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Datum 25 maart 2012
Betreft Stillegging + aanzeggen Bestuurlijke boete

Geachte directie,

Op maandaq 19 maart 2012, omstreeks 13.10 uur hebben de heren
MSc en , inspecteurs en toezichthouder van de Inspectie Leefomge
ving en Transport, Ljdens werkzaamheden, een inspectie uitgevoerd op- en nabij
het emplacement Zwolle.

Tijdens de inspectie is het volgende geconstateerd in het kader van de Arbeidsom
standighedenwet.
De Inspecteurs zagen dat ter plaatse op- en nabij het emplacement Zwolle een
sporenpakket is bestaande uit 6 naast elkaar gelegen sporen. Verder zagen zij dat
in dit sporenpakket 1 of meer wissels lagen.
Door de inspecteurs is gezien, dat twee personen, waarvan 1 een geel vest/jas
droeg met retroreflecterende banen en de ander een oranje vest/jas droeg met
retroreflecterende banen, zich in het in dienst zijnde wissel 69A van het in dienst
zijnde spoor 102A bevonden, op- en nabij het emplacement Zwolle, binnen het
risicogebied-zone A. De Inspecteurs zagen dat wissel 69A ligt in het derde spoor
(102a), gezien vanaf de zijde werkplaats en het vierde spoor gezien vanaf de zijde
waar de Verkeersleiding ligt. Door de inspecteurs is waargenomen dat op het mo
ment dat er een trein reed over spoor 102a richting wissel 69A, dat beide perso
nen het wissel verlieten en de twee naast in dienst zijnde sporen, spoor 41 en 40,
overstaken om naar de wijkplaats te komen, hetgeen verboden is.
Verder is door de inspecteurs vastgesteld, dat spoor 102a richting Amersfoort in
een boog naar links ligt en dat het zicht vanaf wissel 69e in die richting werd be
lemmerd door een gebouw en hekwerk. Vastgesteld is door de inspecteurs dat het
zicht vanaf wissel 69A richting Amersfoort, bij de ter plaatse geldende baanvak-
snelheid voor spoor 102a van 40 km/h, minder was dan de in regelgeving voorge
schreven 30 seconden. Door de inspecteurs is vastgesteld dat de zichttijd vanaf
wissel 69A voor treinen komende uit de richting Amersfoort en gaande richting
van het station Zwolle maximaal 20 seconden bedroeg.

Uit verklaringen van de beide personen, dhr. en dhr.
beiden in dienst bij Strukton Rail Oost, is door de inspecteurs vastgesteld dat de
werkzaamheden werden uitgevoerd in de veiligheidsklasse “persoonlijke waarne
ming/veiligheidsman” en dat de beide personen niet in het bezit waren van een
Instructie persoonlijke waarneming. De werkzaamheden bestonden uit het zoeken
naar de oorzaak van een meetfout van een strijkregel in wissel 69A.
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Dit is een overtreding van artikel 16, 10e lid, van de Arbeidsomstandighedenwet, ILT
juncto artikel 3.2, l lid van het Arbeidsomstandighedenbesluit, aangewezen als Rail en Wegvervoer

overtreding waarvoor een bestuurlijke boete kan worden opgelegd in artikel 9.9b, Handhaving Rail

ie lid onder c van datzelfde besluit.
Datum

Achtergrond voor het geconstateerde vindt u in de bijlage. 26 maart 2012

Ons kenmerk

Omdat de aangetroffen situatie ernstig gevaar voor personen opleverde hebben de T201219097

inspecteurs dftoe bevoegd “ ‘rond van de Arbeidsomstandighedenwet, artikel
28, de heren : en mondeling bevolen de werkzaamheden “zoe
ken naar de oorzaak van een meetfout van een strijkregel in wissel 69A” te sta
ken. Het ernstig gevaar voor personen bestond uit het gevaar aangereden te wor
den door een (werk)trein.

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

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

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

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

Hoogachtend,

De Minister van Sociale Zakenen7Verkgelegenheid,
namens deze, 7_j’
De inspecteurs Inspectie Lee5 r’ge,vig egl(ransport,

MSc,
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1 LT

ReB en Wegvervoer

Bezwaar Handhaving Rail

Overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht kan tegen deze beschikking
schriftelijk bezwaar worden gemaakt door degene wiens belang rechtstreeks bij mrt 2012
deze beschikking betrokken is. Daartoe moet binnen zes weken na de dag van

Ons kenmerk
verzending van deze beschikking een bezwaarschrift worden ingediend bij de ILT-2o12/9097

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, t.a.v. de Directie Wetgeving,
Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden, Bureau Ondersteuning, Team 1,
Postbus 90801, 2509 LV ‘s-Gravenhage.
Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en ten minste te bevatten de
naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van deze
beschikking alsmede de reden(en) waarom de beschikking niet juist wordt
gevonden.
Verzocht wordt bij het bezwaarschrift een kopie van deze beschikking en van
eventuele andere op de zaak betrekking hebbende stukken te voegen,
Het bezwaar schort de werking van deze beschikking niet op.

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

Bijlage: achtergrondgegevens

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 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
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ILT
Rail en Wegvervoer

Normbladen Handhaving Rail

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

Datum
wordt verwezen geven informatie over specificaties en (ontwerp)eisen voor een 26 maart 2012
bepaald (onderdeel van een) onderwerp. Dergelijke normen kunnen behulpzaam Dr, kenmerk
zijn bij verantwoorde aanschaf van arbeidsmiddelen, inrichting van werkplekken TLT-2012/9097

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.

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

Geachte directie,

Met deze brief stel ik u in kennis van een overtreding op basis van de Arbowet.
Achtereenvolgend geef ik de resultaten van mijn inspectie, de relevante wetsarti
kelen, de overtreding, verwijzing naar een soortgelijk incident en de afdoening.
Tot slot verzoek ik u mij aan te geven welke maatregelen u treft ter voorkoming
van soortgelijke overtredingen.

Op zaterdag 24 maart 2012 omstreeks 11.00 uur heb ik, in
specteur en toezichthouder bij de Inspectie Leefomgeving en Transport, een in
spectie uitgevoerd op diverse werkzaamheden te Helmond.
Te Helmond bestonden de werkzaamheden uit voorbereidingen t.b,v. het
inschuiven van een tunneldek en het slaan van damwanden. De werkzaamheden
werden uitgevoerd op basis van werkplek beveiligingsinstructie (WEI) met
nummer ZD 644511. De uit te voeren werkzaamheden werden onder
verantwoordelijkheid van uw onderneming uitgevoerd.

T 030-
14 ±31(0)6-.
F 030-2363199

9lLenTnT

Ons kenmerk
JLT-2012/1017B

Ons dossier
R1-12V028964

Ik heb tijdens dat bezoek gesproken met de heer
beveiliging (LWB) van Oilfield Rail & Road bv uit Akersloot.

leider werkplek

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

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

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

Bij een controle van de ter inzage gegeven WBI zag ik dat de inhoud daarvan niet
overeenkwam met de beeldinstructie (getekend 16-03-2012) aan de wand in de
keet van de LWB. Ik zag namelijk het volgende:



Op de beeldinstructie aan de wand was in wissel 423h de zeifsignalerende kort- ILT

sluitlans (ZKL) ingetekend terwijl de WBI voorschreef wissel 423a. De zeifsignale- Rail en Wegvervoer

rende kortsluitlans is geplaatst in wissel 423a en op de beeldinstructie met pen Handhaving Rali

gewijzigd. Deze wijziging is mondeling van LWB aan de opvolger doorgegeven
maar niet schriftelijk vastgelegd. Op de beeldinstructie aan de wand waren 4 af- Datum

sluitborden ingetekend maar deze waren niet vermeld in de WBI, Desgevraagd gaf 2april2012

de LWB aan dat de borden wel waren geplaatst. Na controle bleek dit inderdaad. Kenmerk
tLT-2012/10178

Uit het gesprek met de heer s mij gebleken dat in de voorbereidende
fase onvoldoende zorgvuldigheid is betracht ten aanzien van genoemde documen
ten.

De instructies aan ploegleden wordt doorgaans gegeven aan de hand van beeldin
structies. De beeldinstructies dienen daarom een complete visuele weergave te
zijn van de tekstuele WBI’s, In dit geval was daarvan geen sprake.

Voornoemde situatie is niet conform het “Voorschift Veilig werken” (WW;
RLN000073-V005), versie juli 2010, de Brancherichtlijn “realiseren veilige werk
plek” (RLN000075-V006), versie juli 2010 en de Brancherichtlijn “Eenduidige
Werktreininstructie”, versie 25-05-2010 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.

Op 20 november 2011 (Eindhoven en Helmond) en 15 januari 2012 (Helmond)
vonden soortgelijke incidenten plaatst.
Naar aanleiding daarvan heb ik u schriftelijk gewaarschuwd dat indien tijdens in
specties deze situaties opnieuw voordoen, een inspecteur een boeterapport ken
opmaken. Omdat u een gesprek heeft aangevraagd met de Inspectie, zag ik daar
van vooralsnog af.
Op 18januari 2012 heeft d Tnsni”rtie dat incident besproken nn uw kantoor in
aanwezigheid van de heer van uw bedrijf en de heer van Dii
field Rail & Road bv. Daarin is e belofte gedaan dat er nauwlettender zal worden
gewerkt in de voorbereidende fase bij het opstellen van documenten en beeldin
structies.

In tegenstelling tot het incident van 15 januari 2012 waren dit keer wel de wissels
juist ingetekend maar was de zeifsignalerende kortsiultians op de tekening niet
mee verplaatst. En in tegenstelling tot het eerdere incident waren dit keer wel alle
vier afsluitborden (SR 513) geplaatst.
Omdat ik nu wel verbetering zie ten opzichte van het eerdere incident, zie ik dit
keer nog af van het opmaken van een boeterapport.

Indien tijdens inspecties opnieuw zich soortgelijke situaties voordoen, kan een
inspecteur een boeterapport opmaken.

Ten aanzien van de overtreding van de Arbowet verzoek ik u mij binnen 2 weken
na dagtekening van deze brief Le 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.

ILT
Rai! er Wegvervoer

Handhaving Rail

Oetum
2 april 2012

In afschrift aan:
ProRail Directie, tav. d1ir ing.
EP Utrecht;
ProRail Zuid, Postbus 624, 5600 AP Eindhoven;
Oilrield Rail & Road bv, Boekel 42A, 1921 CE Akersloot;

Moreelsepark 3, 3511

Kenmerk
ILT-2012/10178

Hoogachtend,

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



ACHTERGRONDGEGEVENS IL-r
Rail en Wegvervoer
HandtaVlng Rail

ALGEMEEN
DatumInhoud teksten
2 april 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 Kenmerk

ILT-2012/10178
overtreding(en) genoemd in de brief.

