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Geachte directie,

Met deze brief stel ik u in kennis van inspectieresultaten van mijn werkplekcontro
e op woensdag 27 juni 2012, waarbij ik tekortkomingen en een signaal heb ge
constateerd.

Op woensdag 27 juni 2012 omstreeks 10.45 uur heb ik vergezeld
door beiden senior-inspecteur en toezichthouder bij de
Inspectie Leefomgeving en Transport, een inspectie uitgevoerd op werkzaamheden
op het baanvak Den Bosch — Tilburg. Deze werkzaamheden werden uitgevoerd in
opdracht en onder verantwoordelijkheid van uw onderneming.
De werkzaamheden bestonden uit storingsherstel in de gevarenzone (risicogebied)
ter hoogte van km 18.892. De werkplek was gelegen binnen 25 meter van de
spoorwegovergang aan de Aert Heymlaan te Vught.

Ik heb tijdens dat bezoek gesproken met de veiligheidsman de heer

( ) en het ploeglid t , beiden werknemers van
uw bedrijf. Hierbij is nagegaan of aan een aantal wettelijke bepalingen op het
gebied van arbeidsomstandigheden (aanrijdgevaar en electrocutie) en spoorweg-
wet (personeelseisen) werd voldaan.

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

Arbowet
Op basis van de Arbo-wet heb ik twee tekortkomingen en een signaal geconsta
teerd met betrekking tot de aangetroffen werkplek en werkzaamheden, die ik
hierna zal beschrijven.

Tekortkominci 1:
De werkzaamheden werden uitgevoerd in beveiligirigsklasse Gegarandeerde
Waarschuwing in zone A ( gevarenzone) op basis van Risico Analysenummer
15454 ‘Storingen / calamiteiten gecontroleerde sporen geldig van 01.06.2012 tot
en met 30.09.2012 van 00:00 tot 23:59 uur. Er kon op vordering geen geldig Plan
GW Ier inzage worden gegeven.
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ILT

Volgens de getoonde risicoanalyse mocht ter plaatse niet worden gewerkt in de P.aiI en Wegvervoer

beveiligingskiasse Persoonlijke Waarneming. Echter, door de nabijheid van de
Handhaving Rail

AHOB-installatie mochten volgens de medewerkers van BAM de werkzaamheden
Datum

wel worden uitgevoerd in de beveiligingskiasse Gegarandeerde Waarschuwing. 2juli2012

Ons kenmerk

Overwegen mogen als gegarandeerde waarschuwing worden gebruikt, mits dit ILT-2012/20309

goed onderbouwd is in een RI&E. Hierin dienen ten minste de volgende punten
aan de orde te komen:

1. de activiteit die wordt uitgevoerd;
2. de afstand tot de overweg;
3. de aankondigingstijd;
4. de groepsgrootte.

Aan geen van deze criteria werd voldaan, een en ander in strijd met punt 2.3.4
van het Voorschrift Veilig Werken (VVW), versie juli 2010.

Tekortkoming 2:
Door de aanwezige medewerkers van BAM Rail bv kon niet worden aangetoond
dat er een velligheidsinstructie had plaats gevonden. Zij verklaarden, onafhanke
lijk van elkaar, dat dit ook niet had plaatsgevonden.

Signaal:
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zag ik dat de veiligheidsman kort
stondig meewerkte in de gevarenzone (risicogebied) door in gebogen houding het
spoor visueel te schouwen. Tegelijkertijd werkte het ploeglid in de gevarenzone.
Vanwege de aanwezigheid van de overweg als gegarandeerde waarschuwing ken
door mij niet worden vastgesteld of er sprake was van ernstig gevaar voor aanrij
ding. Hiermee rekeninghoudend, alsmede de voorgestane wijziging van het VVW
op dit punt, beschouw ik deze bevinding als een signaal.

Ik verzoek u passende maatregelen te nemen om herhaling van deze tekortko
mingen te voorkomen. Tevens verzoek ik u de belanghebbende werknemers zo
spoedig mogelijk in kennis te stellen van de inhoud van deze brief.
Indien u schriftelijk wilt reageren, wordt u verzocht het kenmerk en de datum van
deze brief te vermelden, U kunt ook bellen met bovengenoemde contactpersoon.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
namens deze,
DE INSPECTEUR. IlTtRArL EN WEGVERVOER,

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

> Retouradres Postbus 1511 3500 BM Utrecht

BAM Rai! B.V, ILT

t.a.v de directie Rali en Wegvervoer
Handhaving Rail

Postbus 3172 EUropaIan 40
4800 DD Breda Utrecht

Postbus 1511
3500 BM Utrecht

Contactpersoon

ben,u,—an,pec.ieu,

T 070-456

Ons kenmerk
ILT-2012/20297

Datum 2juli 2012
Betreft Afhandeling inspectie Ons dossier

Pl- 12V 10.10000

Geachte directie1

Met deze brief stel ik u in kennis van inspectieresultaten van mijn werkplekcontro
Ie op woensdag 27 juni 2012, waarbij ik tekortkomingen en een signaal heb ge
constateerd

Op woensdag 27 juni 2012 omstreeks 10.45 uur heb ik
vergezeld van , beiden senior-inspecteur en toezichthouder bij de
Inspectie Leefomgeving en Iransport, een inspectie uitgevoerd op werkzaamheden
op het baanvak Den Bosch — Tilburg. Deze werkzaamheden werden uitgevoerd in
opdracht en onder verantwoordelijkheid van uw onderneming.
De werkzaamheden bestonden uit ultrasoonmeting van de spoorstaven in de
gevarenzone (risicogebied) ter hoogte van km 18.0. Deze werkplek was gelegen
binnen 25 meter van de spoorwegovergang aan de Lekkerbeetjenlaan
(Zonneweilaan) te Vught.

Ik heb tijdens dat bezoek gesproken met de veiligheidsman de heer
en het ploeglid ( ), beiden werk

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

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

Arbowet
Op basis van de arbowet heb ik twee tekortkomingen en een signaal geconsta
teerd met betrekking tot de aangetroffen werkplek en werkzaamheden, die ik
hierna zal beschrijven.

