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Geachte directie,

Met deze brief stel ik u in kennis van overtredingen van de Arbowet. Achtereen-
volgend geef ik de resultaten van mijn inspectie, de relevante wetsartikelen en de
overtredingen.

Op zondag 15 januari omstreeks 10.00 uur heb ik, , inspecteur
en toezichthouder bij de Inspectie Leefomgeving en Transport, een inspectie
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 (WBI) met
nummer ZD 641722, De uit te voeren werkzaamheden werden onder
verantwoordelijkheid van uw onderneming uitgevoerd.

Ik hk r1I k.ek achtereenvolgens gesproken met de heren:
leider werkplek beveiliging (LWB) van Oilfield Rail & Road

bv uit- AkprçInnI

gereedschapmachinist van Driessen Machineverhuur bv uit
Horst;

gereedschapmachinist, van Verhoeven Infra bv uit
Zaitbommelt

• ;, gereedschapmachinist van Hans Peikmans bv uit Wagen-
berg (ingehuurd door Berende Spoor- en Grondwerken bv uit Teteringen.

Hierbij Is nagegaan of aan een aantal wettelijke bepalingen op het gebied van
arbeidsomstandigheden (aan rijdgevaar 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 overtredingen geconstateerd, die ik hierna be
schrijf.



Bij een controle van de ter inzage gegeven werktrein instructie (Wil) met bijho- iur
rende beeldinstructie (getekend 21-12-2011) zag ik dat de inhoud daarvan niet Peil en Wegvervoer

onderling overeenkwam noch met de beeldinstructie (getekend 13-12-2011) aan Handhaving Peil

de wand in de keet van de LWB. Ik zag namelijk het volgende:
Datum

Op de beeldinstructie behorende bij de WIl waren 4 afsluitborden ingetekend. Die 23Januari2012

afsluitborden waren niet benoemd in de tekst van de WBI noch in de tekst van de Ons kenmerk
WIl en niet ingetekend op de beeldinstructie aan de wand. Desgevraagd gaf de JTL-2o12/2007
LWB aan dat die daadwerkelijk ook niet geplaatst zijn. De reden daarvoor was dat
de borden ver buiten het werkgebied waren ingetekend.

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

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 en WTI’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” (RLN00007S-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.Ob, le lid onder c van
datzelfde besluit.

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

Op basis van de Arbowet heb ik voorts tekortkomingen geconstateerd, die ik hier
na beschrijf.

• In het veiligheidspaspoort van de heer ontbraken de gegevens
van de nsvrbnl-jische keuring voor de functie van gereedschapmachinist. De
heer kon dat wel aan de hand van de keuringsbrief aantonen.

• In het veiligheidspaspoort van de heer ontbraken zowel de functie
als de geldigheidsduur van de medische keuring voor de functie van gereed
schapmachinist. Voor de psychologische keurinu ontbrak tevens de functie.

• In het veiligheidspaspoort van de heer ontbraken de gegevens van
de laatste verrichh’ modische keuring voor de functie van gereedschapmachi
nist. De heer zal die alsnog aantonen.

Ik verzoek u de belanghebbende werknemers zo spoedig mogelijk in kennis te
stellen van de inhoud van deze brief.
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ILT
RaiI en Wegvervoer
Handhaving RiI

Datum
23 januari 2012

Ons kenmerk
rrL-2012/2007

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.

Hoc ga chtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
namens deze,
DF INSPECTEUR ITL/PJJL 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;
• Dilfield Rail & Road bv, Boekel 42A, 1921 CE Akersloot;
- Driessen Machirieverhuur bv, Handeistraat 5, 5961 PV Horst

Berende Spoor- en Grondwerken bv, Hoeveneind 61, 4847 NE Teteringen
• Hans Pelkmans bv, Kerkstraat 17, 4845 EC Wagenberg
• Verhoeven Infra bv, Van Voordenpark 16, 5301 KP, Zaitbommel
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ACHTERGRONDGEGEVENS ILT
Rai! en Wegvervoer

ALGEMEEN Handhaving Rail

Inhoud teksten
In deze bijlage wordt de inhoud weergegeven van de bepalingen uit de Arbeids- arj 2012
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” 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 te verkrijgen bij:
Sdu Klantenservice
Postbus 20014
2500 EA Den Haag
tel. 070-3789880
fax 070-3789783

Norrnbladen
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 behuTpzaam
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 ontwerpspecificatles 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 (www.nen.nl) nadere informatie worden ingewonnen over
(internationale) normalisatie.

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

Inspecteur

ILT
RaU en Wegvervoer
Handhaving Rail

tiatun,
23 januari 2012

Ons kenmerk
tTL-2012/2007
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Inspectie Leefbmgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

> Retouradres Postbus 1511 3500 M Utrecht

MNO Veriat bv ILT

tav. de directie Reil en Wegvervoer
Hendhaving Rai!

Pondweg 1 Europalaan 40

2153 PK Nieuw Vennep Utrecht
Postbus 1511
3500 M Utrecht

Inspecteur

T 030-
M +31(0)6-
F 03C-2363OQ

@tLent ni

Datum 23 januari 2012 ons Kenmerk

Betreft Afhandeling inspectie ITL2012/200z

Ons doss!er
PJ-12V02.8597

Geachte directie,

Met deze brief stel ik u in kennis van overtredingen van de Arbowet. Achtereen-
volgend geef ik de resultaten van mijn inspectie, de relevante wetsartikelen en de
overtredingen

Op zondag 15 januari omstreeks 10.00 uur heb ik, inspecteur
en toezichthouder bij de Inspectie Leefomgeving en Transport, een inspectie
uitgevoerd op diverse werkzaamheden te Helmond.
Te Helmond bestonden de werkzaamheden uit voorbereidingen t.bv. het
inschuiven van een tunneldek en het slaan van damwanden, De werkzaamheden
werden uitgevoerd op basis van werkplek beveiligingsinstructie (WOl) met
nummer ZD 641722. De uit te voeren werkzaamheden werden onder
verantwoordelijkheid van uw onderneming Uitgevoerd.

