden vanveiligheId bcvcili&ng9bIOn p,!araan Is in het randnummer nog eenopm.rkin toegeoeg $zyan ayeqçg van di gegevens moet worden vastgesteldin do regejing vçor! yqfrubiictuur.
-— .— -, .1 n ‘q4.q—.,-’w’ -. ‘- .,

23. Eisc*s h zichzelfvoor die handelingen, waarvan ook zij vindt dat deze onder danorm valldn, c niaximumtermijn van IS minuten gesteld. Dit blijkt Uit dc zienswijze van14juli 20l dle &seres heeft gegeven op erweeTd.rI voornemen van 1juli2011 om haareen last order dwangsom op oggçri. Zij heeft dl: als volgt verwoord:“Vanrf1 I uiu3a,.1i h.Ïnag.I1h.orn In geval van een mcWent binnen 15 minuten dihulpdiensikn de relevante fomatiete vçrschqn over wagons niet gevaarlijk stoffen dle.1111 traan cfrungeren çes jpcemgnt,qr4o.rdit valt binnen de taak envaranlwoorde1ijkbu
.-—.—r— -‘r-’ * .r ... $.p7, rk-.- ‘• -.. 1

24, Vorwscrd.r heeft in ha b.ilwt tot h ppleggen van da laat onder dwangsomoverwoger dat de jjdspcriode van 15 mlnul!en te lang kin zijn in noodsituaties. Verder iseiseres cop gewezen dat dc Informp niet a1Ien bIJ Incidenten beschikbaar moet zijn maarop elk mwen; wurajlat nodig i, fôritievoorzI.ning mag niet uiten beperktworden totido huipdiensten, maafIot h!kbaar zijn voor alle instanties die dc gegevens
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nodig hebben in verband met veIligheid, beveiliging ofnoodmaatregoten. Vervolgens heeftvaiwseriler eiseres gesommeerd to alle tijde ie voldoen aan do voor haar onderneminggeidend bepalingen op bot gib[ed van Infor icvcttrekking en beschikbaarheid vaninformatie bij hetvervoor an gevürllJkè goederen.

25. Zoals Is vernield In do besliasing op bezwaar heeft verweerder voorlopig Ingestemd mateen duui vara 15 minuten om de infbrmatie btachlkbaar te hebben, zij het dat dat slechtstijdolijic kan zijn en dat een kortere duur nodig kin zijn. Hiermee is een verder. (voor dekorte tcrmjjn geldende) invulling gegeven aan de normstelllng clie voor eiseres geldt, maarwit hierôvor is overwogen In het primair, besluit Ie hiermee voldoende In l(jn. Ook isduideljk dat de beschikbaarheid van de informatie alleen in geval zich een Incidentvoordoe4 niøt voldoende Is. De term “te alleii tijde” rechtvaardigt zo’n Inperking ook nletDat do bokondninkhag aan hulpdlenstcnw te biperict is, is eveneens duidelijk, Niar hetcordecl can dc vooiLeningerireotcr i de laat in het licht van de daaraan voorafgaandemc,tîverl6s voldöcnde duidelijk.

26. Eiseres heeft zich op het standpunt gestald dit randnummer 1.4.3,6 uit bijlage 1 bij deVSO on4erdevi b na&ondbstmtlevcarschriften bova zoals in andere delenvan de ree1ipg wol zlJq gqnz9mn. DÏ 1J .opgang tot Informatie moet hebben, Is niethctzeWde als a •“çC Çul pyç.fonnetle bcaoblkken en die bijhouden, .lduelserei.c v ojq Iff5tditdz constatering van eiseres op zichzelfjuistis, maar dat dit onverlet laat dat als de inspectie eiseres binnen haar Inspcotîetaakcontrulc4t. das daagerugd1moet laten zien dat 4 zich aan dc verplichting ken houden.In wat Ieta hnunor1e,geenu4itcidhig om t. oordelen dat de Inspectie hierbaat ctqâk,ti gepan. ciseres dan moet laten zien dat zij zich aan deverplichtfng kanJioûdmi, is gce eiMandllge verplichting die door verweerdcr in hetrandnummer zoü worden Ingeiezen. Of c ‘es daarmee toch een compleetegdeyateen zctn opt Ird5ZO mfonnetlo beschikbaar te hebben, Is Indi eerste ?lutï wat zij moet doen om zich aan hairverpflq’penJngenreht.r.wijsterwel op dat het nemen vantoatidpeis om dc htbimade bwon afel te krijgen, zoals telefoontjes, malla en dergelijkenaar daden, tusnstappen ingewikkelder en wat uitkomst beiroft onzekerderwsspinC voet staan met het “onbeperkt” toegang hebben tot informatie. Dedoor eiseres op dit psst op p.gini.1 1 i2,yhaar beroepschrift genoemd. bron voor deuitleg vanihet tk ‘mmer (the RID CrnmIeC of Experts on the Transport ofDangerousGoeds) gUt over het RID. De citatçn otpienveI een gezaghebbende bron, maar zijn op ditpunt niet doors vstid.Ii ghoudcndo poiltie dle door het comité wordt Ingenomenheeft uhdwkkelijk stfljtdvorachlliöntuasen landen Verder hebben beide citatenwnd.kk(ngop 4ë’in mlevankking door da infrisi*ctuurbeheerder aan dehulpdlenst.n en op d toegang van dc Inftastructuurbchecrder tot de informatie. Dcvcorzicnhjgcnrschter çniakent hij dat Laatste over gans niet dat het onderwerp van de tweebronnen (4Znd Seas on ofth. RID Committee pf Experts on the Transport of DangorousGoodi, FIrjJ Raport, vana(89, ciIJcnkomst op 24 oktober 2005) wasmit dle citatenafkomstig zijn apfiek het datavkeprnur de riillnfmstructuurbeheerder Is. Deaad p het tweede citaat dat eiseres noemt, een passagevoIg t weten:”T(juhn!qt (-) In various stateS, there alreadyexiated en bti;pn).t qif3q to provide advînce Information to theInfrastructtre manager( furn,Netherlind., SwIerlend)”. Nu het In dit geval gaat om devcrtalhg” van bot RID.vla een Eurçpeie richtiUn in nationale wetgeving, komt verweerdereen ke te geven aan de inhoud van dc normstelling in de
.:?..
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Nederlandse aItuai.. Dat ten slotiç In de last wordt gesproken over 9nformatleverstrekklng”slaat, zoals vorweerder ier zitting heeft tocg,llçht, niet op de Inspectie binnen haartoezichtstuk, murop de hulpdiensten en anderen aan wie de infomutle moet wordenverstrekt, Het gebruik van dat word In de last duidt dus niet op een ten opzichte van lietrandnunimcr nieuwe verplichting.
Het voorgaande leidt tot de conclusie dat randnwnmcr 1.4.3.6 op zichzelf eiseres alleenverplicht tot het hebben van töögang tot bepuldi Infoniiatie maar dat de term ‘onbeperkt”in de weg staat aan een complexe, meezlagig., wat uldcornst betreft onzekere en van derdente zeer afhankolUke gegevensverzamdllng op het moment dat een hulpdienst ofeen andererechthebbende daar om vraagt.

27. Waar eiseres heeft betoogd dat de vcrpllohttng niet van toepassing zou zijn op wagonsdle leeg en ongereiiiil zijn dan1 da dc tnccteurbjj zijn verzoek om Infomiatie saneiseres apecifiekliad m’ooten 4rigen nuilege en ungerolnigde wagons gaat dat niet op.Gelet op attikel Ztc!i ‘aanhefen onder o, van de Wvgs heeft deze wet ook betrekkingop vervoemilddelen met resten van gevaarlijke stoffen en heeft de Inspecteur bij zijnverzoek om informatie geen onderscheid hoeven maken naar lege en cng.relnigde wagons.Ovcrigei noetworie sfigenocI datdc Inspecteur van de Inspectie bij zijn rondgang opeen emp1acemantoch de orp.nje borden op wagons met hetgevaanindicaii.- en idiQa4izumn?crn die UN-nummering is precies datgene waaraande verplichting vn ran&ummer 143,6 Is gekoppeld

L Ookbet dattciyordcn gekeken naar de duur tuSsen hetmonient da lete daarvan, maar nu, de duurtUÜtiLEC nom.ni dat ecrcjIFIiat1e opvrasgt bij een vervoerder en her moment dat diedle informatie leT.rt,fha.k. Dat betoog zou de essentie van de verplichting miakennen en
moment waarop eiseres di Informatie opvraagt.

29. Het betoog van eIaere dat. llçrni de.oprierkLng bij het randnummer er eenpubtiekrvohte1ijke.regefng mct tJnvooicie$egevcnsverstrekking. snijdt geen hout. Dewijze van UeÇtrVIft 1,*1D.eze zaak niet als zodanig aan de orde.
verderlgtJêr ahijyoorbee!d niet dat iii. vervoerders alle

alleen dat eiseres, indien daaropgecontroleerd door de Inspectie, ir blIjk ven geeft en.! en onbeperkt toegang te hebben totde informatie. Ofal of nfit Is völdun uidc erpllchting een regeling te maken als bedoeldin de noot bIj het r.fldnirnmcT, Jt niet af di gelding of de handbaalbaarheid van donorm in

30. Eiseres heeft in dc dingdckencn ter zitting toegelicht hoe zIj informatie verkrijgtover het vervoer yan Wkeifçn ht sP Daarbij geldt een onderscheid tussen•mplacemenien enji t!Pf.Ügusyi 93 1 geldt dat de rijwegan niet eerderworden’zijoÉjpiaagereedataand. goederentreinen dan nadat de op grondvan het Eesluk Sfr.irerkeer vqrEste informatie van de vervoerder door dc beheerder isomvwgen. Er bestiatecn Hnku’acn !i Çn!inc.re&stratlesvsteem Vervoer GevaarlijkeStoftbn (OVOS) en bidingsysteern. Deze beide systemen moeten met elkaarmv.ctwn. Sinds .1 .euurnsa 2QJ anjjin d. verkçcr,l,lders dit ook v66r vertrek. Als deinfermatio niet voöihasidcn is,l dc tIn niet vertrekken. Het voorgaande hee1 tot gevolgdat op het spoor pr4m1 enfrdor vaq cen’rLeal time’ inftrmat1esysteem 0p
na een melding van een incident door deBackOflice ..n.J gemeenschappelijke meldkamer
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wordt gelet op de opkomattijden van de huipdiensten, direct gealarmeerd.. Er vindt
Vervolgens eCn automatische alarmering nui de vervoerders plaats en deze dienen binnenvijf minuten de informatie overeventueel aanwezige gevaarlijke stoffen p.r.-miil aan deBackOfilce te verstrekken.

31 In het proces-verbaal van 4augustus2011 maakt de Inspectie melding van een controleop emplacement Venlo, Tijdens de Inspectie zag de Inspecteur op drie sporenrescrvolrwagens staan, voorzien van een codering diø inhoudt dat daarin gevaarlijke stoffenwerden vervoerd. Om 08:55 uur heeft de inspecteur telefonisch contsot opgenomen met deBackOffice moe een verzoek om Informatie. Hierop Is om 09:25 uur gereageerd Daarbij ieInformatie vcrschs1 over twcc treinen met gevaarlijke stoffen. De derde trein had hetemplacement om 0915 uur verlaten. Van deze trein konden geen gegevens wordenver1zkt, De Inapcctew heeft ge Ig4eerd dat de benodigde informatie niet blxuien dcdoor cisemaphantaarde termijxyan 5 rnimiteu is verstrekt.
lht pz ces-verbaal van 9 augustUs 2011 betreft een inspectie op emplacement BLoc. Hierzag de inspecteur op divcrs sporen reservoliwegens met gevaarlijke stoffen, Om lOiOl uuris telefonisch contact opgenomen met de B.ckOftlce van eiseres, Omstreeks 10:38 uur lid.inspecteur met gevaarlijke stoffcn per faxen per e-maIl un hedi verzcndn De Inspecteur heeft geconcludeerd dat de informatie nierbinnen dc gehanteerde termijn van iS nalmzten was aangeleverd.
Het prcio-vçrbU1 van 29 augustus 2011 gaat wderom over een controle op emplacementSLee. Op diverse sporen stonden rcaervofrwag.ns met gevaarlijke stoffen. Ds Inspecteurheeft om 09:51 uurçonct opg npiotDaGkOfflce van eiseres. Daarna is opverschillende tijdstippen telefonisch catact geweest met de BackOffica Om 11:02 uur zijntwee wagen)ijatenya D)cIr de Inspecteur toegezonden. Uit de inspectievindc led*pgis oyereenkwnmen met de toegezonden lijst.h wagens het emplacement niet aangetroffen.Van andere wer aanwezige wagens werd geen informatie van eiseres aangetroffen. Het gingbier ons lag. onen igd wagens. De hupeotaur heeft geconcludeerd dat de benodigdeinformatie i1et bhuse ossi4eJennJn van 15 minuten is geleverd en dat deze tevensonvo)Iedli waa,Dé medewerker vn F1 aCkOffice deelde de Inspecteur mee dat men:—‘ hI :7 ... ...... dl t • . taflankelg was van drIe,yervors p4tJset langer duurde, omdat men tijdens hetverzoek te makerhd niet drie calamkeitap die eerst door de BackOffice moesten wordent.) —. ..1.J.,. t.. • .1bqhandcld, ;h ccnt.t ç omcn mt ckOT.

3 Das dat van overtredingen van dcnorm In de drie hiervoor genoemde gevallen geen sprake is, volgt de voorzlcnlngenrcuhtcrhaar niet. Een complexe. meedglgo, wat uitkomst bebtft onzekere en van derden ce zeeratlianko1iJç
.

ranieflflgiiots gezegd onder 26 een belemmering dl. zich nietverdraagt met 4e,npr!n, In d $iige i4udt de uitkomst erop dat hct telefonisch ofper .-maiL opvragn van lnfbq,q4ij yervçerders geen onbeperkt. toegang opleverdeOok dc bendelwjjze iq 4ijjidente’s een alarmering naar de vervoerdergul en dezenneh(pergop het verzoek om informatie dat dutmcekennelijk le gedaan,.T’St?t lee dat eiseres te allen tijd, toegang heeft totdo btmatieo ervoer.aa gevaarljjke *toffen. Ds voorzieningenrecheer gaat hieropnader In onder 33 en 34 .Evenmln kin worden volgehouden dat eiseres snel heeft beschikt
OVCV d P$P binnen de door hsar zelf gestelde 1 3

Is bevestigd - uk coulancevoorlopig nog hai! spqcie verstrekt
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33. Eiseres heeft in dit verband gestald dat zij, a1 sprake Is van een Incident, wel aan denon,i zal kunnen voldoen, omdat dan andere “spelregct&’ In werking treden. In dat gevalzullen activiteiten op do locatie waar het Incident zich afspeelt namelijk worden bevrorenDat wordt niet gedaan bij een verzoek om Informatie van de Inspectie mat als gevolg dat desituatie op de locatie kan veranderen en de Informatie die wordt verstrekt niet spoort met dedoor de Inspecteur ter plaatse geconstateerd. situatie. Verder heeft eiseres betoogd datincidenten, zoals dli zich hebben afgespeeld bij dc laatste control. In Sloc, v66r gaan op eenverzoek van dc Inspectie. Dit verklaart waarom dc 15-minutennorm in Sla. op29 augustus2011 niet Is gehaald.

34. De voorzlcnlngenrechtcr stelt vast dat do Inspectie tot drie keet toe een verzoek cmInformatie over gevaarluke stoffen op emplacimenten heeft gericht tot eiseres en dat eiserestot drie keertoe niet in staat Is geweest om de door haarzelfvastgesteld. tijdsllmiet van 15minuten te halea do informatie kwam drie keer te laat, Tevens was apmb van onvolledigeinfomrntle, V&weerdcr heeft eiseres er in het besluit tot optegging van de last onderdwangsom trecht op gewezen dat het voorbehoud dat zij heeft gemaakt met het kunnenbeschikken over informatie als het gaat om Incidenten, zich niet verdraagt met de norm dlevoorbaat op grond va randnunnmer ,4,3.6 uit bijlage 1 bij de VSG onderdeel b geldt..Eiseres heeft van de verplichting dle op haar
Eiterea haashd zij in staat is om do norm na te 1cye.Gelet op het f dn’ø keer’ toe niet Is gelukt om hieraan te voldoen, maaktdat haar rcdcneilng onder welke vereisten zij wel aan de gestelde voorwaarden zou kunnenvoldoen13q we nigge4ckt In de ichial legt Het Is, met andere W0OTdC, niet overtuIgend

35, Er La dus diie oiierredingcn voorafgaande aan do oplegglng van de lastonder dwangsom.’

36. Eiseres op enige algemene beginselenvafl behö1ljb b.dI34d abèrda gronden vormen geen nieuwetwiatpurami tec zihWli aiho’ûd[ijke W3gronden. Wat eiseres hierover inalgemene zin heftUngeva.rd slaagt plot. Voor het overige wijst de voorzleningeiwechterL naar wat hiervoo al is ovçrwogefl.
ifl ) ,L 4 fj

37. Eisers be.ft oerdd van een week te kort Is. Zij kanop dl. termijn ttet oköinôiisâpovertreding plaatsvindt Indien wordtvastgehouden aan dc mschrijving van ovcrtslng zoals verweerder die voorstutVerweerder heeft zich hiemyetopJçtitendpot gel4 dat het hier nlt gaat om het
van herhalIng daarvan. ElgenlVkzou diii. cn b &tgitertifljn vannuTagj R volitûn, aldus voiweerder. Hij beroeptzich daarbij op de wetgesctladenisbij artikel 5:32a van de Awb (memorle van toelichtingbij de Vida tranche Awb, KIZIIerStUkbn 11,2003(0429 702, nr, 3, p. 163).

IW •38. Het betoog van eiseres slaagt gezien een list onder dwangsom een herstelaanetleen geen punitieve sanctie is, moet de begunstigingstnnijn precies zo lang zijn dat juist geendwangsom verur qnqç Iq,, . niet kin voorkomen. Dat In deregel bil rdqdp3h4yoorkomcn van herhaling van eenovertreding dJbelp mdLkn4enpata1d, heeft er dus mee te makendat hètidöiih,ihr vrtjikiïzc van3.titckCno is of hij de overtreding herhaalt. Ondqrdle omirandheid is een begunstlgingstcrrnjjn van nul dagen aangewezen. In dit geval

ao ge J d
r.iL dt tn

- — ..
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zaalcnummer*: $8R 12/267 T, 58K 12/268 T,
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echter is op grond van wat eiseres heeft aangedragen duidelijk dat zij haar lnfotmaticproceaander, zal moeten jgiriehtcr om te votdç,cn aan de nomi van het al meer genoemderandnurnmer in de lozing zoals verweerder dle heeft gegeven en zoals dovoorzl.nlngenreohter hiervoor heeft gc*ccvrdeerd Dat anders inrichten van haarlntbrmaticproc.s zal moeten gebeuren door heij optimalisering. inhoudelijke verbeteringen boiingven bui huidige wjjzevan toegang hebben, zodat deze kan gelden als ‘te allentijde”, “snel en anbiperkt htzij ilsnog In1lethtg van een systeem waarbij voorafalleinformatie naar eiseres wordt gezonden, zodat zij ook te allen tijde, snel en onbeperkttoegang heeft. Daarbij geldt voor belde varianten dat deze In de eerste plaats doorverweerder pnoegzaam zuilen moeten worden bevonden In termen van resultaat. Dotoezegging van eiseres dat zij binnen IS minuten de benodigde informatie boven te1l kenkijken, gold alleen binnen dein do briefvan 14juli 2011 genoemde restricties. Nuverweerder die lezing van eiseres in de last onder dwangsom te beperkt heeft geihwaarmee de voo .nIngeflrohtr hlevôorheeft Ingestemd, trad een nieuwe situatie Inwaarin eiseres niet hthenvn een termijn van een week kon worden gehouden aan dieduur van 1$ m1nuten—
—

39. De vooi2ieningcnreohter ziet aan1eidng om een bestuurlijke his toe te passen.
40 Zoals volgt uit is rv. 441 onder overwegrng 38 Is het bestreden besluit In strdmet artikel 5:32avani idede bégunstigingstermijn te kort is. Op grond vanartikel 851a, ee sze jn samenhang met artikel 8:86 van die wekan de voorzien mde gelegenheid stellen von gebrek in hetbestreden n. Op rond van artikel 8:BOa van de Âwb,eveneens dl. wet, doet de voorzlenlngenrechterdan een tu et aanleiding om verweerdcr in degctegenhpid Dat herstellen kon slechts met een nieuwebeslI1ngOp[ :lddngvanhlvantedeelvanhctnubestÉeden beu wet verwierder eiseres In de gelegenheidstellen nadere waarop zij kan voldoen aan de plicht vanhet rand wloed wenst to behouden op de uitkomst vandenadec S

Iefopt.stellencnzljzalziçhdanookmoeten houdéi zôeli dle hierboven is geaccordeerd. Alszij dat nietdoaj verweerder zo goed mogelijk met de hem dan ter beschikking staand.Informatie d begunstigingstemijjn bepalen. De voorzienlngenrechtcr bepaalt dc termijnwaarbinnen verweerder het gebrek kÉ herstellen op vier weken na verzending van dezetussaridtspca uit wa u+.i- i.

‘. .in ilr \‘b i.dic ,,r4i. Als het gebrek te herstellen, moethij dat op oe4.yan.artflm j:5etster1W, !Jfl de Awb *n om nodeloze vertraging tevoorkomen zo spoodirnl •hq..an.4e.yoorzlenlngenr.ctzter. Als verweerder welgebruik moikt va aegaqid, zal de oorzeningenrevhter eiseres In de gelegenheidstellen binnen vier wekenie reageren op de hersteipoging van verwccrder. In beldc gevallenen in de situatie dat venweerdorda hersteltermljn ongebruikt laat verstrijken, zal devoarzlenlngezuechttrn eg1eLzoader.twecde zitting uitspraak doen op het beroep.

:‘

(p l”42. Gelet op d ptOkhe4pk?I.!:van de Awb op deze tusaenuitsprsak, zoalsbepaald In attikel 8:80,, tweede lid, van de .wb, Is de voorzien ingenrechter in deeindultapraak ghp ai zi4. i,njtjepÇormrIcçrde oordelen in dezetusaenuitsn.p,q ij4 glieden, Dergelijke bijzonder,
•
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zaaknummcrs: SBR 12/261 T. $BR 12/268 1’,
SBRI2JS8ITenSBR12IS82T blad 13

omstandigheden zouden dan In beginsel moeten zijn gelegen in nieuw gebleken feiten ofgewjjzlgda omstandigheden, voor zover relevant voor de beoordeling van dit geschil. Hetheeft dua voor partijen geen zin in reactie op deze tussonultapruk te formuleren dat enwaarom zij het mogelijk niet eens zijn met deze tusscnultspraak. Slechts bijzondereomstandigheden als hierboven bedoeld kunnen voor dle als definitief geformuloerdeoordelen nog een rol spelen bij d&elnduitpraelc. Wat dc overige, hier onbesprokenberoepagronden betreft, staat het paztljen vanzeIfprekend vrij zich hierover uit tc laten in dehorstelpoglog van verweezder (dat geldt in zoverre dan als vcrweerschrift) of in de reactiedaarop ‘van eiseres,

43. Do voorzicningenrechter houdt Iedere verdere beslissing aan tot de einduitapraak op hetberoep, tevens de uitspraak op het verzoek om voorlopige voorziening. Aangezien hetoordeel over de rechtmatigheid van de Invorderlngabeechlkklng afhankelijk le ofkan zijnvan dc nadere besb(tormIng preekt de voorzieningenrechter dat ondeiweq ook pas inde elndubpraak.Het aanhoud van Iedere verdere beslissing betekent ook dat devoorzlenhigenreuhter over de proceskosten en het griffierecht nu nog geen beslissing neemt.

ksn iii biircI mi. cn -
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De vootzieningenrcehLer.
- atait verweerder IR de gelegenheid om binnen vier weken na verzending van dezescnuitspraak het gebrek te herstellen met inachtneming Van de overwegingen enaanwijzingen in deze hissenuitspraak
- houdt ledir, verdere beslissing sam.

Deze ultipruk is gedaan door mr. D.A. Vcrburg voorzieningenrechter, In aanwezigheidvan mr. M.E.C. Bakker, griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 25 april2.012.

Rechtsmldd.1
“

Tegen deze tusscnuhspraak staat nog geen hoger beroep open. Tegen deze tuascnulupraakkin hoger beroep worden fngd $g.1ij1çi)d met hoger beroep tegen de (eventuele)einduitspraak!ndeze.zaak.,.,

“4 .. ;•.: : •, nu pft11.. flJ4 bh .

Ç L1 IC’.tCtdL4Ij.,i4.tiJ.

V.r cCji) conforrv
i.:i;tTtr4

..r.r in 4ç ge1 .r;icJ nAfschriftverzond.naanparkjenop: 25 APR 2012

voorzcningenrechter

fl 1fl pVrt1j
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FAX akd
VAD

rswoot. * 3
Pax ÷ 31 88 253 934

aKcI.nI

atzoi)çeøe5 Sijster 1

4517 tiX SreUa
roTAoeC Poitbu 4734

4903 S

l,(rsiNsr wwvi.akd.nl

p,EETCU7 IE uIT$UJriENO Er5I4O ‘iOOPi 05 GEA05FS5EEPDE(NJ EN K1sN VERTROUWEUJKE Iu,ORrIArlI SEVATIEN. INDiEN DIT

I’AKEEMOHT P vEeatsswo Eo 0 IS TE*C Ø5ÇONeN, WWrU ONS 0CR oleoct eeuEr*.

Geachte Voorzieningenrechter,

Bij tussenuitspraak van 25 april 2012 heeft u In bovengenoemde zaken verweerder met
tocoassing van artikel 8;51o lid 1 Awb In de gelegenheid gesteld om het door u
geconstateerde gebrek te herstellen. Iedere verdere beslissing heeft u aangehouden
waaronder de becliscng op het verzoek om voorlopige voorziening.

F’rorail B.V. wenst uitdrukkelijk niet voorbij te gaan aan uw overwegingen omtrent de wijze

en liet moment waarop kan worden gereageerd op cle Inhoud van de tussenultspraak,
Gezien de betrokken belangen ziet zij zich echter gedwongen het volgende onder uw
aandacht te brengen.

ProRail begrijpt uw beslissing, voor zover hier relevant, aldus dat op htt verzoek om
voorlopige voorziening pas zal worden beslist in de einduitspraak en dat geen gebruik is
gemaakt van öe bevoegdheid tot het ambtshalve treffen van een voorlopige voorziening ex
artikel B:80b lid 3 Awb. Naar het oordeel van Proftail verhoudt zich dit niet met de
gehoudenheld irigevolge artikel 8:84 lid 1 tot het zo spoedig mogelijk doen van een
uitspraak op het verzoek om voorlopige voorziening.

AKO te een hand&znaam van AKO Prineen Van Wjmen N.V., otuter gevoztgd te PottardEm Cngeechreven n heE

tiandeisregizter onder nummer 24366820). . Alle diensten en (andere) werkzaamheden worden verricht Uit hoofde van
Elri Overeenkomst VCfl oparacnt met AXD Prinsen Van wljmer, N.V. Op as overeenkomst zijn, onder uilsiulUng van

cr105 andere aloemene voorwaarden. de aloemene voorwaarden van tOSPISSInO dle zijn QEdQpOfleerLl ter onme van de
rechtbank te Rottardem erid.r nummer 44/2009 en wearin onder meer een bep4rking van da aaneprak.eljkheid ie

opgenomen. Iedere aanaprok&ijlhed te beperkt tot het bedrag dat in het dezbetrefende geval onder de

bemepaeensprekeiijkheidsverzekering wordt utbrte&d met Inozgnp van het Dedreg van riet eigen risico. op verzoek

worden oe algemene voorwaarden kosteloos toeaezontlen. Zil kunnen ook worden aOlEer3d ao wwWak.nl.

AiCO:#4407636v2

/

MN voorzienlngenrechter
RecflcDank Utrecric
m r.

Sector bestuursrecht, Cluster C

rx 030 223 34 98

DatuM 3 mei 201.2
0NOERWER? ProRail — last onder dwangSom Wvgs

55R 12/267 T, SBR 12/268 T1 SBR 12/881 T en SBR 12/662 T

ONS KENMERk 2Z7q2.19846 esb
KOPIC AAN

ei.aowue,i 2 (inclusief dit blad)

0NTVAlGN O—O—2Ol2 Og:4 VAN—O 2E3634 NAAP—8TlJUP.PCHT PAGS Dol
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•akd
ovm 3 mei 20i2

a KCUMCRK 242742.19848 esb
roita 2 yen 2

Dit geldt de5 te meer nu dc ciriduitspraak, naar ProR&l aanneemt, nog enige tijd op zich zal
laten wachten en in de tussenuitsoraak is overwogen dat —kort gezegd- er sprake Is van een
spoeaelsend belang én een oesiuit waar een gebrek aan kleeft. Namens Proftait verzoek Ik u
dan ook dringend om alsnog op zo kort mogelijke termijn haar verzoek om voorlopige
voorziening toe 1e wijzen dan wel ambtshalve ecn voorlopige voorziening te treFfen.

Macht het voorgaande berusten op een verkeerde Interpretatie van de tussenuitspraak, In
cie zin dat hierin tevens moeten worden gelezen een schorsing van do bestreden besluiten
tot in Ieder geval de datum van de einduitspraak, dan verrieemt ProRail dat uiteraard ook
graag

Een kopie van deze fax wordt toegezonden aan verwoerdar.

réT.T.T-1-

dU

AXO, 144ø73Sv4

ONTVANGEN 03—05—2012 05:54 VAN—0882535014 NAAR—SESTUURRECHT PACS 002
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?ectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van ln[msrrucwuren Milieu

Rrtouradrs Pø,tbo 1511 3500811 Utrechi

ProRail BV.

1 Rati en Weçneryaer

Postbus 2033
Hendbdvln çveroer Iv
Eurnpalaan 4D

3500 GA UTRECHT Utrecht
POSIDUS 111
3500811 Ut,cIiI

Cøntsctperwan

T 070
11 +31
F 070-4554190

1LaiT.rd

Datum 11 mei 2012 On k.nm.rk

-
8.3-1a-2023.00l

Betreft Begunstlglngstermljn Inzake opgelegde last onder
Uwkcnm.rk

wangsom LOMS 7937420

Bijlage(n)

Geachte

Op 21 oktober 2011 ontving ik uw namens ProRail B.V. (hierna: ProRail) ingedien
de en op 20 oktober 2011 gedateerde bezwaarschrift, welk bezwaar gelicht Is
tegen de beschikking van 8 september 2011 betreffende het opleggen van een
last onder dwangsom (kenmerk: TenMIIVW-2011/10046).

Bij beslissing op bezwaar van 17 februari 2012 15 het bezwaar door mij ongegrond

verklaard en tegen deze beslissing op bezwaar is door ProRail beroep ingesteld bij

de rechtbank Utrecht en tevens is aan de de rechtbank Utrecht verzocht om een

voorlopige voorziening tijdens beroep te treffen.

De voorzieningen rechter is op 25 april 2012 tot een tussenuitspraok gekomen

(zaaknummers SBR 121267 T, SBR 12/268 T, 58R 12/881 T en SBR 12/882 T),

die er kort gezegd op neer komt dat de Inspectie Leefomgeving en Transport

(hierna: de Inspectie) In de gelegenheid wordt gesteld om een gebrek In het be
streden besluit betreffende de begunstlgingstermijn te herstellen:

40. Zoals volgt uit wat is overwogen onder overweging 38 is het bestreden besluit
In strijd met artikel 5:32e van de Awb in dle zin dat de begunstigingstermijn te
kort is. Op grond van artikel 8:51e, eerste lid, van de Awb, gelezen In samenhang

met artikel 8:86 van die wet, kan de voorzleningcnrechter het bestuursorgaan in

de gelegenheid steNen een gebrek in het bestreden besluit te herstellen of te laten

herstellen. Op grond van artikel 8:80a van de Awb, eveneens in samenhang gele

zen met artikel 8:86 van clie wet, doet de voorzienlngenrechter dan een tussenuit-
spraak. De voorzieningenrechter ziet aanleiding om verweerder in de gelegenheid

te stellen het gebrek te herstellen. Dat herstellen ken slechts met een nieuwe

beslissing op bezwaar, na of tegelijkertijd met intrekking van het relevante deel
van het nu bestreden b&uit. Om het gebrek te herstellen, moet vetweerder

eiseres in de gelegenheid stellen nadere Informatie In t. dienen over de
duur waarop zij kan voldoen aan de plicht van het randnurnmer. Eiseres is
daarbij, indien zij Invloed wenst te behouden op de uitkomst van de nade

re besluîtvorinlng, gehouden zIch cooperatief op te stellen en zij zal zich



dan ook moeten houden aan de lezing van het raridnummer zoals die
hierboven Is geaccordeerd. Als rij dat niet doet, mag vcrweerder zo goed RaI e Weeroer

mogelijk met de hem dan ter beschikking staande Informatie de begun-
Wegvarveer IV

stlglngstermljn bepalen. De voorzieningenrechter bepaalt de termijn

waarbinnen verweetder het gebrek ken herstellen op vier weken na ver- 1 mI

zending van deze tussenuitspraak. ons kenmerk
B 3 11 2023.001

Inmiddels is er over de tussenultspraak tussen ProRail en de Inspectie telefonisch

contact geweest, waarbij ProRail heeft aangegeven er behoefte aan te hebben een

en ander nog eens mondeling te willen bespreken. Daartoe heeft de Inspectie met

ProRail een afspraak gemaakt op dinsdag 8 mei 2012, maar deze afspraak is door

ProRail afgezegd. ProRail heeft aangegeven zelf het initiatief te nemen tot het

maken van een nieuwe afspraak, maar tot op heden i5 door ProRail hierover nog

geen contact opgenomen met de Inspectie.

Gelet op de beperkte termijn die door de voorzieningenrechter aan de Inspectie is

verleend voor het herstellen van het gebrek aan de bestreden beslissing op be

zwaar verzoek ik u mij zo spoedig mogelijk de hierboven In rechtsoverweging 40

genoemde Informatie te doen toekomen, zodat door mij tot het nemen van een

nieuwe beslissing op bezwaar kan worden overgegaan.

Door de voorzierilngenrechter is in rechtsoverweging 41 van de tussenuitspraak

aangegeven dat als ik van de gelegenheid gebruik maak het gebrek te herstellen

de voorzieningenrechter ii in de gelegenheid stelt binnen vier weken te reageren

op mijn herstelpoging.

Indien de door mij aan u gevraagde informatie niet binnen vier weken wordt ont

vangen, zal ik op grond van de mij ter beschikking staande informatie een nieuwe

begunstigingstermijn vaststellen.

Een afschrift van deze brief zal tevens aan de voorzieningen rechter van de recht

bank Utrecht worden verzonden.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

nan’’s deze,
CTEUR ILT/RAILEN WEGVERVOER

Pagina 2 van 2
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Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van infrastructuur en Milieu

> Retouradres Postbus 1511 3500 BM Utrecht

Rechtbank Utrecht
Sector Bestuursrecht R.aII en Wegvervoer

Haiidhaving Wegvervoer IvDe heer/mevrouw
Europeaan 40Postbus 13023 Ucrectt

3507 LA Utrecht Postbus 1511
3500 BM Utrecht

- Contactpersoon

T 070.
M +3(0)A
F 070-4562799

ILen T. ii t

Datum 14 mei 2012 Ons kenmerk

Betreft Verzoek voorlopige voorziening ProRail B.V. 0003.00I

Uw kenmerk
12/ 267 en 268 BESLU V27

BljIae(n)

Geachte

Bijgaand treft u aan de door mij, naar aanleiding van uw tussenuitspraak van 25
april 2012. aan ProRail B.V. verzonden brief.

Door mij Is aan ProRail B.V. een termijn van vier weken gegeven (zie uw
rechtsoverweging 41) om mij nadere informatie te verschaffen over de duur
waarop zij kan voldoen aan de plicht van het betreffende randnummer. Zodra deze
informatie door mij ontvangen is dan wel deze termijn ongebruikt verstreken is,
zal door mij binnen twee weken worden overgegaan tot het nemen van een
nieuwe beslissing op bezwaar, waarin het door u geconstateerde gebrek hersteld
zal worden,

Ik vertrouw erop ii hiermee voor dit moment voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU
namens deze,

______

n

_________

AlL EN WEGVERVOER

[ii1ÉiF.. c’ v’nr
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ProRafl

VartrauweJijk
117
RaJ en WVeCVD
Handhevine Wventver IV

Pbuo 1511
3500 BM L&eciit

Ø.bin 4juni2012
Uwy,ti 11 ma2012

DUS 2e37420
4iq(r4
Ond.ca.qp Regunstingt.rrnijn inaCB

opgelegde bet onder
dwangsom

ve.rg in uw biter VSfl 11 mei2012 verzoela u ProR inme bi te dienen oier duur weitp zh kan
voldoen een de phchtvanrandnurnmerl.4.3.6 van het RID. Een en ander als bedoeld ki

eoa*s 1ove1Wegln9 40 van da tzsen.dpraak van cle Voorzienlngerwechtarvail de Rhank
Am*PWU1Ifl 1 Ubacht van 25 apni 2012. Daarbij drt de Vooizleningenrechler PmReiI op zich coôperetiefop te

szr .‘ un sleflen. wrb de Lezing van de Voorzieningenrechter van randnurnmer 1.4.3.6 RID dient te
worden gevotgd, op straffe van een naar frizicht van de Mfrilster van Infrasbijctuur en Milieu te
bepalen boursgingannijn.

In dit Jder heeft op 21 md Jongelieden overleg plael ehad aacn medcwerkca van dc lnapedo
‘sea o. ue Lee(bmgevlng en Transport (JL.enT) en ProRdi.

w,pi.ni Aangezien raohtsmlddelan tegen da .lndullspmak van de Rechtbank Utrecht open alsan en
PraRafl da Ieang van ILanT en de Vooziening.nrechtwr niet deelt zoaie 4 In bwearen ter ziUlng
betoogd beeft, ken ProRal zich niet verenigen met de lussenuitapraak en n eienhieel
gelduldenda eIriduftsprak Dat neemt niet weg datJ van deze uipraak en In het kader van
mrmattevuoizlenIng ten aanzien van het vervoer van gevaarlijke stcfln, rangeren en stils*and
Oaaroncler begmn, ProRahi. Koalnictijke Vervoer Nadertend, Vafllgheldsrngio’s en
Spoowegondeniemlngen de Infomiadevoorzlenlng ten boeve van meldsliudiensten
(0Hfl) wensen te opmae.ren. aatIj de iilghekl van het spoorverkeer voorop eat Coneet
rden daartoe door (leze parJen onoenin afspraken eniaakL

Deze afspraken worden getnIeerd en gewenst doorde betrokken partijen. De lnvuillng vindt pieets
niddels het project lnforrnade GeraarWke fen op emplaeementenM(iGS). 165 seen Initialiefvanuit Infrabheder, 1GW Spoorgoedarenvenioer en VeWgheklsreglo’s dat lhar wording krijgt
Uitgangspunt van 108 zijnde vigerende wettetjke kedera en daarmee aamenhengende 1 dru1t
voortvloeiende de verentwoordeltjklteden van de vetechiUende partijen voor gegovenweratrdddng
inzake verer van gevaarlijke sloffen. Det betekent onder andere d de Spocgondernernfng
jcgen dc In ctiu±ohccrdcrn oodoljk is en b)ft voor dejubthüi en oompieetheld von
do door de Spoorwegondarnernig een ProRail geleverde gegevere. Door dein het kader von lOS

Pidbv, O12US..4I114
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Inspectie Lee forngeving en Transport
Ministerie van inftasrrucruur en Milieu

> Retouradres Poetbus 1511 3500 8H Utrecht

ProRali B.V.

__________________________
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Datum 15 juni 2012 Ons kenmerlBetreft Nieuwe beslissing op bezwaar naar aanleiding van de 83-11Z023.001
tusseriuitspraak van de voorzieningerirechter d,d. 25 april2012

SIjt*e(n)

Geachte

Op 21 oktober 2011 ontving ik uw namens ProRaIl B.V. (hierna: ProRail) Ingediende en op 20 oktober 2011 gedateerde bezwaarschrift, welk bezwaar gericht istegen de beschikking van 8 september 2011 betreffende het opleggen van eenlast onder dwangsom (kenmerk: tenM/IVW-2011/10046).

Bij brief van 26 oktober 2011 Is de ontvangst van uw bezwaarschrift bevestigd enbij brief van 9 december 2011 bent u uitgenodigd voor een op 12 januari 2012geplande hoorzitting als bedoeld In artikel 7:2 van de Algemene wet bestuursrecht(hierna: Awb).
Nadat ii bij brief van 20 december 2011 heeft verzocht deze op 12 januari 2012geplande hoorzitting te verplaatsen, is de hoorzitting opnieuw gepland op 16 februari 2012. Het verslag van deze hoorzitting (inclusief de door u tijdens dezehoorzitting overgelegde pleitnota) is ii reeds eerder toegezonden.

Bij brief van 20 januari 2012 heeft u namens ProRail eveneens bezwaar gemaakttegen de invorderingsbeschikking dwangsom van 19 december 2011 (kenmerk:ienM/IVW-201 1/14573).

Bij brief van 6 februari 2012 Is de ontvangst van uw bezwaarschrift bevestigd enook met betrekking tot dit bezwaarschrift heeft op de genoemde 16 februari 2012een hoorzitting als bedoeld in artikel 7:2 van de Awb plaatsgevonden.

Op 17 februari 2012 zijn de bezwaren tegen zowel de beschikking van 8 september 2011 als tegen de invorderingsbeschikklng van 19 december 2011 ongegrondverklaard.

Tegen de belde beslissingen op bezwaar van 17 februari 2012 is door ProRal! beroep ingesteld bij de rechtbank Utrecht en tevens is aan de rechtbank Utrechtverzocht om een voorlopige voorziening tijdens beroep te treffen.

De voorzieningerirechter is op 25 april 2012 tot een tussenuitspraak gekomen(zaaknurnmers SBR 12/267 T, SBR 12/268 T, SBR 12/881 T en SBR 12/082 T),die er kort gezegd op neer komt dat de inspectie Leefomgeving en Transport
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(voorheen: de Inspectie Verkeer en Waterstaat, hierna: de Inspectie) in de gelegenheid wordt gesteld om een gebrek betreffende de begunstiglngstermijn te herstellen In het bestreden besluit inzake de opgelegde last onder dwangsom.
De voorzieningenrechter heeft In rechtsoverweging 40 het volgende aangegeven:

40. Zoals volgt uit wat is overwogen onder overweging 38 is het bestreden bes/uitIn strijd met artikel 5:32e van de Awb in die zin dat de begunstiglngstermljn tekort is. Op grond van artikel 8:51e, eerste lid, van de Awb, gelezen in samenhangmet artikel 8:86 van die wet, kan de vool7ienlngenrechter het bestuursorgaan Inde gelegenheid stellen een gebrek In het bestreden besluit te herstellen of te latenherstellen. Op grond van artikel 8:80a van de Awb, eveneens In samenhang gelezen met artikel 8:86 van dle wet, doet de voorzieningenrechter dan een tussenuitspraak. De voorzleningenrechter ziet aanleiding om verweerder In de gelegenheidte stellen het gebrek te herstellen. Dat herstellen ken slechts met een nieuwebeslissing op bezwaar, na af tegelijkertijd met intrekking van het relevante deelvan het nu bestreden besluit. Om het gebrek te herstellen, moet verweerdereiseres In de gelegenheid stellen nadere informatie in te dienen over deduur waarop zij kan voldoen aan de plicht van het randnummer. Eiseres isdaarbIj, indien zij invloed wenst te behouden op de uitkomst van de nadere besluitvorming, gehouden zich co peratlef op te stellen en zij zal zichdan ook moeten houden aan de lezing van het randnummer zoals dlehierboven Is geaccordeerd. Als zij dat niet doet, mag verweerder zo goedmogelijk met de hem dan ter beschikking staande informatie de begunstlglngstermljn bepalen. D. voorzleningenrechter bepaalt de termijn
waarbinnen veiweerder het gebrek kan herstellen op vier waken na verzending van deze tussenuitspraak.

Op grond van het bovenstaande doe Ik u daarom een nieuwe beslissing op
bezwaar toekomen waarin het door de voorzleningenrechter geconstateerde
gebrek met betrekking tot de begunstiglngstermljn door mij hersteld is.

Inhoud bezwaarschrift
Ter voorkoming van onnodige herhaling wordt hierbij voor de inhoud van hetbezwaarschrift verwezen naar uw brieven van 20 oktober 2011 en 20 januari
2012. De inhoud daarvan wordt hier als herhaald en ingelast beschouwd.

Van toepassing zijnde wat- en regelgeving
in artikel 4 respectievelijk artikel 5 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs)Is onder meer bepaald dat het verboden is handelingen te verrichten als bedoeldin artikel 2, eerste lid, van de Wvgs voor wat betreft gevaarlijke stoffen met eenvervoermiddel per spoor.
In artikel 3 van de Wvgs Is bepaald dat bepaalde categorieën stoffen, die bij deRegeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen (VSG) zijn
aangewezen, uitgezonderd zijn van dit verbod mits de In de VSG gestelde regelsIn acht zijn genomen.
Bij de VSG behoren de volgende bijlagen:

a) Bijlage 1: voorschriften betreffende het vervoer van gevaarlijke stoffen opNederlands grondgebied over de spoorweg zijnde de Nederlandse vertaling
van het RIO;

b) Bijlage 2: voorschriften in afwijking van of in aanvulling op bijlage 1;
c) Bijlage 3: erkende Instanties als bedoeld in artikel 1 van de VSG.

Iii.
Rail en Wegvervoer
Handhavu,g Wegvervoer IV

Datum
15juni2012

On kenmerk
0-3-1 1-2023.001
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Randnummer 1.4.3.6 van bijlage 1 van het VSG luidt: u.r
Rail en Wegvervoer

De lnfrastructuurbeheerder Handhaving Wegvervoer W

In het kader van sectie 1.4.1 heeft de lnfrastructuurbeheerder in het bijzonder de 20L2volgende plichten. De infrastructuurbeheerder ••

8-3-11-2023.001a) moet ervoor zorgdragen dat voor rangeerterreinen interne rampenplannen
overeenkomstig hoofdstuk 1.21 worden opgesteld;

b) moet ervoor zorgdragen dat hij te allen tijde gedurende het vervoer snel en
onbeperkt toegang heeft tot de volgende Informatie:
- samenstelling van de trein,
- UN-nummers van de vervoerde gevaarlijke stoffen,
- plaats van deze wagens In de trein,
- massa van de lading.
Deze gegevens mogen alleen bekend gemaakt worden aan de Instanties die dezenodig hebben voor doeleinden van veiligheid, beveiliging of noodmaatregelen.

Opmerking: De wijze van aanlevering van de gegevens moet worden vastgelegdIn de regelingen voor het gebruik van de spoorweglnfrastructuur.

Artikel 46 van de Wvgs luidt:
Onze Minister is bevoegd tot oplegging van een last onder bestuursdwang ter
handhaving van de bij of krachtens deze wet gestelde verplichtingen.

Artikel 5:32, lid 1, Awb luidt:
Een bestuursorgaan dat bevoegd is een last onder bestuursdwang op te leggen,
kan In plaats daarvan aan de overtreder een last onder dwangsom opleggen.

Ontvankelijklieid
( Alvorens inhoudelijk in te gaan op uw bezwaarschrift dient vastgesteld te worden
‘( ) of het bezwaarschrift ontvankelijk is.

Op grond van artikel 8:1 In samenhang met artikel 7:1 en artikel 6:4 van de Awb
dient het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van een
bestuursorgaan te geschieden door een belanghebbende, Artikel 1:2, eerste lid,
van de Awb luidt: 1ünder belanghebbende wordt verstaan: degene wiens belang
rechtstreeks bijeen besluit Is betrokken. ‘Als geadresseerde van de beschikking
van 8 september 2011 Is ProRail u aan te merken als primair belanghebbende en
zijn de belangen van ProRail rechtstreeks bij het besluit betrokken. Daarnaast
voldoet het bezwaarschrift aan de In artikel 6:5 van de Awb gestelde vereisten
met betrekking tot de Inhoud.
Door mij is vastgesteld dat het door u ingediende bezwaarschrift door mij niet
binnen de daarvoor wettelijk vastgestelde termijn van zes weken na uitreiking of
verzending van het aangevochten besluit is ontvangen, De termijn voor het
indienen van het bezwaarschrift ving namelijk aan op 9 september 2011 (= de
dag na de dag waarop het besluit aan u bekend is gemaakt) en eindigde op 20
oktober 2011 om 24:00 uur. Aangezien het bezwaarschrift door mij op 21 oktober
2011 is ontvangen, Is het door mij niet voor het einde van de genoemde termijn
ontvangen.
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BIJ verzending per past Is een bezwaarschrift tijdig Ingediend Indien het voor heteinde van de termijn per past Is bezorgd. Het is aan de Indiener van het
bezwaarschrift om het tijdstip van antvangst aannemelijk te maken. Indien deindiener heeft gekozen voor bezorging per post dan Is de datum van de
poststempel voldoende bewijs voor de beantwoording van de vraag of hetbezwaarschrift tijdig Is ontvangen, Op de door u voor het verzenden van het
bezwaarschrift gebruikte enveloppe Is echter geen poststempel aangetroffen,aangezien het een zogenaamde port betaald-enveloppe betreft. Derhalve is ergeen bewijs ten aanzien van het tijdstip van terpostbezorging (zie ook UN:A80013, Raad van State, 2000001893/Pol).
Gelet echter op het feit dat uw bezwaarschrift door mij op 21 oktober 2011 Isontvangen, acht Ik het aannemelijk dat het bezwaarschrift door u op 20 oktoberter post is bezorgd en derhalve tijdig Is ingediend. Aldus stel ik vast dat uw
bezwaarschrift ontvankelijk is.

Feiten en omstandigheden
Op 4, 9 en 29 augustus 2011 zijn door de Inspectie In het kader van de thema-actie ‘Weten wat er staat” inspecties uitgevoerd op emplacement Sloe en Venlo.De tijdens deze Inspecties door de Inspectie gedane constateringen hebben deInspectie aanleiding gegeven ProRail middels een beschikking van 8 september2011 een last onder dwangsom op te leggen.
Tegen de beschikking van 8 september 2011 Is door ProRail vervolgens een bezwaarschrift Ingediend.

Overwegingen met betrekking tot uw bezwaarschrift
Hieronder wordt Ingegaan op de door u naar voren gebrachte bezwaren tegen debeschikking van 8 september 2011. Daarbij wordt de volgorde aangehouden zoalsgevolgd in het bezwaarschrift van 20 oktober 2011.

1.
U stelt In het bezwaarschrift op pagina 2 onderaan aangevoerd dat de Inspectieeen essentieel onderdeel uit randnummer 1.4.3.6 niet heeft opgenomen In haar
last, wat ontbreekt is dat de wijze van aanieveren van de gegevens volgens deaan dit randnummer toegevoegde opmerking moet worden vastgelegd in de
regelingen voor het gebruik van de spoorwegirifrastructuur. 1) stelt dat dit een
opdracht aan de wetgever of Minister 15 om dit in publiekrechtelijke regelingen
vast te leggen. Zolang dit niet het geval is, kunnen vervoerders en beheerders
hieraan niet gehouden worden.

in randnummer 1.4.3.6 wordt de zorgplicht aan de beheerder opgelegd waar hetin deze zaak om draait:
De beheerder moet ervoor zorg dragen dat hij te allen tijde gedurende het vervoersnel en onbeperkt toegang heeft tot (kort weergegeven) de Informatie over
gevaarlijke stoffen In de trein.

Uw stelling dat het RID een opdracht aan de wetgever bevat om de wijze van
aanleveren van de gegevens van de vervoerder vast te leggen wordt in het
bezwaarschrift niet onderbouwd. rijdens de hoorzitting van 16 februari 2012 Isdoor ProRail desgevraagd aangegeven dat u uw stelling baseert op het feit dat hetRID een verdrag Is en een opdracht aan de Lidstaten inhoud. Derhalve ziet u deopmerking bij randnummer 1.4.3.6 ook als een opdracht aan de Lidstaten en dus
de wetgever.

‘IT
Rail en Wegvervoer
Handhaving Wegvervoer IV

Datum
15juni 2012

One kenmrk
5-3-11-2023.001
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Uw stelling dat er sprake dient te zijn van publiekrechtelijke regelingen wordt door zrmij niet onderschreven. Rad en Wegvervoer
Handhaving Wegvervoer IV

Ten eerste heeft ProRail zelf voldoende middelen In handen om afspraken hierovermet vervoerders vast te leggen. Immers, onder de in het RID aangehaalderegelingen voor het gebruik van de infrastructuur valt ook de
toegangsovereenkomst. In deze toegangsovereenkomst ex. artikel 59 van deSpoorwegwet kunnen en worden afspraken gemaakt over het gebruik van
capaciteit van de hoofdspoorweg. Daaronder vallen ook afspraken over de wijzevan eariteveren van de bedoelde gegevens. Tijdens de hoorzitting van 16 februari2012 (zie de tijdens de hoorzitting door ProRail overgelegde pleitnota) Is doorProRail toegelicht op welke wijze er afspraken zijn gemaakt met de
spoorwegondernemlngen Inzake het aanleveren van gegevens over wagens diegevaarlijke stoffen vervoeren of vervoerd hebben.

Ten tweede valt niet in te zien waarom deze afspraken tussen vervoerders enspoorwegonderneming in publiekrechtelijke regelingen vastgelegd moetenworden. Uit de tekst van het RIO kan dit in ieder geval niet afgeleid worden.Blijkens artikel 2 van het VSG bevat bijlage 1 voorschriften betreffende hetvervoer van gevaarlijke stoffen op Nederlands grondgebied over de spoorweg,zijnde de Nederlandse vertaling van het Rio. Bijlage 1 heeft hier derhalve nietmeer de status van verdrag, maar Is onderdeel van nationale regelgeving. Gesteldkan dan ook worden dat de opmerking bij randnummer 1.4.3.6 in deze niet alsopdracht aan de lidstaat moet worden gelezen.

Ten derde past het in het algemeen bekende rijksbeleid tot deregulering om hetmaken van dergelijke afspraken over te laten aan de betreffende partijen.
Ook indien niet in publiekrechtelijke regelgeving Is bepaald wat de wijze van
aanleveren van de gegevens moet zijn, kan de beheerder voldoen aan de
verplichtingen uit het raridnummer. Immers, in randnummer 1.4.3.6 wordt debeheerder opgedragen er zorg voor te dragen te allen tijde over de betreffendegegevens te beschikken. Uit de redactie van deze bepaling leidt de Inspectie deverplichting voor de beheerder af dat deze een actieve rol kiest om ervoor tezorgen dat hij over de juiste gegevens beschikt, naast dat natuurlijk ook aan devervoerders vergelijkbare verplichtingen zijn opgelegd.

2.
In dezelfde alinea in het bezwaarschrift stelt u dat, aangaande wagens die nietzijn opgenomen in een trein, geen voorschriften In het RID zijn opgenomen. Ditleidt u af uit de definitie die krachtens de Spoorwegwet aan een trein wordt
gegeven. Zo wordt door u een begrip uit de Spoorwegwet verbonden aan het RIO.Blijkbaar ziet ProRail de Spoorwegwet c.a. als de in raridnummer 1.4.3.6 bedoelderegelingen voor het gebruik van de infrastructuur.

Ik volg die redenering van ProRail niet. De Wvgs gaat over het vervoer van
gevaarlijke stoffen. In randnumrner 1.2.1 uit het RIO wordt vervoer gedefinieerdals:

“de verplaatsing van gevaarIike goederen, met inbegrip van voor het vervoer
noodzakelijk oponthoud en met Inbegrip van voor het verkeer noodzakelijk verblijfvan voor het verkeer noodzakelijk verblijf van gevaarlijke goederen In de wagens,tanks en containers voor, tijdens en na de verplaatsing.

Datum
15juni 2012

Ons kenmerl
B311-2O23 001
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Zowel uit deze definitie als uit de definitie van artikel 2 van de Wvgs (dit artikel xtj’betreft de reikwijdte van de Wvgs) wordt duidelijk dat het begrip vervoer ruim RIiI en Wegvervoerwordt opgevat. Niet alleen op het moment dat een wagen is opgenomen in een Handhaving WgvervoerIV
trein, zoals is bedoeld in de Spoorwegwet c.a., gelden de bepalingen uit de Wvgsc.a., maar ook op het moment van overstaan van de wagens op een station, zoals 132012het geval was bij de In de beschikking van 8 september vastgelegde
overtredingen.

B’3-11-2D23001

3,
Tenslotte stelt u In de laatste alinea op pagina 2 van het bezwaarschrift dat detijd, dle een spoorwegonderneming heeft om de gegevens aan de beheerder televeren, niet is bepaald. Onduidelijk is welke conclusie ProRali hier uit trekt.Hoe dan ook, naar mijn mening Is het niet nodig om die tijdseenheld vast teleggen nu In randriummer 1.4.3.6 is bepaald dat de beheerder te allen tijdetijdens het vervoer toegang moet hebben tot de Informatie over de gevaarlijkestoffen, Ongeacht of de wagens dus overstaan op een spoorwegemplacement, zijnopgenomen in een trein of worden opgehouden voor overslag. Op ieder moment,dat een wagen met gevaarlijke stoffen zich op de bij ProRail in beheer zijndespoorweg bevindt, moet ProRail ervoor zorg dragen dat zij toegang heeft tot de inrandnummer 1.4.3.6 van het RID bepaalde Informatie.

4.
Met hetgeen hierboven onder 3. door mij uiteen is gezet, meen Ik ook de stellingop pagina 3 tweede alinea van het bezwaarschrift te hebben weerlegd. Daarinstelt u dat de wettelijke grondslag voor de Inspectie om toe te zien op detijdigheld van aanieveren van informatie ontbreekt.
Dle stelling Is onjuist, omdat in raridnummer 1.4.3.6 is bepaald dat de informatiete allen tijde tijdens het vervoer beschikbaar moet zijn, zoals hierboven
aangehaald. Het gaat in dit geval om het toezicht op een zorgplicht dle doorProRali nader ingevuld moet worden binnen de kaders die de wetgever stelt en involdoende mate gesteld zijn In dit geval.

Tijdens de hoorzitting van 16 februari 2012 is door ProRail (zie de door ProRailtijdens de hoorzitting overgelegde) pleitnota aangegeven dat er bij ProRail twijfelszijn gerezen over de bevoegdheid van de Inspectie omdat de Wvgs niet ziet opvervoer dat uitsluitend plaatsvindt binnen inrichtingen.
Zonder twijfel kan worden vastgesteld dat de Inspectie wel degelijk de
bevoegdheid had om een last onder dwangsom op te leggen. Er Is een overtredingvan randnummer 1.4.3.6 van bijlage 1 van het VSG geconstateerd. De bijlagemaakt dus onderdeel uit van het VSG en op grond van artikel 46 Wvgs ben Ikbevoegd tot oplegging van een last onder bestuursdwang ter handhaving van debij of krachtens deze wet gestelde verplichtingen.