Beleidsregels
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 wet- en regel
geving 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 Le verkrijgen bij:
Sdu Klantenservice
Postbus 20014
2500 EA Den Haag
tel. 070-3789880
fax 070-3789783

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

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

Het is in veel gevallen niet noodzakelijk normbladen te raadplegen of aan te 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-instiluut (NEN)
Vlinderweg 6, Postbus 5059
2600 GB Delft
tel. 015-2690390
fax 015-2690190
Ook kan bij het NEN (www.nen.nl) nadere informatie worden ingewonnen over
(Internationale) normalisatie.

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



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
Rai en Wnguervcer
Handhaving Rail

Datum
2 april 2012

Kenmerk
ILT-2012/10178





inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van ïnftastructuur en Milieu

> Retouradres Postbus 1511, 3500 BM Utrecht iti’ Rail Wegvervoer,
Handhaving Rail

Strukton Rail EN. Europeîaan 40

T.a.v. de directie Utrecht
Postbus 1511

Westkanaaldijk 2 3500 81.1 Utrecht

3542 DA Utrecht T 070 456 4131
F 070 456 4199
www.ilent.nl

Co ‘;persoon
N.
T. Ub

Datum 02 april 2012 El 0’icentnI

Onderwerp Preventieve sti[legging
Ons kenmerk
ILT-2012/10073

Geachte heer/mevrouw, Ons dossier
R1-12.V02.8949

Op dinsdag 20 maart 2012 heeft de heer - inspecteur van de Bijlage(n)
Inspectie Leefomgeving en Transport, afdeling Handhaving Rail, bij uw regiokantoor geen

in Alphen a/d Rijn een inspectie uitgevoerd naar aanleiding van een
veiligheidsincident, dat die zelfde ochtend heeft plaats gevonden.

Daarbij is het volgende geconstateerd:

Medewerkers van uw bedrijf moesten korte herstelwerkzaamheden uitvoeren op RVO
nummer 123527114F. in ht spoor LE te Atphen aan de Rijn. Uw leider werkplek
beveiliging de heer heeft daartoe abusievelijk contact opgenomen met de
verkeerde treindienstleider. Hij heeft contact gezocht met de treindienstleider
Leiden, omdat hij in de veronderstelling verkeerde dat deze het gebied van Alphen
aan de Rijn beheert. Toevalligerwijs bestaat er echter ook een spoor LE aan de halte
Den Haag Mariahoeve, ook met dezelfde kilometerduiding 20.7, dat wel onder het
beheer van de treindienstleider Leiden valt. Hierdoor heeft de treindienstleider zijn
verhinderingen geplaatst voor het spoor LE te Mariahoeve maar is de leider werkplek
beveiliging met zijn ploeg in spoor LE te Alphen gaan werken, zonder dat daar
verhinderingen waren aangebracht.
De leider werkplek beveiliging heeft tevens nagelaten een kortsluitlans te plaatsen in
spoor LE om zijn werkplek te beveiligen, Wel heeft hij een veiligheidsman tijdens de
werkzaamheden gesteld.

Bij aankomst van de inspecteur waren de werkzaamheden reeds gestaakt. De
inspecteur heeft de werkzaamheden preventief stilgelegd.

De inspecteur heeft daartoe bevoegd op grond van de Arbeidsomstandighedenwet,
artikel 28, cle heer mondeling bevolen dat deze werkzaamheden, gestaakt
moeten worden in verband met ernstig gevaar voor personen. Het ernstige gevaar
bestaat uit aanrijdgevaar.

Het mondeling gegeven bevel tot preventieve stillegging van het werk wordt hierbij
schriftelijk bevestigd.
Dit bevel zal ik intrekken zodra de inspecteur heeft vastgesteld dat u ten minste de
genoemde maatregelen heeft genomen, dan wel maatregelen heeft genomen die een
vergelijkbaar niveau voor de bescherming van de veiligheid en gezondheid van de
werknemer(s) tot stand brengen. De inspecteur heeft daartoe een afspraak gemaakt
met uw KAM medewerker de heer

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



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

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

Hoogachtend,

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

Bezwaar
Overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht kan tegen deze beschikking
schriftelijk bezwaar worden gemaakt door degene wiens belang rechtstreeks bij deze
beschikking betrokken is. Daartoe moet binnen zes weken na de dag van verzending
van deze beschikking een bezwaarschrift worden ingediend bij de Minister van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, t.a.v. de Directie Wetgeving, Bestuurlijke en
Juridische Aangelegenheden, Bureau Ondersteuning, Team 1, Postbus 90801, 2509
LV ‘s-Gravenhage.
Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en ten minste te bevatten de naam
en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van deze
beschikking alsmede de reden(en) waarom de beschikking niet juist wordt gevonden.
Verzocht wordt bij het bezwaarschrift een kopie van deze beschikking en van
eventuele andere op de zaak betrekking hebbende stukken te voegen.
Het bezwaar schort de werking van deze beschikking niet op.

Mededeling
Naar aanleiding van het geconstateerde maakt de Inspectie Leefomgeving en
Transport in dit geval geen boeterapport op, omdat met betrekking tot het
geconstateerde geen arbeid werd verricht ten tijde van de inspectie.

Tegen deze mededeling kunt u geen bezwaarschrift indienen.
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Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Injtczsrruccuur en Milieu

> Retouradres Postbus 1511, 3500 BM Utrecht ILT RaS Wegvervoer,
HaridhsvTng Rafl

Raveco B.V.
T v cl d’ Europalaaii4o

Utrecht
Ternatenstraat 1 Postbus 1511
8022 NL Zwolle 3500 OM Utrecht

T 070 456 41 31
F070 456 41 99
www.LJar,t.nI

Contactpersoon

Datum 7 mei 2012
Onderwerp Stilleggirig direct weer opgeheven El :SoIentnI

Ons kenmerk
ILT-2012114526

Geachte heer Hekman, fle’3fl

Op woensdag 25-04-2012 heeft de heer inspecteur en Biilage(n)

toezichth’” “n de Inspectie Leefomgeving en Transport, een veiligheidsman
de heer werkzaam bij RaVeco BV, op het station Dordrecht
geïnspecteerd.

Tijdens de inspectie is het volgende geconstateerd in het kader van de
Arbeidsomstandighedenwetgeving.
Tijdens werkzaamheden te Dordrecht uitgevoerd in opdracht van RaVeco B.V,
volg ens WBI RZ656 244, heeft de veiligheidsman, voor de periode E, zijn
kortsluitlans geplaatst in het foutieve spoor 1. Voor spoor 1 waren geen
maatregelen ter uitsluiting van treinverkeer genomen door de treindienstleider.

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

Omdat de snoetroffen situatie ernstig gevaar voor personen opleverde heeft de
inspecteur daartoe bevoegd OD orond van de
Arbeidsomstancugnedenwet, artikel 28, heer mondeling bevolen de
werkzaamheden zijnde het papier prikken tussen cie sporen, Le staken.
Het ernstige gevaar bestond uit het gevaar te worden aangereden door een trein,

De inspecteur heeft inmiddels vastgesteld dat er geen ernstig gevaar
meer bestaat en het bevel wordt hierbij ingetrokken.
Het mondeling gegeven bevel tot stillegging van het werk en de intrekking
hiervan worden hierbij schriftelijk bevestigd.

Ik verzoek u de belanghebbende werknemers zo spoedig mogelijk in kennis te
stellen van de inhoud van deze brief.
Indien u schriftelijk wilt reageren, wordt u verzocht het kenmerk en de datum van
deze brief te vermelden. U kunt ook bellen met bovengenoemde contactpersoon,
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Dit is een beschikking in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). U bent
niet in de gelegenheid gesteld uw zienswijze naar voren te brengen (Awb, art.
4:8), vanwege het spoedeisende karakter van deze beschikking (Awb, art, 4:11
onder a).

Hoogachtend,

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze,
De inspecteur Left7?feving en Transport

Bezwaar
Overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht kan tegen deze beschikking schriftelijk bezwaar
worden gemaakt door degene wiens belang rechtstreeks bij deze beschikking betrokken is.
Daartoe moet binnen zes weken na de dag van verzending van deze beschikking een
bezwaarschrift worden ingediend bij de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.a,v. de
Directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden, Bureau Ondersteuning, Team 1,
Postbus 90801, 2509 LV ‘s-Gravenhage.
Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en ten minste te bevatten de naam en het adres
van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van deze beschikking alsmede de reden(en)
waarom de beschikking niet juist wordt gevonden.
Verzocht wordt bij het bezwaarschrift een kopie van deze beschikking en van eventuele andere op
de zaak betrekking hebbende stukken te voegen.
Het bezwaar schort de werking van deze beschikking niet op.
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Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van infrastructuur en Milieu

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

Strukton Rafl Regio B.V.
Europeaan 40

Tav. de directie Utrecht
Postbus .sSll

Westkanaaldijk 2 3500 EM Utrecht

3542DA Utrecht T 070 456 4131
F 070 456 41 99
wvsw.ilevt. ni

rn,.,actoersoon

Datum 7 mei 2012 El ©ilentnl

Onderwerp Stillegging
Ons kenmerk
ILT-2012/14799

Geachte heer/mevrouw, Ons dossier
R!-12V02,9291

Op woensdag 02 mei 2012 omstreeks 13.30 uur heeft de heer
Bljlage(n)inspecteur en toezichthouder van de Inspectie Leefomgeving en Transport, naar geen

aanleiding van een melding “aanrijding tussen een goederentrein en een lorrie
tijdens werkzaamheden” verkregen via Prorail Backoffice, een inspectie
uitgevoerd op de Betuweroute t.h.v. KM 97.4 ingang tunnel onder het
Pannerdenschkanaal te Angeren gelegen in de gemeente Lingewaard

Tijdens de inspectie is het volgende geconstateerd in het kader van de
Arbeidsomsta ndighedenwetgeving.

De inspecteur kreeci cirlirnde de rit naar de ongevallocatie van een collega
inspecteur te horen dat er werkzaamheden op de ongevallocatie
waren geweest onder WBI KR657010 in opdracht en onder verantwoordelijkheid
van Strukton Rail Regio BV. Deze werkzaamheden waren afgelopen, waarna het
spoor rond 11.52 uur weer Vrij en onbelemmerd in dienst was gegeven door de
verantwoordelijk Leider Werkplek Beveiliging van Strukton.