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

Hierbij is nagegaan of aan een aantal wetteTijke 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 overtredingen geconstateerd, die Ik hierna be
schrijf.

Bij een controle van de ter inzage gegeven WOl en werktrein instructie (WTI) met
bijhorende beeldinstructie (getekend 21-12-2011) zag ik dat de inhoud daarvan
niet overeenkwam met de beeldinstructie (getekend 13-12-2011) aan de wand in
de keet van de LWB. Ik zeg namelijk het volgende:

Op de beeldinstructie aan de wand was wissel 423e in het verkeerde spoor gete
kend. In wissel 423e diende een zeifsignalerende kortsluitlans (ZKL) geplaatst te
worden.



Door oplettendheid van de heer zijn bij aanvang van de werkzaamhe- x-r
den mogelijke ernstige gevolgen voorkomen. RaH enl Wegvervoer

Op de beeldinstructie behorende bij de WTI waren 4 afsluitborden ingetekend. Die Handhaving fZil

afsluitborden waren niet benoemd in de tekst van de WBI noch in de tekst van de
WTI en niet ingetekend op de beeldinstructie aan de wand. Desgevraagd gaf de °“°

LWB aan dat die daadwerkelijk ook niet geplaatst zijn. De reden daarvoor was dat 23Januari 2012

de borden ver buiten het werkgebied waren ingetekend. ons 1enmerk
ITL-2012/2002

Uit het gesprek met de heer - is mij gebleken dat in de voorbereidende

fase onvoldoende zorgvuldigheid is betracht ten aanzien van de documenten.

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

Voornoernde situatie is niet conform het “Voorschift Veilig werken” (WW;

RLN000073-V005), versie juli 2010, de Brancherichtlijn “realiseren veilige werk

plek” (RLN00007S-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.
Naar aanleiding van soortgelijke situaties op 20 november 2011 heb ik u schrifte
lijk gewaarschuwd dat indien tijdens inspecties deze situaties opnieuw voordoen,
een inspecteur een boeterapport ken opmaken. Omdat u een gesprek heeft aan
gevraagd met de Inspectie, zie ik daarvan vooralsnog af.

Op basis van de Arbowet heb ik voorts tekortkomingen geconstateerd, die ik hier
na beschrijf.
In het veiligheidspaspoort van de heer ontbrak de geldigheidsduur van

de pas.

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 ITL/RAIL EN WEGVERVOER,
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In afschrift aan:
ProRail Directie, t.a.v. de heer Ing.
EP Utrecht;
ProRail Zuid, Postbus 624, 5600 AP Eindhoven;
Olifield Rafi & Road bv, Boekel 42A, 1921 CE Akersloot;

Moreelsepark 3, 3511

XLT
Rail en Wegvervoer
Handhaving Rail

Datum
23januari 2012

Ons kenmerk
!TL-2012/2002
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ILT

ACHTERGRONDGEGEVENS Rail en Wegvervcer
Handhaving RII

ALGEMEEN
Datum

Inhoud teksten 23januari 2012

In deze bijlage wordt de inhoud weergegeven van de bepalingen uit de Arbeids
omstandighedenwet1het Arbobesluit en/of de Arboregeling met betrekking tot de Oiis kenmerk

ITL-2012/2002
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. Derge
lijke beleidsregels geven nadere uitleg over de wijze waarop aan de weL- en regel
geving met betrekking tot arbeidsmlddelen, arbeidsplaatsen, bepaalde situaties,
stoffen of anderszins kan worden voldaan.
Beleidsregels zijn/worden gepubliceerd in de Staatscourant. Ii kunt deze vinden op
www.overheid.nI.
Beleidsregels zijn ook tegen betaling te verkrijgen bij:
Sdu Klantenservice
Postbus 20014
2500 EA Den Haag
tel. 070-3789880
fax 070-37 89783

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

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

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

Normbladen kunnen worden ingezien cl’ zijn tegen betaling verkrijgbaar bij:
het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN)
Vlinderweg 6, Postbus 5059
2600 GB Delft
te!. 015-269039 0
fax 015-2690190
Ook kan bij het NEN (www.nen.nl) nadere informatie worden ingewonnen over
(internationale) normalisatie.

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

Datum
23Januari 2012

Ons kenmerk
TTL-2012/2002
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Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van lnftastntctuur en Milieu

Retouradres Postbus 1511 3500 BM Utrecht

BAM Rail BV. LT

tav. de directie Rad en Wegvervoer
Handhevtno Rail

Stadionstraat 40 CuropaI40
4815 NG Breda Utrecht:

Postbus 1511
3500 BM Utrecht:

Contactpersoon

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

PJ LenT. nt

Datum 5 maart 2012 Ons kenmerk

Betreft Inspectie met geconstateerde tekortkoming.

Ons dossier
R1-12V02.88207682 1

Geachte directie,

Met deze brief stel ik u in kennis van een tekortkoming op basis van de Arbowet,
Achtereenvolgend geef ik de resultaten van mijn inspectie, de relevante wetsarti
kelen en de tekortkoming.

Op zaterdag 25 februari 2012 omstreeks 10.00 uur heb ik,
inspecteur en toezichthouder bij de Inspectie Leefomgeving en Transport, een
inspectie uitgevoerd op diverse werkzaamheden te Maastricht Beatrixhaven.
De werkzaamheden bestonden uit het trillen van damwanden en boren van
tubexpalen tbv aanleg perrons Maastricht Noord. De werkzaamheden werden
uitgevoerd op basis van werkplek beveiligingsinstructie (WBI) met nummer ZD
646437A. Het betreft werkplek 1. De uit te voeren werkzaamheden werden onder
verantwoordelijkheid van uw onderneming uitgevoerd.

