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Contactpersoon

Inspecteur
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M +31(0)6
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RILenT.nI

Datum 1 oktober 2012 One kenmerk

Betreft Afhandeling inspectie 1LT2012/2923o

Ons dossier
Ri-12V02.10024

Geachte directie,

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

Op maandag 24 september 2012, omstreeks 13.10 uur heb ik,
inspecteur en toezichthouder bij de Inspectie Leefomgeving en Transport, een
inspectie uitgevoerd op werkzaamheden op het emplacement Maastricht ter
hoogte van perron 6b.
De werkzaamheden bestonden uit het verwijderen van tegels en leggen van tegels
ten behoeve van veiligheidsmarkeringen op het perron, op basis van werkplek
beveiligingsinstructie PW/GRW nr 2012-890 conform RIE nummer LCA 2012 VM
016.
De uit te voeren werkzaamheden werden onder verantwoordelijkheid van uw
onderneming uitgevoerd.

Ik heb tijdens dat bezoek gesproken met de heren:
(geb, en (geb. ) beide ploegleden

van uw bedrijf;
(geb. ) en (geb. ) beide ploegleden

van Ouwejan en F. de Bruijn infra bv uit Zegveld;
geb. ) grenswacht (PW/GRW) van Spoortotaal bv uit

Zwijndrecht.

Hierbij is nagegaan of aan een aantal wettelijke bepalingen op het gebied van
arbeidsomstandigheden (aanrijdgevaar en electrocutie) en spoorwegwet (perso
neelseisen) werd voldaan.

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

Arbowet
Op basis van de Arbowet heb ik een overtreding geconstateerd, die ik hierna
beschrijf.
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ILT
Op datum, tijd en plaats, voornoemd, zag ik dat de werkzaamheden buiten het RaiL en Wegvervoer
risicogebied van aanrijdgevaar plaatsvonden in zone B (op de grens met zone A) RaI

met behulp van handgereedschap.
Datum

Ik zag dat vier personen allen een geel retroreflecterend vest droegen. Ik zag 1 oktober2Ol2

geen persoon met een oranje retroreflecterend vest ten teken te zijn belast met
de uitvoering van veiligheidstaak van grenswacht. Kort voor vertrektijd (13.13u)
gaf de trein van Maastricht naar Heerlen die gereedstond op spoor 6b een tyfoon
signaal. De ploegleden stopten het werk en stelden zich veilig op.
Ik sprak de ploegleden aan en vroeg of er een grenswacht aanwezig was. De heer

stond mij te woord en gaf aan dat de grenswacht onderweg was. De heer
verklaarde alvast te zijn begonnen met de werkzaamheden. De heer

gaf ook aan te weten dat er niet gewerkt mncht worden zonder grenswacnt.
Kort daarna arriveerde de grenswacht, de heer Ik vroeg hem naar de
veiligheidsinstructie. Daarin is vermeld dat het werk geschiedt onder toezicht van
een grenswacht. De heer gaf aan dat de ploegleden is verteld niet te (.
mogen werken zonder zijn aanwezigheid als grenswacht.

Voornoemde situatie is niet conform het “Voorschift Veilig werken” (VVW;
RLN000073-V005), versie juli 2010, de Brancherichtlijn “realiseren veilige werk
plek” (RLN00007S-V006), versie juli 2010 en van de stichting railAlert die als
stand der techniek gehanteerd wordt ter voorkoming van aanrijdgevaar.

Dit is een overtreding van artikel 16, 10e lid, van de Arbeidsomstandig
hedenwet, jundo artikel 3.2, le lid van het Arbeidsomslandighederibe
sluit, bestuurlijk beboetbaar gesteld in artikel 9.9b, le lid onder c van
datzelfde besluit.

De wetstekst van de overtreden bepalingen vindt u in de bijlage.
Indien tijdens inspecties opnieuw zich soortgelijke situaties voordoen, kan een
inspecteur een boeterapport opmaken.

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

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
namens deze,
DE INSPECTEUR ILT/RAIL EN WE/ERVOER,

In afschrift aan;
ProRail Directie, t.a.v. de heer ing. Moreelsepark 3, 3511
EP Utrecht;
ProRail Zuid, Postbus 624, 5600 AP Eindhoven;
Ouwejan en F. de Bruijn infra bv, Hoofdweg 177 T, 3474 JD Zegveld;
SpoorTotaal bv, Daltonstraat 43, 3335 LR Zwijndrecht.
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ACHTERGRONDGEGEVENS ILT

Rail en Wegvervoer
Handhaving Rel

ALGEMEEN
DatumInhoud teksten
1 oktober 2012

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

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

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

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

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

Normbladen kunnen worden ingezien of zijn tegen betaling verkrijgbaar bij:
het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN)
Vlinderweg 6, Postbus 5059
2600 GB Delft
tel. 0 15-2690390
fax 015-2690 190
Ook ken bij het NEN (www.nen.nl) nadere informatie worden ingewonnen over
(internationale) normalisatie.

Nadere informatie vindt u op www.arbo.nl en www.arbeidsinspectie.nl.
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Artikel 3.2. Algemene vereisten
1. Arbeidsplaatsen zijn veilig toegankelijk en kunnen veilig worden verlaten. Ze
worden zodanig ontworpen, gebouwd, uitgerust, in bedrijf gesteld, gebruikt en
onderhouden, dat gevaar voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers
zoveel mogelijk is voorkomen. Voorts worden zij zindelijk, zoveel mogelijk Vrij van
stof en voor zover de veiligheid van de arbeidsplaats dat vereist, ordelijk gehou
den.
2. Regelmatig wordt gecontroleerd of de op de arbeidsplaats ter bescherming van
de werknemers aanwezige voorzieningen en genomen maatregelen nog adequaat
functioneren.
3. Geconstateerde gebreken met betrekking tot de in het tweede lid bedoelde
voorzieningen en maatregelen die de veiligheid of de gezondheid kunnen beïn
vloeden, worden zo snel mogelijk hersteld.

ILT
Rail en Wegveroer
Handhaving Rail

Datum
1 oktober 2012
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Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van infrastructuur en Milieu

‘ Retouradres Postbus 1511 3500 OM Utrecht

Asset Rail bv ILT

t.a.v. de directie Rad en Wegvervoer
Handhaving Reil

Postbus 204 Europalaan 40
6680 AE Bemmel Utrecht

Postbus 1511
3500 OM Utrecht

Contactpersoon

Inspecteur

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

Datum 1 oktober 2012 Ons kenmerk

Betreft Afhandeling inspectie 1LT2012/29232

Ons dossier
Ri-12V02.10918

Geachte directie,

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

Op vrijdag 21 september 2012, omstreeks 12.45 uur heb ik,
inspecteur en toezichthouder bij de Inspectie Leefomgeving en Transport, een
inspectie uitgevoerd op werkzaamheden op het baanvak Nijmegen — Arnhem ter
hoogte van km. 6.7.
De werkzaamheden bestonden uit het verwijderen van een lichtmast behorende
bij een reeds opgeheven overweg, op basis van werkplek beveiligingsinstructie
“Instructie Alleengaande” met nummer 01/2011/001/RRA/141220/12:38.
De uit te voeren werkzaamheden werden onder verantwoordelijkheid van uw
onderneming uitgevoerd.
Ik heb tijdens dat bezoek gesproken met de heer alleengaande van
uw bedrijf en de heer ploeglid van Van Gelder Rail bv uit Hattem.

Hierbij is nagegaan of aan een aantal wettelijke bepalingen op het gebied van
arbeidsomstandigheden (aan rijdgevaar en electrocutie) en spoorwegwet (perso
neelseisen) werd voldaan.

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

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

Op datum, tijd en plaats, voornoemd, zag ik dat de werkzaamheden buiten het
risicogebied van aanrijdgevaar plaatsvonden in zone D (6m verwijderd van zone
A) met behulp van een kraanwagen. De kraanwagen bevond zich buiten de spoor
afsluiting en bediende vanuit daar de kraan over het hekwerk om de lichtmast op
te tillen en naar de zijde van de vrachtwagen te bewegen.
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Ik sprak de heer aan. Hij vertelde dat de lichtmast een zogenaamde ‘tus- ILT
«‘or klus’ betrof. Hij vertelde alleengaande te zijn en de medewerker van RaO en Wegvervoer

te hebben geïnstrueerd. Desgevraagd toonde de heer mij een Handhaving RaU

instructie. De instructie is niet geldig voor de activiteiten die plaatsvonden. De
heer bevestigde dat hij geen functie bevoegdheid heeft van grenswacht Datum

of veiligheidsman en slechts als alleengaande het spoorterrein mag betreden. 1 oktober 2012

De heer gaf aan dat hij op eigen inschatting en initiatief aan de heer
instructie heeft gegeven. Daarvoor bestond geen schriftelijke instructie

noch was het mondeling geven van de instructie aantoonbaar.