Tekortkomin 1:
De werkzaamheden werden uitgevoerd in beveiligingsklasse Gegarandeerde
Waarschuwing in zone A ( gevarenzone) op basis van een Lokale Risico
Inventarisatie 2011 (alleen beeldinstructie) , versie 01, d.d. 212 december 2010.
Er kon op vordering geen geldig Plan GW ter inzage worden gegeven.
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ILT
Rail en Wegvervoer

Handhaving Rail

Datum
2 juli 2012

Ons kenmerk
R!1ZV 10 10000

(‘)

Volgens deze summiere inventarisatie, die overigens pas na lang zoeken ter inza
ge kon worden gegeven, was niet duidelijk in welke beveiligingskiasse deze werk
zaamheden uitgevoerd konden worden. De veiligheidsman verklaarde dat deze
werkzaamheden normaliter in de beveiligingskiasse Persoonlijke Waarneming
veiligheidsman worden uitgevoerd. Aangezien zij zich nu in de nabijheid van een
overweg bevonden, hebben zij gebruik gemaakt van de gegarandeerde waarschu
wing.
Overwegen mogen als gegarandeerde waarschuwing worden gebruikt, mits dit
goed onderbouwd is in een RI&E. Hierin dienen ten minste de volgende punten
aan de orde te komen:

- de activiteit die wordt uitgevoerd;
- de afstand tot de overweg;
- de aankondigingstijd;
- de groepsgrootte.

Aan geen van deze criteria werd voldaan, een en ander in strijd met punt 2.3.4
van het Voorschrift Veilig Werken (VVW), versie juli 2010.

Tekortkoming 2:
Door genoemde personen kon niet worden aangetoond dat er een veiligheidsin
structie had plaats gevonden. Zij verklaarden, onafhankelijk van elkaar, dat dit
ook niet had plaatsgevonden.

Signaal:
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zag ik dat de veiligheidsman kort
stondig meewerkte in de gevarenzone (risicogebied) door In gebogen houding het
spoor visueel te schouwen. Tegelijkertijd bevond ook het ploeglid zich in de geva
renzone. Vanwege de aanwezigheid van de overweg als gegarandeerde waar
schuwing kon door mij niet worden vastgesteld of er sprake was van ernstig ge
vaar voor aanrijding. Hiermee rekeninghoudend, alsmede de voorgestane wijzi
ging van het VVW op dit punt, beschouw ik deze bevinding als een signaal.

Ik verzoek u passende maatregelen te nemen om herhaling van deze tekortko
mingen te voorkomen. Tevens verzoek ik 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 V1Çf INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
namens deze,
DE INSPECTEU 41EEN WEGVERVOER,

In afschrift aan.
ProRail Directie, t.a.v. de heer ing. Moreelsepark 3, 3511
EP Utrecht;
ProRail Zuid, Postbus 624, 5600 AP Eindhoven.
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Boeteoplegger SZW

Boeterapport Arbeidsomstandigheden

1LT19230 ILT-2012/20294

Contactgegevens Inspectie Leefomgeving en Transport, Rail en Wegvervoer, afdeling
Handhaving Rail, Postbus 1511, 3500 BM Utrecht

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

Naam overtreder Van den Berg Nijmegen B.V.
Vestigingsadres : Kerkenbos 12-02
Vestigingsplaats : 6546 BE Nijmegen
Deze vestigingsgegevens zijn conform bijgevoegd uittreksel van de
Kamer van Koophandel (bijlage 1).

Ik reed over de Industrieweg bij station Horst-sevenum, Ik zag op het
perron tussen de sporen 2 en 3 schildergereedschappen en —materialen
liggen. De sporen van het emplacement waren in dienst en er reden
regelmatig treinen.
Nabij het stationsgebouw stonden bedrijfswagens waarin bij navraag mij
bleek het betrokken personeel, dat op dat moment de lunch nuttigde.
De werkzaamheden betrolfen het schilderen van de perronranden, 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 de heer . bestuurder van Van den
Berg Nijmegen B.V.

Op genoemde datum, tijd en plaats, zag ik schildergereedschappen en -

materialen liggen op het perron tussen de sporen 2 en 3. Ik zag verderop
nabij het stationsgebouw bedrijfsauto’s staan. Ik zag daarin personen
zitten die de lunch nuttigden. Bij navraag antwoordden zij mij dat zij
schilderwerkzaamheden op het perron uitvoerden en pauzeerden.
Ik zag daarbij 2 personen die een oranje vest met retroflecterende banen
droegen. Een dergelijk vest is voorgeschreven voor de persoon met de
functie van grenswacht of veiligheidsman.

Ik sprak beide heren aan en maakte mij bekend als inspecteur van
Inspectie Leefomqevinq en Transport. Zij verklaarde te zijn de heren

en , in dienst van Van den Berg Nijmegen B.V. en
ingezet als grenswacht / veiligheidsman.

Beide heren verklaarden mij dat zij in dienstbetrekking werkzaam waren
en in opdracht van Van den Berg Nijmegen BV werkzaamheden
verrichten. De sporen waren in dienst en er reden regelmatig treinen.
Het werk bestond uit het schilderen van de perronranden met inzet van

Za a kn u mme r

Datum
Tijdstip
Locatie

06 maart 2012
circa 13:00 uur
Emplacement Horst-Sevenum

Gegevens overtreder

Gegevens
overtreding

Arbeidssituatie

Arbeidsrelatie

Waarnemingen en
constateringen
rapporteur in relatie
tot overtreding en
artikel



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

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

Tenlastelegging
Doordat hier gewerkt werd in het laagste veiligheidsniveau, gericht op
individuele bescherming en niet met deugdelijke argumenten
onderbouwd aangegeven kon worden waarom hogere veiligheidsniveau’s
niet toegepast konden worden, is dit 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.

Horen van cle Op woensdag 25 april 2012, omstreeks 12.30 uur, sprak ik, samen met
vertegenwoordiger collega-inspecteur nadat wij ons als inspecteurs van
van de overtreder en Inspectie Leefomgeving en Transport hadden gelegitimeerd, met:
aanzeggen
boetera ppo rt

Naam
Voornaam
Geboorteplaats
Geboortedatum
Adres
Woonplaats
van wie de verklaring als bijlage S bij dit boeterapport is gevoegd.

Aansluitend aan het verhoor heb ik Van den Berg Nijmegen B.V. in de
persoon van de heer het boeterapport aangezegd.

Een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel op
naam van Van den Berg Nijmegen B.V. alsmede aandeelhouder
]aartsveld Holding B.V. uit Varsseveld is als bijlage la en ib bij dit
boeterapport gevoegd.

Hieruit blijkt dat de heer Van der Meer van Jaartsveld Holding B.V. in
rechte Van den Berg Nijmegen B.V. mag vertegenwoordigen.