Ik heb tijdens dat bezoek achtereenvolgens gesproken met de heren:
• leider werkplek beveiliging (LWB), ZZP-er onder Maatschap

Spoorwegheveiliqers uit Meteren;
• gereedschapmachinist van Berende Spoor- en Grondwer

ken bv uit Teteringen

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

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

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



Bij een controle van de ter inzage gegeven werkplek beveiligingsinstructie (WBI) ILT

en de werktrein instructie (WTI) zag ik dat de inhoud daarvan niet overeenkwam aiI en Wegvervoer

met de bijhorende beeldinstructie. Handhaving Rail

Ik zag namelijk het volgende:
Datum

Op de beeldinstructie zijn diverse afsluitborden ingetekend op diverse werkplek- maart 2012

ken, Die afsluitborden waren niet benoemd in de tekst van de WBI noch in de Ons kenmerk
tekst van de WTI. Desgevraagd garde LWB aan dat clie daadwerkelijk ook niet ILT-20t2/6586

geplaatst zijn of zullen worden. De reden daarvoor was dat het intekenen slechts
tot doel had om de grenzen van de werkplekken te verduidelijken.

Uw bedrijf is arbotechnisch verantwoordelijk voor de werkzaamheden op werkplek
1. Omdat in de beeldinstructie op werkplek 1 geen afsluitborden zijn ingetekend,
is er nog geen sprake van een overtreding maar slechts van een tekortkoming.

De instructies aan ploegleden wordt doorgaans gegeven aan de hand van beeldin
structies. De beeldinstructies dienen daarom een complete en juiste visuele weer
gave te zijn van de tekstuele WBI’s en WTI’s. In dit geval was daarvan geen spra
ke.

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.

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

Hoogachtend,

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

In afschrift aan:
ProRail Directie, t.a.v. de heer ing. , Moreelsepark 3,
3511 EP Utrecht;

• ProRail Zuid, Postbus 624, 5600 AP Eindhoven;
• Maatschap Spoorwegbeveiligers, postbus 159, 4190 CD Geldermalsen
• Berende Spoor- en Grondwerken bv, Hoeveneind 61, 4847 NE Teteringen
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Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

> Retouradres Postbus 1511 3500 aM Utrecht

Strukton Rail B.V. ILT

t.a.v. de directie Rat en Ws9vervoer
Hsndhavjfl9 Rat

Westkanaaldijk 2 Europalean 40
3542 DA Utrecht Utrecht

Postbus 1511
3500 BM Utrecht

Inspect”

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

1Ln1nI

Datum 5 maart 2012 Ons kenmerk

Betreft Inspectie met geconstateerde overtredingen. ILT-2012/6628

Ons dossier
RI-12V02.8822

Geachte directie,

Met deze brief stel ik u in kennis van overtredingen van de Arbowet. Achtereen-
volgend geef ik de resultaten van mijn inspectie, de relevante wetsartikelen en de
overtredingen

Op zaterdag 25 februari 2012 omstreeks 13.00 uur heb ik,
inspecteur en toezichthouder bij de Inspectie Leefomgeving en Transport, een
inspectie uitgevoerd op werkzaamheden op het baanvak Maastricht Beatrixhaven
— Beek=Elsloo.
De werkzaamheden bestonden uit het uitwisselen van zijwaartse rijdraadhouders
en werden uitgevoerd op basis van werkplek beveiligingsinstructie (WBI) met
nummer ZD 646437A. Het betreft werkplek 4. De uit te voeren werkzaamheden
werden onder verantwoordelijkheid van uw onderneming uitgevoerd.

Ik heb tijdens dat bezoek gesproken met de heer leider locale
veiligheid (LLV) van uw bedrijf.

Hierbij is nagegaan of aan een aantal wettelijke bepalingen op het gebied van
arbeidsomstandigheden (aanrijdgevaar en electrocutie) en spoorwegwet
(personeelselsen) 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 controle van de werkplek beveiligingsinstructie (WBI) en de werktrein instruc
tie (WTI) zag ik dat de inhoud daarvan niet overeenkwam met de bijhorende
beeldinstructie. Ik zag namelijk het volgende:

Op de beeldinstructie zijn 2 afsluitborden ingetekend op werkplek 4 geldend voor
betreffend baanvak. Die afsluitborden waren niet benoemd in de tekst van de WBI



noch in de tekst van de WTT. Desgevraagd gaf de LLV aan dit niet te hebben ver- ZLT
nomen van de LWB. Ruit er, Wevervcer

Handhaving Rai!

De instructies aan ploegleden wordt doorgaans gegeven aan de hand van beeldin
structies. De beeldinstructies dienen daarom een complete visuele weergave te Datum

zijn van de tekstuele WBI’s en WTI’s. In dit geval was daarvan geen sprake. maart 2012

Ons kenmerk
ILT-2D12/662

Voornoemde situatie is niet conform het “Voorschift Veilig werken” (VVW;
RLN000073-V005), versie juli 2010, de Brancherichtlijn “realiseren veilige werk
plek” (RLN000075-V006), versie juli 2010 en de BrancherichtiUn “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.
Indien tijdens inspecties opnieuw zich soortgelijke situaties voordoen, kan een
inspecteur een boeterapport opmaken.

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

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

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
namens deze,
DE INSPECTEUR ILT/RAIL EN WEGVERVOE5’

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



ACHTERGRONDGEGEVENS ILT
Reil en Wegvervoer

ALGEMEEN
Handhaving RiI

Inhoud teksten
t

In deze bijlage wordt de inhoud weergegeven van de bepalingen uit de Arbeids- 5rna 2012

omstaridighedenwet, het Arbobesluit en/of de Arboregeting met betrekking tot de
overtreding(en) genoemd in de brief. Ons kenmerk

LLT-2012/6628

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

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

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

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

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

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



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

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

ILT
Rail er Wegvervoer
Handhaving RII

5 maart 2012

Ons kenmerk
ILT-2012/6628





Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

> Retoursdres Postbus 1511 3500 BM Utrecht

Strukton Rail Regio BV. Ïrispectie Leefomeving en
Transport

Westkanaaldijk 2 ILT/Reli en Wegvervoer
tfsridhsving Rail

3542 DA Utrecht Europaiasn4ö
Utrecht
Postbus 1511
3500 M Utrecht
www.Iient.nI
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Inspecteur

T +31 70 4
M +31(0)6

7LLSfl l.nl

Datum 5 maart 2012
Betreft Preventieve stillegging werkzaamheden Onnen Ons kenmerk

ILT-2012/6602

0s dossier
V02.5AP3847

Geachte directie,

Op woensdag 29 februari 2012 omstreeks 15:30 uur heeft de heer , in
specteur1 bij u op het emplacement te Onnen een inspectie uitgevoerd.