5.
Overigens heeft de Inspectie er wel degelijk oog voor dat er sprake is van een
overgangssituatie. Er wordt door de spoorwegbranche gewerkt aan verbeteringvan de informatievoorziening en de toegankelijkheid van Informatie over
gevaarlijke stoffen tijdens het vervoer.
ProRail en vervoerders geven aan de in randnummer 1.4.3.6 bepaalde informatiebinnen 15 minuten te kunnen leveren. Bij inspecties wordt op dit moment
gecontroleerd op deze norm. Het mag duidelijk zijn dat dit slechts een tijdelijkesituatie kan zijn en dat binnen redelijke tijd voldaan moet worden aan de Wvgsc.a.
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6.
Op pagina 3 van het bezwaarschrift stelt u dat ProRail haar zorgpiicht slechts kanuitvoeren als de vervoerders informatie aanieveren.
Voordat ik inga op deze stelling, ga ik eerst In op de verplichtingen van
vervoerders.
De vervoerders zijn verplicht, vanwege randnummer 1.4.2.2.5, om te waarborgen
dat de beheerder te allen tijde gedurende het vervoer snel en onbeperkt toegang
kan krijgen tot de informatie uit randnurnmer 1.4.3.6. Dus als het gaat om
Informatie over de gevaarlijke stoffen In de trein hebben zowel de vervoerder als
de beheerder een zorgpiicht opgelegd gekregen.
Het is nu de vraag wat precies de reikwijdte van dle zorgplicht Is. U gaat blijkens
uw genoemde stelling uit van een beperkte reikwijdte. Als ProRail niet de juiste
gegevens aangereikt krijgt dan kan ProRail niets doen, zo leid ik uit uw stelling af.

Dat Is een te beperkte opvatting van de op uw rustende zorgpllcht. Deze
zorgplicht gaat verder dan het organiseren van aangeleverde informatIe. De
reikwijdte van de zorgplicht die op ProRail rust moet worden uitgelegd aan de
hand van de Inhoud van de Wvgs c.a. en de specifieke rol dle ProRail heeft binnen
het ralisysteem. De Wvgs roept namelijk (o.a. in het RID, randnummer 1.4.1.1)
een ketenverantwoordelijkheid in het leven, mede om te voorkomen dat
Individuele partijen zich terugtrekken op hun eigen verantwoordelijkheid.
Daarnaast heeft ProRali als beheerder een bijzonder positie. ProReil Is aangewezen
als toedeler van capaciteit op de hoofdspoorweg en verantwoordelijk voor het
leiden van het verkeer. Vanuit die verantwoordelijkheden kan ProRaii de haar ter
beschikking staande middelen Inzetten om invulling te geven aan de zorgplicht uit
randnummer 1.4.3.6. Dat doet ProRail nu niet, althans onvoldoende.

Meer concreet: Ik ben van oordeel dat ProRail in het kader van de zorgpllcht uit
randnurnmer 1.4.3.6 de verplichting heeft de haar beschikbare middelen, zoals de
toegangsovereenkomst, te gebruiken om betere afspraken te maken met
vervoerders over het aanleveren van gegevens en te borger, en te controleren dat
deze afspraken nagekomen worden. Zolang ProRail deze mogelijkheden niet
afdoende benut is zij in gebreke en kan ProRail, indien geconstateerd wordt dat
niet de juiste informatie over het vervoer bij haar aanwezig Is, zich er niet op
beroepen dat de vervoerder niet de juiste informatie heeft aangeleverd. Voor de
volledigheid benadruk ik dat de Inspectie ook vervoerders aanspreekt op haar
zorgplicht bij het ontbreken van de juiste Informatie en zo nodig sancties oplegt
en heeft opgelegd.

7.
Tenslotte stelt u dat aan ProRali in de beschikking van 8 september 2011 geen
begunstigirigstermijn Is gesteld.
Zoals in de genoemde uitspraak van de voorzieningenrechter is aangegeven, Is de
door mij aan u gegeven begunstigingstermijn van een week te kort.

Bij brief van 11 mei 2012 heb ik u In de gelegenheid gesteld mij de in
rechtsoverwegmg 40 genoemde informatie binnen vier weken te doen toekomen.

BIS brief van 4juni 2012 heeft u mij een reactie op mijn brief van 11 mei 2012
doen toekomen. In uw brief van 4 juni 2012 geeft u, kort gezegd, aan dat ProRail,
Koninklijk Vervoer Nederland, Veiligheidsreglo’s en Spoorwegondernerningen de
informatievoorziening ten behoeve van overheidshulpdlensten (OHD) wensen te

ZIJ
Rat) art Wegvervoer
Nandhdv)ng Wegvervoer fl1

Datum
15Juni2012

Ons kenmerk
8.3-11.2023.001

PIn 7 van 9



optimaliseren, waarbij de veiligheid van het spoorverkeer voorop staat. Daartoe ILTworden door deze partijen onderling afspraken (waardoor cle juistheid en Rali en Wegiervoer
cornpleetheid van geleverde informatie toeneemt ten opzichte van de huidige Handhaving Wegvervoer Iv
situatie) gemaakt en de Invulling daarvan vindt plaats middels het project

DInformatie Gevaarlijke Stoffen op emplacemeriten (IGS) dat nu wording krijgt.
Concreet betekent een en ander dat vanaf medio 2014 bekend Is welke wagens
met welke gevaarlijke stoffen zich op een emplacement bevinden. Vanaf medio 8•3-112o23.Oo12015 voorziet het systeem tevens in een locatiebepaling van dergelijke wagens.

Uit uw reactie maak ik op dat ii van mening bent dat ik ProRali minimaal een
begunstigingstermijn van 2 jaar zou moeten geven.

Vastgesteld dient te worden dat door u in uw brief van 4 juni 2012 niet wordt
aangegeven waaruit de genoemde optimalisering precies bestaat en waarom het
nog twee jaar zal moeten gaan duren om tot deze optimalisering te komen.
Evenmin wordt aangegeven wat nu precies de planning Is, waarop deze planning
is gebaseerd (de onderhavige kwestie lijkt hierbij bijvoorbeeld geen enkele rol te
spelen) en of en waarom deze planning reëel te noemen is. Er wordt slechts
aangegeven dat de lengte van de termijn in belangrijke mate bepaald wordt door
de complexitelt van het vraagstuk, het aantal betrokken partijen, bjbehorend
prlclngs-vraagstuk, introductie van werkwijzen gericht op juistheid en volledigheid
en het doordenken en implementeren van de bijbehorende geautomatiseerde
oplossing.

Gelet op het feit dat:
- door mij is vastgesteld dat bij uw collega beheerders in het buitenlander,

en dus vermoedelijk op de markt, reaitlme-systemen beschikbaar zijn;
- ProRaii al vanaf mei 2011 bekend was met het feit dat niet voldaan werd

aan randnumnmer 1.4.3.6 en ProRail dus al een jaar de mogelijkheid heeft
gehad concrete stappen te ondernemen om te voldoen aan randnumrner
1.4.3.6;

- Het genoemde project lOS op dit moment nog in de ‘wordings’fase
verkeert;

is voor mij een begunstigingstermijn van 2 jaar gelet op de belangen die gemoeid
zijn met het naleven van randnummer 1.4.3.6 geenszins aanvaardbaar en acht Ik
het reëel om ProRail een begunstlgingstermijn lopende tot 1 februari 2013 te
verlenen. Daarbij ga ik er overigens vanuit en verwacht ik dat ProRail er
gedurende deze tot 1 februari 2013 lopende begunstigingstermijn voor zorg
draagt dat door ProRail in alle gevallen binnen de 15 minuten zoals genoemd in de
brief van 14juli 2011 de volledige en juiste informatie als bedoeld in randnummer
1.4.3.6 zal kunnen worden geleverd.

Irworderingsbeschikking dwangsom van 19 december 2011
Gelet op het feit dat de voorzieningenrechter in de genoemde tussenultspraak
heeft uitgesproken dat de door mij in eerste instantie verleende begunstigings
termijn van 1 week te kort is, kan de invorderingsbeschikking van 19 december
2011 niet in stand blijven. Deze invorderingsbeschikking komt dientengevolge te
vervallen.
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BESLUIT
Ik verklaar uw bezwaarschrift gericht tegen de beschikking van 8 september 2011gegrond voor zover het betreft de begunstigingstermijn. Voor het overige verklaarik uw bezwaarschrift gericht tegen de beschikking van 8 september 2011 ongegrond.

Ik verklaar uw bezwaarschrift gericht tegen de invorderingsbeschikking van 19december 2011 gegrond. De invorderingsbeschikking van 19 december 2011 isdoor mij ingetrokken.

beroep
Indien u het met deze beslissing niet eens bent, kunt u daartegen binnen zes weken nadat de beslissing u is toegezonden beroep instellen bij de rechtbank teUtrecht, sector Bestuursrecht. Voor het instellen van beroep Is griffiegeld verschuldigd.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU
narni ze,
S

IiTi.4R;ei

RAIL EN WEGVERVOER

ILT
Rail en Wegvervoer
tianhaytng Wegvervoer IV

Datum
15Juni 2012

On kenmerk
B-3-ll-202,001
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Inspectie Leefomgevingen Transport
Ministerie van infrastructuur en Milieu

> Retoutdres Postbus 1511 3500 BN Utrecht

Rechtbank Utrecht ZIT
Sector Bestuursrecht en Wegvervoer

_________________

HandhavIng Wegvervoer ivDe heer/mevrouw
Europalaan 40Postbus 13023

3507 LA Utrecht Postbus 1511
3500 Bil Utrecht

Contectpersoon

T 070-
M +31(
F 070-4562799

DIICnT.nI

Datum 15 juni 2012 r
Betreft Verzoek voorlopige voorziening ProRail B.V.

Uw hnmerk
12/267 en 268 BESIuV27

IIJIa.(n)
t4teuwe bob

Geachte mevrouw

Bij brief van 14 mei 2012 heb ik u bericht dat door mij, naar aanleiding van uw
tussenuitspraak van 25 april 2012, aan ProRail B.V. (hierna: ProRail) een termijn
van vier weken is gegeven (zie uw rechtsoverweging 41) om mij nadere informatie
te verschaffen over de duur waarop ProRail kan voldoen aan de plicht van het
betreffende randnummer.

ProRali heeft bij brief van 4 juni 2012 gereageerd op mijn verzoek om informatie
te verschaffen. Vervolgens is door mij overgegaan tot het nemen van een nieuwe
beslissing op bezwaar, waarin het door u geconstateerde gebrek hersteld is. Een
afschrift van deze nieuwe beslissing op bezwaar treft u als bijlage bij dit schrijven
aan.

Ik vertrouw erop ii hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en zie uw
einduitspraak met belangstelling tegemoet.

Hoogachtend,

DE MiNISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU
namens deze,

ENV’EGVERVOERr
Pagins 1 van 1
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Rechtbank Utrecht AdVøcajt

reh#Q3U +31 eøSector Butuuitrecht
t-$A2.

Postbus 1302
UZCEXAOMS Ij4r

3511 EX Utrecht 4)17 HX REOA
vçrAoais Uogb*sa 4714

4103 t5 IIA
Ncddand

WTEP.MT www..kd.ni
Tevens per faz 030 223 34 98

ATiI4 11juli2012
oirotpwaap ProRali/last onder dwangsom Wvgs

UWKVWWC 58R 1.2/267 T, 1.2/768 T 17/881 T en
12/882 T

WaC Ic$b4tQX 242742.19848

ZZENSWEJZE ex artikel 8:5W lid 3 Awb Wvcne houdende BROEPSCHREFT

Geehta Voorzlonlngenrochter.

1. Inleldirio

Op 2 april 2012 heeft U een tussenuftspraak gedaan In de bovengenoemde Zaken. Kort
weergegeven, gaat het om het beroep van ProRall BV. (hierna: ProReil) tegen do besliln
gen op bezwaar von de MInlstr van Infrastructuur en Milieu (hierna: venveerder) van 17
februari 201.2 en de hiertegen gerichte verzoeken tot het troffen van een voorfopige voor
ziening. De bestreden besluiten çtrelcken tot het ongegrond verklaren van ce bezwaren van
ProR&i tegen da beslissing var verwaardar tot het opleggen van een bst onder dwangcom
op grond van de beweerdelijke overtreding van de artikelen 4 en S van de Wet vervoer ge
vaarlijka stoffen (Wvga) en dc hierop gebaseerde invorderingsbeschikkiny.

tn da tus enultspraak heeft U overwouen dat de last ander dwangsom In strijd is met artikel
S,32a Awb In dia zin dat do begunstiglngst.ermiJn te kort Is. t) heeft verweerdar, mat toe
possing van artikel 8S1e, eerste lid Awb gelezen in samenhang met artikel a:86 Awb, In de
gelegenheid gesteld om dit gebrek te herstellen. U heeft overwogen dat herstellen slechts
kan met een nieuwe beslI5slng op bezwaar, na of tegelijkertijd met Intrekking van het rele
vante deel v. •‘. .i Ca.,i nit u o’ t georak te
herstellen, verweerder ProRail In da gelegenheid moet stellen om nadere Informatie In te
dienen over de duur waarop zij ken voldoen aan de plicht van het randnumrner.

Verweerder heelt gebruik gemaakt van de door U geboden mogelijkheid door het nemen
van een nieuwe beslissing op bezwaar op L juni 2012 (bijlage 1). U heeft ProRail bij bn’ef
van 18 juni 2012 in de gelegenheid gesteld om binnen vier weken na dagtakening haar
zienswijze over het herstel kenbaar te maken. Hierbij maken wij namens ProRoil graag ge

MD Is em handeisnaarn van MD ptnsen Van Wonnen n.v. PerenrekenIng: 87.aO.OLe7l. Voor algemene
voorwaarden en beperking van da aancprk&tjklald zie açhtatjde.
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bruik van deze mogelijkheid.

II. Nieuwe besliina oo bezwaar

Uitgaande van het dictum strekt de beslissing van 15 Juni 2012 tot:

1. geçrondverklaring ven de bezwaren van ProRail tegen de last onder dwangsom van

8 september 2011 voor zover het betreft da begunstlglagstermijn;

2. ongegrondveridaring van de overige bezwaren van ProR.ali tegen dc last onder

dwangsom van S september 2011;

3 gegrondverklaring van do bezwaren van ProRail tegen de lnvcirderlngsbeschlkldng

ver, 19 december 2011,

4. intrekking van de invorderingsbeschikklng von L december 2011,

ProRail concludeert mede op basis hiervan dat verweerder:

1. geen oevola heeft gegeven aan Uw opdracht om het relevante deel van de bestre

den besluiten (vooraf of gelijktijdig) In te trekken;

2. de prImaire b.eluiteri niet conform art&el 7:11 Awb heeft herroepen en voor zover

nodig, in de piets daarvan een nieuw besluit heeft genomen althans In ieder geval

niet voor zover het de last onder dwangsom betreft;

3. de Inhoud van tJa beslissing op bezwaar zich niet bcpcrkt tot de begunstigingster

mUn die is verbonden aan cie last onder dwangsom van 8 september 2011. maar

hierin tevens alle overige overwegingen van dit besluit (nagenoeg letterlijk) zijn

herhaald.

Met het oog hierop merkt ProRali volledighelashaive het volgende op.

Gezien het bepaalde in de artikelen 6:18 en S: 19 Awb gaat ProRail arvanult dat het door

haar Ingediende beroep wordt geacht mede gericht te zijn tegen de beslissing op bezwaar

cLd. 15 JUfli 2012. Voor zover 1) van oordeel zou zijn dat deze artikelen niet van toepassing

zijn. verzoekt ProRail Uw recfltøank om deze brief een te merken als een beroepschrift te

gen de beslissing op bezwaar van 15 juni 2012 en zorg te dragen voor gezamenlijke behan

deling met het reeds ingediende beroep. Het vsrschuidigde grifflareeht kar, worden voldaan

via de rekening-courant ‘verhouding van mijn kantoor. In beide gevallen verwijst ProRail

voor een nadere onderbouwing van flat beroep naar het reeds Ingediende beroepschrift en

verzoekt u de Inhoud hiervan als herhaald en ingelast te beschouwen. ProRaii behoudt zich

uitdrukkelijk het recht voor om de gronden van haar beroep nader te motiveren en aan te

vullen.

Voor de goede oroe merken WIJ flOp op dat ProRail er vanuit gaat dat het besluit tot intrek

king van de lnvorderlrlgsbeschlkklng wordt aangemerkt als (onderdeel van de) beslissing op

AKI “S4R11Z4
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bezwaar. Indien u van oordeel zou zijn dat dit besluit moet worden aangemerkt als een pri
mair besluit verzoek Ik u om doorzending van deze brief ex artikel 6:15 Awb.

1fl. StndDunt ProRsil

VenNeerdar heeft in ie beslissing op bezwaar van 15 juni 2012 een begunstigingstermljn
opgenomen dia afloopt op 1 lbruarI 2013. ProRali kan zich hier uitdrukkelIjk niet In vinden.
Deze termijn is naar haar oordeel onredelijk kort.

Alvorens in te gaan op de redenen waarom, benadmkt ProRail dat zij vasthoudt aan het
door haar in beroep (primair) ingenomen standpunt en in het bijzonder aan de stelling dat
zij, samengevat, ingevolge randnurnmer 1.4.3.6 niet gehouden is tot het beschikbaar heb.
ben van ‘realtime’ informatie over wagens met gevearfljke stoffen en verantwoordelijk Is
voor de volledigheid en dc juistheid van de informatie dle tcrzke wordt oerigclcvcrd door
de spoorwegonclememlrigen. Zij behoudt zich terzake aan ook uitdrukkelijk alle rechten en
waren voor.

Pi-oReli kan zich niet vinden In het hanteren van een begunstigingstermijn die afloopt op 1
februari 201.3. Dit betekent namelijk dat zij binnen een termijn van ruim 7 maanden:

1) aan nieuwe, landelijke werkwijze mout overeenkomen mat alle goed. enverioarders
en velllgheidsreglo’s in Nederland en deze werkwijze moet Irnplementeren;

2) een ondersteunend inforrnatiesysteern -dat voldoet aan de eisen die verweerder
hieraan stelt- moet latan nntwBdrelan, installeren, lmplementeren, testen en in go—
br.itk nemen.

Dit Is oraktlscti gezien onmogelijk binnen de gestelde termijn. 1-lierbij is onder meer liet vol
gende van belang.

Op dit moment bachikt ProRali niet over een landelijk, digibal informabasysteam voor ge
gevens over wagons met gevaarlijke stoffen die aanwezig zijn op emplacementen. Het aan
passen van een eventueel bestaand systeem is dan ook, reeds om die reden, geen optie.

Ook het toepassen van een bestaand systeem dat wordt toegepast in andere landen i op
bo4s van de huidige Informatie geen optie nu deze, kort gezegd, niet 1 op 1. kunnen worden
toegepast In Nederland en aanpassing hiervan veel extra tijd en geld gaat kosten. Boven
dien moet een dergelijk systeem Integraal Worden aangepast om aan ze kunnen sluiten op
da reeds bestaande, onderliggende systemen van da batrokken partijen in Nedailand en
moeten laatstgenoemde systemen zelf ook worden aangepast,

OI(TVANN l1—a7—2012 lh5 VAN—0253591L NAAR4SSTUIJRaSCHT PAC% aal
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Hiermee rest de mogelijkheid van het toepassen van een geheel nieuw systeem.1De ont
wikkeling hiervan Is reeds voorzien In het project Infonnati. Gevaarlijke Stoffen op empia
cementen” (IGS) dat geruime tijd terug -anverplicht en los van de onderhavige procedure-
Is gestart. Profteli heeft het IGS-project en de bijbehorende planning, die Is gemaakt in
nauw overleg met de betrokken svsteemontwikkeiaars, toegelicht tijdens besprekingen met
verweerder en In haar brief van 4 juni 2012 (bJJIaga 2). Wij verzoeken u om de inhoud
hiervan al: hier herhaald en Ingelast te beschouwen.

Het IGS-systeem zei er, samengevat, voor zorgen dat vervoerders, beheerders en over
heldshuipdlensten rechtstreeks toegang hebben tot dezelfde (nagenoeg ‘reaitlme lnrorrno
tie over wagons met gevaarlijke stoffen op smpbcemonten binnen Nederland. De juistheid
en volledigheid van de gegevens wordt gewaarborgd door middel van onder meer systeem
vaildetles.

Het In nauw overleg niet alle betrokken partijen ontwikkelen en Impiementeren van een
dergelijk landelijk systeem Is complex en vergt -noodgedwongen- da nodig. tijd. Ter Illu
stratie: het IG$-systeem moet geschikt zijn voor gebruik op 24 empiacementen door in to
taai 44 partijen (2 beheerders, 1.7 vervoerders en 25 velligheldsregjlo’s). Daarnaast moeten
alle bestaande werkwijzen en systemen van de betrokken partijen worden aangepast en
aangesloten op het IGS-systeem (door middel van uniforme aaniultlngen; lnterfaces).

tnmiddeis heeft intensief overleg plaatsgevonden met alle betrokken partijen en zijn de
(technische) eisen bekend waaraan het systeem (in fase 1) moet voldoen. Het systeem
wordt nu op basis hiervan ontwikkeld. Om een en ander zo efficiënt mogelijk te laten verlo
pen, wordt samengewerkt mat Portbasa dat lnformatlesystemeri en diensten voor (logistie
ke) lnforrnatie-uitwlssellng heeft ontwikkeld voor de partijen In de havens van Rotterdam en
Amsterdam.

D planning I dat het 1G5-systeem medio 2013 zal worden getest met behulp van aan pilot
en medio 2014 landelijk wordt Ingevoerd (fase 1.). Daarna wordt het systeem uitgebreid met
dc mogelijkheid om de locatie van een speclrleke wagon te bepalen (fase 2). Op dit moment
wordt bekeken op welke wijze dit mogelijk lcn worden gemaakt. Onduidelijk Is nop of be
staande technieken kunnen worden toegepast of dat ook hiervoor een geheel nieuwe voor
Zlanlflg meet worden gerealiseerd. Hierna volgt wederom een pilot alvorens de aangepaste
versie van het systeem vermoedelijk medio 2015 in gebruik zal worden genomen.

in afwachting van de ingebruikname van het IGS-systeem heeft ProRali —wederom onver
plld’t en los van de onderhavige proeadur.- div.rse korte termijn maatregelen getrofbn. Zo
vinden er tweewekehjks Inspecties/oefeningen plaats in het kader van da informnetiever

tUIgangwurit hierbij ti de hu)dige uitvoering van wagins. Hit cC*li.n van (C.c?intich.) Item een wegone, zoals hit

mogeljk in de vene bekoms hierveri uib,stan md GPS. vindt plaats door middel van wetgeving op Europees niveau.
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strekking over wagons met gevaarlijke storren op emplacementen. De uitkomsten hiervan
worden Tnventarlseerd. gevaIueerd en waar nodig worden hier concrete acties aan ge
koppeld. Voorts ziet ProR.all er op toe dat voor de treinen binnen het beheersgebied wagon
lijsten voorhanden zijn en er wordt gekeken naar de mogelijkheid van het maken van aan.

vuliende afspraken in de Toegangsovereenkemsten met de betrokken vervoardur

IV. Stnnflpunf verwePrwler

Hetgeen varweerder opmerkt ter onderbouwing van da gehanteerde begunstlglngstarmljn

wjzlgt het standpunt van ProRail niet. Samengevat, stelt verweerder dat:

1. ProR.ail onvoldoende Inzicht heeft verschaft in de inhoud van het XG5-systeem en de
tijd dle Is benodigd voor Impiementatie hiervan;

2. een termijn van twee jear te lang is omdat a) In andere landen resitime-systemen
women toegepast b) het project IGS In de ‘wording-fase is en c) ProRali sinds 2011
bekend Is met de gestelde overtreding van randnummer 1.4..3,6.

3. er vanuit wordt gegaan en wordt verwacht dat ProRail tot 1 februari 2013 er voor
zo’-u draagt dat in aii gevallen binnen de 15 minuten zoals genoemd In de brief van
14 juli 2011 de volledige en juiste Inrormatte als bedoeld In raadnummer 1.4.3.6 zal
kunnen worden geleverd.

Ad 1.
Zoals aangegeven, is ProRali tijdens de besprekingen met verweerder en in de brief 4Juni
2012 uitvoerig Ingegaan op de Inhoud van het tGS-systeem en de planning voor ontwikke
ling en implementatla hiervan.

Ad 2.
Los van het feit dat, naar het oordeel van ProRail, de last onder dwangsom noch de tussen
uitspraak dwingt tot het in gebruik nemen ‘aan een brealtfme.syetaem heeft ProRail op basis
van de op dit moment beschikbare informatie gecondudaard dat dergelijke, bestaande sys
temen niet 1 op 1 kunnen worden toegepast In Nederland.

De stelling dat het IGS-project slechts ‘In wordIng IS, betwIst ProRail onoer verwijzing naar
hetgeen hiervoor Is opgemerkt over de planning van het KiS-project en de huidige stand
van zaken. Hierbij merken wij volledigheidshalve op dat de opmerking In de brlf van 4juni
2012 dat 105 een initiatief is dat nog In wording-fase zit”, ziet op (de ontwikkeling van) het
systeem en niet op het project als zodanig.

Voor da opmerking dat ProP.ail sinds 2011 op de hoogte Is van de gestelde overtreding geldt
dat conform vaste jurisprudentie dit, kort weergegeven, nict cl, rcchtvaordiging ken dienen

OIITVANGEN 11—07—2011 VA—ouz55n4 NAAR4ESTUURRECHT ODS
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voor het stellen van een onredelijk korte termijn.2

Ad 3.
Zoab aangegeven in Uw tussenultsprgjak (slot van rcchtsovcrvcg1ng 38) is de mededeling

van ProRall dat zij streeft naar het aanleveren van de betrokken inlbrmatie binnen 15 minu
ten gedaan ander bepaalde uitgangspunten en conditie; waaronder oe uitleg dle ProRail
geeft aan het betrokken randnummer. Deze uitleg is wezenlijk anders dan da uitleg die

wordt gehanteerd in de last onder dwangsom en de tussenultspraak. De aanname dat Pro
Rail per direct invulling kan en zal geven een haar 5treven, uitgaande van deze öndere uit
leg, Is dan ook niet juist. Mede om dle reden heeft verweerder dit dan ook ten onrechte be
trokken bij de b.duitvorrnlng.

V.Conçluale

Op grond van liet voorgaande concludeert ProRali dat de begunstlglngsl:ermljn onredelijk
kort is. Het besluit van IS juni 201.2 Is naar het oorde•I van ProRall op dit punt dan ook in
strijd met artikel 5:32e, tweede lid Awb. Daarnaast is het besluit In strijd met de algemene
beginselen van behoorlijk bestuur en In het bijzonder het zorgvuldigheld.beglnsel (artkei
3:2 Awb) en het motiveringsbeginsel (artikel 3:46 juncto artikel 7:12 Awb).

Verweerdcr heeft onder meer onvoldoende onderzoek gedaan naar en rekening gehouden
met de comploçitelt van het ontwikkelen en het Invoeren van een systeem waarmee kon

worden voldaan aan de last en oe tUd dle hiermee is gemoeid. Daarnaast heeft verweerder
bijvoorbeeld ton onrechte niet onderbouwd welke specifieke systemen beschikbaar 2hfl In
andere landen, waaruit volgt dat hiermee ken worden voldaan aan do last, dat deze kunnen
worden toegepast binnen Nederland én dat een dergelijk systeem landelijk kan worden in
gevoerd vöôr 1 februarI 2013.

Proflail verzoekt u om mede op grond hiervan haar verzoek toe te wijzen raspactleu.hijk

haar beroep gegrond te verklaren ander
veroordeling van verweerder respectievelijk dc Staat dcr Nadcrloaden in de kosten van de

procedure waarvnder begrepen het verschuldigde grilTlerecht.

‘Ondeme.rrA9SZ 6 oktobf010, JiMa,,. O1DO.dO7/l/1L n ,v,wint R ankÂn,hem 31 M&201L

zaikflr. 10/3291.

Hoogachtend,

_

ZR
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onIinmet*
Daum
Betreft Nieuwe beslissing op bezwa.r naar nieloing Van detu.3senultspraak van de voorzlealngenrechter d.d. 2 april2012

Geachte heer Smolders,
-

Op 21 oktobcr Zou ontvln9 i$ç uw namens ProRaH 8.V. (hierna: ProeII) ingediende en op 20 oktober 20fl gadateerde bezwaarschrift, welk bezwaar getichr Istegen de btlchlkklng van 8 september 2011 befreffend. het opleggen van eenlaçt onder dwangsom (kenm.r1. IenM/IVW-2011110046).
Bij brier ven 26 oktober 2011 is de ontvangst van uw bezwaarschrift bevestigd enbij brief van 9 december 2011 bent u uitgenodigd voor een op 12 januari 2012geplande hoorzitting eis bedoeld in artikel 72 van de Algemene wet bestuursrec!it(hierna: Awb).
Nadat u bij brief van 20 december 2011 heeft verzacht deze op 12januari 201,2geplende hoorzitting te verplaatsen, Is de hoorzitting opnieuw genland op 16 tebruart 2012. Het verslag van deze hOOrJttlng (Inclusief de door u tijdens dezehoorzitting overgelegd. ploitnota) Is u reeds eerder toeezondan,

Bij brief van 21) januari 2012 heeft u namens ProReil eveneens bezwaar gemaakttegen da lnvorderfriggbzchikklng dwangsom van 1.9 december 20fl (kenmerk:IenMfIVW-201 1114573).

Bj brief van 6 februari 2012 Is de ontvangst van uw bezwaarschrift bevestigd enook met betrekking tot dit bezwaarschrift heeft op de genoemde 16 februari 2012een hoorzitting als bedoeld In artikel 7:2 van de Awb plaatsgevonden.
Op 1? februari 2012 zijn de bezwaren tegen zowi do beschikking van 8 september 2011 als tegen de )nvord.rlngebeschlkkfng van 19 december 2011 onigerondverklaard.

Tegen de beide beslissingen op bezwaar van 17 februari 2012 Is door ProRaii beroep ingesteld bi) de rechtbank Utrzcht en tevens Is aan de rechtbank Utrechtverzocht om een voorlopige voorziening tijdens beroep te rrefl’en.
De voorzieningenrechter is op 25 april 201.2 tot een Lusseniultspraak gekomen(zaaknumrnars SOR 12/267 T, SBR 12)268 T, SBR 12/881 T en SBR 121B82 T),die er kort gezegd op neer komt dat de lnpectie Leefomgeving en Transport
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(voorheen: de Znspccte Verkeer en Waterstdat, hierna: de Inspectie) In dc gele

ganheld wordt gesteld om een gebrek betreffende de begun3tlglngstcrmijn to hcr

teIlen In het bestreden besluit Inzake de opgelegde lost onder dw*ngsom.

De voo zieningenrechter heeft In rcchtsevcrwoglng 40 het volgende aangegeven:

40. Zoals volgt uit wat Is overwogen cindei- overi,eglng 381s het bestreden besluit

In strijd met ertfAel 5;ile van de Awb In dle zin dat de begunstiglngsterm(In te
kort Is. Op grond van artikel 8:S1a, eel5te 1W, van de .4wb, uelezen In samanhaflfi
met artikel 8:86 van dle wei,. kan de voorzlenlngenrechter her besruursorçaan In

de gelegenheid stellen een gebrek In het bestreden besluit te herstellen of te laten

herelMn. Op grond van artikel 8:80a van ce Awb, eveneens in samenhang gci

zen met mikel 8:86 van UlP war, doet ce voorzlenlngenrechrer dan een WssenUlt

spraak. De IfoorZjenlngenrechter zier aanlelcftng om verweerder In de gelegenheid

ce stellen her gebrek te heistwiIen. Dat herstellen kan slechts met een nieuwe

beslissing op bezwaa,. na of teg&Ijkemjd met intrekking van het relevante deel
van het nu bestreden besluit. Om het gebrek te herstellen, moet verweerder
eiseres In de gelegenheid stellen nadere lnforrnaUe In te dienen âv.r de

duur waarop zij kan voldoen aan de plicht van het randnummer. Eiseres Is
daarbij, Indien zij Invloed wenst t. behouden op de uitkomst uai, de nade

re besluitvorming, gehouden zich coliperatlef op te stellen en zij zal zich
dan ook moeten houden aan de lezing van het pandaumm.r zoals dl.

hierboven is geaecardeerd. Als 21f dat niet doet., mag verweerder zo goed
megaIiJk met da hem dan ter beschfkklng staande informatie de begun

stiglngste,mljn bepalen. De voorzieningonrechter bepoolt de termijn
waarbinnen Verweerde, het gebrek kun herstellen op vier weken na ver

zending van deze tussenuitspraak.

Op grond van het bovenstaande doe ik u daarom een nieuwe bes3issing op
bezwear toekomen waarin het door de voorzlenlngenrechtor geconstateerde
gebrek met bebekklng tot de begunstiglngstermijn door mij hersteld Is.

Inhoud bezwenrschrlft
Ter voorlconiing van onnodige herhaling wordt hierbij voor de Inhoud van het
bezwaarschrift verwezen naar uw brieven van 20 oktober 2011 en 20 Januari
2012. De inhoud daarvan wordt hier als herhaald en ingelast beschouwd.

Van tcapassIn zijnd. wet- en reeigevIng
In artikel 4 respectievelijk artikel 5 van de Wet vervoer gevaarHjke stotten (Wugs)

Is onder meer benaald dat het verboden Is handelingen te verrichten als bedoeld
in artikel 2, eerste lid, van de Wvgs voor Wat betreft gevaarlIjke stoffen met een
vervoermiddel per spoor.
In artikel 3 van de WVgS is bepaald dat bepaalde catagorlean stoffen, dle bij de

Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen (VSG) zijn
aangewezen, uitgezonderd zijn van dit verbod mits de In de VSG gestalde regels
in acht zijn genomen.

Bij de VSG behoren de volgende buigen:
a) Bijlage 1: voorschriften betreffende het vervoer van gevaarlijke stoffen op

Nederlnds grondgebied over de spoorweg zijnde de Nederlandse vertaling
van het RIO;

b) Billage 2: voorschriften In arWijking van of In aanvulling op bijlage 1;
c) 1Jlage 3: erkende Instanties als bedoeld in artilcel 1 Van de V5G

31.1
j W..gvqrvo*r

rtcnaIevIiig Wqveivoer iv

Uwm
15juni 2012
i
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teTVANG€Il 11—07—2012 i3sa VMi—0BaZ535aa NAAR—€ESTU1JRRECNT PAWS ano



-ju_-01e 1:3:03 From:RKD 0S3S934 To 3E3395B

Raridnummer t 4.3.6 van bjIage 1 von het VSG luidt:
Rafl e W.avervosr

jv0. hifreatructuurbchccrder

In het kader von socfe 1,4.1 heeft de (nfraso-ucruurbeheerderln het bijzonder de
volgende pllditcn. De lnfrestrurti.,urbeheerder

a) moet ervoor zorgdragen dat voor rangeefterTelnen Interne rampanplannen
ocnkomstlg hoofdstuk 1.11 woruen opgesreld;

b) moet ervoor zorgdragen daf hIj ge allen tff gedurende het vervoer snel en
onbepe,*t boogarig heeft tzt de volgende lnfo,matta:
• samet,,tvJlIng van de trein,
- UN-nummer van de vervoeroe gevaarlijke stofln,
- p!eat van deze wagens m de trein,
- massa van de lading
Deze gegevens mogen alleen bekend gemaakt worden aan de insianUes die deze
nodig hebben voor domleînden van veiligheid, bovelilging of necdmaatregeien.

Opm.r*J,,p: De wijze van aanlevering van de gegevens moet worden vastgelegd
In de regelingen voor het gebruik van de poorweglnfrastnjc±uur.

Artikel 46 van de Wvgs luidt:
Onze Minister is baiiaogd ti,t oplegging van een last onder bestuurdwang te,
handhaving van de bij of kracfitena dezc Wet gestelde verph’chringefl.

Artikel 5:32, lid 1, Awb luidt:
Een bestuur5orgaan der bevoegd I een last onder beotijursdwang op te leggen,
kan In plaats daarvan aan de overtreder een last onder dwangsom opleggen.

Ontvank.llJktield
Aivorene inhoudelijk in te geen op uw bezwaareciirlrt dient vastgesteld te worden
of hot bezwaareehrlft ontvankelijk is.

Op grond van artikel 9:2. in samenhang met artikel 7:1 en artikel 6:4 van de Awb
dient het Indienen ven een bezwaarschrIft tegen een besluit van een
be.stuuraorgaon te geschieden door een belanghebbende. Artikel 1:2, eerste lid,
van de Awb luIdt Ondcr belanghebbende wordt verstaan: degene wiens belang
rechtstreeks bij een besluit Is betrokken. Als geadresseerde van de beschikking
VOn g september 2011 Is ProRail u aan te merken als primair belanghebbende en
zijn de belangen van PrORMI rechtstreeks bij het besluit betrokken. Doerneost
voldoet het bezwaarschrftt aan de in artikel 6:5 van de Awb gestelde vereisten
met betrekkipg rot de Inhoud.
Door mij Is vastgesteld dat het door u ingediende bezwaarschrift door mij niet
binnen de daanioor wettelijk vastgestelde termijn van os weken na ultrelklflg ofver2ending van het aangevochten besluit is ontvangen. De termijn voor hetIndienen van het bezwaarschrift ving namelijk aan op 9 september 2011 ( de
dag na de dag waarop het besluit aan u bekend Is gemaakt) en eindigde op 20oktober 20fl om 24:00 uur. Aangezien het bezwaarschrift door mij op 21 oktober2011 is ontvangen, Is het door mij niet voor het einde van de genoQmda termijnontvangen.
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Bij verzending per post Is een bezwaorschrift tijdig Ingediend indien het voor het
eind. van de term4n per pest Is betord. Het is een de Indiener van ht
bazweanschrlft om het tijdstip van ontvangst eennemelijk te maken. Indien de
Indiener heeft gekozen voor bezorging per poot dan Is de datum vai de
poststempel voldoende bewijs voor de beantwoording van de vraag of’ het
bezwearschrift tijdig is ontvangen. Op de dear u voor het verzenden van het
bezwaarschrift gebruikte enveloppe is echter geen poststempel aangetrorren,
aangezien het een zogenaamde part betaald-enveloppe betreft. Derhalve is er
geen bewijs ten aanzien van het tijdstip van terpostbezorging (zie ook L3N
ABOOI3, Reed van State, aooooo1egfp01).
Gelet echter op het feit dat uw bezwaarschrift door mij op 21 oktober 2011 Is
ontvangan echt Ik het aannemelijk dat hot bezwaarsdirlft door u op 20 oktober
ter post Is bezorgd en derhalve tijdig is Ingediend. Aldus stel ik vast dat uw
bezwaarchrI(t ontvankelijk is.

Feiten en omstandigheden
Op 4, 9 en 29 augustus 2011 zijn door de Inspectie in het kader van de thema
actie Weten wat er staat insp.ctIe uitgevoerd op emplacement Sloe en Venlo.
De tijdens deze Inspecties door de Inspectie gedane constateringen hebben de
Inspectie aanleiding gegeven ProRail middels een beschikking ven 6 september
2011 een last onder dwangsom op te leggen.
Tegen de beschikking van 8 september 2011 is door ProReil vervolgens een be
zwaarschrift ingediend.

Overwegingen met betrekking tot uw bezwaarschrift
Hiorendar wordt ingegean op de door ii neer voren gebrachte bezwaren tegen ae
beschikking van 8 september 2011. Daarbij wordt de volgorde aangehouden zoals
gevolgd In het bezwciarschrift van 20 oktober 2011.

1.
U stelt In het bezwaarschrift op pagina 2 onderaan aangevoerd dat de Inspectie
ecn cz.ontieel onderdeel uit randnummer 1.4.3.6 niet heeft opgenomen in haar
lost, wat ontbreekt Is dat dc wijze van aanleveren van de gegevens volgans da
een dit randnummer toegevoegde opmerking moet worden vastgelegd In d.
regelingen voor het gebruik van de spoorwegint’estructuur. U stelt dat dit aan
opdracht een de wetgever of Minister Is gm alt In publiakrseht.IIjk. regelingen
vast te leggen. Zolang dit niet het geval is, kunnen vervoerders an beheerders
hieraan niet gehouden worden.

1fl randnurnmer LA.3.6 wordt da zorgpiicht aan de beheerder opgelegd waar hctIn deze zaak om draaft
De beheerder moet ervoor zw dragen dat hij te ellen tijde gedurvnde hei vervoer
snel en onbeperkt toegang heeft tot (kort wee.gegcvcr,) de informatie overgevaarlijk. stoffen In de trein.

Uw stalling dat het RIO een opdracht aan de wetgever bevat om de wijze van
aanleveren van dc gcgevens van de vervoerder vast te leggen wordt In het
bezwaarschrift niet onderbouwd. Tijdens de hoorzitting van 16 februari 2012 Is
door ProReil desgevraagd aangegeven dat u uw stelling baseert op het feit dat het
RIO een verdrag is en een opdracht aan de Udstaten Inhoud. Derhalve ziet u de
omer1clng bij randnumrner 1.4.3.6 ook eis een opdracht aan de Udstaten en du
de Wetgever.

s wigvervoer
4t,dhd,i9 Ak5ervu.r 1V

15Juni2012

Ons keniefk
a.3u-30I3.o0 1
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Uw st&lirig dat er :prake dient te zijn van publiekt’echtefljko regelingen wordt door
mij niet onderschreven.

Ten eerste heeft ProRail zelf voldoende middelen in handen om afspraken hierover
met vervoerders vast te leggen. Immers, onder de ln.het RIO aangehaalde
regelingen voor het gebruik van de Infrastructuur valt ook de
toegengsovercenkomst. In deze toegangsovereenkomst ex. artikel 59 van de
Spoorwogwct kunnen en worden afspraken gemaakt over het gebruik van
capaciteit van de hoofdspaorweg. Daaronder vallen ook afspraken over de wijze
von eonlevercn van de bedoelde gegevens. Tijdens de hoorzitting van 16 fobruad
201.2 (zie de tijdens de hoorzitting door ProRall overgelegde pleitnota) Is door
ProReli toegelicht op welke wijze er afspreken zijn gemaakt met de
spoorwegondernemlngen inzake net aanleveren van gegevens over wagens dle
gevsarlljke stoffen vervoeren al’ VervoCrd hebben.

Tea tweede valt niet in te zien waarom deze afpraken tussen vervoerders en
spoorwegonoememlng in pubilekrechtelijke regelingen vastgelegd moeten
worden. Uit de tekst van het RIO ken dit In ieder geval niet afgeleid worden.
Blijkens artikel 2 van het VSG bevat bijlage 1 voorschriften betreWende het
vervoer van gevaarlIjke stoffen op Nederlands grondgebied over de spoorweg,
zljnae de Nederlandse vertaling van het RIO. Bijlage 1 heeft hier derhalve niet
meer de status van verdrag, maart onderdeal van nationale regelgcvin9. Gesteld
kan dan ook worden dat de opmerking bij randnummer 1.4.3.6 In deze niet als
opdracht aan de lidstaat moet worden gelezen.

Ten derde past het in het algemeen bekende rijksbeleid tot dercguierlng om het
maken van dergelijke afspraken over te laten aan de betreffende partijen.
Ook Indien niet in publlekrechtelijke regelgeving Is bepaald wat de wijze van
aanleveren van de gegevens moet zijn, kan de beheerder voldoen aan de
verplichtingen uit het rendminwngr. Immers, In randnumrner 1.4.3.6 wordt de
beheerder opgedragen er zorg voor te dragen te allen tijde over de betreffende
gegevens to beschikken. Uit dc redactie van deze bepalIng leidt de Inspectie de
verplichting voor de beheerder af dat deze een actieve rol kiest om ervoor te
zorgen dat hij over da juiste gegevens beschikt, naast dat natuurlijk ook aan da
vervoerders vergelijkbare verplichtingen zijn opgelegd.

2.
In dezelfde alinea in het bezwaarschrift stelt u dat, aangaande wagens dia niet
zijn opgenomen In een trein, geen voorschriften In het RIO zijn opgenomen. Dit
leidt u af uit de definitie dle krachtens da Spoorwegwet aan aan trein wordt
gegeven. Zo wordt door u aan begrip uit da Spoorwegwet verbonden een het RIO.
Blijkbaar ziet ProRail de Spoorwegwet c.a. als da In randnummer 1.4.3.6 bedoelde
regelingen voor het gebruik van de infrastructuur.

ik volg dii redenering van ProR&l niet, De Wvgs goot over het vervoer van
gevaarlijke stoffen. In randnumrner i.Z.1 uit het RIO wordt vervoer gedefinleerd

vei’piaaising van gevaarl(jke goederen, met Inbegrip van voor het vervoer
noodzakelijk oponthoud en met’ Inbegrip van voor Piet verkeer noodzakelijk verblijf
van voor net verkeer noodzakelijk verblijf van gevaeri!jke goedera, In de wagens,
tanks en containers voor, tijdens en na de verpfaatsln.

rit
ldH en W5vqtYo€r
kandh2vlnl Wr”w IV

Datum
15juni i012
are anm
I-31 1-O23.oo1
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Zowel uit deze definitie als uit de dellnltie van artikel 2 van de Wvgs (dit arIk.1 ZI.T
betreft de reikwijdte van de WvQs) WOrt duidelijk dat het begrip vervoer ruim I.I4 n Wive.r
wordt opgevat. Niet Alleen op het moment dat een wagen is opgenomen in een HdnIW Ws5vrvorXV

trein, zoals I bedoeld 1fl de Spocnwegwet c.a., gelden de bepalingen uit de Wygs
c.a., maar ook op het moment van overstaan van de wagens op een station, zoals 1»Z’2011het geval was bij de In de beschikking van S september vastgelegde

,overtredingen. 5-3U-Z023.001

3.
Tanslotte stelt u In de batste alinea op pagina 2 ven het bezwaaredirift dat de
tijd, dle een spoorwegondernemlng heeft om de gegevens aan de beheerder te
lever.n, niet Is bepaald. Onduidelijk le welke conclusie ProReli hier uit trekt.
Hoe dan ook, naar mijn mening is het niet nodig om die tijdseenheid vast te
leggen nu In randnummer 1.4.3.6 Is bepaald dat de behecrdcr te allen tijde
tijdens het vervoer toegang moet hebben tot de Informatie over de gevaarlijke
stoWen, Ongeacht of de wagena dus overstaan op een spoorwegempiacement zijn
opgenomen In een trein of worden opgehouden voor overslag. Op Ieder moment,
dat een wogen mat gevaarlijke sbFfen zich op de bu ProRail 1fl beheer zijnde
spoorweg bevindt, moet ProRal? ervoor zorg dragen dat zij toegang heeft tot da In
rendnummer 1.4.3.6 von het RIO bepaalde Informatie.

4.
Met hetgeen hierboven onder 3. door mij uiteen Is gezet, maan Ik ook de stalling
op pagina 3 tweede alinea van het bezwaarschrlit te hebben weerlegd. Daarin
stelt ii dat de wettelijke grondslag voor de InSpectie om toe t. zien op de
tlidlghe(d van aanieveren van Informatie ontbreekt.
Dle stelling is onjuist, omdat In randnummer 1.4.3.6 Is bepaald dat de Infamiatle
te allen tijde tijdens het vervoer beschikbaar moet zijn, zoals hierboven
aangehaald. Het gaat in dit geval om het toezicht op een zorgpllcht die door
ProRall nader Ingevuld maat werden binnen de kadere dle de wetgever stelt en In
voldoende mate gesteld zijn In dit geval.

Tijdens de hoorzlWng van 16 februari 2012 is door ProRall (zic de door ProReji
tijdens de hoorzitting ov.rg.l.gde) plaitnob aangegeven dat er bij ProRaii twljfls
zijn gerezen over de bevoegdheld van de tnspectie omdat de Wvgs niet ziet op
vervoer dat uitsluitend plaatsvindt binnen Inniehtlngen.
Zonder twijfel kan worden vastgesteld dat dc Inspectie wei degelijk de
bevoegdheid had om een last onder dwangsom op te leggen. Er Is een overtreding
van randnurnmer 1.4.3.6 von bijlage 1 van het VSG geconstateerd. 0e bijlage
maakt dus oriderdcc) uit van het VSG en op grond van artikel 48 Wvgs ben Ik
bevoegd tot oplepging van een last onder beswursowang ter handhaving van do
bij or krachtens deze wet gestelde verplichtingen.

5.
Overigens heeft de Inspectie er wei degelijk oog voor dat er sprake le van een
overgangssituarle. Er wordt door de spoorwegbranche gewerkt aan verbetering
van de Inrormatievoorziening en de toegankelijkheid van Informatie over
gevaarlijke stoffen tijdens het vervoer.
ProRali en veivoerders geven aan de In rendnurrimor 1,4.3.6 bepaalde Informatie
binnen 15 minuten te kunnen leveren. Bij inspecties wordt op dit moment
gecontroleerd op deze norm. Hot mag duidelijk zijn dat dit slechts een tijdelijke
situatie kan zijn en dat binnen redelijke tijd voldaan moet worden aan de Wvg
c.a.
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8,
op pagina 3 van het bezwaarschrWt stelt u dat Proall haar zorgpilcht slechts ken

uitvoeren als de vervoerders lnrormatle aanleveren.
Voordat Ik Inga op deze stelling, ga 1W eerst in op e verplichtingen van

vervoerders.
De vervoerders zijn verplicht, vanwege randnumrncr 1.4.2.2.5, om te waarborgen

oet de beheerier te allen tijde gedurende het Vervoef snel en Onbeperkt toegang
kan krijgen tot de lnYormatie uit randnummer 1.4.3.6. Dus als het gaat om
informatie over de gevaarlijke etolfen in de treln hebben zowi de vervoerder als

de beheerder een zorgplicht opgekgd gekregen.
Het Is nu de vraag wat prscl.s de reikwijdte van dle zorgplicht is. U gaat blIjkens

uw genoemde stelling uit van een beperkte reikwijdte. Als ProRalf niet de juiste

gegevens aangereikt krijgt dan kan ProRali nI.tE doen, zo leid ik u’t uw stelling al.

Dat Is een te bepedt. opvatting van de op uw rustande zergpiicht. Deze

zorgpllcht gaat verder dan het organiseren van aangeleverde informatie. De

reikwijdte van de zorgpilcht dj op ProP.eII rust moet worden ultgeiggd aan de

hand van de inhoud van de Wvgs c.a. en de specifieke rol dle ProRali heeft binnen
het ralisysteem. De Wvgs roept namelijk (o.e. In het Rit), renidnummer 1.4.1.1)

een ketenverantwoordePljkheid In het leven, mede om te voorkomen dat

individucic portijen lch tcrugtrckkcn op hun eigen verentwoordeljkheid.

Daarnaast heeft ProRail als beheerder een bijzonder positie. ProRali Is aangewezen
als toedeler von capaciteit op do hoofdepoorweg en verantwoordelijk voor het

leiden van het verkeer. Vanuit dle verantwoordelijkheden içn ProRali de haar ter
beachikking atirnnde middelen inzetten om Invulling te geven een de zorgpllcht uit

rendnummer 1.4.3.6. Dat doet Proitali nu niet, althans onvoldoende.

Meer concreet: Ik ben van oordeel dat ProRali in het kader van de zorgplicht uit
randnummer 1.4.3.6 de verplIchting heeft de haar beschikbare middelen, zoals de
toegarigsovereenkomst. te gebnjlken om betere afspraken te maken met
vervôCrders over het aanieveren van gegevens en te borgen en te controleren dat
deze arspraken nagekomen worden. Zolang ProRalI deze mogelijkheden niet
afdoende benut Is zij In gebreke en kan ProRall indien geconstateerd wordt dat
niet da juist. informatie over het vervoer hij haar aanwezig Is. zich er niet op
beroepen dat de vervoerder niet de juiste Informatie heeft aangeleverd. Voor de
volledigheid benadruk Ik dat de Inapsetle ook vervoerders aanspreekt op haar
zorgpliclit bij het ontbrkon van de juiste infrwmatie Pfl 20 nodig sancties oplegt

en hoeft opgelegd.

Tenslotte atelt u dat aan ProReli In de beschIkking von S scptcmbcr 2011 geen
begunstlgingstermljn is gesteld.
Zoals in de genoemde ult5prcak van de voorzieningenrechter is aangegeven, is dc
door mij semi u gegeven begunstiglngstermijri van een week te kort.

Bij brieF van fl mei 2012 heb Ik u In de gelegenheid gesteld mij de In
rechtsoveweging 40 genoemde inFormatie binnen vier weken te doen toekomen.

Bij brief van 4juni 2012 heeft u mi) een reactIe op mijn brief van 11 mei 2012
doen toekomen. In uw brief van 4 juni 2012 geeft u, kort gezegd, aan dat ProRail,
Koninklijk Vervoer Nederland, Veilig heidsreglo’s en Spoorwegondernemingen de
inl’ormatievoorzlenlng ten behoeve van overheidshulpdlensten (OHD) wensen te

eau .r. e.c,oar
H.ndhwtng Weoiwervi,er IV

oanm
tS juni 203.2
Om hr,s.m,k
5.. It-2023.C01
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optim&isçron, waarbij de veiligheid ven het spoorverkeer voorop staat. Oaartoe XT

worden door deze partijen onderling eiepraken (waardoor de juistheid en Rad en

compieetlield van geleverde informatie toeneemt ton opzichte van de huidige
“‘ W v.,o,, t”

situatie) genwekt en de Invulling daarvan vindt plaats middels het project

Informatie Gevaarfljke Stoffen op empiacementen (1G5) dat nu wording krijgt. 2012

Concreet betekent een en anaer dat vanar medio 2014 bekend Is welke wagens

met welke gevaarlijke stoffen zich op een emplacement bevinden. Vanaf medio a..i-x.-zozooi

2015 voorziet het systeem tevens in een locatlebepaling van dergelijk., wagens.

Uit uw reactie maak Ik op dat u van mening bent dat ik Preftall minimaal een

begunstiqingstermijn van 2 jaar zou moeten geven.

Vastgesteld dient te worden dat door u In uw brief van 4 juni 201.2 niet wordt

aangegeven waaruit da genoemde optlmallserfng precies bestaat en waarom het

nog twee jaar zal moeten gaan duren om tot deze optlmalisering te komen,

Evenmin wordt aangegeven wat nu precies de planning Is, waarop deze planning

Is gebaseerd (de onderhavige kwestie lijkt hierbij bijvoorbeeld geen enkele rol te
spelen) en al en waarom deze planning rt•l te noemen is. Er wordt slechts

aangegeven dat de lengte van de termijn in belangrijke mate bepaald wordt door

de co.mpi.xttelt van het vraagstuk, het aantal betrokken partijen, bijbehorend

prlctngs-vraagstuk, Introductie van werkwijzen gericht op juistheid en volledigheid

en het doDrdenken en implementereri van de bijbehorend. geautomatiseerde

oplossing.

Gelet op het feit dat:
- door mij is vastgesteld dat bIJ uw a,liega beheerders in her buitenland, en

dus vermoedelijk op de markt, realtIme-systemen beschikbaar zijn;

- ProRali ei vanaf mei 2011 bekend was met het ftit at niet voldaan wero

aan randnummer 14.3.6 en ProRali dus al een jaar de mogelijkheid heeft
gehad concrete stapoen te ondernemen om te voldaan aan randnumnisr

1.4.3.6;
- liet ganoemoe project IGS op dit moment nog In de ‘wordlngs’fase

verlceert;

Is voor mij een begunstigirigstermijn van 2 jaar gelet op de belangen die gemoeid

zijn met Piet naleven van randnummar 1.4.3.6 geenszins aanvaardbaar en acht Ik

het retel om ProRail een bogunstlglngstermijn lopende tot 1 februari 2013 te
verlenen. Daarbij ga ik er overigens vanuit en verwacht Ik dat ProRall er

gedurende deze tot 1 februari 2013 lopende begunstlgingstermijn voor zorg

draagt dat dopr ProRalI In alle gevallen binnen de 1.5 minuten zoai genoemd In de
brief van 24 juli 2011 de volledige en juiste informatie eis bedoeld in randnummer
1.4.3.6 zal kunnen worden geleverd.

!nvordcrtngsbesfhlkklng dw6rigsom van 19 december Zon

Gelet op het: feit dat de voorzienlngenrechter In de genoemde tussenuitspraek

heeft uitgesproken dat de door mij In eerste Instantie verleende begunstigings

termijn van 1 week te kort Is, kan de invorderlngsbeschikking van jg december

2011 niet in stand blijven. Deze lnvorderingsbeschikklng komt dientengevolge te

vervallen.

ONTVAMG€N ll—QT—201Z i3:Sg vAN—0H253B34 PAG’S 0)5
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BSLUZT
Xk verk1ar uw bezwaarschrift gericht tegen de beschikking van 8 septembur 2011
gcg rond voor zover het betreft da begunstlg)ngsrerfnijn. Voor het overige verklaar
ik uw bezwuarschrift gericht tegen fle beschikking van 8 s.ptomber 2011 onge.
grond.

Ik verklaar uw bezwaarschrift gericht tegen de invorderlngsbeschlkking van 19
december 011 gegrond. De invordering5bochlkkIng van 19 docembor 2011 is
door mli ingetrokken.

beroep
tnnlen u Iie met deie besiIsing niet eenu bont1 kunt ii daartegen binnen zes we
ken nadat de beslissing u is toegezonden beroep Instellen bij de rechtbank te
Utrecht. sector Bestuursrecht. Voor het instellen van beroep Is griffiogeld ver-
schuld igd.

1-loogachtend,

13E MINISTER VAN INPRASTRUCTIJUR EN MILIEU
n

/RAIL EN WEGVERVOER

ZL
in Wepvsrvaar

HndhIng Wgvw,w lv

SJun 2012

Ons k.n’ma’4
B-3-1I-2023.001
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de Rechtspraak

Rechtbank Utrecht

Minister van Infrastructuur en Milieu, per adres IVM/Rai- en

Wegvervoer Juridische zaken

La.v.
Postbus 1511
3500 BM Utrecht

datum 12juli2012

onderdeel ClusterC

1
c

___________

ons kenmerk Procedurenuirinier 12/267 BESLU V27

uw kenmerk
bijLaga(n)

Geachte heer/mevrouw,

BINNENGEKOMEN
IL?.L GvR

16 JULI 2012

Inp’-i Leefom8e1ngen Tartrporc

Sector bestuursrecht
Rechtbank Utrecht

bezoekadres
Vrouwe JustiapleIn 1
3511 EX Utrecht

correspondentieadres
Postadres: Postbus 13023.
3507 LA Utrecht

t (030) 22 33 000
t Algemeen (030)22 33 498
Voorlopige Voorzieningen
(030)2233 548
www.rechlspraak.nl
Royal Bank of ScoUand:
56.99.90.698

Bij beantwoording de datum en
ons kenmerk vernielden. Wilt u
slechts éÉn zaak In uw brui
behandelen.

Over het beroep met procedurenummer 12 / 267 BESLU V27 deel ik u het volgende mee.

Ik heb eiser(es) in de gelegenheid gesteld om zjjn zienswijzen kenbaar te maken over de wijze waarop u

het gebrek in het besluit van 19 december2011 heeft hersteld. Bijgaand treft u een kopie van de brief

van eiser(es) aan.

Als u naar aanleiding van deze brief vragen hebt, kunt u contact opnemen met de administratie van de

rechtbank op het hierboven vermelde doorkiesnummer.