Toen de inspecteur aankwam op de locatie van de aanrijding ( “ ‘t Veld” bij de
westelijke ingang van de tunnel onder het Pannerdenschkanaal) zag hij de
goederentrein 42780 van DO Schenker stil staan ter hoogte van de open
tunnelbak van de Pannerdensctunnel.
De trein bevond zich op het zogenaamde K-spoor (dit is het rechterspoor in
Westelijke richting). Toen de inspecteur het spoor betrad zag hij dat er onder de
5e wagen gerekend vanaf de locomotief restanten lagen van een lorrie.
Toen de inspecteur om de trein heen liep zag hij op de betonnen
afschermingswand aan de noordzijde van de tunnelbak een zwaar beschadigde
boormachine liggen.
Toen de inspecteur verder in de richting van de tunnel liep, zag hij verspreid
onder meerdere wagens van de trein restanten liggen van gereedschappen en
gebruikte materIalen. Op het looppad naast het spoor zag de inspecteur een
vernielde laptop en restanten van een Balise liggen.
De inspecteur liep terug naar de locomotief en zag daar 2 mannen staan voorzien
van bedrijfskleding met hierop het logo van DO Schenker. Beide mannen gaven
aan dat ze respectievelijk de machinist en een leerling machinist zijn van de
goederentreintrein,
Toen de inspecteur de machinist vroeg wat hij gezien had, gaf deze aan dat hij
met zijn trein vanuit Zevenaar via het K spoor door de tunnel heen kwam rijden.
Bij het naderen van de open tunnelbak zag hij ineens dat er een lorrie op het
spoor stond. Hij zag dat er een persoon op de lorrie zat en enige personen naast
de lorrie stonden. Hij voerde vervolgens een snelremming uit en maar kon een
aanrijding met de lorrie niet voorkomen.



Doordat de orde aangereden kon worden, de persoon op de lorrie en de personen
daarnaast ternauwernood hun vege lijf konden redden, was hun arbeidsplaats niet
veilig.

Dit is een overtreding van artikel 16, 10e lid, van de Arbeidsomstandighedenwet,
juncto artikel 3.2, le lid van het Arbeidsomstandighedenbesluit, aangewezen als
overtreding waarvoor een bestuurlijke boete kan worden opgelegd in artikel 9.Ob,
le lid onder c van datzelfde besluit.
Achtergrondgegevens voor het geconstateerde vindt u in de bijlage.

Omdat de —roffen situatie ernstig gevaar voor personen opleverde heeft cle
inspecteur iri k.voegd op grond van de Arbeidsomstandighedenwet,
artikel 28, heer in dienst van de firma Strukton mondeling
bevolen de werkzaamheden voigens WBI KR657010, te staken.
Het ernstige gevaar bestond uit het gevaar te worden aangereden door een trein.

Het ernstige gevaar voor personen is op te heffen door de volgende maatregelen
te nemen.

()
Bij het creëren van een veilige arbeidsplaats moet de arbeidshygiënische strategie
worden toegepast bij het vaststellen van het veiligheidsniveau waarop het werk
moet worden uitgevoerd. Nadat de omvang van het risico is vastgesteld, dient in
principe voor het hoogste niveau van veiligheid te worden gekozen, tenzij er
duidelijke redenen zijn om hiervan af te wijken, waarbij het redelijkerwijsprincipe
geldt en naar de stand der techniek wordt gekeken. Bij iedere volgende stap in de
arbeidshygiënische strategie moet de afweging opnieuw worden gemaakt;
gemotiveerd en aantoonbaar.

Werkzaamheden binnen het risicogebied, zoals omschreven in de branche richtlijn
“Afscherming, Afbakening en Markering”, dienen, gelet op het bovenstaande, te
worden uitgevoerd volgens het hoogst mogelijke veiligheidsniveeu, De standaard
gehanteerde veiligheidsrdveau’s zijn in aflopende volgorde:

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

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

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

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



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

Hoogachtend,

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

Bezwaar
Overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht kan tegen deze beschikking schriftelijk bezwaar
worden gemaakt door degene wiens belang rechtstreeks bij deze beschikking betrokken is.
Daartoe moet binnen zes weken na de dag van verzending van deze beschikking een
bezwaarschrift worden ingediend bij de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, tav. de
Directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden, Bureau Ondersteuning, Team 1,
Postbus 90801, 2509 LV ‘s-Gravenhage.
Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en ten minste te bevatten de naam en het adres
van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van deze beschikking alsmede de reden(en)
waarom de beschikking niet juist wordt gevonden.
Verzocht wordt bij het bezwaarschrift een kopie van deze beschikking en van eventuele andere op
de zaak betrekking hebbende stukken te voegen.
Het bezwaar schort de werking van deze beschikking niet op.

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

Tegen deze mededeling kunt u geen bezwaarschrift indienen.

Bijlage: achtergrondgegevens



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 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 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 (oritwerp)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 normbladeri 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
[ax 015-2690190
Ook kan bij het NEN (www.nen.nl) nadere informatie worden ingewonnen over (internationale)
norrnallsatie,

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

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

> Retouradres Postbus 1511 3500 M Utrecht

Ballast Nedam Infra bv
tav. de directie Rail en Wegvervoer

Handhaving RaliRingwade 71
Europalaan 40

3439 LM Nieuwegein Utrecht
Postbus 1511
3500 BM Utrecht

Contactpersoon

£6

T 030-
M +31(0)6_
F 030-2363199

1lJLenT.vI

Datum 7 mei 2012 Ons kenmerk
Betreft Afhandeling inspectie ILT2O1Z/4517

Ons dossier
RI-12V029214

Geachte directie,

Met deze brief stel ik u in kennis van inspectieresultaten van mijn werkplekcontro
le op 21 april 2012.

Op zaterdag 21 april 2012 omstreeks 10,00 uur heb ik,
inspecteur en toezichthouder bij de Inspectie Leefomgeving en Transport, een
inspectie uitgevoerd op werkzaamheden op het baanvak Tilburg — Den Bosch.

De werkzaamheden bestonden uit het inhijsen van brugba[ken ter
verbreding/overbrugging van viaduct Burgemeester Brechtweg bij
Tilburg=industrie ter hoogte van km. 3.7. Ten tijde van de inspectie was er geen
sprake van inzet van rail-(weg-)voertuigen. De werkzaamheden werden
uitgevoerd op basis van werkplek beveiligingsinstructie (WBI) met nummer
ZD644675.
De uit te voeren werkzaamheden werden onder verantwoordelijkheid van uw
onderneming uitgevoerd.
De inspectie werd uitgevoerd op basis van toezichthoudende taken op de
Spoorwegwet en de Arbo—wet.

Ik heb tijdens dat bezoek gesproken met de heer , leider werkplek
beveiiiging van JMV spoorwegveiligheid bv uit Tiel.

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

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

Tijdens de inspectie vroeg ik de heer inzage in de werkpiek



beveiligingsinstructie. Daarin staat onder het algemene deel onder øunt 0
aangegeven dat er sprake is van inzet van werktreinen. De heer gaf
aan dat gedurende de gehele buitendienststelling geen werktreinen ingepland zijn.

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.
Ik stel u hiermee in kennis en verwacht van u dat u maatregelen neemt om deze
tekortkomingen in de toekomst te voorkomen.

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

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

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
namens deie

f
DE INSPTEURjILT/RAIL EN WEGVERVOER,

In afschrift aan:
ProRail Directie, tav. de heer Ing.
EP Utrecht;
ProRaTi Zuid, Postbus 624, S600 AP Eindhoven;
].M.V. Spoorwegveilig held bv, Postbus 67, 4000 AB Tiel

ILT
Rail en Wegvervoer
Handhaving Rafi

Datum
7 mei 2012

Ons kenmerk
ILT-2012/4517

Moreelsepark 3, 3511
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Boeteoplegger SZW

Boeterapport Arbeidsomstandigheden

Zaaknummer ILT/7341, ILT-2012/15777

Contact gegevens Inspectie Leefomgeving en Transport, Rail en Wegvervoer, Afdeling
Handhaving Rail, Postbus 1511, 3500 BM Utrecht.

Rapporteur De heren MSc en , inspecteurs van Inspectie
Leefomgeving en Transport, standplaats Utrecht, belast met het toezicht
op de naleving van de bepalingen krachtens de
Arbeidsomstandighedenwet.

Naam overtreder : Strukton Rail B.V,
Vestigingsadres : Postbus 1025
Vestigingsplaats : 3600 BA Maarssen
Deze vestigingsgegevens zijn conform bijgevoegd uittreksel van de
Kamer van Koophandel (bijlage 1).

19 maart 2012
:13.10 uur
Emplacement Zwolle, wissel 69A spoor 102A.

Wij bevonden ons naast het spoor 40 op het emplacement Zwolle ter
hoogte van wissel 73B , waar wij zagen dat personen werkzaamheden
verrichtten, bestaande uit het zoeken naar de oorzaak van een meetfout
van een strijkregel in wissel 69A spoor 102a, aldus zijnde een
arbeidsplaats als bedoeld in artikel 1, derde lid onder g van de
Arbeidsomstandighedenwet.

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

Wij zagen dat ter plaatse op- en nabij het emplacement Zwolle een
sporenpakket is bestaande uit 6 naast elkaar gelegen sporen. Verder
zagen wij dat in dit sporenpakket 1 of meer wissels lagen.
Verder zagen wij, dat twee personen, waarvan 1 een geel vest/jas droeg
met retroreflecterende banen(een dergelijk vest is voorgeschreven bij
werkzaamheden op of aan het spoor, zie opmerkingen rapporteurs1)en
dat de ander een oranje vest/jas droeg met retroreflecterende banen(een
dergelijk vest is voorgeschreven voor de persoon met de functie van
veiligheidsman, zie opmerkingen rapporteurs2),zich in het in dienst
zijnde wissel 69A van het in dienst zijnde spoor 102a op- en nabij het
emplacement Zwolle bevonden, binnen het risicogebied-zone A. Wij
zagen dat wissel 69A ligt in het derde spoor (102a), gezien vanaf de zijde
werkplaats en het vierde spoor gezien vanaf de zijde waar de
Verkeersleiding ligt. Wij zagen dat op het moment dat er een trein reed
over spoor 102a richting wissel 69A, komende uit de richting Amersfoort
en gaande in de richting van het station Zwolle, dat beide personen het
wissel verlieten en de twee naast in dienst zijnde sporen, spoor 41 en 40,
overstaken om naar de wijkplaats te komen, hetgeen verboden is.
Verder zagen wij, dat spoor 102a richting Amersfoort in een boog naar
links ligt en dat het zicht vanaf wissel 69a in die richting werd belemmerd

Datum
Tijdstip
Locatie

Gegevens overtreder

Gegevens
overtreding

Arbeidssituatie

Arbeidsrelatie

Waarnemingen en
constateringen
rapporteur in relatie
tot overtreding en
artikel



door een gebouw en hekwerk. Door ons rapporteurs is vastgesteld, dat
het zicht vanaf wissel 69A richting Amersfoort, bij de ter plaatse geldende
baanvaksnelheid voor spoor 102a van 40 km/h, minder was dan de in
regelgeving voorgeschreven 30 seconden. Door ons is vastgesteld dat de
zichttijd vanaf wissel 69A voor treinen komende uit de richting
Amersfoort en gaande richting van het station Zwolle maximaal 20
seconden bedroeg.