Tijdens de inspeche is het volgende geconstateerd;

Op grond van WBI NO 650641 kan een deel van de werkzaamheden niet
overeenkomstig de WBI worden uitgevoerd.

Door werkzaamheden te Groningen is geen treinverkeer mogelijk van en naar
Groningen. NS Reizigers keert nu op het emplacement te Onnen, Hierdoor blijkt
de werkplekbeveiliging voor werkplek B uit de WBI niet uitvoerbaar. In de WBI
zijn voor werkplek B buitendienststellingen voorzien van maximaal 59 minuten. De
werkplek wordt afgezet met afsluitborden en zou daarmee zichtbaar zijn voor de
overige (incidentele) gebruikers van het emplacement . NS Reizigers eindigt en
vertrekt echter meerdere keren (min 4x) per uur gedurende de gehele dag waar
door de werkplek niet buiten dienst genomen kan worden.

De medewerkers van Strukton en ProRail planbureau zijn hier niet over ingelicht
en op maandagochtend 27 februari 2012 bij aanvang werkzaamheden mee gecon
fronteerd. De werkzaamheden op werkplek B worden nu uitgevoerd met gebruik
making van een zogenaamd tijdruimte slot (TRS). De Leiderwerkpiek beveiliging
(LWB) kan in overleg met de treindienstleider gedurende ca 10 min werkzaamhe
den uitvoeren op werkplek B, Hierbij is geen tijd om afsluitborden te plaatsen.

Met deze wijze van improviseren door uitvoerenden is de veiligheid, weliswaar op
een lager niveau, nog wel gegarandeerd echter niet geborgd door wijziging van de
wBI.

De inspecteur heeft, darrie evoegd op grond van de Arbeidsomstandigheden
wet, artikel 28, de heer en mevrouw (Werkvoorbereiding en beiden
werkzaam voor Strukton Rail Regio BV, mondeling (telefonisch omstreeks 17:30
uur) bevolen dat de werkzaamheden, gestaakt moeten worden in verband met
gevaar voor personen. Het gevaar bestaat uit aanrijdgevaar voor werkenden.

Het mondeling gegeven bevel tot stillegging van het werk wordt hierbij schriftelijk
h,,e,ci-ir,rt



Strukton Rail Oost heeft voor aanvang werkzaamheden op donderdag 1 maart
2012 een juiste versie van de WBI overlegd aan de inspecteur. Hiermee heeft u
maatregelen genomen die een vergelijkbaar niveau voor de bescherming van de
veiligheid en gezondheid van de werknemer(s) tot stand brengen.
De werkzaamheden konden op grond hiervan worden hervat. De stillegging is
daarmee 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 11 verzocht het kenmerk en de datum van
deze brief Le 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).onder a).

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

Inspecteur/1

//
/2

1. a.a.
ProRail -

t.a.v. dhr Ir,
Postbus 2038
3500 GA Utrecht

Inspectie Leefomgeving en
Transport
ILT/Rali en Wegvervoer
Handhaving Rail

Datum
5 maaft 2012

Ons kenmerk
ILT-2012/6602

— Veiligheidsadviseur
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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 Mi
nister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, t.a.v. de Directie Wetgeving, Be
stuurlijke en Juridische Aangelegenheden, Bureau Ondersteuning, Team 1, Post
bus 90801, 2509 LV ‘s-ravenhage.
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 gevon
den.
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 gecon
stateerde geen arbeid werd verricht ten tijde van de inspectie.

Tegen deze mededeling kunt u geen bezwaarschrift indienen.

Inspectie Leefomgeving en
Transport
1LT/RiI en Wegvervoer
Handhaving Rail

Datum
5 maart 2012

Ons kenmerk
gLT-2012/56o2
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Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van infrastructuur en Milieu

/

> Retouradres Postbus 1511 3500 BM Utrecht

Ven der Linden Groen bv
t.a,v. de directie
Greetheide 2
5135 KP Sittard

Datum 5 maart 2012
Betreft Afhandeling inspectie

Geachte directie,

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

Op vrijdag 2 maart 2012 om ongeveer 11.45 uur heb ik,
inspecteur en toezichthouder bij de Inspectie Verkeer en Waterstaat, een Inspectie
uitgevoerd op de werkzaamheden op het baanvak Venlo-Nijmegen bij overweg
Meerloseweg te Olrio gemeente venray ter hoogte van km. 58.417. De
werkzaamheden bestonden uit het herstellen van een hekwerk naast het schrikhek
van de overweg met behulp van handgereedschappen. De werkzaamheden
werden uitgevoerd in werkplek beveiligingsklasse “Persoonlijke Waarneming met
behulp van de overweginstallatie als gegarandeerde waarschuwing”.
De 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 de inspectie gesproken met de heren en
beide 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.

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

Op datum, tijd en plaats, voornoemd, zag ik dat de werkzaamheden buiten het
risicogebied van aanrijdgevaar plaatsvonden in zone C met behulp van graafge
reedschappen,
Ik so dat er oeen afschermina of afhakenina conform de Brancherichtliin

ILT
Rat en Wegvervoer
Handhaving Rat
Europalaan 40
Utrecht
Postbus 1511
3500 OM Utrecht

inspecteur

nTnI

T 030-
M +31(0)6-
1’ o3o-23631g9

Ons kenmerk
ILT-2012/66t5

Ons dossier
Rr-12V02.S849

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



“Fysieke afscherming, Afbakening en Markering” aanwezig was.
Ik zag dat twee personen die beide een geel retroreflecterend vest droegen, Ik
zag geen personen met een oranje retroreflecterend vest ten teken te zijn belast
met de uitvoering van veiligheidstaak van grenswacht.
Ik sorak beide heren aan en vroeg of er een grenswacht aanwezig was. De heer

voerde het woord en gaf aan dat er geen grenswacht aanwezig was. De
heer verklaarde die ochtend pas te hebben gehoord waar zij tewerkge
stelo werciel. Hij vertelde dat er geen instructie aanwezig was noch dat hij en zijn
collega mondeling een instructie hebben ontvangen. Desgevraagd bleek dat beide
hern niet op de hoogte zijn van NVW en onderliggende regelgeving. De heer

is van mening aan dat hij binnen 25m van de overweg overal mag werken
omdat zij de overweginstallatie dan als beveiligingsmiddel kunnen beschouwen.
Ik heb beide heren aangegeven dat er niet mag worden gewerkt zonder veilig
heidsinstructie. Zij hebben het werk in zone C gestopt.