‘ -“-k belt of schrijft, verzoek ik u het pracedurenummer te vermelden,

contactper,oon

doorkiesnummer

laxnumrner afdeWng
onderwerp

(030) 223 34 98
het beroep van ProRail B.V. te Utrecht

B8943
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de Rechtspraak
Rechtbank Utrecht

Minister van Infrastructuur en Milieu, per adres IVM/Rai- en
Wegvervoer Juridische zaken
t.a.v.
Postbus 1511
3500 BM Utrecht

INNEf.GEKOM6
LTIRAL r’J,EC’JER)CR

1 ; P,

iispeu Le.flg:.tpfl
Mnini an f57n. Ø

Sector bestuursrecht
Rechtbank Utrecht

bezoekadres
Vruuwe Juslitlapicin 1
3511 EX Utrecht

datum
onderdeel

contactpersoon

1’ doorkiesnummer

ons kenmerk

uw kenmerk

bijlage(n
taxnummer afdeling

onderwerp

7 september 2012
Cluster C

DL

____

procecurenuminer UTR 12/267 BESLU V27

(030) 223 34 98
heL beroep van ProRail B.\’. te Utrecht

correspondentieadres
Postadres: Postbus 13023,
3507 LA Utrecht

t (030) 22 33 000
t Algemeen (030) 22 33 498
Voorlopige Voorzieningen
(030) 22 33 548
www.rechtspraak.nl
Royal Bank of Scotland
56.99.90696

Bij beantwoording de datum en
ons kenmerk vermelden. Witt u
slechts één zaak In uw brief
behandelen

Geachte heer/mevrouw.

Hierbij zend ik ti het proces-verbaal van de zitting an de rechtbank van maandag 3 september 2012.

Als u naar aanleiding van deze brief vragen hebt, kunt u contact opnemen met de administratie van de
rechtbank op het hierboven vernielde doorkiesnummer.

Als u de rechtbank belt of schrijft, verzoek ik u het procedurenummer te vermelden.

IbI.wtNm;wI

1

BC352



verkort proces-verbaal
RECHTBANK UTRECHT

Sector bestiiursrecht

zaaknummers: SBR l2/267, S8R 121268, SBR 12/881 en 12/882

verkort proces-verbaal van het verhandelde ter zitting, in het openbaar gehouden op3 september 2012 te Utrecht

Zitting hebben:
mr. D.A. Verburg, rechter, en
mr. M.E.C. Bakker, griffier

In de zaak van:
Pro Rail B.V., eiseres, vertegenwoordigd door mr. E. Broeren, advocaat te Breda,mr. P.M. Tenpierik, mr. drs. D. van Bemmel en drs. R. Bruin.

en

de minister van Infrastructuur en Milieu, verweerder, verschenen bij gemachtigde,
uw. M.B. Gschwind; tevens zijn aanwezig mr. P. Hoekstra en A.J.H, Grob BBA RSE,werkzaam bij verweerder.

De rechter opent het onderzoek ter zitting en stelt de zaken aan de orde. In de kern gaat hetom het herziene besluit op bezwaar van 15 juni 2012, dat verweerder heeft genomen naaraanleiding van de tussenuitspraak van cle voorzieningenrechter van 25 april 2012.

De emachtigde van verweerder heeft desgevraagd toegelicht dat verweerder heeft beoogdhij het besluit van 15 juni 2012 het eerdere besluit op bezwaar van 17 februari 2012, dat gingover het opleggen van een last onder dwangsom aan eiseres, in zijn geheel in te trekken. BIJdat besluit van 15 juni 2012 heeft verweerder het bezwaar van eiseres gericht tegen hetopleggen van een last onder dwangsom voorts gegrond verklaard wat de
begunstigingstermijn betreft. Voor het overige heeft verweerder het bezwaar van eiseresongegrond verklaard.
Verweerder heeft verder toegelicht dat hij bij dat besluit van 15juni 2012 het besluit opbezwaar van 17 februari 2012, dat ging over de invordering van de verbeurde dwangsom,heeft beoogd in te trekken en dat de invordering in zijn geheel van tafel is.

De rechter stelt gelet hierop vast dat de beide besluiten op bezwaar van 17 februari 2012 bijbesluit van IS juni 2012 zijn ingetrokken. Omdat verweerder het bezwaar van eiseres gerichttegen het opleggen van een last onder dwangsom gegrond heeft verklaard wat dehegunsligingsterrnijn betreft, acht de rechter het primaire besluit van 8 september 2011waarbij aan eisers een last onder dwangsom is opgelegd, op dit onderdeel herroepen. Derechter gaat er verder vanuit dat de invorderingsbeslissing van 19 december 2011 doorverweerder is herroepen.
Het beroep dat eiseres heeft ingesteld regen de besluiten van 17 februari 2012 wordt geacht
uiicde te zijn gericht tegen het nieuwe besluit op bezwaar van 15 juni 2012.



zaaknummers: SBR 12/267, SBR 12/268, SBR 12/881 en 12/882blad 2

De rechter heeft vastgesteld dat gelet op de tussenuitspraak van 25 april 2012 nu liet geschilalleen nog ziet op de begunstigingstermijn

Op de zitting hebben partijen afgesproken alsnog samen te overleggen of zij kunnen komentot een begunstigingstermijn die zowel haalbaar als aanvaardbaar is, Zij zullen in hun overleghet volgende betrekken:

1. Eiseres zal verweerder inzicht geven in het project “Informatie Gevaarlijke Stoffenop ernplacementeri”(IGS), in lijn met wat ter zitting al aan informatie is geboden.Tevens zal eiseres concreet inzicht geven in de tijd die zij nodig heeft om dit projectte realiseren, waarbij een zo krap mogelijk termijn voorop staat.2. Eiseres zal toelichten wat zij, tot aan het moment waarop IGS operationeel wordt,doet om de informatie te verstrekken waartoe zij op grond van randnurnmer 1.4.3.6uit bijlage 1 bij de VSG (Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen)is verplicht. Hierbij zal zij de uitkomsten van de door haarzelf uitgevoerde inspectiesniet alleen op resultaatniveau aan verweerder presenteren, maar inzicht geven in datwat zij tot nu toe precies heeft geïnspecteerd en wat daarvan de concrete uitkomst isgeweest.
3. Verweerder zal beoordelen of de uitkomsten van lOS zoals dat thans wordtontwikkeld voldoende zullen zijn om te voldoen aan randnummer 1.4.3.6, waarbij terzitting is besproken dat de eerste fase (de “wat”-kwestie) mogelijkerwijs alvoldoende of vooralsnog voldoende is, omdat daarbij in ieder geval ook het spoorplus de volgorde bekend is, maar niet de exacte geografische plaats op dat spoor.4. Partijen zullen bespreken wat in afwachting van de eindoplossing - naar het zich laataanzien LOS - kan worden bereikt als tussenoplossing om zo veel mogelijk zekerheiden veiligheid te bieden over de situatie op emplacernenten, waarbijoplossingsgerichtheid van beide partijen voorop zou moeten staan.

De rechter heeft over het verdere verloop van de procedure het volgende toegelicht. Alspartijen tot een vergelijk komen, zal verweerder een nieuw besluit nemen over debegunstigingstermijn en dat besluit ook aan de rechtbank doen toekomen. De rechtbank zaleinduitspraak doen twee weken na ontvangst van dit nieuwe besluit. Eiseres laat hiermee niethaar standpunt dat zij het oneens is met enige oordelen van de voorzieningenrechter in detussenuitspraak varen, maar geeft met zo’n overeenstemming slechts te kennen dat zij,
‘j gegeven de oordelen in de tussenuitspraak, instemt met de begunstigingstermijn als uitkomstvan het hierboven bedoelde overleg. Het is wenselijk dat eiseres bij zon vergelijk, nadatverweerder zijn besluit daarover heeft gestuurd, de rechtbank nog expliciet schriftelijk meldtmet deze begunstigingsterrnijn en onder genoemde voorbehouden in te stemmen.Indien partijen niet tot overeenstemming komen, vindt over circa vier weken na deze zittingeen nieuwe zitting plaats. Partijen zijn niet verplicht hierbij aanwezig te zijn, maar zullen huneventuele afwezigheid vooraf aan de rechtbank berichten. De rechtbank zal twee weken nadie aanvullende zitting einduitsprniik doen.



zaaknuinmers: SBR 121267, SBR 12/268, SBR 12/881 en 12/882
blad 3

De rechter schorst het onderzoek ter zitting.

Waarvan proces-verbaal.

mr. M.EC. Bakker

de rechter

mr. D.A. Verburg

De rechter is verhinderd dit proces
verbaal mede te ondertekenen.

(
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inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

> Retauradres POstbus 1511 3500 OM Utrecht

ProRail B.V. wr

________________________

Rali en Wegvervoer
HsndhsvIng Wegvervoer IVPostbus 2038 foropeleen 40

3500 GA UTRECHT Utrecht
Postbus 1511
3500 OM Utrecht

Contactpersoon

T 070
M +31(0)6
F 070-4564190

ftentni

Datum 9 oktober 2012
1301

Betreft Nieuwe beslissing op bezwaar
Uw kenmerk
fDM5 2937420

eIjiage(n)

Geachte

Op 21. oktober 2011 ontving ik uw namens ProRali B.V. (hierna: ProRail) ingedien
de en op 20 oktober 2011 gedateerde bezwaarschrift, welk bezwaar gericht Is
tegen de beschikking van 8 september 2011 betreffende het opleggen van een
last onder dwangsom (kenmerk: IenM/IVW-2011/10046).

Bij brief van 26 oktober 2011 is de ontvangst van uw bezwaarschrift bevestigd en
bij brief van 9 december 2011 bent u uitgenodigd voor een op 12 januari 2012
geplande hoorzitting als bedoeld In artikel 7:2 van de Algemene wet bestuursrecht
(hierna: Awb).
Nadat u bij brief van 20 december 2011 heeft verzocht deze op 12 januari 2012
geplande hoorzitting te verplaatsen, Is de hoorzitting opnieuw gepland op 16 fe
bruari 2012. Het verslag van deze hoorzitting (inclusief de door u tijdens deze
hoorzitting overgelegde pleitnota) is u reeds eerder toegezonden.

Bij brief van 20 januari 2012 heeft u namens ProRali eveneens bezwaar gemaakt
tegen de Invorderingsbeschikking dwangsom van 19 december 2011 (kenmerk:
lenM/IVW-201 1/14573).

Bij brief van 6 februari 2012 is de ontvangst van uw bezwaarschrift bevestigd en
ook met betrekking tot dit bezwaarschrift heeft op de genoemde 16 februari 2012
een hoorzitting als bedoeld in artikel 7:2 van de Awb plaatsgevonden.

Op 17 februari 2012 zijn de bezwaren tegen zowel de beschikking van 8 septem
ber 2011 als tegen de Invorderingsbeschikking van 19 december 2011 ongegrond
verklaard.

Tegen de beide beslissingen op bezwaar van 17 februari 2012 is door ProRaii be
roep ingesteld bij de rechtbank Utrecht en tevens is aan de rechtbank Utrecht
verzocht om een voorlopige voorziening tijdens beroep te treffen.

De voorzieningenrechter is op 25 april 2012 tot een tussenuitspraak gekomen
(zaaknummers SBR 12/267 T, SBR 12/268 T, SBR 12/881 T en SBR 12/882 T),
dle er kort gezegd op neer komt dat de Inspectie Leefomgeving en Transport
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(voorheen: de inspectie Verkeer en Waterstaat, hierna: de Inspectie) in de gele
genheid wordt gesteld om een gebrek betreffende de begunstigingstermijn te her
stellen in het bestreden besluit inzake de opgelegde last onder dwangsom.
De voorzieningenrechter heeft In rechtsoverweging 40 het volgende aangegeven:

‘t

40. Zoals volgt uit wat Is overwogen onder overweging 38 Is het bestreden besluit
in strijd met artikel 5:32a van de Awb In dle zin dat de begunstigingstermijn te
kort Is. Op grond van artikel 8:51a, eerste lid, van de Awb, gelezen in samenhang
met artikel 8:86 van die wet, kan de voorzIenlngenrechter het bestuursorgaan In
de gelegenheid stellen een gebrek in het bestreden besluit te herstellen of te laten
herstellen. Op grond van artikel 8:80a van de Awb, eveneens in samenhang gele
zen met artikel 8:86 van die wet, doet de voorzlenîngenrechter dan een tussenuit-
spraak. De voorzlenlngenrechter ziet aanleiding om veiweerder In de gelegenheid
te stellen het gebrek te herstellen. Dat herstellen kan slechts met een nieuwe
beslissing op bezwaar, na of tegelijkertijd met Intrekking van het relevante deel
van het nu bestreden besluit. Om het gebrek te herstellen, moet verweerder
eiseres in de gelegenheid stellen nadere informatie in te dienen over de
duur waarop zij kan voldoen aan de plicht van het randnummer.. Eiseres is
daarbij, indien zij Invloed wenst te behouden op de uitkomst van de nade
re besluitvorming, gehouden zich coöperatiaf op te stellen en zij zal zich
dan ook moeten houden aan de lezing van het randnummer zoals die
hierboven is geaccordeerd. Als zij dat niet doet, mag veiweerderzo goed
mogelijk met de hem dan ter beschikking staande Informatie de begun
stigingstermijn bepalen. De voorzîenlngenrechter bepaalt de termijn
waarbinnen verweerder het gebrek kan herstellen op vier weken na ver
zending van deze tussenuîtspraak.

Naar aanleiding van de tussenuitspraak van voorzieningenrechter heb Ik u op 15
juni 2012 een nieuwe beslissing op bezwaar doen toekomen waarin het door de
voorzieningenrechter geconstateerde gebrek met betrekking tot de
beguristlgingstermijn door mij hersteld is.

ELT
Rail en Wegvervoer
Handhaving Wegvervoer Iv

Datum
9 oktober 2012

One k.nmark
B-31L.2O23.O01

Vervolgens heeft er op 3 september 2012 wederom een zitting bij de
voorzieningenrechter plaatsgevonden. Zoals in het verkort proces-verbaal van
deze zitting Is aangegeven, hebben partijen op de zitting afgesproken alsnog
samen te overleggen of zij kunnen komen tot een begiinst(glngstermljn die zowel
haalbaar als aanvaardbaar is.

Op 13 en 18 september hebben ProRail en de Inspectie conform deze tijdens de
zitting van 3 september 2012 gemaakte afspraak overleggen gehad. Deze
overleggen hebben geleid tot deze nieuwe beslissing op bezwaar, waarin
onderdeel 7. (begunstigingstermijn) Is aangepast.

Inhoud bezwaarschrift
Ter voorkoming van onnodige herhaling wordt hierbij voor de inhoud van het
bezwaarschrift verwezen naar uw brieven van 20 oktober 2011 en 20 januari
2012. De inhoud daarvan wordt hier als herhaald en ingelast beschouwd.

Van toepassing zijnd. wet- en regelgeving
In artikel 4 respectievelijk artikel 5 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs)
is onder meer bepaald dat het verboden Is handelingen te verrichten als bedoeld
In artikel 2, eerste lid, van de Wvgs voor wat betreft gevaarlijke stoffen met een
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vervoermiddel per spoor. 117

rn artikel 3 van de Wvgs is bepaald dat bepaalde categorieën stoffen, dle bij de en Wegverioer

Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen (VSG) zijn KIdhaVhIQ Wegvervoer IV

aangewezen, uitgezonderd zijn van dit verbod mits de in de VSG gestelde regels
in acht zijn genomen. 9 oktober 2012
Bij de VSG behoren de volgende bijiagen: On kenrk

a) Bijlage 1: voorschriften betreffende het vervoer van gevaarlijke stoffen op B-3-1t-2023.001
Nederlands grondgebied over de spoorweg zijnde de Nederlandse vertaling
van het RID;

b) Bijlage 2: voorschriften in afwijking van of in aanvulling op bijlage 1;
c) Bijlage 3: erkende instanties als bedoeld In artikel 1 van de VSG.

Randnummer 1.4.3.6 van bijlage 1 van het VSG luidt:

De infrastructuurbeheerder

In het kader van sectie 1.4.1 heeft de infrastructuurbeheerder In het bijzonder de
volgende plichten. De infrastructuurbeheerder

a) moet ervoor zorgdragen dat voor rangeerterreinen interne rampenplannen
overeenkomstig hoofdstuk 1.11 worden opgesteld;

b) moet ervoor zorgdragen dat hij te allen tijde gedurende het vervoer snel en
onbeperkt toegang heeft tot de volgende informatie:
- samenstelling van de trein,
- UN-nummers van de vervoerde gevaarlijke stoffen,
- plaats van deze wagens in de trein,
- massa van de lading.
Deze gegevens mogen alleen bekend gemaakt worden aan de instanties die deze
nodig hebben voor doeleinden van veiligheid, beveiliging of noodmaatregelen.

Opmerking: De wijze van aanlevering van de gegevens moet worden vastgelegd
In de regelingen voor het gebruik van de spoorweglnfrastructuur.

Artikel 46 van de Wvgs luidt:
Onze Minister is bevoegd tot optegging van een last onder bestuursdwang ter
handhaving van de bij of krachtens deze wet gestelde verplichtingen.

Artikel 5:32, lid 1, Awb luidt:

Een bestuursorgaan dat bevoegd is een last onder bestuursdwang op te leggen,
kan In plaats daarvan aan de overtreder een last onder dwangsom opleggen.

Ontvankelijkheld
Alvorens Inhoudelijk In te gaan op uw bezwaarschrift dient vastgesteld te worden
of het bezwaarschrift ontvankelijk Is.

Op grond van artikel 8:1. in samenhang met artikel 7:1 en artikel 6:4 van de Awb
dient het indienen van een bezwaarschrIft tegen een besluit van een
bestuursorgaan te geschieden door een belanghebbende. Artikel 1:2, eerste lid,
van de Awb luidt: ‘Onder belanghebbende wordt verstaan: degene wIens belang
rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Als geadresseerde van de beschikking
van 8 september 2011 Is ProRail u aan te merken als primair belanghebbende en
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zijn de belangen van ProRali rechtstreeks bij het besluit betrokken. Daarnaast ILT

voldoet het bezwaarschrift aan de in artikel 6:5 van de Awb gestelde vereisten RaQ en Wegvervoer

met betrekking tot de inhoud. Handhaving Wegvervoer IV

Door mij Is vastgesteld dat het door u Ingediende bezwaarschrift door mij niet
Datum

binnen de daarvoor wettelijk vastgestelde termijn van zes weken na uitreiking of oktober 2012
verzending van het aangevochten besluit Is ontvangen. De termijn voor het
indienen van het bezwaarschrift ving namelijk aan op 9 september 2011 (= de B3-1i-2QZ3.001

dag na de dag waarop het besluit aan u bekend is gemaakt) en eindigde op 20
oktober 2011 om 24:00 uur. Aangezien het bezwaarschrift door mij op 21 oktober
2011 is ontvangen, Is het door mij niet voor het einde van de genoemde termijn
ontvangen.

Bij verzending per post is een bezwaarschrift tijdig ingediend Indien het voor het
einde van de termijn per post Is bezorgd. Het is aan de indiener van het
bezwaarschrift om het tijdstip van ontvangst aannemelijk te maken. Indien de
indiener heeft gekozen voor bezorging per post dan is de datum van de
poststempel voldoende bewijs voor de beantwoording van de vraag of het
bezwaarschrift tijdig Is ontvangen. Op de door ii voor het verzenden van het
bezwaarschrift gebruikte enveloppe is echter geen poststempel aangetroffen,
aangezien het een zogenaamde port betaald-enveloppe betreft. Derhalve is er
geen bewijs ten aanzien van het tijdstip van terpostbezorging (zie ook UN:
A80013, Raad van State, 2000001893/Pol).
Gelet echter op het feit dat uw bezwaarschrift door mij op 21 oktober 2011 Is
ontvangen, acht ik het aannemelijk dat het bezwaarschrift door u op 20 oktober
ter past is bezorgd en derhalve tijdig is ingediend. Aldus stel Ik vast dat uw
bezwaarschrift ontvankelijk is.

Feiten en omstandigheden
Op 4, 9 en 29 augustus 2011 zijn door de Inspectie In het kader van de thema-
actie “Weten wat er staat Inspecties uitgevoerd op emplacement Sioe en Venlo.
De tijdens deze inspecties door de Inspectie gedane constateringen hebben de
inspectie aanleiding gegeven ProRali middels een beschikking van 8 september
2011 een last onder dwangsom op te leggen.
Tegen de beschikking van 8 september 2011 Is door ProRail vervoigens een be
zwaarschrift Ingediend.

Overwegingen met betrekking tot uw bezwaarschrift
Hieronder wordt Ingegaan op de door u naar voren gebrachte bezwaren tegen de
beschikking van 8 september 2011. Daarbij wordt de volgorde aangehouden zoals
gevolgd In het bezwaarschrift van 20 oktober 2011.

1.
U steit in het bezwaarschrift op pagina 2 onderaan aangevoerd dat de Inspectie
een essentieel onderdeel uit randriummer 1.4.3.6 niet heeft opgenomen in haar
last, wat ontbreekt Is dat de wijze van aanieveren van de gegevens volgens de
aan dit randnummer toegevoegde opmerking moet worden vastgelegd In de
regelingen voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur. U stelt dat dit een
opdracht aan de wetgever of Minister is om dit in pubilekrechtelijke regelingen
vast te leggen. Zolang dit niet het geval Is, kunnen vervoerders en beheerders
hieraan niet gehouden worden.

In randnummer 1.4.3.6 wordt de zorgpllcht aan de beheerder opgelegd waar het
in deze zaak om draait:
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De beheerder moet ervoor zorg dragen dat hij te allen tijde gedurende het vervoer XL!’
snel en onbeperkt toegang heeft tot (kort weergegeven) de Informatie over We9vervner

gevaarlijke stoffen in de trein. Handhaving Wegvervoer W

Uw stelling dat het RID een opdracht aan de wetgever bevat om de wijze van 2012
aanleveren van de gegevens van de vervoerder vast te leggen wordt In het
bezwaarschrift niet onderbouwd. Tijdens de hoorzitting van 16 februari 2012 Is
door ProRali desgevraagd aangegeven dat u uw stelling baseert op het feit dat het
RID een verdrag Is en een opdracht aan de Lidstaten inhoud. Derhalve ziet u de
opmerking bij randriummer 1.4.3.6 ook als een opdracht aan de Lidstaten en dus
de wetgever.

Uw stelling dat er sprake dient te zijn van publiekrechtelijke regelingen wordt door
mij niet onderschreven.

Ten eerste heeft ProRall zelf voldoende middelen in handen om afspraken hierover
met vervoerders vast te leggen. Immers, onder de in het RID aangehaalde
regelingen voor het gebruik van de infrastructuur valt ook de
toegangsovereenkomst. In deze toegangsovereenkomst ex. artikel 59 van de
Spoorwegwet kunnen en worden afspraken gemaakt over het gebruik van
capaciteit van de hoofdspoorweg. Daaronder vallen ook afspraken over de wijze
van aanleveren van de bedoelde gegevens. Tijdens de hoorzitting van 16 februari
2012 (zie de tijdens de hoorzitting door ProRail overgelegde pleitnota) is door
ProRali toegelicht op welke wijze er afspraken zijn gemaakt met de
spoorwegondememingen inzake het aanleveren van gegevens over wagens dle
gevaarlijke stoffen vervoeren of vervoerd hebben.

Ten tweede valt niet In te zien waarom deze afspraken tussen vervoerders en
spoorwegonderneming in pubflekrechtel)jke regelingen vastgelegd moeten
worden. Uit de tekst van het RID kan dit in ieder geval niet afgeleid worden.
Blijkens artikel 2 van het VSG bevat bijlage 1 voorschriften betreffende het
vervoer van gevaarlijke stoffen op Nederlands grondgebied over de spoorweg,
zijnde de Nederlandse vertaling van het RID. Bijlage i heeft hier derhalve niet
meer de status van verdrag, maar is onderdeel van nationale regelgeving. Gesteld
kan dan ook worden dat de opmerking bij randnummer 1.4.3.6 in deze niet als
opdracht aan de lidstaat moet worden gelezen.

Ten derde past het in het algemeen bekende rijksbeleid tot deregulering om het
maken van dergelijke afspraken over te laten aan de betreffende partijen.
Ook indien niet in publiekrechteiijke regelgeving Is bepaald wat de wijze van
aanleveren van de gegevens moet zijn, kan de beheerder voldoen aan de
verplichtingen uit het randnummer. Immers, In randnummer 1.4.3.6 wordt de
beheerder opgedragen er zorg voor te dragen te allen tijde over de betreffende
gegevens te beschikken. Uit de redactie van deze bepaling leidt de Inspectie de
verplichting voor de beheerder af dat deze een actieve rol kiest om ervoor te
zorgen dat hij over de juiste gegevens beschikt, naast dat natuurlijk ook aan de
vervoerders vergelijkbare verplichtingen zijn opgelegd.

2.
In dezeifde alinea In het bezwaarschrift stelt u dat, aangaande wagens die niet
zijn opgenomen in een trein, geen voorschriften in het RID zijn opgenomen. Dit
leidt u af uit de definitie die krachtens de Spoorwegwet aan een trein wordt
gegeven. Zo wordt door u een begrip uit de Spoorwegwet verbonden aan het RID.
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Blijkbaar ziet ProRail de Spoorwegwet c.a. als de In randnummer 1.4.3.6 bedoelde r
regelingen voor het gebruik van de infrastructuur. Rail en Wegvervoer

HendhvIng Wegvervoer IV

Ik volg dle redenering van ProRali niet. De Wvgs gaat over het vervoer van
gevaarlijke stoffen. In randnummer 1.2.1 uit het RID wordt vervoer gedefinleerd 2012
als:

B3-11-2023.001

de verplaatsing van gevaarlijke goederen, met Inbegrip van voor het vervoer
noodzakelijk oponthoud en met Inbegrip van voor het verkeer noodzakelijk verblijf
van voor het verkeer noodzakelijk verblijf van gevaarlijke goederen In de wagens,
tanks en containers voor, tijdens en na de verplaatsing.

Zowel uit deze definitie als uit de definitie van artikel 2 van de Wvgs (dit artikel
betreft de reikwijdte van de Wvgs) wordt duidelijk dat het begrip vervoer ruim
wordt opgevat. Niet alleen op het moment dat een wagen is opgenomen in een
trein, zoals Is bedoeld In de Spoorwegwet c.a., gelden de bepalingen uit de Wvgs
c.a., maar ook op het moment van overstaan van de wagens op een station, zoals
het geval was bij de in de beschikking van 8 september vastgelegde
overtredingen.

3.
Tenslotte stelt u In de laatste alinea op pagina 2 van het bezwaarschrift dat de
tijd, die een spoorwegonderneming heeft om de gegevens aan de beheerder te
leveren, niet is bepaald. Onduidelijk is welke conclusie ProRail hier uit trekt.
Hoe dan ook, naar mijn mening Is het niet nodig om die tijdseenheid vast te
leggen nu In randnummer 1.4.3.6 Is bepaald dat de beheerder te allen tijde
tijdens het vervoer toegang moet hebben tot de informatie over de gevaarlijke
stoffen. Ongeacht of de wagens dus overstaan op een spoorwegemplacement, zijn
opgenomen In een trein of worden opgehouden voor overslag. Op ieder moment,
dat een wagen met gevaarlijke stoffen zich op de bij ProRail in beheer zijnde
spoorweg bevindt, moet ProRail ervoor zorg dragen dat zij toegang heeft tot de in
randnummer 1.4.3.6 van het RIO bepaalde informatie.

4.
Met hetgeen hierboven onder 3. door mij uiteen Is gezet, meen Ik ook de stelling
op pagina 3 tweede alinea van het bezwaarschrift te hebben weerlegd. Daarin
stelt u dat de wettelijke grondslag voor de Inspectie om toe te zien op de
tijdighelcl van aanleveren van informatie ontbreekt.
Die stelling is onjuist, omdat in randnummer 1.4.3.6 Is bepaald dat de informatie
te allen tijde tijdens het vervoer beschikbaar moet zijn, zoals hierboven
aangehaald. Het gaat In dit geval om het toezicht op een zorgplicht die door
Proftail nader ingevuld moet worden binnen de kaders die de wetgever stelt en In
voldoende mate gesteld zijn in dit geval.

Tijdens de hoorzitting van 16 februari 2012 Is door ProRail (zie de door ProRali
tijdens de hoorzitting overgelegde) pleltriota aangegeven dat er bij ProRail twijfels
zijn gerezen over de bevoegdheid van de Inspectie omdat de Wvgs niet ziet op
vervoer dat uitsluitend plaatsvindt binnen inrichtingen.
Zonder twijfel kan worden vastgesteld dat de Inspectie wel degelijk de
bevoegdheid had om een last onder dwangsom op te leggen. Er Is een overtreding
van randnumrner 1.4.3.6 van bijlage 1 van het VSG geconstateerd. De bijlage
maakt dus onderdeel uit van het VSG en op grond van artikel 46 Wvgs ben ik
bevoegd tot oplegging van een last onder bestuursdwang ter handhaving van de
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bij of krachtens deze wet gestelde verphchtlngen. ILT
ReH en Wegvervoer

5
Handhaving Wegvervoer IV

Overigens heeft de Inspectie er wel degelijk oog voor dat er sprake is van een
Datum

overgangssituatie. Er wordt door de spoorwegbranche gewerkt aan verbetering
van de informatievoorziening en de toegankelijkheid van informatie over
gevaarlijke stoffen tijdens het vervoer. B-3-1i-2023.001

ProRail en vervoerders geven aan de in randnummer 1.4.3.6 bepaalde informatie
binnen 15 minuten te kunnen leveren. Bij inspecties wordt op dit moment
gecontroleerd op deze norm. Het mag duidelijk zijn dat dit slechts een tijdelijke
situatie kan zijn en dat binnen redelijke tIjd voldaan moet worden aan de Wvgs
c.a.

6.
Op pagina 3 van het bezwaarschrift stelt u dat ProRall haar zorgpllcht slechts kan
uitvoeren als de vervoerders Informatie aanleveren.
Voordat ik inga op deze stelling, ga ik eerst in op de verplichtingen van
vervoerders.
De vervoerders zijn verplicht, vanwege randnummer 1.4.2.2.5, om te waarborgen
dat de beheerder te allen tijde gedurende het vervoer snel en onbeperkt toegang
kan krijgen tot de informatie uit randnumrner 1.4.3.6. Dus als het gaat om
informatie over de gevaarlijke stoffen In de trein hebben zowel de vervoerder als
de beheerder een zorgpllcht opgelegd gekregen.
Het is nu de vraag wat precies de reikwijdte van dle zorgpllcht is. U gaat blijkens
uw genoemde stelling uit van een beperkte reikwijdte. Als ProRail niet de juiste
gegevens aangereikt krijgt dan kan ProRali niets doen, zo leid Ik uit uw stelling af.

Dat is een te beperkte opvatting van de op uw rustende zorgpllcht. Deze
zorgpllcht gaat verder dan het organiseren van aangeleverde Informatie. De
reikwijdte van de zorgpllcht dle op ProRail rust moet worden uitgelegd aan de
hand van de inhoud van de Wvgs c.a. en de specifieke rol dle ProRail heeft binnen
het railsysteem. De Wvgs roept namelijk (o.a. In het RID, randnummer 1.4.1.1)
een ketenverantwoordelijkheld In het leven, mede om te voorkomen dat
Individuele partijen zich terugtrekken op hun eigen verantwoordelijkheid.
Daarnaast heeft ProRail als beheerder een bijzonder positie. ProRali is aangewezen
als toedeier van capaciteit op de hoofdspoorweg en verantwoordelijk voor het
leiden van het verkeer. Vanuit die verantwoordelijkheden kan ProRali de haar ter
beschikking staande middelen inzetten om invulling te geven aan de zorgplicht uit
randnummer 1.4.3.6. Dat doet ProRail nu niet, althans onvoldoende.

Meer concreet: ik ben van oordeel dat ProRail In het kader van de zorgplicht uit
randnummer 1.4.3.6 de verplichting heeft de haar beschikbare middelen, zoals de
toegangsovereenkomst, te gebruiken om betere afspraken te maken met
vervoerders over het aanleveren van gegevens en te borgen en te controleren dat
deze afspraken nagekomen worden. Zolang ProRail deze mogelijkheden niet
afdoende benut Is zij In gebreke en kan ProRail, indien geconstateerd wordt dat
nIet de juiste informatie over het vervoer bIj haar aanwezig is, zich er niet op
beroepen dat de vervoerder niet de juiste Informatie heeft aangeleverd. Voor de
volledigheid benadruk ik dat de Inspectie ook vervoerders aanspreekt op haar
zorgpllctit bij het ontbreken van de juiste Informatie en zo nodig sancties oplegt
en heeft opgelegd.
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7. ZIJ

Tenslotte stelt u dat aan ProRail In de beschikking van 8 september 2011 geen en Wegvervoer

begunstigingstermijn is gesteld. Kandhavtng Wegvervoer 1V

Zoals In de genoemde tussenultspraak van de voorzieningenrechter Is
Datum

aangegeven, Is de door mij aan u gegeven begunstigingstermijn van een week te oktor 2012
kort. Ons kenmerk

B-3-11-2023.001

Zoals hIerboven reeds Is aangegeven, hebben op 13 en 18 septemter 2012 tussen
de Inspectie en ProRail overleggen plaatsgevonden over een begunstigingstermijn
dle zowel haalbaar als aanvaardbaar Is. In die overleggen is, conform zoals is
vastgelegd in het verkorte proces-verbaal van de zitting van 3 september 2012,
het volgende betrokken:

1. Eiseres zal verweerder Inzicht geven In het project “Informatie Gevaarlijke
Stoffen op emplacementen(IGS), In lijn met wat er zitting al aan
informatie is geboden, Tevens zal eiseres concreet inzicht geven In de tijd
die zij nodig heeft om dit project te realiseren, waarbij een zo krap
mogelijke termijn voorop staat.

2. Eiseres zal toelichting wat zij, tot aan het moment waarop IGS
operationeel wordt, doet om de informatie te verstrekken waartoe zij op
grond van randnummer 1.4.3.6 uit bijlage 1 bij de VSG (Regeling vervoer
over de spoorweg van gevaarlijke stoffen) is verplicht. Hierbij zal zij de
uitkomsten van de door haarzelf uitgevoerde Inspecties niet alleen op
resultaatniveau aan verweerder presenteren, maar inzicht geven in dat
wat zij tot nu toe precies heeft geïnspecteerd en wat daarvan de concrete
uitkomst Is geweest.

3. Verweerder zal beoordelen of de uitkomsten van IGS zoals dat thans
wordt ontwikkeld voldoende zullen zijn om te voldoen aan randnummer
1.4.3.6, waarbij ter zitting is besproken dat de eerste fase (de “wat”
kwestie) mogelijkerwijs al voldoende of vooralsnog voldoende Is, omdat
daarbij in ieder geval ook het spoor plus de volgorde bekend is, maar niet
de exacte geografische plaats op dat spoor.

4. Partijen zuilen bespreken wat in afwachting van de eindoplossing — naar
het zich laat aanzien IGS — kan worden bereikt als tussenoplossing om zo
veel mogelijk zekerheid en veiligheid te bieden over de situatie op
emplacementen, waarbij oplossingsgerichtheid van beide partijen voorop
zou moeten staan.

Tijdens de genoemde overleggen van 13 en 18 september 2012 zijn de Inspectie
en ProRail overeengekomen dat het reëel Is om ProRail een begunstigingstermijn
lopende tot 1 januari 2014 te verlenen, waarbij ProRail er gedurende deze tot 1
januari 2014 lopende begunstigingstermijn voor zorg draagt dat door ProRail in
alle gevaNen binnen de 15 minuten zoals genoemd In de brief van 14 juli 2011 de
volledige en juiste Informatie als bedoeld in randnummer 1.4.3.6 zal kunnen
worden geleverd.

Invorderlngsbeschikkirig dwangsom van 19 december2011
Gelet op het feit dat de voorzieningenrechter in de genoemde tussenuitspraak
heeft uitgesproken dat de door mij In eerste Instantie verleende begunstigings
termijn van 1 week te kort is, kan de Invorderingsbeschikking van 19 december
2011 niet In stand blijven. Deze irivordenngsbeschikklng komt dientengevolge te
vervallen.
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BESLUIT ar
De eerdere beslissingen op bezwaar van 17 februari 2012 en 15juni 2012 met Riflen Wegvervoer

Hendhaving Wcgvervocr IV
betrekking tot de beschikking van 8 september 201.1. zijn ingetrokken. Deze be
slissing op bezwaar treedt daarvoor in de plaats.
Ik verklaar uw bezwaarschrift gericht tegen de beschikking van 8 september 2011 g oktot)er 2012

gegrond voor zover het betreft de begunstigingstermijn. Op dit onderdeel wordt
de beschikking van 8 september 2011. dan ook herroepen. Aan ProRail wordt een 6-3.11-2023,001

begunstigingstermijn lopende tot 1 januari 2014 verleend, waarbij ProRail er ge
durende deze tot 1 januari 2014 lopende begunstigingstermijn voor zorg draagt
dat door ProRaii In alle gevallen binnen de 15 minuten zoals genoemd In de brief
van 14 juli 2011 de volledige en juiste informatie als bedoeld In randnummer
1,43.6 zal kunnen worden geleverd.
Voor het overige verklaar ik uw bezwaarschrift gericht tegen de beschikking van 8
september 2011 ongegrond.

Ik verklaar uw bezwaarschrift gericht tegen de invorderingsbeschikking van 19
december 2011 gegrond. De Invorderingsbeschikkirig van 19 december 2011 Is
door mij ingetrokken.

beroep
Indien u het met deze beslissIng niet eens bent, kunt u daartegen binnen zes we
ken nadat de beslissing u Is toegezonden beroep instellen bij de rechtbank te
Utrecht, sector Bestuursrecht. Voor het instellen van beroep is griffiegeld ver
schuldigd.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU
na deze,
‘1

Iar!IÎi

JR ILT/RAIL EN WEGVERVOER
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inspectie Leeforngeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

> Reteuredree Pastbu5 1511 3500 OM UtrechL

ZIT
RaêI en Wr’ervoer

___________

HandhvIrig Wegvervoer IV
Europ&ain 40
utrecht
Poetbus 1511
3500 811 Utrecht

Contactpersoo,1

T 070
11 +31(0)6
F 070-4564190

eILenT.nI

Op 13 en 18 september 2012 hebben de inspectie Leefomgeving en Transport
(hierna: de Inspectie) en ProRail, daarbij in acht nemend de in het verkort proces-
verbaal van de zitting van 3 september 2012 vastgelegde aanwijzingen, overleg
gehad over de begunstigingstermijn.

De genoemde overleggen hebben geleid tot een nieuwe beslissing op bezwaar,
welke beslissing op bezwaar als bijlage bij deze brief is gevoegd.
Met ProRail Is afgesproken dat zij uw rechtbank zal berichten dat ProRail Instemt
met de in deze beslissing op bezwaar opgenomen nieuwe begunstigingstermijn.

Gelet op het bovenstaande ziet de Inspectie er vanaf om gebruik te maken van de
uitnodiging van uw rechtbank om vrijdag 12 oktober 2012 in deze procedure
nogmaals ter zitting te verschijnen.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MIUEU
NamFm-ieze,

EN WEGVERVOER

Rechtbank Utrecht
Sector Bestuursrecht

Postbus 13023
3507 LA UTRECHT

Datum 9 oktober 2012
Betreft het beroep van ProRail Utrecht B.V.

Geachte

Ons kenmerk
8-3-11-2023.001

Uw kenmerk
UTR 1Z/2678E51UV27

$ljlge(n)
nieuwe be(sslnç op bezwear
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Inspectie Leeforngevrng en Transport
Min fsterie vanln1rastnictuuren Milieu

Retourdres Postbus 1511 3500 EM Utrecl*

Rechtbank Utrecht
RTSector Bestuursrecht Pati en Wegvervoer
Mindhavmg Wegvervoer iv
Curopalaan 40Postbus 13023
Utrecht3507 LA UTRECHT Postbus 1511
3500 EM Utrecht

Contadpersoon

T 070-
M +31(0)6
F 070.4564190

— t11.enTnj

Datum ii oktober 2012 Ons kenmerk
Betreft het beroep van ProRail Utrecht B.V.

Uw kenmerk
UTR 11 / Z67 D5LU V27

IIJIage(a)

Geachte

Heden ontvingen wij In bovengenoemde procedure een afschrift van een door degemachtigde van ProRail opgestelde brief van 9 oktober 2012.

Met betrekking tot de inhoud van de bijlage van deze brief hecht de InspectieLeefomgeving en Transport (hierna: de Inspectie) er aan het volgende op temerken:

- Zoals In mijn brief van 9 oktober 2012 reeds Is aangegeven, hebben deInspectie en ProRail op 13 en 18 september 2012 overleg gehad over debegunstigingstermijn, daarbij In acht nemend de In het verkort proces-verbaal van de zitting van 3 september 2012 vastgelegde aanwijzingen.Uit deze overleggen zijn ook afspraken voortgekomen. Het aanpassen vanhet proces-verbaal conform de opmerkingen van de gemachtigde vanProRail kan dan ook gevolgen hebben voor de tussen de Inspectie enProRali gemaakte afspraken;
- Met betrekking tot de 4’ alinea van pagina 2 geeft de gemachtigde vanProftail aan dat In de beleving van ProRali ter zitting is overeengekomendat zij nogmaals nader Inzicht zal verschaffen in de tijdelijke maatregelen,maar dat in haar herinnering niet Is afgesproken dat zij op detailniveauinformatie over de uitkomst van de Individuele inspecties verschaft.De Inspectie Is van oordeel dat de weergave van uw rechtbank weldegelijk correct is. Wat hier echter ook van zij, feit is dat deze informatietijdens de genoemde overleggen wel door ProRali aan de Inspectie Isverschaft;
- Met betrekking tot de 5’ alinea op pagina 2 geeft de gemachtlgde vanProRail aan dat naar de mening van ProRali verweerder tijdens dehoorzitting heeft aangegeven dat de uitkomsten van (de eerste fase van)IGS voldoende zijn om te voldoen aan de verplichtingen dle naar hetoordeel van verweerder gelden voor ProRail Ingevalge randnummer1.4.3.6 en Is naar het oordeel van ProRail niet overeengekomen datverweerder dit aspect nogmaals zal beoordelen.

Ook hier Is de Inspectie van oordeel dat de weergave van uw rechtbankwei degelijk correct is. Door de inspectie Is tijdens de zitting namelijk
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absoluut niet aangegeven dat de uitkomsten van IGS voldoende zijn om te ILTvoldoen aan de verplichtingen van het desbetreffende randnummer. RiB in Wqv.rvoer
Overigens is dit wel tijdens de genoemde overleggen door de Inspectie Hendhavng Wegvervoer IV
vastgesteld.

11 oktober 2012Wij vertrouwen erop dat uw rechtbank bij het behandelen van het verzoek van degemachtigde tot aanpassing van het proces-verbaal het bovenstaande In achtneemt.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCWUR EN MIUELJ
Namens deze,

_3VERVOER

Drie kenmetk
B-3-1i-2023.001
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zaaknummore: SBR. 12/267E, SBR 12/268 E, SBR 12/BSL Een SBR 12/882 E
uitspraak van de voorzieningenrechter van S november 2012 op het beroep en hetverzoek om voorlopige voorziening in de zaak tussen

ProRail B.V., te Utrecht, eiseres
(gemachtigd.; mr. E. Broern),

en

de Minister van Infrastructuur en Milieu, vorweerder
(gemichdgden; mr. M,O. Gechwind en mr. P. Hoekstra).

Proceeverleop

Bij besluit van 8 september 2011 heoft verweerdor aan eiseres een last ander dwangsomopgelegd. De last houdt In dat obores te allen tijde moet voldoen aan de voor haaronderneming geldende bepalingen op het gebIed van informatieverstrekking enbeschikbaarheid van infbrmatle bij het vervoer van gevaarlijke goederen, te wetenrsndnummer 1.43,6 uit bijlage 1 bjj do VSG (Regeling vervoer over de apoorweg vangevaarlijke stoffen).

Bij besluit van 19 december 2011 hooft verweerder een volgens hem verbeurde dwangsomvan € 5.000,- ingevorderd.

Eiseres heeft de voorjlenlngonreehtor verzocht om een voorlopige voorziening in debezwaar2aken over belde primaire besluiten.

Bij afzonderlijke besluiten van 1? februari 2012 heeft verweerder het bezwaar van eiserestegen deze twee primaire besluiten ongegrond verklaard.

Eiseres heeft tegen deze besluiten beroep Ingesteld. Do al gedane verzoeken om eenvoorlopig. voorziening gelden al gedaan hangende hot beroep.

Het onderzoek ter zitting heeft p1aatgevonden op [3 maart 2012, Voot eiseres zijnverschenen mr. P.M. Tenpierik, mr. dr5. 0. van Bemmel en de hierboven genoemdegemachtigde. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigden,

ij tussenuitspraak van 25 april2012 heeft de voorzicnlngenrechter verweerder in dogelegenheid gesteld een gebrek to herstellen.

ij besluit van 15juni 2012 heeft vorweerder opnieuw op de bezwaren van eiseres beslist.Biseres hcef schriftelijk haar zienswijze op dit nieuwe besluit gegeven.

uitspraak
RECHTBANK UTRECHT

Sector bestuwsrecht
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zaaknwnmers: SBR. 12/267 E, SBR 121268 E,
SBR 12/Bel EenSBR 121882E blad 2

Een tweede onderzoek ter zitting heeft plMtsgevonden op 3 september 2012. Voor eiseres
zijn verohen.n mr. P.M. Tenplerik, mr. drs. D. van Bcmmei1 drs. R Bruin en de hierboven
genoemde gemachtigde. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn
gomachtigden. Tevens was voor vcrwerdr aanwezig AJ.H. Grob BA RSE. Dc
voorzieningenrechter heeft het onderzoek ter zitting vervolgens geschorst om partijen in dc
gelegenheid te stellen over do begunstlgingatemijjn overeenstemming te beroUçen,

BIJ besluit van 9 oktober 2012 heeft verweerder de besluiten op bezwaar van [1 februari
2012 en 15 juni 2012 ingetrokken. Het bezwaar van eiseres gertoht tegen het besluit van
S september 2011 met de last onder dwangsom is gegrond verklaard en dat besluit Is
herroepen op het punt van do begunstlgingstermijn, Verweerder heeft bij dat bealult van 9
oktober 2012 ook het bezwaar gericht tegen dc invorderfngsbeschlkking van 19 december
201 t gegrond verklaard en dat iantstgenoemde besluit In zijn geheel herroepen.

Eiseres heeft bij faxberlcht van 9 oktober 2012 gereageerd op dit nieuwe besluit van
verweerder. Verweerder heeft hierop gereageerd bij brief van ii oktober 2012.

De zaak is voor dc derde keer ter zitting van 12 oktober 2012 aan de orde gesteld Partijen
zijn - met voorafgaand bericht - niet verschenen, waarna de voorzieningenrechter het
onderzoek ter zItting heeft gesloten. Partijen hebben hiervan schriftelijk bericht ontvangen.

Overwegiageis

1. Deze uitspraak bouwt voort op de tusscnuitspreak van 25 april 2012. De
voorztcningcnrechtor neemt over en blijft bij al wat hij In deze uitspraak heeft overwogen en
beliet, En overweging 1 van die tussonultapraak Is overwogen dat gelet op artikel 5:39,
eerste lid, van dc Algemene wet bestuurarocht (Awb) deze Taak Is teruggebracht tot ddn
beroep en ddn verzoek om voorlopige voorziening. Hoewel de zaak f•iteiljk Is gestart met
twee verzoekachriften en twee bcrocpschrLften, spreekt de voorzicnlngenrechter hierna dus
over het beroep” en “het vcrzok,

in overeenstemming met wat met partijen Ie besproken tijdens de tweede zitting, beslist de
vooczeningcnreohter In deze uitspraak in deze zaak zonder uitvoerige procedure over delaatste beslissing op bezwaar van9 oktober 2012. Met partijen is nanetjk afgesproken datde derde zitting alleen goick als en spoedige gelegenheid de zaak aKte ronden als zU er nade tweede zitting niet samen uit zouden komen, terwijl geldt dat als rij er wel zoudenuitkomen, het sluiten van het onderzoek tijdens die derde zitting de neEtc methode La omtot een elnduitsprnk te komen. Partijen zijn, onder do gegeven omstandigheden van do alinde tusscnultspraak neergetegde oordelen, tot overeenstemming gekomen over de benodigdebegunitlgiilgstermijn, Eiseres heeft laten weten geen aparte berocpsgronden tegen de laatstebeslissing op bezwaar to wil len. aanvoeren en beide partijen hebben laten weten geenbehoefte te hebben aan een bespreking van de zaak Ier zitting op 12 oktober 2012. Met de
summiere procedure over do laatste beslissing op bezwaar worden partijen dus niet to kortgedaan.
Strikt genomen beslist de voorzieningcnrech:cr met dez, uitspraak binnen een voor
eventuele derde-belanghebbenden geldende bcroepstermijn over het besluit van9 oktober2012. Er is geen derde..helanghebbende die realistisch gezien zou kunnen wIllen opkomen
tegen dat kiae besluit, terwijl hij tegen de voor1oper daarvan geen rechtamiddelen heeftaangewend. Diarom anht de voorzieningcnrcchtcr het, ook uit een oogpunt van
proceseconomie, verantwoord nu cindullspraak te doen op het beroep cci het verzoek.
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zaaknummers: SBR. 121267 B, SUR 12/268 E,
SBR 121881 Een SBR 12/882 E blad 3

Over het beroep
2.. De vooreleningenrechter heeft In do tessenubpmak - kort gezegd - geoordeeld datvorweerdor aan eiseres de laat onder dwangsom hoeft mogen opleggen. Do beroepagmridendle zien op het opleggen van de last onder dwangsom en de inhoud van deze last treffennaar het oordeel van de voorzieningenrechter geen doel. De voorzlenlngenrechter heeft welgeçoncludeerd dat de door verweerder bepaalde bcgunstigingtennijn van een week te kort isvoer eiseres om aan haar verplichtingen (zoals deze door verweerder zijn ingevuld en doorde voorzleningenrechter zijn geaccordeerd) te kunnen voldoen. Verwoerder le vervolgens Inde gelegenheid gesteld om dit gebrek met eest nieuwe beslissing op bezwaar te herstellen.

3. Verweorder heeft de begunstigingstermljn in het besluit van 15juni 2012 vervolgensverlengd tot 1 februari 2013. Eiseres heeft in haar zienswijze daarop en ter zitting van 3september 2012 toegelicht waarom ook deze begunstigingstennijn voor haar te kort is omaan haar op die manier ingevulde verplichtingen te kunnen voldoen. Ter zitting hebbenpartijen do bereidheid uitgesproken om to bezien otzlj tot een overeenstemming kunnenkomen over de begunstiglngstennijn. Dit heeft geteld tot het besluit van 9 oktober 2012
4. De voorzienhigenrechter acht het beroep van eiseres tegen de besluiten op bezwaar van17 februari 2012, onder toepassing van artikel 6:19, eerste lid, van de Awb In samenhangbezien niet artikel 6:18 van de Awb, mede gericht tegen de besluiten op bezwaar van 1 5juni2012 en 9 oktober 2012.

5. Bij besluit van 9 oktober 2012 heeft verweerder de besluiten van 17 tbbniazi 2012 en15Juni2012 lngetxokken. OCICL hierop heeft eiseres geen belang moer bij een inhoudelijkebeoordeling van haar beroep tegen deze besluitan. Het beroep, voor zover gericht tegen dezedrie besluiten, wordt daarom wegens het ontvallen van procesbelang niet.ontvankeljjkverklaard. Dat betekent ook dat hierna niet meer hoeft te worden geoordeeld over doinvordering en de daartegen gerichte gmnden Die invordet4ng Is immers, zoals hiervoorgezegd, bij het besluit van 9 oktober 2012 herroepen.

6, Dit betekent vervolgens dat het beroep zich alleen nog richt tegen het besluit van 9oktober 2012. In het besluit van 9 oktober 2012 heo1 verwearder de inhoud van het besluitvan 17 februari 2012 over de lust onder dwangsom overgenomen en dobegunstigingstcrmijn bepaald op 1januari 2074. Omdat de voorzleningenrechter In detussenuitspraak de Inhoudelijke beroepsgronden van eiseres gericht togen do lust onderdwangsom al heeft beoordeeld en dle beoordeling hierboven onder 1 tot zijn eindoordeelheeft gemaakt, staat alleen nog ter beoordeling ofverweerd.r bi) het besluit van 9 oktober2012 de begunstlglngsterinjjn heeft mogen bepalen op 1januari 2014.
7. Eiseres heeft zoals gezegd in haar schdfteljjke reactie op dc )natto beslissing opbezwaar gesteld dat zij - gegeven de oordelen In de Lussenuitspraak - (naar dovoorzieningenrcohter begrijpt: in de fse van beroep) ken instemmen met de In diibeslissing op bezwaar gestelde begunsalgingstermijn als uitkomst van hot overleg tussenhuren verweerder,

8. Hieruit volgt dat eiseres geen zelttandIge beroepsgronden meer heeft gericht tegen diebegunstigingstermijn, Het beroep van eiseres gericht tegen het besluit van 9 oktober 2012 is,daarom en gelet op wat In de tusaenuitspruk is overwogen, dan ook ongegrond.

14$4lfl vqt ‘II’. CÇ’77fltifl VV II •



zaaknummers: SBR 11267 E, SBR 121268 E,
SBR 12/881 Een SBR 12/882 blad 4

Over het verzoek om een voorlopige voorziening9. Gelet op de beslissing In de hoofdzaak is het treffen van een voorlopige voorzieningniet aangewezen.

Over het beroep en het verzoek om voorlopige voorziening10. Dc voorzleningenrochter ziet aanleiding voor een proceskostenveroordcling. Do redenhiervoor is dat vorweorder naar aanleiding van het door dc voorzieningenrechtor In detusaenultspraak geconstateerde gebrek In het belu1t van 17 februari 2012 een nieuw besluitheeft genomen op de bezwaren van eiseres.

II. De voorzieningenrechter beoordeelt hct gewicht van de zaak vanwege de complexiteltervan als zwaar, Dit leidt volgen.a dc bjjlege van het Besluit proceskosten bestuutrocht(Bpb), onderdeel Cl, tot een wegingsfactor 1,5. Ook In het kader van deproceskostenvergoeding geldt dat de aangewendo rechtamiddefen gelden als één verzoek omeen voorlopige voorziening en één beroep. Dc prooeshandcilngen dle daarmee voorvergoeding in aanmerking komen, zijn: het indienen van het verzoek om een voorlopigevoorziening (1 punt), het indienen van het beroepschrift (1 punt), de aanwezigheid tot zitting(1 punt), do aanwezigheid ter nadere zitting (0,5 punt) en de schriteIjke reactie opverweerders besluit van 15juni 2012 in het kader van de bestuurlijke 1ii (0,5 punt). Devoorzieningenrechter stelt deze laatste reactie gelijk met het geven van schriftelijkeinlichtingen zoals genoemd in de bijlage van het Bpb onderdeel A, De waarde per puntbedraagt €437,-.

Dit brengt het totaal aan te vergoeden proceskosten op E 2.622,- (4 x 1,5 x € 47,..).
12. Omdat de voorzienlngenrechter van oordeel ii dat hot beroep voor zover gerloht tegenhet besluit van 9 oktober 2012 ongegrond is en dat het verzoek om een voorlopigevoorziening moet worden afgewezen, bepaalt de voorzleningenrechter niet dat het dooreiseres betuldo griftierecht voor deze procedures aan haar moet worden vergoed.

jnfliqMlW YlIP1W ‘k Cg’d’77fl’fl’ VV.J 1111 ii Iran



zaaknummerz SBR L21267 E, SBK 12/268 E,SBR 12)881 Een SBR 12/g82 S

Beslissing

blad 5

De voorzienlngonrvohter
- verklaart her beroep voor zover gericht tegen da besluiten van 17 føbruazi 2012 en 15juni2012 niet-ontvankelijk;
- verklaart hot bcrop voor zover gericht tegen het besluit van 9 oktober 2012 ongcgrnd;- wijst het verzoek om een voorlopige voorziening af;veroordeelt verweerder in de proceskosten tot et bedrag van €2.622,-, te betalenaan eiseres.

Deze uitspraak ie gedaan door mr. D.A. Verburg, voorzionlngenrechter, in aanwezigheidvan mr. M.E.C. Bakker, griffier. De beslissing is In het openbaar uItgesproken opS november

Rechlarnlddd
Tegen deze uitspraak kin voor zover du.miee is besilstop het beroep binnen zes weken nade dag van verzending daarvan hoger beroep worden ingesteld bij do Afdelingbuuhtspraaic van de Raad van State, Voor zover bij deze uitspraak is beslist op hetverzoek om voorlopige voorziening staat duitegen geen reohtniiddcl open,

voorzionlngonrochter

..-I-— 6NOV2Øj2

Voor copie confortc
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\1] i State A.i1Jiin ! ILT/RaiI en Wegvervoer

binnenkomst 24-]2013

1 LT-20 12/

Minister van Infrastructuur en Milieu (IPC-880)
Postbus 20951
2500 EZ ‘S-GRAVENHAGE

I)jtin,

10 januari 2013
Oiv. nun)n,cr

20121 1594/1/A4
Uw kniiiçr.

Utrecht
Wet vervoer gevaarlijke stoffen,
dwangsom

Ik

1
Oiu-i

Bij deze brief treft u aan (een) kopie(ën) van (een> hoger beroepschrift(en), met
eventuele bijlagen, gericht tegen de uitspraak van Rechtbank Utrecht, thans rechtbank
Midden-Nederland, bestuursrecht van 5november 2012, SBR 12/267,12/ 268,12/ 881,
1 2/882.
De naam en het nummer van deze zaak zijn u eerder meegedeeld. U vindt ze bovenaan
deze brief onder “Onderwerp” en “Ons nummer”.

U dient binnen vier weken na de dag van verzending, dit is de dagtekening, van deze
brief, een verweerschrift in te dienen.
U wordt verzocht om stukken die niet aan de rechtbank zijn overgelegd, maar die naar
uw mening wel van belang zijn voor de behandeling van het geding, zo spoedig mogelijk
maar in elk geval binnen de hiervoor gestelde termijn toe te zenden. Mocht u deze
stukken al eerder in deze procedure of naar aanleiding van een verzoek om het treffen
van een voorlopige voorziening hebben toegezonden, dan kunt u volstaan met een
verwijzing naar die eerdere toezending.

Over de verdere behandeling van deze zaak ontvangt ii nader bericht.

Hoogachtend,

de secretaris van de Raad van State,

227 1930(3A81
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AfdeHng bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019

2500 EA Den Haag

Datum

Bijtage(n)

Ons kemnerk

RAAD VAN STATE
lNGEKQ(EN

16 DEC 2012
ZAAN,
AAN

8EHMW,LO IDO: PIR

prorail.nl

Geacht College,

Directie Middels onderhavig beroepschrift gaat ProRail B.V. (hierna ProRail) in beroep tegen de
Becrijtsstratege uitspraak van 5 november 2012 van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Utrecht

(Bijlage 1) inzake de door ProRail gevraagde voorlopige voorziening met betrekking tot het
besluit d.d, 9 oktober 2012 (Bijlage 2). ProRail verwijst naar de bestreden uitspraak voor het
procesverloop, en de tussenuitspraak d.d. 25 april 2012 (Bijlage 3).

Het griffierecht kan ten laste gebracht worden van de rekening courant van ProRail.