Nadat wij ons als inspecteurs van de Inspectie Leefomgeving en
Trnçnort gelegitimeerd hadden, verklaarden beide personen1 dhr.

n dhr. te zijn en beiden in dienst bij Strukton Rai!
Oost
Dhr verklaarde ons:”Wij waren bezig met het zoeken naar
de oorzaak van een meetfout van een strijkregel in wissel 69A. Wij
hebben voor deze werkzaamheden geen instructie persoonlijke
waarneming3en/of plan gegarandeerde waarschuwing4ontvangen. Wij
doen deze “klus” er even tussendoor. De veiligheidsman hield het
treinverkeer in de gaten door onder andere de verderop richting het
station Zwolle staande WIDO’S5 in de gaten te houden en zodra de
WIDO-knipperde voor spoor 102a verlieten wij het spoor en gingen over
in dienst zijnde sporen naar de wijkplaats gelegen naast spoor 40.”

Doordat op het spoor treinen reden met een baanvaksnelheid van 40
kilometer per uur, er onvoldoende zichttijd was, over in dienst zijnde
sporen moest worden overgestoken om een veilige wijkplaats Le bereiken
en er verder geen (passende)maatregelen waren genomen om
aanrijdgevaar te voorkomen, 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.

Wij hebben het werk, het zoeken naar de oorzaak van een meetfout van
een strijkregel in wissel 69A spoor 102A op- en nabij het emplacement
Zwolle, op grond van artikel 28 van het Arbeidsomstandighedenbeslult
vervolgens stilgelegd. De genoemde werkzaamheden werden niet meer
uitgevoerd, omdat achteraf bleek dat er geen meetfout was gemaakt
maar een administratieve fout.

Horen van de Op donderdag 5april2012, omstreeks 13:30 uur, spraken wij, nadat wij
vertegenwoordiger ons als inspecteurs van Inspectie Leefomgeving en Transport hadden

van de overtreder en gelegitimeerd, met:

aanzeggen
boeterapport

Naam
Voornaam
Geboorteplaats
Ge boorted atu m
Adres
Woonplaats
van wie de verklaring als bijlage 3 bij dit boeterapport is gevoegd.

Aansluitend aan het verhoor hebben wij Strukton Rail B.V. in de persoon
van de heer schriftelijk het boeterapport aangezegd.

Opmerkingen Naar aanleiding van het in het boeterapport gestelde voegen wij het



rapporteurs volgende toe.
Deze overtreding wordt aangemerkt als een ernstig beboetbaar feit.
Voor werkzaamheden op en aan het spoor is een Arbocatalogus.
In deze Arbocatalogus wordt aanrijdgevaar als risico 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.
In het Voorschrift Veilig Werken staat dat:

Ad 1 Alle uitvoerenden en overige aanwezigen op de werkplek dragen
een fluorescerende geel vest/jas met retroreflecterende strepen.
Ad 2: Veiligheidsmensen dragen een fluorescerende oranje vest/jas met
retroreflecterende strepen en zijn verantwoordelijk voor het signaleren
van een trein voordat deze de werkplek nadert en het waarschuwen van
de werkenden zodat het risicogebied binnen 5 seconden kunnen
ontruimen en minimaal 15 seconden voor het passeren van de trein op
een veilige wijkplaats staan opgesteld.
Ad 3:Bij het werken in Persoonlijke Waarneming(PW)
Veiligheidsman(Vhm) wordt de werkende door een Vhm gewaarschuwd
voor naderend treinverkeer. Voor werkzaamheden in PW-Vhm geldt de
30-secondenregel. Randvoorwaarden hierbij zijn o.a.:
Er sprake is van minimaal 30 seconden zichttijd naar beide kanten;
Het risicogebied binnen 5 seconden ontruimd wordt; en
De werkende(n) 15 seconden voor het passeren van de aankomende
trein op de wijkplaats staat/staan. (Wij kplaats is een veilige plek waar
werkenden, eventueel met hun materialen en gereedschappen, zich
zodanig op kunnen stellen, dat aanrijdgevaar is uitgesloten. Voor het
bereiken van de wijkp/aats is het verboden in dienst zijnde sporen over te
steken.)
Ad 4: Bij gegarandeerde waarschuwing(GW) worden tijdens het reguliere
vervoersproces werkenden gewaarschuwd door gecertificeerde
waarschuwingsapparatuur. Werkenden geven invulling aan deze
waarschuwing door direct naar een van te voren vastgestelde cq.
aangegeven wijkplaats te gaan. Bij het toepassen van GW moet in de
betreffende RI&E opgenomen zijn op welke wijze geborgd wordt dat de
akoestische en visuele signalen van de gecertificeerde
waarschuwingsapparatuur door de werkenden worden gehoord/gezien.
Bij GW wordt de waarschuwingsapparatuur in werking gesteld door de
naderende trein op dat spoor.
Ad 5: WIDO= Waarschuwirigsinstallatie Dienstoverpad. De WIDO treedt
in werking wanneer er een rijweg wordt ingesteld voor het betreffende
spoor. Deze rijweg wordt NIET ingesteld door de naderende trein over het
betreffende spoor. De WIDO treedt in werking doordat de
treindienstleider een rijweg instelt of dat dit middels de automatische
rijweg instelling(Ari) gebeurt. De WIDO waarschuwt alleen visueel,
doordat de lampen van de WIDO gaan knipperen.

In het project A750 van de Arbeidsinspectie worden werkzaamheden
(statisch of dynamisch) binnen het risicogebied van het bereden spoor op
locaties met minder zicht dan 30 seconden naar beide zijden die worden
uitgevoerd in PW-Vhm en het oversteken van in gebruik zijn spoor,
omdat de wijkplaats alleen op deze manier is te bereiken, benoemd als
ernstig gevaar voor personen.

Bijlagen bij het Bijlage 1 : Een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van
boeterapport Koophandel.

Bijlage 2 : Foto werkplek wissel 69A
Bijlage 3 : Verklaring van de vertegenwoordiger van de overtreder.



Afsluiting boeterapport Dit boeterapport is op ambtsbelofte/ambtseed opgemaakt en gesloten
te Utrecht door:

De Inspecteurs van Inspectie Leefomgeving en Tr’spo)t,

MSc.

Gezien
de Teamleider

Ondertekend en ingezonden aan de Boeteopleggerte Den Haag op L1-(J)5--{2

• overtreder(s)
• zaakarchief kantoor
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Datum 26 maart 2012
Ons kenmerk

Betreft Stillegging + aanzeggen Bestuurlijke boete ILT-2012/9097

Ons dossier
Ri-12V02,B954

BIj!age(n)

Geachte directie,

Op maandaa 19 maart 2012, omstreeks 13.10 uur hebben de heren
MSc en inspecteurs en toezichthouder van de Inspectie Leefomge
ving en Transport, tijdens werkzaamheden, een inspectie uitgevoerd op- en nabij
het emplacement Zwolle.

Tijdens de Inspectie Is het volgende geconstateerd in het kader van de Arbeidsom
standighedenwet.
De Inspecteurs zagen dat ter plaatse op- en nabij het emplacement Zwolle een
sporenpakket is bestaande uit 6 naast elkaar gelegen sporen. Verder zagen zij dat
in dit sporenpakket 1 of meer wissels lagen.
Door de inspecteurs is gezien, dat twee personen, waarvan 1 een geel vest/jas
droeg met retroreflecterende banen en de ander een oranje vest/jas droeg met
retroreflecterende banen, zich in het in dienst zijnde wissel 69A van het in dienst
zijnde spoor 102A bevonden, op- en nabij het emplacement Zwolle, binnen het
risicogebied-zone A. De Inspecteurs zagen dat wissel 69A ligt in het derde spoor
(102a), gezien vanaf de zijde werkplaats en het vIerde spoor gezien vanaf de zijde
waar de Verkeersleiding ligt. Door de Inspecteurs is waargenomen dat op het mo
ment dat er een trein reed over spoor 102a richting wissel 69A, dat belde perso
nen het wissel verlieten en de twee naast in dienst zijnde sporen, spoor 41 en 40,
overstaken om naar de wijkplaats te komen, hetgeen verboden is.
Verder is door de inspecteurs vastgesteld, dat spoor 102a richting Amersfoort In
een boog naar links ligt en dat het zicht vanaf wissel 69a in die richting werd be
lemmerd door een gebouw en hekwerk. Vastgesteld is door de inspecteurs dat het
zicht vanaf wissel 69A richting Amersfoort, bij cle ter plaatse geldende baanvak-
snelheid voor spoor 102a van 40 kmJh, minder was dan de In regelgeving voorge
schreven 30 seconden. Door de inspecteurs Is vastgesteld dat de zichttijd vanaf
wissel 69A voor treinen komende uit de richting Amersfoort en gaande richting
van het station Zwolle maximaal 20 seconden bedroeg.

Uit verklaringen van de beide personen, dhr. en dhr.
beiden in dienst bij Strukton Rail Oost, is door de Inspecteurs vastgesteld dat de
werkzaamheden werden uitgevoerd in de veiligheidsklasse “persoonlijke waarne
ming/velligheldsman” en dat de beide personen niet in het bezit waren van een
Instructie persoonlijke waarneming. De werkzaamheden bestonden uit het zoeken
naar de oorzaak van een meetfout van een strijkregel in wissel 69A,
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Dit is een overtreding van artikel 16, 1O lid, van de Arbeidsomstandighedenwet, ILT
juncto artikel 3.2, 1 lid van het Arbeidsomstandighedenbesluit, aangewezen als Rail en Wegvervner

overtreding waarvoor een bestuurlijke boete kan worden opgelegd in artikel 9.9b, Handhavinq Rail

V lid onder c van datzelfde besluit.
Datum

Achtergrond voor het geconstateerde vindt u in de bijlage. 26 maart 2012

Ons kenmerk

Omdat de aangetroffen situatie ernstig gevaar voor personen opleverde hebben de ILT-2o12/e097

Inspecteurs daartoe bevoegd op grond van de Arbeidsomstandighedenwet, artikel
28, de heren en ondeling bevolen de werkzaamheden “zoe
ken naar de OuradK vn en meewut van een strijkregel in wissel 69A te sta
ken. Het ernstig gevaar voor personen bestond uit het gevaar aangereden te wor
den door een (werk)trein.