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

beboetbaar feit.
Naar aanleiding van de constatering op 3 mei 2011 is tevens aan de
opdrachtgever ProRail de hierna omschreven eis gesteld:

“Bij dit project, maar ook bij projecten die aanbesteed worden na deze
eis, waarbij op verschillende, in tijd en afstand gescheiden
arbeidsplaatsen gewerkt gaat worden, dient u per arbeidsplaats in de
ontwerpfase rekening te houden met de arbeidsomstandigheden in de



handgereedschappen, Het werk bestond uit een aantal na elkaar
volgende activiteiten. Daarvoor had elke grenswacht het toezicht op een
uitvoerende ploeglid. Voor dit werk was een instructie ‘Persoonlijke
Waarneming’ ter plaatse aanwezig.
Daarin is aangegeven dat personen de witte stippellijn (0,60m voor de
perronrand) niet mogen overschrijden waarbij beide heren de taak van
grenswacht uitvoeren. De handgereedschappen worden wel voorbij de
Witte stippellijn ingezet. Het werk voorbij de witte stippellijn mag slechts
geschieden indien dit korter duurt dan 4 minuten en er een zichttijd is
van minimaal 30 seconden voordat een trein de werkplek passeert. De
instructie geeft verder aan dat de baanvaksnelheid ter plaatse 100 km/h
bedraagt. In dat geval voeren beide heren de taak uit van
veiligheidsman. Terzake heb ik beiden als getuige gehoord welke
verklaringen als bijlage 3 en 4 bij dit boeterapport zijn gevoegd.

Op 3 mei 2011 zijn soortgelijke werkzaamheden aangetroffen te
Grijpskerk en Buitenpost. Daarbij is geconstateerd dat een locatie
specifieke risico-inventarisatie ontbrak en dat tevens de
arbeidshygiënische strategie (artikel 3, lid 1, b van de
Arbeidsomstandighedenwet) niet was gevolgd.
Vastgesteld werd dat dit een overtreding is 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.
Aan Van dan Berg Nijmegen B.V. is op 23 mei 2011 een schriftelijke
Waarschuwing gegeven (bijlage 2) dat de overtreding opgeheven dient te
worden en indien bij controle blijkt dat hieraan geen gevolg is gegeven,
de inspecteur een boeterapport kan opmaken.

Beide heren gaven aan de waarschuwing uit 2011 te kennen en dat
vanuit kantoor is aangegeven dat die problemen zijn opgelost, Het werk
zou mogen worden uitgevoerd conform de aanwezige instructie.

Aansluitend heb ik aan de werkgever onderbouwing van het
veiligheidsniveau opgevraagd en inzage verzocht van alle relevante
documenten voor de werkplek geldende locatie specifieke risico-
inventarisatie ter vaststelling of de arbeidshygiënische strategie was
gevolgd en is voldaan aan artikel 16, 10e lid, van de
Arbeidsomstandighedenwet, juncto artikel 3.2, le lid van het
Arbeidsomstandighedenbesluit

Uit de aan mij ter inzage toegezonden Veiligheid Gezondheidsplan
Uitvoeringsfase, voor het project perronmarkering Regio Zuid, versie 1.3
d.d. 09-02-2011 bleek mij niet dat:
De gevaren en risico’s voor de veiligheid of de gezondheid van de
werknemer zoveel mogelijk in eerste aanleg bij de bron daarvan werden
voorkomen of beperkt;
uit deze documenten dat wanneer de gevaren en risico’s niet bij de bron
konden worden voorkomen of beperkt, andere doeltreffende maatregelen
getroffen zouden kunnen worden waarbij maatregelen gericht op
collectieve bescherming voorrang hebben boven maatregelen gericht op
individuele bescherming.
Uit deze documenten is vastgesteld dat bij deze werkzaamheden op de
geïnspecteerde locaties niet de arbeidshygiënische strategie (artikel 3, lid
1, b van de Arbeidsomstandighedenwet) is gevolgd.



uitvoering sfa se.
U dient per arbeidsplaats de gevaren en risico’s voor de veiligheid of de
gezondheid van de werknemers zoveel mogelijk in eerste aanleg bij de
bron daarvan te voorkomen of te beperken.

Concreet houdt dit in dat u, wanneer bij werkzaamheden, werknemers of
gereedschappen die zij hanteren binnen het risico gebied van een in
dienst zijnd spoor komen of kunnen komen, U hen de mogelijkheid biedt
om deze werkzaamheden in het hoogste veiligheiclsniveau, te weten,
buitendienststelling van het betreffende spoor, te kunnen uitvoeren. U
mag met deugdelijke argumenten onderbouwd kiezen voor een lager
veiligheidsniveau, waarbij maatregelen gericht op collectieve
bescherming voorrang hebben boven maatregelen gericht op individuele
bescherming.”

In aansluiting op de gestelde eis en de inspectie constatering op 6 maart
2012 heeft de inspecteur van de I-SZW de opdrachtgever, in
deze ProRail, gehoord. Uit het aan hem ter inzage afgegeven veiligheids
en gezondheidsplan ontwerpfase stond voor de werkpieklocatie Horst -

Sevenum dat de werkzaamheden in buitendienststelling moesten worden
uitgevoerd. Een korte verklaring alsmede het betreffende document is als
bijlage 6 bijgevoegd.

Bijlagen bij het
boeterapport

Afsluiting
boetera pport

c c.:

Bijlage La: Uittreksel Kamer van Koophandel Van den Berg Nijmegen B.V.
Bijlage lb: Jaartsveld Holding B.V.
Bijlage 2: Waarschuwing 23 mei 2011
Bijlage 3: Verklaring van getuige 2, grenswacht/ veiligheidsman
Bijlage 4: Verklaring van getuige 1, grenswacht / veiligheidsman
Bijlage 5: Verklaring van de heer , bestuurder van de
overtreder.
Bijlage 6: Verklaring ProRail + VGO-tabel

Dit boeterapport is op 2juli 2012 nn mhtcpH nnai”maakt en gesloten
te Utrecht door:

De heer
Inspecteur van Inspectie Leefomgeving en Transport

Ondertekend en ingezonden aan de Boeteoplegger te Den Haag op 2
juli 2012

• overtreder(s)
• zaakarchief kantoor



Bijlage la Uittreksel Kamer van Koophandel

KvK-nummer Deze inschrijving valt onder beheer van Kamer van Koophandel Centraal
10024735 Gelderland

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

Rechtspersoon

RSIN 005765250

Rechtsvorm Besloten Vennootschap

Statutaire naam Van den Berg Nijmegen B.V.

Statutaire zetel Nijmegen

Datum akte van
21-08-1980

oprichting

Datum akte laatste
26-07-20 11

statutenwijziging

Maatschappelijk
EUR 00

kap taal

Geplaatst kapitaal EUR 18.000,00

Gestort kapitaal EUR 18.000,00

Deponering jaarstuk De jaarrekening over boekjaar 2010 is gedeponeerd op 18-01-2012.