ILT
Rail en Wegvervoer
Handhaving Rail

Datum
5maart2012

Ons kenmerk
JLT-2012/6015

Vervolgens sprak ik de heer van Strukton Rail bv. Het was hem nie’I h
kend dat de werkzaamheden die dag uitgevoerd zouden worden, De heer
gaf aan dat Strukton hiervoor een grenswacht gesteld zou hebben en zou die
alsnog sturen,

Om 133fl ,ir iç lcrog een grenswacht met instructie ter plaatse gekomen. De
heer voerde die taak uit en heeft beide ploegleden geïnstrueerd
waarna de overtreding was opgeheven.

Voornoemde situatie is niet conform het “Voorschift Veilig werken” (WW;
RLN000073-V005), versie juli 2010, de Brancherichtlijn “realiseren veilige werk
plek” (RLN00007S-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.
Indien tijdens inspecties opnieuw zich soortgelijke situaties voordoen, kan een
inspecteur een boeterapport opmaken.

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

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

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
namens deze,
DE INSPECTEUR ILT/RAIL EN1 WEG’ÇERVOEf4,;



ILT
RaU en Wegverioer
Handheving Rail

In afschrift aan:
ProRail Directie, tav. de heer ing.
EP Utrecht;
Pro Rail Zuid, Postbus 624, 5600 AP Eindhoven;
Strukton Rail bv., postbus 1025, 3600 BA Maarssen.

Moreelsepark 3, 3511
Datum
5 maart 2012

Ons kenmerk
ILT-2012/6615



ACHTERGRONDGEGEVENS ILT
Rail en Wegvervoer

ALGEMEEN Handhaving Rail

Inhoud teksten
0 t

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

ILT-2012/h615

Beleidsregeis
In de teksten van deze bijlage in een rubriek “Nadere informatie” kan worden
verwezen naar de op de Arbeidsomstandighedenwet geënte beleidsregels. Derge
lijke beleidsregels geven nadere uitleg over de wijze waarop aan de wet- en regel
geving met betrekking tot arbeidsmiddelen, arbeidsplaatsen, bepaalde situaties,
stoffen of anderszins kan worden voldaan.
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. 070-3789 880
fax 070-3789783

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

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

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

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

Nadere informatie vindt u op www.arbo.nl en www.arbeîdsinspectie.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
Rail en Wegvervner
Handhaving Rail

Datum

5 maart 2012

Ons kenmerk
ILT-20 12/6615
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Inspectie Leefomgeng en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

> Retouradres Postbus 1511 3500 OM Utrecht

VolkerRail Nederland BV, ELT

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

Postbus 240 Europalaan 40
4130 EE Vianert Utrecht

Postbus 1511
3500 OM Utrecht

rnnrtnerqen

iflspecrPIJr

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

@ILenT.n

Datum 5 maart 2012 Ons kenmerk

Betreft Afha ndeling inspectie tLT2012f6621

Ons dossier
Rr-12v02,8848

Geachte directie,

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

Op zaterdag 3 maart 2012 om ongeveer 12.30 uur heb ik,
inspecteur en toezichthouder bij de Inspectie Verkeer en Waterstaat, een inspectie
uitgevoerd op de werkzaamheden op het emplacement Dieren. De
werkzaamheden bestonden uit het op hoogte brengen van de perrons met inzet
van diverse kranen op lorries. De werkzaamheden werden uitgevoerd in werkplek
beveiligingskiasse “Buiten dienststelling” op basis van beveiligingsinstructie (WBI)
met nummer N0645519A. De 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 de inspectie gesproken met de beer , Leider
werkplek beveiliging (LWB) en de heer , werkplek beveiliger (WE), beide
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 een tekortkomîng en een overtreding geconsta
teerd, die ik hierna beschrijf.

Tekortkominci
Onder het algemene deel van de WBI is onder punt E aangegeven dat de overwe
gen bij km 14.5 en km 14.1 ‘gestropt’ zouden worden. Desgevraagd verklaarde de
LWB dat beide overwegen niet gestropt zijn. De LWB bij aanvang van de buiten
dienststelling heeft dit in overleg met de werkplek beveiliger (WB) niet uitgevoerd



omdat de noodzaak niet aanwezig was. Dit is mondeling overgedragen aan de
LWS dagdienst. Het niet stroppen en het argument af te wijken van de WBI is niet Rail en Wegvervoer

Handhaving Railvastgelegd.

Datum
Overtreding 5maart2012

Onder het werkplek A deel van de WBI zijn onder punt 8 de maatregelen beschre
ven die de LWB dient te nemen. Een van de te nemen veiligheidsmaatregelen voor
de buitendienststelling en werkplekbeveiliging was het plaatsen van een afsluit-
bord (sein 513) tussen wissel 975 en 147b. Desgevraagd verklaarde de LWB dat
dit bord niet is geplaatst. De LWB bij aanvang van de buitendienststelling vond de
noodzaak van het plaatsen niet aanwezig. De LWB bij aanvang van de buiten
dienststelling heeft dit wel gecommuniceerd naar de LWB dagdienst. Ook dit is
niet vastgelegd. De WB geeft aan dat geen van de LWB’s dit heeft afgestemd met
de WB en dat de LWB eigenmachtig heeft gehandeld.

