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liJST van aFkOrTingen

ALARP 
ARR
ATB
ATB-EG
ATB-NG
ATB-VV
ATB-E
AV

As Low As Reasonably Practicable
Automatische Rit Registratie
Automatische treinbeïnvloeding
Automatische treinbeïnvloeding – Eerste Generatie
Automatische treinbeïnvloeding – Nieuwe Generatie
Automatische treinbeïnvloeding – Verbeterde Versie
Automatische treinbeïnvloeding – Eenvoudig
Algemeen Voorschrift

BVS Bedienvoorschrift Seinwezeninstallaties

EG
ERTMS
ERA
EU

Europese Gemeenschap
European Rail Traffic Management System
European Railway Agency 
Europese Unie

IenM
IVW

ministerie van Infrastructuur en Milieu
Inspectie Verkeer en Waterstaat

LWB Leider Werkplekbeveiliging

NSA 
NVW

National Safety Authority
Normenkader Veilig Werken

OBE
OVS
OvV

Overzicht Baan en Emplacement
Overleg Veiligheid Spoorwegondernemingen
Onderzoeksraad voor Veiligheid

PCA Procescontractaannemer

RI&E
RKS
RvTV

Risico-inventarisatie en -evaluatie
Regeling Keuring Spoorvoertuigen
Raad voor de Transportveiligheid

STS-passage Stoptonend sein passage (voorbijrijden van sein dat stoppen gebied)

TPRB Ter Plaatse Bediende Relaisbeveiliging

VenW 
V&G-O
V&G-U 
VVW
VMS

ministerie Verkeer en Waterstaat
Veiligheid- en Gezondheidsplan Ontwerp
Veiligheid- en Gezondheidsplan Uitvoering
Voorschrift Veilig Werken
Veiligheidsmanagementsysteem 

WTB
WTI

Werktreinbegeleider
Werktreininstructie

Toelichting (technische) begrippen
In de bijlagen 5 en 6 zijn een aantal (technische) begrippen toegelicht die in dit rapport worden 
gebruikt. 
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Benaming verantwoordelijk ministerie
Tot 14 oktober 2010 was de treinsector onderdeel van de portefeuille van het ministerie van Verkeer 
en Waterstaat (VenW). Sinds die datum is deze sector opgenomen in de portefeuille van het 
(nieuwe) ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM). In dit rapport wordt het ministerie 
aangeduid met de benaming die van toepassing was ten tijde van het ongeval (VenW). 
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BeSChOuWing

Ongeval

Toedracht
Op zondagavond 25 juli 2010 rond half twaalf reed op station Stavoren een spoorstaafslijptrein met 
hoge snelheid door het stootjuk aan het einde van het spoor. Vervolgens is de slijptrein op een 
geparkeerde tankauto gebotst en dwars door een winkelpand gereden. De slijptrein was onderweg 
naar Stavoren, omdat de trein later die nacht slijpwerkzaamheden zou verrichten aan de 
spoorstaven op het baanvak tussen Sneek en Stavoren. Het ongeval vond plaats tijdens de 
overbrengingsrit, waarbij de slijptrein - als gewone trein over in dienst zijnd spoor - naar station 
Stavoren reed. Het was de bedoeling dat het baanvak na aankomst van de trein buiten dienst zou 
worden gesteld en dat men vervolgens met de slijpwerkzaamheden zou aanvangen.

Gevolgen
De bemanning van de trein bestond uit vier personen en daarvan zijn er twee lichtgewond geraakt. 
Aangezien er op het moment van het ongeval niemand in de buurt van het station was, vielen er 
verder geen slachtoffers. Wel raakte de slijptrein zwaar beschadigd en werden de tankauto en het 
winkelpand volledig vernield. De materiële schade van het ongeval is geschat op ruim twintig 
miljoen euro.

Betrokken bedrijven
De slijpwerkzaamheden waren onderdeel van een meerjarig slijpproject, waarvan ProRail de 
opdrachtgever was. Dit project is in 2007 Europees aanbesteed en is voor de periode 2008-2011 
gegund aan Speno International (als hoofdaannemer) en BAM Rail (als onderaannemer). BAM Rail 
huurde ten behoeve van het slijpproject personeel en diensten in bij Spoorflex. Tijdens de 
overbrengingsrit werd de slijptrein piloterend gereden, wat wil zeggen dat de trein werd bediend 
door een voertuigbedienaar, die reed op aanwijzingen en onder verantwoordelijkheid van een 
machinist. 