Onderneming

Handelsnaam Van den Berg Nijmegen BV.

Startdaturn
01-01-1981

onderneming

SBI-code: 42111 - Wegenbouw
Activiteiten

SBI-code: 78202 - Uitleenbureaus

Werkzame personen 23

Vestiging

Vestigingsnummer 000016992598

Handelsnaam Van den Berg Nijmegen B.V.

Bezoekadres Kerkenbos 1202, 6546BE Nijmegen

Telefoonnummer 0246750800

Faxnummer 0246750861

Internetadres wwwvdberg-nijmegen.com

E-mailadres administratie@vdberg-nijmegen.com

Datum vestiging 01-01-1981

SBI-code: 42111 - Wegenbouw

SBI-code: 78202 - Uitleenbureaus

Activiteiten
Het uitvoeren van grond-, wegenbouwkundige- waterbouwkundige
riolerings- en bouwkundige werken. Het verhuren, detacheren of uitzenden
van veiligheidspersoneel in het kader van werkpiekbeveiligingsactiviteiten in
de Railinfrastructuur.

Werkzame personen 23



Enig aandeelhouder

Naam Jaartsveld Holding B.V.

Bezoekadres Sturriskoikweg 6 A, 7051HM Varsseveld

Ingeschreven onder 09073466
KvK-nu mm er

Enig aandeelhouder
18-03-2010sedert

Bestuurder

Naam Jaartsveld Holding B.V.

Bezoekadres Sturriskolkweg 6 A, 7051HM Varsseveld

Ingeschreven onder
09073466

KvK- nummer

Datum in functie 18-03-2010

Bevoegdheid Alleen/zelfstandig bevoegd

Woerden, 17-04-2012. Gegevens zijn vervaardigd om 09.54 uur.

Ç/j)



Bijlage Ib Uittreksel Kamer van Koophandel

Online inzage uittreksel

KvK-nummer 09073466
Deze inschrijving valt onder beheer van Kamer van Koophandel
Centraal Gelderland

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

Rechtspersoon

RSIN 800561247

Rechtsvorm Besloten Vennootschap

Statutaire naam Jaartsveld Holding B.V.

Statutaire zetel Varsseveld

Eerste inschrijving 03-01-1992
handelsregister

Datum akte van oprichting 30-12-1991

Datum akte laatste 26-07-2011
statutenwijzig ing

Maatschappelijk kapitaal EUR 3.000.000,00

Geplaatst kapitaal EUR 1.661.000,00

Gestort kapitaal EUR 1.661.000,00

Deponering jaarstuk De jaarrekening over boekjaar 2010 is gedeponeerd op 18-01-2012.

Onderneming

Handelsnaam ]aartsveld Holding B.V.

Startdatum onderneming 30-12-1991

SBI-code: 6420 - Financiële holdings
Activiteiten

SBI-code: 64303 - Beleggingsinstellingen met beperkte toetreding

Werkzame personen 0

Vestiging

Vestigingsnummer 000018121578

Handelsnaam ]aartsveld Holding BV.

Bezoekadres Sturriskolkweg 6 A, 7051HM Varsseveld

Postadres Postbus 119, 7050AC Varsseveld

Telefoonnummer 0315325151

Faxnummer 0315328871

Internetad res www.jaartsveld . nI

E-mailadres info@jaartsveld.nl

Datum vestiging 30-12-1991

SBI-code: 6420 - Financiële holdings

- SBI-code: 64303 - Beleggingsinstellingen met beperkte toetreding
Activiteiten

Beheer- en beleggingsmaatschappij alsmede het sluiten van pensioen
en lijfrenteovereenkomsten.

Werkzame personen 0



Enig aandeelhouder

Naam A. Struijk Sliedrecht Holding B.V.

Bezoekadres Neerpolderseweg 62 A, 338lT Giessenburg

Ingeschreven onder KvK- 23067356
nummer

Enig aandeelhouder sedert 05-04-2007

Bestuurder

Naam

Geboortedatum en -plaats

Adres

Datum in functie 18-04-200 7

Bevoegdheid Alleen/zelfstandig bevoegd

Woerden, 17-04-2012. Gegevens zijn vervaardigd om 10.05 uur.



Inspectie Verkeer en Waterstaat
Min isrerie vrin lnftcismictuur en Milieu

Rstouradres PosWus 1511, 3500 BM Utrecht IVW Rehi Wegvsrvcer,
Hsndhsvbng Midden

Van den Berg Nijmegen BV.
De directeur Z.A. van der Meer
Kerkenbos 1202 postbus 1511

6546 6E Nijmegen 3500 5’l Utrecht

T 070 456 41 31
F 070 456 41 99
wnwivwflI

h,ersoon
F
T

Datum 23 mei 2011 ivw,nh

Onderwerp Waarschuwing Ons kenmerk
IbNh’1-2011f9013

Ons dasser
Geachte heer, R3-11V02,030511.1

Op dinsdag 3 mei 2011 hebben wij, de heren en beiden
inspecteur en toezichthouder van respectievelijk bij de Inspectie Verkeer en
Waterstaat en Arbeidsinspectie, inspecties uitgevoerd op de stations Grijpskerk en
Suitenpost.

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

Er is tijdens die bezoeken gesproken met de heei werknemer van Van
den Berg Nijmegen BV., gevestigd te Nijmegen.

Tijdens de Inspectie hebben wij, inspecteurs, gezien dat hier werkzaamheden
werden uitgevoerd bestaande uit:
- Het schoonmaken van de perronranden met behulp van een bosmaaier,

voorzien van staalborstels;
- Het schoonbiazen van de perronranden met behulp van een bladblazer;
- Het aanbrengen van primer met behulp van een verfroller en direct

aansluitend het aanbrengen van granicol met behulp van een gleter;
- Het aanbrengen van (Witte) verf op de perronrand met behulp van een

ve rfrol Ier.

Bovengenoemde werkzaamheden werden vrijwel direct na elkaar uitgevoerd, Bij
iedere ploeg was een persoon, die gekleed in een oranje jas met reflecterende
strepen, de werkenden waarschuwde voor naderende treinen en bovendien
oplette of de werkenden niet binnen het rlsicogebied van het in dienst zijnde
spoor kwamen. Deze persoon met oranje jas trad op als een mix van
veiligheidsman en gren5wachter. Dit is het laagste veiligheidsniveau, gericht op
individuele bescherming. Vastgesteld is ook dat de sporen waar aan gewerkt werd
in dienst waren. Wij zagen namelijk dat gedurende de werkzaamheden treinen
langsreden.