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

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

Ik verzoek u de belanghebbende werknemers zo spoedig mogelijk in kennis te
stellen van de inhoud van deze brief.
Indien 11 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 ILIEU,
namens deze,
DE INSPECTEUR ILT/RAij EN-.WEGVERV1OE,

In afschrift aan:
ProRail Directie, t.a.v. de heer ing. , Moreelsepark 3, 3511
EP Utrecht;
ProRail Noord-Oost, Postbus 503, 8000 AM Zwolle.



ACHTERGRONDGEGEVENS ILT
Rail en Wegvervoer

ALGEMEEN Handhaving Rail

Inhoud teksten
Datum

In deze bijlage wordt de inhoud weergegeven van de bepalingen uit de Arbeids- 5maart2012
omstandighedenwet, het Arbobesluit en/of de Arboregeling met betrekking tot de
overtreding(en) genoemd in de brief. Ons kenmerk

ILT-20 12/6621

Beleidsregels
In de teksten van deze bijlage in een rubriek “Nadere informatie” kan worden
verwezen naar de op de Arbeidsomstandighedenwet geënte beleidsregels. Derge
lijke beleidsregels geven nadere uitleg over de wijze waarop aan de wet- en regel
geving met betrekking tot arbeidsmiddelen, arbeidsplaatsen, bepaalde situaties,
stoffen of anderszins kan worden voldaan.
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. 070-3789 880
fax 070-3789783

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

wordt verwezen geven informatie over specificaties en (ontwerp)elsen 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 riormbladen te raadplegen of aan te schaf
fen. Daar waar normen ontwerpspecificaties geven (bijvoorbeeld over stoelen,
beeldschermen, machines enz.), behoeft bij aanschaf slechts aan de leverancier
gevraagd te worden naar arbeidsmiddelen die aan dergelijke normen voldoen.

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

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



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

ILT
Rail en Wegvervoer
Handhaving Rail

Datum
5 maart 2012

Ons kenmerk
ILT-2012/5521
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Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

> Retouradres Postbus 1511 3500 Bhi Utrecht

VolkerRail Nederland BV. ILT

t.a.v. de Directie RII en Wegvervoer
Hendhavirrg RailPostbus 240 Curopalaan 40

4130 EE Vianen Utrecht
Postbus 1511
3500 BM Utrecht

Cnnt,rtn.rcnnn

e,,,ur jnçnrrPur

T 070-
M ÷31(0)6-
F 070-4566044

‘@ILenT.nl

Datum 26 maart 2012
Ons kenmerk

Betreft Preventieve stillegging iLT2012/9Û84

Ons dossier
R-12vo2.sg53

Bijaye( n)

Geachte Directie,

Op donderdag 15 maart 2012, omstreeks 16.45 uur, heeft de heer
MSc, inspecteur en toezichthouder van de Inspectie Leefomgeving en Transport,
tijdens werkzaamheden een inspectie uitgevoerd op- en nabij het emplacement
Uitgeest.

Tijdens de inspectie is het volgende geconstateerd.
Door de inspecteur is gezien, dat bij de open wisselkast van wissel 223 twee per
sonen stonden, waarvan er 1 voorzien was van een geel vest/jas met retroreflec
terende strepen en de ander voorzien was van een oranje vest/jas met retrore
flecterende strepen. De inspecteur heeft gezien dat beide personen stonden bin
nen het risicogebled-zone A van de in dienst zijnde sporen 1b en 2b-WN. Verder is
door de inspecteur vastgesteld, dat wissel 223 niet buitendienst was gesteld mid
dels een werkcontract tussen de treindienstielder en de leider werkplek beveiliging
ter plaatse.

Uit verklaringen van de veiligheidsman voorzien van een oranje vest/jas met re
troreflecterende strepen en de andere persoon voorzien van een geel vest/jas met
retroreliecterende strepen en aanwezige documenten, heeft de inspecteur vastge
steld dat er werkzaamheden plaatsvonden in de veiligheidsklasse persoonlijke
waarneming/veiligheidsman die langer duurden dan maximaal 4 minuten, hetgeen
niet is toegestaan. De werkzaamheden bestonden uit verhelpen van een wisselsto
ring in wissel 223 onder RVO-nummer:80659164.
De beide personen verklaarden in opdracht- en in dienst te zijn van VolkerRail
Alkmaar en te zijn dhr. (veiligheidsman) en dhr.

Omdat de nriernFE situatie ernstig gevaar voor personen opleverde heeft de
inspecteur MSc, daartoe bevoegd op grond van de Arbeidsomstandig
hedenwet, artikel 28, de heren en mondeling bevolen de
werkzaamheden, verhelpen van wisselstoring in wissel 223 op- en nabij empla
cement Uitgeest , te staken.
Het ernstige gevaar bestond uit het gevaar aangereden te worden door een
(werk)trein.
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Het ernstige gevaar voor personen is op te heffen door de volgende maatregelen ILT

te nemen. Rail en Wegvervoer

Bij het creëren van een veilige arbeidsplaats moet de arbeidshygiënische strategie Handhaving Rail

worden toegepast bij het vaststellen van het veiligheidsniveau waarop het werk
moet worden uitgevoerd. Nadat de omvang van het risico is vastgesteld, dient in Datum

principe voor het hoogste niveau van veiligheid te worden gekozen, tenzij er dui- maart 2012

delijke redenen zijn om hiervan af te wijken, waarbij het redeTijker-wijsprincipe Ons kenmerk

geldt en naar de stand der techniek wordt gekeken. Bij iedere volgende stap in de 1LT2012/9084

arbeidshygiënische strategie moet de afweging opnieuw worden gemaakt; gemo
tiveerd en aantoonbaar.

Werkzaamheden in PW/VHM (persoonlijke waarneming veiligheidsman) binnen het
risicogebied van een in dienst zijnd spoor dienen in principe In een buiten dienst
stelling te worden uitgevoerd, tenzij:

1. Deze werkzaamheden maximaal 4 minuten duren, en
2. Het redelijk te verwachten is dat tijdens de werkzaamheden maximaal 1

trein passeert, en
3. De werkzaamheden door 1 persoon worden uitgevoerd, en
4. De werkzaamheden conform het NVW (Normen Kader Veilig Werken) wor

den uitgevoerd (PW/VHM, 30 seconden zicht, geen PV/VHW ‘s-Nachts).
5. Werkzaamheden persoonlijke waarneming zijn die voorkomen in de tabel 3

branche richtlijn “Realiseren veilige werkplek”.