De heer bevestigde de mondelinge instructie te hebben ontvangen van
de heer maar geen toegangsbevoegdheid te hebben tot het spoorterrein.

Ik heb beide heren aangegeven dat er niet mag worden gewerkt zonder veilig
heidsinstructie en dat de heer zonder toegangsbewijs zich niet op
spoorterreinen mag begeven. Vanwege de korte duur van het werk, heb ik de
werkzaamheden laten afronden en op de veiligheid toegezien.

Voornoemde situatie is niet conform het “Voorschift Veilig werken” (VVW;
RLN000073-V005), versie juli 2010, de Brancherichtlijn “realiseren veilige werk
plek” (RLN000075-V006), versie juli 2010 en van de stichting railAlert die als
stand der techniek gehanteerd wordt ter voorkoming van aanrijdgevaar.

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

De wetstekst van de overtreden bepalingen vindt u in de bijlage.
Indien tijdens inspecties opnieuw zich soortgelijke situaties voordoen, kan een
inspecteur een boeterapport opmaken.

Ten aanzien van de overtredingen van de Arbowet verzoek ik u mij binnen 2 we
ken na dagtekening van deze brief te informeren over de genomen maatregelen.

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

Hoogachtend,

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

In afschrift aan:
ProRail Directie, t.a.v. de heer Ing. Nioreelsepark 3, 3511
EP Utrecht;
ProRail Noord-oost, Postbus 503, 8000 AM Zwolle;
Van Gelder Rail bv., 2 Industrieweg 1,8051 CM Hattem.
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ACHTERGRONDGEGEVENS ILT

Rail en Wegvervoer
Handhaving Rail

ALGEMEEN
Datum

Inhoud teksten oi<toer 2012
In deze bijlage wordt de inhoud weergegeven van de bepalingen uit de Arbeids
omstandighedenwet, het Arbobesluit en/of de Arboregeling met betrekking tot de
overtreding(en) genoemd in de brief.

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

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

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

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

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

Nadere informatie vindt u op www.arbo.nl en www.arbeidsinspectie.nl.
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Artikel 3.2. Algemene vereisten ILT

1. Arbeidsplaatsen zijn veilig toegankelijk en kunnen veilig worden verlaten. Ze Rail en Wegvervoer

worden zodanig ontworpen, gebouwd, uitgerust, in bedrijf gesteld, gebruikt en
Handhaving Rail

onderhouden, dat gevaar voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers
Datum

zoveel mogelijk is voorkomen. Voorts worden zij zindelijk, zoveel mogelijk vrij van loktober 2012

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

(
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Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

> Retoura&es Postbus 1511, 3500 BM Utrecht ILT Rail Wegvervoer,
handhavtng RiI

Strukton Rai! bv 6uropalaan 40

T,a,v. de directie Utrecht
Postbus 1511

Postbus 1025 3500 SM Utrecht

3600 BA Maarssen T 070 456 41 31
F070 456 41 99
www.Tlent.nl

Contactpersoon

T 06-
E iIeritnI

Datum 1 oktober 2012
Onderwerp: Waarschuwing

Ons kenmerk
ILT-2012/28698

Geachte heer/mevrouw, Ons dossier
PJ-12V02.10922

Op woensdag 5 september 2012 van 9:00 tot 10:30 uur heeft Bijlage(n)

inspecteur en toezichthouder van de Inspectie Leefomgeving en Transport, een Wettekst

inspectie uitgevoerd nabij station Amsterdam Sloterdijk.

Er is tijdens dit bezoek gesproken met de heer deze verklaarde de
grenswachter te zijn in dienst van ISS Landscaping en ingehuurd door Strukton.

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

Tijdens deze inspectie heb ik inspecteur, gezien dat er
maaiwerkzaamheden werden uitgevoerd door drie personen met hand
maaimachines, daarnaast zag ik nog twee personen waarvan één persoon in geel
reflecterend Vest een jerrycan droeg en een persoon gekleed in een oranje
reflecterend vest. Ik zag dat de drie grasmaaiende personen tegen het geluid
gehoorbescherming op hun oren hadden. Terwijl ik mij naar de persoon gekleed
in een oranje reflecterend vest begaf, waarvan later bleek dat hij de veilig heidsrol
van grenswachter vervulde, zag ik dat hij stond te praten met de persoon die de
jerrycan bij zicht had. Ik zag dat op dat moment de drie personen met de
handmaaiers meer dan 200 meter verderop liepen en na het passeren van een
viaduct nagenoeg uit het zicht van de grenswachter waren. Door de
gehoorbescherming en het geluid van de motormaaiers waren de maaiers buiten
gehoorafstand van de grenswachter. Nadat ik mij als inspecteur ILT aan deze
persoon bekend had gemaakt en mij hiertoe had gelegitimeerd stelde ik vast dat
hij de veiligheidsrol als grenswachter vervulde en verantwoordelijk was voor de
veiligheid van de onder zijn toezicht staande werkende personen. Ik stelde vast
aan de hand van de van toepassing zijnde instructie dat de heer iet
overeenkomstig de geldende regels zijn veiligheidsrol als grenswachrer vervulde.

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

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



In mijn opdracht is de overtreding direct opgeheven. Ik zag dat de grenswachter
zich bij de grasmaaiers voegde om hen direct te kunnen waarschuwen/attenderen
voor gevaar.

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

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

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

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

Bijlage: wetslekst
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ACHTERGRONDGEGEVENS

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

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

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

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

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

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

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

(
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Boeteoplegger SZW

Boeterapport Arbeidsomstandigheden

Za a kn u m mer

Inspectie Leefomgeving en Transport/Rail en Wegvervoer
Handhaving Rail
Europalaan 40, 3526 KC Utrecht
Postbus 1511, 3500 BM Utrecht
Tel: 070-4564183

Rapporteur en beide inspecteur
van de Inspectie Leefomgeving en Transport, standplaats Utrecht, belast
met het toezicht op de naleving van de bepalingen krachtens de
Arbeidsomstandighedenwet.

Naam overtreder : Strukton Rail BV
Vestigingsadres : Westkanaaldijk 2
Vestigingsplaats : 3542 DA Utrecht
Deze vestigingsgegevens zijn conform bijgevoegd inschrijving
handelsregister onder dossiernummer 30139436 van de Kamer van
Koophandel (Bijlage 1).

26 augustus 2012
omstreeks 02.15 uur
emplacement Kijfhoek, gemeente Zwijndrecht

Wij bevonden ons op het emplacement en zagen aan de hand van de ter
inzage gegeven werkplekbeveiliginginstructie (Bijlage 6) en de daarbij
behorende werkplek indelingen en techniekvelden dat op het AlS tracé,
Betuweroute, diverse werkzaamheden aan het spoor werden uitgevoerd.
Deze werkzaamheden bestonden uit het ultrasoon handmeten, vervangen
van wissels en testen van beweegbare waterkeringen en het jaarlijks
onderhoud aan de tunneltechnische installatie en langventilatie. Aldus
zijnde arbeidsplaatsen als bedoeld in artikel 1, derde lid onder g van de
Arbeidsomstandighedenwet.

Arbeidsmiddelen Wij zagen dat er arbeidsmiddelen gebruikt werden als bedoeld in artikel

1, derde lid onder h van de Arbeidsomstandighedenwet.

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

Op zondag 3 juni 2012, omstreeks 04.30 uur, zijn tijdens een inspectie

op het A15 tracé, Betuweroute, van uitvoerende werkzaamheden

meerdere bevindingen gedaan waarover Strukton Rail BV middels

schrijven met kenmerk ILT-2012/18466, d.d. 14 juni 2012 schriftelijk is

geïnformeerd. Dit schrijven is als bijlage 4 bijgevoegd.