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

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

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

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

Hoogachtend,

De Minister van Sociale Zaken n Werkoeieqenheid,
namens deze,
De inspecteurs Inspectie LeeJ6neJ.’iyyg e I(ransport,

()

MSc.
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Bezwaar
Overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht kan tegen deze beschikking
schriftelijk bezwaar worden gemaakt door degene wiens belang rechtstreeks bij
deze beschikking betrokken is. Daartoe moet binnen zes weken na de dag van
verzending van deze beschikking een bezwaarschrift worden ingediend bij de
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, t.a.v. de Directie Wetgeving,
Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden, Bureau Ondersteuning, Team 1,
Postbus 90801, 2509 LV s-Gravenhage.
Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en ten minste te bevatten de
naam en het adres van de indienefl de dagtekening, een omschrijving van deze
beschikking alsmede de reden(en) waarom de beschikking niet juist wordt
gevonden.
Verzocht wordt bij het bezwaarschrift een kopie van deze beschikking en van
eventuele andere op de zaak betrekking hebbende stukken te voegen.
Het bezwaar schort de werking van deze beschikking niet op.

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

Bijlage: achtergrondgegevens

ACHTERGRONDGEGEVBNS

ALGEMEEN

XL.T
Rail en Wegvervoer
Handhaving Rail

Dattim
26 maart 2012

Ons kenmerk
ILT-2012/9097

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

Beleidsregels
In de teksten van deze bijlage in een rubriek wNadere 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 arbeldsmiddelen, arbeidsplaatsen, bepaalde
situaties, stoffen of anderszins kan worden voldaan.
Beleidsregels zijnlworden gepubliceerd in de StaatscouranL U kunt deze vinden op
www. overheid .ril.
Beleidsregels zijn ook tegen betaling te verkrijgen bij:
Sdu KlantenservIce
Postbus 20014
2500 EA Den Haag
tel, 070-3789880
fax 070-3789783
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ILT
Rail en Wegvervoer
Handhaving RelNormbladen

De normbladen (NEN, NEN-EN e,d.) waarnaar - al dan niet via beleidsregels
- Dwordt verwezen geven informatie over specificaties en (ontwerp)eisen voor een 2012

bepaald (onderdeel van een) onderwerp. Dergelijke normen kunnen behulpzaam rJ kenmerk
zijn bij verantwoorde aanschaf van arbeidsmlddelen, inrichting van werkplekken TLT-2012J9097

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.

Normb?aden kunnen worden ingezien of zijn tegen betal[ng verkrijgbaar bij:
het Nederlands Normalisatfe-instituut (NEN)
Vlinderweg 6, Postbus 5059
2600 GB Delft
tel. 015-2690390
fax 015-2690190
Ook kan bij het NEN (www.nen.nl) nadere informatie worden ingewonnen over
(internationale) normalisatie.
Nadere informatie vindt u op www,arbo.nl en www.arbeidsinspectie.nl.

Algemene vereisten inrïchting arbeidsplaatsen
Inhoud artikel 3.2 Arbobeslult
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, dle de veiligheid of de gezondheid kunnen
beïnvloeden, worden zo snel mogelijk hersteld.

Pagina 4 van 4



_‘4 ‘—

1—



Bijlage 3 VERKLARING VERTEGENWOORDIGER

Strukton Rail Regio BV.
Behorende bij
Boeterapport

Op donderdag S april 2012, te 13.30 uur bevonden wij, de heren
en ons op een locatie, gelegen aan de Wijchenseweg

2U, 6537 TL rJijmegen.

Wij spraken daar een ons onbekend persoon en legitimeerden ons als
inspecteurs van Inspectie Leefomgeving en Transport.

Hierop vroegen wij hem naar zijn identiteitsgegevens. Hij gaf ons op te
zijn:

Naam
Voo rra a am
Geboren op
Te
Nationaliteit
Adres
Woonplaats
Functie Directeur

De persoonsgegevens van de vertegenwoordiger zijn in
overeenstemming met een ons getoond geldig rijbewijs nr
4927491202.

Nadat wij hem hadden meegedeeld dat Strukton Rail B.V. de
Arbeidsomstandighedenwet had overtreden en dat hij ter zake niet tot
het afleggen van een verklaring was verplicht verklaarde hij op onze
vragen het volgende:

Verklaring “Ik ben als gevolmachtigde bevoegd de rechtspersoon Strukton Rail
B.V. te vertegenwoordiger en ik ben directeur van Strukton Rail Oost.
Dit is tevens vastgelegd in het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel, KvK-riummer 30139439. De op de werkplek aangetroffen
personen, de harer en zijn in loondienst bij
Strukton Rai) Oost. De aangetroffen werkzaamheden op maandag 19
maart 2012 behoren tot de reguliere werken van Strukton Rail Oost. Zij
hadden op dat moment geen opdracht deze werkzaamheden op deze
manier uit te voeren. Dit hebben ze op eigen initiatief gedaan. Strukton
Rai) Oost heeft 647 vaste werknemers in dienst en op de datum van
overtreding 2 ingeleende werknemers. Strukton Rai) Oost Is in het bezit
van een generieke RI&E en PvA die is getoetst. Daarnaast wordt voor
elke werkplek een specifieke locatie gebonden en activiteit specifieke
Rr&E opgemaakt. Hierbij worden de risico’s van de uit te voeren
werkzaamheden geïnventariseerd en worden de juiste maatregelen
vastgelegd. De door u aangetroffen werknemers van Strukton Rail Oost
hebben voor de door u aangetroffen werkzaamheden geen specifieke
instructies gehad, aangezien zij geen opdracht hadden tot het uitvoeren
van deze werkzaamheden. Wel hebben deze werknemers algemene
veiligheidinstructies gehad, die regelmatig worden gegeven. Tevens zijn
deze mensen voor meerdere veiligheidsfuncties gecertificeerd. Tijdens
de hiervoor genoten opleidingen bij Railalert wordt hen geleerd hoe zij
met de spoorse risico’s om dienen te gaan. Toezicht op de juiste
naleving van de veiligheidsinstructies is met name belegd in de ‘lijn’ en
uiteraard heeft iedere werknemer zijn eigen verantwoordelijkheid.



Jaarlijks worden er een aantal vooraf afgesproken werkplekinspecties
uitgevoerd; gerapporteerd en gernonitord. Indien nodig worden
werknemers aangesproken op hun gedrag. Binnen Strukton Rail Oöst is
een sanctiebeleid en deze wordt ook toegepast. Het beleid houdt in dat
de werknemer(s) eerst een mondelinge of schriftelijke berisping
krijgen, daarna komt een schorsing en als laatste kan men ontslag
krijgen. Beide werknemers hebben een interne verklaring afgelegd. Aan
de hand van deze verklaring ben ik van mening, dat ondanks dat deze
werknemers geen opdracht hadden tot uitvoering van de door u

aangetroffen werkzaamheden, dat beide werknemers geen onnodige
risico’s liepen en er geen ernstig gevaar voor beide werknemers
aanwezig was. Ik vind dat de Arbowet/-besluit in de door u geschetste
situatie niet is overtreden. Ik vraag mij af in welke mate de beide
werknemers het risico liepen om bijvoorbeeld aangereden te worden
door een trein. Volgens hen werd er ook gebruik gemaakt van een
waarschuwingsinstallatie dienstoverpad en zodra deze ging knipperen
liepen ze over andere sporen naar de wijkplaats, hetgeen inhoudt dat
ze in GW hebben gewerkt en niet in PW. Dit is conform NVW
toegestaan. Wel overweeg ik ook hier om ons interne sanctiebeleid toe
te passen.”

Nadat de heer Smits zijn verklaring had doorgelezen, verklaarde hij
daarbij te volharden e-i onctrtekende hij deze.

directeur Strukton Rail Oost.



Uittreksel Handelsregister
Kamer van Koophandel

Deze inschrijving valt onder beheer van Kamer van Koophandel Midden-Nederland

805475473
Besloten Vennootschap
Strukton Rail Regio B.V.
Utrecht
24-01-1997
20-01-1997
01-09-2008
EUR 10.000.000,00
EUR 2.000.000,00
EUR 2.000.000,00
De instemmingsverklaring voor boekjaar 2010 is gedeponeerd op 28-02-2012.

Betuweroute Strukton Fahrleitungsbau A-1 5 tracé

Strukton Rail ABC
Strukton Rail Electric
Strukton Rail Installatie Services
Strukton Rail Installatietechniek
Strukton Rail Kabel
Strukton Rail Noord
Strukton Rail Randstad
Strukton Rail Randstad - Noord

Strukton Rail Randstad - Zuid
Strukton Rail Regio
Strukton Rail Regio B.V.
Strukton Rail Tractie en Bovenleiding
Strukton Rail Tram & Metro
Strukton Rail West
Strukton Rail Zuid
Strukton Railinrra Installatie Services
Strukton Railinfra Kabel
Strukton Railinfta Noord

Strukton Railinfra Randstad
Strukton Railinfra Randstad - Noord

Strukton Railinfra Randstad - Zuid

Strukton Railintra Regio
Strukton Railinfra Regio ABC
Strukton Railinrra Services, Vestiging Breukelen

Strukton Railinfra Services, Vestiging Dordrecht

Strukton Railinfra Services, Vestiging Meppel

Strukton Railinrra Tractie en Bovenleiding
Een gewaarmerkt uittrekset is een officieel bewijs van Inschrijving in het Handelsregister. Een papieren gewaarmerkt uittreksel is
ondertekend, voornien van een microteksi en un-togo gedrukt op optisch dood papier. Een elektronisch gewaarnierkt uiitreksei Is
ondertekend niet een verifieerbare etek(rnische handtekening.