Inleiding

1. Aan ProRail is een last onder dwangsom opgelegd op de grond dat zij in strijd heeft
gehandeld met art. 5 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs) jo randnummer 1.4.36
sub b van bijlage 1 de Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen (VSG),
houdende dat ProRail te allen tijde moet voldoen aan de voor haar onderneming geldende
bepalingen op het gebied van informatieverstrekking en beschikbaarheid van informatie bij
het vervoer van gevaarlijke goederen.

2. ProRail is krachtens de aan haar op grond van artikel 16 van de Spoorwegwet verleende
beheerconcessie van 1 januari 2005 beheerder van de hoofdspoorweginfrastructuur in
Nederland. De beheerconcessie verschaft ProRail het exclusieve recht en de plicht ten
aanzien van de zorg voor de kwaliteit, betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de
hoofdspoorweginfrastructuur, de eerlijke en niet-discriminerende verdeling van
spoorweginfrastnictuurcapaciteit en het leiden van het verkeer over de
hoofdspoorweginfrastructuur’.

3. Randnummer 1.4.3.6 sub b van bijlage 1 VSG luidt:
in het kader van sectie 1.4.1 heeft de infrastructuurbeheerder in het bijzonder de

volgende plichten. De intrastructuurbeheerder
a) (...j

1 Artikel 16 Spoorwegwet jo. artikel 2 Beheerconcessie hoofdspoorweginfrastructuur.

11december2012
3
#325727

Behande’d door

E-ma

Bezoekadres

De Inktpol

Moceeisepark 3

3511 EP UtrecIl

Postadres

Postbus 203B

3DO GA Utrechi
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b) Moet ervoor zorgdragen dat hij te allen tijde gedurende het vervoer snel en onbeperkt
toegang heeft tot de volgende informatie:
- Samenstelling van de trein, door vermelding van het nummer van elke wagen en

hel wagentype, indien dit niet onderdeel is van het wagennummer
• UN-nummers van de gevaarlijke goederen die in of op elke wagen worden

vervoerd, ot indien alleen gevaarlijke goederen verpakt in gelimiteerde
hoeveelheden worden vervoerd overeenkomstig hoofdstuk 3.4, informatie die de
aanwezigheid daarvan aangeeft indien kenmerking van de wagen of de grote
container overeenkomstig hoofdstuk 3.4 is voorgeschreven;

- Positie van elke wagen in de trein (volgorde van wagens).

Deze gegevens mogen alleen bekend gemaakt worden aan de instanties die deze
nodig hebben voor doeleinden van veiligheid, beveiliging of noodmaatregelen;

Opmerking: De wijze van aanlevering van de gegevens moet worden vastgesteld in de
regeling voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur,’

4. Sectie 1.4.1 van bijlage 1 VSG luidt:

‘1.4.1 Algemene zorg voor de veiligheid

1.4.1.1 De bij het vervoer van gevaarlijke goederen betrokkenen moeten overeenkomstig
de aard en de omvang van de te voorziene gevaren maatregelen treffen, om
schadegevallen te verhinderen en indien schade optreedt, de omvang daarvan zo beperkt
mogelijk te houden. Zij moeten in elk geval de voor hen geldende bepalingen van het RID
in acht nemen.

1.4.1.2 De betrokkenen moeten een mogelijk direct gevaar voor de openbare veiligheid
onmiddellijk melden aan de instanties voor de hulpverlening en de veiligheid en zij moeten
deze instanties voorzien van de voor hun optreden noodzakelijke informatie.

1.4.1.3 In het RID kunnen bepaalde plichten van de betrokkene nader worden vastgelegd

Onder voorwaarde dat de in 1.4.2 en 1.4.3 genoemde plichten in acht worden genomen,
kan een Lidstaaf in zijn nationale wetgeving de plichten die rusten op een van de
genoemde betrokkenen overdragen op één of meer andere betrokkenen, indien deze staat
van opvatting is, dat dit niet leidt tot een verlaging van het veiligheidsniveau. Deze
eWijkingen moeten door de Lidstaat worden meegedeeld aan het secretariaat van de
0 TIP, dat deze ter kennis brengt aan de overige Lidstaten.
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De bepalingen van 1.2.1, 1,4.2 en 1.4.3 inzake de definities van de betrokkenen en de
voor hen geldende plichten zijn niet van in vloed op de voorschriften van het nationale recht
inzake de Juridische gevolgen (stra(stelling, aansprakelijkheid, enz.), die samenhangen met
het feit of de bedoelde betrokkene bijvoorbeeld een rechtspersoon, een natuurlijk persoon,
een voor eigen rekening werkzaam persoon, een werkgever of een werknemer.’

Verhouding vervoerder en beheerder; verdeling verantwoordelijkheden en
zorgplicht

5. Aldus de bestreden uitspraak heeft ProRail een specifieke verplichting om borg te staan
voor de juistheid en volledigheid van de informatie genoemd in 14.3.6 sub b VSG. Dit zou
voortvloeien uit de formulering van 1.4.3.6 sub b ‘zorg dragen voor’, hetgeen - aldus de
bestreden uitspraak (tussenuitspraak randnummer 18 en 19) - een resultaatverplichting is

6. ProRailkande lezing van 1.4.3.6 sub bVSG als resultaatverplichting volgen in de zin dat
ProRail gehouden is om ervoor te zorgen dat zij te allen tijde toegang tot de betreffende
informatie heeft. De resultaatverplichting tot het inhoudelijk juist zijn van deze informatie is
echter door de wetgever bij de vervoerder neergelegd, de partij die daadwerkelijk het
vervoer van de gevaarlijke stoffen uitvoert.

7. In Sectie 1 4.1 wordt niet bepaald dat de algemene zorg voor de veiligheid tot een
vergaande zorgplicht van de infrastructuurbeheerder leidt, laat staan dat deze bestaat uit
een vorm van een ‘over-all’ verantwoordelijkheid. Randnummer 1.4.1.1 bijlage 1 VSG
bepaalt immers expliciet dat de bij het vervoer van gevaarlijke stoffen betrokkenen in elk
geval de voor hen geldende bepalingen van het RID In acht moeten nemen.

8. Gezien de logistieke keten van het vervoer van (gevaarlijke) stoffen kan de verdeling van
de verantwoordelijkheden ook niet anders worden vormgegeven. De reis van gevaarlijke
stoffen begint en/of eindigt veelal in het buitenland, De verplichtingen uit hoofde van de
Wvgs c.a. ten aanzien van de infrastructuurbeheerder kunnen alleen al om die reden
nimmer tot een systeemverantwoordelijkheid, of anderszins een verdergaande
verantwoordelijkheid van de beheerder buiten Nederland leiden.

9. Noch in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, noch in de VSG is in een overdracht van
plichten uit hoofde van het RID, als bedoeld in randnummer 1.4.1.3 bijlage 1 VSG, van een
vervoerder, of andere betrokkene, aan de infrastructuurbeheerder voorzien. Zelfs al zou
van een dergelijke overdracht sprake zijn, dan dienen de in sectie 1.4.2 en 1.4.3 bijlage 1
VSG genoemde plichten in acht te worden genomen.
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10. Zoals in de bestreden uitspraak terecht wordt gesteld is het cie plicht van de vervoerder om
ervoor zorg te dragen dat de beheerder aan haar plicht kan voldoen. De gedachtegang uit
de bestreden uitspraak dat juist om die reden de rol van de beheerder verder gaat dan die
van de vervoerder, kan ProRail dan ook niet volgen.

11. De voorzieningenrechter overweegt in kantnummer 19 van de bestreden uitspraak als volgt
ten aanzien van het betoog van ProRail:
‘19. De voorzieningenrechter volgt eiseres niet in haar standpunt. Uit Randnummer
1.4.2.2.5 bij VSG volgt dat een veivoerder voor zover het zijn activiteiten betreft, moet
waarborgen dat de beheerder van de infrastructuur te allen tijde gedurende het vervoer
snel en onbeperkt toegang heeft tot de informatie die het die beheerder mogelijk inaakt te
voldoen aan de voorschriften van randnummer 1.4.3.6 onderdeel b. Dit betekent dat
veiweerder ook de vervoerders kan aanspreken als deze informatie niet snel en niet
volledig beschikbaar is. Dit betekent echter ook dat de plicht die in dit verband op de
vervoerder rust, er op gericht is te zorgen dat de beheerder aan zijn plicht kan voldoen. De
positie van de beheerder, eiseres dus, is daarom een wezenlijk andere dan die van de
vervoerders en op hem rust een bijzonder verplichting als beheerder van de
spooiweginfrastructuur. Van een nevenschikking van beheerder en ver.’oerders is naar het
oordeel van de voorzieningenrechter daarom geen sprake. Dat de beheerder dus feitelijk
afhankelijk is van de juistheld en volledigheid van de informatie die zij van de vervoerder
knjgt, maakt nog niet dat hij daarmee de verantwoordelijkheid voor de juistheid en de
volledigheid bij die vervoerder kan laten liggen. Het gaat hier dus niet om een algemene
zorgplicht in de zin van een in globale termen gestelde parapluzorgplicht, maar om een
specifieke verplichting die rust op de infrastructuurbeheerder als knooppunt van alle
relevante informatie. Bij die bijzondere positie, waaronder die van contactpunt met
huipdiensten in geval van incidenten en anderen die toegang tot deze informatie moeten
verknjgen voor doeleinden van veiligheid, beveiliging of noodmaatregelen, hoort ook dat
eiseres geen neutraal “doorgeefluik” van informatie van de vervoerders is, maar ook
verantwoordelijk wordt gehouden voor de juistheid en volledigheid van die informatie. Het
randnummer is immers ook geformuleerd als een resultaatverpllchting (“zorg dragen voor”)
en niet als een inspanningsverplichting.’

De constatering van de voorzieningenrechter lijkt juist een andere conclusie te
rechtvaardigen, namelijk die van de eigen verantwoordelijkheid van de vervoerder voor de
juistheid van de door hem aan de beheerder verstrekte informatie. De verplichtingen zijn
immers geformuleerd als zelfstandige verplichtingen.
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12. Randrummer 1.4.2.2 VSG luidt

‘1.4.2.2.1 De vervoerder. die de gevaarlijke goederen op de plaats van vertrek aanneemt,
moet in het kader van sectie 1.4.1 door representatieve steekproeven in het bijzonder

a) controleren of de te vervoeren gevaarlijke goederen overeenkomstig het RID ten vervoer
zijn toegelaten:

b) zich ervan vergewissen dat de voorgeschreven documenten bij het vervoerdocument
zijn gevoegd en doorgezonden worden;

c) door middel van een visuele controle vaststellen dat de wagens en de lading geen
duidelijke gebreken, geen lekkage of scheuren vertonen, dat geen uitrustingsdelen
ontbreken, enz.;

d) zich ervan vergewissen dat hij reseivoirwagens, batterjwagens, wagons met
afneembare tanks, transportfanks, tankcontainers en MEGC’s de datum von de volgende
beproeving niet is overschreden;

e) controleren, of de wagens niet zijn overbeladen;

17 zich ervan vergewissea dat de voor de wagens voorgeschreven gevaarsetiketten en
kenmerkingen zijn aangebracht;

Dit moet worden gedaan aan de hand van de vervoerdocumenten en de begeleidende
documenten, door een visuele controle van de wagen of de containers en eventueel van
de lading.

Ü
Aan de bepalingen van deze paragraaf wordt geacht te zijn voldaan, indien punt 5 van
UIC-fiche 47 1-3 V (Controles die bij zendingen met gevaarlijke stoffen in het internationale
verkeer moeten worden uitgevoerd) wordt toegepast. 6

1.4.2.2.2 De vervoerder kan echter in de gevallen bedoeld in 1.4.2.2.1 a). b), o) en t),
vertrouwen op de in formatie en gegevens die hem door andere betrokkenen ter
beschikking zijn gesteld.

1.4.2,2.3 Indien de vervoerder overeenkomstig 1.4.2.2.1 een overtreding van de
voorschriften van het RIO vaststelt, dan mag hij deze zending niet verder vervoeren totdat
aan de voorschriften is voldaan.

1.4.2.2.4 Indien tijdens het vervoer een overtreding wordt vastgesteld die mogelijk kan
leiden tot een vermindering van de veiligheid, dan moet de zending met inachtneming van
de eisen van de verkeersveiligheid en het veilige parkeren, alsmede de eisen van de
openbare veiligheid zo snel mogelijk worden opgehouden.
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Het vervoer mag slechts worden voortgezet indien aan de voorschriften is voldaan. De
voor het resterende vervoerstraject bevoegde autoriteit(en) kan (kunnen) voor de
voortzetting van het vervoer goedkeuring verlenen.

Indien niet aan de voorschriften kan worden voldaan en indien voor het resterende
vervoerstraject geen goedkeuring wordt verleend, dan verleent (verlenen) de bevoegde
autoriteit(en) de vervoerder de noodzakelijke administratieve ondersteuning. Deze bepaling
is ook van toepassing, indien de vervoerder de bevoegde autoriteit(en) meedeelt, dat de
gevaarlijke eigenschappen van de ten vervoer aangeboden goederen aan hem door de
afzender niet duidelijk zijn medegedeeld en hij op grond van in het bijzonder het voor de
vervoersovereenkomst geldende recht wenst de goederen te lossen, te vernietigen of
onschadelijk te maken.

1.4.2.2.5 De vervoerder moet waarborgen dat de beheerder van de gebruikte
spoorweginfrastructuur to allen tijde gedurende het vervoer snel en onbeperkt toegang kan
krijgen tot de in formatie die het hem mogelijk maakt te voldoen aan de voorschriften van
1.4.3.6 b).

Opmerking: De wijze van aanlevering van de gegevens moet worden vastgelegd in de
regelingen voor het gebruik van de spooiweginfrastructuur.’

13. Randnummer 1.4.2.2.5 VSG bepaalt expliciet dat de vervoerder moet waarborgen dat de
beheerder van de gebruikte spoorweginfrastructuur te allen tijde gedurende het vervoer
snel en onbeperkt toegang kan krijgen tot de informatie die het hem mogelijk maakt te
voldoen aan de voorschriften van 1.4.3.6 sub b.

14 Relevant in dit verband zijnde randnummers RN 1.4.2.2.1 tim 1.4.2.2.3. Daaruit blijkt
namelijk dat de vervoerder verplicht is middels representatieve steekproeven te controleren
of hetgeen hij in ontvangst genomen heeft ter vervoer strookt met de bijbehorende RID
voorschriften (RN 1.4,2.2.1), waarbij hij grotendeels mag vertrouwen op informatie en
gegevens die hem door ‘andere betrokkenen ter beschikking zijn gesteld (RN 1.4.2.2.2).
Als de vervoerder een overtreding van het RID in dat verband vaststelt, mag hij deze
zending niet verder vervoeren totdat aan de voorschriften is voldaan’ (RN 1.4.2.2.3). Ten
aanzien van de verplichtingen van de beheerder bevat het RIO. net als de Wvgs c.a., geen
voorschriften die impliciet, laat staan zo expliciet als in RN 1.4.2.2, dergelijke
verantwoordelijkheden voor de beheerder van de spoorweginfrastructuur in het leven
roepen.

15. Het is voor ProRail niet mogelijk om invulling te geven aan de verantwoordelijkheid voor de
juistheid van de gegevens zoals deze in de bestreden uitspraak wordt gegeven. Dit is,
zoals hierboven reeds aangegeven, ook niet zo bedoeld. ProRaif heeft immers geen
bevoegdheid en/of middelen om de lading van treinen te onderzoeken en om de juistheid
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van de gegevens die zij krijgt van de vervoerders feitelijk te controleren. Het is de minister
— danwel namens deze de Inspectie Leefomgeving en Transport — die als toezichthouder
deze middelen en bevoegdheid wel heeft. De vervoerder heeft, juist omdat hij in staat is
deze gegevens te leveren en te controleren, een directe en uitsluitende
verantwoordelijkheid voor de juistheid van de gegevens betreffende de lading.

16. In de bestreden uitspraak wordt in randnummer 19 gesteld dat ProRail de vervoerders kan
aanspreken als zij zich niet houden aan de krachtens de VSG op hen rustende
verplichtingen wat betreft de informatievoorziening. Niet duidelijk is echter in welke
hoedanigheid ProRail dit kan doen, ProRail is immers op geen enkele wijze roet
bevoegdheden toegerust om dit aanspreken op’ kracht bij te zetten. Verder dan een
verzoek om informatie kan ProRail niet gaan.

17. In de bestreden uitspraak wordt echter gesteld dat de Toegangsovereenkomst die met
spoorwegondernemingen wordt gesloten door ProRail, gezien kan worden als regeling
voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur’ waarin het aanleveren van de Informatie
geregeld kan worden. De Toegangsovereenkomst is echter een privaatrechtelijke
overeenkomst, welke ziel, op de door de 8eheerder te bieden kwaliteit van de
hoofdspoorweginfrastructuur en de voor het gebwik daarvan verschuldigde
gebruiksvergoeding2.

18. ProRail is een besloten vennootschap, geen bestuursorgaan begif’tigd met
publiekrechtelijke bevoegdheden in deze. De verhouding tussen infrastructuurbeheerder
en vervoerders is niet vormgegeven als een publiekrechtelijke gezagsrelatie. Deze centrale
relatie is vormgegeven als een relatie van gelijkwaardigheid, wederzijdse afhankelijkheid
en gezamenlijke optimalisatie. Deze relatie wordt dan ook beheerst door privaatrechtelijke
Toegarigsovereenkornsten. Ten behoeve van doelmatig beheer en een billijk en niet-
discriminerend gebruik van spoorweginfrastructuur is onafhankelijk publiek toezicht door de
NMa ingevoerd op onder meer het functioneren van de beheerder en diens handelen
jegens vervoerders. Wat betreft de veiligheid van het goederen- en personenvervoer is van
belang dat de verantwoordelijkheid voor regelgeving, vergunningverlening en handhaving
eenduidig bij de overheid wordt gelegd. In de Spoorwegwet worden deze taken dus
opgedragen aan de Minister van Infrastructuur en Milieu3.

2 Artikel 59 lid 1 Spoorwegwet jo. artikel 10 lid 5 van Richtlijn van de Raad van 29juli 1991
betreffende de ontwikkeling van de spoorwegen in de Gemeenschap (91/440/EEG).

3Tweecie Kamer, vergaderjaar 2001—2002,27 482, nr. 13.
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1 g In haar uitspraak van 4 januari 2O08 heeft de Rechtbank Rotterdam zich gebogen over de
vraag of ProRail bestuursorgaan is als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht (Awb).
Ter discussie stond de vraag of de verdeling van infrastructuurcapaciteit door ProRail als
besluit als bedoeld in artikel 1:3 Awb is aan te merken. De rechtbank stelt vast ‘dat uit de
wetsgeschiedenis van de Spoorwegwel (...) onmiskenbaar blijkt dat de wetgever
uitdrukkelijk heeft beoogd dat verweerder (ProRail 8.V.] geen bestuursorgaan is.’

20. Van een ‘regeling’ tot uitvoering van een publiekrechtelijke verplichting kan derhalve geen
sprake zijn in de relatie tussen ProRail en de spoorwegondernemingen.

21. Daarbij is er sprake van een gereguleerde vervoersmarkt en valt alles wat ProRail
contractueel met spoorwegondernemingen wenst overeen te komen, onder het toezicht
van de NMa. In het bijzonder hebben bepalingen die gevolgen kunnen hebben voor de
toegankelijkheid van het spoor in relatie tot reeds bij wet geregelde onderwerpen als
veiligheid haar aandacht. Het staat ProRait dan ook niet Vrij om in de
Toegangsovereenkomst bepalingen op te nemen ten behoeve van veiligheid en
gegevensverstrekking die verder gaan dan wettelijk bepaald is.

22. Geconcludeerd kan dan ook worden dat ProRail niet bij machte is als ware zij een
toezichthouder toe te zien op de juistheid van de informatie die aan haar wordt verstrekt
door haar vervoerders, nu de benodigde instrumenten hiervoor ontbreken en de wet deze
verplichting overigens ook niet bij ProRail heeft neergelegd.

Informatiestroom

23. Er is sprake van twee informatiestromen op basis van het aangehaalde artikel uit de VSG:
de aanlevering van informatie van de vervoerders aan de beheerder en de informatie die
de beheerder aan de huipdiensten moet ontsluiten In het kader van veiligheid, beveiliging
of noodmaatregelen. In de bestreden uitspraak wordt met name ingegaan op het ontsluiten
van informatie door ProRail aan de hulpdiensten.

24. 1.4.3.6 sub b VSG verplicht tot het hebben van toepang tot informatie over het vervoer van
gevaarlijke stoffen en niet tot de vorm van het verstrekken van deze informatie. Er zijn
geen nadere regels gesteld met betrekking tot de verstrekking van de informatie,
integendeel, in de opmerking onderaan het randnurnmer is aangegeven dat de wijze van
aanlevering van de gegevens moet worden vastgesteld in de regelingen voor het gebruik
van de spoorweginfrastructuur.

Reg.nr.: BC 07/3246-WILD.
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Artikel 4 Besluit spoorverkeer luidt:
“Artikel4

1. De spoorwegonderneming doet voor het vertrek van de betrokken trein mededeling
aan de beheerder van:
a. het feit of met de trein personen of goederen worden vervoerd;
b. de lengte en de samenstelling van die trein en van eventuele wijzigingen van die
samenstelling tijdens de rit;
c. het UN-nummer en het gevaarsklentificatienummer van gevaarlijke stoffen, bedoeld in
de Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen, indien dergelijke stoffen
worden vervoerd en van de plaats waar deze zich in de trein bevinden;
cl. het feit dat niet de zekerheid bestaat dat de trein wordt gedetecteerd;
e. eventuele ontheffingen of vnjste!lingen en daaraan verbonden voorschriften of
beperkingen ten aanzien van de betrokken rit.

2. Het is de spooi’wegondememing verboden de trein te doen vertrekken indien niet aan
het eerste lid is voldaan.

3. De beheerder kan naar aanleiding van een mededeling als bedoeld in het eerste lid
aan de spoorwegonderneming in het belang van een veilig en ongestoord gebruik van de
hoofdspoorweg aanwijzingen inzake dat gebruik geven.

4. De spoorwegonderneming is verplicht deze aanwijzingen op te volgen.’

25. De nota van toelichting ten aanzien van deze voorschriften luidt:

‘Artikelen 3 en
Deze artikelen verplichten de spoorwegonderneming om de treinbestuurder die voor haar
het vervoer verricht en de beheerder voor het vertrek van de trein die informatie te
verschaffen. die voor ieder van hen essentieel is voor een veilige verkeersafwikkeling. Met
vertrek wordt hier bedoeld vertrek voor de eerste rit op een dag. Naast de mededeling of
sprake is van een personen- of goederentrein, zal de onderneming ook moeten vermelden
of er daadwerkelijk personen of goederen vervoerd worden, Op welke wijze de
onderneming deze informatie verschaft is aan haar overgelaten. Over de wijze van
informatieverschaffing zal de onderneming zowel met de beheerder als met haar
bestuurder(s) afspraken maken. Gelet op het belang van deze informatie, is het de
spcorwegonderneming verboden de trein te doen vertrekken indien zij niet aan haar
verplichtingen heeft voldaan5.

Staatsbiad 2004, 662 pagina 17.
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26. Behoudens het bepaalde in artikel 4 lid 1 sub c van het Besluit spoorverkeer ten aanzien
van het aanleveren van gegevens voor het vertrek van een trein, heeft de wetgever geen
voorschriften inzake de wijze van aanlevering van de gegevens bepaald. Het verstrekken
van de informatie aan instanties die deze nodig hebben voor doeleinden van veiligheid,
beveiliging of noodmaatregelen is derhalve niet gebonden aan een voorgeschreven vorm.
Zoals ook in randnummer 29 van de tussenuitspraak wordt gesteld, is de wijze van
aanlevering van de gegevens als zodanig dan ook niet aan de orde.

27. Ondanks deze vormvrijheid wordt in de bestreden uitspraak aangegeven op welke wijze de
toegang tot de informatie verzekerd moet zijn. Overwogen wordt dat tussenstapperi tot de
informatiebron zoals telefonisch contact en e-mails de uitkomst onzekerder maken en op
gespannen voet staan met ‘onbeperkt toegang tot informatie’. De term onbeperkt’ staat
aldus de bestreden uitspraak ‘In de weg aan een complexe, meerlagige, wat uitkomst
betreft onzekere en van derden te zeer afhankelijke gegevensverzameling op het moment
dat een hulpdienst of een andere rechthebbende daar om vraagt’.

28. In randnummer 26 van de tussenuitspraak wordt overwogen dat de constatering van
ProRail dat de eis tot toegang tot informatie niet dezelfde is als steeds ‘real time’ over
informatie beschikken en die bijhouden, juist is. Hieraan wordt echter toegevoegd dat dit
onverlet laat dat ProRail moet kunnen laten zien dat zij zich aan de verplichting kan
houden.

29. ProRail kan zich vinden in deze laatste constatering, uiteraard moet aangetoond kunnen
worden dat de toegang tot de informatie geregeld is. Tegelijk vindt ProRail dat in de
bestreden uitspraak te zeer wordt gedefinieerd op welke wijze het informatiesysteem dat
de gegevens moet ontsluiten ingericht moet worden. Een informatiesysteem dat toegang
geeft tot gegevens van vervoerders is per definitie afhankelijk van input van derden.
Volgens de bestreden uitspraak is ieder informatiesysteem daarmee gediskwalifîceerd.

30. In de bestreden uitspraak wordt derhalve getreden in de vrijheid die door de wetgever is
gecreëerd, Van vormvnjheid is geen sprake wanneer met een grote mate van concreethcid
wordt aangegeven hoe een systeem NIET moet functioneren en hoe de informatiestroom
NIET vormgegeven dient te worden. Met deze manier van invullen van doelnormen
miskent de Rechtbank Utrecht in de bestreden uitspraak de opzet van de wetgever en
wordt ProRail op onjuiste gronden beperkt in de wijze waarop zij invulling wil geven aan
haar wettelijke plichten.
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Duidelijkheid last en tijdsverloop

31. ProRail verzet zich tegen de stelling die in kantnummer 32 van de tussenuitspraak wordt
ingenomen ten aanzien van haar handelwijze in geval van incidenten op een
emplacement. ‘De handelwijze van eiseres dat alleen bij incidenten een alarmering naar de
vetvoerder gaat en deze binnen vijf minuten moet reageren op het verzoek om informatie
dat daarmee kennelijk is gedaan, verdraagt zich niet met de eis dat eiseres te allen tijde
toegang heeft tot de informatie over het veivoer van gevaarlijke stoffen’.

32. Met deze stellingname wordt miskend dat het in de betreffende bepaling gaat om ‘snelle’
toegang tot de informatie. Het begrip ‘snel’ is wettelijk niet nader ingevuld. In geval van
een incident is het de werkwijze dat deze informatie op zeer korte termijn — snel —

beschikbaar moet zijn. Het is niet duidelijk in hoeverre de handelwijze in incidentensituaties
zich niet verdraagt met de eis dat er te allen tijde snelle toegang moet zijn. Ook buiten een
incidentensituatie is er immers snelle toegang mogelijk. Het een sluit het ander niet uit.

33. Hiermee raakt de bestreden uitspraak aan een ander bezwaar van ProRail, de last is
onvoldoende duidelijk.

34. In de bestreden uitspraak wordt ten onrechte gesteld dat de last voldoende duidelijk is, ook
voor wat betreft de invulling van de begrippen ‘snel’ en ‘te allen tijde’. Gesteld wordt dat de
15 minuten die door de Minister wordt gebruikt als maatstaf, door ProRail zelf is gesteld en
dat deze maatstaf tijdelijk gebruikt wordt nu deze zich in feite niet verdraagt met de eis van
beschikbaarheid ‘te allen tijde’,

35. Ook indien een norm weinig of niet duidelijk en concreet is geformuleerd, zoals in het
onderhavige geval van een algemeen veronderstelde zorgplicht, dient een in het kader van
een bestuurlijk gegeven last zodanig duidelijk en concreet geformuleerd te zijn, dat niet
getwijfeld hoeft te worden over hetgeen moet worden gedaan of nagelaten teneinde
dwang maatregelen te voorkomen6.Dat geldt temeer indien het een zorgplicht betreft,
waarbij de wetgever zelf eenvoudig een norm had kunnen stellen. Daargelaten dat de
veronderstelde op ProRail rustende zorgplicht niet uit randnummer 1.4.3.6 sub b VGS
voortvloeit, zou in het andere geval de wetgever Vrij eenvoudig aan de begrippen ‘snel’ en
‘te allen tijde’ invulling gegeven kunnen worden. De veronderstelde concrete bedoeling in
een vage wettelijke bepaling ‘inlezen’ kan niet van de norrnadressaat worden verlangd en
is evenmin een bevoegdheid van de toezichthouder.

6 Zie bijvoorbeeld ABRvS 13 november 2002, AB 2003/77 en CBS 9 juli 2009, AB 2009/295.
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36. De 15 minuten die door ProRail in haar zienswijze van 14juli 2011 zijn genoemd, gelden
als een interne bedrjfsnorm en geen wettelijke. Een situatie dat de minister middels haar
dienst ILT toezicht houdt op de naleving van onduidelijke wettelijke normen en
handhavingsbesluiteri motiveert met verwijzing naar interne documenten, is niet alleen
onwenselijk, maar vooral ook in strijd met de wet. en de algemene beginselen van
behoorlijk bestuur. Een last onder dwangsom kan immers enkel worden opgelegd bij de
overtreding van een wettelijke bepaling, en dient duidelijk en deugdelijk gemotiveerd te
worden. Een interne bedrijfsnorm kan daarbij niet het uitgangspunt zijn.

Verzoek

37 ProRail verzoekt Uw College haar beroep gegrond te verklaren en de bestreden uitspraak
te vernietigen.

Bijlagen:

- Uitspraak van 5 november 2012 van de voorzieningenrechter van de Rechtbank
Utrecht.

• Beslissing op bezwaar van 9 oktober 2012 ILT
- Tussenuitspraak van 25 april 2012 van de voorzieningenrechter van de Rechtbank

Utrecht.
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de Rechtspraak
Rechtbank Utrecht

t 1 AANTRIENZN 1 1 PER POST Ii PER PAX (058)25359

AKD NV.

Sector bestuursrecnt
Rechtbank Utrecht

Postbus 4714
4803 ES Breda

bezeaa&ec
VriwI JuetIp1eIn 1
3511 EXUtefl

ee&
conIadpf$oOfl

dooddesnimM*t

one kennie,k

uwkerirnerk

farwrrmier
o4rwer

6 november 2012
CiusterC

1
procedurenwnmerUTR 12!267& 12/268& 12/881 &
121 882 BESLU V27

(030)2233495
het verzoek van PrORaI1 B.V. te Utrecht

conespond.MJ.adrel
Poatadies: Poatu1 13023,
3507 IA Ucht

1(030)2223 000
tAiieen (030)2233 48
VoorlopIg. VoozzIunInen
(030)2233 548
wuw.mc1itspraakn)
Royal Sank of Seetlarid:
saai ao.eae

5I b.antwootdfrig da dahzn 0fl
ons kenmerk vermelden. Wat u
slecib 46fl ak ki uw brIef
bohinealen.

Geachte mevrouw,

Over het verzoek om een voorlopige voorziening met procedurenummer tTFR 12/26? & 12 / 268 en

over de beroepen met proccdurentimmr 12 / 881 & 12/ 882 BESLIJ ‘127 deel Ik u mee dat de
vootzieningerzechtor uitspiaak hccft gedaan. Ik stuuf u een kopie van de uitspiialc. Tnden In deze
uitspraak wordt verwezen naar een uitspraak met een LJN-nummet Is de tekst van dc betreffende

uitspraak octder dat nummer gapubilceerd op www.recbtspruknl.

Als u een reel middel kunt insteUen tegen deze uitspraak dan Is dat onder de uitspraak vermeld.

Als u nast aanleiding van deze brLef vragen hebt, kunt ii contact opnemen met de administratie van de
rechtbank op het hierboven vermelde dcvrkienwnmer.

Als u de rechtbank bek ofschrijft, verzoek Ik u het procedurenumraar te vermelden.
r
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zzaknummers: SBR 121267 E, SBR 12/268 E, SEP. 12/881 £ en SBR 12/882 E

uitspraak van de voorzlealngenracbtarvan 5november2012 op betberoep en hitveiek om voorlopige voorziening In de zaak tuseen

ProRaIl BV., te Utrecht eiseres
(jemaahtlgdc mr.E. Brocrcn)

ei’

de Minister vaa Infrastructuur ee Milieu verweerder
(geniachtigdon: mr. M.B (]schwind en int. P. Hockstra).

Procisverloop

Bij besluit van 8 september 2011 heeft verweerder aan eiseres ecn last onder dwangsomopgelegd. 13e last houdt ii’ dat eiseres te alLen tijde moet voldocn aan de voor haaronderneming geldende bepalingen op het gebied van lnformatlaveretrekking eibeschikbaarheid van informatie bjj het vervoer van gevaarlijke goederen. te wetenrandeummer 1.416 uit bijlage 1 bij dc VSO (Regeling vervoer over de spoorweg vangevaarlijke stoffen).

Bij besluit van 19 decamber 2011 heeft verweerder een volgens hem verbeurde dwangsomvanES000,- ingevorderi

Eiseres heeft de voorzieningenrechter verzocht om een voorlopige voorziening In debezwiarzaken over beide primaire besluiten.

BIJ aondsrIjka besluiten van 17 februari 2012 heeft verweerder het bezwaar van eiserestegen deze twee primaire besluiten ongegrond verklaard.

Eiseres heeft tegen deze besluiten beroep ingestckL De al gedane verzoeken om eenvoorlopige voorziening gelden als gedaan hangende het beroep.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 13 maart2012. Voor eiseres zijnverschenen mr. P.M. Teapierik, int. drs. D. van Bcmmcl en dc hierboven genoemdegemachdgde Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigden.

Bij tussenultspraak van 25 april 2012 heeft de voorzieningenrechter verwecrder in degelegenheid gsteld een gebrek te herstellen.

Bij besluit van 15juni 2012 heeft verweerder opnieuw op de bezwaren van eiseres beslist.Eiseres heeft schriftelijk haar zienswijze op dit nieuwe besluit gegeven.

uitspraak
RECHTBANK UTRECHT

Sector bestuursreaht
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zuknumners: SBR 12/267 E1 SBR 12/268 E,
SBK 121881 Een SBR 12)882 £ blad 2

Een tweede onderzoek ter zItiing heeft piaatagevondori op) siptambar 2012. Voor eiseres
zijn verschenen uw. P.M. Tcnpicrik, nw. drs. D. van Bemmel, drs. R Bram en de hierboven
genoemde gemachtigde. Verwcrder heet zich Laten vertegenwoordigen door zijn
gemashtlgden- Tevens wes voor verweerdar aanwezig A.LI-L Grob, BA RSE. De
voetztenlngenrecbter heeft het onderzoeicter zitting vervolgens geechorst om partijen In de
gelegenheid te stellen over do begunsdgingstermijn overeenstemming to bereiken.

Bij besluit van9 oktober 2012 heeft verweerder de besluiten op bezwaar van 17 februari
2012 en 15juni 2012 ingetrokken. Het bezwaar van eiseres gericht tegen het besluit van

S septembcr20llmetdo lastonder dw om is geg ond verklaarden dat bcluit is
herroepen op het punt van do begunstlgingstermijn. Verweorder heeft bij dat besluit van 9
oktober 2012 ook hot bezwaar gericl* tegen dc lnvorderingsbcscbikking van 19 december
2011 gegrond verklaard en dat laatstgenoemde besluit in zijn geheel herroepen.

Eiseres heeft bjj faxboricht van 9 oktober 2012 gereageerd op dit nieuwe besluit van
verweerder. Verweerder heeft hierop gereageerd bij brief van 11 oktober 2012.

De zaak is voor de derde keer ter zitting vait 12 oktober 2012 aan de orde gesteld. Partijen
zijn - met voorafgaand bericht - niet verschenen, waarna de vo enlngenrcchtcr hot
onderzoek ter zitting heeft gesloten. Partijen hebben hiervan schriftelijk bericht ontvangen..

Ove

• p uitspraak bouwt voort op de tusscnuttspruk van 25 april 2012. De
voorzicningeumcchter neemt over en blijft bij al war hij in deze uitspraak heeft overwogen en

beslist In overweging 1 van dle tussenuitspruk Is overwogen dat gelet op artikel 5:39,
eerste 114. van de Algemene wet bostiursreoht (Awh) deze zaak is teruggebracht tot één
beroep en 86e verzoek om voorlopige voorziening. Koewel de zaak itoiijk Is gestart met

twee verwcbchriftcn en twee beroepachtiften, spreekt de voorzieningenrechter hierna dus
over “het beroep” en “het verzoek”.

Ja overeanstcmnnzing met wat met partijen le besproken tijdens de tweede zitting, beslist de
voorzionlngenrechter in deze uitspraak bi dce. zaak zonder uitvoerige procedure over de
laatste beslissing op bezwaar van 9 oktober 2012. Met partcn Is namelijk afgesproken dat
dedardngaliengalaeenspoeIpgenheiddezaak*fterondena1szljerna
de tweede zitting niet samen uit zouden komen, terwijl geldt dat als zij er wel zouden
uitkomen, het sluiten van het onderzoek tijdens dle dordc zitting de anciste methode isom
tot cci cinduitapraak te komen. Partijen zijn1 onder dc gegeven omstandigheden van de ii in
de tussenultepruk ncergclegde oordelen1tot overeenstemming gekomen over d. benodigde
bcgunstigingstermijn. Eiseres heeft laten weten geen aparte beroepagronden tegen de laatste
beslissing op bezwaar te willen aanvoeren en beide partijen hebben laten weten geen
behoeftete hebberiun cenbespr.kingvan dezaak terzlttlngop 12 oktober20t2. Metde
summiere procedure ovei de laatste beallaaing op bezwaar worden partijen dus niet te kort
gedaan.
Strikt genomen besList do voorzieningenreclner met deze uitspraak binnen een voor
eventucle derde-belanghebbenden geldende beroepsterinijn overhet besluit van 9 oktober
2012. Er is geen derde-belanghebbende dle realistisch gezien zou kunnen willen opkomen
tegen dat laatste bcslutt, teniijl hij tegen dc voorlopers durven geen rechtamiddelen heeft
aangewend. Daarom *cht de voo ingemechter het, ook uit een oogpent van
prooescconomie, verantwoord nu ehidultspruk to doen op het beroep en het verzoek.
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zuknununers: SBR 12/267E. SBR 121268 E,
SBR 12/581 Een SBR 12/882E blad 3

Over het beroep
2. De voorzlenlngenreclatex heeft in de tussenuitspraak - kort gezegd - geoordeeld datverweerder aan eiseres de last onder dwangsom hoeft mogen opleggen. De beroepagrondendle zien op het opleggen van de last onder dwangsom en de Inhoud van deze last tref&naar het oordest van de voorzlenlngenrechter geen doel. De voorzieningenrechter heeft welgeconcludeerd dat de door verweerder bepaalde begunstigingtermijn van een week te kort isvoor eiseres om aan haar verplichtingen (zoals de door verweerder zijn ingevuld en doord. voorzieningenrechtar zijn goiccordeerd) te kunnen voldoen, Verweerder Is vrvoIpn.i inde gelegenheid gesteld om dit gebrek met een nieuwe beslissing op bezwaar te herstellen.

3. Verweerderheft de bcgunstigingatermijri in het besluit vi 15juni2012 vervolgensverlengd tot 1 febrvarl 2011 Eiseres heeft in haar zienswijze daarop en ter zitting van 3september2012 toegelicht waarom ook deze bogunstigingstennijn voor haar te kort Is omaan haar op die man Ier ingevulde verplichtingen te kunnen voldoen. Ter zitting hebbenpartijen de bcrcidh1d uitgesproken om te bezien ofzjj tot een overeentemming kunnenkomen over da bogenstigingstermijn. Dit heeft geleid tot het besluit van 9 oktober 2012.

4. De voorzieningenrechter acht het beroep van eiseres tegen de besluiten op bezwaar van17 febniari 2012, onder toepassing van artikel 6:19, eerste Lid, van de Awb In aarnenbangbezien met artikel 6:18 van de Awb, mede gericht tegen de besluiten op bezwaar van 15juni20 12 en 9 oktober 2012.

5. Bij besluit van 9 oktober 2012 heeftverweerdcr de besluiten van 17 fbnwi 2012 en15 jwzi 2012 Ingetrokken. Gelet hierop heeft eiseres geen belang moer bij en InhoudeLijkebeoordeling van bar beroep tegen dcz. bcsluhcn. Hot bemep voor zover gericht tegen dezedrie besluiten, wordt daarom wegens het ontvallen van procesbelang niet-ontvankelijkverklaard. Dat betekent ook dat hierna niet meer hoeft te worden geoordeeld over deinvordering en de daartegen gerichte gronden. Di invordering I mrncrs, zoals hiervoorgezegd, bi) het besluit van 9 oktober 20)2 herroepen.

6. Dit betekent vervolgens dat het bemep zich alleen nog richt tegen het besluit van 9oktober 2012. In het besluit van 9 oktober 2012 heeft vrnweerd:r de inhoud van het besluitvan 17 febnzari 2012 over de last onder dwangsom overgenomen en debegunstighigstermijn bepaald op 1januari2014. Omdat de voorzieningearechter in detusscnuitsprzak de Inhoudelijke beroepagtonden van eiseres gericht tegen de last onderdwangsom al heeft beoordeeld en die beoordeling hierboven onder t tot zijn eindoordeelheeft gemaakt, staat alleen nog ter beoordeling of verweerder bij het besluit van 9 oktober2012 de bcgunstigingstermiJn heeft mogen bepalen op 1januari2014.

7. Eiseres heeft zoals gezegd ie haar schriftelijke reactie op de laatste beslissing opbezwaar gesteld dat zij - gegeven de oordelen In de tussanuit,praak - (naar devoorzieningenrechter begrijpt in de 1se van beroep) kan instemmen met de In dlebesll»lng op bezwaar gestelde begunstigingstermijn als uitkomst van het overleg tussenhaar en verwcrder.

8. HieruIt volgt dat eiseres geen zelfstandige bcroepsgrondcn meet heeft gericht tegen diebegunstigingstermijn. Het beroep va eiseres gericht tegen het besluit vsn9 oktober 2012 is.daarom en gelet op wat in dc tusscnuitspreak is overwogen, dan ook ongegrond.
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Over het verzoek om een voorlopige voorzIening
9. Gelet op de beslissing in de hoofdzaak is het treffen van een voorlopige voorziening
niet aangewezen.

Over het beroep en het verzoek om voorlopIge voorziening
LO. De voorzieningenrechter ziet enn leiding voor een proceskostenveroordellng. De reden
hiervoor Is dat veiweerder naar aanleiding van het door de voorzieningonrechtar in de
tuesenuilapraak geconstateerde gebrek in het besluit van 17 februari 2012 een nieuw besluit
heeft genomen op de bezwaren van eiseres.

11. De voorzieningenrechter beoordeelt het gewicht van de zaak vanwege de complexiteit
ervan als zwaar. Dit leidt volgens de bijlage van het Besluit proceskosten bistuuzarecht
(Bpb), onderdeel Cl, tot een weglagafactor L,5. Ook in het kader van de
pmcskostenvorgoeding geldt dat de ungowende rechtamiddelen gelden als é6 verzoek om
een voorlopige voorziening en één beroep. De proceshandelingen die daannee voor
vergoeding In aanmeddng komen, zijn: het Indienen van het verzoek om een voorlopige
voorziening (1 punt), het indienen van het beroepschrift (1 punt). de aanwezigheid ter zitting
(1 punt), de aanwezigheid ter nadere zitting (0,5 punt) en de schriftelijke reactie op
verweerders besluit van 15juni2012 In het kader van dc bestuurljjke lus (05 punt), De
voorzierilagenrechter stek deze laaI*ta reactie gelijk met het geven van schriftelijke
inlichtingen atals genoemd in de bijlage van het Bpb onderdeel A. De waarde per punt
bedrugt€ 437,-.

Dit brengt het totaal aan te vergoeden proceskosten op € 2.622,- (4 1,5 x € 437,-).

12. Omdat de voorzienIngenrechter van oordeel is dat het beroep voor zover gericht tegen
het besluit van 9 oktober 2012 ongegrond Is ei dat het verzoek om een voorlopige
voorziening moct werden afgewezen, bepaalt de voor.zlcnlngenrechter niet dal het door
eiseres betaalde grifficrecht voor deze procedures aan haar moet worden vergoed.

LOO/8OO 1KO3LII 4NY8iIi3i 8FCOCOO XVi so:IL LO LL/SO



zaaiuiummers: SBR 12/267 E, SBR 12726$ E.
SBR 12/831 EenSBRI2/882E blad S

Beslng

De voorzieningenrerhter
verkiaart het beroep voorzover gericht tegen de besluiten van 17 februari 2012 en 15Juni2012 niontvankelijk

- verklaart het beroep voor zover gericht tegen het besluit van 9 oktober 2012 ongegrond;
- wijst het verzoek om een voorlopige voorziening af
- veroordeelt verwcerder in cle proceskosten tot een bedrag van € 2.622,-, te betalenaan eiseres.

Deze uitspraak is gedaan door mr. D.A Verburg. voorzieningcnrechter. in aanwezigheidvan mr. M.E.C. Bakker, griffier. De beslissing 15 In het openbaar uitgesproken op
S

Recbtsmlddel
Tegen deze uitspraak kan voor zover daarmee is beslist op het beroep binnen zes weken nado dag van verzending daarvan hoger beroep worden Ingesteld bU do Afdelingbeatuurarechtapraak van de Raad van State. Voor ver bij deze uitepraak is beslist op hetverzoek om voorlopige vooizienlag staat daartegen geen raabismiddel open.

‘Vor Copie confo[7l1 de griffier
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17 OKT. 212 Lnspectie Leeforngevingen Transport
Ministerie van lnfranrucruur en Milieu

çL1a i-!.

Retouradres Postbus 1511 3500 OM Utrecht

ProRail B.V. XLT

__________________________

RaM en Wegvervoer
Handhaving Wegvervoer IVPostbus 2038 Curopaican 40

3500 GA UTRECHT Utrecht
Postbus 1511
3500 OM Utrecht

Contactpersoon

T070 -______

M +31(0)6
F 070-4564190

ILenT.ni

Datum 9 oktober 2012
Betreft Nieuwe beslissing op bezwaar

Uw kenmerk
EOMS 2937420

BhJiage(n)

Geachte

Op 21 oktober 2011 ontving ik uw namens ProRail B.V. (hierna: ProRail) ingedien
de en op 20 oktober 2011 gedateerde bezwaarschrift, welk bezwaar gericht is
tegen de beschikking van 8 september 2011 betreffende het opleggen van een
last onder dwangsom (kenmerk: [enM/IVW-2011J10046).

Bij brief van 26 oktober 2011 is de ontvangst van uw bezwaarschrift bevestigd en
bij brief van 9december2011 b’ènt u uitgenodigd voor een op 12januari 2012
geplande hoorzitting als bedoeld in artikel 7:2 van de Algemene wet bestuursrecht
(hierna: Awb).
Nadat u bij brief van 20 december 2011 heeft verzocht deze op 12 januari 2012
geplande hoorzitting te verplaatsen, is de hoorzitting opnieuw gepland op 16 fe
bruari 2012. Het verslag van deze hoorzitting (inclusief de door u tijdens deze
hoorzitting overgelegde pleitnota) is u reeds eerder toegezonden.

BIJ brief van 20 januari 2012 heeft u namens ProRail eveneens bezwaar gemaakt
tegen de invorderirigsbeschikklng dwangsom van 19 december 2011 (kenmerk:
IenM/IVW-201 1/14573).

Bij brief van 6 februari 2012 is de ontvangst van uw bezwaarschrift bevestigd en
ook met betrekking tot dit bezwaarschrift heeft op de genoemde 16 februari 2012
een hoorzitting als bedoeld in artikel 7:2 van de Awb plaatsgevonden.

Op 17 februari 2012 zijn de bezwaren tegen zowel de beschikking van 8 septem
ber 2011 als tegen de invorderingsbeschikking vaç 19 december 2011 ongegrond
verklaard. —

Tegen de beide beslissingen op bezwaar van 17 februari 2012 is door ProRail be
roep ingesteld bij de rechtbank Utrecht en tevens Is aan de rechtbank Utrecht
verzocht om een voorlopige voorziening tijdens beroep te treffen.

De voorzieningerirechter is op 25 april 2012 tot een tussenuitspraak gekomen
(zaaknummers SBR 12/267 T, SBR. 12/268 T, SBR 12/881 T en SBR 12/882 T),
ciie er kort gezegd op neer komt dat de Inspectie Leefomgeving en Transport
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(voorheen: de Inspectie Verkeer en Waterstaat, hierna: de Inspectie) in de gele- ILT
genheki wordt gesteld om een gebrek betreffende de begunstiglngstermljn te her- Wegvervoer

stellen in het bestreden besluit inzake de opgelegde last onder dwangsom.
Handhaving Wegvervoer iv

De voorzieningen rechter heeft in rechtsoverweging 40 het volgende aangegeven:
Datum
9 oktober 2012

Ons kenmerk
40. Zoals volgt uit wat Is overwogen onder overweging 38 is het bestreden besluit 8-3-11-2023.001
in strijd met artikel 5:32e van de A wb in die zin dat de begunstigingstermljn te
kort is. Op grond van artikel 8:51 a, eerste lid, van de A wb, gelezen in samenhang
met artikel 8:86 van die wet, kan de voorzieningenrechter het bestuursorgaan in
de gelegenheid stellen een gebrek in het bestreden besluit te herstellen of te laten
herstellen. Op grond van artikel 8:80a van de Awb, eveneens in samenhang gele
zen met artikel 8:86 van die wet, doet de voorzieningenrechter dan een tussenuit-
spraak. De voorzieningenrechter ziet aanleiding om verweerder in de gelegenheid
te stellen het gebrek te herstellen. Dat herstellen kan slechts met een nieuwe
beslissing op bezwaar, na of tegelijkertijd met intrekking van het relevante deel
van het nu bestreden besluit. Om het gebrek te herstellen, moet vei-weerder
eiseres in de gelegenheid stellen nadere informatie in te dienen over de
duur waarop zij kan voldoen aan de plicht van het randnummer. Eiseres is
daarbij, indien zij invloed wenst te behouden op de uitkomst van de nade
re besluitvorming, gehouden zich coöperatief op te stellen en zij zal zich
dan ook moeten houden aan de lezing van het randnummer zoals die
hierboven is geaccordeerd. Als zij dat niet doet, mag verweerder zo goed
mogelijk met de hem dan ter beschikking staande informatie de begun
stigingstermijn bepalen. De voorzieningenrechter bepaalt de termijn
waarbinnen verweerder het gebrek kan herstellen op vier weken na ver
zending van deze tussenuitspraak.

Naar aanleiding van de tussenuitspraak van voorzienirigenrechter heb ik u op 15
juni 2012 een nieuwe beslissing op bezwaar doen toekomen waarin het door de
voorzieningenrechter geconstateerde gebrek met betrekking tot de
begunstlglngstermljn door mij hersteld Is.

Vervolgens heeft er op 3 september 2012 wederom een zitting bij de
voorzieningenrechter plaatsgevonden. Zoals In het verkort proces-verbaal van
deze zitting is aangegeven, hebben partijen op de zitting afgesproken alsnog
samen te overleggen of zij kunnen komen tot een begunstigingstermijn die zowel
haalbaar als aanvaardbaar is.

Op 13 en 18 september hebben ProRail en de Inspectie conform deze tijdens de
zitting van 3 september 2012 gemaakte afspraak overleggen gehad. Deze
overleggen hebben geleid tot deze nieuwe beslissing op bezwaar, waarin
onderdeel 7. (begunstigingstermijn) is aangepast.

Inhoud bezwaarschrift
Ter voorkoming van onnodige herhaling wordt hierbij voor de Inhoud van het
bezwaarschrift verwezen naar uw brieven van 20 oktober 2011 en 20januari
20 12. De inhoud daarvan wordt hier als herhaald en Ingelast beschouwd.

Van toepassing zijnde wet- en regelgeving
In artikel 4 respectievelijk artikel S van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs)
Is onder meer bepaald dat het verboden is handelingen te verrichten als bedoeld
In artikel 2, eerste lid, van de Wvgs voor wat betreft gevaarlijke stoffen met een
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vervoermiddel per spoor. ILT
In artikel 3 van de Wvgs is bepaald dat bepaalde categorieën stoffen, die bij de en WeQvervoer

Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen (VSG) zijn Handhaving Wegvervoer lv

aangewezen, uitgezonderd zijn van dit verbod mits de In de VSG gestelde regels
in acht zijn genomen. 9 oktober 2012
Bij de VSG behoren de volgende bijlagen:

0n5 kenmerk
a) Bijlage 1: voorschriften betreffende het vervoer van gevaarlijke stoffen op 8-3-11-2023.001

Nederlands grondgebied over de spoorweg zijnde de Nederlandse vertaling
van het RID;

b) Bijlage 2: voorschriften In afwijking van of In aanvulling op bijlage 1;
c) Bijlage 3: erkende instanties als bedoeld in artikel 1 van de VSG.

Randnummer 1.4.3.6 van bijlage 1 van het VSG luidt:

De intrastructuurbeheerder

In het kader van sectie 1.4.1 heeft de lnfrastructuurbeheerder in het bijzonder de
volgende plichten. De infr-astructuurbeheerder

a) moet ervoor zorgdragen dat voor rengeerterreinen Interne rampenplannen
overeenkomstig hoofdstuk 1.11 worden opgesteld;

b) moet ervoor zorgdragen dat hij te allen tijde gedurende het vervoer snel en
onbeperkt toegang heeft tot de volgende informatie:
- samenstelling van de trein1
- UN-nummers van de vervoerde gevaarlijke stoffen,
- plaats van deze wagens In de trein,
- massa van de lading.
Deze gegevens mogen alleen bekend gemaakt worden aan de instanties die deze
nodig hebben voor doeleinden van veiligheid, beveiliging of noodmaatregelen.

Opmerking: De wijze van aanlevering van de gegevens moet worden vastgelegd
in de regelingen voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur.

Artikel 46 van de Wvgs luidt:
Onze Minister is bevoegd tot oplegging van een last onder bestuursdwang ter
handhaving van de bij of krachtens deze wet gestelde verplichtingen.

Artikel 5:32, lid 1, Awb luidt:
Een bestuursorgaan dat bevoegd is een last onder bestuursdwang op te leggen,
kan in plaats daarvan aan de overtreder een last onder dwangsom opleggen.

Ontvankelijkheid
Alvorens Inhoudelijk In te gaan op uw bezwaarschrift dient vastgesteld te wordefi
of het bezwaarschrift ontvankelijk Is.

Op grond van artikel 8:1 in samenhang met artikel 7:1 en artikel 6:4 van de Awb
dient het Indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van een
bestuursorgaan te geschieden door een belanghebbende. Artikel 1:2, eerste lid,
van de Awb luidt: ûnder belanghebbende wordt verstaan: degene wiens belang
rechtstreeks bij een besluit is betrokken. ‘Als geadresseerde van de beschikking
van 8 september 2011 is ProRail u aan te merken als primair belanghebbende en
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zijn de belangen van ProRail rechtstreeks bij het besluit betrokken. Daarnaast ILT

voldoet het bezwaarschrift aan de in artikel 6:5 van de Awb gestelde vereisten RaII en Wegvervoer

met betrekking tot de inhoud. Handhaving Wegvervoer 1V

Door mij is vastgesteld dat het door u ingediende bezwaarschrift door mij nfet
Datum

binnen de daarvoor wettelijk vastgestelde termijn van zes weken na uitreiking of 2012
verzending van het aangevochten besluit Is ontvangen. De termijn voor het
indienen van het bezwaarschrift ving namelijk aan op 9 september 2011 (= de B-3-11-2013ooi

dag na de dag waarop het besluit aan u bekend is gemaakt) en eindigde op 20
oktober 2011 om 24:00 uur. Aangezien het bezwaarschrift door mij op 21 oktober
2011 is ontvangen, is het door mij niet voor het einde van de genoemde termijn
ontvangen.

Bij verzending per post is een bezwaarschrift tijdig ingediend indien het voor het
einde van de termijn per Post IS bezorgd. Het Is aan de indiener van het
bezwaarschrift om het tijdstip van ontvangst aannemelijk te maken. indIen de
indiener heeft gekozen voor bezorging per post dan is de datum van de
poststempel voldoende bewijs voor de beantwoording van de vraag of het
bezwaarschrift tijdig is ontvangen. Op de door u voor het verzenden van het
bezwaarschrift gebruikte enveloppe Is echter geen poststempel aangetroffen,
aangezien het een zogenaamde port betaald-enveloppe betreft. Derhalve is er
geen bewijs ten aanzien van het tijdstip van terpostbezorging (zie ook UN:
ABOO13, Raad van State, 2000001893/Pol).
Gelet echter op het feit dat uw bezwaarschrift door mij op 21 oktober 2011 is
ontvangen, acht ik het aannemelijk dat het bezwaarschrift door u op 20 oktober
ter post is bezorgd en derhalve tijdig is ingediend. Aldus stel ik vast dat uw
bezwaarschrift ontvankelijk Is.

Feiten en omstandigheden
Op 4, 9 en 29 augustus 2011 zijn door de Inspectie In het kader van de thema-
actie Weten wat er staat” inspecties uitgevoerd op emplacement Stoe en Venlo.
De tijdens deze Inspecties door de Inspectie gedane constateringen hebben de
Inspectie aanleiding gegeven ProRail middels een beschikking van 8 september
2011 een last onder dwangsom op te leggen.
regen de beschikking van 8 september 2011 is door ProRail vervolgens een be
zwaarschrift ingediend.

Overwegingen met betrekking tot uw bezwaarschrift
Hieronder wordt Ingegaan op de door u naar voren gebrachte bezwaren tegen de
beschIkking van 8 september 2011. Daarbij wordt de volgorde aangehouden zoals
gevolgd in het bezwaarschrift van 20 oktober 2011.

1.
U stelt in het bezwaarschrift op pagina 2 onderaan aangevoerd dat de Inspectie
een essentieel onderdeel uit randnummer 1.4.3.6 niet heeft opgenomen in haar
last, wat ontbreekt is dat de wijze van aanleveren van de gegevens volgens de
aan dit randnummer toegevoegde opmerking moet worden vastgelegd In de
regelingen voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur. U stelt dat dit een
opdracht aan de wetgever of Minister Is om dit in publiekrechtelijke regelingen
vast te leggen. Zolang dit niet het geval is, kunnen vervoerders en beheerders
hieraan niet gehouden worden.

In randnummer 1.4.3.6 wordt de zorgplicht aan de beheerder opgelegd waar het
in deze zaak om draait:
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De beheerder moet ervoor zorg dragen dat hij te al/en tijde gedurende het vervoer ILT

snel en onbeperkt toegang heeft tot (kort weergegeven) de informatie over en Wevenioer

gevaarlijke stoffen in de trein. Handhavn Wegvervoer IV

Uw stelling dat het RID een opdracht aan de wetgever bevat om de wijze van JCCf 2012
aanleveren van de gegevens van de vervoerder vast te leggen wordt in het Ons kenmerk
bezwaarschrift niet onderbouwd. Tijdens de hoorzitting van 16 februari 2012 is 0-3-11-2023001

door ProRail desgevraagd aangegeven dat 11 uw stelling baseert op het feit dat het
RID een verdrag is en een opdracht aan de Lidstaten inhoud. Derhalve ziet u de
opmerking bij raridnummer 1.4.3.6 ook als een opdracht aan de Lidstaten en dus
de wetgever.