De rolverdeling van de vier betrokken bedrijven was als volgt: 
• ProRail is, op basis van een concessie van de rijksoverheid, de beheerder van het hoofd -

spoorwegnet. In die hoedanigheid was ProRail, naast de opdrachtgever voor de slijpwerk-
zaamheden, tevens verantwoordelijk voor de veilige berijdbaarheid van het bewuste baanvak, 
de toekenning van de capaciteitsaanvraag voor de overbrengingsrit, de dienstregeling, de 
treindienstleiding (verkeersleiding) en de buitendienststelling.

• Speno International is een Zwitsers bedrijf dat gespecialiseerd is in het slijpen van spoorstaven. 
Het bedrijf was, naast hoofdaannemer van het slijpproject, ook eigenaar van de slijptrein en 
werkgever van een deel van de bemanning (waaronder de voertuigbedienaar).

• BAM Rail is een in Nederland gevestigde spooraannemer, die tevens erkend is als spoorweg-
onderneming en daarmee bevoegd is tot het rijden met treinen over in dienst zijnd spoor. 
Speno en BAM Rail hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten, waarin onder meer 
vastligt dat BAM Rail de overbrengingsritten verzorgt, inclusief het plannen en aanvragen van 
de ritten en het leveren van een bevoegde machinist. 

• Spoorflex was1 een door de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) erkende leverancier van 
spoorpersoneel. Spoorflex leverde, via inhuur door BAM Rail, onder meer de piloterende 
machinist.

1 Spoorflex heeft kort na het ongeval surseance van betaling aangevraagd en is inmiddels failliet verklaard.
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OnderzOek

Aanleiding
Vanwege de omvang van de schade valt het ongeval onder de onderzoeksplicht van de Raad. De 
Raad zou overigens, gezien de (potentiële) ernst van de gevolgen en het feit dat een dergelijk 
ongeval niet eerder is onderzocht, ook zonder die plicht een onderzoek naar dit ongeval hebben 
ingesteld.

Vraagstelling
De centrale vraag van dit onderzoek luidt: Welke lering kan uit het ongeval te Stavoren worden 
getrokken ten aanzien van de risicobeheersing bij overbrengingsritten van slijptreinen, de 
regelgeving daaromtrent en het toezicht daarop? 

Aangezien het ongeval een relatie heeft met zowel spoorwegveiligheid als arbeidsveiligheid, is 
vanuit deze beide invalshoeken gekeken naar de wijze waarop de betrokken bedrijven de risico’s 
hebben beheerst en naar de wijze waarop de overheid daar toezicht op heeft gehouden. Onderzocht 
is waardoor de betrokken bedrijven de achterliggende oorzaken vooraf niet hebben onderkend c.q. 
waarom zij geen doeltreffende beheersmaatregelen hadden getroffen. Daarbij is ook onderzocht 
wat de vigerende wet- en regelgeving in dit verband voorschrijft en welke invulling de bedrijven 
daaraan hebben gegeven. Omdat het ongeval gebeurde tijdens een treinrit die plaatsvond in het 
kader van onderhoudswerkzaamheden aan de spoorinfrastructuur waarvan de uitvoering door de 
beheerder van de infrastructuur (ProRail) was uitbesteed, is ook onderzocht in hoeverre die 
uitbesteding een rol heeft gespeeld bij het falen van de risicobeheersing. De afwikkeling van de 
gevolgen van het ongeval is niet onderzocht. 

directe OOrzaken en achterliggende factOren

Het ongeval ontstond doordat de slijptrein bij nadering van het baanvakeinde te laat werd afgeremd 
doordat de machinist een sein (in de vorm van een keperbaak) niet opvolgde en het systeem van 
automatische treinbeïnvloeding (ATB) niet functioneerde. Uit het onderzoek blijkt dat zowel het niet 
opvolgen van het sein als het niet functioneren van het ATB-systeem diverse achterliggende 
oorzaken had. 

Het niet opvolgen van het sein kwam doordat: 
• de machinist een verkeerd verwachtingspatroon had omtrent de seinen/borden langs het 

baanvak en afgeleid was; 
• het om een ongebruikelijk sein (keperbaak) ging, waarmee de machinist niet vertrouwd was en 

dat bovendien bij duisternis gedurende kortere tijd en minder opvallend zichtbaar is dan een 
lichtsein; 

• het bepalen van de treinpositie door de machinist werd bemoeilijkt doordat een deel van de 
plaatsaanduidingsbordjes langs het traject ontbrak of onleesbaar was.