Eén van de bevindingen betrof het gebruik van kortslultlansen ten

behoeve van de lokale werkplekbeveiliging. Deze maatregel is niet

overeenkomstig het bepaalde in het voorschrift D0270

Gebruikersprocessen B&B-BR, Werken aan de infrastructuur. (Bijlage 5)

Contact gegevens

Gegevens overtreder

Gegevens
overtreding

Arbeidssituatie

Datum
Tijdstip
Locatie

Arbeidsrelatie

Waarschuwing in
strijd handelen met
voorschrift D0270
Gebruikers
processen B&B-BR



Dit voorschrift is specifiek voor het A15 tracé, Betuweroute opgesteld
zijnde de stand der techniek. Wij zagen in hoofdstuk 3.1.8 punt 2 van dit
voorschrift dat het gebruik van kortsluitlansen niet is toegestaan. Het
middel biedt niet voldoende garantie als veiligheidsmaatregel ter
voorkoming van aanrijdgevaar. Het voorschrift schrijft voor de lokale
werkplekbeveiliging het gebruik voor van een zogenaamde Handheld
Terminal Portable Unit (HPU) ook wel genoemd Handheld Terminal (HHT)

In de waarschuwingsbrief die Strukton Rail BV heeft ontvangen staat dat
het gebruik van kortsiultlansen in plaats van de Handheld Terminal een
de overtreding van artikel 16, 10e lid, van de Arbeidsomstandighedenwet,
juncto artikel 3.2, le lid van het Arbeidsomstandighedenbesluit is en
binnen een termijn van één week opgeheven dient te zijn en dat hierop
gecontroleerd zal worden.

Waarnemingen en
constateringen
rapporteur in relatie
tot overtreding en
artikel

In aansluiting op eerdere bevindingen hebben wij op datum, tijd en plaats
voormeld een inspectie uitgevoerd. Hiertoe bevonden wij ons op het
emplacement Kijfhoek.

Hieraan voorafgaande heb ik op zaterdag 25
augustus 2012, omstreeks 22.45 uur, mij gemeld bij de
verkeersleidingpost van de Kijfhoek.
Hier sprak ik een voor mij onbekende persoon, die zich voorstelde als

en verklaarde dat hij voor deze nacht de verantwoordelijke
treindienstleider voor het baanvak Betuweroute was. Hij is werkzaam bij
Prorail BV in opdracht van Keyrail en verklaarde dat er die nacht
werkzaamheden moesten worden uitgevoerd conform werkplekbeveiliging
instructie KR 666 187A. (Bijlage 6) Na ongeveer 45 minuten meldde de
leider werkplek beveiliging zich bij de treindienstleider op de post, hij gaf
aan de heer te zijn, werkend voor en in opdracht van het
bedrijf Strukton Rail BV. Samen met de treindienstleider nam hij de
werkpiekinstructie door en bespraken zij de te nemen
veiligheidsmaatregelen zoals beschreven in deze instructie.
Op zondag 26 augustus 2012, omstreeks 00:45 uur belde de leider
werkplekbeveiliging de treindienstleider met de vraag of de sporen buiten
dienst konden worden genomen. De treindienstleider voldeed circa 10
minuten later aan dit verzoek. Ik hoorde dat de treindienstleider de
exacte locatie noemde van de buitendienst stelling en zag dat de
treindienstleder vervolgens via zijn bedieningstoestel de voorgeschreven
veiligheidsmaatregelen nam. Dit hield in dat de betreffende wissels en
seinen voor rijweginstelling werden geblokkeerd, zodat er geen
treinverkeer mogelijk was naar de voorgeschreven sporen op de
Betuweroute. Ik zag dat het verhinderen van deze seinen en wissels op
het kijkscherm van de treindienstleider werd weergegeven door het
oplichten van een rood blokje bij het betreffende wissel/sein. Hierna zag
ik dat de treindienstleider zevenmaal een werkzone vrijgave weggaf aan
de leider werkplek beveiliging. Dit houdt in dat de treindienstleider een
onderdeel van zijn sturing en beveiligsysteem overdraagt aan de leider
werkplek beveiliging. Deze kan dan door middel van zijn handheld
computer de betreffende vrijgave overnemen. Hiermee blokkeert de
leider werkplek beveiliging alle mogelijke rijweg instellingen in het
betreffende gebied. Ik zag dat tijdens dit weggeven van de vrijgaven, de
betreffende sectie rood ging knipperen op het kijkscherm van de
treindienstleider. Nadat de leider werkplek beveiliging deze vrijgave had



overgenomen met zijn handheld terminal, zag ik deze sectie constant
branden. Ik zag dat deze secties lagen bij het begin en aan het eind van
deze buiten dienststelling, respectievelijk op het emplacement Kijfhoek
en op het emplacement Zevenaar. Ongeveer 10 minuten later zag ik op
het beeldscherm van de treindienstleider dat de leider
werkplekbeveiliging kortsluitlansen activeerde die aan het begin en aan
het einde van de buiten dienststelling lagen. Het activeren van deze
lansen was zichtbaar op het kijkscherm van de treindienstleider doordat
er een geel blokje ging branden op het betreffende spoor. Door het
activeren van deze kortsluitlansen wordt een bezetspoor melding
gecreëerd wat voor het beveiligingsysteem inhoudt dat er een trein op
het betreffende spoor aanwezig is.
Nadat deze maatregelen genomen en gecheckt waren door de
treindienstleider op zijn beeldscherm, zag ik dat er voor de treindienst
leider geen rol meer was tijdens de buiten dienststelling. De
verantwoordelijkheid van het spoor was overgedragen aan de leider
werkplekbeveiliging.

Vervolgens hebben wij, rapporteurs, op 26 augustus 2012, omstreeks
02.15 uur ons gemeld op de locatie waar de leider werkplekbeveiliging
zich bevond.
Aldaar spraken wij een voor ons onbekend persoon en maakten wij ons
bekend als inspecteur van Inspectie Leefomgeving en Transport. Hij
verklaarde te zijn de heer , in dienst van Strukton Rail BV en in
opdracht werkzaam als leiderwerkpiekbeveiliging (LWB).

Op ons verzoek werden wij in het bezit gesteld van de geldende
werkpiekbeveiliginginstructie (WBI). Wij zagen dat deze was voorzien van
het nummer 666187. Deze WBI is als bijlage 6 bijgevoegd. Wij zagen
dat dit werkzaamheden betrof op het A15 tracé, Betuweroute. Wij zagen
dat in de buitendienststelling in een viertal werkplekken werkzaamheden
werden uitgevoerd onder leiding van een leider lokale veiligheid (LLV).
Wij zagen dat de tekenlijst door hen was ondertekend voor de ontvangen
instructie.
Op blad 1 van de WBI zagen wij in een rood kader de volgende tekst
staan:”iedere werkplek moet zich afzonderlijk beveiligen door een ZKL
RC 3000”. Op ons verzoek kon de LWB middels de hem ter beschikking
gestelde handheld Terminal Portable Unit (HPU) niet zichtbaar maken
welke werkzones door de LLV waren geblokkeerd. Wij hoorden dat hij
hierop aanvullend verklaarde dat de aanwezige LLV’ers niet in het bezit
waren gesteld van een HPU maar van een zeifsignalerende kortsluitlans
van het type RC 3000. Deze dienden zij te gebruiken voor de lokale
werkpiekbeveiliging. Vooraf en bij beëindiging van de bezetting van de
werkplek dienden zij telefonisch contact met de LWB op te nemen om
zich aan en af te melden.
Wij zagen tijdens de inspectie een persoon zich als LLV afmelden bij de
LWB en de aan hem verstrekte kortsluitlans inleveren bij de LWB.

Tenlastelegging
In de waarschuwingsbrief werd een termijn aangegeven waarbinnen de
overtreding opgeheven diende te worden. Strukton Rail BV heeft hieraan
geen gehoor gegeven. Als gevolg daarvan is, conform het vingerende
handhavingsbeleid dit boeterapport opgemaakt.



Bovendien handelde Strukton Rail BV niet in overeenstemming met de
voorgeschreven richtlijnen, die als stand der techniek gelden.
Door gebruik te maken van “zelfsignalerende kortsluitlansen” in plaats
van de “handheld terminals” was de arbeidsplaats niet veilig toegankelijk
en kon niet veilig worden verlaten en was niet zodanig ontworpen,
gebouwd, uitgerust, in bedrijf gesteld, gebruikt en onderhouden, dat
gevaar voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers zoveel
mogelijk was voorkomen, aldus zijnde een overtreding van artikel 16,
10e lid, van de Arbeidsomstandighedenwet, juncto artikel 3.2, le lid van
het Arbeidsomstandighedenbesluit, bestuurlijk beboetbaar gesteld in
artikel 9.9b, le lid onder c van datzelfde besluit.