Bijlage 1
Boeterapport Strukton Rat Regio BV,

KvK-nummer 30139439
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Uittrekse[ Handetsregister
Kamer van Koophandel

KvK-nummer 30139439
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Startdatum onderneming
Ç iviteiten

Werkzame personen

HooFdvestiging

Vestigi ngs nummer
Handeisnamen

Strukton Railintra Tram & Metro
Strukton RailinFra Zuid
Strukton Systems
Strukton Rail Oost
20-01-1997
SBI-code: 42111 -Wegenbouw
SBI-code: 4222 - Leggen van elektriciteits- en telecommunicatiekabels
SBI-code: 70221 - Organisatie-adviesbureaus
1464

000016669134

Strukton Rail Regio B.V.
Strukton Railinfra Regio
Strukton Railinfra Zuid
Strukton Railinfra Randstad
Strukton Railinfra Randstad - Noord
Strukton Railinrra Randstad - Zuid
Strukton Railinfra Noord
Strukton Railinfta Regio ABC
Betuweroute Strukton Fahrleitungsbau A-15 tracé
Strukton Railinfra Tractie en Bovenleiding
Strukton Railinfra Tram & Metro
Strukton RailinFra Installatie Services
Strukton Railinfra Kabel
Strukton Rail Regio
Strukton Rait Zuid
Strukton Rail Randstad
Strukton Rail Randstad - Noord
Strukton Rail Randstad - Zuid

Strukton Rail Noord
Struktori Rail ABC
Strukton Rail Tractie en Bovenleiding

Strukton Rail Tram & Metro
Strukton Rail Installatie Services
Strukton Rai[ Kabel
Strukton Rail Electric
Strukton Systems
Strukton Rail Installatietechniek
Strukton Rail West
Strukton Rail Oost

Eerr gewoorroerkt uitirekoel is een officieel bewijs van inschrijving in hel Handelsregister, gen papieren gewaannerkt ullireksel is

ondertekend, voorzien van een rnicrofekst en uvlogo gedrukt op ‘optisch dood’ pnpier. Een elektronisch gewaarmerkt uitireksel is

ondertekend met een verifieerbare elektronische handtekeningWaermerk
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Bezoekadres
Postadres
Telefoonnum mer
Faxn um me r
Datum vestiging
Activiteiten

Werkzame personen

Enig aan deelhouder

Naam
Bezoekadres
Ingeschreven onder KvK-nummer
Enig aandeelhouder sedert

Bestuurders

Naam
Geboortedatum en -plaats
Datum in functie
Titel
Bevoegdheid

Naam
Bezoe kad res
Ingeschreven onder KvK-nummer
Datum in functie
Titel
Bevoegdheid

Naam
Geboortedatum en -plaats
Datum in functie
Titel
Bevoegdheid

Naam

Westkanaaldijk 2, 3542DA Utrecht
Postbus 1025, 3600BA Maarssen
0346269700
0346269954
20-01-1997
SBI-code: 42111 - Wegenbouw
SBI-code: 4222 - Leggen van elektriciteits- en telecommunicatiekabels
SBI-code: 70221 - Organisatie-adviesbureaus
(doen) verrichten van werkzaamheden aan infra-installaties en infra-objecten.
Strukton Railinfra Kabe1 Het verrichten van werkzaamheden inzake ondergrondse
infrastructuur, projectmanagement en het ontwikkelen van specialismen zoals

wisselverwarming, gestuurde boortechnieken, aardingswerkzaamheden,
kabelengineering en kabelbeheersystemen
0

Strukton Rail BV.
Westkanaaldijk 2, 3542DA Utrecht
30139436
20-01-1997

Directeur
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Strukton Rai[ B,V.
Westkanaaldijk 2, 3542DA Utrecht
30139436
20-01-1997
Directeur
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

01-05-2006
Directeur
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Een gewaarmerkt aittreksel is een omcieel bewijs van inschrijving in het Handelsregister. Een papieren gewaarnierki uiltreksel is
ondertekend, voorzien van een microtekat en uv-Ingo gedrukt op ‘optisch dood’ papier, Een elektronisch gewaarnierkt uiltrekset is
ondertekend roet een verltieerbare elektronische handtekening.Waarmerk
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Geboortedatum en -plaats
Datum in functie
Titel
Bevoegdheid

volmachtigden

Naam
Geboortedatum en -plaats
Datum in functie
Titel
Inhoud volmacht

Aanvang (huidige) volmacht

Naam
Geboortedatum en -plaats
Datum in functie
Titel
Inhoud volmacht

Aanvang (huidige) volmacht

Naam
Geboortedatum en -plaats
Datum in functie

Titel
Inhoud volmacht

Aanvang (huidige) volmacht

Naam
Geboortedatum en -plaats
Datum in functie

19-12-2008

Directeur
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

20-01-1997
Directeur
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.

Voor de aanbesteding van werken wordt procuratie verleend tot een bedrag van EUR

10.000.000,00. Eveneens wordt procuratie verleend voor het tekenen van alle

Dpgaventen behoeve van het handelsregistervan de Kamer van Koophandel.
01-01-2003

30-03-1998
Directeur
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.

Voor aan- bestedingen van werken wordt procuartie ver- leend tot een bedrag van EUR

10,000.000,00. Eveneens wordt procuratie verleend voor het tekenen van alle

opgaven ten behoeve van het handelsregister Kamer van Koophandel.

01-01-2003

01-07-2001
Directeur
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 overschrildt.
Voor de aanbesteding van werken wordt procuratie verleend tot een bedrag van EUR

10.000.000,00. Eveneens wordt procuratie verleend voor het tekenen van alle

opgaven ten behoeve van het handelsregistervan de Kamer van Koophandel

01-05-2006

01-07-2001
Een gewaarrnerk uftirekset is een officieel bewijs van inschrijving in het Handelsregister. Een papieren gewaarmerkt uittreksel is
ondertekend, voorzien van een mlcrolekst en uslogo gedrukt op optisch dood popier. Een elektronisch gewaurrnerkt uiltreksel is
ondertekend niet een verifieerbare elektronische handtekening.Waarmerk
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Titel
Inhoud volmacht

Aanvang (huidige) volmacht

Naam
Geboortedatum en -plaats
Datum in functie
Titel
Inhoud volmacht

Naam
Geboortedatum en -plaats
Datum in functie
Titel
Inhoud volmacht

Aanvang (huidige) volmacht

Naam
Geboortedatum en -plaats
Datum in functie
Titel
Inhoud volmacht

Naam
Geboortedatum en -plaats
Datum in functie
Titel
Inhoud volmacht

Aanvang (huidige) volmacht

Naam

Directeur
Procuratie wordt verleend tot het tekenen van alle stukken van de vennootschap,

waarvan het financiële belang een bedrag van EUR 2.500.000,-- niet overschrijdt.

Voor aanbesteding van werken wordt procuratie verleend tot een bedragvan EUR

7.000.000,--.
01-12-2011

01-01-2004
Procuratiehouder/Projectleider
Procuratie wordt verleend tot het tekenen van alle stukken van de vennootschap,

waarvan het financiële belang een bedrag van EUR 25.000,00 niet overschrijdt.

01-06-2006

Procuratiehouder! Directeur
Procuratie wordt verleend tot het tekenen van alle stukken van de vennootschap,

waarvan het financiële belang een bedrag van EUR 2.500.000,-- niet overschrijdt.

Voor aanbesteding van werken wordt procuratie verleend tot een bedrag van EUR

7.000.000,--.
01-12-2011

03-04-2007
Procuratiehouder! Control Ier
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.

01-11-2007
Procuratiehouder
Procuratie wordt verleend tot het tekenen van alle stukken van de vennootschap,

waarvan het financiële belang een bedrag van EUR 2.500.000,-- niet overschrijdt.

Voor aanbesteding van werken wordt procuratie verleend tot een bedrag van EUR

7.000.000,--.
01-12-2011

Een gewaarmerk.t uttrekseI is een officieel bewijs van inschrijving in hel Handelsregister. Een papieren gewaarrnerkt uillreksel iv
ondertekend, vnorzien van een nricrotekvt en uvlogo gedrukt op optisch dood’ papier. Een eleklronivch gewaarrnerkt uiltreksel Is
ondertekend roet een verifieerbare elektronische handtekening.Waarmerk
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Geboortedatum en -plaats
Datum in functie
Titel
Inhoud volmacht

Naam

17-02-1966, Gennep
01-07-2009
Procuratiehouder/Hoofd Centraal Bedrijfsbureau
Beperking naar handeling, namelijk: Procuratie wordt verleend tot het tekenen van

alle stukken van de vennootschap, waarvan het financiële belang een bedrag van EUR

250.000,= niet overschrijdt

Geboortedatum en -plaats
Datum in functie
Titel
Inhoud volmacht

Vestiging(en)

Vestigi n gs nummer
Handelsriamen

Bezoekad res

Vestïgingsnummer
Handelsnamen

Bezoekadres

Vestigi ngs nummer
Handelsnamen

01-02-2010
Pro cfu rati e houd e rJ Co fl1 roll er
Procuratie wordt verleend tot het tekenen van alle stukken van de vennootschap,

waarvan het financiële belang een bedrag van EUR 250.000 niet overschrijdt

Er kunnen functionarissen zijn die een uitsluitend tot vestigingen beperkte

bevoegdheid hebben; deze worden alsdan vermeld op het uittreksel van de

betreffende vestiging(en).

00001 6669150
Strukton Railinfra Randstad
Strukton Railinfra Randstad - Noord
Strukton Railinfra Randstad - Zuid

Strukton Railinfra Noord
Strukton Railinfra Services, Vestiging Breukelen
Strukton Rail West
De Corridor 4, 3621ZB Breukelen

000016669169
Strukton Railinfra Services, Vestiging Meppel

Strukton Railinfra Randstad
Strukton Railinfra Randstad - Noord

Strukton Railinfra Randstad - Zuid
Strukton Railinfra Noord
Strukton Rail Oost
Parallelweg 1, 7941HH Meppel

000016669738
Strukton Railinfra Services, Vestiging Dordrecht

Strukton Railinfra Zuid
Strukton Railinfra Randstad

Een gewaarmerkL uitireksel is een otficieel bewijs van inschrijving in het Handelsregister. Een papieren gewaarnierki uitlrekse[ s

ondertekend, voorzIen van een rnlcrotekst en uv-Iogn gedrukt op optisch dood papier. Een elektronisch gewaarrnerkt oittreksel is

ondertekend niet een venifleerbare elektronische handtekening.Waarmerk
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Bezoekadres

Vestigingsnummer
Hand e Is namen

Bezoekad res

Strukton Railinrra Randstad - Noord
Strukton Railinfta Randstad - Zuid
Develsinget 11, 3333LD Zwijndrecht

000016669681
Strukton RaWnFra Zuid
Strukton Railinfra Randstad
Strukton Railinrra Randstad - Noord
Strukton RailinFra Randstad - Zuid
Strukton Rail Oost
Wijchenseweg 18 20, 6537TL Nijmegen

Woerden, 19-03-2012. Uittreksel is vervaardigd om 2 1.56 uur.
Voor uittreksel

E1:tronisch qewaarmerkt uit et Handelsregister
Kamer van Koophandel Nederland, Woerdan

Elektronisch ondertekend op 19-03-20 , om 21:56:09 door MM. van Eiji
(03 2012)

Kijk voor meer informatie over de ei ktronische handtekening op
www kvk . ni / eqd

Wnd. Algemeen Directeur

De I<amer van l<oophandel adviseert dit uittreksel alleen digitaal te gebruiken zodat
de integriteit van het document gewaarborgd en de ondertekening verifieerbaar blijft.