Ten aanzien van het verkeerde verwachtingspatroon van de machinist speelde, dat hij voor het 
bewuste baanvakgedeelte gebrekkige wegbekendheid bezat. Ook is relevant dat het werkplan in 
een laat stadium werd gewijzigd, waardoor het laatste deel van de overbrengingsrit plaatsvond op 
een baanvakgedeelte dat volgens het oorspronkelijke werkplan in de buitendienststelling zou vallen 
(en daarom met lage snelheid zou worden afgelegd). Verder stonden er op de tekeningen van het 
baanvak snelheidverminderingsborden aangegeven die in werkelijkheid (reeds vijf jaar eerder) 
waren verwijderd. Ten aanzien van het afgeleid zijn van de machinist speelde dat hij niet zelf de 
trein bediende maar fungeerde als pilot, wat de kans groter maakte dat hij zijn aandacht op andere 
zaken richtte. In dit verband speelde verder mee dat er zich (buiten de voertuigbedienaar en de 
machinist) tevens een slijptreinmedewerker in de cabine bevond, die – naar aanleiding van de 
werkplanwijziging – een gesprek voerde met de machinist; bij dat gesprek, dat in het Duits 
plaatsvond, keek de machinist meerdere keren naar de bewuste medewerker (die zich achter hem 
bevond).
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Het niet functioneren van het ATB-systeem kwam doordat de ATB-treinapparatuur niet compatibel 
was met de ATB-apparatuur van het baanvak.2 Als gevolg daarvan kreeg de machinist geen 
attentiesignaal bij het passeren van het keperbaak, klonk er vervolgens geen waarschuwingssignaal 
toen het remsysteem niet handmatig werd bediend en vond er geen automatische remingreep 
plaats toen handmatige rembediening uitbleef. Doordat tevens de ATB-treinapparatuur in de 
buitendienstmodus was geschakeld, kon de trein ondanks het niet compatibel zijn van de 
ATB-systemen toch sneller dan 40 km/uur rijden. 

In dit verband is relevant:
• dat compatibiliteit tussen de ATB-systemen van trein en baan in deze situatie niet verplicht was;
• dat het in de buitendienstmodus schakelen van de treinapparatuur automatisch gebeurde, door 

een uitschakelsectie aan het begin van het baanvak (waarvoor de feitelijke reden al meerdere 
jaren was vervallen);

• dat de vigerende wet- en regelgeving niet expliciet compenserende beheersmaatregelen 
voorschrijft, en;

• dat IVW de betrokken bedrijven niet heeft aangesproken op de verplichting daartoe vanuit hun 
wettelijk voorgeschreven zorgplicht.

veiligheidstekOrten

De hiervoor geschetste gang van zaken geeft naar het oordeel van de Raad een ontluisterend 
beeld wat betreft het beheersen van de veiligheidsrisico’s bij de bewuste overbrengingsrit. Daar 
komt bij dat enkele van de achterliggende factoren die bij Stavoren aan de orde waren niet uniek 
zijn voor dat ongeval maar ook spelen bij overbrengingsritten van andere zelfstandig rijdende 
onderhoudsmachines. Het gaat daarbij om: rijden zonder ATB-bescherming op baanvakken met 
ATB Nieuwe Generatie (ATB-NG), meerdere mensen in de cabine, rijden met een piloterende 
machinist, beperkte wegbekendheid, fouten in tekeningen, ontbrekende plaatsaanduidingsbordjes 
en afwijken van werkplannen zonder de voorgeschreven escalatieprocedure te volgen. In dit 
verband valt verder op te merken dat zich tussen 2001 en medio 2010 met zelfstandig rijdende 
onderhoudsmachines in totaal achttien roodlichtpassages hebben voorgedaan, waarbij deels 
dezelfde achterliggende factoren speelden als bij het ongeval te Stavoren.
Onderstaand is samengevat welke veiligheidstekorten naar het oordeel van de Raad aan het 
ontstaan van deze situatie ten grondslag lagen. 

Inventarisatie en analyse van de veiligheidsrisico’s
Het niet afdoende beheersen van de risico’s bij overbrengingsritten van slijptreinen blijkt in 
belangrijke mate het gevolg te zijn van het feit dat de betrokken bedrijven niet onderkenden dat 
voor overbrengingsritten specifieke beheersmaatregelen nodig waren. De bedrijven behandelden 
de overbrengingsritten als gewone treinritten waarvoor geen extra veiligheidsmaatregelen nodig 
waren. Bij dergelijke ritten kan echter, zoals bij het ongeval te Stavoren is gebleken, wel degelijk 
sprake zijn van andere risico’s of andere combinaties van risico’s. In dit verband heeft meegespeeld 
dat zich voorafgaande aan het ongeval bij Stavoren geruime tijd geen ernstige ongevallen tijdens 
overbrengingsritten hebben voorgedaan. De bedrijven hadden echter desondanks voor een 
adequate inventarisatie en analyse van de risico’s moeten zorgen. Daartoe waren zij vanuit de 
Spoorwegwet ook verplicht. 