(Voor verklaringen zie bijlage)

Op zondag 26 augustus 2012, omstreeks 02.15 uur, spraken wij, nadat
wij ons als inspecteur van Inspectie Leefomgeving en Transport hadden
gelegitimeerd, met de heer:
Naam
Voornaam
Geboortedatum
Geboorteplaats
Nationaliteit
Adres
Woonplaats
Functie

van wie de verklaring als bijlage 2 bij dit boeterapport is gevoegd.

Horen van de
vertegenwoordiger
van de overtreder en
aanzeggen
boeterapport

Opmerkingen
rapporteur

Op dinsdag 04 september 2012, omstreeks 10.00 uur, sprak ik,
rapporteur nadat ik mij als inspecteur van Inspectie
Leefomgeving en Transport had gelegitimeerd, met de heer:

Naam
Voornaam
Geboortedatum
Geboorteplaats
Adres
Woonplaats

van wie de verklaring als bijlage 3 bij dit boeterapport is gevoegd.
De opgegeven persoonsgegevens waren conform een geldig ter inzage
afgeven Nederlands identiteitsbewijs

Aansluitend aan het verhoor heb ik Strukton RAIL B.V. in de persoon van

de heer het boeterapport aangezegd.

Naar aanleiding van het in het boeterapport gestelde voegen wij het
volgende toe.
Deze overtreding wordt aangemerkt als een ernstig beboetbaar feit.
hoofdstuk 3.1.8 punt 2 van het voorschrift D0270 B&B-BR zegt dat het
gebruik van zelfsignalerende kortsluitlansen niet is toegestaan. Wij
hebben dit voorschrift als bijlage 4 bij dit rapport gevoegd.

Horen van de
getuige van de
overtreding

Leiderwerkplekbeveiliging



Afsluiting
boeterapport

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

Bijlage 2 : Verklaring van de heer getuige
Bijlage 3 : Verklaring van de heer

van de overtreder.
Bijlage 4 : Schriftelijke waarschuwing met kenmerk ILT

2012/18466, d.d. 14 juni 2012
Bijlage 5 : Voorschrift D0270 B&B-BR Gebruikersprocessen, werken aan

de infrastructuur
Bijlage 6 Werkplekbeveiliginginstructie nummer 666187

Dit boeterapport is op ambtseed/ambtsbelofte opgemaakt en gesloten
te Utrecht op 10 oktober 2012 door:

Inspecteur
(ambtseed)

Inspecteur
ambtsbelofte)

c. c.:

Gezien
de projectleider

Ondertekend en ingezonden aan de Boeteoplegger te Den Haag op

Bijlagen bij het
boete rapport

vertegenwoordiger

• overtreder(s)
• zaakarchief kantoor



Bijlage 1

Online inzage uittreksel

KvK-nummer 30139436 Deze inschrijving valt onder beheer van Kamer van
Koophandel Midden-Nederland

Rechtspersoon
RS IN
Rechts vorm
Statutaire naam
Statutaire zetel
Eerste inschrijving handelsregister
Datum akte van oprichting
Datum akte laatste statutenwijziging
Maatschappelijk kapitaal
Geplaatst kapitaal
Gestort kapitaal
Deponering jaarstuk

Onderneming
Handelsnamen

Startdatum onderneming
Activiteiten
Werkzame personen

Vestiging
Vestigingsnummer
Handeisnamen

Bezoekadres
Postadres
Telefoonnummer
Datum vestiging
Activiteiten

Werkzame personen

Enig aandeelhouder
Naam
Bezoekadres
Ingeschreven onder KvK-nummer
Enig aandeelhouder sedert

Woonadressen zijn geen openbare gegevens en alleen
zichtbaar voor in artikel 51 Handeisregisterbesluit
genoemde organisaties.

805475382
Besloten Vennootschap
Strukton Rail B.V.
Utrecht
24-01-1997
20-01-1 997
01-09-2008
EUR 20.000.000,00
EUR 4.000.000,00
EUR 4.000.000,00
De instemmingsverklaring voor boekjaar 2010 is
gedeponeerd op 16-05-2011.

StrLlkton Rail BV.
Strukton Railinfra
Strukton Rail
IWO R KX
Strukton Rail IWORKX
Strukton IWORKX
20-01-1997
SBI-code: 6420 - Financiële holdings
78

000020256973
Strukton Rail BV.
Strukton Railinfra
Strukton Rail
WO R KX

Strukton Rail IWORKX
Strukton IWORKX
Westkanaaldijk 2, 3542DA Utrecht
Postbus 1025, 3600BA Maarssen
0302486911
20-01-1997
SBI-code: 6420 - Financiële holdings
Houdstervennootschap,
78

Strukton Groep NV.
Westkanaaldijk 2, 3542DA Utrecht
30004006
20-01-1997



Bestuurders
Naam
Geboortedatum en -plaats
Adres
Datum in functie 20-01-1997
Titel Directeur
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie

statuten)

Naam Strukton Groep N.V.
Bezoekadres Westkanaaldijk 2, 3542DA Utrecht
Ingeschreven onder KvK-nummer 30004006
Datum in functie 20-01-1 997
Titel DirecteLir
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie

statuten)

Naam
Geboortedatum en -plaats
Adres -

Datum in functie 01 -05-2006
Titel Directeur
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie

statuten)

Gevolmachtigden
Naam
Geboortedatum en -plaats
Adres
Datum in functie 20-01-1 997
Titel Directeur
Inhoud volmacht ProcLiratie wordt verleend tot het tekenen van alle

stukken van de vennootschap waarvan het financiële
belang een bedrag van EUR 5.000.000,-- niet
overschrijdt. Eveneens wordt procuratie verleend voor
het tekenen van alle opgaven ten behoeve van het
handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voor
aanbestedingen van werken wordt procuratie verleend
tot een bedrag van EUR 10.000.000,--.

Aanvang (huidige) volmacht 01-01-2003

Naam
Geboortedatum en -plaats
Adres
Datum in functie 31-03-1 998
Titel Directeur Personeel & Organisatie
Inhoud volmacht Procuratie wordt verleend tot het tekenen van alle

stukken van de vennootschap waarvan het financiële
belang een bedrag van EUR 1.250.000,-- niet
oversch rijdt.

Aanvang (huidige) volmacht 01-05-2006

Naam
Geboortedatum en -plaats
Adres
Datum in functie 01-05-2006
Titel Directeur

Inhoud volmacht Procuratie wordt verleend tot het tekenen van alle
stukken van de vennootschap waarvan het financiële
belang een bedrag van EUR 5.000.000,00 niet
overschrijdt. Eveneens wordt procuratie verleend voor



het tekenen van alle opgaven ten behoeve van het
handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voor
aanbestedingen van werken wordt procuratie verleend
tot een bedrag van EUR 10.000.000,00

Naam
Geboortedatum en -plaats
Adres
Datum in functie 03-04-2007
Titel Controller
Inhoud volmacht Procuratie wordt verleend tot het tekenen van alle

stukken van de vennootschap waarvan het financiële
belang een bedrag van EUR 250.000,00 niet
overschrijdt

Aanvang (huidige) volmacht 01-04-2010

Naam
Geboortedatum en -plaats
Adres

Datum in functie 01-01-2009
Titel Controller
Inhoud volmacht Procuratie wordt verleend tot het tekenen van alle Ç

stukken van de vennootschap, waarvan het financiële
belang een bedrag van EUR 250.000 niet overschrijdt

Aanvang (huidige) volmacht 01 -04-2010

Naam
Geboortedatum en -plaats
Adres
Datum in functie 01-02-2010
Titel Controller
Inhoud volmacht Procuratie wordt verleend tot het tekenen van alle

stukken van de vennootschap, waarvan het financiële
belang een bedrag van EUR 250.000 niet overschrijdt

Aanvang (huidige) volmacht 01-04-2010

Woerden, 04-09-2012. Gegevens zijn vervaardigd om
13.55 uur.

Bron: Uittreksel-informatie Internet. Geldt niet als uittreksel in de zin van artikel 22 lid 1 van de
Handeisregisterwet 2007.



Bijlage 2 VERKLARING getuige

Behorende bij
Boeterapport

Op zondag 26 augustus 2012 bevond ik, de heer mij
op het emplacement Kijfhoek.