Aansluitend aan deze inspecties hebben wij de onderbouwing van het
veiligheidsniveau bij u opgevraagd.
Hieruit bleek niet dat de gevaren en risico’s voor de veiligheid of de gezondheid
van de werknemer zoveel mogelijk in eerste aanleg bij de bron daarvan werden
voorkomen of beperkt.
Ook bleek niet uit deze documenten dat wanneer de gevaren en risico’s niet bij de
bron konden worden voorkomen of beperkt, andere doeltreffende maatregelen
getroffen zouden kunnen worden, waarbij maatregelen gericht op collectieve



bescherming voorrang hebben boven maal jericht op Individuele
bescherming.
Uit deze documenten is vastgesteld dat bij deze werkzaamheden op de
genspecteerde locaties niet de arbeidshygiënische strategie (artikel 3, lid 1, b van
de Arbeidsomstandighedenwet) is gevolgd.

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

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

Doordat hier gewerkt werd in het laagste veiligheidsniveau, gericht op individuele
bescherming en niet met deugdelijke argumenten onderbouwd aangegeven kon
worden waarom hogere velllgheidsniveau’s niet toegepast konden worden is dit
een overtreding van artikel 16, 10e lldr 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.

Deze overtreding dient opgeheven te worden. 1-lierop zal worden gecontroleerd.
Als de overtredingen dan niet zijn opgeheven, ken de inspecteur een boeterapport
opmaken

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

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

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

Hoc gachtend

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
namens deze,
De inspecteur Vener,n Waterstaat

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

i.a.a,
ProRail Directie, t.a.v. dhr. Ing Postbus 2038, 3500 GA
Utrecht

Bijlage: wetstekst



Elilaqe wettekst

ACHTERGRONDGEGEVENS

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

Beleidsregels
In de teksten van deze bijlage in een rubriek “Nadere informatie” ken worden
verwezen naar de op de PrbeTdsomstandighedenwet 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.
Beleldsregels zijn/worden gepubliceerd in de Staatscourant. U kunt deze vinden
op www.overheid.nl.
Beleldsregels zijn ook tegen betaling te verkrijgen bij:
Sdu Klantenservice
Postbus 20014
2500 EA Den Haag
tel. 070-3789880
fax 070-3789783

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

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

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

Normbladen kunnen worden ingezien of zijn tegen betaling verkrijgbaar bij:
het Nederlerds Normalisatie-lnstituut (NEN)
Vlioderweg 6, Postbus 5059
2600 GB Delft
tel. 015-2690390
[ex 015-2690190
Ook kan bij het NEN (www.nen,nl) nadere Informatie worden ingewonnen over
(internationale) normalisatie.

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



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

f

ç



Bijlage 3 VERKLARING getuige Liebrand

Behorende bij
Boeterapport

Op woensdag 25 april 2012 bevond ik, de beer mij
samen met de heer op het kantoor van de onderneming
Van den Berg Nijmegen .V. gevestigd aan Kerkenbos Le Nijmegen.

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

Hierop vroegen wij haar naar zijn identiteitsgegevens. Zij gaf ons op te
zijn:

Naam
Voornaam
Geboren op
Te
Nationaliteit
Identiteitsbewijs
Functie Grenswacht / Veiligheidsman

Op onze vragen verklaarde hij:
Verklaring Ik ben in dienst bij Van den Berg Nijmegen B.V. Op 6 maart 2012

voerde ik in opdracht van mijn werkgever uitsluitend de functie uit van
grenswacht, niet van veiligheidsman. Ik doe dat werk al ongeveer 10
jaar en behoort tot mijn reguliere taken. Het emplacement Horst -

Sevenum is mij bekend en verricht daar vaak werkzaamheden. Ik ben
bekend met de plaatselijke maximum snelheden van het treinverkeer
op de sporen 1, 2 en 3, namelijk respectievelijk 100 km/h, 100 km/h en
lage snelheid. De zichttijden zijn mij niet exact bekend. Om treinen
tijdig op te merken, gebruik ik de aankondiging van de overweg-
installatie aan de westelijke zijde van het emplacement.
Voor het uitvoeren van het werk hadden wij een instructie Persoonlijk
Waarneming bij ons. De instructie is vrijdags voorafciaande aan 6 maart
2012 mondeling toegelicht door de heer van Van den
Berg Nijmegen. De inhoud van de instructie is voor de meeste stations
het zelfde, Voor aanvano van het werk heb ik samen met mijn collega
grenswacht (de heer de aanwezige ploegleden geïnstrueerd.
Daarbij is nadrukkelijk aangegeven dat de witte stippellijn op het perron
niet mag worden overschreden en dat slechts het handgereedschap tot
de perronrand mag reiken.
Het werk bestaat uit 5 Fasen:
1. Het schoonmaken van de perronranden met behulp van een

bosmaaier voorzien van staaIborsLels
2. Het schoonbiazen van de perronranden met behulp van een

bladbiazer;
3. Het aanbrengen van primer met behulp van een verfroller
4. Inzanden van de perronrand;
5. Het aanbrengen van de verf op de perronrand met behulp van

een verfroller.

Ik had een uitvoerend ploeglid onder toezicht evenals mijn college
De fasen 1 en 2 werden door beide ploegen direct na elkaar

uitgevoerd. Zo ook de fasen 3 en 4. De 5e fase werd gezamenlijk,
gelijktijdig uitgevoerd.



Bijlage 4 VERKLARING getuige Engin

Behorende bij
Boeterapport

Op woensdag 25 april 2012 bevond ik, de heer mij
samen met de heer op het kantoor van de onderneming
Van den Berg Nijmegen b.V. gevestigd aan Kerkenbos te Nijmegen.