Uw stelling dat er sprake dient te zijn van publiekrechtelijke regelingen wordt door
mij niet onderschreven.

Ten eerste heeft ProRail zelf voldoende middelen in handen om afspraken hierover
met vervoerders vast te leggen. Immers, onder de in het RIO aangehaalde
regelingen voor het gebruik van de infrastructuur valt ook de
toegangsovereenkomst. In deze toegangsovereenkomst ex. artikel 59 van de
Spoorwegwet kunnen en worden afspraken gemaakt over het gebruik van
capaciteit van de hoofdspoorweg. Daaronder vallen ook afspraken over de wijze
van aanleveren van de bedoelde gegevens. Tijdens de hoorzitting van 16 februari
2012 (zie de tijdens de hoorzitting door ProRail overgelegde pleitnota) Is door
ProRail toegelicht op welke wijze er afspraken zijn gemaakt met de
spoorwegondemen,Ingen inzake het aanleveren van gegevens over wagens die
gevaarlijke stoffen vervoeren of vervoerd hebben.

Ten tweede valt niet in te zien waarom deze afspraken tussen vervoerders en
spoorwegondernemlng in publ iekrechtelijke regelingen vastgelegd moeten
worden. Uit de tekst van het RID kan dit in ieder geval niet afgeleid worden.
Blijkens artikel 2 van het VSG bevat bijlage 1 voorschriften betreffende het
vervoer van gevaarlijke stoffen op Nederlands grondgebied over de spoorweg,
zijnde de Nederlandse vertaling van het RID. Bijlage 1 heeft hier derhalve niet
meer de status van verdrag, maar is onderdeel van nationale regelgeving. Gesteld
kan dan ook worden dat de opmerking bij randnummer 1.4.3.6 in deze niet als
opdracht aan de lidstaat moet worden gelezen.

Ten derde past het In het algemeen bekende rijksbeleid tot deregulering om het
maken van dergelijke afspraken over te laten aan de betreffende partijen.
Ook indien niet in publiekrechtelijke regelgeving is bepaald wat de wijze van
aanleveren van de gegevens moet zijn, kan de beheerder voldoen aan de
verplichtingen uit het randnumrner. Immers, in randnummer 1.4.3.6 wordt de
beheerder opgedragen er zorg voor te dragen te allen tijde over de betreffende
gegevens te beschikken. Uit de redactie van deze bepaling leidt de Inspectie de
verplichting voor de beheerder af dat deze een actIeve rol kiest om ervoor te
zorgen dat hij over de juiste gegevens beschikt, naast dat natuurlijk ook aan de
vervoerders vergelijkbare verplichtingen zijn opgelegd.

2.
In dezelfde alinea in het bezwaarschrift stelt u dat, aangaande wagens die niet
zijn opgenomen in een trein, geen voorschriften In het RIO zijn opgenomen. Dit
leidt u af uit de defInitIe die krachtens de Spoorwegwet aan een trein wordt
gegeven. Zo wordt door u een begrip uit de Spoorwegwet verbonden aan het RIO.
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Blijkbaar ziet ProRail de Spoorwegwet c.a. als de in randriummer 1.4.3.6 bedoelde ILT

regelingen voor het gebruik van de infrastructuur. R.aII in Wegvervoer
Handhaving Wegvervcr IV

Ik volg die redenering van ProRali niet. De Wvgs gaat over het vervoer van
Datum

gevaarlijke stoffen. In randnummer 1.2.1 uit het RID wordt vervoer gedefinieerd oiaocr ZOU
als:

Ons kenmerk

6-3-t 1-20Z3.001
‘de verplaatsing van gevaarlijke goederen, met inbegrip van voor het vervoer

noodzakelijk oponthoud en met inbegrip van voor het verkeer noodzakelijk verblijf
van voor het verkeer noodzakelijk verblijf van gevaarlijke goederen in de wagens,
tanks en containers voor, tijdens en na de verplaatsing.

Zowel uit deze definitie als uit de definitie van artikel 2 van de Wvgs (dit artikel
betreft de reikwijdte van de Wvgs) wordt duidelijk dat het begrip vervoer ruim
wordt opgevat. Niet alleen op het moment dat een wagen Is opgenomen in een
trein, zoals is bedoeld in de Spoorwegwet c.a., gelden de bepalingen uit de Wvgs
c.a., maar ook op het moment van overstaan van de wagens op een station, zoals
het geval was bij de in de beschikking van 8 september vastgelegde
overtredingen.

3.
Tenslotte stelt u In de laatste alinea op pagina 2 van het bezwaarschrift dat de
tijd, die een spoorwegonderneming heeft om de gegevens aan de beheerder te
leveren, niet is bepaald, Onduidelijk Is welke conclusie ProRali hier uIt trekt.
Hoe dan ook, naar mIjn mening Is het niet nodig om die tijdseenheld vast te
leggen nu in rand nummer 1.4.3.6 is bepaald dat de beheerder te allen tijde
tijdens het vervoer toegang moet hebben tot de informatie over de gevaarlijke
stoffen. Ongeacht of de wagens dus overstaan op een spoorwegemplacement, zijn
opgenomen in een trein of worden opgehouden voor overslag. Op ieder moment,
dat een wagen met gevaarlijke stoffen zich op de bij ProRail in beheer zijnde
spoorweg bevindt, moet ProRail ervoor zorg dragen dat zij toegang heeft tot de in
randnummer 1.4,3.6 van het RID bepaalde informatie.

4.
Met hetgeen hierboven onder 3. door mij uiteen is gezet, meen Ik ook de stelling
op pagina 3 tweede alinea van het bezwaarschrift te hebben weeriegd. Daarin
stelt u dat de wettelijke grondslag voor de Inspectie om toe te zien op de
tijdigheid van aanleveren van informatie ontbreekt.
Dle stelling is onjuist, omdat In randnummer 1.4.3.6 is bepaald dat de informatie
te allen tijde tijdens het vervoer beschikbaar moet zijn, zoals hierboven
aangehaald. Het gaat In dit geval om het toezicht op een zorgplicht die door
ProRail nader ingevuld moet worden binnen de kaders die de wetgever stelt en in
voldoende mate gesteld zijn in dit geval.

Tijdens de hoorzitting van 16 februari 2012 Is door ProRail (zie de door ProRail
tijdens de hoorzitting overgelegde) pleitnota aangegeven dat er bij ProRall twijfels
zijn gerezen over de bevoegdheid van de Inspectie omdat de Wvgs niet ziet op
vervoer dat uitsluitend plaatsvindt binnen inrichtingen.
Zonder twijfel kan worden vastgesteld dat de Inspectie wel degelijk de
bevoegdheid had om een last onder dwangsom op te leggen. Er is een overtreding
van randnummer 1.4.3.6 van bijlage 1 van het VSG geconstateerd. De bijlage
maakt dus onderdeel uit van het VSG en op grond van artikel 46 Wvgs ben ik
bevoegd tot oplegging van een last onder bestuur-sdwang ter handhaving van de
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bij of krachtens deze wet gestelde verplichtingen. jIJ
R&I en Wegvervoer
Handhaving Wegvervoer 1V

Overigens heeft de Inspectie er wel degelijk oog voor dat er sprake is van een
Datum

overgangssituatie. Er wordt door de spoorwegbranche gewerkt aan verbetering g oktober 201Z
van de informatievoorzienIng en de toegankelijkheid van informatie over On kenmerk
gevaarlijke stoffen tIjdens het vervoer. B-3-II-2023.00L

ProRait en vervoerders geven aan de in randnurnmer 1.4.3.6 bepaalde informatie
binnen 15 minuten te kunnen leveren. Bij Inspecties wordt op dit moment
gecontroleerd op deze norm. Het mag duidelijk zijn dat dit slechts een tijdelijke
situatie kan zijn en dat binnen redelijke tijd voldaan moet worden aan de Wvgs
c.a.

6.
Op pagina 3 van het bezwaarschrift stelt u dat ProRall haar zorgpllcht slechts kan
uitvoeren als de vervoerders informatie aanleveren.
Voordat ik inga op deze stelling, ga Ik eerst in op de verplichtingen van
vervoerders.
De vervoerders zijn verplicht, vanwege raridnummer 1.4.2.2.5, om te waarborgen
dat de beheerder te allen tijde gedurende het vervoer snel en onbeperkt toegang
kan krijgen tot de informatie uit randnummer 1.4.3.6. Dus als het gaat om
informatie over de gevaarlijke stoffen In de trein hebben zowel de vervoerder als
de beheerder een zorgplicht opgelegd gekregen.
Het is nu de vraag wat precies de reikwijdte van die zorgplicht is. U gaat blijkens
uw genoemde stelling uit van een beperkte reikwijdte. Als ProRail niet de juiste
gegevens aangereikt krijgt dan kan ProRail niets doen, zo leid ik uit uw stelling af.

Dat is een te beperkte opvatting van cle op uw rustende zorgplicht. Deze
zorgpllcht gaat verder dan het organiseren van aangeleverde informatie. De
reikwijdte van de zorgplicht dle op ProRail rust moet worden uitgelegd aan de
hand van de inhoud van de Wvgs c.a. en de specifieke rol die ProRail heeft binnen
het railsysteem. De Wvgs roept namelijk (o.a. in het RID, randnummer 1.4.1.1)
een ketenverantwoordelijkheid in het leven, mede om te voorkomen dat
individuele partijen zich terugtrekken op hun eigen verantwoordelijkheid.
Daarnaast heeft ProRail als beheerder een bijzonder positie. ProRail Is aangewezen
als toedeler van capaciteit op de hoofdspoorweg en verantwoordelijk voor het
leiden van het verkeer. Vanuit die verantwoordelijkheden kan ProRail de haar ter
beschikking staande middelen inzetten om Invulling te geven aan de zorgplicht uit
randnummer 1.4.3.6. Dat doet ProRail nu niet, althans onvoldoende.

Meer concreet: Ik ben van oordeel dat ProRail in het kader van de zorgplicht uit
randnummer 1.4.3.6 de verplIchting heeft de haar beschikbare middelen, zoals de
toegangsovereenkomst, te gebruiken om betere afspraken te maken met
vervoerders over het aanleveren van gegevens en te borgen en te controleren dat
deze afspraken nagekomen worden. Zolang ProRairdeze mogelijkheden niet
afdoende benut is zij in gebreke en kan ProRail, indien geconstateerd wordt dat
niet de juiste informatie over het vervoer bij haar aanwezig is, zich er niet op
beroepen dat de vervoerder niet de juiste informatie heeft aangeleverd. Voor de
volledigheid benadruk ik dat de Inspectie ook vervoerders aanspreekt op haar
zorgplicht bij het ontbreken van de juiste informatie en zo nodig sancties oplegt
en heeft opgelegd.
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7. ELT
Tenslotte stelt u dat aan ProRail in de beschikking van 8 september 2011 geen ReiS enWegven.’oer

begunstigingsterniijri is gesteld. HarihavIng Wegvervoer IV

Zoals in de genoemde tussenuitspraak van de voorzieningenrechter is
0 taangegeven, is de door mij aan u gegeven begunstigingstermijn van een week te 9Q”er 2012

kort.
Ons kenmerk
8-3-11-2023.001

Zoals hierboven reeds is aangegeven, hebben op 13 en 18 september 2012 tussen
de Inspectie en ProRail overleggen plaatsgevonden over een begunstigingstermijn
die zowel haalbaar als aanvaardbaar is. In die overleggen is, conform zoals Is
vastgelegd in het verkorte proces-verbaal van de zitting van 3 september 2012,
het volgende betrokken:

1. Eiseres zal verweerder inzicht geven in het project “Informatie Gevaarlijke
Stoffen op emplacementen”(IGS), in lijn met wat er zitting al aan
informatie is geboden. Tevens zal eiseres concreet Inzicht geven in de tijd
die zij nodig heeft om dit project te realiseren, waarbij een zo krap
mogelijke termijn voorop staat.

2. Eiseres zal toelichting wat zij, tot aan het moment waarop IGS
operationeel wordt, doet om de informatie te verstrekken waartoe zij op
grond van randnummer 1.4.3.6 uit bijlage 1 bij de VSG (Regeling vervoer
over de spoorweg van gevaarlijke stoffen) is verplicht. Hierbij zal zij de
uitkomsten van de door haarzelf uitgevoerde inspecties niet alleen op
resultaatniveau aan verweerder presenteren, maar inzicht geven in dat
wat zij tot nu toe precies heeft geïnspecteerd en wat daarvan de concrete
uitkomst is geweest.

3. Verweerder zal beoordelen of de uitkomsten van IGS zoals dat thans
wordt ontwikkeld voldoende zullen zijn om te voldoen aan randnummer
1.4.3.6, waarbij ter zitting Is besproken dat de eerste fase (de “wat”-
kwestie) mogelijkerwijs al voldoende of vooralsnog voldoende is, omdat
daarbij in ieder geval ook het spoor plus de volgorde bekend is, maar niet
de exacte geografische plaats op dat spoor.

4. Partijen zullen bespreken wat in afwachting van de eindoplossing — naar
het zich laat aanzien IGS — kan worden bereikt als tussenoplossing om zo
veel mogelijk zekerheid en veiligheid te bieden over de situatie op
emplacementen, waarbij oplossingsgerichtheid van beide partijen voorop
zou moeten staan.

Tijdens de genoemde overleggen van 13 en 18 september 2012 zijn de Inspectie
en ProRail overeengekomen dat het reëel is om ProRali een begunstigingstermijn
lopende tot 1 januari 2014 te verlenen, waarbij Proftail er gedurende deze tot 1
januari 2014 lopende begunstigingsterinijn voor zorg draagt dat door ProRail in
alle gevallen binnen de 15 minuten zoals genoemd In de brief van 14juli 2011 de
volledige en juiste informatie als bedoeld In randnummer 1.4.3.6 zal kunnen
worden geleverd.

Invorderingsbeschikking dwangsom van 19 december2011
Gelet op het feit dat de voorzieningenrechter in de genoemde tussenuitspraak
heeft uitgesproken dat de door mij in eerste instantie verleende begunstigings
termijn van 1 week te kort is, kan de invorderingsbeschikking van 19 december
2011 niet in stand blijven. Deze invorderingsbeschikking komt dientengevolge te
vervallen.
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BESLUIT
De eerdere beslissingen op bezwaar van 17 februari 2012 en 15 juni 2012 met
betrekking tot de beschikking van 8 september 2011 zijn Ingetrokken, Deze be
slissing op bezwaar treedt daarvoor In de plaats,
Ik verklaar uw bezwaarschrift gericht tegen de beschikking van 8 september 2011
gegrond voor zover het betreft de begunstigirigstermijn. Op dit onderdeel wordt
de beschikking van 8 september 2011 dan ook herroepen. Aan ProRail wordt een
begunstigingstermijn lopende tot 1 januari 2014 verleend, waarbij ProRail er ge
durende deze tot 1. januari 2014 lopende begunstigingstermijn voor zorg draagt
dat door ProRail in alle gevallen binnen de 15 minuten zoals genoemd in de brief
van 14 juli 2011 de volledige en juiste informatie als bedoeld in randnummer
1.4.3.6 zal kunnen worden geleverd.
Voor het overige verklaar ik uw bezwaarschrift gericht tegen de beschikking van 8
september 2011 ongegrond.

ILT
Rail en Wcgvervoer
Handhaving Wegvervoer IV

Datum
9 oktober 2012

Ons kenmerk
0-3-1 1.2023001

Ik verklaar uw bezwaarschrift gericht tegen de Invorderingsbeschikking van 19
december 2011 gegrond, De irivorderingsbeschikkirig van 19 december 2011 Is
door mij ingetrokken.

beroep
Indien u het met deze beslissing niet eens bent, kunt u daartegen binnen zes we
ken nadat de beslissing u Is toegezonden beroep instellen bij de rechtbank te
Utrecht, sector Bestuursrecht, Voor het instellen van beroep is griffiegeld ver
schuldigd.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MIliEU
flrnn deze,

T/RAIL EN WEG\1ERVOER

____iireuii:
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25/04 2012 13:28 FAX 00302233548 VK RECHTBANK UTRECHT 002/015

t

tussenuitspraak’
RECHTBANK UTRECHT

Sector bestuursrecht

zuiuiu,nniers: SER 12/267 T, SBR 12/268 T. SBR [2/881 T en SBR 12/882 T

tusaeaulbpraak van de voor eelageorechter van 25 april2012 le de zaak tus.ea

ProRaU BV., te Utrecht, eiseres
(gewechtigde mr. E. Brocren),

en

de Minister van fafrestructuur en Milieu, verweerder
(gem.chtlgden; mr. M.B. Gschwind en mr. P. Hoekitra).

Procesverloop

Bij besluit van 8 september2011 heeft verweetder aan eiseres een last onder dwangsom
opgelegd. De last houdt in dat eneras te allen tijde moet voldoen aan dc voor hur
onderneming e1denda bepalingen op het gebied van informatieverstrekkIng en
beschikbaarheid van Informatie bij het vervoer van gevaarlijke goederen, te weten
rendnummcr 1.43.6 uh bijlage t hij dc VSG (Rngel Ing vervoer over de spootweg van
gevaarlijke stoffen).

Bij beiluft van 19 december2011 heeft verwecrder een volgens hem verbeurde d%ingsorn
van E 5.000,- Ingevorderd.

Eiseres heeft da voorzlenlngenrechtcr verzocht om een voorlopige voorziening In de
bezwaaizaken over beide primaire besluiten.

Bij a1cader1like besluiten van 17 februari 2012 (de bestreden besluiten) heeft verweerder
het bezwaar van eiseres tegen deze twee primaire besluiten ongegrond verklaard.

Eiseres heeft tegen de bestreden besluiten beroep ingesteld. Dcii gedane verzoeken om een
voorlopige voorziening gelden als gedaan hangende het beroep.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 13 maart 2012. Voor eiseres zijn
verschenen mr. P,M. Tcnpierllc mr, drs. D. van Bcmmel code hierboven genoemde
gemichtigde. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn genaachtigden.

Overwegingen

1. De voorzieningenrecbter oyerweegt embtahalve het volgende, ingevolge artikel 5:39,
eerste lid, van de Algemene wet bestuurecht (Awb) heeft het bezwaar, beroep ohoger
beroep tegen de last onder dwangsom mede betrekking op een beschikking die strekt tot
invordering van de dwangsom, voor zover de belanghebbende deze beschikking betwist.
Dit betekent dat het bezwaa dat eiseres heeft gemaakt tegen de invordering van de
dwangsom had moeten worden betrokken In het ei lopende bezwaar tegen dc laat &idcr
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dwangsom, Ten onrechte heeft verweerder het bezwaar gericht tegen de invordering alsafamid.rlUk bezwur gerecrirt. Veiwecrdcr had vervolgens strikt genomen in één besluitop bezwaar moeten beslissen over zoI do last onder dwangsom als de danropvolgendelnvordering Omdat verweerder de bezwaren op een zelfde hoorzitting aan de orde heeftgesteld en op dezelfde datuna heeft beslist op dle bezwaren, ziet dc voorzleningenrechtergeen aanleiding voor de conclusie dat verweerder materieel In strijd heeft gehandeld metartikel 539, eerste lid, van dc Awb. Dc rechtbank moet echter wel de twee verzoeken omeen voorlopige voorziening en dc twee beroepen dle ciscrc bij de rnçhtbank heeft
ingediend, in oenstemmiag met artikel 539, eerste lid, van dc Awb terubracht
achten tot één vetzoek om voorlopige voorziening en één beroep. Het grIfficecht dat eiseres
heeft betaald voor de twee ten onrechte aangebrachte pronedure,, een verzoek om een
voorlopige voorziening (ter hoop van € 302,-) en een beroep (ter hoogte van €310,-), zeidoor de griffie van de rechtbank worden terugbetaald.

2. p voorzieningcnrecIitmuftop cnd van artikel &8l, eerste lid, van dc Awb alleen
con voorlopige voorziening als onverwIjldc spoed” dat vereist Bij een louter financieel
geschil Is dat niet enei hot geval. In beginsel kan namelijk na afloop van de bodemzaak het
bedrag waarover het gaschü gaat, alsnog worden (tzsug)botaald ofvergoed, zo nodig met
wettelijke rente als de uitkomst van dat geschil daarto. aanleiding geeft Als er geen
onomkeerbare situatie dreigt, bijvootbeeld faillissement, of acute fljtencile nood Is, neemt
de voOruenlngcnrcchter aan dat spoedeisend belang ontbreekt, zodat hij alleen al daarom
geen voorlopige voorziening treft

3. Eiseres heeft hierover aangevoerd dat vetweerder Is overgegaan tot het invorderen van
dwangsonuneri en zij, bij gelijkblijvende omstandigheden, gecooftonteerd zal kunnen
worden met meet invorderingen. Het in eiseres niet helder waarom zij niet aan haar
wettelijke verplichting voldoet..

4. Dc voorsleningenrechtar stelt vast dat ten tijd. van de zitting het maximum aan
dwangsommen van € 50.000,- (nog) niet ie verbeurd, zodat eiseres het rI*ico loopt dat zij,
Indien zij zich niet houdt aan wat venveerdr haar heeft gelast op de wijze waarop
verweerder voorstut, meet dwangsommen verbeurt Ter zitting is gesteld dat het wegtienien
van de overtreding toch deze In de visie van verweerder nu wordt begaan met dc huidige
weriçwijze van eiseres, van eiseres grote Inspanningen vergt. De voorzieningearechtar ziet
daarom geen aanleiding om te oordelen dat elk spoedeisend belang bij schorsing van de last
onder dwangsom ontbreekt

5. In artikel S:86 eerste lid, van de Awb Is vooi bepaald dat, indien het verzoek, om een
voorlopige voorziening wordt gedaan indien beroep bij de rechtbank is ingesteld en de
voorzleningcnrechtcr van oordeel Is dat na de zitting nader onderzoek redelljkerwij, niet
kan bijdragen aan de beoordeling van de zaak, deze onmiddellijk uitspraak kan doen in de
hoofdzaak. Nu in dit geval het beroepschrift pas enkele dagen voor de zitting is ontvangen,
heeft verweenler ter zitting er op gewezen der hij tijdens die itting op zo veel mogelijk
punten zal ingaan, maar nog niet alle punten volledig heeft kunnen overdenken. Ook als de
voorzieningenrechter er rekening mce houdt dat verweerder maar een beperkte
verweermogeljkhsld heeft gehad, is het In dit geval echter mogelijk om ook te beslissen op
het beroep. De reden dservocr is dat bijna alle punten n de huidige stand van zaken
voldoende beider liggen. Op één punt wordt een bestuurlijke lui toegepast in deze uitspraak,
zodat verweezdcr genoeg gelegenheid heeft daarop te reageren. Ten slotte zijn er enige



25/04 2012 13:28 FAK 00302233548 VK RECHTBANK UTRECHT 004/015

zuknurnmers SSP. 121267 T, SBR i21268 T,
Saal2lBslTeasnR.t2/sszr blad 3

aspecten die afhankelijk zijn van de uitkomst van dc bestuurlijke lus, zodat daarop pas bjjeindultspmak aal woeden beslist

6. Dc vo czienlngcnrechter zal hieronder ingaan op de last onder dwangsom.

7. Verweerder heeft aan eiseres een tast onder dwangsom opgelegd op de grviid dat zij in
strijd hctft gehandeld met artikel 4 respectievelijk aitlke) 5 van de Wet vervoer gevaarlijke
stoffen (Wvgs), Ter uitvoering van artikel 3 van de Wvge, waarnaar artikel 5 van de Wvgsvei’wijst, is de VSG opgesteld. Bijlage 1 bevat voorschriften voor het vervoer van
gevsarijjke ttoffen op Nederlands grondgebied over dc spoorweg, zijnde de Nederlandse
vertaling van het RIO (Règlement concemint le transport international fcnovialre dce
merehandiaea dwigereus.s). Eiseres heeft volgens verweerder gehandeld In strijd met
randaummer 1.43.6 uit bijlage t bij de VSG. Hierin wordt eiseres - kort gezegd. vcq,licht
er voor zorg to dragen dat zij to allen tijde gedurende het vervoer snel en onbeperkt toegang
heeft tot Informatie over gevasri Ijke stoffen in treinwagons. Deze gegevens mogen alleen
bekend worden genzaikt aan de Instanties die deze nodig hebben voor doeleinden van
veiligheid, beveiliging en noodmaauegclcn Verweerder heeft aan de laat onder dwangsom
drie overtredingen van dit randnummer tea grondslag gelegd. Deze overtredingen zijn door
de Inspectie Verkeer en Wakerstaat, thans de Inspectie Leefomgeving en Transport
(Inspectie) geconstateerd op twee emplacementen, te weten op emplacement Venlo en
emplacemem Stoe.

8. Eiseres heeft zich op het standpunt gesteld dat emplasmuenten inrichtingen zijn als
bedoeld In artikel 1.1 van do Wet miiLcubeh’(Wm). Artikel 2, vIerde lid, van de Wvgs
bepaalt dat deze wat niet van toepassing isop handelingen als bedoeld In het eerste lid voor
zover deze betrekking hebben op het vervoer dat uitsluitend plaatsvindt binnen een
truichting als bedoeld in artikel l 1 van de Wm, tenzij dit vervoer plaatsvindt over de
openbare weg. De door verweerder geconstateerde overundingen zien op handelingen die
hebben plaatsgevonden op emplacernenten en dus In een inrichting. Deza kunnen dus vallen
onder de uitzondering van artikel 2, vierde lid, van de Wvg* Randeummer t .4.3.6 uit
bijlage 1 bij de VSCJ is op emplacernenten dus niet altijd van toepassing en verweerdcr had
hier niet zonder nadere motivering waarin hij uitlegt dat op de ungeoffen situatie de Wvgs
van toepassing wis, bandhavend mogen optreden op grond van die wat.

9. Artikel2,eestolid,vandeWvgsbepaaltdltdezewetvantoepassingiaopmeerdan
alleen het daadwerkelijke transport van gevaarlijke stoffen, namelijk op een keten van
handelingen die samenhangen met het vervoer van gevaarlijke stoffen, zoals het aanbieden
en aannemen daarvan, het laten staan en het laden en lossen. Beoordeeld naar hun aard zijn
alle handelingen die plaatsvinden op empIacementn handelingen die vallen onder het eerste
lid van artikel 2 van de Wvgs. Dat betekent dat voor de vraag of de Wvgs van toepassing Is
op een emplacement van doorslaggevend belang is wat word: bedoeld met “vervoer dat
uItiuitend plaatsvindt binnen een inrichting”, zoals opgenomen in dc uIondenng van
artikel 2, vierde lid, van de Wvgs.

10. Met vervoer dat uiteluitend plaatsvindt binnen inrichtingen Is naar het oordeel van devoorzienlngenrechter bedoeld het zogenaamde interne vervoøy dat samenhangt met hetproductieproces dat plaatsvindt of de andere bedrijfsactiviteiten die plaatsvinden binnen eeninrichting. In dc mesnorie van toelichting bij de wijziging van de Wvga In 2006
(Kareerstukken 112005/0630 328, ns. 3, p. 12) staat als voorbeeld van intern vervoer
genoemd het met een vor4chetbuck vervoeren van nog gedeeltelijk onverpakte gevaarlijke
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stoffen van het ene magazijn neer het andere. Maar ook vak te denken aan een volledig
geautomatiseerd systeem waarmee ;ontainer binnen ecn terminal worden verplaatst. Nietde vervoersactivitelten, maar de bekijfctMteiten stean hierbij naar het oordeel van dcvocrzlcnlngenrechtcr op de voorgrond.

II. Met do terngtmed van de Wvga bij vervoer vers gevaarlijke stoffen binnen inrichtingen
wordt, zo volgt uit de hiervoor genoemde memorie van toelichting bij de wijziging van de
Wvgs, pagina 4-5, tesuggegaan naar de situatie in de voorloper van de Wvgs, te weten de
Wet gevaarlijke stoffen (Wgi). In tegenstelling tot de Wvgs had de Wgs slechts een
aanvullend karakter. Dc wet en regelgeving van andere niinistcties werd dan ook voldoende
geacht voor het zogenaamde ‘inn transport’, Dc komst van de Wvgs is geen aanleiding
geweest voor het wijzigen van dle wet- en regelgeving, die daamiec nog atsede adequate
waarborgen stelt voor alles wat binnen een inrichting plaatsvindt Voor de terminologie Is
dan ook aangesloten bij die van de Ww. De bewoording van de internationals regelgeving
in deze geeft daarbij de Indruk niet van toepassing to zijn op het iatcna transport. Gezien de
specifieke technische voorschrifien dle internationaal worden vastgesteld. is dit ook
begrijpelijk. De aard vers de voorichriften is zo dat binnen een inrichting niet altijd hieraan
kan worden voldaan ei dat het over het algemeen niet zinvol is deze voorschriften van
toepassing te leien zijn op vervoer van gvaarljke stoffen tijdens een productieprocea. Deze
stoffen zijn niet als product gereed voor vctvoer mi hot productieoces wordt al met de
nodige veillgheldseiaen omgeven. Met het terugtrekken van de Wvgs op dit punt wordt de
regelgeving dl. van toepassing hop Inrichtingen in hoeveelheid rube verminderd, zonder
dat hierbij de vetlighctd in het geding komt, aldus de genoemde memorie van toelichting.
Dc Europese rlcbdijn 96/49/EO van 2) juli 1996 beueffcnde de onderlinge aanpassing van
de wetgevingen van de Lid-Staten lomke bot vervoer van gevaarlijke goederen per spoor
(PbEO L 235), die (onder meer) aan dc genoemd. wijziging van do Wvga ten grondslag ligt.
regelt voor vervoer over het spoor vele v.rpHchtingen voor het daadwerkelijke transport,
laden en lossen, overladen naar een andere vervoersmodaiitcit en onderbiekingen van het
daadwerkelijke transport De bijlage bij het hiervoor al genoemd. RID wordt In deze
richtlijn als verpLichting voor zowel lidstnedntsna als internationaal transport apgclcgrL Ook
In die richtlijn wordt een uitzondering gemaakt voor intern transport, in die zin dat dc
defmitio van vervoer in artikel 2 wordt besloten mat ‘vervoer das volledig binnen het terrein
van een bedrijf plaatsvindt, valt rdet onder deze dofielde’. Het zou een oelogische
interpretatie van deze richtlijn zijn als een emplacement onder “bedrijf” valt, omdat daarmee
een groot deel van de Juist In diezelfde richtlijn opgenomen verplichtingen betekealeloos
zou zijn. Artikel 2, vierde lid, van de Wvgs gaat tenig op (onder meet) deze uitzondering.

12. De voomzieningenrechtar Is van oordeel dat hij het uitvoeren van handelingen zoals
genoemd in artikel 2, eerste Lid, van de Wvgs op emplicernenten zoals Venlo en Sloc, niet
de bedrIjtactiviteiLen voorop staan, maar het vervoerselement doorslaggevend is.
Verweerder heeft de Wvgs dus terecht van toepassing geacht op dez. handelingen. 11(erbij
is betekenis toegekend dat kenmerkend Is voor einplacereceten d het altijd gaat om (al dan
niet tijd.i (Jic onderbrokcn) vervoersbewegingen van en naar het terrein. De op het
emplacement uitgevoerde keten vers vervoerdrandetingen, zoals omachrnvcn In artikel 2.
eerste lid, van de Wvgs, heeft verweerder daarom terecht niet aanmerkt als intern vervoer.

13. Waar eiseres ter onderbouwing van baar standpunt dat een groot aantal handelingen op
het emplacement niet onder de Wvgs valt, heeft betoogd dat bij een andere lezing een
dubbel regime van toepassing zou zijn, te weten dc mllleuvergunning krachtens de Wni en
de Wet algemene bepaliagea omgevingiroclit en de regels van en krachtens de Wvga, volgt
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de vcorziciiingenrechter baar nict Hij wijst in dit verband tea eerste op de hiervooeaangehaalde meinorle van toelichting waarin op pagina 7 staat vermeld:
‘Met drie herziening Is bekeken ofde rni voop3lari. uisbrelding van de WVGS dienoodwkeljk L zal leiden rai enige overlap irissen deze wei en de daarop grbreerderegelge.brg en die op kat Ierrein van de Ministers van VolkrhuLsvesilng. Ruimtelijke

Cirdenmg en Mliieiibeheer (VROM).
(.1

Hierbij Is onder andere rzandxht ge.rchonken aan. de Wm

Gebleken Is dat voor zover de uisbreid’mg tot overlczp leidt In de regelgeving dii nietbetekent dal er tegensfrijdlge vo,orsck4f?en voor een onderwetp iv,vkn gerepla maar daldaarentegen de voorichrijlen elkaar aanvuil.n vanuit hw, wrzckillende diellingen.waarover hieronder meer. Hei blijft derhalve mogelijk om ten aanzien van de In artikel 2genoemde hand.JIngen voor zover dl. handelingen plaaLsvinden binnen een inrichting In de
zin van de Wei, regel: ie stellen Qfawr de mffieuveiwmlng vaoncFr1?en te verbinden Inhet belang van de berchermlng van het milieu, de externe veiligheid daaronder egrepelL”Horgaandebetekentdetbjjdelnvoerngvanartlk.12,vietdelid,vafldeWvgsb
onderkend dat op bijvoorbeeld een emplacement verschillende regimes van toepassIng
kunnen zijn.

14. Ten tweede wijst dc voorzieningezuechter erop dat in een aantal gevallen de Wmjrristterugtteedt ten gunste van de Wvgs In dit verband wijst de vorzieningenmchter op artlk.1
22.1, zesde en achtste lid, van de Wei waar expliciet is bepaald dat op bepaalde handelingen
die vallen order de Wvgs. deze latsto wat roorgaat

15. De lezing van artikel 2, vierde lid, van de Wvgs, zoals eiseres die bepleit, komt meer
overcj met dc wijze van regelen zoals die is neergelegd in het voorgestelde artikel 14,vierde lid, van dc Wvgs, opgenomen in het bij de Tweede Kamer aanhangigc wetsvoorstel
Wet Basianet(K*mcratukk.n 112010/11 32862, nr. 2). Maar dat Is een andere wijze van
regelen dan is gebeurd in artikel 2, vierde lid, van de Wvgs

16. Eiseres heeft zich op het standpunt gesteld dat verweerder ten onrechte heeft
vastgesteld dat sprake is van een overtreding van zowel artikel 4 als artikel 5 van dc Wvgs.
Ingevolge artikel 4 van de Wvgs is het kort gezegd verboden om handelingen te verrichten
met gevaarlijke stoffen en met vervoermiddelen die zijn aangewezen Ingevolga artikel 3,
onderdeel e. Ingevolge artikel 5 van de Wvp Is het verboden om dl. handelingen te
verrichten met gevaarlijke stoffen en met vervoemziddelen die zijn aangewezen Ingevolge
artikel 3, onderdeel b, anders dan met lnachtneming van dein dat onderdeel bedoelde regels.Vexwe.rdat stelt dat eisctes zich niet heeft gehouden un dc nadere regelgeving In dit gev.lrandnummer 1.4.3.6 uit bijlage t hij de VSG. Dit betekent dat eiseres zich niet aan artikel 3vndeWvszouhebbngehausn.Ael4vindeWvnietvantocpassingindeze
situatie en bel besluit van verweerder om con last onder dwangsom op te leggen Is reedsdaarom onrechtmatig. Hetzelfde geldt volgens eiseres voor de algemene vaststelling vanverweerder dat eiseres r.ndnummer 1.43.6 uit bijlage 1 bij de VSG heeft overtreden. Erwordt daarbij geen onderscheid gemaakt naar ondcrdecl een b van dit randnummcr, terwjjlduidelijk is dat van een overtreding van rindnumnier 1,4.3.6 uh bijlag. 1 hij de VSG ondera,dat betrekking heeft op de eisen waaraan rarnpcnplannen op empiscementen moetenvoldôen, hier geen tol speelt.
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17. De voorzleningerircchter stek vast dat uit de motivering van de besluiten vanverweerder van * septmnbcr 2011 en 17 februari 2012 over de hit onder dwangsomeenduidig blijkt dat het hier gaat om een overtreding van artikel S van de Wvgs en datartilcel4vande
uit die besluiten dat verweerder zinh op het standpunt stek dat eiseres heeft gehandeld Instrijd met madmanmer 143.6 uit bjjlap 1 hij de VSG onderdeel h. Dit blijkt vooral uit hctfeit dat veiweentar deze bepaling heeft geciteerd onder weglating van onderdeel a. Naar hetoordeel van de voorzieningeniechter heeft bij eiseris redehjkerwijs geen onduidelijkheidkunnen bestaan over da wettelijke grondslag. 13, voorzieningenrechter volgt eiseres dan ook
niet In deze grond.

18. Eiseres heeft betoogd dat verwccrdcr in randnurnmcr 1.43.6 ten onrechte een algemenezorgpllcht leest R.aadauuimcr 1.43.6 uit bijlage t bij de VSG onderdeel b bepaalt, zoals alonder? overwogen, dit - kort gezegd. de beheerder van de spoowegktfrastntinw
veiplicht Is er voor xg te dragen dit hij te allen tijde gedurende het vervoer mei en
onbeperkt toegang heeft tot informatie over wagons met gevaarlijke stoffen. Deze plicht
volgt uit het RJD, waatin volgens eiscrea juist wordt uitgegaan van een
ketenverantwoccdelijkhcid. Zij ziet steun voor dit standpunt In het feit dat andere
onderdelen van het RID wel ecn duideljjke algemene zorgpllcht bevatten, zoals die in
randnununer 14.1.1 Verder hen verwcerder dc vervoerders zelfook as preken, zoals ook
is gebeurd. Eiseres Is volgens haar niet aansprakelijk voor dejuistbeld ce volledigheid van
de Informatie dl. zij van vervoerders moet krijgen. Randnianmer 1.43.6 uit bijlage 1 bij dc
VSG onderdeel b strekt niet verder dan dat eiseres toegang heeft tot informatie, zijnde
informatie van vervoerders.
Vcrwcerdcr heeft op da bijzondere positie van eiscres eis infrastructuurbeheerdar gewezen.
Hij houdt haar vcmntwoordeljjk voor dc volledigheid enjuistheid van de informatie, Dat
volgt uit de tekst van het mndnummer aldus verweerder. Ook vegwecrdcr gaat uit van een
ketenannsprakeljjkbeid, maar leest daarjuist in dat geen van de betrokkenen zich kan
onttrekken aan de bijdrage aan de totale verennvoordelijkheid, door zich als het ware terug
tc trcidcen op dc eigen vordelijkheid.

19. De voorzien ingenrechter volgt eiseres niet bi ha standpunt Uit Raadmimmer
1.42.2.5 bij de VSQ volgt dat een vervoerder voor zover het zijn antivitelten betrefl, moet
waarborgen dat da beheudev van de Infrssuctuur t. allen tijde gedurende het vervoer snel
en onbeperkt toegang heeft tot de Infonnatic die het di. beheerder mogelijk maakt te
voldoen aan de voorschriften van raridnummer 1.43.6 onderdeel b. Dit betekent dat
verweerder ook de vervoerders kin aanspreken als deze informatie niet ancien niet volledig
beschikbaar Is. DIE betekent echter ook dat de plicht die in dit verband op de vervoerder rust,
er op gericht Ii te zorgen dat da baherder aan zijn plicht kan voldoen. De positie van de
beheerder, eiseres dus, is daarom een wezenlijk andere dan die van de vervoerders en op
hem rust een bjjzendcrc verplichting ah beheerder van dc spoorwegleftaatnictuur. Ven een
neveuschikking van beheerder en vervoerdeis is naar het oordeel vind.
voorzieningenrechter daarom geen sprake. Dat de beheerder dus feitelijk afhankelijk Is van
de juistheid en volledigheid van de informatlo dl. zij van dc vervoerder krijgt, maakt nog
niet dat hij daam’iee de verantwoordelijkheid voor dejuinlield en de volledigheid hij die
vervoerder ken laten liggen. Het gaat hier dus niet om een algemene antgplicht in dc zin van
een In globale tennen gestelde parapluzoigelicht, maar om een specifieke verplichting die
rust op dc tnfrutruczuirbdieerdcr als knooppuni van alle relevante informatie. Bij die
bijzondere positie, waaronder die van cantactpunt met hulpdicnsten in geval van Incidenten
en anderen die toegang tot deze infoneatie moeten verkrijgen voor doeleinden van
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veiligheid, beveiliging of noodmaatregelen, hoort ook dat eiseres geen neutraal“doorgeefluik” van informati, van de vervoerdera is, maar ook verantwoordelIjk wordtgehouden voor de juistheid en volledigheid van die informatie. Het randnummer Is Immersook geformuleerd als een resultaatverplichting (‘zorg dragen voor’) en niet als eeninspningsverplichting

20. Eiseres heeft verder gesteld dat het haar niet duidelijk is wit op dit punt van haar wordtverwacht Dc norm van randnwnrncr 1.4.3.6 uit bijlage 1 bij de VSO onderdeel b is volgen.,haar te vaag om zich te lenen voor handhaving op de wijze waarop veweerder dat doet.Verwecrder heeft alch op het standpunt gesteld dat dc uitleg van clsems te beperkt is enheeft uiteengezet op welke punten mér van eiseres wordt gevergd. Hij heeft, bij wijze vanvoorlopige en minimale verplichting, gewezen op de tijdsilmiet die eiseres zichzelf heeftopgelegd, te weten 15 minuten.

21. Volgens vaste jurlapnidentio van de Afdeling bestuuxatechtapruk van de Raad vanState (ABKvS) moet een in het kader van bestuurlijke handhaving gegeven last, gezien dedaaraan verbonden verstrekkende gevolgen, zo duidelijk en concreet zijn gefcrnuieerd datdegene tot wie dc last Is gericht niet in het duister hoeft te tasten over wat moet wordengedaan of nagelaten om toepassing van da aangekondigde dwangmu*regelcn te vcorkomen.De voorzleningenrcchter wijst op di uitspraak van dc ABRvS van 10 augustus 2011(UN: 8R4631).

22. De voorieningenrechter stelt vast dat verweerder do last ah volgt heeft verwoord: “Delast houdt In dat ik u sommeer te allen tijde te voldoen aan de voor uw onderneminggeldende bepalingen op het gebied van h matieverstrekking en beschikbaarheid vaninformatie bil het vervoer van gevaarlijke goederen, in casu sndnummcr 1.43.6 uh bijlaget bij het VSG.” Zoals hiervoor overwogen Is alleen onderdeel b van het genoemd.,randnummer van belang. Dat onderdeel houdt in dat de lnfrasmictuurbeheerder er voor zorgmoet dragen dat hij ee allen tijd gedurende het vervoer snel en onbeperkt toegang heeft totde Informatie over de wnenstdlltng van de ftein, de zogeheten UN-nummers en deposidolvolgorde van de wagens. Deze gegevens mogen, zo vervolgt het randnummcr, alleenbekend worden gemaakt aan de instanties dle deze nodig hebben voor doeleinden vanveiligheid, beveiliging of n odxnaatregelen. Daaraan Is in het randnwnnier nog eenopmerking toegevoeg& De wijze van aanlevering van de gegevens moet worden vastgesteldEn dc regeling voor het gebruik van de spfrastnicnsur

23. Eiseres heeft zichzelf voor die handelingen, waatvan ook zij vindt dit deza onder dçnorm vallen, ecn inaalmumicrnijn van 15 minuten gesteld. Dit blijkt uit de zienswijze van14juli2011 dle eiseres heeft gegeven op verweerdera voornemen van 1juli2011 om haareen last onder dwangsom op te leggen. Zij heeft dit als volgt verwoord:
“Vw,cVl augU.Th&3 3. 13 het mogil4/k om In geval vos. ew Incld.nt bisw.n 13 minuten khuipdiensleri de iclevanie informatie te verscitaffin over wagons mei gevaarlijk.yfoff.n dlestil .rlamr ofrangeren op een empkieemen4 voor zover dii will binnen de taak enverwwvoorde1jkheden vos, ProRail als )oorbaheenier.”

24. Verwemder heeft in het besluit tot h opleggen van dc last onder dwangsomoverwogen dat de tljdsperiode van IS mim,kn te lang kin zijn in noodsituaties. Verder iseiseres erop gewezen dat de informatie niet alleen bij incidenten beschikbaar moet zijn maarop elk moment waarop dat nodig is. Dc informatievoorziening mag niet alleen beperktworden tot de hulpdiensten, maar moet beschikbaar zijn voor alle instntles die de gegevens
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nodig hebben In verband mci veI1igbeîd beveiliging of noodmutregelen, Vervolgens heeftverweardor eiseres gcsoinuicerd te allen tijde te voldoen aan de voor haar onderneming
geldende bepalingen op het gebied van informatievcntr.kldng en beschikbaarheid van
Informatie bij het vervoer van gevaarlijke goederen.

25. Zoals is vermeld In de beslissing op bezwur heeft verweerder voorlopig Ingestemd mei
een duur van 1 S minuten om dc infannade beschikbaar te hebben, zij het dat dat slechts
tijdelijk kan zijn en dat een kortere duur nodig kan zijn. Hiermee is een verdere (voor dc
korte termijn geldende) Invulling gegeven aan de normat.lltng die voor eiseres geldt, maar
war hierover Is overwogen in het primaire besluit is hiennee voldoende in lijn. Ook is
duidelijk dat de beschikbaarheid van de Informatie alleen lxi geval zich ccxi Incident
voordoet, ,iJ.t voldoende is. Dc term H allen tijde’ rechtvaardigt zo’n Inperklag ook niet.
Dal de bekendnisklng aan ‘huipdienater? te beperkt in, is eveneens duidelijk. Naarihetoordeel van de voorzleningenrechter is de tast bi het licht van de daaraan voorafga ude
niodvering voldoende duIdelijk.

26. Eiseres heeft zich op het standpunt gesteld dat randnwnmer t 4.3.6 uit bijlage bij de
VSC3 onderdeel b geen afzonderlijke registralievoorschrifien bevat zoals In andere Leien
van de regeling we! rijn opgenomen. Dat zij toegang tot informatie moet hebben, 1 niet
hetzelfde als steeds ‘real ttme al over de lnfonnaiic beschikken en dle bijhouden, dua
eiseres. De voorzientngenrechter stelt vait dat deze oonatstering van eiseres op zie uifjuist
is, maar dat dit onverlet laat dat iii de inspectie eiseres bInon haar bspcctlctuk
controlceit, eiseres desgevraagd moet laten zien dat zij zich aan de verplichting kax houden.
In wat eiseres heeft aangevoerd, ligt geen aanleiding om te oordelen dat de 1nspeoR bier
haar inspcctletaak te buIten Is gegaan- Dat eiseres dan moet laten zien dat zij zich a a de
verplichting kin houden, Is geen zeltand1ge verplichting dle door verweerder in het
randinimmcr zou worden ingeluen. Ofeiseres daarmee toch een compleet
reglszratiesyatnctn zou moeten opzetten om al dom informati, bcscbikbur te hebbep, is in
de eerste plaats aan eiseres. Zij zal moeten kiezen wat zij mest doen cm zich aan
veq,tichtingcn te honden. De voorzieningenrechter wijst er wel op dat het nemen

tie infomtie boven tafel ta krijgen, zoals tnlcS,onçjas, malla en 4rgelijkc
naar derden, zeker iii deze luaseostappen ingewikkelder en wat uitkomst beseft on4ckordcr
wordcn,cp gespannen voet staan met het ‘onbeperkt” toegang hebben tot (nfermazie De
door eiseres op dit punt op pagina 11 en 12 van haar beroepschrift genoemde bxoi vor de
uitleg van het randnuinzncr (the RID Cooimitice of Experts ce the Transport ofDancrous
Ocoda) gaat over het RU). De citaten vormen wel om gezaghebbende bron, maar zijn op dit
punt niet doomlaggevend. De tanighoudonde positie di. door het oomird wordt Ingerlomen
heeft uitdrukkelijk te maken met de versduillen ‘ussea landen. Verder hebben beide iatnn
wisseland betrekking op de infbrxnatieverstre)dcing door da Infmstniciuurbehecrder is de
huipdiensten en op de toegang van di Infiwuctuwbehcerdar tot de Infiamatie. De
voorzieningenrechter miskant bij dat laatste overigens niet dat het onderwerp van de twee
bronnen (42nd Session ofthe RU) Committee ofExpert. en die Transport of Dange ma
Ooods, Final Report, vanaf80, ee een bijenkomst op24 oktober 2005) waarelt dien eten
afkomstig zijn, specifiek betdamverkeer naar de caIllnfr*atructuwbehecrdee Is. De
voorzleningmzrectiter tekent wel aan dat op het tweede citiat d eiseres acemt, een unage
volgt, te Weten’ “II emerged in flutber diacuniraus that (-) In VL4OU$ states ther air dy
existed en obligation on the part of the eerder to provide advance information to th
fufrutnucture manager (Befglum, Nethedanda, Switzerland)’. Nu het In dit geval ge om de
“vertaling” van het RID via een Europese richtlijn in nationale wetgeving, komt ver erder
een zekere ruimte toe cm ,iaderc uitleg te geven a dc inhoud van dc normatelling iq de
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Nederlandse situatie. Dat tea slotte in de last wordt gesproken over nfoeratrakkingo
slaat, zoals verwee.rdcr ter zitting heeft toegelicht, niet op de inspectie binnen haar
toeziclustaak, maar op de huipdiensten en anderen un wie do informatie moet worden
verstrekt. Het gebndk van dat woord In de last duidt dus nict op een ten opzichte van het
randnummcr nieuwe verplkhting.
Her voorgaande leidt tot de conclusie dat raazdruunmer 1.4.3.6 op zichzelf eiseres alleen
verplicht tot het hebben van kegeng tot bepaalde informatie, maar dat de
in dc weg sat aan een catnplece, meerhigige, wat uitkomst beft onzekere en van derden
te zeer sfluank&jjke gegcvanaveriamoling op het moment dat een hulpdienst of een andere
rechthcbbende daar om vraagt.

27. Waar eiseres heeft betoogd dat de verplichting niet van toepassing zou zijn op wagons
die leeg en ongereinigd zijn dan wel dat de Inspecteur bij zijn verzoek om Infirmatle aaneiseres specifiek had moeten vrugen naar lege en ongerelnigde wagons, gast dat niet op.
Gelet op artikeL 2, eerste 1i4 unhefen onder c, van dc Wvgs hoeft deze wet ook betrekking
op vervoenniddolen met resten van gevaarlijke stoffen en heeft de Inspecteur bij zijn
verzoek om Informatie geen onderscheid hoeven maken naar lege en ongecelnlgde wagons.
Overigens moet worden aangenomen dat de Inspecteur van dc 1spectie bij zijn rondgang op
con emplacement toch vooral zal afgaan op de oranje borden op wagons met het
gndicatle- en stofindiçatienumnier en die UN-nummering is precies datgene waaraan
de verplichting van randnummer 1.4.3.6 is gekoppeld.

28. Ook het standpunt van eiseres dat niet moet worden gekeken naar dc duur tosen het
moment dat dc Inspecteur informatie opvraagt en het leveren daarvan, maar naar de duur
tussen het moment dat eiseres informatie opvra.agt hij con vervoerder en het moment dat dle
die informatie levert faalt Dat betoog zou da essentie van de verplichting mjgennon en
afhankelijk zijn van het toevallige moment waarop eiseres de lnform*tie opvraagt.

29. Het betoog van eiseres dat blijkens de opmeddng bij het randnurnmee er een
publiekrechtdlijka regeling moet zijn voor de gegevensverstrclddng, snijdt gecit hout. Dc
wijze van aanlevering van de gegevens Is In deze zaak niet eis zodanig aan dc orde.
Verwcerdcr vereist In de last coder dwangsom bijvoorbeeld niet dat alle vervoerdcra alle
gegevens al tevoren aan eiseres verstrekken, maar vereist alleen dat eiseres, Indien daarop
gecontroleerd door de Inspectie, er blijk van geeft snel en onbeperkt toegang te hebben tot
dc Infomutie. Of al ofnIet Is voldaan aan de verplichting een regeling In maken als bedoeld
in de noot bjj het mndmmimer, doet niet af aan de gelding ofde handhaafbaarhmd van dc
norm In dat randnummcr,

30. Eiseres hoeft in dc gedingstukken en Ier zitting toegelicht ho. zij informatie vcrkrljgt
over het vervoer van gevaarlijke stoffen op het spoor. Daarbij geldt een onderscheid lustenemplacementen en het spoor. Vanaf t augustus 2011 geldt dat dc rijwegen niet eerder
worden vrijgegeven voor vertrek van gereedstaande goederentxeinan dan nadat dc op grond
van het Besluit Spoorvcrkeer vereiste informatie van de vervoerder door de beheerder isontvangen. Er bestaat ren link tussen hct Oniinc registratIesysteem Vervoer GevaarlijkeStofn (OVGS) en het verkeersleidingsysteem. Deze beide systemen moeten met elkaar
rnatchcn. Sinds 1 augustus 2011 controlerende verkeersleiders dit ook vdöv vertrek. Als dcinformatie niet voorhanden is, mle trein niet vertrekken. Het voorgaande heeft tot gevolgdat op het spoor gesproken kin worden van een real timo’ lnformazlcsyszeem. Op
emplacenienten Is dat systeem er niet. Our wordt na een melding van een incident door dcBackOffioe een crclnincidentenscenar(o vastgesteld. De gemeenschappelijke meldkamer
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wordt, gelet op de oplitonzattijden van dc huipdienaten, direct gealanneerd. Er vindt
vervolgens een su atwhc alarmering nut de vcrvccrd.ia plaats en dc dienen binnen
vijfminuten de informatie over eventueel aanwezige gevaarlijke itoffen per c-nieil aan dc
BackOifloc te verstrekken.

31. In het proces-verbaal van 4augustus 2011 maakt de hnpccde melding van een conbole
op emplacement Venlo. Tjjdens de Inspectie zag dc Inspecteur op drie sporen
rcservolrwagens ataan, voorzien van een codering die Inhoudt dat daarin gevaarlijke stofiku
werden vervocnL Ore 08;55 uur heeft de Inspecteur telefonisch contact opgenomen met de
BackOffice met een verzoek om informatie Hierop is om 09:25 ur gereageerd, Durbjj Is
Informatie verschaft over twee treinen met gevaarlijke stoffen.. De derde trein had het
emplacement om 09:15 uur verlaien. Van deze trein konden geen gegevens worden
verstrekt. De inspecteur beeR geconcludeerd dat de benodigde Informatie niet binnen de
door eiseres gehanteerde termijn van 15 minuten is verstrekt.
T-let proces-verbaal van 9 lugustus 2011 betreft een Inspectie op emplacement Sloc. Hier
zag dc inspecteur op diverse sporen rervoiiwagens met gevaarlljke stoffen. Om 10;07 uur
is telefonisch contact opgenomen met de Bac1)ffice van eiseres. Omseeks 1O38 uur is de
Inspecteur teruggebeld en zijn dc overzichten van de wagens met gevaarlijke stoffen per fax
in per e-mail aan hem verzonden. De Inspecteur heeft geconcludeerd dat dc informatie niet
binnen de gehanteerde termijn van 15 minuten was aangeleverd.
Het proces-verbaal van 2 augustus2011 gaat wederom over een controle op emplacement
Slee. Op diverse sporen stonden reservoirwagens met gevurljjks an. De inspecteur
heeft vat 09$ 1 uiu contact opgenomen met do BackOffice van eiseres. Daarna Is op
verschillende tijdstippen telefonisdi contact geweest met de BackOffice. Om ii 02 uur zijn
twee wagenlijstcn van DB Scbqker per fax aas dc Inspecteur toegezonden. Uit de Inspectie
van de aanwezige wagons bleek dat cr21 wagens ovireenkwamea met do wegezandon lijst.
Acht wagens op de toegezonden wageriljst werden op het emplacement niet aangetroffen.
Van andere wal aanwezige wagens werd geen informatie van eiseres ungetroffen. Het ging
hier om lege ongsrelnigde wagens. De Inspecteur heeft geconcludeerd dat de benodigde
Informatie niet binnen do gestalde termijn van 15 minuten is geleverd en dat deze tevens
onvolledig was. De medewerker van de BackOffice deelde de inspecteur mee dat men
aflianbiUk was van drie vervoerders en dat het langer duurde, omdat men tijdens het
verzoek te makn had met drie calamiteiten die eerst door de BackOfl’lcc moesten worden
behandeld.

32. Put waar eiseres zich op het standpunt heeft gesteld dat van overtredingen van dc
norm in de drie hiervoor genoemde gevallen geen sprake is volgt de voorzieningenrechter
haar niet. Een complexe, meerIagige wat uldcomsr betreft onzekere en van derden te zeer
afhankelijke gegeveenverzameling Is zoals gezegd onder 26 een belemmering die zich niet
verdraagt met de norm. In deze drie gevallen duidt do uhkoinst erop dat het telefonisch of
per e..maIl opvregen van Informatie bjj de vervoerder, geen onbeperkte toegang opleverde.
Ook de handelwijze van eiseres dat alleen bij incidenten om alannering naar de vervoerder
gaat en deze binnen vijfminuten moet reageren op het verzoek om informatIe dat daarmee
kennelijk Is gedaan, verdraagt zich niet met de iii dat eseres te allen tijde toegang heeft tot
de Informatie over het vervoer van gevaarlijke stoffen. De voorzleningenrechter gaat hierop
nader in onder 33 .n34 .Ev.nmin ken worden volgehouden dat eiseres snel heeft beschikt
over de gevraagde gegevens. Zij heeft niet binnen dc door hur zelfgestelde 15-
minutennCml, die verweerder - zoals ter zining nogmaals Is bevestigd - uit coulance
voorlopig nog hanteert de gegevens aan de Inspectie verebnlct
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33. Eiseres heeft In dit verband gesteld dat zij, als sprake Is van een incident, wel aan denorm zal kunnin voldoen, omdat dan andere ‘spelregels In werking treden. Ja dat gevalzullen activiteiten op de loatir waar het incident zich afspeelt, aameiij1 worden bevrvr,n.Dat wordt niet gedaan bij een verzoek om Informatie van de Inspectie met ah gevolg dat desituatie op de locatie kan veranderen en de informatie die wordt verstrekt niet spoort met dedoor de Inspecteur ter pLaatse geconstateerde situatie. Vertier heeft eiseres betoogd datIncidenten, zoals die zich hôben afgesp.eki bij de laatste coetrote in Sloe, v66r gaan op eenverzoek viii de Inspectie. Dit verklaart waarom dcl 5-mmutennorm in Slee op29 augustus2011 niet Is gehaald.

34. De voorzienlngenrechter stelt vast dat dc Inspectie Lot drie keer toe een verzoek ominformatie over gevaarlijke stoffen op emplanernenten heeft gericht tot eiseres en dat eiserestot drie keer toe niet In staat in geweest om de door haar zelf vastgestelde tijdalhu let van 15minuten te halen; de Infomiaxie kwam diie keer te laat Tevens was sprake van onvolledigeinformatie. Verweerdar heeft eiseres er in het besluit tot oplegging van de last onderdwangsom terecht op gewezen dat het voorbehoud dat zij heeft gemaakt met het kunnenbeschikken over Informatie als het gaat om incidenten, zich niet verdraagt met de norm dievoor baar op grond van raadnurnmer 1.4.3.6 uit bijlage 1 bij dc VSG onderdeel b geldt.Eiseres heeft hiermee een te beperkte opvatting gegeven van da verplichting dle op haarrust.
Eiseres had aan de inspectie moeten laten zien dat zij in staat is om de nonu na te leven.Gelet op het feit dat het eiseres tot drie keer toe niet Is gelukt om hieraan te voldoen, maaktdat haar redenering onder welke vereisten zij wel aan de gestelde voorwaarden zou kunnenvoldoen, te weinig gewicht in de schut legt Eet Is, met andere woorden, niet overtuigend.