Omstreeks 02.15 uur sprak ik daar een mij onbekend persoon en
leg itimeerde mij als inspecteur van Inspectie Leefomgeving en
Transport.

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

Naam
Voornaam
Geboren op
Te
Nationaliteit
Adres
Woonplaats
Functie Leiderwerkpiekbeveiliging

Op mijn vragen verklaarde hij:
Ik ben in dienst van Strukton Rail en werk in opdracht en ten behoeve
van deze onderneming.

Verklaring Vannacht ben ik belast met de leiding van de werkplekbeveiliging
overeenkomstig de werkplekbeveiliging instructie met nummer
KR666187A. Eerder deze week heb ik instructie van de WBU
ontvangen. Dit betreft een grote buitendienststelling van het
emplacement Kijfhoek tot Zevenaar Oost vice versa.
Het baanvak heb ik middels contract met de treindienstleider
IJsselmonde/A15 tracé buitendienst genomen en de
verantwoordelijkheid hierover gekregen.

Nadat het baanvak door de treindienstleider buiten gebruik was
genomen heb ik met de handheld terminal acht werkzones aan het
begin en einde van het gebied in eigendom genomen en geblokkeerd.
Middels een handheld heb ik tevens op de toeleidende sporen naar de
Betuweroute zeven zelfsignalerende kortsluitlansen van het type RC
3000 geactiveerd. Deze kortsluitlansen zijn tijdens de dag al eerder
geplaatst.

Op 25 augustus omstreeks 23.00 uur heb ik aan de vier locale leiders
veiligheid die voor de veiligheid van de werkplekken verantwoordelijk
zijn instructie gegeven over de WBI en de specifieke bijzonderheden
voor de werkplekken. De drie locale leiders veiligheid die werkplekken
moesten bezetten in het ERTMS gebied heb ik aanvullende instructie
gegeven voor het gebruik van de zkl RC 3000 voor het beveiligen van
de eigen werkplek. Voor de gegeven instructies hebben de locale leiders
veiligheid getekend. Aansluitend heb ik hen in het bezit gesteld van een
kortslultlans welke zij voor de locale werkplekbeveiliging moesten
gebruiken. In deze specifieke buitendienststelling worden voor de locale
werkplekbeveiliging geen hand held terminals gebruikt zoals in het
voorschrift is voorgeschreven. De LLV’ers bellen met mij als zij de
werkplek ingaan en bellen ook weer met mij als zij de werkplek
verlaten. Dit registreer ik voor mijzelf op papier. Ik kan niet op mijn
handheld terminal laten zien dat de werkplekzones zijn geblokkeerd. Op
het tijdstip dat de werkzaamheden zijn afgerond en de de LLV’ers zich



telefonisch hebben afgemeld geef ik de verantwoordelijkheid terug aan

de treindienstleider. Ik verwacht dat dit vanochtend omstreeks 07.50

uur zal zijn.

Op 27 september heb ik telefonisch contact opgenomen met
waartegen hij geen bezwaar maakte. Nadat ik zijn verklaring had
volhardde hij daarbij en ging met de inhoud akkoord.



Jjtae VM{KLAÇUNG VERfltNWOORDXGER

ehnrene hij
aiterappwt

Op dinsdag 04 september 2012 bevond ik, mij op het
kantoor van de onderneming Strukton RAÏL LV. çevesngd aan de

Westkanaaidjk 2 te 3542 DA Utrecht.

ik sprak ar een mli onbekend persoon en legitimeerde mij als
Inspecteur van Inspectie Leefomgeving en Transport.

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

Na n’i

Voornaam
Geboren op
Te
Nationaliteit
Ad ree
Woonpi Elats

Directeur

De persiaçnsgegevtns van de voftesenwoordiger zijn in
overeersstommlnc met een aan mij getoond geldig Nederlands
ldentiteftsbewijs,

Nadat ik hem had meegedeeld dat de ondernemer Strukton RA2L LV.

de Arbeidsomstandighedenwet bed overtreden çn dat hij lor zake niet

tot het afleggen van een verklaring was verpiichL verklaarde liii op mijn
vragen heL volgunde:

verklaing Ik hen als bestuurder van Strukton Griep NV, welke enig
aandeelhouder is van Strukton RalI LV, als directeur aangesteld
binnen deze onderneming en ben gevolmachtigd door een aan mij

verleende procuratie tot het tekenen van alle stukken van de
vennootschap waarvan [let tlnancie:ie belang een bedrag van EIJR

50O000000 niet overschrijdt,
Als zodsnig Le mij toegestaan da re persoon Strukton Rail BV to
vertegenwoordigen en ben Le bevoegd terzake een verklaring af te

leggen.
Ik ben belast met de algeheile leiding van de onderneming.
Bij deze onderneming werken ongeveer 1500 mensen. De heer

is bij de onderneming in vaste dienst werkzaam. De heer Le

opgeleid om als leider werkplekbeveUtging en veiligheidsnian ingezet te
kunnen worden.
Deie persoon heeft namens mij opdracht gekregen om de door ii

geconstateerde werkzaamheden als leider werkp]ekbeveiiiging iii de

nacht van zatardab op zondag van 25 op 26 augustus 20i2 uit te

voeren.
Alle werkzaemhederi een de spo-orinfra worden door de onderneming

ten a1i tijden uitgevoerd zoals in het Normkader VeilIg werken en de

daaruit voortvloeiende regelgevingen zijn bepaald met toepassing van

de arbeldshygiënlsche strategie. Het moge duidelijk zijn zolang hier

geen @onflierende bepalingen zijn opgenomen. Ingevolge het VGO en

VGU plan worden de bu1ten dlenstellingen en lnfra werkze.amheden op

de Betuwero.ute conforni het vourschrift ‘DO220 BB BP Werken aan dc
infrastruciuur” uitgevoerd.



ik ben inhoudelijk op de hoogte van de schriftelijke waarschuwing van
de nspectre op de etuweroute in de nacht van 2 op 3 juni ji, én van
de hierop genomen maatregelen is dat wij ernaar streven dat de
kortsivitlanan benodigd voor het bulten dienst nemen van het tracé
overdag periodiek worden geinspecteerd op hun werking en worden
geplaatst. Deze worden dan ‘s-nechts op fttand in werking gesteld.

Overeenkomstig de van toepassing zijnde werkplekbeveliging instruie
met WI nummer 87 dient daarnéest had ea-e werkplek af-zonderibk
beveiligd te worden middels een zelfeignalerende kortsiultlans. Dit le
ook een eis van mij dat te alien tijde een 2t veilig heideschil swnwelig
dient te zijn, Op grond hiervan antvengen de leiders lokale veiligheid
zelfsignalerende kortMuitlansen voer de locale werkpiekbeveUlging ten
tijde van dergelijke lange inaaire buiten dlenststeilingen Deor het
gebruik van de zeifeignalerende ireluitlansen ken do leider
erkp’ekbLveil’ ng op zijn handheid terminal purtab’e umt (HFLl) Riet
hjsiek zien In welke werkzones werkende aanweCig zijn

Vooretgeende aan het werk Is aan de leider werkplekbevelliglng de
leiders lokale veiligheid en overige werknemers namens mij danwel in
opdracht van mij instructie gej even Over de veiligheid.

U toont mij uit het voorschrift D0270 Oebruiiçersprocasaen werken aan

de lntraetructuur v9.Odoc bepaling 3J.B ten r waarin de tekst is
opgenomen Het gebruik van de ze1fsgnaierende Rortsiultians (ZKL) is
bij toepassing van Jade-spoorstroomlopen niet toegestaan’ en
Merdoor biedt de ZKL niet voldoende garantie als
veilighaidsmtreger. [lierran was Ik niet op de hoogte, Mij is wel
bekend dat op het AlS-tracé het type Jade spoorstroomio pen te
toegepast, Om die reden wordon voor het At5-traeé de ZKL3ÔEJD
oebruikt bij toepassing van Jade-spoorstroonilopen waar:oor Prokail
een verklaring van geen bezwaar heeft afgegeven en zodoende
voldoende garantie moet bieden als veiligholdorriaatregral.
Ik kan u d& verklaring van geen bezwaar doen toekomen van de
ZKL3000

Mij te bekend dat volgens de van toepassing ziJnde voorschriften het
gebruik van handheid terminal portabie unit{HPU) ook wel handheld

terminal (HHT) genoemd gebruik dienen te worden op het At5 tJacé
De reden dat hiervan IS afgeweken ligt In het feit dat voor de
buitendlenstetellingen van zaterdag op zondag een te beperkte
beschikbaarheid van de HPUfHHT er. onvoldoende opgeleid personeel
voor het gebruik van deze apparatuur is.
Daarnaast heeft het werken met de HPUJI-IHT technische beperkingen.

gg huidige werkwijze is een tijdelijke maatregel totdat binnen de
branche een definitieve oplossing is voor dit probleem.