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

Hierop vroegen wij haar naar zijn dentiteitsgegevens. Zij gaf ons op te
zijn:

Naam
Voornaam
Geboren op
Te
Nationaliteit
Identiteitsbewijs
Functie Grenswacht / Veiligheidsman

Op onze vragen verklaarde hij:
Verklaring Ik ben in dienst bij Van den Berg Nijmegen B.V. Op 6 maart 2012

voerde ik in opdracht van mijn werkgever uitsluitend de functie uit van
grenswacht, niet van veiligheidsman. Ik doe dat werk al ongeveer 15
jaar en behoort tot mijn reguliere taken. Het emplacement Horst -

Sevenum is mij bekend. De laatste keer dat ik aldaar werk verrichtte, is
ongeveer 5 6 jaar geleden. Ik ben bekend met de plaatselijke
maximum snelheden van het treinverkeer op de sporen 1, 2 en 3,
namelijk respectievelijk 100 km/h, 100 km/h en lage snelheid. De
zichttijden bedragen ongeveer 25 seconden voor treinen uit westelijke
richting, in elk geval minder dan 30 seconden.
Voor het uitvoeren van het werk hadden wij een instructie Persoonlijk
Waarneming bij ons. De instructie is vrijdags voorafgaande aan 6 maart
2012 mondeling toegelicht door de heer ‘ian Van den
Berg Nijmegen. De inhoud van de instructie is voor de meeste stations
het zelfde. Voor station Horst — Sevenum is wel extra op de zichttijd
gewezen. Voor aanvanq van het werk heb ik samen met mijn collega
grenswacht (de heer de aanwezige ploegleden geïnstrueerd.
Daarbij is nadrukkelijk aangegeven dat de witte stippellijn op het perron
niet mag worden overschreden en dat slechts het handgereedschap tot
de perronrand mag reiken.
Het werk bestaat uit 5 fasen:
1. Het schoonmaken van de perronranden met behulp van een

bosmaaier voorzien van staalborstels;
2. Het schoonbiazen van de perronranden met behulp van een

bladbiazer;
3. Het aanbrengen van primer met behulp van een verfroller
4. Inzanden van de perronrand;
5. Het aanbrengen van de verf op de perronrand met behulp van

een verfroller.

Ik had een uitvoerend ploeglid onder toezicht evenals mijn college
Liebrand. De fasen 1 en 2 werden door beide ploegen direct na elkaar
uitgevoerd, Zo ook de fasen 3 en 4. De 5e fase werd gezamenlijk,
gelijktijdig uitgevoerd.



Bijlage 5 VERKLARING BESTUURDER

Behorende bij
Boeterapport

Op woensdag 25 april 2012 bevond ik, de heer mij
samen met de heer op het kantoor van de onderneming
Van den Berg Nijmegen .v. gevestigd aan Kerkenbos te Nijmegen

Wij spraken daar een persoon en legitimeerden ons als Inspecteurs van
Inspectie Leefomgeving en Transport (hierna de Inspectie).

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

zijn:

Naam
Voornaam
Geboren op
Te
Na ti on a litel t
Adres
Woonplaats
Functie Bestuurder

De persoonsgegevens van de vertegenwoordiger zijn In
overeenstemming met een ons getoond geldig Nederlands
identiteitsbewijs.

Nadat wij hem hadden meegedeeld dat de ondernemer Van den Berg
Nijmegen BV, 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 bestuurder alleen en zelfstandig bevoegd de onderneming
van den Berg Nijmegen B,V., gevestigd Kerkeribosch 12-02 te
Nijmegen, te vertegenwoordigen, Voor de inhoudelijk kant van de zaak
is op mijn verzoek de heer , medewerker kwaliteit, arbo en
veiligheid aanwezig. In de vnurnemIng Van den Berg Nijmegen B.V.
zijn 26 personen in vast dienstverband werkzaam. Afhankelijk van de
hoeveelheid werk worden wisselend, van 0 tot 50 personen, als
personeel Ingehuurd.
In grote lijnen ben Ik bekend met het Normenkader Veilig Werken en
onderliggende regelgeving alsmede de arbeidhygiënische strategie. De
detailkennis Is in de organisatie ondergebracht. Ten behoeve van de
velllgheldsorganisatie voor de werkplek en beveillglngsactlvlteiten
verricht thans het bedrijf Attendi B.V. In mijn opdracht de nodige
activiteiten uit. Ik ben geheel verrast door het nieuwe voorval van 6
maart 2012 en vind het erg vervelend omdat ik naar mijn mening er
alles aan heb gedaan de overtreding op te heffen.
Op de vraag waarom het betreffende VGO-plan dsoevranrf niet is
toegestuurd aan de Inspectie antwoordt de heer ‘Ik kan
niet beoordelen of Ik wel in het bezit ben van het meest actuele VGO
plan omdat ik de door de Inspectie bedoelde versie, in het bezit van
onze opdrachtgever, niet ken.” Na een extra controle en intern overleg
blijkt dat Van den Berg Nijmegen B.V, niet beschikt over het actuele
WO-plan.
Een verklaring kan zijn dat opende het project wij beschikken over een
andere veiligheidsorganisatle. Voorheen verrichtte Holland
Spoorveiligheld deze taak. Voor ons voerde zij de VGU-taak uit en voor
de opdrachtgever ProRail voerde zij de VGO-taak uit. Recentelijk voert
de onderneming Attendi In opdracht van Van den Berg Nijmegen de
VGU-taken nu uit. Attendi heeft weliswaar de uitgevoerde



vollighoidstaken overgenomen maar heeft het door 1 lolland
Spoorvolltgheld opgestelde VGU plan als basis (na overdracht hiervan)
gebruikt
Ik kan geen veridaring geven waarom na de schilftehjke waarschuwing
van 23 mei 20fl het VGU-plan niet Is geactupliseard om de overtreding
op te herNn. Ik was In de veronderstelling dat dit wel was gedaan. Als
ii zegt dat nu In het VGO plan staat dat het werk op de werkplek Horst -

Savenum alleen In buftendlenststelilng mag en moet worden uitgevoerd
ben Ik daar niet van op de hoogte.

Op grond van de aan mij verstrekte Informatie stop Ik nu per direct alle
schllderwerkzaamheden van perrons.

Ik vind dat ik over onvoldoende Informatie beschik om de door u
geconstateerde overtreding te erkennen.

Ik heb verder niets meer aan mijn veridaring toe te voegen. Na
voorlezing van zijn veridarlng verklaarde hij daarbij te volharden.

Ondertelcenlngj door do beer

Handtekgnh.1. Datum Plaats

(,)



Op maandag23 april 2012 om 14:00 uur bevond ik, mij in een onderneming, gelegen

aan de Moreelsepark 2 te Utrecht.

Ik sprak daar met mij bekende personen en legitimeerde mij als Arbeidsinspecteur van de Inspectie

szw.

Deze personen waren;

Projectmanager van Prorail,

Bouwmanager van Prorail,

Projectmanager, Perronmarkeringen.

Ik was daar naar aanleiding van een inspectie, uitgevoerd door een inspecteur van de Inspectie

Leefomgeving en Transport, op het station Horst Sevenum.

Ik vroeg hen of zij in het ontwerp van het project Perronmarkeringen de risico’s geïnventariseerd en

het veiligheidsniveau voor de uitvoering vastgesteld hadden voor het station Horst-Sevenum.