Een gewaarmerkt uiltreksel is een oficieel bewijs van inschrijving in het Handelsregister. Een papieren gevavrmerkr uiltreksel is
ondertekend, vonden van een nicroteksten sv-togo gedrukL op optisch dood papier. Een elektronisch gewsarrnerkt uiltreksel is
ondertekend wet een verifieerbare elektronische handtekening.Waarnierk
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Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Inftastrucniur en Milieu

> Retouradres Postbus 1511, 3500 Sf1 Utrecht ELT Rail Wegvervoer
Handhaving Rail

Strukton Rail Regio B.V.
Eurcp&aan 40

T.a.v. cle directie Utrecht
Postbus 1511Westkanaaldijk 2 3500 BM Utrecht

3542 DA UTRECHT T070 456 41 31
F 070 456 41 99
www hen t. cl

“-‘-“‘-tpersoon

Datum 21 mei 2012 U,-4S6

Onderwerp Intrekking stillegging E; itsnI.nI

Geachte heer/mevrouw,
Ons kenmerk
ILT-201 2/16175

Op woensdag 02 mei 2012 heeft de heer inspecteur en toezichthouder
van de Inspectie Leefomgeving en Transport, de heer n dienst
van de firma Strukton Rail Regio B.V. op de Betuweroute Lh.v. KM 97,4 ingang
tunnel onder het Pannerdenschkanaal te Angeren, gemeente Lingewaard bevolen Biilage(n)

de werkzaamheden volgens WBI KR 657010 te staken. geen

Dit mondelinge bevel heb ik schriftelijk bevestigd met de beschikking van datum
4 mei 2012, kenmerk RZ-12.V02.8000009291.

Bij een controle en gesprek op woensdag 16 mei 2012 ten kantore van Strukton
Rail Regio B.V. te Breukelen is geconstateerd dat de in die beschikking genoemde
maatregelen zijn getroffen, dan wel dat er maatregelen zijn getroffen dle een
vergelijkbaar niveau voor de bescherming van de veiligheid en gezondheid van de
werknemers tot stand brengen, en dat daarmee het ernstig gevaar voor personen
is opgeheven.

Strukton Rail Regio B.V. heeft bij monde van de directeur de heer Ing.
aangegeven dat men de werkzaamheden op woensdag 23 mei 2012

weer wil aanvangen en dat daarbij geheel conform Gebruikersprocessen B&B-BR
(D0270) zal worden gewerkt. Dat wil zeggen dat de Leider Werkplekbeveiliging
(LWB) de rol van de Leider Lokale Veiligheid (LLV) niet meer mag overnemen en
dat zowel de LWB als alle LLV-ers, die onder zijn verantwoordelijkheid werken,
worden voorzien van een handheldterminal en zodoende hun eigen werkplek
kunnen beveiligen.

Daarom trek ik hierbij het bevel tot stillegging in.

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

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

Hoogachtend,

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

Dhr.
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Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van lnfrasrructuur en Milieu

Bezwaar
Overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht kan tegen deze beschikking schriftelijk bezwaar
worden gemaakt door degene wiens belang rechtstreeks bij deze beschikking betrokken is.
Daartoe moet binnen zes weken na de dag van verzending van deze beschikking een
bezwaarschrift worden ingediend bij de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, t.a.v. de
Directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden, Bureau Ondersteuning, Team 1,
Postbus 90801, 2509 LV ‘s-Gravenhage.
Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en ten minste te bevatten de naam en het adres
van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van deze beschikking alsmede de reden(en)
waarom de beschikking niet juist wordt gevonden.
Verzocht wordt bij het bezwaarschrift een kopie van deze beschikking en van eventuele andere op
de zaak betrekking hebbende stukken te voegen.
Het bezwaar schort de werking van deze beschikking niet op.
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Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie czn Infrastructuur en Milieu

> Retouradres Postbus 1511, 3500 BM Utrecht !LT Rail Wegvervoer,
Handhaving Rail

S-ReN B.V.
Europalaan 40

T.a.v. de directie Urrecht
Postbus 1511

Jansbuitensingel 20 3500 OM Utrecht

6811AD Arnhem T070 456 41 31
F 070 456 41 99
www.ilent.nl

Contact-”wsoon
MSc

5pPCtIr

Datum 21 mei 2012 T 070-456

Onderwerp: Stillegging + aanzeggen Bestuurlijke boete.
nt.nT

Geachte Directie,
Ons kenmerk

Op woensdag 16 mei 2012, omstreeks 01.35 uur, een tiidstip gelegen tussen rLT-2012/16187

r_ondergang en zonsopgang, hebben de heren MSc en Ons dossier
inspecteurs en toezichthouders van de Inspectie Leefomgeving en R1-12V02.9344

Transport, tijdens werkzaamheden, een inspectie uitgevoerd op en nabij het Bijlage(n)
emplacement Halfweg.

Tijdens de inspectie is het volgende geconstateerd in het kader van de
Arbeidsomstandighedenwetgeving.
De inspecteurs zagen dat ter plaatse op het emplacement Halfweg een
sporenpakket is bestaande uit 4 naast elkaar gelegen sporen. Verder zagen zij dat
in dit sporenpakket 1 of meer wissels lagen. De sporen genummerd 601 en 602
zijn hoof’dsporen (baanvaksnelheid maximaal 130 km/h) en de sporen 603 en 604
zijn zo genaamde inhaalsporen met een plaatselijke snelheid van maximaal 40
km/h. Vervolgens zagen de inspecteurs dat tussen de sporen 604 en 601 twee
personen liepen voorzien van een vest/jas met retroreflecterende strepen en
bezig waren met onkruidbestrijding. Verder zagen de inspecteurs dat in spoor 601
één persoon liep voorzien van een vest/jas met retroreflecterende strepen. Verder
zagen de inspecteurs dat deze drie personen liepen richting Haarlem over een
afstand van ten minste 200 meter tussen de sporen 604 en 601 en in spoor 601.
Nadat op aanwijzing van de inspecteurs deze drie personen naar een veilige
wijkplaats waren gedirigeerd (schouwpad) naast spoor 604, werd door de
inspecteurs vastgesteld dat de 2 personen die hadden gelopen tussen de sporen
604 en 601 voorzien waren van een geel vest/jas met retroreflecterende strepen
en dat de persoon die in spoor 601 liep voorzien was van een oranje vest/jas met
retroreflecterende strepen.
Door de inspecteurs is vastgesteld dat de sporen 604 en 601 in dienst waren en
dat de sporen 602 en 603 buitendienst waren gesteld.
Uit verklaringen van de drie personen en doormiddel van de aanwezige
documenten is door de inspecteurs vastgesteld dat de aangetroffen
werkzaamheden werden uitgevoerd in de veiligheidsklasse “Persoonlijke
Waarneming/Veiligheidsman”, hetgeen verboden is tussen zonsondergang en
zonsopgang. Tevens is door de inspecteurs vastgesteld dat de twee personen die
tussen de sporen 604 en 601 werkten, een veilige wijkplaats slechts konden
bereiken door de in dienst zijnde spoor 604 of 601 over te steken, hetgeen ook
verboden is.

De twee personen voorzien van een geel vest/jas met retroreflecterende strepen
die liepen tussen d in dienst zijnde sporen 04 en 601 verklaarden, dat zij
genaamd zijn dhr. n dhr. en bezig waren met CO-bestrijding
(onkruidbestrijding) tussen de sporen en dat zij in dienst zijn van de Gebroeders
Griekspoor B.V. Nieuw Vennep. De persoon voorzien van een oranje vest/jas met
retroreflecterende strepen (Veiligheidsman) en die liep in het in dienst zijnde
spoor 601 verklaarde, dat hij genaamd is dhr en in dienst bij S-RaiI
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B.V. Arnhem. Verder verklaarde dhr. dat de aangetroffen
werkzaamheden werden verricht in Persoonlijke Waarneminq/Veiligheidsman en
dat hij hiervoor geen documenten had. Wel werd door dhr. an de
inspecteurs overhandigd een “Instructie LLV — BD” RN649436. Door oe
inspecteurs is vastgesteld dat in deze instructie stond vermeld: “Werkplek 01:
CO-bestrijding over gehele BD. Toelichting voorgeschreven maatregelen:
Werkzaamheden bevinden zich op het BD gesteld gebied. Nevenspoor is in dienst
gesteld. Let op andere werkzaamheden en voertuigen die de werkplek kunnen
passeren.” Tevens werd aan de inspecteurs overhandigd een zogenaamde
‘Werkplek onttrekkingtekening’, waarop duidelijk is aangeven welke sporen
buiten dienst zijn genomen (sporen 602 en 603) en welke sporen nog in dienst
zijn (sporen 604 en 601).

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

Omdat de aangetroffen situatie ernstig gevaar voor personen opleverde hebben
de inspecteurs en daartoe bevoeqd og cirond van de
Arbeidsomstanciignedenwet, artikel 28, de heren
mondeling bevolen de werkzaamheden CO-bestrijding tussen en/of in de in dienst
zijnde sporen 604 en 601, te staken.
Het ernstige gevaar bestond uit het gevaarte worden aangereden door een
(werk) trein

Het ernstige gevaar voor personen is op te heffen door de volgende maatregelen
te nemen.
Werkzaamheden CO-bestrijding mogen alleen worden verricht binnen de gehele
buitendienststelling, zoals die is omschreven in de Werkplek Beveiligingsinstructie
RN649436, Instructie LLV-BD RN649436 en is weergegeven in de daarbij
behorende Werkplek ontrekkingstekening.
Deze maatregelen zijn gebaseerd op artikel 3.2, lid 1 van het
Arbeidsomstandig hedenbesluit

Het mondeling gegeven bevel tot stillegging van het werk wordt hierbij schriftelijk
bevestigd. Dit bevel zal ik intrekken, zodra de inspecteurs hebben vastgesteld
dat u de genoemde maatregelen heeft genomen, dan wel maatregelen heeft
genomen die een vergelijkbaar niveau voor de bescherming van de veiligheid en
gezondheid van cle werknemer(s) tot stand brengen.
Door de inspecteurs is op donderdag 16 mei 2012 te 01.50 uur vastgesteld, dat
de werkzaamheden — CO-bestrijding — werden voortgezet binnen de aangegeven
buitendienststelling, zodat er niet langer ernstig aanrijdgevaar meer bestond. Het
bevel tot stillegging is op dat moment ingetrokken.