Door het gebruik van de ZKL3S voor de locale werkplek beveiliging in

plaats van de voorgeschreven handheid terminal portabie unit fI-IPU)

ook wel herteheid terminal genoemd erken ik dat in afwijking van de
voer het AtS tracé geldende voorschrirt heb gehandeld- Ik ben
overtuigd dat de arbeidsplaats zoals bedoeid in de
Arbeidsomstandighedenwet voor de werknemers onder de leiders locale

veiligheid welke in het pRTMS gebied in de nacht van 25 op 26
augustus werkte veilig toegankelijk was en veilig kon worden verlaten.

Ook was de arbeldepleete zodanig onbeorpen, gebouwd, uitgerust, in
bedrijf gesteld, gebruikt en onderhouden, dat geveervoorde veihgheid
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Inspectie Leefomgeving en Transport

Ministerie van Infrasrrucwur en Milieu

> Retouradres Postbus 1511, 3500 BM Utrecht ILT Rail Weqverver,
Handhavn Rad

VolkerRail Nederland BV. Europalaan 40

T.a.v. de directie
Utreont
Postbus 1511

Langedreef 7
3500 OM Utrecht

4131 NJ Vianen T 0704564131
F 070 45641 99

Contactpersoon

T 070 456

Datum 11 oktooer z012 S ©ilent,nI

Onderwerp Waarschuwing

Geachte heer/mevrouw,
Ons kenmerk
IenM/ILT-20 12/30453

Op donderdag 11 oktober 2012, omstreeks 09.50 uur, hebben wij MSc Ooss,ernun,mer

en (senior-)inspecteurs en toezichthouders van de Inspectie RI-12V02.11i005

Leetomgeving en 1 ransport, een inspectie uitgevoerd op en nabij AHOB km. Bijiage(n)

043.838, Kalkovenseweg in de gemeente Alkmaar. Wetleket

Er is tijdens dat bezoek gesproken met de heren en seinwezen

VolkerRail vestiging Alkmaar en de heer grenswachter en ook in dienst bij

VolkerRail vestiging Alkmaar.

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

arbeidsomstandigheden werd voldaan.

Tijdens de inspectie hebben wij, inspecteurs, gezien dat op het moment van de

inspectie zich 6 personen ophielden bij een relaiskast staande nabij de AHOB

043.383 Kalkovenseweg te Alkmaar. Wij zagen verder dat 5 personen voorzien

waren van een geel veiligheidsvest/jas met retroreflecterende strepen en dat 1

persoon was voorzien van een oranje veiligheidsvest/jas met retroreflecterende

strepen. Wij zagen dat alle personen stonden buiten het risicogebied zone A en

dat deze personen zich ophielden in de zones B en C. Door middel van de aan

ons, inspecteurs, overhandigde documenten is vastgesteld dat de werkzaamheden

plaatsvonden in de beveiligingskiasse Persoonlijke Waarneming - Grenswachter

met afbakening. Verder zagen wij, inspecteurs, dat niet alle personen gekleed in

een geel veiligheidsvest/jas aantoonbaar de veiligheidsinstructie van de

grenswachter hadden ontvangen. Wij zagen dat op het moment van de inspectie,

de heren en niet hadden getekend voor het ontvangen van de

veiligheidsinstructie van de grenswachter. Op de door ons daartoe strekkende

vragen verklaarden de heren en , dat zij bezig waren met een

zogenaamde “stopklus” en “meeiitten’ met de werkzaamheden van die andere

ploeg. Verder hadden zij voor hun werkzaamheden geen veiligheidsinstructie

ontvangen of andere soortgelijke documenten en vonden het niet nodig om eerst

een veiligheidsinstructie van de grenswachter te ontvangen voordat zij met hun

werkzaamheden begonnen.
De grenswachter de her , v”rklasrde dat hij blij was dat wij, inspecteurs, ook

spraken met de heren en , omdat zij geen medewerking gaven aan de

voorgeschreven procedure van het ontvangen van een veiligheidsinstructie en het

aftekenen van de lijst. Ook verklaart de grenswachter dat hij nog expliciet heeft

gewaarschuwd voor mogelijke controle door ProRail of ILenT.

Dit is een overtreding van artikel 16, 10e lid, van de Arbeidsomstandighedenwet,

juncto artikel 3.2, le lid van het Arbeidsomstandighedenbesluit, bestuurlijk

beboetbaar gesteld in artikel 9.9b, le lid onder c van datzelfde besluit.



Sijla9e bij kenmerk:

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

De overtredingen moeten binnen een termijn van 1 werkdag na de hiervoor
genoemde inspectiedaturn zijn opgeheven.

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

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

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

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

n.d.

MSc.

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

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

Bijlage: wetstekst

Pegina iar44



Bijlege hij kenmerk:

ACHTERGRONDGEGEVENS

ALG EM EEN
Inhoud teksten
In deze bijlage wordt de inhoud weergegeven van de bepalingen uit de

Arbeidsomstandighedenwet, het Arbobesluit en/of de Arboregeling met betrekking

tot de overtreding(en) genoemd in de brief.

Beleidsregels
In de teksten van deze bijlage in een rubriek “Nadere informatie” kan worden

verwezen naar de op de Arbeidsomstandighedenwet gednte beleidsregels.

Dergelijke beleidsregels geven nadere uitleg over de wijze waarop aan de wet- en

regelgeving met betrekking tot arbeidsmiddelen, arbeidsplaatsen, bepaalde

situaties, stoffen of anderszins kan worden voldaan.

Beleidsregels zijn/worden gepubliceerd in de Staatscourant. U kunt deze vinden

op www.overheid.nl.
Beleidsregels zijn ook tegen betaling te verkrijgen bij:

Sdu Klantenservice
Postbus 20014

2500 EA Den Haag
tel. 070-3789880
fax 070-3789783

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

wordt verwezen geven informatie over specificaties en (ontwerp)eisen voor een

bepaald (onderdeel van een) onderwerp. Dergelijke normen kunnen behulpzaam

zijn bij verantwoorde aanschaf van arbeidsmiddelen, inrichting van werkplekken

en onderzoek naar eventueel bezwarende situaties.

Het is in veel gevallen niet noodzakelijk normbladen te raadplegen of aan te

schaffen. Daar waar normen ontwerpspecificaties geven (bijvoorbeeld over

stoelen, beeldschermen, machines enz.), behoeft bij aanschaf slechts aan de

leverancier gevraagd te worden naar arbeidsmiddelen die aan dergelijke normen

voldoen.

Normbladen kunnen worden ingezien of zijn tegen betaling verkrijgbaar bij:

het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN)

Vliriderweg 6, Postbus 5059

2600 GB Delft
tel. 015-2690390
fax 015-2690190

Ook kan bij het NEN (www.nen.nl) nadere informatie worden ingewonnen over

(internationale) normalisatie.

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

Pagine 3 van 4



6jaoe b[j kenmerk:

Artikel 3.2. Algemene vereisten

1. Arbeidsplaatsen zijn veilig toegankelijk en kunnen veilig worden verlaten. Ze

worden zodanig ontworpen, gebouwd, uitgerust, in bedrijf gesteld, gebruikt en

onderhouden, dat gevaar voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers

zoveel mogelijk is voorkomen. Voorts worden zij zindeiijk, zoveel mogelijk Vrij van

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

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

de werknemers aanwezige voorzieningen en genomen maatregelen nog adequaat

functioneren.
3. Geconstateerde gebreken met betrekking tot de in het tweede lid bedoelde

voorzieningen en maatregelen die de veiligheid of de gezondheid kunnen

benvloeden, worden zo snel mogelijk hersteld.