35, Er Is dus sprake van drie overtredingen voorafgundc aan de opleggirig van de lastonder dwangsom.

36. Eiseres heeft meer in het algemeen cmi beroep gedaan op enige algemene beginselenvan behoorlijk bestuur, Do in dit verband aangevoerde gronden vormen geen nieuwetwiatpuntee (en opzichte van bar inhoudelijke bercepagronden. Wat eiseres hierover inalgemene zin heeft aangevoerd, slaagt niet Voor het overige wijst de voorzicningenrechtnrnaar wat hiervoor al Is overwogen.

37. Eiseres heeft aangevoerd dat de begunstigingstennjju van een week te kort Is. Zij kanop die termijn niet voorkomen dat nogmaals een overtreding plaatsvindt indien wordtvastgehouden aan de omschrijving van av.rtr.ding eo.b verweerder di. voorat.
Verweerder heeft zich hierover op het standpunt gesteld dat het hier niet gaat om hetvoortduren van een overtreding. maar cm het voorkomen van herhaling daarvan. Eigenlijkzou dan een begunstigingatermijli van nul dagen ook volstaan, aldus verweenkr. HIJ bercptzich daarbij op de wetgesabledenis bij eilikel 5:32a van de Awb (metnoric van toelichtingbij de Vierde tranche Awb, Kameratukken fl.200310429 702, jw. 3, p. 163).

38. Het betoog van eiseres slaagt. Aangezien een last onder dwangsom een heratelsarictieen geen punitieve sanctie is, moet dc bcgunstigingsterrnijn precies zo lang zijn dat juist geendwangsom verbeurt onder omuandigheden die betrokkene niet kan voorkomen. Dat in deregel bij een last onder dwangsom dle strekt tot hct voorkomen van herhaling van eenovertreding dc begunstigingsteernijn op nut ken worden gesteld, heeft er dus mee te makendat het dan doorgaans ter vrije keuze van betrokkene is of hij dc overtreding herhaalt. Onderdle omstandigheid Is een bcgunszlglngsrermijn van nul dagen aangewezen. In dit geval
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echter is op grond van wat eiseres heeft aangedragen duidelijk dat zij haar infonuatieproces
andexa zei moeten inrichten om te voldoen aan de norm van het al meet genoemde
razidnummer In dc lezing n*1s veiweetder die heeft gegeven en zoals de

genrectuer hiervoor heeft geancordeerd. Dat anders inrichten van bar
infbrm*tIcpioces aal moeten gebewen door hetzij opdinailsering, inhoudelijke verbetering
en borging van baar huidige wijze van toegang hebben, zodat deze kan gelden als “te a1lci
tijde”, “snel en onbeperkt”, hetzij sinog inslallering van een systeem waarbjj vooraf eDe
Informatie naar eiseres wørdt gezonden, zodat zij ook te allen tijde, snel en onbeperkt
wegang heeft. Daarbij geldt voor belde varianten dat deze In de eerste plaats door
verweorder genocpaam zullen moeten worden bevonden in tennen van resultaat. De
toezegging van .Isem dat zij binnen IS minuten de benodigde informatie boven tafel kan
krijgen, gold alleen binnen dein de bi.f van 14juli 2011 genoemde reatricties, Nu
verweerder dle lezing van eiseres in de last onder dwangsom te beperkt heeft geacht,
waarmee de vooizienlegonrechter hiervoor heeft Ingestemd, trad een nieuwe sinjade in
waarin eiseres niet met ingang van con terTuijn van ecn week kon worden gehouden aan die
duur van 15 minuten.

39. De voorzlenlngenrechter ziet aanleiding om een bestuurlijk. Ina toe te passen.

4Q Zoals volgt uit wat is overwogen onder overweging 38 Is het bcsUndcn besluit In strijd
niet artikel 5:32e van de Awb In dl. zin dat do begunstigingatermijn te kort Is. Op grond van
alkel 8:5 Is, eerste lid, van de Awb, gelezen bi samenhang met artikel S6 van dle wet,
b de v ingecrechter het besmurscepan In de gelegenheid stellen een gebrek in het
bestreden besluit te herstellen of to lazen herstellen. Op grond van artikel 8Oa van de Awb,
eveneens gelezen in samenhang met artikel 8:86 van die wet, doet de voorzleuingcnrechter
dan anti b nuitspiaak. De voorziesilegenrechtar ziet aanleiding om verweerder In de
gelegenheid to stellen het gebrek Is herstellen. Det herstellen ken slechts met een nieuwe
beslissing op bezwaar, na of tegelijkertijd met Inireiddng van het relevante deel van het nu
bestreden besluit, Om het gebrek to herstellen, moer verweerder eiseres In de gelegenheid
stellen nadere informatie in Le dienen over de duur waarop zij kin voldoen aan de plicht van
het randnummcr Eiseres Is daarbij, indien zij invloed wenst te behouden op de uitkomst van
de nadere besluitvorming, gehouden zkh codperatlef op te stellen en 4 zal zich dan ook
moeten houden aan de lezing van het rwdnummer zoals dle hierboven Is geaccardeerd. Als
zij dat niet doet, pgg verweerder zO goed mogelijk met de hem dan Ier beschikking stunde
informatie de begunstlglngatermijn bepalen. De vooizieningcwechtcr bepaalt de tennijn
waarbinnen verweerder het gebrek ken herstellen op vier weken na verzending van deze
mssenuitspreak.

41. Als vcswcerdcr geen gebruik maakt van de gelegenheid het gebrek te herstellen, moet
hij dat op grond van artikel 8:51h, eerste lid, van de Awb ên om nodebis vertraging te
voorkomen zo spoedig mogelijk niocdelcn aan de voorzienlngenrechter. Als verweerder wei
gebruik maakt van die gelegenheid, aal de voorzieningenrechtereiseres in dc gelegenheid
stellen binnen vier weken te reageren op de herstelpogbig van verweerder. En belde gevallen
en In de situatie dat verweerder dc hcrslcttcTTnjJn oiigebnilkt laat verstrijken, zal de
voorzienbigenrechter In beginsel zonder tweede zitting uitspraak doen op het beroep.

42. Gelet op de toepasscljjkheld van artikel 8:88 van de Awb op deze tusscnuitspruk zoals
bepaald in artikel 8:80e, tweede lid, van dø Awb, In de voorzlenlngenrechter In de
einduitapraak gehouden aan zijn sla definitiefgeformutserda oordelen in
tussenuirsptaaiç behoudens bijzondere omstandigheden. Dergelijke bjjzondere
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omstandigheden zouden dan in beginsel moeten zijn gelegen bi eleuw gebleken feiten of
gewijzigde omstandigheden, voor zover relevant voor de beoordeling van dit geschil. Het
heeft dus voor partijen geen zin in reactie op deze tussenuitspruk te formuleren dt en
wa*rnn zij het mogelijk niet ns zijn met deze b nu)tspraak. Slechts bjjzonderp
omstandigheden als hierboven bedoeld kunnen voor die als definitief geformuleerde
oordelen nog een rol spelen bij de einduitepreak. Wat dc oveiigv, hier onbesproken
beroepagronden betreft, staat het partijen vanzelfsprekend vrij zich hierover uit te Laten in de
herstelpoging van verweerder (dat geldt In zoverre dan als venveerschrift) of in dereactie
daarop van eiseres.

43. De voorzieningenrechter houdt Iedere verdere beslissing aan tot de duitspriak op het
beroep, tevens de uitspraak op het verzoek om voorlopige voorzLenln Aangezienihetoordeel over de rechtmatigheid van de invordeiingsbeschikklng aftiankelijk is ofkan zijn
van de nadere besluitvorming, bespreekt dc voorzieningenrechter dat onderwerp ook pas in
de einduitspruak. Het aanhouden van iedere verdere beslissing betekent ook dc de
voorzieningenrechter over de proceskosten en het griffierecht nu nog geen beslissing neemt.
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De voozlaningenrachtcr
- st1t verweerder In de gelegenheid om binnen vier weken na verzending van deze
tusscnuitspraak het gebrek te her!teIIen met inachineming van de overwegingen en
aanwijiingen in deze enuilapxaak
- houdt Iedere verdere besliaslng aan.

Deze uitspraak Is gedaan door mr. D.A. Verburg. voorzieningenrechter, in aanwigbeid
van mr. JLE.C. Bakker, grIffier. De beslissing is in het openbuz uitgaaproken op 25 april
2 ‘2.

Rechtemiddel
Tegen deze tussenuitapruk ataat nog geen hoger beroep open. Tegen deze tuafienuitapraak
kan hoger beroep worden ingesteld tegelijkertijd met hoger beroep tegea de (eventuele)
einduitspraak in deze zaak.

ArchrifLvcrzozdenunpan4jenop; 25 APR 2012

Voor Cp-3 corSom
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Inspectie Leefomgeving en Transport
MirlisteTie van Infrastructuuren Milieu

> Retauradres Postbvs t5li 3500 BM Utrecht

Raad van State ILT

Afdeling bestuursrechtspraak RaM en Wegvervoer

____________

Handhavkg Wegvervoer IVT.a.v. de heer/mevr. Europan 40
Postbus 20019 Utrecht

2500 EA ‘s-Gravenhage Postbus ISU
3500 EM Utrecht

Contactpersoon

T 070
M +3t(0)6-
F 070-4564190

ELenT.nl

Datum 7 februari 2013
Betreft Wet vervoer gevaarlijke stoffen, dwangsom

Uw kenmerk
201211594/1/44

•IjIage(n)

Geachte heer/mevrouw,

Naar aanleiding van uw schrijven van 10 januari 2013 doe ik u hierbij mijn
verweerschrift inzake het hoger beroep van ProRail B.V. appefiante toekomen.

Het beroep van appeliante richt zich tegen de uitspraak van de voormalige
rechtbank Utrecht van 5 november 2012.

Het hoger beroepschrift van eppellante beperkt zich feitelijk tot vier gronden:

1. Appellante is niet verantwoordelijk voor de inhoudelijke juistheid van de
door de vervoerders verstrekte Informatie, omdat:
a. Appellante heeft geen mogelijkheden om de vervoerders aan te spre

ken als zie zich niet houden aan de op hen rustende verplichtingen ten
aanzien van de informatievoorziering;

b. Deze verplichting tot het aanspreken van de vervoerders in de wet
niet bij appeliante is neergelegd.

2. Hoewel de wetgever geen voorschriften Inzake de wijze van aanlevering
van de gegevens heeft bepaald, wordt In de door appellante bestreden
(tussen)ultspraak aangegeven op welke wijze de toegang tot de informatie
verzekerd moet zijn;

3. Appellante verzet zich tegen de stelling, die in rechtsoverweging 32. van
de tussenuitspraak wordt ingenomen ten aanzien van haar handelwijze in
geval van incidenten op een emplacement;

4. De last is onvoldoende duidelijk.

Aangezien de eerder door appellante in de voorlopige voorzieningenprocedure
aangevoerde gronden in het hoger beroepschrift niet meer herhaald worden,
wordt er door mij vanuit gegaan dat deze gronden in hoger beroep door appellan
te verzoekster niet meer gehandhaafd worden. Ik beperk mij in dit verweerschrift
dan ook tot een (korte) reactie op de genoemde vier gronden.

Ad beroepigrond 1.
Mijn standpunt met betrekking tot de stelling van appellante dat zij niet
verantwoordelijk is voor de inhoudelijke juistheid van door vervoerders verstrekte
Informatie Is reeds verwoord in onderdeel 6. van mijn beslissing op bezwaar van 9
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oktober 2012. Ter voorkoming van onnodige herhaling verwijs ik u daarvoor dan u
ook naar mijn beslissing op bezwaar van 9 oktober 2012. Rali en Wegvervoer

Ook op de stelling van appellante dat zij geen mogelijkheden heeft de vervoerders 1IW9YVVCO IV

aan te spreken en dat een ander publiekrechtelijk geregeld zou moeten worden,
ben ik reeds Ingegaan In mijn beslissing op bezwaar van 9 oktober 2012 (onder 7rj 2013
1.). Daaraan wil ik nog het volgende toevoegen: Ons kenmerk
In artikel 59, lid 1, van de Spoorwegwet is bepaald dat een tussen de beheerder o..u.aooi.ooi
en een gerechtigde gesloten overeenkomst over het gebruik van capaciteit in elk
gevat bedingen bevat over de door de beheerder te bieden kwaliteit van de
hooftispoorweginfrastructuur en de gebruiksvergoeding. De
toegangsovereenkomst biedt derhalve wel degelijk mogelijkheden om daarin
afspraken over de informatievoorziening op te nemen. Door mij valt niet in te zien
hoe deze afspraken verder gaan dan wettelijk bepaald Is. Deze stelling van
appellante lijkt ook tegenstrijdig met haar eigen betoog.

Ad beroepsgrond 2.
In tegenstelling tot appellante lees Ik in cie door appeliante bestreden
(tussen)ultspraak geenszins dat wordt aangegeven op welke wijze de toegang tot
de informatie verzekerd moet zijn. De laatste zin van rechtsoverweging 26. Van
de tussenuitspraak (“Het voorgaande leidt tot de conclusie dat randnummer
1.4.3.6 op zichzelf eiseres alleen verplicht tot het hebben van toegang tot
bepaalde informatie, maar dat de term “onbeperkt” in de weg staat aan een
complexe, meeriagige, wat uitkomst betreft onzekere en van derden te zeer
afhankelijke gegevensverzameiing op het moment dat een hulpdienst of een
andere rechthebbende daar om vraagtt’) van de tussenultspraak spreekt voor zich.

Ad beroepsyrond 3.
Deze beroepsgrond lijkt te berusten op een verkeerde lezing van rechtsoverweging
32. door appellante, Immers, de voorzieningenrechter stelt in de betreffende
zinsnede dat ‘de handelwijze dat appellante alleen bij incidenten en
alarmering naar de vervoerder gaat’ ter discussie omdat dle handelwijze zich niet
verdraagt met het te allen tijde toegang hebben tot de Informatie over het vervoer
van gevaarlijke stoffen. In dit gedeelte van rechtsoverweging 32. wordt door de
voorzleriingenrechter dan ook geen stelling Ingenomen met betrekking tot ‘snel’.

Ad beroepagrond 4.
Allereerst dient opgemerkt te worden dat in de last geen maatstaf van 15 minuten
wordt genoemd. Immers, de last luidt namelijk als volgt (zie beschikking d.d. 8
september 2011:

“De last houdt In dat Ik u sommeer te allen tijde te voldoen aan de voor uw
onderneming ge!dende bepalingen op het gebied van informatieverstrekking en
beschikbaarheid van Informatie bij het veivoer van gevaarlijke goederen, In casu
randnummer 1.4.3.6 uit bijlage 1 van het VSG.

Waar voor appellant de onduidelijkheid In deze last zit, Is mij nIet geheel duidelijk.
Het lijkt eerder alsof appellant stelt dat randnummer 1.4.3.6 niet duidelijk is.

De stelling van appellant onder punt 36 van haar beroepschrift is niet correct dan
wel benodigt op zijn minst een flinke nuancering gelet op rechtsoverweging 7.3.4
van de tussenuitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven 18
januari 2012 (AWB 11/461).
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Gelet op het bovenstaande verzoek Ik u het hoger beroep appellante ongegrond te ELT
verklaren. Pal en Wegvervoer

Handhaving Wegvervoer IV

Hoogachtend,
Datum
7 Februari 2013

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU
- OM kenmerti

namens deze, o-,-13-oooiooi
lOER
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Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Datum

Uw kenmerk

Ons kenmerk

Onderwerp

7 augustus 2013
201211594/1!A4
3404685
Utrecht Wet vervoer
gevaarlijke stoffen
dwangsom

Behandeld door

Telefoonnummer

Faxnommer

E.mafl

Geacht College,

Directie Op 11 december 2012 heeft ProRail bij Uw College beroep aangetekend tegen de uitspraak van 5
Bedr(sstraiegle november 2012 van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Utrecht

Bezoekadres

De Inkipot

Moreelsepark 3

3511EP Utrecht

ProRail wenst met dit schrijven gebruik te maken van de door U geboden mogelijkheid om de reeds
aangevoerde beroepsgronden aan te vullen, dan wel nadere stukken in te dienen. Het mkldels dit
schrijven in te dienen stuk heeft tot strekking de reeds aangevoertie beroepsgronden nader toe te
lichten.

Postadres Het belang van ProRail in onderhavige procedure Is mede In het geding vanwege de uitleg door de
Postbus 2030 Inspectie Leefomgeving en Transport en de Voorzlenlngenrechter van de Rechtbank Utrecht ten

3500 GA Utrecht aanzien van de op ProRail berustende verplichtingen uit hoofde van de Wet vervoer gevaarlijke
stoffen. Essentieel Is de omstandigheid dat de inspectie Leefomgeving en Transport (hierna ook:

www.proraitnl de Inspectie) meent dat op ProRail een zorgpllcht rust die verder reikt dan de wettelijk aan ProRail,
als de beheerder van de hoofdspooweglnfrastructuur, gerichte verpflchtingen. Naar de mening ver’
de lnspece en de Voorzieningenrechter is ProRalI immers verantwoordelijk voor de juistheid van
de door spoorwegondernemingen aan ProRail aangeleverde gegevens, Dit betoog impliceert dat
uiteindelijk niet de betrokken vervoerder, maar ProRail verantwoordelijk zou zijn voor het naleven
van aan dle vervoerder gerichte voorschriften.

Dit betoog kan ProRail niet volgen. Echter, ook voor de Inspectie blijkt de reikwijdte van de
zorgpiicht van ProRail weerbarstige materie. In dit verband wijst ProRail op het volgende. Blijkens
artikel 36 lid 3 is de Beheerder belanghebbend ten aanzien van de aan een spoorwegonderneming
te verlenen vergunning voor Indienststelllng. ProRali heeft tegen een dergelijke vergunning bezwaar
gemaakt Op grond van de overweging dat de aan ProRail verleende concessie voor het beheer
van de hoofdspoorweglnfrastructuur niet met zich mee brengt dat de zorgplicht van ProRail zich
ultstrekt tot de vergunning voor indienststelling van spoorvoertulgen, Is ProRail niet-ontvankelijk
verkiaard door de Inspectie in haar bezwaar (zie bijlage 1). Voor ProRail is deze volledig
tegengestelde lezing ten aanzien van eenzelfde onderwerp, de reikwijdte van een zorgpchL in het
geval waarin de begrenzing daarvan wettelijk duidelijk Is aangegeven, onbegrijpelijk. In zoverre Is
de motivering van het besluit van de Inspectie in de thans voorliggende zaak voor ProRail eens te
meer onbegrjpljk, althans niet In lijn met andere besluiten danwel door de Inspectie gehanteerd
beleid.

PmRall bv., Kvk 30124359, RBS NL98RB050451952014
c
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ProRail wenst te benadrukken dat zij haar belangen in het concrete geval van de onderhavige
casus wenst te behartigen, maar benadrukt eveneens dat deze casus voor de bedrijfsvoering van
ProRaN en het toezicht daarop door de lnspecUe in breder verband relevant is.
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Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van infrastructuur en Milieu

> Retouredres Postbus 1511 3500 BM Utrçtit

ProRail BV. ILT

__________________________________

Pel en Wegvervoer

n ii i,iö Handhaving Wegvervoer IV
FOSLIJUS VJU Europalaan 40
3500 GA UTRECHT Utrecht

Postbus 1511
3500 BM Utrecht

contactpersoon

T 07
t4 +31(0)
F 070•4564190

ILenT.nI

Datum. 7 februari 2013
Betreft Beslissing op bezwaar

Uw kenmerk
HvO/

SijIage(n)
verslag hoorzitting

Geacht

Bij brief van 20juli 2012 heeft u namens ProRail BV. (hierna: ProRali) bezwaar
gemaakt tegen de vergunning voor lndienststeillng voor een type spoorvoertuig
(Electrisch achtwageritreinstel type EMU V250) d.d. 6 juli 2012 (kenmerk ILT
2012/20166/K72.281.007).

Bij brief van 24 augustus 2012 is de ontvangst van uw bezwaarschrift bevestigd
en bij brief van 14 november 2012 bent u uitgenodigd voor een op 6 december
2012 geplande hoorzitting als bedoeld In artikel 7:2 van de Algemene wet be
stuursrecht (hierna: Awb). Deze hoorzitting is op uw verzoek verplaatst naar 17
januari 2012. Het verslag van deze hoorzitting treft u als bijlage bij deze beslis
sing op bezwaar aan.

Van toepassing zijnde wat- en regelgeving

Artikel 36 Spoorwegwet luidt:

1. Het Is een spoorwegondernemlng verboden om, anders dan voor het testen,
van hoofdspoorweginfrastructuur gebruik te maken, met een spoorvoertuig
waarvoor Onze Minister geen vergunning voor lndienststelllng als bedoeld In het
derde lid respectievelIjk aanvullende vergunning voor indienststeillng als bedoeld
in het vijfde lid heeft verleend.
2. Het eerste lid geldt niet voor bij algemene maatregel van bestuur met
lnachtneming van artikel 21 van richtlijn 2008/57/EG, aangewezen
spoorvoertulgen.
3. Onze Minister verleent, na de beheerder te hebben gehoord, een vergunning
voor indienststelllng, Indien:
a. elk subsysteem van het spoorvoertulg voldoet aan de daarvoor geldende
technische specificaties inzake Interoperabiiiteit;
b. elk subsysteem van het spoorvoertuig voldoet aan de hij regeling van Onze
Minister, met lnactitnemlng van artikel 17 van richtlijn 2008/57/EG vastgestelde,
voor dat subsysteem geldende voorschriften ter uitvoering van de essentiêle eisen
van richtlijn 2008/57/EG;
c. eik subsysteem van het spoorvoertuig voldoet aan der bij regeling van Onze
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Minister daarvoor gegeven voorschriften ter uitwerking van de in een of meer XI.i

technische specificatles inzake iriteroperabilitelt, bedoeld In onderdeel a, RaI en Wegvervoer

opgenomen open punten, anders dan ten behoeve van de verenigbaarheid van Wegveivoet v

een spoorvoertuig met de hoofdspoorweglnrrastructuur;
d. elk subsysteem voldoet aan de eisen, bedoeld In artikel 15, eerste en tweede 7barj 2013
lid, van richtlijn 2008/57/EG, en øns kenmerk
e. het spoorvoertuig voldoet aan de bij regeling van Onze Minister gestelde
voorschriften ten behoeve van de verenigbaarheid van een spoorvoertulg met de
hoofdspoorweginfrastructuur.
4. Onze Minister ken op aanvraag1met iriachtneming artikel 9 van richtlijn
2008/57/EG, een voor een subsysteem geldende technische spedficatle inzake
Interoperabiliteit bulten toepassing laten.
5. Onze Minister verleent na de beheerder te hebben gehoord, een aanvullende

) vergunning voor indienststelling indien:
a. het spoorvoertuig reeds in een andere staat is toegelaten;
b. een subsysteem van het spoorvoertuig dat is voorzien van een geldige EG
keurlngsverklarlng voldoet aan de in de voor een of meer voor het subsysteem
geldende TSI’S opgenomen voorschriften voor de voor Nederland geldende
specifieke gevallen;
c. hij voor een subsysteern van het spoorvoertulg zonder geldige EG
keuringsverklaring als bedoeld In artikel 18 van richtlijn 2008/57/EG geen
belangrijk velligheldsrislco aantoont, en
d. het spoorvoertuig voldoet aan de voorschriften, bedoeld in het derde lid,
onderdeel e.
6. Het voldoen aan de voorschriften, bedoeld in het derde lid, onderdelen a en b,
blijkt uit een geldige EG-keuringsverklaring als bedoeld in artikel 18 van richtlijn
2008/571EG.
7. Het voldoen aan de voorschriften, bedoeld in het derde lid, onderdelen c en e,
blijkt uit een geldige verklaring van een aangemelde Instantie of van een
keuringsinstantie.
8. Onze Minister kan aan de vergunning voor indienststelllng respectievelijk
aanvullende vergunning voor lndienststelllng ten behoeve van de verenigbaarheid
van het spoorvoertulg met de hoofdspoorweglnfrastructuur voorschriften en
beperkingen verbinden.
9. Onze Minister kan op aanvraag ontheffing verlenen van de voorschriften,
bedoeld in het derde lid, onderdelen c en e.
10. Onze Minister kan op aanvraag met lnachtnemlng van artikel 1, derde lid, van
richtlijn 2008/57/EG, onder daartoe bij ministeriële regeling gestelde voorwaarden
en beperkingen, ontheffing verlenen van het derde lid, onderdelen a en b, en van
het vijfde lid, onderdeel b.

Ontvankefljkheid
Alvorens inhoudelijk In te gaan op uw bezwaarschrift dient vastgesteld te worden
of het bezwaarschrift ontvankelijk is.

Op grond van artikel 8:1 in samenhang met artikel 7:1 en artikel 6:4 van de Awb
dient het Indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van een bestuursor
gaan te geschieden door een belanghebbende, Artikel 1:2, eerste lid, van de Awb
luidt: ‘Onder belanghebbende wordt verstaan: degene wiens belang rechtstreeks
bij een besluit is betrokken,’
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De door u bestreden vergunning voor Indienststelllng voor een type spoorvoertuig
(hierna: WI) is door de Inspectie Leefomgeving en Transport (hierna: de Inspec
tie) afgegeven aan degene dle de WI heeft aangevraagd, namelijk Lloyd’s Regis
ter Nederland BV. Uoyd’s Register Nederland B.v. heeft deze aanvraag namens
HSA Beheer N.V. Ingediend. Uoyd’s Register Nederland B.V. en HSA Beheer N.V.
zijn in deze derhalve als rechtstreeks belanghebbenden bij het door u bestreden
besluit van 6 juli 2012 aan te merken.
ProRali is echter niet aan te merken als rechtstreeks belanghebbende bij de be
streden WI. Weliswaar is aan ProRail een concessie verleend, maar deze conces
sie Is verleend voor het beheer van de hooFdspoorweginîrastwctuur. Een vergun
ning voor de Indienststelltng voor een type spoorvoertuig valt echter bulten de
reikwijdte van deze concessie en de daaraan verbonden zorgpl(cht.
Het is een feit dat in artikel 36 Spoorwegwet is bepaald, dat de beheerder gehoord
wordt, voordat de WI wordt afgegeven. Mede als gevolg daarvan kan ProRail naar
mijn oordeel weliswaar als belanghebbende aangemerkt worden, maar niet als
rechtstreeks belanghebbende.

ILT
RIi en Wegvervoer
Handhaving Wegvervoer Iv

Datum
7 februari 2013

Ons kenmerk
B-3-12-0714.001

Gelet op het feit dat ProRail In deze niet Is aan te merken als rechtstreeks belang
hebbende dien ik uw bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren.

BESLUIT
Ik verklaar uw bezwaarschrift gericht tegen het besluit van 6 juli 2012 niet-
ontvankelijk.

beroep
IndIen u het met deze beslissing niet eens bent, kunt u daartegen binnen zes we
ken nadat de beslissIng u Is toegezonden beroep instellen bij de rechtbank Rotter
dam, sector Bestuursrecht. Voor het instellen van beroep is griffiegeld verschul
digd.

Hoogachtend,

DE STMTSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU
namens deze,

-r-rr 1IT’LJft. EN WEGVERVOER
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Inspectie Leefomgeving en Transport
MinisÉerie van lnfrastrucruuren Milieu

verslag

ILT
Rat .n Wigvervor
Handhaving Wegvervoer IV
Europalaan 40
Utrecht
Postbus 1511
3500 814 Utrecht

Contactpersoon

1 070-
F 07O4564 190
E

Datum verslag
23januari 2013

Vergade,datunl en tijd

Vergaderplaats

hoorzitting ex art. 7:2 Awb Inzake bezwaarprocedure
B-3-12-07 14.001
17 januari 2013, 10.30 uur
Utrecht, Europalaan 40

DeeInmers

Xope aan

Bezwaarmaker
ProRail

Belanghebbende
Lloyd’s Register Nederland BV.

1-ISA Beheer N.V.

Aanwezigen

(voorzitter)

De voorzitter, . stelt de aanwezigen van de Inspectie
Leefonigeving en Transport (hierna: de Inspectie) voor, waaronder hij zelf.

De voorzitter licht toe dat zowel ‘Is
hijzelf niet betrokken zijn geweest bij de voorbereiding van de bestreden
beschikking (Vergunning voor Indieriststelling voor een type spoorvoertuig) van 6
juli 2012 met kenmerk ILT-2012/20166/K72.281.007 betreffende het Oektrisch
achtwageatreinstel type EMU V250,

De voorzitter stelt bij zijn Inleiding dat, alvorens aan de inhoudelijke behandeling
van het bezwaar toe te kunnen komen0 eerst de ontvanketijkheld van het
bezwaarschrift moet worden beoordeeld. De bezwaarmaker moet een rechtstreeks

Namens bestuursor
De heer
Mevrouv

1
1

1
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belang hebben bij het betrokken besluit. De voorzitter vraagt ProRail in eerste tLT
instantie op die vraag In te gaan. Ralt en Wegvervoer

Handhiving Wegvervoer Iv

geeft aan dat ProRail wordt gehoord en advies geeft ten aanzien
van de Infracompatibliiteit alvorens door het bestuursorgaan een Vergunning voor 2O3
Indienststelllng voor een type voertuig (WI) wordt afgegeven. In casu Is door
Proftail geadviseerd een tijdelijke vergunning te verlenen in verband met een te
voorzien compatlbiliteltsprobleem bij de toekomstige upgrade van de
infrastructuur. Hij geeft aan dat het directe belang van ProRali te zoeken Is in het
feit dat zij haar rijbanen up-to-date wil houden, er wordt momenteel gewerkt aan
een upgrade naar de TSI van 2008. Om deze reden heeft ProRail in haar advies
aan het bestuursorgaan verzocht een tijdelijkheld in te bouwen in de af te geven
vergunning. Het type treinstel waarvoor de vergunning Is afgegeven, bevat
software (ERTMS- versie), die destijds akkoord was, maar bij een upgrade naar de
TSI van 2008 versie D onvoldoende zekerheid en veiligheid kan garanderen.

De voorzitter geeft aan dat het advies van ProRali is gevolgd, met uitzondering
van de tijdelijkheid omdat er geen wettelijke basis is op grond waarvan het
bestuursorgaan een tijdelijkheid kan inbouwen in haar vergunningen. Daarnaast
kan er door belanghebbenden ex art. 37e Spoorwegwet om een schorsing van de
vergunning worden verzocht.

De voorzitter vraagt ProRali of zij haar verzoek om tljdelljkheid kan benoemen,
omdat hij die tljdelijkheld niet met zoveel woorden terugziet In het advies en of zij
wei een wettelijke basis ziet.

geeft aan, dat dat terug te vinden is in de laatste bullit van
pagina 2 van het advies, daar is te lezen zo spoedig mogelijk”. De bullit ervoor
verwijst naar een ander advies en vraagt om de duur te beperken. Proflail zou
graag zien dat de Inspectie die periode vaststelt.

geeft aan dat ProRail wellicht niet als direct belanghebbende
kan worden aangemerkt, maar dat ProRail graag een ingang zou willen hebben om
belemmeringen in de infrastructuur welke ontstaan door materieel dat niet voldoet
te voorkomen. Door de overheid/Europa ken aan ProRall worden opgelegd dat er
een upgrade moet plaats vinden ten aanzien van de infrastructuur. Wanneer de
vervoerders hier niet in mee gaan kan ProRail de veiligheid niet waarborgen.

van Lloyd’s reageert hierop en geeft aan dat het voertuig
waarvoor de typevergunning is verleend op dit moment voldoet aan de gestelde
eisen. Het voertuig en de baan zijn op elkaar afgestemd. Hij stelt dat ProRali eerst
in de toekomst problemen voorziet, na een op handen zijnde upgrade. Hij geeft
aan dat dit niet alleen in deze onderhavige procedure speelt; hij zou dit probleem
graag breder willen trekken.

van HSA Beheer N.V. Is een groot voorstander van het
opstellen van een migratiepiari waardoor alle (markt)partijen op een tijdige en
veilige wijze aanpassingen kunnen doorvoeren.

De upgrade van TSI CCS 2006 naar TSI CCS 2008 Is volgens ProRail een hele
grote en zal de nodige aanpassingen van de kant van de vervoerders vragen.
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De voorzitter vraagt zich af of dit een probleem is van ProRail of van de ILT

vervoerder. RaU en Wegvervoer
Handhaving Wegvervoer IV

geeft aan dat ook vervoerders graag upgrades willen
doorvoeren, uiteraard worden de eisen die ProRail aan de voertuigen stelt altijd iflU 2013

meegenomen.

geeft aan dat er een VVI van een type is afgegeven
waarbij getoetst Is aan de op dat moment geldende regelgeving. Er zijn toen geen
problemen geconstateerd met de veiligheid. Daarnaast merkt hij op dat in het
Nationaal Voertuig Register (NVR) aan een voertuig een beperking of een
tijdelijkheid kan worden toegevoegd. Dit staat echter los van de typevergunning
(zonder einddatum) waarnaar 66k wordt verwezen In het NVR.

van Iloyds vraagt hoe zo’n tijdelijkheid zou moeten worden
bepaald.

geeft aan dat ProRail een “event” zou kunnen benoemen zoals
dat ook is gebeurd bij een omkoppeling in Kijfhoek waardoor een tijdelijkheid kon
worden ingebouwd.

geeft aan dat een vervoerder onmogelijk kan plannen op zo’n
“event” en zou op zijn beurt weer bezwaar kunnen maken tegen zo’n tijdelijkheici
in een vergunning. Een migratieplan opgesteld door de lidstaat (DGB) dat de
partijen meeneemt in de planning van toekomstige upgrades zou wenselijk zijn.

Nadat de voorzitter heeft vastgesteld dat de aanwezigen niets meer naar voren
wensen te brengen, dankt hij de aanwezigen voor hun komst, de ver5trekte
Inlichtingen en sluit hij de hoorzitting.
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Uitspraak 201211594/1/A4

DATUM VAN UITSPRAAK woensdag 11 december 2013
TEGEN de minister van Infrastructuur en Milieu
PROCEDURESOORT Hoger beroep

RECHTSGEBIED Algemene kamer Hoger Beroep - Bestuursdwang /
Dwangsom

201211594/1/A4.
Datum uitspraak: 11 december 2013

AFDELING
BESTUURSRECHTS PRAAK

Uitspraak op het hoger beroep van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ProRail B.V., gevestigd te Utrecht,
appellarite,

tegen de tussenuitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht van 25 april
“ ‘ 2012 en de uitspraak van 5 november 2012 in zaak nrs. 12/267, 12/268, 12/881 en 12/882 in

het geding tussen:

ProRail

en

de minister van Infrastructuur en Milieu

Procesverloop

Bij besluit van 8 september 2011 heeft de minister aan ProRail een last onder dwangsom
opgelegd wegens overtreding van artikel 5 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen in
samenhang met randnummer 1.4.3.6, aanhef en onder b, van bijlage 1 bij de Regeling vervoer
over de spoorweg van gevaarlijke stoffen (hierna: de Vsg).

Bij besluit van 17 februari 2012 heeft de minister het door ProRail daartegen gemaakte
bezwaar ongegrond verklaard.

Bij tussenuitspraak van 25 april 2012 heeft de voorzieningenrechter de minister in de
gelegenheid gesteld het door haar geconstateerde gebrek met betrekking tot de aan het besluit

(‘) van 8 september 2011 verbonden begunstigingstermijn te herstellen.

Bij besluit van 15 juni 2012 heeft de minister opnieuw op het bezwaar van ProRail beslist en dit
gegrond verklaard voor zover dit ziet op de begunstigingstermijn, en voor het overige
ongegrond verklaard. Voorts heeft de minister een nieuwe begunstigingstermijn gesteld, die
loopt tot 1 februari 2013.

Bij besluit van 9 oktober 2012 heeft de minister opnieuw op het bezwaar van ProRail beslist,
waarbij onder meer de besluiten van 17 februari 2012 en 15 juni 2012 zijn ingetrokken en is
bepaald dat het besluit van 9 oktober 2012 daarvoor In de plaats treedt. Voorts is het bezwaar
gegrond verklaard voor zover dit ziet op de begunstigingstermijn en het besluit van 8
september 2011 in zoverre herroepen. Het bezwaar Is voor het overige ongegrond verklaard.
De minister heeft een nieuwe begunstigingstermijn tot 1 januari 2014 gesteld.

Bij uitspraak van 5 november 2012 heeft de voorzienirigenrechter het door ProRail Ingestelde
beroep, voor zover gericht tegen de besluiten van 17 februari 2012 en 15 juni 2012, niet-
ontvankelijk verklaard. Voorts heeft de voorzieningenrechter het beroep gericht tegen het
besluit van 9 oktober 2012 ongegrond verklaard met inachtneming van hetgeen In de
tussenultspraak en de uitspraak is overwogen.

Tegen deze uitspraken heeft ProRail hoger beroep ingesteld.

De minister heeft een verweerschrift Ingediend.

http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitsprakenltekst-uitspraak.html?id=... 11-12-2013
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ProRail heeft een nader stuk ingediend.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 6 september 2013, waar Prorail,
vertegenwoordigd door mr. D. van Bemmel, mr. P.M. Tenpierik en mr. R.M. Fieten, en de
minister, vertegenwoordigd door mr. P. Hoekstra,
mr. S.BJ. Teuwen en Ing. J. Euser, allen werkzaam bij het ministerie, zijn verschenen.

Overwegingen

Omvang geding

1. De Afdeling stelt vast dat het hoger beroep ziet op de ongegrondverklaring door de
voorzieningenrechter bij uitspraak van 5 november 2012 van het beroep tegen het besluit van
9 oktober 2012, voor zover daarbij is gehandhaafd het besluit van 8 september 2011. Voor
zover het bij de voorzieningenrechter bestreden besluit van 9 oktober 2012 overeenkomt met
het besluit op bezwaar van 17 februari 2012 is het hoger beroep mede gericht tegen de
tussenuitspraak van de voorzieningenrechter.

Relevante regelgeving

2. Ingevolge randnummer 1.2.1 van bijlage 1 van de Vsg is de infrastructuurbeheerder elke
overheidsinstantie of onderneming, die in het bijzonder voor de totstandbrenging of het
onderhoud van spoorweginfrastructuur, alsmede voor het beheer van de systemen voor
controle en veiligheid, verantwoordelijk is,

Ingevolge randnummer 1.4.3.6, aanhef en onder b, heeft de infrastructuurbeheerder In het
kader van sectie 1.4.1 In het bijzonder de plicht om ervoor zorg te dragen dat hij te allen tijde
gedurende het vervoer snel en onbeperkt toegang heeft tot de volgende Informatie:

- samenstelling van de trein, door vermelding van het nummer van elke wagen en het
wagentype, indien dit niet onderdeel is van het wagennummer;

- UN-nummers van de gevaarlijke goederen die In of op elke wagen worden vervoerd, of indien
alleen gevaarlijke goederen verpakt in gelimiteerde hoeveelheden worden vervoerd
overeenkomstig hoofdstuk 3.4, informatie die de aanwezigheid daarvan aangeeft indien
kenmerking van de wagen of de grote container overeenkomstig hoofdstuk 3,4 Is
voorgeschreven;

- positie van elke wagen in de trein (volgorde van de wagens).

Deze gegevens mogen alleen bekend gemaakt worden aan de instanties dle deze nodig hebben
voor doeleinden van veiligheid, beveiliging of noodmaatregelen.

Overtreding

3. De minister heeft bij de bij de rechtbank bestreden beslissing op bezwaar het besluit van 8
september 2011 gehandhaafd, waarbij ProRail onder oplegging van een dwangsom is gelast om
te allen tijde te voldoen aan randnummer 1.4.3.6, aanhef en onder b, van bijlage 1 van de
Vsg. Hieraan heeft de minister ten grondslag gelegd dat ProRail op 4, 9 en 29 augustus 2011
niet in staat was om door toezichthouders van de Inspectie Verkeer en Waterstaat gevraagde
informatie betreffende de aanwezigheid, aard en locatie van gevaarlijke stoffen in
spoorwagens, tijdig te leveren. Daarnaast was volgens de minister de verstrekte informatie
onjuist en onvolledig.

Vast staat dat ProRail de gevraagde informatie niet binnen 15 minuten nadat daarom was
verzocht, heeft geleverd. Tussen partijen is niet in geschil dat ProRait aldus niet snel toegang
had tot de Informatie als bedoeld In randnummer 1.4.3.6, aanhef en onder b, van bijlage 1 van
de Vsg. De Afdeling overweegt dat een termijn van 15 minuten als niet onredelijk kan worden
beschouwd. Indien binnen 15 minuten de gevraagde informatie niet kan worden verstrekt
wordt genoemd randnummer niet nageleefd. De minister was derhalve bevoegd tot het treffen
van bestuurlijke handhavingsmaatregelen.

Omvang last

4. ProRail betoogt dat de voorzieningenrechter door te overwegen op welke wijze een
Informatiesysteem moet worden ingericht, heeft miskend dat de Vsg geen eisen stelt aan het
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informatiesysteem, waarmee kan worden voldaan aan de In randnummer 1.4.3.6, aanhef en
onder b, van bijlage 1 bij de Vsg neergelegde informatieverplichting.

4.1. De overwegingen van de voorzieningenrechter hebben niet de door ProRail gestelde
betekenis. De voorzieningenrechter heeft overwogen dat het aan ProRail is om te bepalen op
welke wijze zij aan haar informatieverplichting wil voldoen. De keuze voor al dan niet een
compleet registratiesysteem om alle informatie beschikbaar te hebben, is in de eerste plaats
aan ProRail, aldus de voorzieningenrechter. Daarbij heeft de voorzieningenrechter overwogen
dat het nemen van tussenstappen om de informatie boven water te krijgen, zoals het
verrichten van telefoontjes, mails en dergelijke naar derden, zeker als deze tussenstappen
ingewikkelder en wat uitkomst betreft onzekerder worden, op gespannen voet staat met het
vereiste van het onbeperkt toegang hebben tot Informatie. Anders dan ProRail verondersteTt,
heeft de voorzieningenrechter hiermee, reeds gezien de gekozen bewoordingen, geen invulling
gegeven die haar beperkt In de wijze waarop zij invulling wenst te geven aan de
informatieplicht. Van de overwegingen ter zake gaat dan ook geen bindende werking uit.

Het betoog faalt.

5. Wat betreft het betoog van ProRail dat de voorzieningenrechter heeft miskend dat de last
onvoldoende duidelijk is wat betreft de verplichting dat zij te allen tijde toegang dient te
hebben tot Informatie als bedoeld in randnummer 1.4.3.6., heeft de voorzieningenrechter met
juistheid overwogen dat de ingevolge het randnummer vereiste informatie niet alleen bij
calamiteiten, maar ook als die er niet zijn beschikbaar moet kunnen zijn. Het betoog faalt.

6. ProRail betoogt dat de voorzieningenrechter heeft miskend dat ingevolge cie Vsg de
verantwoordelijkheid om te waarborgen dat de informatie die door derden aan haar moet
worden verstrekt juist en volledig is niet primair bij haar als infrastructuurbeheerder ligt, maar
bij andere bij het vervoer betrokken partijen. Naar haar stelling rust op haar niet de
verplichting om te controleren, door bijvoorbeeld visuele inspectie van de inhoud van
treinwagens dan wel anderszins, of de door vervoerders opgegeven informatie klopt. De
opgelegde last verplicht haar naar haar opvatting als zodanig dan ook niet tot het verstrekken
aan instanties van juiste en volledige informatie. Verder betoogt zij dat anders dan waarvan de
voorzieningenrechter is uitgegaan, zij niet contractueel kan afdwingen dat vervoerders
volledige en juiste informatie aan haar verstrekken.

6.1. De Afdeling stelt voorop dat randnummer 1.4.3.6, aanhef en onder b, van de Vsg
uitsluitend ziet op de verplichting Informatie te kunnen geven betreffende de samenstelling van
een trein, het stofidentificatienummer, het UN-nummer, van aanwezige gevaarlijke goederen
en de positie van wagens in de trein.

Hoofdstuk 1.4 van de Vsg ziet volgens het opschrift op veiligheidsplichten van de betrokkenen
bij het vervoer van gevaarlijke goederen. Sectie 1.4.1 betreft de algemene zorg voor de

( veiligheid. Randnummer 1.4.1.1 ziet op de algemene verplichting voor betrokkenen om
maatregelen te treffen om schadegevallen te verhinderen en indien schade optreedt de
omvang daarvan zo beperkt mogelijk te houden. Randnummer 1.4.1.2 betreft de algemene
plicht voor betrokkenen mogelijk direct gevaar voor de openbare veiligheid onmiddellijk te
melden aan de instanties voor de hulpverlening en de veiligheid en de plicht deze Instanties te
voorzien van de voor hun optreden noodzakelijke informatie.

Sectie 1.4.2 bevat de plichten van de belangrijkste betrokkenen. Dat zijn blijkens de subsecties
de afzender, de vervoerder en de geadresseerde van gevaarlijke goederen. Ingevolge subsectie
1.4.2.2.5 moet de vervoerder waarborgen dat de beheerder van de gebruikte
spoorweginfrastructuur te allen tijde gedurende het vervoer snel en onbeperkt toegang kan
krijgen tot de informatie die het hem mogelijk maakt te voldoen aan voorschrift 1.4.3.6,
aanhef en onder b.

Sectie 1.4.3 betreft de plichten van andere betrokkenen. Daarin staat vermeld dat in die sectie
de andere betrokkenen en hun plichten bij wijze van voorbeeld zijn aangegeven. Als andere
betrokkenen worden genoemd de belader (subsectie 1.4.3.1), de verpakker (subsectie
1.4.3.2), de vuIler (subsectie 1.4.3.3), de exploitant van een tankcontainer of transporttank
(subsectie 1.4.3.4), de exploitant (subsectie 1.4.3.5), de infrastructuurbeheerder (subsectie
1.4.3.6) en de losser (subsectie 1.4.3.7). De verplichting van de andere betrokkenen vloeit
voort uit sectie 1.4.1, zo staat in sectie 1.4.3, voor zover betrokkenen weten of zouden moeten
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weten dat zij hun opdrachten uitvoeren in het kader van vervoer dat is onderworpen aan de
Vsg.

Gelet op het in hoofdstuk 1.4 van de Vsg gemaakte onderscheid tussen de belangrijkste
betrokkenen, die eigen bijzondere verplichtingen hebben, en overige betrokkenen, die uit de
algemene plichten voortvloeiende verplichtingen hebben, moet worden vastgesteld dat wat
betreft het toegang hebben tot en het verstrekken van informatie over de samenstelling van de
trein, de aanwezigheid van gevaarlijke goederen in de trein en de positie van wagens in de
trein, de vervoerder een van de drie belangrijkste betrokkenen is en dat de als voorbeeld
genoemde infrastructuurbeheerder een met die van de vervoerder samenhangende en daarvan
afgeleide verantwoordelijkheid heeft. Op ProRail rust een resultaatsverplichting om informatie
snel en te allen tijde te kunnen verstrekken aan de instanties voor de hulpverlening en de
veiligheid, maar de verplichting om juiste en volledige informatie te verstrekken betreft een
daarmee samenhangende inspanningsverplichting. ProRail dient, voor zover dat binnen haar
mogelijkheden ligt, na te gaan of de verstrekte informatie juist en volledig kan zijn. Indien de
van de vervoerder gekregen informatie achteraf gezien niet juist of onvolledig blijkt, handelt
ProR.ail alleen dan in strijd met het randnummer 1.4.3.6 als zij tekort is geschoten in haar
inspanningsverplichting terzake. Het randnummer bevat in zoverre geen resultaatsverplichting,
anders dan de voorzieningenrechter heeft overwogen. De door de voorzieningenrechter van
belang geachte omstandigheid dat ProRail afspraken met vervoerders kan maken ter zake van
het aanleveren van informatie over wagens die gevaarlijke goederen vervoeren maakt dit niet
anders, aangezien deze afspraken niet de reikwijdte van het randnummer bepalen. De aan
ProRail opgelegde last, inhoudende dat zij zich te allen tijde aan randnummer 1.4.3.6, aanhef
en onder b, moet houden, strekt dan ook niet zover als ProRail veronderstelt.

Hoewel het betoog terecht is voorgedragen, leidt het niet tot vernietiging van de aangevallen
uitspraak, nu ProRail niet is opgekomen tegen de overige overwegingen van de
voorzieningenrechter.

Slotoverwegingen

7. Het hoger beroep is ongegrond. De aangevallen uitspraken dienen, met verbetering van de
gronden waarop deze rust, te worden bevestigd.

8. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

bevestigt de aangevallen uItspraken.

Aldus vastgesteld door mr. S,F.M, Wortmann, voorzitter, en mr. T.C. van Sloten en mr. R.J.J.M.
Pans, leden, in tegenwoordigheid van mr. R. van Heusden, ambtenaar van staat.

w.g. Wortmann w.g. Van Heusden
Voorzitter ambtenaar van staat

Uitgesproken in het openbaar op 11 december 2013

163-742.
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Inspectie LeeFomgeving en Transport
Ministerie van Infrascrucuuir en Milieu

> Retouradres Postbus 1511 3500 OM Utrecht

ProRail B.V.
t.a.v. de directie Rail en Wegvervoer

Handhaving Reli
Postbus 2038 Europ&aan 40
3500 GA Utrecht Utrecht

Postbus 1511
3500 OM Utrecht

Contactpersoon

T070
M +31(0)6-

ILentni

Datum
Datum 4 februari 2014 4 februari 2014

Betreft Verbeurte dwarigsommen Ons kenmerk
ILT-2014)6028

Geachte directie,

Inleiding
Bij brief van 9 oktober 2012115 aan uw vennootschap een last onder dwangsom
opgelegd. De last strekt ertoe herhaling te voorkomen van overtreding van artikel
4, respectievelijk artikel 5 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (hierna te
noemen: Wvgs)

Aan u is medegedeeld dat telkens als de Inspectie Leefomgeving en Transport
(hierna te noemen: ILT) constateert dat de overtreding plaatsvindt, uw
vennootschap een bedrag van € 5000,-, verbeurt. Het maximaal te verbeuren
bedrag met dit besluit bedraagt € 25.000,-.

Vorbeurte 1
Twee Inspecteurs van de ILT hebben op donderdag 2 januari 2014 geconstateerd

C dat er door uw vennootschap In strijd met de last Is gehandeld.

Op donderdag 2 januari 2014, rond 08,34 uur heeft een inspecteur bij uw
onderneming navraag gedaan over de aanwezigheid van wagens beladen met
gevaarlijke stoffen op sporen 150 t/m 158 van rangeeremplacement Kijfhoek,
gelegen in de gemeente te Zwijndrecht.

Volgens uw opgave zouden op spoor 152, geen wagens aanwezig zijn beladen met
gevaarlijke stoffen.

Door de inspecteurs Is vastgesteld dat op spoor 152, 16 reservoirwagens aanwezig
waren. Deze reservoirwagens waren leeg, ongerelnigd van ethanol, klasse 3 (UN
1170), Op de 16 reservoirwagens waren etiketten model 3 van randnummer
5.2.2.2.2 van het VSG en oranje kenmerking als bedoeld In randnummer 5.3.2,2,
waarop als gevaarldentificatienummer 33 en als stofidentificatlenummer 1170
stond vermeld, waren aangebracht,

Dit Is door de inspecteurs vastgesteld aan de hand van de vermelding ervan op de
buitenzijde van de betreffende wagens.

Met kenmerk B-3-1l-2023.001
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Deze wagens maakten geen deel uit van de opgave zoals die door uw ILT
onderneming aan de inspecteur is gedaan. Rat) en Wegvervoer

HandhavIng Pal)

Hiermee heeft uw onderneming gehandeld In strIjd met de aan u op 9 oktober
DUm

2012 opgelegde last. In de last Is u opgelegd te allen tijde te voldoen aan de aan 4tebrua, 20i4
u opgelegde verplichting uit randnummer 1.4.3.6 van bijlage 1 van de Regeling ons kenmerk
vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen (VSG). 0 bent in overtreding
van dit rand nummer, nu u niet de beschikking heeft over de hierin bepaalde
Informatie en mij niet gebleken is dat u er in voldoende mate voor heeft zorg
gedragen dat u de beschikking heeft over de juiste informatie.

Verbeurte 2
Een inspecteur van de ILT heeft op dinsdag 14 januari 2014 geconstateerd dat er
door uw vennootschap in strijd met de last Is gehandeld.

Op dinsdag 14 januari 2014, rond 10.15 uur heeft een inspecteur bIj uw
onderneming navraag gedaan over de aanwezIgheid van wagens beladen met
gevaarlijke stoffen op rangeeremplacement Waalhaven-Zuld, gelegen In de
gemeente te Rotterdam.

Volgens uw opgave zouden op spoor 306, geen wagens aanwezig zijn beladen met
gevaarlijke stoffen.

Door de Inspecteur Is daarop gecontroleerd welke wagens op het eerder vermelde
rangeeremplacement aanwezig waren. De inspecteur trof op spoor 306 van het
rangeeremplacement Waalhaven-Zuid, gelegen In de gemeente Rotterdam de
volgende wagens aan:
3353 4557 193-9
3388 4553 115-5
3388 4553 102-3

De inspecteur heeft geconstateerd dat op:

C wagennummer 33534557193-9 een tankcontainer, nummer DHIU
084406-1 was geplaatst.

wagennummer 33884553115-5 een tankcontalner, nummer PCVU
261016-2 was geplaatst.

wagennummer 33884553102-3 een tankcontalner, nummer WABU
27 1703-9 was geplaatst.

wagennummer 33884553102-3 een tankcontalner, nummer EXFU
878024-3 was geplaatst.

De tankcontainer, nummer DHIU 084406-1 was voorzien van een oranje
kenmerking, als bedoeld in randnummer 5.3.2.2 van het VSG, waarop als
gevaaridentificatieriummer 60 en als stofidentificatlenummer 2078 stond
vermeld. Verder was de tankcontalner voorzien van het opschrift
“TOLUENE DIISOCVANATE” en etiketten conform model 6.1 van
randnummer 5.2.2.2.2 van het VSG.
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De tankcontalner, nummer PCVU 261016-2 was voorzien van een oranje ILT
kenmerking, als bedoeld In randnummer 5.3.2.2 van het VSG, waarop als RaUenWegvervoer

gevaaridentificatlenumrner 30 en als stofidentificatlenummer 3256 stond Handhaving Raü

vermeld. De tankcontainer was tevens voorzien van het kenmerk “milieu
gevaarlijk” als bedoeld in sectienummer 5.2.1.8.3 van het VSG en arI 2014
etiketten conform model 3 van randnummer 5.2.2.2.2 van het VSG. Ofl kenmerk

ILT-2014/6028
De tankcontalner, nummer WABIJ 271703-9 was voorzien van een oranje
kenmerking, als bedoeld In randnummer 5.3.2.2 van het VSG, waarop als
gevaaridentificatienummer 336 en als stofidentificatienummer 1992 stond
vermeld. De tankcontainer was tevens voorzien van het kenmerk “milieu
gevaarlijk” als bedoeld in sectienummer 5.2.1.8.3 van het VSG en
etiketten conform model 3 en model 6.1 van randnummer 5.2.2.2.2 van
het VSG.

De tankcontalner, nummer EXFU 878024-3 was voorzien van een oranje
kenmerking, als bedoeld In randnummer 5.3.2.2 van het VSG, waarop als
gevaaridentificatienummer 336 en als stofidentificatienummer 1.992 stond
vermeld. De tankcontalner was tevens voorzien van het kenmerk “milieu
gevaarlijk” als bedoeld in sectienummer 5.2.1.8.3 van het VSG en
etiketten conform model 3 en model 6.1 van randnummer 5.2.2.2.2 van
het VSG.

Deze wagens maakten geen deel uit van de opgave zoals die door uw
onderneming aan de inspecteur is gedaan.

Hiermee heeft uw onderneming gehandeld in strijd met de aan u op 9 oktober
2012 opgelegde last. In de last Is u opgelegd te allen tijde te voldoen aan de aan
u opgelegde verplichting uit randnummer 1.4.3.6 van bijlage 1 van de Regeling
vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen (VSG).U bent In overtreding van
dit randnummer, nu u niet de beschikking heeft over de hierin bepaalde Informatie
en mij niet gebleken Is dat u er in voldoende mate voor heeft zorg gedragen dat u
de beschikking heeft over de juiste informatie.

Deze overtredingen leiden tot verbeurte van de dwangsommen.

Ik verzoek u binnen zes weken na dacitekeninci van de brief, dat wil zecicien uiter
lijk 18 maart 2014, €10.000.- overaemaakt te hebben naar de bankrekening van
de Inspectie Leefomgevlng en Transport
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Ten behoeve van deze betaling dient u gebruik te maken van onderstaande gege- zi.r
vens. Rad en Wegvervoer

Handhaving Rail

Rekening: 56.99.98.468
Datum

IBAN: NL67 RBOS 0569998468 4 februari 2014
BIC/SWWT: RBOSNL2A One kenmerk
Ten name van: 113-2014/6028
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Inspectie Leefomgeving en Transport
Postbus 20906
2500 EX ‘s Gravenhage
Onder vermelding van “414-0088”

Bevoegdheid tot invordering bij dwangbevel
Ik wijs u erop dat ik bevoegd ben om verbeurde dwangsommen bij dwangbevel in
te vorderen; deze bevoegdheid is gebaseerd op de Awb. Indien u het genoemde
bedrag niet tijdig op genoemd rekeningnummer overmaakt, zal ik u een beschik
king sturen, waarin ik aankondig dat ik overga tot invordering.
Voor alle duidelijkheid wijs ik u erop dat deze brief geen besluit bevat in de zin
van de Algemene wet bestuursrecht. Daarom is het niet mogelijk hiertegen be
zwaar of beroep In te stellen.

Hoogachtend,
DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
Namens deze,
DE INSPECTEUR ILT/RAIL- EN WEGVERVOER

c
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Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

> Retouradres Postbus 1511 3500 BM Utrecht

ProRail B.V. ILT

t.a.v. de directie Rail en Wegvervoer
Handhaving RadPostbus 2038 Europaiaan 40

3500 GA Utrecht
Postbus 1511
3500 BM Utrecht

Contactpersoon

T 070-
M +31(0)

@ILenT.nI

Datum
Datum 6 februari 2014 6 lebruari 2014

Betreft Verbeurte dwangsom Ons kenmerk
IIT-20 14/6277

Geachte directie,

Inleiding
Bij brief van 9 oktober 20121 is aan uw vennootschap een last onder dwangsom
opgelegd. De last strekt ertoe herhaling te voorkomen van overtreding van artikel
4, respectievelijk artikel 5 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (hierna te
noemen: Wvgs).

Aan u Is medegedeeld dat telkens als de Inspectie Leefomgeving en Transport
(hIerna te noemen: ILT) constateert dat de overtreding plaatsvindt, uw
Vennootschap een bedrag van C 5000,-. verbeurt. Het maximaal te verbeuren
bedrag met dit besluit bedraagt € 25.000,-.

Verbeurte 3
Twee inspecteurs van de ILT hebben op zondag 2 februari 2014 geconstateerd dat
er door uw vennootschap In strijd met de last is gehandeld.