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

Hoogachtend,
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze,
De inspecteurs 1 eefomgeving en Transport

MSc.

Bezwaar
Overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht kan tegen deze beschikking schriftelijk bezwaar
worden gemaakt door degene wiens belang rechtstreeks bij deze beschikking betrokken is.
Daartoe moet binnen zes weken na de dag van verzending van deze beschikking een
bezwaarschrift worden ingediend bij de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, t.a.v. de
Directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden, Bureau Ondersteuning, Team 1,
Postbus 90801, 2509 LV s-Gravenhage.
Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en ten minste te bevatten de naam en het adres
van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van deze beschikking alsmede de reden(en)
waarom de beschikking niet juist wordt gevonden.
Verzocht wordt bij het bezwaarschrift een kopie van deze beschikking en van eventuele andere op
de zaak betrekking hebbende stukken te voegen.
Het bezwaar schort de werking van deze beschikking niet op.

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

Tegen deze mededeling kunt u geen bezwaarschrift indienen.

Bijlage: achtergrondgegevens
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ACHTERGRON DGEGEVENS

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.

Belei dsreg 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 regeTgevîng met betrekking tot arbeidsmiddelen,
arbeidsplaatsen, bepaalde situaties, stoffen of anderszins kan worden voldaan.
Beleidsregels zijn/worden gepubliceerd in de Staatscourant. U kunt deze vinden op
www.overheid.nl.
Beleidsregels zijn ook tegen betaling te verkrijgen bij:
Sdu Klantenservice
Postbus 20014
2500 EA Den Haag
tel. 070-3789880
fax 070-3789783

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

Het is in veel gevallen niet noodzakelijk normbladen te raadplegen of aan te schaffen. Daar waar
normen ontwerpspecificahes 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)
norm al is a tie.

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

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

Op woensdag 16 mei 2012,omstreeks 01.35 uur, een tijdstip gelegen tussen ILT-2012/16195

zonsondergang en zonsopgang, hebben de heren Sc en Ons dossier

inspecteurs en toezichthouders van de Inspectie Leeromgeving en RI12V02,9314

Transport, tijdens werkzaamheden, een inspectie uitgevoerd op en nabij het Bijlage(n)
emplacement Halfweg.

Tijdens de inspectie is het volgende geconstateerd in het kader van de
Arbeidsomstandighedenwetgeving.
De inspecteurs zagen dat ter plaatse op het emplacement Halfweg een
sporenpakket is bestaande uit 4 naast elkaar gelegen sporen. Verder zagen zij dat
in dit sporenpakket 1 of meer wissels Lagen. De sporen genummerd 601 en 602
zijn hoofdsporen (baanvaksnelheid maximaal 130 kmfh) en de sporen 603 en 604
zijn zo genaamde inhaalsporen met een plaatselijke snelheid van maximaal 40
km/h. Vervolgens zagen de inspecteurs dat tussen de sporen 604 en 601 twee
personen liepen voorzien van een vest/jas met retroreflecterende strepen en
bezig waren met onkruidbestrijding. Verder zagen de inspecteurs dat in spoor 601
één persoon liep voorzien van een vest/jas met retroreflecterende strepen. Verder
zagen de inspecteurs dat deze drie personen liepen richting Haarlem over een
afstand van ten minste 200 meter tussen de sporen 604 en 601 en in spoor 601.
Nadat op aanwijzing van de inspecteurs deze drie personen naar een veilige
wijkplaats waren gedirigeerd (schouwpad) naast spoor 604, werd door de
inspecteurs vastgesteld dat de 2 personen die hadden gelopen tussen de sporen
604 en 601 voorzien waren van een geel vest/jas met retroreflecterende strepen
en dat de persoon die in spoor 601 liep voorzien was van een oranje vest/jas met
retroreflecterende strepen.
Door de inspecteurs is vastgesteld dat de sporen 604 en 601 in dienst waren en
dat de sporen 602 en 603 buitendienst waren gesteld.
Uit verklaringen van de drie personen en doormiddel van de aanwezige
documenten is door de inspecteurs vastgesteld dat de aangetroffen
werkzaamheden werden uitgevoerd in de veiligheidsklasse “Persoonlijke
Waarneming/Veiligheidsman”, hetgeen verboden is tussen zonsondergang en
zonsopgang. Tevens is door de Inspecteurs vastgesteld dat de twee personen die
tussen de sporen 604 en 601 werkten, een veilige wijkplaats slechts konden
bereiken door de in dienst zijnde spoor 604 of 601 over te steken, hetgeen ook
verboden is.

De twee personen voorzien van een geel vest/jas met retrorefiecterende strepen
die liepen tussen de’ in die’nst zijnde sooren F’04 en 601 verklaarden, dat zij
genaamd zijn dhr. en dhr. en bezig waren met CO-bestrijding
(onkruidbestrijding) tussen de sporen en dat zij in dienst zijn van de Gebroeders
Griekspoor B.V. Nieuw Vennep. De persoon voorzien van een oranje vest/jas met
retroreflecterende strepen (Veiligheidsman) en die liep in het in dienst zijnde
spoor 601 verklaarde, dat hij genaamd is dhr en in dienst bij S-Rail
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B.V. Arnhem. Verder verklaarde dhr. dat de aangetroffen
werkzaamheden werden verricht in Persoonlijke Waarneminn/filicheidsman en
dat hij hiervoor geen documenten had. Wel werd door dhr. aan de
inspecteurs overhandigd een “Instructie LLV — BD” RN649436. Door de
inspecteurs is vastgesteld dat in deze instructie stond vermeld: “Werkplek 01:
CO-bestrijding over gehele BD. Toelichting voorgeschreven maatregelen:
Werkzaamheden bevinden zich op het BD gesteld gebied. Nevenspoor is in dienst
gesteld. Let op andere werkzaamheden en voertuigen die de werkplek kunnen
passeren.” Tevens werd aan de inspecteurs overhandigd een zogenaamde
‘Werkplek onttrekkingtekening’, waarop duidelijk is aangeven welke sporen
buiten dienst zijn genomen (sporen 602 en 603) en welke sporen nog in dienst
zijn (sporen 604 en 601).

Dit is een overtreding van artikel 16, 10e lid, van de Arbeidsomstandighedenwet,
juncto artikel 3.2, le lid van het Arbeidsomstandighedenbesluit, aangewezen als
overtreding waarvoor een bestuurlijke boete kan worden opgelegd in artikel 9gb,
le lid onder c van datzelfde besluit.
Achtergrondgegevens voor het geconstateerde vindt u in de bijlage.

Omdat de aançietroften situatie ernstig gevaar voor personen opleverde hebben
de inspecteurs en• , daartoe bevoeqd op grond van de
Arbeidsomstandighedenwet, artikel 28, de heren
mondeling bevolen de werkzaamheden CO-bestrijding tussen en,or in ce in dienst
zijnde sporen 604 en 601, te staken.
Het ernstige gevaar bestond uit het gevaar te worden aangereden door een
(werk)trein

Het ernstige gevaar voor personen is op te heffen door de volgende maatregelen
te nemen.
Werkzaamheden CO-bestrijding mogen alleen worden verricht binnen de gehele
buitendienststelling, zoals die is omschreven in de Werkplek Beveiligingsinstructie
RN649436, Instructie LLV-BD RN649436 en is weergegeven in de daarbij
behorende Werkplek ontrekkingstekening.
Deze maatregelen zijn gebaseerd op artikel 3.2, lid 1 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit

Het mondeling gegeven bevel tot stillegging van het werk wordt hierbij schriftelijk
bevestigd. Dit bevel zal ik intrekken, zodra de inspecteurs hebben vastgesteld
dat u de genoemde maatregelen heeft genomen, dan wel maatregelen heeft
genomen die een vergelijkbaar niveau voor de bescherming van de veiligheid en
gezondheid van de werknemer(s) tot stand brengen.
Door de inspecteurs is op donderdag 16 mei 2012 te 01.50 uur vastgesteld, dat
de werkzaamheden — GO-bestrijding — werden voortgezet binnen de aangegeven
buitendienststelling, zodat er niet langer ernstig aanrijdgevaar meer bestond. Het
bevel tot stillegging is op dat moment ingetrokken.

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.
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Dit is een beschikking in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). U bent

niet in de gelegenheid gesteld uw zienswijze naar voren te brengen (Awb, art.

4:8), vanwege het spoedeisende karakter van deze beschikking (Awb, art. 4:11

onder a).

Hoog achtend,
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze,
De inspecteurs Leefomoevino en Transport

Lo
MSc.

Bezwar
Overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht ken tegen deze beschikking schriftelijk bezwaar

worden gemaakt door degene wiens belang rechtstreeks bij deze beschikking betrokken is.

Daartoe moet binnen zes weken na de dag van verzending van deze beschikking een

bezwaarschrift worden ingediend bij de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, tav. de

Directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden, Bureau Ondersteuning, Team 1,

Postbus 90801, 2509 LV ‘s-Gravenhage.
Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en ten minste te bevatten de naam en het adres

van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van deze beschikking alsmede de reden(en)

waarom de beschikking niet juist wordt gevonden.
Verzocht wordt bij het bezwaarschrift een kopie van deze beschikking en van eventuele andere op

de zaak betrekking hebbende stukken te voegen.
Het bezwaar schort de werking van deze beschikking niet op.

Mededeling
Naar aanleiding van de geconstateerde overtreding(en) maken de inspecteurs een boeterapport

op. Op basis hiervan kan u een boete worden opgelegd. Een afschrift van het boeterapport wordt u

zo spoedig mogelijk toegezonden. Over de verdere afhandeling van het rapport wordt u binnenkort

nader geïnformeerd.

Tegen deze mededeling kunt u geen bezwaarschrift indienen.

Bijlage: achtergrondgegevens

Pagina 3 van 3



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.

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 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

Norm bladen
De normbladen (NEN, NEN-EN e.d.) waarnaar - al dan niet via beleidsregels - wordt verwezen
geven informatie over specificaties en (oritwerp)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.

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