De heer overhandigde mij vervolgens bijgevoegd document.
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> Retouradres Postbus 1511 3500 BM Utrecht

Inspectie SZW
T.a.v. Afdeling Boete, Dwangsom en Inning (BDI)
Postbus 90801
2509 LV Den Haag

Datum 2 juli 2012
Betreft Boeterapport Van den Berg Nijmegen B,V,

Geachte heer/mevrouw,

Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van infrastructuur en Milieu

Bijgaand stuur ik u ter behandeling het boeterapport Arbeidsomstandigheden naar
aanleiding van een voorval op 6 maart 2012. Overtreder bij dit voorval is Van den
Berg Nijmegen B.V..
Het verzoek om dit rapport in behandeling te nemen.
Het boeterapport wordt ook in afschrift aan de overtreder gestuurd.

Met vriendelijke groet,
ILT/Rail en Wegvervoer

ZIJ
Rail en Wegvervoer
Handhaving Wegvervoer 11
Europalean ‘10
Utrecht
Postbus 1511
3500 BM Utrecht

CnCrterçoOn

Adrnin,srra oer meaewerkster

T 070-456
iLen_T.nl

Ons kenmerk
ILT-2012/20296

Ons dossier
Rt-12V02.9971

Inspecteur

(
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Inspectie Verkeer en Wa tetstaat
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

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

ABC Hekwerk-Oost
Europalaan 40

T.a.v. de directie Utrecht
Postbus 1511Oenerweg 16 3500 BM Utrecht

8181 RH Heerde T070 45641 31
F070 456 41 99
www.ivw,nI

Contactpersoon

Datum: 9 juli 2012 E 3%IentnI
Onderwerp Waarschuwing

Ons kenmerk
Geachte heer/mevrouw, ILT-2012/21095

Ons dossier
Op woensdag 27 juni 2012 heb ik, inspecteur en toezichthouder van RI-12V02.9998
de Inspectie Leefomgeving en Transport, een inspectie uitgevoerd op het

Bila e(n)emplacement Zwolle. Hier werden werkzaamheden uitgevoerd door uw bedrijf. Ik wttt
was vergezeld van tevens inspecteur en
toezichthouder van de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Er is tijdens dat bezoek gesproken met de heren , geboren
te en geboren te

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

Tijdens de inspectie, omstreeks 11.25 uur, zag ik dat de twee mannen zich in de
directe nabijheid van het risicogebied van spoor 103 van het emplacement Zwolle
bevonden. Ik zag dat deze personen gekleed waren in zwarte kleding en
werkzaamheden verrichten aan het hekwerk direct gelegen aan de zuidzijde van
het emplacement Zwolle. Ik zag dat zij gedurende dit werk geen
retroreflecterende kleding droegen. Aansluitend heb ik beide heren aangesproken.
Zij verklaarden in dienstverband werkzaam te zijn bij de onderneming AC
Hekwerk-Oost. De werkzaamheden werden in opdracht van Imotep,
terreinbeheerder, namens NS vastgoed uitgevoerd. Ten behoeve van dit werk
hebben zij van hun werkgever geen veiligheidsinstructie ontvangen en konden zij
niet een bewijs bevoegd spoorbetreden tonen. Tevens verklaarde zij niet in het
bezit te zijn van retroflecterende gele hesjes. Zij verklaarde wel bekend te zijn
met de regels voor het mogen werken bij het spoor.

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

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

De overtreding is op dezelfde inspectiedag terstond opgeheven, doordat de heren
de werkzaamheden van het hekwerk voortzette vanaf de zijde van de Parallelweg.

Op eerdergenoemde overtredingen kan controle plaatsvinden. Als de overtreding
zich weer voordoet, kan de inspecteur een boeterapport opmaken.

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



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

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

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

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

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 veiligheidsniveau, De standaard
gehanteerde veiligheidsniveau’s zijn in aflopende volgorde:

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

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

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

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

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

veiligheidsman,
niet inzetten van een extra veiligheidsman)
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ACHTERGRONDGEGEVENS

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

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

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

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

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

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

Nadere informatie vindt u op www.arbo.nl en www.inspectieszw.nl.
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Artikel 3.2. Algemene vereisten
1. Arbeidsplaatsen zijn veilig toegankelijk en kunnen veilig worden verlaten. Ze
worden zodanig ontworpen, gebouwd, uitgerust, in bedrijf gesteld, gebruikt en
onderhouden, dat gevaar voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers
zoveel mogelijk is voorkomen. Voorts worden zij zindelijk, zoveel mogelijk Vrij van
stof en voor zover de veiligheid van de arbeidsplaats dat vereist1 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.

Pagina 5 van 5





Inspectie Leefomgeving en Transport
Minîsterie van Infrastructuur en Mflfeu

, Retoursdres Postbus 1511 3500 BM Utrecht ILT
Re1I en Wegvervoer

Strukton Rail bv Handhaving Rail

t.a.v. de directie Europaiaan 0

Postbus 1025 Postbus 1511
3600 BA Mee rssen 3500 BM Utrecht

Inspecteur

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

iLnT. ni

Ons dossier
!LT-2012/21555

Datum 16 juli 2012
Ons kenmerk

Betreft Waarschuwing RI-12V02.10165

Geachte heer/mevrouw,

OP vrijdag 6 juli 2012 en de daarop volgende data heb ik,
inspecteur en toezichthouder bij de Inspectie Leefomgeving en Transport, een
inspectie uitgevoerd naar aanleiding van een dezerzijds ontvangen wachtdienst
melding.

[-lierbij is nagegaan of aan een aantal wettelijke bepalingen op het gebied van de
arbeidsomstandigheden werd voldaan.

Omstreeks 01.24 uur deze dag ontving ik van de Backoffice van ProRail het tele
fonisch verzoek om met de dienstdoende Algemeen Leider van ProRail contact op
te nemen in verband met een ingevoigde de werkplek beveiliginginstructie (W6I)
nummer RZ 662209 op het baanvak Barendrecht-Rotterdam een spoorbezetting
was op een in dienst zijnd spoor vermoedelijk verband houdende een onjuist ge
nomen veiligheidsmaatregel.

Aansluitend heb ik telefonisch contact opgenomen met de dienstdoende Algemeen
Leider van ProRail de heer Ik hoorde dat hij mij mededeelde dat de
Leiderwerkpiekbeveilging (LWB), de heer een zeifsignalerende
kortsluitlans (ZKL) in spoor [-1) had geplaatst. Als gevolg hiervan heeft de
treindienstleider de machinist van trein 2193 een aanwijzing Stoptonend sein
moeten geven. De machinist meldde de treindienstleider dat hij ter hoogte van km
41.4 een kortsluitlans in het spoor had zien liggen. De treindienstleider
Barendrecht heeft de LWB opdracht gegeven de ZKL uit spoor Hi te verwijderen.