Op zondag 2 februari 2014, rond 07.55 uur heeft een inspecteur bij uw
onderneming navraag gedaan over de aanwezigheid van wagens beladen met
gevaarlijke stoffen op sporen 150 t/m 158 en spoor 203 t/m 215 van
rangeeremplacement Kijfhoek, gelegen in de gemeente te Zwijndrecht.

Van de aanwezige medewerker bij Backoffice heeft een inspecteur op zondag 2
februari 2014 om 07.57 uur per mail een overzicht ontvangen vanuit het IGS
systeem voor het gehele emplacement Kijfhoek te Zwijndrecht.

Volgens uw opgave zou op spoor 153, een trein van DB Schenker Rail Nederland
N.V. staan, welke samengesteld was uit 28 wagens en waarbij wagen 4,
wagennummer 37807846298-3 beladen zou zijn met een gevaarlijke stof
aangeduid met Gevi 68, UN 1750.

Door de Inspecteurs is bij controle bovengenoemde trein niet aangetroffen op
spoor 153 maar werd trein nummer 41775 van Locon Benelux B.V. aangetroffen
op spoor 153.

1 Met kenmerk B-3-11-2023.001
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Door de Inspecteurs is daarop gecontroleerd welke wagens op spoor 153 van het ILT
eerder vermelde rangeeremplacement aanwezig waren. De inspecteurs troffen op Rafl en Wegvervoer

spoor 153 van het rangeeremplacement Kijfhoek, gelegen in de gemeente Handhaving Rai!

Zwijnd recht de volgende wagens aan:
Datum3780 4961 867-1
6 februari 2014

3380 4961 044-1
Ons kenmerk

3380 4552 154-3 IIT-2014f6028

De Inspecteurs hebben geconstateerd dat op:

Wagennummer 37804961867-1 een tankcontainer, nummer UTTU 251716-4 was
geplaatst.

Wagennummer 33804961044-1 een tankcontainer, nummer UTTU 2 11076-0 was
geplaatst.

Wagennummer 33804552154-3 een tankcontainer, nummer NWBU 083259-6 was
geplaatst.

De tankcoritainer, nummer UTTIJ 251716-4was voorzien van een oranje
kenmerking, als bedoeld in randnummer 5.3.2.2 van het VSG, waarop als
gevaaridentificatlenummer 339 en als stofidentif’icatlenummer 1247 stond
vermeld. Verder was de tankcontainer voorzien van etiketten conform model 3 van
randnummer 5.2.2.2.2 van het VSG.

De tankcontalner, nummer UTTU 211076-0 was voorzien van een oranje
kenmerking, als bedoeld in randnummer 5.3.2.2 van het VSG, waarop als
gevaarideritlficatienummer8o en als stofidentificatienummer 3267 stond vermeld.
De tankcontalner was tevens voorzien van etiketten conform model 8 van
randnummer 5.2.2.2.2 van het VSG.

De tankcontainer, nummer NWBU 083259-6 was voorzien van een oranje

( kenmerking, als bedoeld in randnummer 5.3.2.2 van het VSG, waarop als
gevaarideritificatienummer 83 en als stofidentificatienummer 2789 stond vermeld.
De tankcontainer was tevens voorzien van etiketten conform model 3 en model 8
van randnummer 5.2.2.2.2 van het VSG.

Deze wagens maakten geen deel uit van de opgave zoals die door uw
onderneming aan de inspecteur is gedaan.

Hiermee heeft uw onderneming gehandeld in strijd met de aan u op 9 oktober
2012 opgelegde last. In de last is u opgelegd te allen tijde te voldoen aan de aan
u opgelegde verplichting uit randnummer 1.4.3.6 van bijlage 1 van de Regeling
vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen (VSG). U bent In overtreding
van dit randnummer, nu u niet de beschikking heeft over de hierin bepaalde
informatie en mij niet gebleken is dat u er in voldoende mate voor heeft zorg
gedragen dat u de beschikking heeft over de juiste informatie.

Deze overtreding leidt tot verbeurte van de dwangsom.
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Ik verzoek u binnen zes weken na de dag waarop de overtreding Is oeconstateerd. ZIJ

dat wil zegoen uiteillik 16 maart 2014. naast de eerder aan u bekend gemaakte Ralt en Wegvervoer

verbeurtes, €5.000.: overgemaakt te hebben naar de bankrekening van de In-
Hidhavn Ra

soectie Leefomgeving en Transppj.
Datum
5 februan 2014

Ten behoeve van deze betaling dient u gebruik te maken van onderstaande
Ons kenmerk

gegevens. ILT-2014/6028

Rekening: 56.99.98.468
IBAN: NL67 RBOS 0569 9984 68
BIC/SWIFT: RBOSNL2A
Ten name van:
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Inspectie Leefomgeving en Transport
Postbus 20906
2500 EX ‘S Gravenhage
Onder vermelding van 209 169.414-0090”

Bevoegdheid tot Invordering bij dwangbevel
Ik wijs u erop dat ik bevoegd ben om verbeurde dwangsommen bij dwangbevel in
te vorderen; deze bevoegdheid is gebaseerd op de Awb. Indien u het genoemde
bedrag niet tijdig op genoemd rekeningnummer overmaakt, zal ik u een beschik
king sturen, waarin Ik aankonclig dat ik overga tot invordering.
Voor alle duidelijkheid wijs Ik u erop dat deze brief geen besluit bevat in de zin
van de Algemene wet bestuursrecht. Daarom is het niet mogelijk hiertegen be
zwaar of beroep in te stellen.

Hoogachtend,
DE STAATSSECRETARiS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
Namens deze,
DE INSPECTEUR ILT/RAIL- EN WEGVERVOER

0
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ProRaji

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,
Namens deze,
De inspecteur ILT/Rail- en wegvervoer
Postbus 1511
3500 BM Utrecht

ILT/Raji en Wegvervoer
8iflnenkomst 14-5-2014

ILT-2014/30319

Datufn

Uw kerrrerk

Onderwerp

6mei2014
4 en 6 februari
Verbeurte dwangsommen

Behandeid door

Telefoonnummer

Faxnumrner

E-rnail

Geachte heer, mevrouw,

Directie

BdrI1ssIrRtegie

Bezoekadres

De Inktpot

Moeelseparic 3

3511 EP Utrecht

Postadres

P1bus 2038

3500 GA Utrecht

w1w4.pcorani

Bij brieven met kenmerk ILT-2014/6028 en ILT-2014/6277 heeft u ProRail meegedeeld dat zij in
totaal drie dwangsommen heeft verbeurd wegens handelen in strijd met de aan ProRail bij brief van
9 oktober 2012 opgelegde last onder dwangsom

ProRail heeft niet gehandeld in strijd met de last, zoals door u aangegeven, en zal derhalve niet
over kunnen gaan tot het betalen van de verbeurde dwangsommen, in totaal EUR 15.000,-.

Indien u voornemens bent invorderingsbeschikkingen te nemen, verzoekt ProRail u deze zo
spoedig mogelijk te nemen, zodat voor ProRail rechtsmiddelen open staan. ProRail verzoekt u de
betalingsverplichting op te schorten in dat verband.

§
0

030L ,84
proraiI.nl

ProPa t.v, Kk 30124350, ROS Nt.96R80S0451952014
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> Retouradres Postbus 1511 3500 BM Utrecht

Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van lnftasrrucwur en Milieu

ProRall B.V.
de directie
Moreelsepark 3
3511 EP Utrecht
Nederland

Datum 17 juni 2014
Betreft Invorderingsbeschikking tot betaling verbeurde dwangsom

Bij beschIkking van 9 oktober 2012 met kenmerk B-3-11-2023.001 Is u een
dwangsom opgelegd van € 5.000,- per overtreding, met een maximum van
(25.000,-.

Op zondag 2 februari 2014 heb ik de overtreding van artikel 4 respectievelijk
artikel 5 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen nogmaals geconstateerd.

U heeft een dwangsom verbeurd van totaal € 5.000,-.

U moet dit bedrag voor 2 juli 2014 overmaken op rekeningnummer NL67 RBOS
0569 9984 68 onder vermelding van 20916g.414-0090. Als betaling niet tijdig
plaatsvindt, wordt een dwangbevel uitgebracht. Niet-tijdige betaling ken ertoe
leiden dat u naast verbeurde dwangsom(men) ook wettelijke rente bent
verschuldigd. Ook kunnen de kosten van betekening van het dwangbevel in
rekening worden gebracht. Dat geldt ook voor andere kosten die aan de
invorderirig verbonden zijn.

Tegen dit besluit kunt u binnen een termijn van 6 weken na dagtekening bezwaar
maken. Het bezwaarschrift moet minimaal bevatten:

- Naam en adres Indiener
- Dagtekenlrig
- Omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
• Gronden van het bezwaar

ZIT
Rail en Wegvervoer
Handhaving Gevaarlijke
Stofren
Postbus 1511
3500 OM Utrecht

Contactparsoon
Meld- en informatiecentrum
T 088 489 DO 00

inspecteur

T 070-
M +31(0)5

1Ler,T.nl

Ons kenmerk
ILT-20 14/34435

Bezwaar
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Het bezwaar kan onder vermelding van ‘bezwaar’ gestuurd worden naar het vol- ILT
gende adres: ILT, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag. RaH en Wegvervoer

Handhaving GevaarIjke
Stoffen

Datum
17 juni 2014

Ons kenmerk
ILT-20 14!34435
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Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerievanlnfrastructuuren Milieu

> Retouradres Postbus 1511 3500 BM Utrecht

AANGETEKEND VERSTUURD
en

Rail en Wegvervoer

ProRail B,V. Handhaving Gevaarlijke
Stoffen

T.a.v. de directie Europalaan 40
Moreelsepark 3 Utrecht

3511 EP Utrecht
3500 BM Utrecht

Contactpersoon

T 07
M +31(0)6-

1Le T

Datum 18juni 2014
Betreft Invorderingsbeschikking tot betaling verbeurde Datum

dwangsom 18juni 2014

Ons kenmerk
ILT-2014/38412

Bij beschikking van 9 oktober 2014 met kenmerk B-3-11-2023.001 is u een
dwangsom opgelegd van €5.000,- per overtreding, met een maximum van
€25.000,-.

Op donderdag 2 januari 2014 en op dinsdag 14 januari 2014 heb ik de overtreding
van artikel 4 respectievelijk artikel S van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen
nogmaals geconstateerd.

U heeft meerdere ciwangsommen verbeurd van totaal €10.000,-.

U moet dit bedrag voor 2 juli 2014 overmaken op rekeningnummer NL67 RBOS
056e 9984 68 onder vermelding van 414-0088. Als betaling niet tijdig plaatsvindt,
wordt een dwangbevel uitgebracht. Niet tijdige betaling kan ertoe leiden dat u
naast verbeurde dwangsom(men) ook wettelijke rente bent verschuldigd. Ook
kunnen de kosten van betekening van het dwangbevel in rekening worden
gebracht. Dat geldt ook voor andere kosten die aan de invordering verbonden zijn.

A.J.H. Grob
Senior inspecteur

Bezwaar
Tegen dit besluit kunt u binnen een termijn van 6 weken na dagtekening bezwaar
maken. Het bezwaarschrift moet minimaal bevatten:

- Naam en adres indiener
• Dagtekening
- Omschrijving van het besluit waartegen bezwaar is gericht
- Gronden van het bezwaar

Het bezwaar kan onder vermelding van *bezwaar gestuurd worden naar het
volgende adres: ILT, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag.
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Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van infrastructuur en Milieu

> Retouradres Postbus 1511 3500 BM Utrecht

ProRail B.V. ILT

t.a.v. de directie Rad en Wegvervoer
Handhaving RailPostbus 2038 Europalaan 40

3500 GA Utrecht Utrecht
Postbus 1511.

AANGETEKEND VERSTUREN
3500 BM Utrecht

Contactp•rsoon

T 070
M +31(0)6

RLPnTnl

Datum
Datum 17 juli 2014 17juli2014

() Betreft Verbeurte dwangsom Ons kenmerk
ILT-2014/45385

Geachte directie,

Inleiding
Bij brief van 9 oktober 20121 Is aan uw vennootschap een last onder dwangsom
opgelegd. De last strekt ertoe herhaling te voorkomen van overtreding van artikel
4, respectievelijk artikel 5 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (hierna te
noemen: Wvgs).

Aan u is medegedeeld dat telkens als de Inspectie Leefomgeving en Transport
(hierna te noemen: ILT) constateert dat de overtreding plaatsvindt, uw
vennootschap een bedrag van € 5000,-. verbeurt. Het maximaal te verbeuren
bedrag met dit besluit bedraagt € 25.000,-.

Verbeurte 4
Een Inspecteur van de ILT heeft op woensdag 16 juli 2014 geconstateerd dat er

O
door uw vennootschap in strijd met de last is gehandeld.

Op woensdag 16 juli 2014, rond 09.28 uur heeft een inspecteur bij uw
onderneming navraag gedaan over de aanwezigheid van wagens beladen met
gevaarlijke stoffen op rangeeremplacement Waalhaven, gelegen in de gemeente te
Rotterdam.

Van de aanwezige medewerker bij Backomce heeft de inspecteur op woensdag 16
juli 2014 om 09.29 uur per mail een overzicht ontvangen vanuit het IGS systeem
voor het gehele emplacement Waalhaven te Rotterdam.

Volgens uw opgave zou op spoor 304, een trein van S88 Cargo staan, welke
samengesteld was uit 23 wagens waarin zich geen gevaarlijke stoffen zouden
bevinden.

Door de inspecteur is bij controle gebleken dat op spoor 304 een trein van ERS
Railways, treinnummer 43653 stond, welke samengesteld was uit 20 wagens,
waarvan wagennummer 33684953466-2 beladen was met een container
inhoudende UN 2211 en op wagen 33684558932-2 was een tankcontalner met UN
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2023 geladen.

Volgens uw opgave zouden op spoor 306 en 307 geen treinen/wagens aanwezig
zijn.

Door de inspecteur is bij controle gebleken dat op spoor 306 een trein van
Captrain Netherlands B.V., treinnummer 41709 stond, welke samengesteld was uit
26 wagens, waarvan wagennurnmer 33534557930-4 beladen was met een
container inhoudende UN 3077 en op spoor 307 stond een trein van Rotterdam
Rail Feeding, treinnummer 41717 samengesteld uit 22 wagens waarvan
wagennummer 37804975811-3 beladen was met een container inhoudende UN
1013.

De inspecteur heeft geconstateerd dat op:

Wagennummer 336849 53466-2 een container, nummer PVDU 102 187-8 was
geplaatst.

Wagennummer 33684558932-2 een tankcontainer, nummer HOYU 261913-0 was
geplaatst.

Wagennummer 33534557930-4 een container, nummer OOLU 301834-0 was
geplaatst.

Wagennummer 37804975811-3 een container, nummer INKU 666542-7 was
geplaatst.

De container, nummer PVDU 102 187-8 was voorzien van etiketten conform model
9 van randnummer 5.2.2.2.2 van het RID en het stofidentificatienummer 2211.

De tankcontainer, nummer HOVU 261913-0 was voorzien van een oranje
kenmerking, als bedoeld in rand nummer 5.3.2.2 van het RID, waarop als
gevaaridentificatienummer 63 en als stofidentificatienummer 2023 stond vermeld,
De tankcontainer was tevens voorzien van etiketten conform model 6.1 en 3 van
randnummer 5.2.2.2.2 van het RID.

De container, nummer 00W 30 1834-0 was voorzien van etiketten conform model
9 van randnummer 5.2.2.2.2 van het RID en het stofidentificatlenummer 3077.

De container, nummer INKU 666542-7 was voorzien van etiketten conform model
2.2 van randnummer 5.2.2.2.2 van het RID en het stofidentificatienummer 1013.

Deze wagens maakten geen deel uit van de opgave zoals dle door uw
onderneming aan de inspecteur is gedaan.

Hiermee heeft uw onderneming gehandeld in strijd met de aan u op 9 oktober
2012 opgelegde last. In de last is u opgelegd te allen tijde te voldoen aan de aan
u opgelegde verplichting uit randnummer 1.4.3.6 van bijlage 1 van de Regeling
vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen (VSG). U bent in overtreding
van dit randriummer, nu u niet de beschikking heeft over de hierin bepaalde
Informatie en mij niet gebleken Is dat u er in voldoende mate voor heeft zorg
gedragen dat u de beschikking heeft over de juiste informatie.

ILT
Rai! en Wegvervoer
Handhaving Rali

Datum
17juli2014

Ons kenmerk
ILT- 2014/4 53 85

0
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Deze overtreding leidt tot verbeurte van de dwangsom.

Ik verzoek u binnen zes weken na de daa waaroo de overtreding is geconstateerd.
dat wil zeggen ulterilik 28 augustus 2014, naast de eerder aan u bekend gemaak
te verbeurtes. €5.000.- overgemaakt te hebben naar de bankrekenlnn van de
Inspectie Leefomgeving en Transoort.

Ten behoeve van deze betaling dient u gebruik te maken van onderstaande
gegevens.

‘Lv
Rel 1 en Wegvervoer
Handhaving Rail

Datum
17juli 2014

One kenmerk
ILT-2014/45385

56.99.98,468
NL67 RBOS 0569 9984 68
RSOSNL2A

Rekening:
IBAN:
BIC/SWIFT:
Ten name van:
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Inspectie Leefomgeving en Transport
Postbus 20906
2500 EX ‘s Gravenhage
Onder vermelding van ‘214524.414-0396”

c

Bevoegdheid tot invordering bij dwangbevel
Ik wijs u erop dat ik bevoegd ben om verbeurde dwangsommen bij dwangbevel in
te vorderen; deze bevoegdheid Is gebaseerd op de Awb. Indien u het.genoemde
bedrag niet tijdig op genoemd rekeningnummer overmaakt, zal ik u een beschik
king sturen, waarin Ik aankondig dat Ik overga tot Invordering.
Voor alle duidelijkheid wijs Ik u erop dat deze brief geen besluit bevat In de zin
van de Algemene wet bestuursrecht. Daarom Is het niet mogelijk hiertegen be
zwaar of beroep in te stellen.

Hoogachtend,
DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
Namens deze,
DE INSPECTEUR ILT/RAIL- EN WEGVERVOER
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Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

> Retouradres POStbUS 1511 3500 BM Utrecht

ProRail B.V. ILT

t.a.v. de directie Raf 1 en Wegvervoer
Hendhaving RôlIPostbus 2038
Europalaan 40

3500 GA Utrecht Utrecht
Postbus 1511
3500 BM UtrechtAangetekend
Contactpersoon

-_
T 070-
M +31(0)6

ILentni

Datum
Datum 29 juli 2014 29Juli 2014
Betreft Verbeurte dwangsom Ons kenmerk

ILT-2014/46515

Geachte directie,

Inleiding
Bij brief van 9 oktober 20121 Is aan uw vennootschap een last onder dwangsom
opgelegd. De last strekt ertoe herhaling te voorkomen van overtreding van artikel
4, respectievelijk artikel 5 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (hierna te
noemen: Wvgs).

Aan u is medegedeeld dat telkens als de Inspectie Leefomgeving en Transport
(hierna te noemen: ILT) constateert dat de overtreding plaatsvindt, uw
vennootschap een bedrag van € 5000,-. verbeurt. Het maximaal te verbeuren
bedrag met dit besluit bedraagt € 25.000,-.

Verbeurte 5
Twee Inspecteurs van de ILT hebben op woensdag 23 juli 2014 geconstateerd dat
er door uw vennootschap In strijd met de last is gehandeld.

Op woensdag 23 juli 2014, rond 14.00 uur heeft een inspecteur bij uw
onderneming navraag gedaan over de aanwezigheid van wagens beladen met
gevaarlijke stoffen op de sporen van rangeeremplacement Botlek, gelegen in de
gemeente Rotterdam.

Van de aanwezige medewerker bij Backoffice heeft een Inspecteur op woensdag
23 juli 2014 om 14.00 uur per mail een overzicht ontvangen vanuit het IGS
systeem voor het gehele emplacement Botlek te Zwijndrecht.

Volgens uw opgave zou op spoor 514 geen trein staan.

Door de Inspecteurs is bij controle trein 61104 van DB Schenker Rail Nederland
N.V. aangetroffen op spoor 514.
Door de Inspecteurs is daarop gecontroleerd welke wagens op spoor 514 van het
eerder vermelde rangeerernplacement aanwezig waren. De inspecteurs troffen op
spoor 514 van het rangeeremplacement Botlek, gelegen in de gemeente
Rotterdam 22 reservoirwagens aan:

Met kenmerk B-3-11-2023.001
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ILT
De inspecteurs hebben geconstateerd dat: Rail en Wegvervoer

Handhaving Rail

Drie (3) reservoirwagens waren voorzien van een oranje kenmerking, als bedoeld
Datumin randnummer 5.3.2.2 van het RID, waarop als gevaarideritificatienummer 80 en 29Juli 2014

als stofidentificatienummer 2280 stond vermeld. Verder waren de drie
Ons keiimi

reservoirwagens voorzien van etiketten conform model 8 van randnummer ILT-2014/46515
5.2.2.2.2 van het RIO.

Zeven (7) reservoirwagens waren voorzien van een oranje kenmerking, als
bedoeld In randnummer 5.3.2.2 van het RID, waarop als
gevaaridentificatieriummer 33 en als stofidentificatieriummer 1268 stond vermeld.
Verder waren de zeven reservoirwagens voorzien van etiketten conform model 3
van randnummer 5.2.2.2.2 van het RID.

Twaalf (12) reservoirwagens waren voorzien van een oranje kenmerking, als
bedoeld In randnummer 5.3.2.2 van het RID, waarop als
gevaaridentificatienummer 336 en als stofidentificatlenummer 1230 stond
vermeld. Verder waren de twaalf reservoirwagens voorzien van etiketten conform
model 3 en 6.1. van randnummer 5.2.2,2.2 van het RID.

Deze wagens maakten geen deel uit van de opgave zoals die door uw
onderneming aan de inspecteur Is gedaan.

Hiermee heeft uw onderneming gehandeld In strijd met de aan u op 9 oktober
2012 opgelegde last. In de last is u opgelegd te allen tijde te voldoen aan de aan
u opgelegde verplichting uit randnummer 1.4.3.6 van bijlage 1 van de Regeling
vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen (VSG). U bent In overtreding
van dit randnummer, nu u niet de beschikking heeft over de hierin bepaalde
informatie en mij niet gebleken is dat u er in voldoende mate voor heeft zorg
gedragen dat u de beschikking heeft over de juiste informatie.

0 Deze overtreding leidt tot verbeurte van de dwangsom.

Ik verzoek u binnen zes weken na de daa waaroo de overtreding is geconstateerd.
dat wil zeoaen uiterlijk 3 seotember 2014. naast de eerder aan u bekend Qemaak
te verbeurtes. €5.000.- overoemaakt te hebben naar de bankrekening van de
Inspectie Leefomoevino en Transport.

Ten behoeve van deze betaling dient u gebruik te maken van onderstaande
gegevens.

Rekening: 56.99.98.468
IBAN: NL67 RBOS 0569 9984 68
SIC/SWIFT: RBOSNL2A
Ten name van:
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Inspectie Leefomgevlng en Transport
Postbus 20906
2500 EX ‘s Gravenhage
Onder vermelding van ‘214524.414-0398’
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Bevoegdheid tot invordering bij dwangbevel ILT

Ik wijs u erop dat ik bevoegd ben om verbeurde dwangsommen bij dwangbevel j Rail en Wegvervoer

te vorderen; deze bevoegdheid is gebaseerd op de Awb. Indien u het genoemde
Kadhavh Rail

bedrag niet tijdig op genoemd rekeningnummer overmaakt, zal ik u een beschik-
Datum

king sturen, waarin ik aankondig dat Ik overga tot Invordering. 29Juli 2014
Voor alle duidelijkheid wijs ik u erop dat deze brief geen besluit bevat in de zin
van de Algemene wet bestuursrecht. Daarom is het niet mogelijk hiertegen be- ILT-2014146515

zwaar of beroep in te stellen.

Hoogachtend,
DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
Namens deze,
DE INSPECTEUR ILT/RAIL- EN WEGVERVOER

0
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ILT
Postbus 16191
2500 BD Den Haag

29juli 2014
Bezwaar
3607182

Geachte heer!mevrouw,

Hierbij ontvangt u de bezwaarschriften inzake de Invorderingsbeschlkkingen van 18 Juni 2014.

ProRail erkent het belang van veiligheid en haar rol ten aanzien hiervan bij het vervoer van
gevaarlijke stoffen. Met het oog hierop wordt het u bekende systeem IGS verder ontwikkeld, en
worden verschillende initiatieven ontplooid om de gehele keten van betrokkenen te mobiliseren.
Over dit onderwerp wordt regelmatig overleg gevoerd tussen ProRail en ILT, hetgeen door PoRall
als productief en van groot belang wordt ervaren, De’e gesprekken dragen bij aan een heldere
visie van zowel toezichthouder als onder toezicht staande organisatie op Ieders taken en

www.proralinl verantwoordelijkheden. De voorliggende bezwaarschriften dienen ook In dal kader bezien te
worden. Tot een nadere toelichting is ProRail te allen tijde bereid,
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ILT
Postbus 16191
2500BD Den Haag

16 juli 2014 Eigtnaar

Uw kcnmrk ILT-201 4/34435 TeTe(ooivwmmer 088
0ridorwrp bezwaar Fexnummtr 030 235 70 84
Edminr. 3607142 Em.ii aproraiI.nl

Geachte heer, mevrouw,
Directie

e.n]rn1rateaIe Op 18 juni 2014 heeft u aan ProRail BV. (ProRali) een invorderingsbesctikklng tot betallng van
een verbeurde dwangsom van EUR 5.000,- opgelegd. U schrijft dat ProRail op 2 februari 2014

aooeiwi artikel 4 respectievelijk 5 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen nogmaals heeft overtreden.
De tgkØ(

ProRaH maakt bij deze tijdig bezwaar tegen uw trworderingsbeshssing van 18juni2014 met
sii ULNCIt kenmerk ILT-20144134435 op hierna te noemen gronden. ProRail behoudt zich nadrukkelijk het

recht voor nadere gronden aan te voeren.
Poetgdre,

Postbus 2038 Grondslag voor de invorderingsbeschikking
800 GA UecnI Artikel 4 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs) luidt:

aHet is verboden de handelingen, bedoeld In artikel 2 eerste lid, Le verrichten ten aanzien van
www.protaii.ni gevaarlijke stoffen en met vervoermiddelen dle zijn aangewezen Ingevoigde artikel 3, onderdeel a.’

Artikel 2 lid 1 Wvgs luidt:
)eze Wet Is van toepassing op:
a. het vervoeren van gevaarlijke stoffen met een vervoermiddel over land, per spoor en over do

‘& .1 binnenwateren;
b. het ten behoeve van vervoer met een vervoemnikfdel over land, per spoor en over da
binnenwateren aanbieden en aannemen van gevaarlijke stoffen;
c. het laten slaan en het laten liggen van een vervoermiddel, waarin of waarop zich gevaarlijke
stoffen of resten daarvan bevinden;
cl. het ten behoeve van het vervoer beladen van een container of vervoermiddel met gevaarlijke
stoffen en het lossen van die stoffen daaruit;
e. het riederteggen van gevaarlijke stoffen tijdens het vervoer;
1. het verpakken van gevaarlijke stoffen ten behoeve van het vervoer daarvan;
g. het ten behoeve van het vervoer vullen van een daarvoor bestemde container, tank, verpakkkig
of vervoermiddel met gevaarlijke stoffen en het lossen van die stoffen daaruit:
h. het exploiteren van een comalner, tank, verpakking olvervoermidclel ten behoeve van het
vervoer van gevaarlijke stoffen;
1. het ontvangen van gevaarlijke stoffen tijdens of aansluitend op het vervoer;
J. de overige met het vervoer van gevaarlijke stoffen rechtstreeks samenhangende handelingen,
waaronder de beverliging van de vervoersketen, voor zover daaromtrent bij of kraditens algemene
maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 3, regels zijn gestetd.

PraRibv., IG4c 30124369. RSS NLCSRBOSO4SI9SZQi4
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Artikel 5 Wvgs luidt:
Het Is verboden de handelingen, bedoeld in artikel 2, eerste lid, le verrichten ten aanzien van
gevaarlijke stoffen en met vervoermiddelen die zijn aangewezen lngevolge artikel 3, onderdeel b,
anders dan met Inachineming van de in dat onderdeel bedoelde regels.

Artikel 3 Wvgs luidt:
“Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden gevaarlijke stoffen of categorieên van
gevaarlijke sloffen aangewezen, tea aanzien waarvan het verTichtea van de handelingen, bedoeld
in artikel 2, eerste lid, en het verrichten van deze handelingen met bij of krachtens dle maatregel
aangewezen vejvoermlddelen:
a. niet Is toegestaan; of
b. is toegestaan mits de bij of krachtens dle maatregel terzake gestelde regels In acht zijn
genomen.”

Last onder dwangsom
Aan ProRail is op9 oktober 2012 door de minister van Infrastructuur en milieu een last onder
dwangsom1als bedoeld m artikel 5:32a Algemene Wet bestuursrecht (Awb) opgelegd, Inhoudende2
“ie allen tijde te voldoen aan de voor uw onderneming geldende bepalingen op het gebied van
InformatIeverstrekking en beschlkbaartieid van Informatie bi] het vervoer van gevaarlijke goederen,
In casu randnumrner 1.4.3.6 uit bijlage 1 bij het VSG.U

Randnummer 1.4.3.6 van de Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen (VSG)
luidt
“In hot kader van sectie 1.4.1 heeft de infrastructuurbeheerder in het bijzonder de volgende
plichten. De Infrastructuurboheerder
a. moet ervoor zorgdragen, dat voor rarigeerterreinen interne rampenplannen overeenkomstig
Hoofdstuk 1.11 worden opgesteld;
b. moet ervoor zorgdragen, dat hij te allen tijde gedurende het vervoer snel en onbeperkt toegang
hefi tot de volgende informatie:

— samenstelling van de trein, door vermelding van het nummer van elke wagen en hei
wagentype, Indien dit niet onderdeel is In het wagennummer

— UN-nummers van de gevaarlijke goederen dle In of op elke wagen worden vervoerd, of,
indien alleen gevaarlijke goederen verpakt In gelimkeerde hoeveelheden worden vervoerd
overeenkomstig Hoofdstuk 3.4, Informatie die de aanwezigheid daarvan aangeeft Indien
kenmerkirig van de wagen of de grote container overeenkomstig Hoofdstuk 3.4 is
voorgeschreven

— positie van elke wagen in de trein (volgorde van wagens).
Deze gegevens mogen alleen bekend gemaakt worden aan betrokkenen, die deze nodig hebben
voor doeleinden van veiligheid, beveiliging of noodmaatregelen.

Opmerking. De wijze van aanlevering van de gegevens moet worden vastgelegd In de regelingen
voor het gebruk van de spoorweglnftastructuur.”

De Afdeling Bestuursreclitspraak van de Raad van State overweegt ten aanzien van de betekenis
van randnumrner 1.4.3.6 VS&:
“Gelet op het In hoofdstuk 1.4 van de Vsg gemaakte onderscheid tussen de belangrijkste
betrokkenen. die eigen bijzondere verplichtingen hebben, en overige betrokkenen. die uit de

‘Uw kenmerk: 8-3-112023.001, door u vermoedelijk abusievelijk gedateerd In uw
Invorderlngsbeschlkklng op 9 oktober 2014.
2Zle ook uw besluit van 6 september2011 met kenmerk IenMIIVW-201 1110048.
5ABRvS 11 december 2013, nr. 201211594111A4.
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algemene plichten voortvloeiende verplichtingen hebben, moet worden vastgesteld dat wat
betrefi het toegang hebben tot en het verstrekken van informatie over de samenstelling van de
trein, de aanwezigheid van gevaan7Jko goederen in de trein en cie positie van wagens in de
kelri, da vervoerder een van de drie belangrijkste betrokkenen is en dal de als voorbeeld
genoemde lnfrastniciuurbeheerder een met dle van de vervoerdorsamenhangende en daarvan
afgelelda verantwoordelijkheid heeft. Op ProRail rust een rasultaatsverplichting om Informatie
snel en te allen ii7do te kunnen verstrekken aan do Instanties voor de hu!pveilening en de
veiligheid, maar de verplichting om juiste en volledige informatie te verstrekken betreft een
daarmee samenhangende inspanningsverpllchting. Pmfall dient, voor zoverdat binnen haar
mogelijkheden (Igt, na te gaan ofde verstrekte Informatie juist en volledig ken zijn. Indien de
van de vervoerder gekregen informatie achterafgezien niet juist of onvolledig blijkt, handelt
ProRail alleen dan In strijd met het randnummer 1.4.3,6 als zij tekort Is gesclioien in haar
inspanningsverpltchtIng terzake. Hei randnummer bevat in zoverre geen rasultaaisverpllchtlng,
anders dan de voorzieningenrechter hoeft overwogen. Do door de vowzlen!ngenrechiervan
belang geachte omstandigheid dat ProRaiI afspraken met vervoerders kan maken for zake van
het een!everen van informatie over wagens dle gevaarlijke goederen ver.’oeren maakt dit niet
anders, aangezien deze afspraken niet cle reikwijdte van het randnurnmer bepalen.’3

De overtreding en de last onder dwangsom
De last onder dwangsom ziet op het naleven door ProRali van rand nummer 1.4.3.8 VSG, conform
de uitspraak van de Raad van State van 11 december 2013.

Dit betekent dat eerst van overtreding van de last en dus randnummer 1.4.3.6 VSG sprake is indien
ProRaP, voor zover dat binnen haar mogelijkheden ligt, zich onvoldoende heeft ingespannen om na
te gaan of de verstrekte informatie achteraf ge2ien onjuist of onvolledig blijkt te zijn.

Op u rust derhalve de verplichiing aan Le tonen in hoeverre ProRail de last heeft overtreden door
zich onvoldoende in le spannen binnen haar mogelijkheden.

U heeft besloten gaan Invorderlngeboschikklrig te riemen
ProRail heeft de termijn ten aanzien van de verbeurte van de dwangsom bij brief van 6 mei2014
gestuit en u verzocht een invorderlngsbeslissing te nemen ten aanzien van de verbeurde
dwangsom, daar ProRail zich niet met de verbeurte ken verenigen.

Op grond van artikel 6:37 lid 3 Awb dient u te beslissen binnen vier weken op het verzoek van
PraRail om een invorderingsbeschikking te nemen. De invorderingsbeschikkkig is evenwel op 18
juni 2014 en derhalve niet binnen vier weken na het verzoek van ProRail genomen, zodat op grond
van artikel 6:2 onder b Awb u klaarbllJkeijk afwijzend heeft besPst op het verzoek van ProRail.

Nu sprake Is van een weigering tot het nemen van een lnvorderingsbeschlkkWig, ontbreekt op
grond van artikel 5:37 Awb een gmndslag om tot invordering van de verbeurde dwangsom over le
gaan. Uw besluit van 18juni2014 is derhalve nietig, zodat ProRail niet gehouden is de dwangsom
te betalen.

Indien niettemin mocht blijken dat u bevoegd was alsnog een invorderirigsbeschikklng te nemen,
voert ProRail hieronder haar bezwaren daartegen aan.

Gronden van bezwaar tegen de beschikking van 18juni2014
Aan een lnvorderingsbesctiikldng dient een deugdelijke en controleerbare vaststelling van relevante
feiten en omstandigheden ten grondslag te liggen. Dit brengt onder meer met zich mee dat plaats,
bjdsbp en datum van de waarneming van het handelen in strijd met de last, alsmede een
inzichteljke beschrijving van de waargenomen handelingen en een inzichteiljke beschrijving van de
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gehanteerde werkwijze, door een terzake kundige medewerker van u op schrift moeten worden
gesteld4.

behoudens hei vermelden van een datum waarop artikel 4 en 5 Wvgs overtreden zou zijn, voldoet
uw invorderingsbeschikking niet aan deze vereisten.
Dit klemt te meer nu aan de invorderingsbeschikfdng niet handelen In strijd met de last ten
grondslag ligt, maar handelen in strijd mei artikel 4 en 5 Wvgs. Deze voorschriften hebben een
aanzienlijk ruimere strekking dan enkel randnummer 1.4.3,6 VSG, waarde last op ziet.

NIet duidelijk Is of ProRail de haar opgelegde last heeft overtreden. Niet alleen ziet da
invorderingsbeschikking ten onrechte op niet concreet benoemde overtredingen van voorschriften
met een ruimere strekking dan dle waar de last op ziet, ook wordt voorbIjgegaan aan de
overwegingen van de Raad van State ten aanzien van de inhoud van de verplichting welke ProRail
dient na (even en waar de last op ziel.

Indien bedoeld Is dat de lnvorderingsbeschlkking ziet op nafering van randnurnmer 1.4.3.6 VSG, is
niet duidelijk en overtuigend aangetoond dal ProRait binnen haar mogelijkheden haar
inspanningsverplichting niet na is gekomen.

De dwangsom waarop uw Invorderingsbeschikking lijkt te zIen is verbeurd op 6 februari 2O14, Voor
zover In uw schrijven waarin u de verbeurte meedeelt motivering van uw invordenngsbeschlkklng
moet worden gezocht, constateert ProRail dat de dwangsom verbeurd zijn op grond van
bevindIngen van twee niet nader benoemde inspecteurs dle tijdens een Inspecties conciudeerden
dat de door ProRail aan hen verstrekte informatie omtrent de aanwezigheid ‘van wagens met
gevaarlijke goederen niet overeen stemde met de feitelijke situatie.

Daarop concludeert u in uw brief van 6 Februari 2014: Hlermee heeft uw onderneming gehandeld
In alTijd met de aan u op9 oktober 2012 opgelegde last. In de last is u opgelegd Le allen tijde te
voldoen aan de aan u opgelegde verpHchlfng uit randnummer 1.4.3.6 van bIjlege 1 van de Regeling
vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen (VSG). U bent In overtreding van dit
randnurrwner. nu u niet de beschikking heeft over de hierin bepaalde Informatie en mij niet gebleken
is dat u er in voldoende mate voor heeft zorg gedragen dat u de beschikking heeft over de juiste
informatie. Deze overtredingen leiden Lol verbeurte ‘van de dwangsom.”

Kort gezegd bunt u van mening dat de enkele constatering van het feit dat de opgave van ProRail
niet overeenslomt met de feitelijke situatie reeds een handelen In strijd met randnummer 1.4.3.6
VSG mei zich meebrengt, tenzij u is gebleken dat ProRaIl zich voldoende heeft ingespannen.

Echter, uw bevindingen kunnen niet totdat oordeel leiden. Immers, van overtreding van cle last en
dus randnummer 1.4.3.6 VSG Kan eerst sprake zijn indien niet affeen de door ProRali verstrekte
Informatie achteraf onjuist of onvolledig blijkt te zijn, maar tevens dient te zijn gebleken dat ProRali
zich onvoldoende heeft Ingespannen binnen haar mogelijkheden. De last brengt derhalve met zich
mee dat u de Inspanning van ProRail in dat kader dient te beoordelen, alvorens tol verbeurte en
invordering van de dwangsom over Le kunnen gaan.

Van een dergelijk onderzoek blkt noch uit de Invorderingsbeschikking, noch uit da verbeurte van
de dwangsom. Volstrekt onduidelijk is op welke gronden u van mening bent dat Pro Rail zich
onvoldoende heeft Ingespannen. Daarmee Is voor ProRail Levens onduIdelijk op welke wijze zij
Überhaupt aan de 1at zou kunnen voldoen.

4ABRvS 13 november 2013, nr. 201204385111A4, A8 2014/58.
Uw brief met kenmerk lLT-201416277.
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Hierbij is van belang dat ProRail zich inspant om gegevens ten aanzien van de aanwezigheid van
wagens In verband mei vervoer van gevaarlijke goederen op emplacementen te allen tijde
inzichieljk te hebben, middels het gebruik van het door haar In samenwerking met de betrokken
spoorwegcndemamIngen ontwikkelde en bij u genoegzaam bekende InfomiaUesysteem
Gevaarlijke Stoffen (IGS). Op de spoorwegondernemirigen een resullaatsverplichting rust ten
aanzien van de juistheid van de aangeleverde informatie op grond van randnummer 1.4,2.2.1 VSG.
IGS wordt op een zeer frequent interval van enkele minuten gevuld met actuele informatie, welke
door de spoorwegondernemingen wordL aangeleverd, ten aanzien van de aanwezigheid van
wagens In verband met het vervoer van gevaarlijke stoffen op de emplacementen welke ProRail
beheert Deze gegevens worden door betrokken partijen In IGS verzameld en steekproefsgewijs
gecontroleerd. De afspraken omtrent toepassing en gebruik van IGS maken deel uit van de
Toegangsovereenkomst welke ProRail met epoorwegondernemingen sluit

Naar de mening van ProRail kan in het licht van randriummer 1.4.30 VSG niet van haar gevergd
worden dat zij te allen tijde de juistheid en volledigheid van de door een spoorwegonderneming
aangeleverde gegevens dient te controleren, en dit is ook niet in overeenstemming met de
uiispraak van de Afdeling. Daartoe ontbreekt het haar bovendien aan do middelen en personele
capaciteit. Het zou In het licht van de lrispanningsverplichfing welke op ProRail rust en de
resultaatsverplichting welke op de spoorwegondememing rust tevens een handelwijze zijn welke
niet voortvtoejt uit de last en dus ranrinummer 1.4.3.6 VSG.

ProRail Is van mening dat zij middels het gebruik van IGS, sieekproeîsgewljze controles en het
vastieggen van afspraken daaromtrent in partijen rechtens bindende afspraken in de
Toegangsovereenkomst voldoet aan de verplichtingen uit hoofde van raridnummer 1.4.3.6 VSG.

Overigens kan uw brief van 6 februari 2014 inzake de verbeurte van de dwangsom niet de
mouverings- en zorgvuldlgheldsgebreken van uw invorderingsbeschikking wegnemen, aangezien
ook de brief van 6 lebnian niet voldoet aan de eerder genoemde vereisten aan een
invorderingsbeschlkklng. Dat geldt met name ten aanzien van de eisen ten aanzien van een fysieke
ondertekening en dagtokening van een feitenvastatelling, welke namelijk ontbreekt. Evenmin is
bekend wie of wt de inspecteur(s) is (zijn) en of zij bevoegd zijn voor hun handelen in dezen.

Conclusie en veioek
ProRali constateert ten eerste dat In verband met uw fictieve weigering een
Invorderingsbeschikking te nemen geen grondslag bestaat voor het Invorderen van de dwangsom.

ProRail meent voorts dat de lnvorderingsbescbikking van 18juni2014 in het licht van het
voorgaande onzorgvuldig voorbereid en onvoldoende gemotiveerd en derhalve In strd met de
artikelen 3:2 en 3:46 Awb tot stand is gekomen. Evenmin bhjkt van een deugdeIke alweging van
de bi) uw besluit betrokken belangen. De (nvorcleringsbeschlkking Is daarom tevens in strijd niet
artIkel 3:4 lid 1 Awb tot stand gekomen.

Op grond van bovenstaande veizoekt ProRail u de onrechtmatige lnvordenngsbeschikkng van 18
juni2014, met kenmerk ILT-2014134435 In te trekken.

lUI.
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DireclIa

Bedri1s5ireete

Otum

1)wk.Mlafl

Onde%werp

EDMSn

16juli 2014
ILT-2014138412
bezwaar
3603102

El9enur

t.telacnnumrnar

Faxnurnmer

E-maq

Op 16juni 2014 heeft u aan ProRail B.V. (Pro9all) een invorderingsbeschikking tot betaling van
twee verbeurde dwangsommen van In totaal UR 10.000,- opgelegd. U schrijft dat ProRail op2

oazcairas januari 2014 en 14 januari2014 artikel 4 respectievelijk 5 van cle Wet vervoer gevaarlijke sloffen
De Inkipol nogmaals heeft overtreden.

ProRsil maakt bij deze tijdig bezwaar togen uw invordoringsbesllssing van 18 juni 2014 met
kenmerk ILT-20144138412 op hierna Le noemen grônden. ProRaH behoudt zich nadrukkelijk het

Poetsdre, recht voor nadere gronden aan te voeren.
Postbus 203e

3500 o U#cit Grondslag voor de invorderingsbeschikklng
Artikel 4 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs) luidt:

wwwproranI 1-let is verboden de handelingen, bedoeld In artikel 2, eerste lid, Le verrichten ten aanzien van
gevaarlijke stoffen en met vervoermiddelen dle zijn aangewezen lngevotgcle artikel 3. onderdeel &

Artikel 2 lid 1 Wvgs luidt
Deze wet is van toepassing op:

a. het vervoeren van gevaarlijke stoffen met een vervoermiddél over land, per spoor en over de
binnenwateren;
b. het ten behoeve van vervoer met een vervoermiddel over land, per spoor en over de
binnenwateren aanbieden en aannemen van gevaarlijke stoffen;
c. hel laten staan en het laten liggen van een venioerrnid dal, waarin of waarop zich gevaarlijke
stoffen of resten daarvan bevinden;
d. het ten behoeve van het vervoer beladen van een container of vervoermiddel met gevaarlijke
stoffen en het lossen van dle stoffen daaruit;
e. het nederieggen van gevaarlijke sloffen tijdens het vervoer,
f. het verpakken van gevaarlijke stoffen ten behoeve van het vervoer daarvan;
g. het ten behoeve van het vervoer vullen van een daarvoor bestemde container, tank, verpakking
of vervoemiiddel met gevaarlijke stoffen en het lossen van die stoFfen daaruit;
h. het exploiteren van een container, tank, verpakking of vervoenrdddei ten behoeve van het
vervoer van gevaarlijke stoffen;
1, het ontvangen van gevaarlijke stoffen tijdens of aansluitend op het vervoer;

ILT
Postbus 16191
2500 6L3 Den Haag

Geachte heer, mevrouw,

Uorsa?npwk 3

3511 EP UtscM

P,oRe b,v., Kvk 3013439, RBS NLUIRUOSØ48IS52O14
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j. de overige met het vervoer van gevaarlijke stoffen rechtstreeks samenhangende handelingen,
waaronder de beveiliging van da varvoersketen, voor zover daaromtrent bij of krachtens algemene
maatregel van besWur als bedoeld In artikel 3, regels zijn gesteld.

Artikel 5 Wvgs luidt:
‘Het is verboden de handelingen, bedoeld in artikel 2, eerste lid, te verrichten ten aanzien van
gevaarlijke stoffen en met vervoermiddelen die zijn aangewezen Ingevolge artikel 3, onderdeel b,
anders dan met lnachtnerning van de in dat onderdeel bedoelde regels.’

Mikel 3 Wvgs luidt:
‘Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden gevaarlijke stoffen of categorLen van
gevaarlijke stoffen aangewezen, ten aan2ien waarvan het verrichten van de handelingen, bedoeld
In artikel 2, eerste lid, en het verncflten van deze handelingen met bij of krachtens die maatregel
aangewezen vervoermiddelen:
a niet is toegestaan; of
b. is toegestaan mits de bij of krachtens die maatregel terzake gestelde regels in acht zijn
genomen.”

Last onder dwangsom
Aan ProRali 1sep 9 oktober 2012 door de minister van Infrastructuur en milieu een last onder
dwangsom’ als bedoeld in artikel 5:32a Algemene wet besluursrecht (Awb) opgelegd, Inhoudende2
“te allen tijde te voldoen aan de voor uw onderneming geldende bepalingen op het gebied van
informatieverstrekking en beschikbaarheid van Informatie bij het vervoer van gevaarlijke goederen,
In casu randnurnmer 1.4.3.6 uit bijlage 1 bij het VSG.

Randnummer 1.4.3.6 van de Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen (VSG)
luidt
“In het kader van sectie 1.4.1 heeft de infrastructuorbeheerder in het bijzonder cle volgende
plichten. Da infrastructuurbeheercier
a. moet ervoor zorgdragen, dat voor rangeerterreinen Interne rampenplanneri overeenkomstig
Hoofdstuk 1.11 worden opgesteld;
b. moei ervoor zorgdragen, dat hij te allen tijde gedurende hel vervoer snel en onbeperkt toegang
heeft tot cie volgende informatie:

( 1
— samenstelling van de trein, door vermelding van hot nummer van efle wagen en het

wagentype, indien dit niet onderdeel Is in het wagen nummer
UN-nummers van de gevaarlijke goederen die In of op elke wagen worden vervoerd, of,
indien alleen gevaarlijke goederen verpakt in gelimiteorde hoeveelheden worden vervoerd
overeenkomstig Hoôfdstuk 3.4, informatie die de aanwezigheid daarvan aangeeft indien
kerimerking van de wagen of de grote container overeenkomstig Hoofdstuk 3.4 is
voorgeschreven

— positie van elke wagen In de trein (volgorde van wagens).
Deze gegevens mogen alleen bekend gemaakt worden aan betrokkenen, dle deze nodig hebben
voor doeleinden van veiligheid, bevelgIng of nooclmaatregelen.

Opmerking. De wijze van aanlevering van de gegevens moet worden vastgelegd In de regelingen
voor het gebruik van de spoo’weginfrastructuur.”

1 Uw kenmerk: B-3-1 12023.001, door u vermoedelijk abusievelijk gedateerd in uw
lnvorderlngsbescNkking op9 oktober 2014.
2 ook uw besluit van 8 september 2011 met kenmerk lenMIlVW-2011!10046.
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De Afdeling Bestuuratechtspraak van de Raad van State overweegt ton aanzien van de betekenis
van randnumrner 1.4.3.6 VSG:
dGelet op het In hoofdstuk 1.4 van de Vsg gemaakte onderscheid tussen de be!angnjkste
betrokkenen, die algen bijzondere verpllchllngen hebben, en ovenge betrokkenen, die uft de
algemene plichten voorMoelende verplIchtingen hebben, moet worden vastgesteld dat wat
betreft het toegang hebben tot en het verstrekken van in(cmiatie over de samenstelling van de
trein, da aanwezigheid van gevaarlijke goederen in de trein en de positie van wagens in de
trein, do vervoerder een van de drie belangrijkste befrokiconon Is en dat de als voorbeeld
genoemde infrastrucluurbeheerder een met dle van de vervoerder samenhangende en daarvan

* afgeleide verenWioordeljkheld heeft. Op ProRaîl iust een ,esullaatsverplichtlng om Informatie
snel en te allen tijde te kunnen verstrekken aan do instanties voor do hulpverlening en de
veiligheid, maar do verplichting om juiste en volledige infonnatfe te verstrekken befrefi een
daarmee samenhangende insponn(ngsverplîchllrig. PvRaII dient, voorzover dat binnen haar
mogelijkheden ligt, na te gaan of de verstrekte informatie juist en volledig kan zijn. Indien do
van de vervoerder gekregen informatie achterafgezien niet juist of onvolledig blijkt. hundeli
ProF?all alleen dan In sMid met hel rendnummor 1.4.3.6 als zij tekort is geschoten in haar
inspannlngsverplichting te,zake. Hef randnummer bevat in zoven geen rosultaatsveiplichling,
anders dan de voorzlenlngeriruchter heeti overwogen. Da door de voorzieningenreahter van
belang geachte omstandigheid dal PrnR&I afspraken met vervoerders kan maken Ier zake van
het aanlaverwi van Informatie over wagens die gevaarlijke goederen vervoeren maakt dit niet
anders, aangezien deze afspraken niet cle reikwijdte van hel randnummer bepalen.”

De overtreding en de last onder dwangsom
De last onder dwangsom ziet op het naleven door ProRail van randnummer 1.4,3.6 VSG, conform
de uitspraak van do Raad van State van 11 december 2013.

Dit betekent dat eerst van overtreding van de last en dus randnummer 1.4.3.6 VSG sprake is Indien
ProRail, voor zover dat binnen haar mogelijkheden ligt, zich onvoldoende heeft Ingespannen om na
te gaan of de verstrekte Inforrnalle achteraf gezien onjuist of onvolledig blijkt to zijn.

Op u rust darhlve de verplichting aan te tonen W hoeverre ProRail da last heeft overtreden door
zich onvoldoende In te spannen binnen haar mogelijkheden.

U heeft besloten geen lnvorderlngsbeschlkklng te nemen
Op20 maart 2014 heeft u ProReil aangemaand de dwangsommen te betalen binnen twee weken
na daglekening op straffé van een dwangbever. Op grond van artikel 5:37 lid 1 Awb bent u echter
pas na het nemen van een irworderingsbeschlkldng bevoegd tot aanrnanlng van het betalen van
een dwangsom.
ProRail heeft de termijn ton aanzien van de verbeurte van de dwangsomnien bij brief van 6 mei
2014 gestuit. FroRali acht het buItengewoon onzorgvuldig dat reeds vooi’dat een
invorderlngsbeschlkklng Is genomen, waarin alle betrokken belangen deugdelijk zijn afgewogen, u
overgaat Lot het aanmanen lot het betalen van de dwangsommen. Op zijn minst bestaat hierdoor
een schijn van voodngenomenheid.

Dit klemt te moer nu ProRail u bij voornoemde brief van 6 mei2014 verzocht heeft
invorderingsbesilssingen te nemen ten aanzien van de verbourde dwangsornmen, daar ProRa
zich niet met de verbeurte kan verenigen. Op grond van artikel 5:37 lid 3 Awb dient u te beslissen
binnen vier weken op het verzoek van ProRail om een invorderingsbeachikking te nemen. De
Invordaringsbeschikking Is evenwel op 18 junI 2014 en derhalve niet binnen vier waken na het

ABRvS 11 december 2013;nr, 201211594/11A4.
‘ Uw beet met kenmerk 210621.414.0088.
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verzoek van ProRail genomen, zodat op grond van artikel 6:2 onder b Awb u klaarblijkelijk
afwijzend heeft besfist op het verzoek van ProRail.

Nu sprake is van een weigering tot het nemen van een invarcferingsbeschikking, ontbreekt op
grond van artikel 5:37 Awb een grondslag om tot invordering van de verbeurde dwangsommen
over te gaan. Uw besluit van 18juni2014 Is derhalve nietig1 zodat ProRail niet gehouden is de
dwangsonirnen le betalen.

indien niettemin mocht blijken dat u bevoegd was alsnog een invorderingsbeschikking te nemen,
voert ProRail hieronder haar bezwaren daartegen aan.

Cronden van bezwaar tegen de beschlkldng van 18juni 2014
Aan een Invorderlrigsbeschikking dient een deugdelijke en controleerbare vaststelling van relevante
feiten en omstandigheden ten grondslag te liggen. Dit brengt onder meer met zich mee dat plaats,
tijdstip en datum van de waarneming van het handelen In shijd met de last, alsmede een
inzlchteijke beschrijving van de waargenomen handelingen en een inzichteijke beschrijving van de
gehanteerde werkwijze, door een terzake kundige medewerker van u op schrift moeten worden
gesteld5.

ehoudens het vermelden van twee data waarop artikel 4 en 5 Wvgs overtreden zou zijn, voldoet
uw invorderingsbeschikking niet aan deze vereisten.
Dit klemt te meer nu aan de Invorderingsbeschikking niet handelen in strijd met de tast ten
grondslag ligt, maar handelen in strijd met artikel 4 en 6 Wvgs, Déze voorschriften hebben een
aanzienlijk n.,imere strekking dan enkel randnumnier 1.4.3.0 VSG, waar de last op ziet.

Niet duidelijk is of Pro Bali de haar opgelegde tast heeft overtreden. Niet alIen ziet de
invorderingsbeschikking ton onrechte op niet concreet benoemde overtredingen van voorschnfteri
met een ruimere strekking dan die waarde last op ziet, ook wordt voorbijgegaan aan de
overwegingen van de Raad van State ten aanzien van de inhoud van de verplichong welke ProRail
dient na leven en waarde last op zier

Indien bedoeld is dat de Invorderlngsbeschikking ziet op naleving van randnummer 1.4.3.6 VSG, is
niet duidelijk en overtuigend aangetoond dat ProRail binnen haar mogelijkheden haar
inspanningsverplichting niet na Is gekomen.

De dwangsommen waarop uw invorderingsbeschikking lijkt te zien zijn verbeurd op 4 februari
2014e• Voor zover in uw schrijven waarin u de verbeurte meedeelt motivering van uw
invorderingsbeschikking moet worden gezocht, constateert ProRail dat de dwangsommen verbeurd
zijn op grond van bevindingen van niet nader benoemde inspecteur(s) die tijdens een tweetal
inspecties conciudeerden dat de door ProRail aan hen verstrekte informatie omtrent de
aanwezigheid van wagens met gevaarlijke goederen niet overeen stemde met de febelijke situatie.

Daarop concludeert u In uw brief van4 februari 2014: hiermee heeft uw onderneming gehandeld
in strijd met de aan u op 9 oktober 2012 opgelegde last. In de last is u opgelegd te allen tijde Le
voldoen aan de aan u opgelegde verplichbng uit randnummer 1.4.3.6 van bijlage 1 van de Regeling
vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen (VSG). U bent in overtreding van dit
randnumrner, nu u niet de beschikking haalt over de hierin bepaalde informatie en mij niet gebleken
Is dat u er in voldoende mate voor heeft zorg gedragen dal u de beschikking heeft over de juiste
informatie. Deze overtredingen leiden tot verbeurte van de dwangsommen.

5ABRVS 13 november 2013. nr. 20120438511!A4, A8 2014158.
brief met kenmerk lLT20l4/6028.
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Kort gezegd bent u van mening dat de enkele constatering van het feit dat de opgave van ProRail
niet overeonstemt rriet de feitelijke situatie reeds een handelen In strijd met randnumrner 1.4.3.6
VSG met zich meebrengt, tenzij u is gebleken dat ProRafl zich voldoende heeft Ingespannen.

Echter, uw bevindingen kunnen niet tot dat oordeel leiden. immers, van overtreding van de last en
dus randnummer 1.4.3.6 VSG ken eerst sprake zijn Indien niet alleen de door ProRail verstrekte
Infonnatie achteraf onjuist of onvofledig blijkt te zijn, maar tevens dient te zijn gebleken dat ProRail
zich onvoldoende heeft Ingespannen binnen haar mogelijkheden. De tast brengt derhalve met zich
mee dat u de Inspanning van ProRail In dat kader dient Ie beoordelen, alvorens tot verbeurte en
invordering van dwangsommen over te kunnen gaan.

Van een dergelijk onderzoek blijkt noch uit da invordoringsbeschikking, noch uit de verbeurte van
do dwangsornrnen. Volstrekt onduidelijk is op welke gronden u van mening bent dat ProRail zich
onvoldoende heeft Ingespannen. Daarmee is voor ProRail tevens onduktelijk op welke wijze zij
Überhaupt aan de last zou kunnen voldoen.

Hierbij is van belang dat ProRali zich inspant om gegevens ten aanzien van de aanwezigheid van
wagens in verband met vervoer van gevaarlijke goederen op emplacementen te allen tijde
Inzichtelijk te hebben, middels het gebruik van hei door haar in samenwerking met de betrokken
spoorwegondernamingen ontwikkelde en bij u genoegzaam bekende ‘lnforrriatiesysteem
Gevaarlijke Stoffen’ (1(35), Op de spoorwegondernemingen een resu1taaIsierplichting rust ten
aanzien van dejulsthekl van de aangeleverde Informatie op grond van randnurnmer 1.4.2.2.1 VSG.
1(35 wordt op een zeer frequerit Interval van enkele minuten gevuld met actuele informatie, walce
dooc de spoorwegonclememlngen wordt aangeleverd, ten aanzien van de aanwezigheid van
wagens In verband met hel vervoer van gevaarlijke stoffen op de empiacenteriten welke ProRail
beheert. t)eze gegevens worden door betrokken partijen in 1(38 verzameld en steekproefsgewijs
gecontroleerd. De afspraken omtrent toepassing en gebruik van lOS maken deel uit van de
Toegangsovereenkomst welke ProRail met spoorwegondemerningen sluit.