(‘
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lnspecEie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

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

Gebr. Van Doorn Geldermalsen B.V. Europalsan 40

Tav. de directie Utrecht
Postbus 1511

Laageinde 15A 3500 BM Utrecht

4191 NR Geldermalsen T 070 456 41 31
F 070 456 41 99
viviw. tent. ni

Contactpersoon

T 070 456

Datum 12 oktober 2012 6

Onderwerp Waarschuwing

Ons kenmerk
IenM/ILT-2012/30454

MSc Dossiernummer
Rt-12V02. 11006

Bij lage (n)
Wettekst

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

Tijdens de inspectie hebben wij, inspecteurs, gezien dat op het moment van de
inspectie werkzaamheden werden verricht langs de sporen 34 en 16, in de zones
B en C (zie Bijlage 1 Zone-indeling in/nabij het risicogebied Voorschrift Veilig
Werken RLN00073-V005 juli 2010 definitief) op het emplacement Alkmaar. Wij,
inspecteurs, zagen dat de werkzaamheden bestonden uit het aanbrengen van een
nieuw porfierpad langs de sporen 34 en 16 met onder andere met behulp van een
minigraver en een knikmop.
Doormiddel van een aan ons, inspecteurs, overhandigd document Instructie PW,
instructie NR: 12070, uitgave A, is vastgesteld dat de werkzaamheden in zone B
werden uitgevoerd in de veiligheidsklasse Persoonlijke Waarneming
Grenswachter- afbakening, Wij, inspecteurs zagen dat er geen afbakening was
geplaatst.

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

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

De overtredingen dienen zo snel mogelijk te worden opgeheven.

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

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

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

Geachte heer/mevrouw,

Op donderdaci 11 oktober 2012, omstreeks 09.15 uur, hebben wij
en (senior-)inspecteurs en toezichthouders van de Inspectie
Leeforngeving en Transport, een inspectie uitgevoerd op het emplacement
Alkmaar, nabij de sporen 16 en 34.

@itenL fl1

Er is tijdens dat bezoek gesproken met de heer
dienst bij Oilfield Rail & Road en de heer
Doorn Geldermalsen B.V.

grenswachter en in
werkende voor Gebr. van



Bijlege bij kenmerk:

Hoogachtend,

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

n,d.

MSc.

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

Bijlage: wetstekst

Pagina iaar44



Bijlage bij kenmerk:

ACHTERGRONDGEGEVENS

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

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

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

wordt verwezen geven informatie over specificaties en (ontwerp)eisen voor een
bepaald (onderdeel van een) onderwerp. Dergelijke normen kunnen behulpzaam

zijn bij verantwoorde aanschaf van arbeidsmiddelen, inrichting van werkplekken

en onderzoek naar eventueel bezwarende situaties.

Het is in veel gevallen niet noodzakelijk normbladen te raadplegen of aan te

schaffen. Daar waar normen ontwerpspecificaties geven (bijvoorbeeld over

stoelen, beeldschermen, machines enz.), behoeft bij aanschaf slechts aan de

leverancier gevraagd te worden naar arbeidsmiddelen die aan dergelijke normen

voldoen.

Normbladen kunnen worden ingezien of zijn tegen betaling verkrijgbaar bij:

het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN)
Vlinderweg 6, Postbus 5059
2600 GB Delft
tel. 015-2690390
fax 015-2690190
Ook kan bij het NEN (www.nen.nl) nadere informatie worden ingewonnen over

(internationale) normalisatie.

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

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

> Retouradres Postbus 1511, 3500 EM Utrecht IL.T Rail Wegvervoer,
Handhaving Rail

Strukton Rail BV
Europalsan 40

Postbus 1025 Utrecht
Postbus 1511

3600 BA Maarssen 3500 EM Utrecht

T 0704564131
F070 45641 99
www.ilent. ni

Contactpersoon

Datum 15 oktober 2012 T 070456

Onderwerp Waarschuwing E @iient.nl

Geachte directie, Ons kenmerk
ll.T-2012/30651

Og donderdag 11 oktober 2012 omstreeks 11.00 uur hebben wij,
en beiden inspecteur en toezichthouder van de Inspectie

Leeforngeving en Transport, een inspectie uitgevoerd naar de werkzaamheden
rijdraadmeting op het baanvak Steenwijk-Meppel. Deze werkzaamheden werden
onder uw verantwoordelijkheid uitgevoerd met behulp van Beheerste toelating met
Blokschakelaar op basis van RIE werknummer 1212230683.

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

in de functie van
in de functie van leider locale

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

Tijdens de inspectie hebben wij, inspecteurs, gezien dat de medewerkers hun werk
zorgvuldig en veilig uitvoerden en als methode werkplekbeveiliging gebruik werd
gemaakt van beheerste toelating met blokschakelaar. Naar aanleiding van ons
verzoek een werkplekbeveiliging instructie van deze werkzaamheden ter inzage te
geven werd ons een risico inventarisatie en evaluatie met werknummer
1212230683 afgegeven. Wij zagen dat deze veiligheidsinstructie onvoldoende
specifiek was met betrekking tot datum, tijd en plaats. Deze RIE was geldig van
05/10/2012 tot 30/11/20 12, tijdstip aanvang 07:30 en tijdstip einde 00:00 uur. De
RIE verwees naar een werkgebied van kilometer 101.600 tot en met kilometer
165.600.
Ook werden de te nemen (veiligheids) maatregelen niet exact benoemd.
Bijvoorbeeld welke blokschakelaar (nummer) met welke sleutel bediend dient te
worden en welke spoorsecties hiermee voor treinen worden geblokkeerd. De
aanduiding linkerspoor Mp-Gn en Mp-Lw is afwijkend voor het spoorjargon en
brengt derhalve een risico met zich mee. Wij zagen dat in bovengenoemde RIE
verwezen werd naar RIE 17283 welke niet aanwezig was. De veiligheidsinstructie
borgt onvoldoende de veiligheid voor de werknemers. Medewerkers zonder enige
ervaring vanuit de Pilot van de methode werkplekbeveiliging beheerste toelating
met blokschakelaar zijn niet in staat om aan de hand van de huidige
veiligheidsinstructie het werk op een zodanige wijze uit te voeren dat daarbij de
veiligheid is geborgd.

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

Ons dossier
RI- 12V0 2.11016

Bijlage ( n)
geen

Er is tijdens dat bezoek gesproken met de heer
leiderwerkpiekbeveiliging en de heer
veiligheid en veiligheidsman.



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

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

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

De wetstekst van de overtreden bepalingen vindt u in de bijlage.
Ik verzoek u de belanghebbende werknemers zo spoedig mogelijk in kennis te
stellen van de inhoud van deze brief.

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

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

Hoogachtend,

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

ing.



Bijlage wettekst

ACHTERGRON DGEGEVENS

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

Beleidsregels
In de teksten van deze bijlage in een rubriek “Nadere informatie” kan worden
verwezen naar de op de Arbeidsomstandighedenwet geënte beleidsregels.
Dergelijke beleidsregels geven nadere uitleg over de wijze waarop aan de wet- en
regelgeving met betrekking tot arbeidsmiddelen, arbeidsplaatsen, bepaalde
situaties, stoffen of anderszins kan worden voldaan.
Beleidsregels zijn/worden gepubliceerd in de Staatscourant. U kunt deze vinden op
www.overheid.nl.
Beleidsregels zijn ook tegen betaling te verkrijgen bij:
Sdu Klantenservice
Postbus 20014
2500 FA Den 1-laag
tel, 070-3789880
fax 070-3789783

Norm bladen
De normbladen (NEN, NEN-EN e.d.) waarnaar - al dan niet via beleidsregels - wordt
verwezen geven informatie over specificaties en (ontwerp)eisen voor een bepaald
(onderdeel van een) onderwerp. Dergelijke normen kunnen behulpzaam zijn bij
verantwoorde aanschaf van arbeidsmiddelen, inrichting van werkplekken en
onderzoek naar eventueel bezwarende situaties.

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

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

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

Artikel 3.2. Algemene vereisten
1. Arbeidsplaatsen zijn veilig toegankelijk en kunnen veilig worden verlaten. Ze
worden zodanig ontworpen, gebouwd, uitgerust, in bedrijf gesteld, gebruikt en
onderhouden, dat gevaar voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers
zoveel mogelijk is voorkomen. Voorts worden zij zindelijk, zoveel mogelijk vrij van
stof en voor zover de veiligheid van de arbeidsplaats dat vereist, ordelijk
gehouden.
2. Regelmatig wordt gecontroleerd of de op de arbeidsplaats ter bescherming van
de werknemers aanwezige voorzieningen en genomen maatregelen nog adequaat
functioneren.
3. Geconstateerde gebreken met betrekking tot de in het tweede lid bedoelde
voorzieningen en maatregelen die de veiligheid of de gezondheid kunnen
beïnvloeden, worden zo snel mogelijk hersteld.
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Datum 23 oktober 2012 Ons kenmerk

Betreft Afhandeling inspectie 1LT2012/31878

Ons dossier
Ri-12V02.11079

Geachte directie,

Met deze brief stel ik u in kennis van inspectieresultaten van onze werkplekcontro
le op 19 oktober 2012.