2 De slijptrein was uitgerust met ATB-E (Eenvoudig) en het baanvak met ATB-NG (Nieuwe Generatie).
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De bedrijven hadden voor het slijpproject – in overeenstemming met de Arbowetgeving – wel een 
Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan) opgesteld, maar daarin werden alleen risico’s 
behandeld van de slijpwerkzaamheden zelf en niet die van de overbrengingsritten. De 
over  brengingsritten van onderhoudsmachines worden overigens standaard buiten beschouwing 
gelaten in het V&G-plan van de baanwerkzaamheden die het betreft. Hierbij tekent de Raad aan 
dat het betreffende deel van de brancheregelgeving op dit punt niet duidelijk is. In het Normenkader 
Veilig Werken en het Voorschrift Veilig Werken is het onderwerp ‘aan- en afvoeren van personeel 
en materieel’ niet uitgewerkt.3 

Uitbesteding van het slijpproject
Onderhavige treinrit vond plaats in het kader van onderhoudswerkzaamheden aan de 
spoorinfrastructuur, waarvan de uitvoering door de infrastructuurbeheerder (ProRail) was 
uitbesteed. Daarom is ook onderzocht in hoeverre de uitbesteding een rol heeft gespeeld bij het 
niet afdoende beheersen van de veiligheidsrisico’s. De Raad concludeert daarover dat de 
uitbestedingsconstructie (met Speno als hoofdaannemer en BAM Rail als onderaannemer) meer 
was afgestemd op de uitvoering van de slijpwerkzaamheden dan op de bewaking van de veiligheid. 
Als hoofdaannemer fungeerde namelijk het bedrijf dat het ‘gereedschap’ en het ‘productiepersoneel’ 
leverde, terwijl de bezetting van de veiligheidsfuncties door een onderaannemer (via inhuur bij een 
personeelsleverancier) werd verzorgd. Naar het oordeel van de Raad had die constructie op zich 
geen problemen hoeven te geven als de bedrijven goede afspraken hadden gemaakt over de 
beheersing van de veiligheidsrisico’s en elkaar hadden aangesproken op de invulling en naleving 
ervan. Aan die voorwaarde werd niet voldaan: afgesproken was dat BAM Rail moest zorgdragen 
voor de overbrengingsritten, maar daarbij hadden ProRail en Speno niet aangegeven voor welke 
beheersmaatregelen en welk beheersingsniveau BAM Rail moest zorgen. Daar komt bij dat het 
overleg tussen de bedrijven niet zodanig was dat op grond daarvan een gemeenschappelijke 
aanpak tot stand kwam. Door het ontbreken van goede afspraken c.q. goed overleg, ontstond de 
situatie dat het beheersen van de veiligheidsrisico’s bij de overbrengingsritten werd overgelaten 
aan een bedrijf (BAM Rail) dat zich als onderaannemer niet geroepen voelde zelfstandig ingrijpende 
beheersmaatregelen te treffen. 

Regelgeving en toezicht
Bij de overbrengingsritten van de slijptreinen was sprake van een duidelijk hoger risiconiveau dan 
bij ‘gewone’ treinritten het geval is. Bij een substantieel deel van die ritten ontbrak ATB-bewaking, 
werd structureel met een piloterende machinist gewerkt en vond ‘meerijden in de cabine’ plaats. 
Het hogere risiconiveau geldt - afgezien van piloteren - ook in breder verband bij overbrengingsritten 
van zelfstandig rijdende onderhoudsmachines. Dat komt doordat de betrokken bedrijven bij die 
treinritten en die spoorvoertuigen de voorschriften op diverse punten ‘ruimer’ uitleggen. Dat geldt 
onder andere voor het meerijden in de cabine, de wegbekendheid van de machinisten en de 
compatibiliteit tussen de ATB-apparatuur in het voertuig en de baan. De Raad wijst er verder op 
dat bij het ongeval in Stavoren ook is gebleken dat tijdens de betreffende overbrengingsrit ten 
aanzien van andere aspecten onnodige risico’s werden genomen en niet aan de voorschriften werd 
voldaan (te weten het rijden met uitgeschakelde dodemaninstallatie en het sneller rijden dan met 
gevulde watertanks is toegestaan). 
De Raad vindt dat voor dergelijke overbrengingsritten van onderhoudsmachines juist sprake zou 
moeten zijn van strengere voorschriften of een strengere interpretatie van de voorschriften, omdat 
die ritten worden uitgevoerd door spooraannemers en bij die bedrijven het rijden met treinen niet 
tot de kerntaken behoort. 