Naar do tnoning van ProRail kan in het hcht van randnummer 1.4.3.6 VSO niet van haar gevergd
worden dat zij te allen tIjde de juIstheId en volledigheid van de door een spoarwagondernerning
aarigelevarde gegevens dient te controleren, en dit Is ook riet in overeenstemming niet de
uitspraak van de Afdeling. Daartoe ontbreekt het haar bovendien aan de middelen en personele
cepacitelt. Het zou in het licht van de lnspannkigsverplichting welke op ProRail rust en de
resultaalsverpllchting welke op de spoorwegonderneming rust tevens een handelwijze zijn welke
niet voortvioelt uit de last en dus randnumrner 1.4.3.6 VSG.

ProRail Is van mening dat zij middels het gobnik van lOS, steekproefsgewijze controles en het
vastleggen van afspraken daaromtrent In partijen rechtons bindende afspraken in de
Toegangsovereenkomst voldoet aan de verplichtingen uit hoofde van randnurnmer 1.4.3.6 VSG.

Overigens ken uw brief van 4 februari 2014 Inzake de verbeurte van de dwarigsommen niet de
motiverings- en zorgvuldlglteidsgebreken van uw invorderlngsbeschikklng wegnemen, aangezien
ook de brier van 4 februarI niet voldoet aan de eerder genoemde vereisten aan een
kworderingsbeschikkirig. Dat geldt met name ten aanzien van de eisen ten aanzien van een fysieke
ondertekening en dagtekening van een feitenvaststelling, welke namelijk onbekt Evenmin is
bekend wie of wat de inspecteur(s) Is (zijn) en of zij bevoegd zijn voor hun handelen In dozen.

5/6
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Conclusie en vGrook
ProRali constateert ten eerste dat In verband met uw fictIeve weigering een
Invordeiingsbeschlkking te nemen geen grondslag beslaat voor het invorderen van de
dwangsornrnen,

Pro Rafl meent voorts dat de invorderingsbeschikking van 18juni 2014 in het licht van het
voorgaande onzorgvuldig voorbereid en onvoldoende gemoliveerci en derhalve in strijd mei de
artikelen 3:2 en 3:46 Awb tot stand is gekomen. Evenmin blijkt van een deugdelijke ef’aging van
cie bij uw besluit betrokken belangen. De invorderingsbeschikking is daarom tevens in strijd met
artikel 3:4 ild 1 Awb tot stand gekomen.

Op grond van bovenstaande verzoekt ProRail u de onrechtmatige invorderingsbeschikking van 18
juni 201’ ‘-‘ ‘9merk ILT-2014!38412 In te trekken.
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Do Staatssecretaris van lnfrashLtctLwr en Milieu,
Namens deze1
Dakispecteur ILT/Rafl- eii wegvervoer
Postbus 1511
3500 BM Ulrechi

030
@proralLnl

BIJ’brleven met kenmerk ILT-201416028 en ILT-2014182?7 heeft u ProRail meegedeeld dat zij In
totaal dria dwangsommeri heeft verbeurd wegens handelen In strijd met de aan ProRali bil brief van

oktober 2012 opgelegde last onder dwangsom.

ProRail heeft niet gehandeld In strd met do last, zoals door u aangegeven, en zal derhalve niet
over kunnen gaan lot liet betalen van de verbeurde dwangsommen, In totaal EUR 15.000,-.

Indien u voornemens hsnL lnvorderlngsbesçhllçklngen Le nemen, verzoeki ProRail u deze zo
spoedig mogelijk le nemen, zodat voor ProHati reohismiddelen open staan. ProRail verzoekt u de
bolallngsvorpllchllag op to sohorten in dat verband,

01km) 6mei2014
Uwk.ntrnik 4 en 6 fel ruari’
Ondursatp Verbeurte dwangsommen

Geachte haar, nievmtrw,

eehlndeld door
Te!etoonswmmer

P,xmgnimet

!.mifl

0. !fl1901

Merediepirk 3

3511 EP Ijkecht

PniIbv; 2d35

3500 GA Ukgotil

wii.p;oish.nI

PioReI Ltv. 0124 59 R8SN1.8R8OSQ451li20I4





ProRaji

2500 BD Den Haag

Datum 12 september 2014
Uw brief van ILT-2014138412
On kenmerk P898124
eijl.ge(n) Bezwaar ProRait dd 16juli 2014
Ondeiwerp Aanmaning verbeurde dwangsom

operatie Geachte mevrouw Herlaar,

Op 1 september jongstleden zond u ProRail een aanmanlng inzake het overmaken van verbeurde
dwangsomnien van een bedrag van 10000,00 euro op grond van uw invorderingsbeschikking van
18juni2014.

Per brief van 6mei2014 heeft ProRail de termijn ten aanzien van verbeurte van de dwangsom
gestuit.0p29juli heeft ProRail tijdig bezwaar gemaakt tegen uw invorderingsbeschikking van 18
juni 2014. Dit bezwaarschrift Is bijgevoegd. Kortheidshalve zij naar de bijlage verwezen voor de
inhoud van, het bezwaar van ProRail.

ProRail verzoekt u op grond van de artikelen 4:94 en 4:10 1 Algemene wet bestuursrecht hangende
ww.pror&I.nl uw beslissing op bezwaar ProRail uitstel van betaling te verlenen, waarbij over die termijn geen

wettelijke rente verschuldigd is.

.7

Inspectie Leefomgeving en Transport

,.-._ __I

Behandeld door

Telefoonnummer

E-mail proraiLnl

Verkeenleldtng

BezoeladreS

De Inkipot

Moreetsepark 3

3511 EP Utrecht

Postadres

Postbus 2038

3500 GA Utrecht
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Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

> Retouradres Postbus 15H 3500 BM Utrecht

ProRail ZIT

T a v Rat en Wegvervoer
Ouropalaan 40

Postbus 2038 Utrecht

3500 GA UTRECHT Postbus 1511
3500 OM Utrecht

Contactpersoon

T 070
F 070-4564190

‘tLentnI

Ons kenmerk
8-3-14-0427.001 en

Datum 29 september 2014 8-3-14-0428001

Betreft Uw bezwaarschriften van 16 juli 2014 Uw kefliflerk
3607142 en 3603102

Geachte

Bij brief van 29 juli 2014 zond u mij twee op 16 juli 2014 gedateerde
bezwaarschriften met kenmerk 3603102 en 3607142. Het bezwaarschrift met
kenmerk 3603102 richt zich tegen de invorderingsbeschikking van 18 juni 2014
met kenmerk ILT-2014/38412, terwijl het bezwaarschrift met kenmerk 3607142
zich richt tegen de InvorderirtgsbeschikkIng van 18 juni 2014 met kenmerk ILT
2014/34435.

Ik heb inmiddels van de betreffende afdeling bericht ontvangen, dat besloten is
om af te zien van de invordering van de verbeurde bedragen waarop de genoemde
invorderingsbeschikkingeri betrekking hebben. Beide invorderingsbeschikkingen
van 18 juni 2014 zijn dan ook komen te vervallen.

Gelet op het bovenstaande ga ik er daarom vanuit dat uw bezwaarschriften van 16
juli 2014 komen te vervallen en dientengevolge heb ik beide bezwaardossiers
inmiddels gesloten.

Ik vertrouw erop u met het bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU
namens deze,

___________

R

Pagina 1 van 1



BIJLAGE 71

7’

(t,



Lnspectie Verkeer en Waterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Retouradres PostOus 1511 3500 Shi Utrecht

Rurtalbahn Beneleux B.V. Inspectie Verkeeren

t.a.v. de directie Waterstaat

Albert Piesmanweg 121-141 Rail- en Wegvervoer
Handhaving Gevaarlijke

3088 GC Rotterdam Stoffen
Europaiaan 40
Utrecht
Postbus 1511
3500 BN Utrecht

Contactpersoon

—
T 070
f4 +31(0

ivw.n
Datum 7 oktober 2011
8etreft Bestuurlijke waarschuwing Ons kenmerk

lenM/JVW-2011/1 1224

Geachte directie,

Inleiding
Onlangs heeft de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) een onderzoek gedaan
naar de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen en de aanwezigheid en juistheid van
informatie daarover op 40 spoorwegemplacementen. In de maand juli heeft uw
onderneming middels een brief de volgende waarschuwing ontvangen:

Waarschuwing
Bij handelingen met gevaarlijke stoffen moet voor alle betrokkenen duidelijk zijn
met welke stoffen hij te maken heeft, en waar die stoffen zich bevinden. Een
eventuele calamiteit kan daardoor beter worden voorkomen dan wel sneller wor
den aangepakt.

Met deze brief wil ik u waarschuwen dat, indien en zodra een overtreding van één
( ., of meer bovengenoemde bepalingen wordt aangetroffen, handhavend zal worden

opgetreden. De artikelen 46 van de Wvgs en 76 van de Spoorwegwet geven mij
daartoe de bevoegdheid.

Overtredingen
Op 26 juli 2011 op het rangeeremplacement Waalhaven te Rotterdam zijn de

volgende overtredingen geconstateerd:
1. Overtreding van de sectie 1.4.1.1 van het RID
2. Overtreding van de sectie 5.4.3.1 van het RID

Het ging hier om het ontbreken van cle schriftelijke instructies.

Op 31 juli 2011 op het rangeeremplacement Kijfhoek te Zwijndrecht zijn de vol
gende overtredingen geconstateerd:

1. Overtreding van de sectie 1.4.1.1 van het RIO
2. Overtreding van de sectie 1.4.2.2.5 van het RID

Het ging hier om het onjuist aanleveren van informatie aan de infrastructuurbe
heerder.
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Overwegingen
Het gaat hier om handelingen met gevaarlijke stoffen, waarvan voor alle betrok
kenen duidelijk moet zijn met welke stoffen hij te maken heeft, en waarvan duide
lijk moet zijn waar zich die bevinden. Een eventuele calamiteit kan daardoor beter
worden voorkomen dan wel sneller worden aangepakt.

Het RID gaat uit van een ketenbenadering, waarin alle betrokkenen in die keten
een verplichting hebben. Vervoerders worden In die keten aangemerkt als betrok
kene.

Op grond van artikel 5:32 van de Algemene wet bestuursrecht is een bestuursor
gaan, indien het bevoegd is een last onder bestuursdwang op te leggen, tevens
bevoegd om in plaat5 daarvan een last onder dwangsom op te leggen. Een last
onder dwangsom lijkt mij meer dan een last onder bestuursdwang, passen bij
deze overtredingen.

Gelet oo het voorgaande ben ik voornemens ter zake van oenoemde over
treding aan uw onderneming een last onder dwanasom go te lecoen.

Zienswijze
Ik stel u in de gelegenheid uw zienswijze binnen twee weken na dagtekening van
deze brief bij voorkeur schriftelijk kenbaar te maken.
U kunt uw zienswijze sturen aan: Inspectie Verkeer en Waterstaat, t.a,v. het hoofd
Handhaving Gevaarlijke stoffen, mevrouw C.P.M. Broeren, postbus 1511, 3500 BM
Utrecht.

Deze brief bevat geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht.
Daarom is het niet mogelijk een bezwaar of beroep in te dienen.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,

namens deze,

Inspectie Verkeer en
Waterstaat
Rail. en Wegvervoer
Handhaving Gevaarlijke
Stofren

Datum
oktober 2011

Ons kenmerk
lenM/IVW-2011/11224

DE JNs’ -IWRJL EN WEGVERVOER,
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Rurbahn

Inspectie Verkeer en Waterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Postbus 1511
3500 BM Utrecht
Tav. Afd. Gevaarlijke Stoffen

Datum: 20 oktober 2011

Betr. I&M/IVW-201 1/11 224-b

Geachte

27 OKT 71i

-— ———

—j.

1 1 bU ‘‘.
.ifl

Naar aanleiding van uw schrijven van 7 oktober j.I. mbt overtreding
geconstateerd op 31juli 2011 willen wij U volgende informatie
geven:

Het betreft hier trein nr. 43941 — Maasvlakte naar Keulen met
tussen opstelling te Kijfhook. Dit betreft geen trein van de
Rurtalbahn Benelux BV zoals wij ook vermeld hebben tijdens het
gesprek met IVW bij opmaken proces verbaal. Wij verzoeken U dan
ook dit schrijven correct te adresseren naar vervoerder HGK.

Aangezien RTB de operationele afhandeling namens HGK doet
kunnen wij U wel toelichting geven op deze Overtreding en wel als
volgt:

Overtreding conform 1.4.1.1 + 1.4.2.2.5.:

Trein geladen bij de ECT op de maasviakte in de nacht van 29 op
30 july. Opdrachtgever in deze de railoperator Alcotrans. RSC Delta
treedt in deze op namens Alcotrans als agentuur voor de
documentatie en verzorgt in deze de Iaadlijsten en overige
documentatie waaronder het vervoersdocument conform RIO 5.4
en Iaadlijsten voor terminal en vervoerder. Gedurende het
beladingsproces zijn er door het RSC Delta een veelvoud aan
laadlijsten gestuurd naar ECT Delta (terminal), HGK (vervoerder)
en Alcotrans, tevens is er een CIM Vrachtbrief (vervoersdocument
met daarop de informatie gevaarlijke stoffen conform Hfst 5.4
opgemaakt). Aansluitend is deze trein gaan rijden op zaterdag 30
july, wagenlijsten mci. gevaarlijke stoffen zijn op 30!7 om 0208 uur

Rurtalbahn Benelux LV.
AlbeflPlesrnanweg 121141
3088 GC Rotterdam

Phone +31(0)10128333.50
Far ÷31 (0)10 t 28333-51

Einail: ênlo@Turtdlbahn.nI
Internet we.w,rurtatbahn.nI

ING Bank 66.9667.633
IBAN NL711NGB0669667633
BIC INGBNL2A

Dwectie
Ewald Sdinrlu
Jeen Brouwer

BTW-nummer N18176.t 3.900.801
Kvk nummer 24409278



Rurjbahn

naar OVGS Systeem van Prorail/Keyrail gestuurd. Trein is
vervolgens op zaterdag gereden van Maasviakte naar Kijfhoek en
aldaar opgesteld voor gepland vertrek op Zondag.

Zondag inspectie uitgevoerd door (‘1W en daar is volgende
geconstateerd:

- Gegevens gevaarlijke stoffen waren aanwezig
- CIM Vrachtbrief met informatie gevaarlijke stoffen

correspondeerde niet met juiste positie containers op de
trein, noch op de wagenljst. CIM was niet gecorrigeerd op
verandering in belading van de trein door RSC.

- Trein mci. gevaarlijke stoffen was aangemeld via OVGS,
betrof 4x leeg ongereinigde containers 60/2078-ki. 6.1 met
Toiuyiendiisocyanat, echter positie opgegeven was op
wagen nr. 15 (1 container) plus wagen nr. 16 (3 containers)
waarbij in de praktijk de containers geladen zijn op wagen nr.
15+16+17+20 (zelfde containers, zelfde inhoud). Hiermee
was dus de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen conform
RID geregeld, en ontbrak het uitsluitend aan de juiste positie
(wagon-cntr combinatie).

- 1VW heeft hierop HGK-RTR benaderd en aansluitend is de
juiste informatie verstuurd naar OVGS.

Aansluitend zijn volgende acties genomen door HGK-RTB:
- Operator Alcotrans aangesproken (schriftelijk) op aanleveren

juiste informatie konform RID 5.4
- Operationele afdeling aangesproken op missen verandering

belading van de vele laadlijsten die zijn ontvangen.
- RSC Delta aangesproken op vele wijzigingen laadlijsten,

ontbrekende gegevens op de laadlijsten en foutieve CIM
(vervoersdocument) en aangegeven dat elke wijziging van
Lading ook moet leiden tot wijziging van de CIM Vrachtbrief.
Dit is ook tegenstrijdig met de afspraken zoals gemaakt in Rurtalbahn Benelux BV.

Ketenregi&op de havenspoorljn. fesmanweg 121•141

- HGK aangesproken op controles hierop 30 Ro(trdain

- Machinist in kwestie aangesproken op het niet juist uitvoeren +31(0)10128333.50

van de verplichte wagentechnische controle, betrof hier Fax ÷31(0)10128333-51

inhuur machinist van FlexRailMasters (door 1VW erkend als Emai in(o@rutaIbahn.al
personeelsieverancier) en machinist in kwestie zit inmiddels Intemet: wswe.wr1aalin

naar aanleiding diverse klachten over kwaliteit in een ontslag
procedure bij zijn werkgever FRM. ING Bank 66,96.67.633

WAR N1711NG80069667633
BIC INGBNI2A

Naar aanleiding van bovenstaande zijn wij van mening dat HGK Dire

conform RIO wetgeving 1.4.2.2.1 heeft gehandeld , als vervoerder EweldSchmitz
Jeen Brouwer

BTW-nummer N181 76.13.900.801
Kvtc nummer 24409278



Rurbahn

ben je namelijk verplicht “steekproeven” uit te voeren en moet je je
kunnen verlaten op de keten.

Gezien het feit dat de oorsprong van de fouten ligt in de vele last
minute veranderingen van de laadlijsten welke opgesteld worden
door het RSC in opdracht van Alcotrans en het niet aanpassen van
de CIM Vrachtbrief (vervoersdocument), plus het feit dat bij de
infrabeheerder wel degelijk bekend was dat er op deze trein
gevaarlijke stoffen geladen waren (alleen de exacte positie van de
lading was niet correct) zijn wij van mening dat de door U
opgelegde sanctie — last onder dwangsom, als sanctie
disproportioneel is ten opzichte van het geconstateerde
tekortkomingen (overigens hebben wij in deze geen kopie van het
protocol mogen ontvangen ?).

Wij zouden U derhalve dan ook vriendelijk willen verzoeken dit
schrijven naar de HGK (als zijnde verantwoordelijk vervoerder) niet
te sturen als zijnde een “last onder dwangsom” maar als een
geconstateerde tekortkoming met het verzoek tot het nemen van
verbetermaatregelen in deze.

Rij voorbaat dank,

Hoogachtend,

Rurtalbahn Benelux BV.

(-
Rurtalbahn Benelux BV.
Albert Plesrnanweç 121-141
3088 GC Rotterdam

Phone +31(0)10128333.50

Fax +31(0)10128333.51

Entail: inFo@ruialbahanl

hilernel: iw.rurtalbahn.nI

ll Bank 66.96.67.633
IBAN N1711NG80669667633

BIC INGBNL2A

Directie

Ewald Schmitz

ieerr &oUwef

BTW-nummer NL8 176.13.900.881
Kvk nummer 24409278
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Inspectie Verkeer en Waterstaat
Ministerie van ln,frasmictuuren Milieu

ReLouredes Postbus 1511 3500 ISM Utrecht

Rurtalbahn Benelux BV xvw
t.a.v. de directie Rafl• en Wegvervoer
Albert Plesmanweg 121 141
3088 GC ROTTERDAM Utrecht

Postbus 1511.
3500 BM Utrecht

Contactpersoon

M +31(0)1
F 070-

@lvw.flI

Ons kenmerkDatum 15 november 2011 leflM/1VW-2011f13444( Betreft Beschikking last onder dwangsom (randnummer Uw kenmerk1j 1.4.2.2.5)

Geachte directie,

In artikel 4 respectievelijk 5 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (hierna te
noemen: Wvgs) is onder meer bepaald dat het verboden is handelingen te
verrichten als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Wvgs, voor wat betreft
gevaarlijke stoffen met een vervoermiddel per spoor. In artikel 3 van deze Wvgs is
bepaald dat bepaalde categorieën stoffen, die bij de Regeling vervoer over de
spoorweg van gevaarlijke stoffen (hIerna te noemen: VSG) zijn aangewezen,
uitgezonderd zijn van dit verbod mits de in deze VSG gestelde regels in acht zijn
genomen.

Bij deze VSG behoren de volgende bijlagen:
a) Bijlage 1: voorschriften betreffende het vervoer van gevaarlijke stoffen op

Nederlands grondgebied over de spoorweg, zijnde de Nederlandse
vertaling van het RIO;

b) Bijlage 2: voorschriften In afwijking van of in aanvulling op bijlage 1;
c) Bijlage 3: erkende instanties als bedoeld in artikel 1 van de VSG.

Overtreding
Op zondag 31juli 2011, op of omstreeks 07.55 uur werd door een toezichthouder
van cie inspectie Verkeer en Waterstaat (hierna te noemen: IVW) op spoor 156
van rangeeremplacement Kijf’hoek, gelegen In de gemeente Zwljndrecht, een trein
van uw onderneming gecontroleerd, met nummer 43941. De trein vervoerde
wagens van Maasviakte naar Keulen, met een tussenstop te Kijfhoek. in de trein
waren op de wagens zowel containers als tankcontainers geplaatst, alle
vervoermiddelen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, Wvgs.

De toezichthouder heeft vastgesteld dat in de trein was opgenomen de wagen met
het nummer 3385 4552 197-7. Op deze wagen was een tankcontainer met het
nummer EXFU 080472-9 geplaatst. Aan de hand van de vervoerdocumeriten en
aan de hand van cle op de tankcorttainer aangebrachte kenmerken, is door de
toezlchthouder vastgesteld dat de tankcontainer leeg en ongerelnigd was van
Tolueencliisocynaat (UN2078).

Bij de controle as vastgesteld dat door uw onderneming in strijd is gehandeld met
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randnummer 1.4.2.2.5 van bijlage 1 van het VSG. Dit randnummer luidt; ivw
“De vervoerder moet waarborgen dat de beheerder van de gebruikte Rai- en Wegvervoer

spoorweginfrastructuur te allen tijde gedurende het vervoer snel en onbeperkt Midden

toegang kan krijgen tot de informatie die het hem mogelijk maakt te voldoen aan
Datumde voorschriften van 1.4.36.b.
IS november 2011

Ons kenmerkDe overtreding is vastgesteld op grond van de bevinding van de toezichthouder Ienf.IJIVW-2011/13444
dat door u op de wagenhijst van trein 43941 geen UN nummer voor de wagen met
het nummer 3385 4552 197-7 was vermeld, terwijl op deze wagen in de daarop
geplaatste tankcontainer de hierboven vermelde gevaarlijke stoffen werden
vervoerd.

Gebruikelijk is dat ii door middel van het aan de beheerder ter beschikking stellen
van de wagenlijst voldoet aan de informatieplicht uit randnummer 1.4.2.2.5.
Alleen indien u aan de beheerder een wagenhijst verstrekt die in overeenstemming
is met de werkelijke inhoud en samenstelling van de betreffende trein, voldoet u
aan de verplichting uit het hierboven aangeduide randnummer 1.4.2.2.5. De
beheerder van de betreffende hoofdspoorweglnfrastructuur Is Keyrail B.V. te
Zwij ndrecht.

Dat betekent dat met betrekking tot dit vervoermiddel op 31 juli 2011 is
gehandeld in strijd met het In artikel 4, respectievelijk artikel 5 van de Wvgs
opgenomen verbod.

Uit oogpunt van zorgvuldigheid heb ik u per brief van 7 oktober 2011 mijn
voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom aangekondigd. Daarbij
heb ik u in de gelegenheid gesteld om mij uw zienswijze kenbaar te maken. Op 27
oktober 2011 heeft u uw brief met daarin uw zienswijze mij bereikt1.

In deze brief geeft u aan dat de operationele afhandeling door Rurtalbahn gedaan
wordt, maar dat HGK de vervoerder van trein 43941 is. Daarmee lijkt u aan te
geven dat het voornemen tot het opleggen van de last onder dwangsom niet aan
u bekend gemaakt zou moeten worden.
Zoals hierboven is aangegeven worden de wettelijke eisen voor het vervoer van
gevaarlijke stoffen met een vervoermiddel over spoor gegeven In de Wvgs c.a. Uit
deze Wet leid ik af dat de hierin gegeven bepalingen zich richten op de
onderneming die het vervoer feitelijk uitvoert. Dit valt onder andere af te leiden
uit artikel 2, eerste lid sub a. van de wet en uit de deFinities van bijlage 1,
randnummer 1.2.1. In dit randnummer is bepaald dat de vervoerder is: “de
onderneming die het vervoer met of zonder vervoersovereenkomst ultvoerth. Vast
staat en ook door u niet betwist is dat Rurtalbahn Benelux BV het vervoer van
trein 43941 feitelijk uitvoerde. Daarmee is Rurtalbaha Benelux BV de
onderneming die de overtredIngen zoals hierboven vermeld heeft begaan.

Sanctie
In vervolg op deze brief, alsmede de publicatie van het rapport “weten wat er
staat” (Onderzoek naar treinen met gevaarlijke stoffen op emplacementen, d.d.
15juni 2011 als gepubliceerd op de website www.ivw.nl) leg ik u met toepassing
van artikel 46 van de Wvgs en artikel 5:32 van de Algemene wet bestuursrecht
een last onder dwangsom op. Ik neem dit besluit in het belang van de bevordering
van de openbare veiligheid, waaronder mede moet worden verstaan de veiligheid

6nefd.d 2Ooktober2011vanI
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van degenen die direct bij het vervoer betrokken zijn, maar ook de veiligheid van zvw
de omgeving en van al degenen en al hetgeen zich daar bevindt. RQ- er Wegvervoer

HandhtMrg Midden

De last houdt in dat ik u sommeer te allen tijde te voldoen aan de voor uw
onderneming geldende bepalingen op het gebied van schriftelijke instructies bij 2011het vervoer van gevaarlijke stoffen, in casu randnummer 1.4.2.2.5 uit bijlage 1 bij Ons kenmerkhet VSG,

13444

1nden u niet aan deze last voldoet, verbeurt u een dwangsom van € 5000,
(vijfduizend euro) per geconstateerde overtreding, met een maximumbedrag van
C 25000,- (vijfentwintigduizend euro). Ik acht gezien de zwaarte van het
geschonden belang en gelet op de beoogde werking, de hoogte van deze
dwangsom redelijk.

De komende maanden zullen toezichthouders van JVW het toezicht op de naleving
van de hierboven vermelde bepalingen intensiveren.

Dwangsommen kunnen pas worden verbeurd, een week na Inwerkingtreding van
dit besluit (begunstigingstermijn). Indien de dwangsombeschikking twee jaar na
haar inwerkingtreding van kracht is zonder dat de dwangsom is verbeurd, komt
deze te vervallen.

Rechtsbeschermi ng
Deze brief is een besluit ingevotge de Algemene wet bestuursrecht, waartegen een
belanghebbende binnen een termijn van zes weken na clagtekening bezwaar kan
maken. Het bezwaarschrift dient minimaal te voldoen aan het bepaalde in artikel
6:5 van de Algemene wet bestuursrecht en te worden gericht aan de

Minister van Infrastructuur en Milieu
per adres IVW/Rail- en Wegvervoer

Juridische zaken
Postbus 1511

3500 BM Utrecht

Voor alle duidelijkheid zij vermeld dat het maken van bezwaar geen schorsende
werking heeft.

Bij onverwijlcie Spoed kunnen belanghebbenden die bezwaar hebben ingediend
binnen de hiervoor vermelde termijn, voorlopige voorziening vragen aan de
President van de Rechtbank van het rechtsgebied waar uw onderneming gevestigd
is.

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU
namens deze,
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Inspectie Verkeer en Waterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Reto,jrrcs Fostbu 1513 3500 BM Utrecht

Rurtalbahn Benelux BV zvw
La.v. cie directie RaiI fl WCQVeTvoer
Albert Plesmanweg 121-141 iiandhav,ng Midden

3088 GC RO1TERDAM Utrecht
PQMbU5 1511
3500 BM Utrecht

Contactpereoon

M +31(0)6
F 070’4564190

‘ivw fl1

Ons kenmerkDatum 15november2011 lenH/IVW-2Q11/13445

( Betref’t Beschikking last onder dwangsom (randnummer 5.4.3.1) Uwkenmcrk
t,

Geachte directie,

In artikel 4 respectievelijk 5 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (hierna te
noemen: Wvgs) is onder meer bepaald dat het verboden is handelingen te
verrichten als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Wvgs, voor wat betreft
gevaarlijke stoffen met een vervoermiddel per spoor. In artikel 3 van deze Wvgs is
bepaald dat bepaalde categorieën stoffen, die bij de Regeling vervoer over de
spoorweg van gevaarlijke stoffen (hierna te noemen: VSG) zijn aangewezen,
uitgezonderd zijn van dit verbod mits de in deze VSG gestelde regels In acht zijn
genomen.

Bij deze VSG behoren de volgende bijlagen:
a) Bijlage 1: voorschriften betreffende het vervoer van gevaarlijke stoffen op

Nederlands grondgebied over de spoorweg, zijnde de Nederlandse
vertaling van het RID;

b) Bijlage 2: voorschriften in afwijking van of in aanvulling op bijlage 1;
c) Bijlage 3: erkende instanties als bedoeld in artikel 1 van de VSG.

Overtreding
Op dinsdag 26 juli 2011, op of omstreeks 13.42 uur werd door een toezichthouder
van de Inspectie Verkeer en Waterstaat (hierna te noemen: WW) op spoor 305
van rangeerernpiacement Waalhaven, gelegen in de gemeente Rotterdam, een
trein van UW onderneming gecontroleerd, met nummer 51420, De trein was
onderweg van spoorwegemplacement Kljfhoek naar Maasvlakte. In deze trein
waren reservoirwagens als bedoeld In randnummer 1.2.1 van bijlage 1 bij het VSG
opgenomen. Aan de hand van de bij het vervoer aanwezige vervoerdocumenten
en de etiketten, die in overeenstemming met randoummer 5.3.2.2 uit bijlage 1 bij
het VSG op de wagens waren aangebracht, is door de toezichthouder vastgesteld
dat het vervoer betrof van 39 reservoirwagens, leeg en ongereinigd van Styreen,
Monomeer gestabiliseerd (UN2055),

Bij deze controle werd vastgesteld dat door uw onderneming in strijd is gehandeld
met randnummer 5.4.3.1 van bijlage 1 van het VSG. Dit raridnummer luidt:
“Als hulpmiddel tijdens een noodsituatie die kan voorkomen tijdens het vervoer
moeten schriftelijke instructies In de in 5,4.3.4 gespecificeerde vorm worden
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meegevoerd in de cabine van de machinist en zij moeten snel beschikbaar zijn.” zvw
Rali- en Wegvervoer

De overtreding is vastgesteld op grond van de bevinding van de toezichthouder Midden

dat door de machinist die in uw opdracht op de betreffende trein aanwezig was, de
In randnummer 5.4.3.1 bedoelde instructie niet kon worden overlegd. Door de 2011
betreffende machinist is verder aangegeven dat hij niet wist dat de instructie op Ons kenmerkde locomotief aanwezig moest zijn. IenP4/IVW201i/13445
Op woensdag 3 augustus 2011 is door de toezichthouder van IVW navraag gedaan
bij uw veiligheidsadviseur. Ook bij hem was niet bekend dat op de locomotief
schriftelijke instructies, zoals Is bepaald in het hierboven vermelde randnummer,
op de locomotief aanwezig moeten zijn.

Dat betekent dat met betrekking tot deze vervoermiddelen op 26juli 2011 Is
gehandeld in strijd met het in artikel 4, respectievelijk artikel S van de Wvgs (opgenomen verbod.

Uit oogpunt van zorgvuldigheid heb ik u per brief van 7 oktober 2011 mijn
voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom aangekondigd. Daarbij
heb ik u in de gelegenheid gesteld om mij uw zienswijze kenbaar te maken. Op 27
oktober 2011 heeft u uw brief met daarin uw zienswijze mij bereikt1.

In deze brief erkent u dat dein randnummer 5.4,3.1 bedoelde informatie niet
aanwezig was op de trein. Verder geeft u, kort weergegeven, aan het niet eens te
zijn met het opleggen van de sanctie op grond hiervan, omdat naar uw mening u
niet kon weten dat randnurnmer 5.4.3.1 op 1 januari 2011 in werking is getreden.
Ik deel uw mening niet. De betreffende wijziging van bijlage 1 van het RID is
bekend gemaakt in de Staatscourant nr, 20336 d.d. 22 december 2010. Daarin is
ook bekend gemaakt dat de regeling in werking treedt op 1januari 2011. U kunt
er zich niet op beroepen dat u de inwerkingtreding van de betreffende regeling
niet hoefde te kennen. Voor zover u vanwege de informatie die vanuit mijn
Inspectie op het interriet Is gepubliceerd In verwarring bent gebracht, betreur Ik
dat. Dat laat echter onverlet dat het uw verplichting is, zeker als vervoerder van
gevaarlijke stoffen over het spoor, dat u zich op de hoogte stelt van wijzigingen in

( de voor u geldende regelgeving. Voor de volledigheid vermeld Ik nog dat in de

) toelichting in de voorrioemde Staatscourant de betreffende wijziging van artikel
5.4.3.1 expliciet wordt benoemd.

Sanctie
In vervolg op deze brief, alsmede de publicatie van het rapport weten wat er
staat” (Onderzoek naar treinen met gevaarlijke stoffen op emplacementen, d.d.
15 juni 2011 als gepubliceerd op de website www.ivw.nl) leg ik u met toepassing
van artikel 46 van de Wvgs en artikel 5:32 van de Algemene wet bestuursrecht
een last onder dwangsom op. Ik neem dit besluit in het belang van de bevordering
van de openbare veiligheid, waaronder mede moet worden verstaan de veiligheid
van degenen dle direct bij het vervoer betrokken zijn, maar ook de veiligheid van
de omgeving en van al degenen en al hetgeen zich daar bevindt.

De last houdt in dat Ik u sommeer te allen tijde te voldoen aan de voor uw
onderneming geldende bepalingen op het gebied van schriftelijke instructies bij
het vervoer van gevaarlijke stoffen, In casu randnummer 5.4.3.1 uit bijlage 1. bij
het VSG.

1 Brief d.d. 20 oktober 2011 vsn
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WWIndien u niet aan deze tast voldoet, verbeurt u een dwangsom van € 5000,- RU- en Wegvervoer
(vijfduizend euro) per geconstateerde overtreding, met een maximumbedrag van Handhav)n Midden

€ 25.000,- (vijfentwintigduizend euro). Ik acht gezien de zwaarte van het
geschonden belang en gelet op de beoogde werking, de hoogte van deze 2011dwangsom redelijk.

On kenmerk
leriM/IVW.2D 11fl 3445De komende maanden zullen toezichthouders van IVW het toezicht op de naleving

van de hierboven vermelde bepalingen intenslveren.

Dwangsommen kunnen pas worden verbeurd, een week na inwerkingtreding van
dit besluit (begunstiglngstermijn). Indien de dwangsombeschikking twee jaar na
haar inwerkingtreding van kracht is zonder dat de dwangsom is verbeurd, komt

( deze te vervallen.

Recbtsbescherrning
Deze brief is een besluit ingevolge de Algemene wet bestuursrecht, waartegen een
belanghebbende binnen een termijn van zes weken na dagtekening bezwaar kan
maken. Het bezwaarschrift dient minimaal te voldoen aan het bepaalde In artikel
6:5 van de Algemene wet bestuursrecht en te worden gericht aan de

Minister van Infrastructuur en Milieu
per adres IVW/RaIl- en Wegvervoer

Juridische zaken
Postbus 1511

3500 BM Utrecht

Voor alle duidelijkheid zij vermeld dat het maken van bezwaar geen schorsende
werking heeft.

Bij onverwijlde spoed kunnen belanghebbenden die bezwaar hebben Ingediend
binnen de hiervoor vermelde termijn, voorlopige voorziening vragen aan de
President van de Rechtbank van het rechtsgebled waar uw onderneming gevestigd

( is.
(!)

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU
namens deze,

-

EN WEGVERVOER

mr. P. Hoekstra
Hoofdinspecteur
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Rurbahn

Inspectie Verkeer en Waterstaat
Rail! en Wegvervoer
Handhaving Midden
T.a.v.
Postbus 1511
3500 BM Utrecht

Datum: 12-12-2011
Ons kenmerk:
Uw Kenmerk: lenM!IVW-2011/1 3444

Geachte

Refererend aan uw kenmerk, hebben wij met verbazing kennis
genomen van uw antwoord.
Rurtalbahn Benelux BV is het volledig eens met de door de
Inspectie geconstateerde overtreding, echter de afhandeling is naar
onze mening onjuist en onlogisch. Een en ander staven we op
onderstaande voorbeelden:

- Indien een spoorwegonderneming werkzaamheden uitvoert
onder attest van -‘ onder treinnummer van - en dus onder
verantwoording van een andere spoorwegondememing,
wordt bij het ontstaan van een bijzonder voorval het voorval
toegekend aan de spoorwegonderneming onder wiens attest
en verantwoording is gereden en niet aan de
spoorwegondememing die het voorval daadwerkelijk heeft
veroorzaakt. Dat vervolgens de verantwoordelijke partij evt
schade doorbelast aan de partij, die gebruik heeft gemaakt
van het attest van de eindverantwoordelijke, is een andere
zaak.

IlurtIhahn Benelui av.
- Wanneer een spoorwegonderneming bij een bijzonder Alben Ptesmanweg I21141

voorval is betrokken en de betrokken machinist is ingehuurd 30 GC Rotlerdam

bij een (door IVW erkende) personeelsteller, wordt niet de i’ + Ioioi.so
personeelsteller maar de spoorwegonderneming als de Fair +31(0)10128333-51
eindverantwoordelijke partij gezien en ook evt ter [
verantwoording geroepen. Inte’nel ww.nineainn

Waarom zou het in dit geval nu we het hebben over een ING BIflk 66.96.67.633

overtreding mbt gevaarlijke stoffen en het VGS anders zijn? HGK 066633

is de vervoerder onder wiens attest en dus onder wiens
verantwoording de werkzaamheden zijn uitgevoerd.

EwaM Sdwini
Jeen Brotmer

B1Wnummer N18176.13900.B01
Kvk nummer 24409278



!!taIhI1

HGK heeft een B-attest voor Nederland en is daarmee een erkende
spoorwegonderneming in Nederland. HGK huurt Rurtalbahn
Benelux BV in om de operationele afhandeling in Nederland te
verzorgen: het aanvragen van paden en het bijsturen van de
treinen. Indien de leverancier Rurtalbahn Benelux BV daar een fout
in maakt, blijft de verantwoordelijk spoorwegonderneming gewoon
verantwoordelijk en aansprakelijk.

HGK huurt het personeel van MEV in om de treinen in Nederland
daadwerkelijk te rijden. Zo ook in dit specifieke geval.
Daadwerkelijk heeft Rurtalnbahn in dit geval dan ook niet meer
gedaan namens HGK dan het aanvragen van een pad en het
opstellen van de wagenlijst en beremminsgstaat. Deze laatste was
inderdaad onjuist opgesteld, maar wel onder verantwoording van
en namens HGK.

Rurtalbahri Benelux BV blijft daarom van mening dat niet
Rurtalbahn Benelux BV maar HGK de beschikking onder
dwangsom dient te krijgen. Hoe HGK vervolgens met Rurtalbahn
Benelux BV om dient te gaan, is een vervolgtraject van HGK als
eiridverantwoordelijke partij.

Het door u aangehaalde art 2, eerste lid sub a van de wet en de
definitie van “vervoerde r”onder randnummer 1.2.1. laten naar onze
mening onverlet dat HGK in deze de vervoerder was en niet
Rurtalbahn Benelux BV.

t) Wij verzoeken U dus uw mening te herzien en de correspondentie
en gevolgen van de door IVW geconstateerde feiten bij de juiste
vervoerder neer te leggen zijnde HGK.

Rurtalbahn Benelux B.V.
Bij voorbaat dank, ettPIesmanweg 121-141

3088 GC Rotterdam

Plione +31(0)10128333.50
Fax ÷31(0)10I28333-S1

Ema: mloturialbahn ni
Inremet: ww.rurtalbahn.nl

ING Bank 6696.67.633
IBAN N1711NG80669667633
BIC INGBNL2A

Dwectle
Ewald Schniti
Jeen 8roret

8TWnummer Nt817613.900.801
kvk nummer 24409278





Inspectie Leefomgeving en Transport
!Iiiiisterie van 1nfrasrucuwren Milieu

> Retouradres Postbus 1511 35005M Utrecht

Rurtalbahn Benelux B.V. JLT
T.a.v. Rel? en Wegvervoer

Hendhaving Wegvervoer IVAlbert Plesmanweg 12 1-141
Curopaiaan 40

3088 GC ROTTERDAM Utrecht
Postbus 153.1
3500 8H Utrecht

Contactpersoon

T 070-
M +31(0)6
r 070-4564190

ILenT.nI

Datum 18 april 2012 kei

Betreft Beslissing op bezwaar
Uw kenmerk

Geachte

Op 12 december 2011 heeft u namens Ruthalbahn Benelux B.V. (hierna: Rurtal
bahn) bezwaar gemaakt tegen de beschikking van 15 november 2011 betreffende
het opleggen van een last onder dwangsom (kenmerk: IenM/IVW-2011/13444).

Bij brief van 4 januari 2012 is de ontvangst van uw bezwaarschrift bevestigd en
bent u gewezen op uw recht om gehoord te worden als bedoeld In artikel 7:2 van
de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb). Middels het door u op 17 januari
2012 ingevulde hoorzittingsformulier heeft u mij bericht van dit recht af te zien.

Inhoud bezwaarschrift
Ter voorkoming van onnodige herhaling wordt hierbij voor de inhoud van het
bezwaarschrift verwezen naar uw brief van 12december 2011. De Inhoud daarvan
wordt hier als herhaald en ingelast beschouwd.

Van toepassing zijnde wet- en regelgeving
In artikel 5 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs) is onder meer bepaald
dat het verboden is handelingen te verrichten als bedoeld in artikel 2, eerste hd,
van de Wvgs voor wat betreft gevaarlijke stoffen met een vervoermiddel per
spoor.

In artikel 3 van de Wvgs is bepaald dat bepaalde categorieën stoffen, die bij de
Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen (VSG) zijn
aangewezen, uitgezonderd zijn van dit verbod mits de in de VSG gestelde regels
in acht zijn genomen.

Bij de VSG behoren de volgende bijlagen:
a) Bijlage 1: voorschriften betreffende het vervoer van gevaarlijke stoffen op

Nederlands grondgebied over de spoorweg zijnde de Nederlandse vertaling
van het RID;

b) Bijlage 2: voorschriften in afwijking van of in aanvulling op bijlage 1;
c) Bijlage 3: erkende instanties als bedoeld in artikel 1 van de VSG.
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ILT
Randnummer 1.4.2.2.5 van bijlage 1 van het VSG luidt: Rail en Wegvervoer

Handhaving Wegvervoer LV

De vervoerder moet waarborgen dat de beheerder van de gebruikte
Dspoorweginfrastructuur te allen tijd gedurende het vervoer snel en onbeperkt

toegang kan krijgen tot de informatie dle het hem mogelijk maakt te voldoen aan One kenmerk
de voorschriften van .l.4.3.6.b e-3-112351.aol

Artikel 46 van de Wvgs luidt:
Onze Mînister is bevoegd tot oplegging van een last onder bestuursdwang ter
handhaving van de bij of krachtens deze wet gestelde verplichtingen.

Artikel 5:32, lid 1, Awb luidt:
Een bestuursorgaan dat bevoegd is een last onder bestuursdwang op te leggen,
ken In plaats daarvan aan de overtreder een last onder dwangsom opleggen.

Ontvankelijkheid
Alvorens inhoudelijk in te gaan op uw bezwaarschrift dient vastgesteld te worden
of het bezwaarschrift ontvankelijk is.

Op grond van artikel 8:1 in samenhang met artikel 7:1 en artikel 6:4 van de Awb
dient het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van een
bestuursorgaan te geschieden door een belanghebbende. Artikel 1:2, eerste lid,
van de Awb luidt: ‘Onder belanghebbende wordt verstaan: degene wiens belang
rechtstreeks bij een besluit is betrokken.’ Als geadresseerde van de beschikking
van 8 september 2011 is Rurtalbahn aan te merken als primair belanghebbende
en zijn de belangen van Rurtalbahn rechtstreeks bij het besluit betrokken.
Daarnaast voldoet het bezwaarschrift aan de in artikel 6:5 van de Awb gestelde
vereisten met betrekking tot de Inhoud.
Aldus stel ik vast dat uw bezwaarschrift ontvankelijk Is.

Feiten en omstandigheden
Op 31juli 2011 zijn door de Inspectie Leefomgeving en Transport (voorheen: In
spectie Verkeer en Waterstaat, hierna: de Inspectie) in het kader van de thema

( actie Weten wat er staat inspecties uitgevoerd op het rangeeremplacement Kijf-
hoek te Zwijndrecht.
De tijdens deze inspecties door de Inspectie gedane constateringen hebben de
Inspectie aanleiding gegeven Rurtalbahn middels een beschikking van 15 novem
ber 2011 een last onder dwangsom op te leggen.
Naar aanleiding van deze beschikking heeft Rurtalbahn mij op een brief van 12
december 2011 doen toekomen. Deze brief van 12 december 2011 is door mij
aangemerkt als bezwaarschrift gericht tegen de beschikking van 15 november
2011.

Overwegingen met betrekking tot uw bezwaarschrift
In uw bezwaarschrift geeft u aan dat u het volledig eens bent met de door de In
spectie geconstateerde overtreding, maar dat de dwangsombeschikkirig aan HGK
en niet aan Rurtalbahn gericht dient te worden.

Gelet op het feit dat u in uw bezwaarschrift heeft aangegeven dat u het volledig
eens bent met de geconstateerde overtreding zal daar door mij verder niet meer
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op worden ingegaan en zal ik mij beperken tot uw stelling dat de beschikking van ILT
15 november 2011 ten onrechte aan Rurtalbahn geadresseerd is. RalI en Wegver’.’aer

I-andhaving WeQvervoer W

In uw bezwaarschrift onderbouwt u uw stelling met een tweetal voorbeelden. Deze
Datu

voorbeelden tonen naar uw mening aan dat in deze kwestie aan HGK een last
onder dwangsom had moeten worden opgelegd, omdat HGI< de vervoerder is on-
der wiens attest en dus onder wiens verantwoording de werkzaamheden zijn uit- B-3-H-2351.001
gevoerd.

Ik kan uw stelling echter niet onderschrijven. Door u wordt namelijk uit het oog
verloren dat de door u geschetste voorbeelden betrekking hebben op overtredin
gen van de Spoorwegwet en uit de Spoorwegwet voortkomende regelgeving. In
dien er sprake zou zijn geweest van dergelijke overtredingen, zou uw stelling gro
tendeels juist zijn geweest, maar er is in casu sprake van overtreding van de Wet
vervoer gevaarlijke stoffen c.s. en daarin is, zoals ook reeds in de beslissing van
15 november 2011 Is aangegeven, in randnummer 1.2.1. van bijlage 1 de ver
voerder omschreven als ‘tde onderneming die het vervoer met of zonder vervoers-
overeenkomst uitvoert.”
Kortom, op grond van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen is de vervoerder de

onderneming dle het vervoer feitelijk uitvoert. Aangezien vaststaat - en door u
ook niet betwist wordt - dat Rurtalbahn het vervoer van trein 43941 feitelijk heeft
uitgevoerd, is Rurtalbahn aan te merken als de onderneming die de overtreding
heeft begaan. Ik kan dan ook niet anders dan op grond van het bovenstaande
concluderen dat het juist is dat Rurtalbahn de geadresseerde Is van de beschik
king van 15 november 2011 betreffende de opgelegde last onder dwangsom

BESLUIT
Gelet op het bovenstaande verklaar ik uw bezwaarschrift gericht tegen de be
schikking van 15 november 2011 ongegrond.

beroep
Indien u het met deze beslissing niet eens bent, kunt u daartegen binnen zes we
ken nadat de beslissing u is toegezonden beroep instellen bij de rechtbank te Rot

( terdam, sector Bestuursrecht. Voor het instellen van beroep is griffiegeld ver
( schuldigd.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MIUEU
namens deze,

2

-.—.-

-

WEGVERVOER

Ei
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Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Retouredres Postbus 1511 3500 OM Utrecht

TrainGroup B.V. ILT

De directie Rat en Wegver,,oer
tlandhavTng RaI?

Gieterijstraat 90 Luropalaan 40
2984 AB Ridderkerk Utrecht

Postbus 1511
3500 BM Utrecht

Contactpersoon

M +31(0)6
F 0?04564100

1LenTnI

Ons kenmerk
Datum 13 februari 2014 ILT2014/6267

Betreft Voornemen tot het opleggen van een last onder
dwangsom

Geachte directie,

Op zondag 2 februari 2014 hebben twee toezichthouders van de Inspectie
Leefomgeving en Transport (hierna te noemen ILT) geconstateerd dat door uw
onderneming de Wet vervoer gevaarlijke stoffen Is overtreden. Met deze brief wil
ik u meedelen dat ik voornemens ben u een last onder dwangsom op te leggen.
Deze sanctie moet er voor zorgen dat u zo 5nel mogelijk een einde maakt aan
deze overtreding. Voordat ik de last onder dwangsom opleg, stel ik u in de
gelegenheid uw zienswijze kenbaar te maken.

Achtereenvolgens ga Ik in deze brief In op het wettelijke kader, de door de
toezichthouder geconstateerde overtreding en de voorgenomen sanctie.

Wettelijk kader
In artikel 4 respectievelijk 5 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (hierna te
noemen: Wvgs) is onder meer bepaald dat het verboden is handelingen te
verrichten als bedoeld In artikel 2, eerste lid van de Wvgs, voor wat betreft
gevaarlijke stoffen met een vervoermiddel per spoor. In artikel 3 van deze Wvgs Is
bepaald dat bepaalde categorieën stoffen, die bij de Regeling vervoer over de
spoorweg van gevaarlijke stoffen (hierna te noemen: VSG) zijn aangewezen,
uitgezonderd zijn van dit verbod mits de In deze VSG gestelde regels In acht zijn
genomen.

BIJ het VSG behoren de volgende bijlagen:
a) Bijlage 1: voorschriften betreffende het vervoer van gevaarlijke stoffen op

Nederlands grondgebied over de spoorweg, zijnde de Nederlandse
vertaling van het RIO;

b) Bijlage 2: voorschriften In afwijking van of In aanvulling op bijlage 1;
c) Bijlage 3: erkende Instanties als bedoeld In artikel 1 van de VSG.

Overtreding

Op zondag 2 februari 2014 omstreeks 10.45 uur werd door twee Inspecteurs van
de ILT geconstateerd dat trein 50038 door vervoerder TrainGroup B.V, bestaande
uit 23 zogenaamde “open wagens” beladen met containers en tankcontainers op
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zaterdag 1 februari 2014 was vervoerd van de Waaihaven te Rotterdam naar de u.r
Kijfhoek te Zwijndrecht, terwijl voor trein 50038 bij Backoffice ProRail B.V een RaIJ en Wegvervoer

wagenlijst van treinnummer 50038 W5 ingediend voor het traject Pernis naar het Handhaving Rali

Rail Service Center Waalhaven.
De gegevens met betrekking het UN-nummer en treinsamenstelling kwamen niet 11’ar 2014
overeen met de daadwerkelijke treinsamenstelling gereden op het traject One kenmerk
Waalhaven te Rotterdam naar Kijfhoek te Zwijndrecht. ILT-2014/6267
Uw onderneming was ten aanzien van deze open wagens op zaterdag 1 februari
2014 de vervoerder, zoals bedoeld In sectienummer 1.2.1 van bijlage 1 bij het
VSG.

Op zondag 2 februari 2014 werd er in strijd gehandeld met artikel 5 van de Wet
vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs), juncto artikel 2, eerste lid van het Besluit
vervoer gevaarlijke stoffen, juncto bijlage 1 van het VSG, sectienummer 1.4.2.2.5.
Dit sectienummer luidt: De vervoerder moet waarborgen dat de beheerder van de
gebruikte spoorweginfrastructuur te allen tijde gedurende het vervoer snel en
onbeperkt toegang kan krijgen tot de informatie die het hem mogelijk maakt te
voldoen aan de voorschriften van 1.4.3.6.b). In sectienummer 1.4.3.6.b) wordt,
kort weergegeven en bepaald dat de beheerder ervoor zorg draagt dat hij te allen
tijde gedurende het vervoer snel en onbeperkt toegang heeft tot informatie over
de samenstelling van de trein, de UN nummers van de gevaarlijke goederen die
met de trein worden vervoerd alsmede de positie van elke wagen In de trein.

De overtreding Is vastgesteld op grond van de wagenlijst trein 50038 traject
Pernis naar het Rail Service Center Waalhaven, dle namens u aan ProRali B.V. was
verstrekt en door de Backof’fice van ProRail B.V. desgevraagd aan hen was
opgestuurd.

De beheerconcessie zoals is bedoeld In artikel 16 van de Spoorwegwet Is verleend
aan ProRali B.V. ProRail B.V. en KeyRail B.V. hebben, in samenwerking met de
concessleverlener, een overeenkomst gesloten waarin onder andere Is geregeld
dat KeyRail B.V. te Zwijridrecht, tussen 2008 en 2013 optreedt als beheerder voor
onder andere het rangeeremplacement Waalhaven. Ondanks deze overeenkomst
is door de toezichthouders bij de zogenaamde Backoffice van ProRail B.V. navraag
gedaan over de aldaar aanwezige beschikbare informatie over de samenstelling
van de trein, omdat ProRail B.V. de verkeersieidingtaak feitelijk uitvoert.

Gebruikelijk is dat u, door middel van het aan de beheerder ter beschikking stellen
van de wagenlijst voldoet aan de Informatleplicht uit sectienummer 1.4.2.2.5.
Alleen indien u aan de beheerder een wagenhijst verstrekt dle in overeenstemming
is met de werkelijke inhoud en samenstelling van de trein voldoet u aan dle
verplichting. Nu is geconstateerd dat de Informatie op de wagenhijst van trein
50038, voor wat betreft het hierboven vernielde onderdelen onjuist Is aangeduid,
is sprake van de hierboven aangeduide overtreding. Niet gebleken is voorts dat de
beheerder op enig andere wijze van u de beschikking heeft gekregen over de
informatie betreffende de juiste samenstelling en inhoud van de trein.

Het gaat bij de hiervoor omschreven overtredingen om handelingen met
gevaarlijke stoffen, waarvan het voor alle betrokkenen bekend moet zijn met
welke stoffen hij te maken heeft en waarvan duidelijk en bekend moet zijn waar
zich die bevinden.

Het RID, dat een bijlage is bij de Wvgs, gaat uit van een ketenbenadering, waarbij
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al cie betrokkenen bij het vervoer van gevaarlijke stoffen verplichtingen hebben.
Vervoerders worden In de keten aangemerkt als betrokkene.

Op grond van artikel 46 van de Wvgs ben Ik bevoegd tot het opleggen van een
last onder bestuursdwang bij overtreding van een bij of krachtens die wet gestelde
verplichting Op grond van artikel 5:32 van de Algemene wet bestuursrecht ben ik
tevens bevoegd om in plaats daarvan een last onder dwangsom op te leggen. Het
opleggen van een last onder dwangsom lijkt mij, ter zake van de in deze brief
omschreven overtredingen de meest voor de hand liggende sanctie om toe te
passen.

zLr
Rail en Wegvervoer
Handhaving Rali

Datum
13 rebruari 2014

Ons kenmerk
ILT-2014/6267

(
(J

Gelet op het voorgaande ben ik voornemens om u ter zake van de hiervoor
vermelde overtredingen een last onder dwangsom op te leggen. De last zal
inhouden dat ik ii sommeer te allen tijde te voldoen aan de voor uw onderneming
geldende bepalingen op het gebied van informatieverstrekking bij het vervoer van
gevaarlijke stoffen, in casu sectienummer 1.4.2.2.5 uit bijlage 1 bij het VSG.

Indien u niet aan deze last voldoet, verbeurt u een dwangsom van € 5000,-
(vijfduizend euro) per geconstateerde overtreding, met een maximumbedrag van
€ 25.000,- (vijfentwintigdulzend euro). Ik acht gezien de zwaarte van het
geschonden belang en gelet op de beoogde werking, de hoogte van deze
dwangsom redelijk.

Zienswijze

Uit oogpunt van zorgvuldigheid stel ik u in de gelegenheid, binnen drie weken na
dagtekening van deze brieF, uw zienswijze over dit voornemen aan mij kenbaar te
maken, bij voorkeur schrIftelijk. U kunt uw brief met daarin uw zienswijze sturen
aan: Inspectie Leefomgeving en Transport, t.a.v. het Hoofd van de afdeling
Handhaving gevaarlIjke stoffen, mevrouw C.P.M. Broeren, Postbus 1511, 3500 BM
Utrecht.

Voor de volledigheid deel ik u mede dat deze brief geen besluit bevat zoals is
bedoeld In de Algemene wet bestuursrecht. Daarom Is het niet mogelijk om naar
aanleiding van deze brief een bezwaarschrift in te dienen of in beroep te gaan bij
de bestuursrechter.

Hoogachtend,
DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
Namens deze,
DE INSPECTEUR ILT/RAIL- EN WEGVERVOER
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Binnenkomst

Betreft: ILT-2104/6267.zienswijze

Geachte

Ridderkerk, 26 februari 2014

Hierbij wil ik graag namens TrainGroup kort reageren op bovenstaande incident.

Het is voorgeschreven om een juiste wagenlijst in te dienen in OVGS en wij als TrainGroup voldoen aan
die eis door middel van een geautomatiseerd systeem (RailCube) welke de wagenlijsten aanmaakt en
communiceert met OVGS.

Bij deze gebeurtenis is echter op een voor ons ongebruikelijke wijze een dienstregelpunt RSCW
gebruikt om te vertrekken ipv Waalhaven richting Kijfhoek. Wel staat bij ons in het systeem na het
dienstregelpunt RSCW het dienstregelpunt Waalhaven genoemd, alleen accepteerde OVGS dit niet
omdat OVGS dit vertrek dienstregelpunt op deze route niet kent. 1-let zogenaamde vangnet voor
dergelijke situaties is een afleuring van de dienstregeling door de infrabeheerder, wat ook gebeurt is.

Daarna hebben wij nogmaals een wagenlijst ingediend alleen was deze wagenlijst van RSCW naar
Pernis. Aangezien dit wel een juist traject is, maar niet overeenkomt met de aangevraagde
dienstregeling aanvraag is voor ons vervolgens de vraag waarom wij een dienstregeling hebben
gekregen voor de route RSC, Waalhaven — Kijfhoek. Onze trein heeft vervolgens ook mogen vertrekken
van KeyRail.

Wij begrijpen dat wij het beter In de gaten hadden moeten hebben, maar zijn wel van mening dat het
vangnet niet gefunctioneerd heeft. Daarnaast zijn wij van mening dat in het licht van de
constateringen van uw inspecteurs dat wij zeer bewust met Gevaarlijke Stoffen bezig zijn, het
opgelegde voornemen tot het opleggen van een dwangsom een onevenredig hoge sanctie Is. Wij
hebben immers in eerste instantie wel een goede wagenlijst gemaakt en ingediend, alleen klopte het
vertrekkende dienstregelpunt niet terwijl de rest van de route wel goed was. Vervolgens heeft het
vangnet later zelfs op basis van een werkelijk verkeerde wagenlijst ons wel laten vertrekken.

Postbus 1511.
3500BM UTRECHT

(1

,eel het verzoek in om het voornemen in te trekken.
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