Vastgesteld is dat niet de juiste veiligheidsmaatregelen voor de betreffende buiten
dienst stelling zijn genomen zoals zijn omschreven in de werkplek
beveiliginginstructie RZ 662209.

Dit is een overtreding van artikel 16, 10e lid, van de Arbeidsomstandighedenwet,
juncto artikel 3.2, le lid van het Arbeidsomstandighedenbesluit, bestuurlijk be
boetbaar gesteld in artikel 9.9b, le lid onder c van datzelfde besluit.
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De wetstekst van de overtreden bepalingen vindt u in de bijlage.

De overtreding dient per direct na de hiervoor genoemde inspectiedatum te zijn
opgeheven.

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

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

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

ILT
Rail en Wegvervoer
Handhaving Rail

Datum
16juli 2012

Ons dossier
JENM-2011124442

Ons kenmerk
R{-12V02.10165

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

In afschrift aan:
ProRail Directie, t.a.v. de heer ing.
EP Utrecht.

Moreelsepark 3, 3511
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ACHTER6RON DGEGEVENS

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

Beleidsregels
In de teksten van deze bijlage in een rubriek “Nadere informatie” kan worden
verwezen naar cle 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 te verkrijgen bij:
Sdu K’antenservice
Postbus 20014
2500 EA Den Haag
te!. 070-3789880
fax 070-3789783

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

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

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

Normbladen kunnen worden ingezien of zijn tegen betaling verkrijgbaar bij:
het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN)
Vlinderweg 6, Postbus 5059
2600 GB Delft
tel. 0 15-2690390
fax 015-2690190
Ook kan bij het NEN (wwwnen.nl) nadere informatie worden ingewonnen over
(internationale) normalisatie.

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

ILT
Rail en WegvervDer
Handhaving Rail

Datum
16juli 2012

Ons dossier
IENM-2011/24442

Ons kenmerk
RI-12V02.10165
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Artikel 3.2. Algemene vereisten
1. Arbeidsplaatsen zijn veilig toegankelijk en kunnen veilig worden verlaten. Ze
worden zodanig ontworpen, gebouwd, uitgerust, in bedrijf gesteld, gebruikt en
onderhouden, dat gevaar voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers
zoveel mogelijk is voorkomen. Voorts worden zij zindelijk, zoveel mogelijk vrij van
stop en voor zover de veiligheid van de arbeidsplaats dat vereist, ordelijk gehou
den.
2. Regelmatig wordt gecontroleerd of de op de arbeidsplaats ter bescherming van
de werknemers aanwezige voorzieningen en genomen maatregelen nog adequaat
functioneren.
3. Geconstateerde gebreken met betrekking tot de in het tweede lid bedoelde
voorzieningen en maatregelen die de veiligheid of de gezondheid kunnen beïn
vloeden, worden zo snel mogelijk hersteld.

ILT
Rail en Wegvervoer
Handhaving Rail

Datum
1 juli 2012

Ons dossier
IENM-2011/24442

Ons kenmerk
R-12v02.10165

1
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Inspectie Leefomgeving en Transport
Ivlinisrerie van Infrastructuur en Milieu

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

VolkerRail Nederland B.V. Europalaan 40

T.a.v. de directie Utrecht
Postbus 1511

Langedreef 7 3500 BM Utrecht

4131 NJ Vianen T070 456 41 31
F 070 456 41 99
www.ilent. ni

Contactpersoon

T 070 456

Datum 18 juli 2012 E @ilentnI

Onderwerp Waarschuwing

Geachte heer/mevrouw, Ons kenmerk

Op maandag 16 juli 2012, omstreeks 10.30 uur, heb ik MSc (senior- Dossiernummer

inspecteur en toezichthouder van de Inspectie Leefomgeving en 1 ransport, een RI-12V02.10336

inspectie uitgevoerd op en nabij AHOB Weelweg in de gemeente Harenkarspel. Bijlage(n)
Wettekst

Er is tijdens dat bezoek gesproken met de heren ploeglid en
-grenswachter, beiden in dienst bij VolkerRail, vestiging Alkmaar.

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

Tijdens de inspectie heb ik, inspecteur, gezien dat op het moment van de
inspectie, bij de overweg Weelweg in de gemeente Harenkarspel een persoon
stond voorzien van een oranje veiligheidsvest/jas met retroreflecterende strepen.
Verder zag ik, inspecteur, dat ongeveer 200 meter verwijderd van de genoemde
overweg langs spoor HP, in de richting van Heerhugowaard, een persoon stond
voorzien van een geel veiligheidsvest/jas met retroreflecterende strepen.
Ik, inspecteur, zag verder dat de persoon voorzien van een geel
veiligheidsvest/jas stond in zone B naast het in dienst zijnde spoor HP en bezig
was met werkzaamheden, bestaande uit het noteren van gegevens. Ik,
inspecteur, zag verder dat de persoon voorzien van een geel veilig heidsvest/jas
daar alleen stond en dat ter plaatse geen fysieke afscherming of afbakening was
geplaatst.
Aan de hand van het overhandigde document — VR 3593950 - is door mij,
inspecteur, vastgesteld, dat de werkzaamheden bestonden opname inspectie werk
in de beveiligingskiasse Persoonlijke-Waarneming Grenswachter. Verder zag ik,
inspecteur, dat het betreffende document geldig was 9 juli — 13 juli 2012 en niet
meer geldig was op de datum van de door mij, inspecteur. oehouden inspectie.
Op de mijn daartoe strekkende vragen verklaarde dhr. dat hij wist,dat hij
de werkzaamheden moest uitvoeren samen met dhr. als grenswachter.
Dhr. wist niet dat de veiligheidsinstructie was verlopen. Samen met dhr.

ging hij eerst weer terug naar het kantoor om de juiste geldige
documenten op te halen.

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

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

De overtredingen moeten binnen een termijn van 1 werkdagen na de hiervoor
genoemde inspectiedatum zijn opgeheven.



Bijlaqe bij kenmerk:

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

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

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

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

n.d.

MSc.

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

Bijlage: wetstekst
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Bijlage bij kenmerk:

ACHTERGRONDGEGEVENS

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

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

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

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

zijn bij verantwoorde aanschaf van arbeidsmiddelen, inrichting van werkplekken

en onderzoek naar eventueel bezwarende situaties.

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

Normbladen kunnen worden ingezien of zijn tegen betaling verkrijgbaar bij:

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

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

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

1
f
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