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

Het mondeling gegeven bevel tot 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.
Op donderdag 15 maart 2012 te 17.30 uur heb ik het bevel tot stillegging inge
trokken nadat door de inspecteur is vastgesteld, dat middels een werkcontract
RN080659164 de werkzaamheden in wissel 223 in een buitendienststelling wor
den voortgezet.

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 cle 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 snior inspecteur Inspectie Leefomgeving en Transport,

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 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.

ILT
R&I n Vdver,oer
Handhaving Rail

Datum
26 maart 2012

Ons kenmerk
ILT-20 !2J90S
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Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

> Rstouradres Poslbus 1511 3500 BM Utrecht

VolkerRail Nederland EN. ILT

tav. de Directie Rel en Wegvervoer
Handhaving Reil

Postbus 240 Europalaen 40
4130 EE Vianen Utrecht

Postbus 1511.
3500 BM Utrecht

Cntactper5oon
MSc

ben,,.,, .,, ..,ptsUr

T 070-45e
M +31(0)6-
F 070-4566044

C!LenT.ni

Datum 26 maart 2012 Ons kenmerk

Betreft Preventieve stillegging ILT-2012/9006

Ons dossier
RI-1ZVOZ.8951

Bijlage(n)

Geachte Directie,

Op woensdag 14 maart 2012, omstreeks 10.40 uur, heeft de heer - MSc,
inspecteur en toezichthouder van de Inspectie Leefomgevïng en Transport, tijdens
werkzaamheden, een inspectie uitgevoerd op het baanvak Alkmaar-Noord — Heer
hugowaard, ter hoogte van km. 37.7

Tijdens de inspectie is het volgende geconstateerd.
Door de inspecteur is gezien dat er een fysieke afscherming werd geplaatst op de
grens risicogebied-Zone A en zone B, baanvak Alkmaar-Noord richting Heerhugo
waard, ter hoogte van km. 37.7 — km. -37.6, Het aanbrengen van de fysieke
afscherming bestond uit het aanbrengen van palen in de grond en het horizontaal
aanbrengen van latten tegen de palen.
Vervolgens zag de inspecteur dat bij een in de grond staande grondboor zich drie
personen ophielden op de grens van het risicogebied-zone A en zone 8 van het
spoor Alkmaar-Noord richting Heerhugowaard, waarvan twee personen voorzien
waren van een geel vest/jas met retroreflecterende strepen en de derde persoon
een oranje vest/jas met retroreflecterende strepen droeg. De inspecteur zag ver
der dat ter plaatse geen maatregelen waren genomen, bij het aanbrengen van de
palen in de grond en het aanbrengen van de latten, ter voorkoming van aanrijd
gevaar.
Door de inspecteur is vastgesteld, dat het spoor Alkmaar-Noord — Heerhugowaard
nog volledig in dienst was.

Uit verklaringen inn H dhr. en de overige twee
personen dhr. en -. allen in dienst Bij VolkerRail vestiging Alk
maar, is door de inspecteur vastgesteld, dat het aanbrengen van de fysieke af
scherming gebeurde in de veiligheidsklasse “persoonlijke waarne
ming/veiligheidsman”. Verder is door de inspecteur vastgesteld, dat de veilig
heidsman niet in het bezit was van de Instructie persoonlijke waarneming.

Omdat de nne[rnFfpn situatie ernstig gevaar voor personen opleverde heeft de
inspecteur MSc, daartoe bevnpnH nrl nrnnrl van de Arbeidsomstandig
hedenwet, artikel 28, de heren mondeling bevolen de
werkzaamheden, het aanbrengen van een fysieke afscherming op de grens risico
gebied-zone A en zone 8 spoor Alkmaar-Noord richting Heerhugowaard km. 37.7
— km. 37.6, te staken.

Pagina 1 van 3



Het ernstige gevaar bestond uit het gevaar aangereden te worden door een ILT

(werk)trein. Rail en Wegvervoer
Handhaving Rali

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

Bij het creëren van een veilige arbeidsplaats moet de arbeidshygiënische strategie maart 2012

worden toegepast bij het vaststellen van het velligheidsniveau waarop het werk Ons kenmerk
moet worden uitgevoerd. Nadat de omvang van het risico is vastgesteld, dient in ILT-2012/9096

principe voor het hoogste niveau van veiligheid te worden gekozen, tenzij er dui
delijke 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
arbeidshygïënische strategie moet de afweging opnieuw worden gemaakt; gemo
tiveerd en aantoonbaar.

Werkzaamheden binnen de gebieden Risicogebied &zone B, zoals omschreven in
de branche richtlijn “Afscherming, Afbakening en Markering” dienen, gelet op het
bovenstaande, te worden uitgevoerd volgens het hoogst mogelijke veiligheidsni
veau. De standaard gehanteerde veiligheidsniveaus zijn in aflopende volgorde:

1. Buitendienststelling;
2. Fysieke afscherming (in principe op een wijze overeenkomend met het be

paalde in de branche richtlijn “Afscherming, Afbakening en Markering”);
3. Beheerste toelating van treinen;
4. Gegarandeerde waarschuwing
5. Persoonlijke waarneming VHM/GRW.

Werkzaamheden in PW/VHM (persoonlijke waarneming veiligheidsman) binnen het
risicogebied van een in dienst zijnd spoor dienen in principe in een buiten dienst
stelling te worden uitgevoerd, tenzij:

1. Deze werkzaamheden maximaal 4 minuten duren, en
2. Het redelijk te verwachten is dat tijdens de werkzaamheden maximaal 1

trein passeert, en
3. De werkzaamheden door 1 persoon worden uitgevoerd, en
4. De werkzaamheden conform het NVW (Normen Kader Veilig Werken) wor

den uitgevoerd (PW/VHM, 30 seconden zicht, geen PV/VHW ‘s-Nachts).
5. Werkzaamheden persoonlijke waarneming zijn die voorkomen in de tabel 3

branche richtlijn “Realiseren veilige werkplek”.