Op vrijdag 19 oktober 2012 omstreeks 05.00 uur hebben de heer en
ondergetekende, beide inspecteur en toezichthouder bij de Inspectie
Leefomgeving en Transport, een inspectie uitgevoerd op werkzaamheden op het
baanvak Nijmegen - Oss.
De werkzaamheden bestonden uit het spanningloos en omhoog brengen van de
bovenleiding ten behoeve van het overbrengen van een 6m hoge transformator
waarbij een railwegvoertuig werd ingezet op overweg Groenestraat te Nijmegen
bij km 64.4. De werkzaamheden werden uitgevoerd op basis van werkplek
beveiligingsinstructie (WBI) met nummer NO 675773 met inzet van een bijzondere
voertuig. De uit te voeren werkzaamheden werden onder verantwoordelijkheid van
uw onderneming uitgevoerd.

Wij hebben tijdens het bezoek gesproken met de heer leider werkplek-
beveiliging van uw bedrijf.

Hierbij is nagegaan of aan een aantal wettelijke bepalingen op het gebied van
arbeidsomstandigheden (aanrijdgevaar en electrocutie) en spoorwegwet (perso
neelseisen) werd voldaan. Er zijn geen overtredingen geconstateerd.

Arbowet
Op basis van de Arbowet heb ik wel een tekortkoming geconstateerd, die ik hierna
beschrijf.

De WBI beschrijft geen inzet van werktreinen en bijzondere voertuigen. Tijdens de
inspectie bleek dat er een railwegvoertuig werd ingezet onder andere ten behoeve
van het loskoppelen en vastkoppelen van de zijwaartse bevestigingen van de
bovenleiding.
In dit geval heeft dat niet geleid tot een gevaarlijke situatie. Echter, ik sluit niet uit
dat dit berust op toeval en dat het aangeven van onjuiste informatie evenzo wel
tot een overtreding van spoorwegwet en/of arbowet kan leiden.
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Ik stel u hiermee in kennis en verwacht van u dat u maatregelen neemt om deze
tekortkomingen in de toekomst te voorkomen.

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

Hooga chtend,

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

TO
In afschrift aan:
ProRail Directie, t.a.v. de heer ing.
EP Utrecht;
ProRail Zuid, Postbus 624, 5600 AP Eindhoven;

Moreelsepark 3, 3511

ILT
Rail en Wegvervoer
Handhaving Rail

Datum
23 oktober 2012
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Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van lnfrastrucruur en Milieu

> Retouradres Postbus 1511, 3500 M Utrecht ILT Rail Wegvervoer,
Handhaving Rat

Asset Rail BV.
Europalaan 40

De Houtakker 33 Utrecht
Postbus 1511

6681 CW Bemmel 3500 BM Utrecht

T 070 456 41 31
F070 45641 99
www. ii ent. ni

Contactpersoon

Datum 13 november 2012 T 070 456

Onderwerp Waarschuwing E @tlent.nI

Geachte directie, Ons dossier
RI-12V02.110280

fln sinncHig 7 rrn,ember 2012 omstreeks 14.20 uur hebben wij, Ons kenmerk

1 en , beiden inspecteur en toezichthouder van ae ILT2012/34242

Inspectie Leefomgeving en Transport, een inspectie uitgevoerd naar Bijlage(n)
werkzaamheden op het emplacement Arnhem Goederen. Deze werkzaamheden geen

bestonden uit instructie bromwissels en werden onder uw verantwoordelijkheid
uitgevoerd op basis van instructie nummer 44-52/2012/001/Hst/30-10-
2012/13 37.

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

Er is tijdens dat bezoek onder andere gesproken met de heer in de
functie van veiligheidsman.

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

Tijdens de inspectie hebben wij, inspecteurs, gezien dat tien personen met gele
veiligheidskleding aan zich in het risicogebied bevonden. Wij zagen dat één persoon
een oranje veiligheidsvest droeg en zich in het risicogebied bevond. Wij zagen dat
de personen over twee groepjes verdeeld naar een wissel keken, inclusief de
persoon met het oranje veiligheidsvest. Wij zagen dat het naar het emplacement
toeleidende (handbediende) wissel afleidend lag zodat een trein niet direct het
werkgebied van bovengenoemde toersonen in kon rijden. Nadat wij ons hadden
voorgesteld hoorden wij de heer ons verklaren dat ze bezig waren met
een wisselinstructie in werkpiekbeveiligingskiasse ‘persoonlijke waarneming
veiligheidsman (PW-VHM)’. Volgens de brancheregelgeving is het niet toegestaan
om met meer dan één werkende gebruik te maken van de
werkplekbeveiligingsklasse PW-VHM. Bovendien is instructie geen activiteit die in
PW-VHM mag worden uitgevoerd. Instructie wissels stond ook niet genoemd in uw
instru ctie PW-VHM als toegestane activiteit.

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

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

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



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

De wetstekst van de overtreden bepalingen vindt u in de bijlage.
Ik verzoek u de belanghebbende werknemers zo spoedig mogelijk in kennis te
stellen van de inhoud van deze brief.

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

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

Hoogachtend,

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

ing.



Bijlage wettekst

ACHTERGRONDGEGEVENS

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

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

Norm bladen
De normbladen (NEN, NEN-EN e.d.) waarnaar - al dan niet via beleidsregels - wordt
verwezen geven informatie over specificaties en (ontwerp)eisen voor een bepaald
(onderdeel van een) onderwerp. Dergelijke normen kunnen behulpzaam zijn bij
verantwoorde aanschaf van arbeidsmiddelen, inrichting van werkplekken en
onderzoek naar eventueel bezwarende situaties.

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

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

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

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

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

II





(90
Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministeze van Infrastructuur en Milieu

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

Dura Vermeer Railinfra B.V. Europalaan 40

T.a.v. de directie Utrecht
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Contactpersoon

T 06-
Datum 21-11-2012 E dtiIent.nl

Onderwerp Waarschuwing

Geachte heer/mevrouw, Ons dossiernummer
RI-11V02-8000011336

Op dinsdag 20 november 2012 heb ik inspecteur en
toezichthouder van de Inspectie Leefomgeving en Transport, een inspectie
uitgevoerd op het emplacement Kijfhoek gelegen in de gemeente Zwijndrecht.

Bij ‘age (n)

Tijdens dat bezoek werd ik aangesproken door de treindienstleider Kijfhoek met Wettekst

de opmerking dat er die ochtend een veiligheidsincident was gemeld door een
teamleider van DB Schenker op de overweg 33.3. Er werd op deze overweg
gewerkt met een shovel die rijplaten verwijderde en deze werkzaamheden werden
niet begeleid door een veiligheidsman. Tijdens het passeren van een
goederentrein, bleef de shovel op de overweg staan tussen de sporen in.

Ik heb omstreeks 12.30 de heren en gesproken die
beiden aangaven deze werkzaamheden te hebben uitgevoerd namens uw bedrijf.
Uit eigen beweging hadden zij dit werk diezelfde ochtend al gestaakt.

Zij konden mij op dat moment geen instructie dan wel risicoanalyse overhandigen
die deze werkzaamheden en het daaraan gekoppelde veiligheidsregiem beschrijft.
Daarnaast bleek dat zij er vanuit gingen dat 2 sporen op deze overweg buiten
dienst waren, zonder dat de betreffende Lwb van Strukton op de hoogte was van
hun werkzaamheden en dus geen instructie had gegeven.
Ook waren zij van mening dat deze werkzaamheden die uitgevoerd werden in
zone D, zonder extra veiligheidsmaatregelen, op een in dienst zijnde overweg,
konden worden uitgevoerd. Terwijl de shovel tijdens dit werk achteruit rijdend
een halve slag moest draaien en daarbij ongehinderd in zonde C of B kon komen.

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

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

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

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



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

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

HOOGACHTEND,
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
namens deze,
DE INSPECTEUR LEEFOMGEVING EN TRANSPORT,

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

Bijlage: wetstekst
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ACHTERGRONDGEGEVENS

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

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

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

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

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

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

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

(
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