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

Het mondeling gegeven bevel tot 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.

Ik verzoek u de belanghebbende werknemers zo spoedig mogelijk in kennis te
stellen van de inhoud van deze brief.
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Indien u schriftelijk wilt reageren, wordt u verzocht het kenmerk en de datum van xcr
deze brief te vermelden. U kunt ook bellen met bovengenoemde contactpersoon, R5 en Wegvervoer

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

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

4:8), vanwege het spoedeisende karakter van deze beschikking (Awb, art. 4:11 26maart2012
onder a).

Ons kenmerk
LT-2012/9O96

Hoogachtend,

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze,
De senior inspecteur Inspectie Leefomgeving 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, 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 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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> Retouradres Postbus 1511 3500 EM Utrecht

Inspectie Leefomgeving en Transport
Min fscene van Inftastnuccuur en Milieu

i0

Strukton Systems BV.
Veiligheid en Meetdienst
t.a.v. de directie
Westkanaaldijk 2
3542 DA Utrecht

Datum 26 maart 2012
Betreft Preventieve stillegging

Geachte Directie,

Op donderdag 15 maart 2012, omstreeks 10.00 uur hebben de heren
MSc en inspecteurs en toezichthouder van de Inspectie Leefomgeving en
Transport, tijdens werkzaamheden, een inspectie uitgevoerd bij de spoorbrug over
de Nauernachevaart in de gemeente Krommenie.

Tijdens de inspectie is het volgende geconstateerd.
Door de inspecteurs is gezien, dat vier personen zich ophielden op de brug over de
Nauernachevaart nabij de grens tussen het risicogebied-zone A en zone B. Drie per
sonen waren voorzien van een geel vest/jas met retroreflecterende strepen en de
vierde persoon was voorzien van een oranje vest/jas met retroreflecterende stre
pen. De inspecteurs zagen dat op de grens tussen het risicogebied-zone A met
zone B geen fysieke afscherming of afbakening was aangebracht.

Uitverklaringen van de persoon voorzien van het oranje vest/jas met retroreflecte
rende strepen en aan de hand van de ter plaatse aanwezige documenten, hebben
de inspecteurs vastgesteld, dat er werkzaamheden plaatsvonden in de veiligheids
klasse Persoonlijke Waarneming-Grenswachter met afbakening. De werkzaamhe
den bestonden uit opnamewerkzaamheden aan de brug en werkzaamheden onder
de brug. Verder zagen de inspecteurs dat tussen de grens risicogebied —zone A en
zone B geen fysieke voorziening was aangebracht waardoor personen voelbaar
worden gewaarschuwd dat zij het risicogebied naderen
Alle vier personen verklaarden in opdracht van Strukton Systems Veiligheid en
Meetdienst te werken en te zijn dhr in dienst van Strukton System
V&M, dhr. en dhr. beide in dienst van Hollan
dia en dhr. grenswachter) in dienst van Tisc BV.

ILT
Rail en Wegvervoer
Handhaving Rat
Europalaan 40
Utrecht
Postbus 1511
3500 EM Utrecht

Cn5ctDer5Qofl

MSc
en,u, pecteur

T 070-456
M +31(0)6-
F 070-4566044

- @tLenT.nl

Ons kenmerk
ILT-2012/9100

Ons dossrer
RI-12V02.8952

Bijlage(n)
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Omdat de aangetroffen situatie ernstig gevaar voor personen opleverde hebben de i-r
inspecteurs V1Sc en daartoe bevoegd op grond van de Arbeids- en Wegvervoer

Handhaving Rad
omstandighedenwet, artikel 28, de heren en

mondeling bevolen de werkzaamheden, opnamewerkzaamheden Datum

aan brug en werkzaamheden onder de brug over de Nauernaschevaart te Kromme- 26 maart 2012

nie ,te staken.
ILT-2012/9100

Het ernstige gevaar bestond uit het gevaar te worden aangereden door een
(werk)trein

Het ernst[ge 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 duide
lijke 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 ar
beidshygiënische strategie moet de afweging opnieuw worden gemaakt; gemoti
veerd en aantoonbaar.

Werkzaamheden binnen zone B, zoals omschreven in de branche richtlijn “Af
scherming, Afbakening en Markering” dienen, gelet op het bovenstaande, te wor
den uitgevoerd volgens het hoogst mogelijke veiligheidsniveau. De standaard ge
hanteerde veiligheidsniveaus zijn in aflopende volgorde:

1. Buitendienststelling;
2. Fysieke afscherming (in principe op een wijze overeenkomend met het be

paalde in de branche richtlijn “Afscherming, Afbakening en Markering”);
3. Beheerste toelating van treinen;
4. Gegarandeerde waarschuwing;
5. Persoonlijke waarneming VHM/GRW.

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

Het mondeling gegeven bevel tot 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 wei maatregelen heeft genomen die
een vergelijkbaar niveau voor de bescherming van de veiligheid en gezondheid van
de werknemer(s) tot stand brengen.
Op dinsdag 15 maart 2012 te 10.15 uur heb ik het bevel tot stillegging ingetrokken
nadat de inspecteurs hebben vastgesteld, dat tussen de grens risicogebied-Zone A
— zone S een fysieke voorziening was aangebracht in de vorm van een lint.

Ik verzoek u de belanghebbende werknemers zo spoedig mogelijk in kennis te stel
len van de inhoud van deze brief.
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Indien u schriftelijk wilt reageren, wordt u verzocht het kenmerk en de datum van Rad en Wegvervoer
Handhaving Rail

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 Datum

niet in de gelegenheid gesteld uw zienswijze naar voren te brengen (Awb, art, 26 maCrt 2012

48), vanwege het spoedeisende karakter van deze beschikking (Awb, art. 4:11 0n5 kenmerk

onder a). 1LT2012/9100

Hoogachtend,

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

namens deze,
De innecteurs Inspectie leefomgeving en Tr,riçnnrt

(.0.

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 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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