Het overheidstoezicht op de risicobeheersing bij overbrengingsritten was volgens de Raad op de 
volgende twee punten niet adequaat: 
• het toezicht op de naleving van de Spoorwegwet was gericht op de specifieke regels en niet op 

de invulling van de eigen verantwoordelijkheid door de bedrijven;
• het toezicht op de arbeidsveiligheid richtte zich enkel op de slijpwerkzaamheden zelf en niet op 

de overbrengingsritten. 

3 De brancheregelgeving met betrekking tot de arbeidsveiligheid bij baanwerkzaamheden, waar het NVW 
en VVW deel van uit maken, wordt beheerd door railAlert; dat is een stichting, waarin zowel de betrokken 
bedrijven als de betrokken inspecties zijn vertegenwoordigd.
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taakOpvatting

Alles overziende is de Raad van mening dat bij de gebrekkige risicobeheersing in tweeërlei zin een 
onjuiste taakopvatting heeft meegespeeld.

Eigen verantwoordelijkheid
De betrokken bedrijven hebben zich – zoals eerder beschreven - bij het beheersen van de risico’s 
beperkt tot de maatregelen die specifiek waren voorgeschreven. Zij gaven daarmee slechts beperkt 
invulling aan de eigen verantwoordelijkheid die – ook volgens de Spoorwegwet – op hen rust. De 
essentie daarvan is dat de spoorbedrijven voor afdoende beheersing van de veiligheidsrisico’s 
moeten zorgen en dat zij zelf dienen te bepalen welke maatregelen daartoe – naast de wettelijk 
verplichte – nodig zijn. Aan deze verplichting hebben de betrokken bedrijven slechts beperkt 
invulling gegeven. 

Ten aanzien van dit aspect heeft de Raad reeds een aanbeveling aan de minister van Verkeer en 
Waterstaat gedaan in een eerder rapport (over de ontsporing van een goederentrein op 22-11-2008 
bij Muiderpoort). In reactie daarop heeft de minister in september 2010 aangegeven dat IVW er in 
het kader van de vergunningverlening op zal gaan toezien dat de spoorbedrijven (als onderdeel van 
hun veiligheidsmanagement) voor de belangrijkste actuele spoorwegveiligheidsonderwerpen 
expliciete ALARP4-afwegingen opstellen. Vanwege die reactie doet de Raad over dit onderwerp in 
het voorliggende rapport geen aanbeveling. In dit verband spreekt de Raad wel zijn zorg uit over 
een opmerking in de gemeenschappelijke reactie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu 
(IenM)5 en IVW in het kader van de inzageprocedure van het thans voorliggende rapport. Daarin 
wordt gesteld dat het nogal paradoxaal lijkt om toezicht te houden op eigen verantwoordelijkheid 
(omdat er dan geen sprake meer zou zijn van eigen verantwoordelijkheid). De Raad ziet de 
vermeende tegenstrijdigheid tussen ‘de eigen verantwoordelijkheid van bedrijven’ en ‘het 
overheidstoezicht daarop’ niet. Integendeel: de Raad acht het van groot belang dat er ten aanzien 
van de invulling van de eigen verantwoordelijkheid adequaat toezicht wordt uitgeoefend op het 
veiligheidsmanagement van de bewuste bedrijven, zowel ‘op papier’ als in de praktijk. Onderhavig 
onderzoek naar het ongeval bij Stavoren onderstreept dat belang nadrukkelijk.

Verantwoordelijkheden ProRail
Ten aanzien van de risicobeheersing bij overbrengingsritten van zelfstandig rijdende onderhouds-
machines ziet de Raad een spilfunctie voor ProRail, omdat dat bedrijf zowel de infrabeheerder is 
alsook de opdrachtgever voor de baanwerkzaamheden waarvan de overbrengingsritten deel 
uitmaken. Vanuit die twee hoedanigheden had ProRail naar het oordeel van de Raad ook sturend/
corrigerend moeten optreden ten aanzien van de uitrusting van de slijptreinen en de operationele 
uitvoering van de overbrengingsritten. 

ProRail ziet dit anders. In het kader van de inzageprocedure van het voorliggende rapport (zie 
Bijlage 2) heeft het bedrijf aangegeven zich niet verantwoordelijk te achten voor de beheersing van 
de operationele veiligheidsrisico’s tijdens overbrengingsritten van zelfstandig rijdende onderhouds-
machines. ProRail stelt, met verwijzing naar de primaire rolverdeling tussen de spoorbedrijven, dat 
die verantwoordelijkheid bij de vervoerder (in casu BAM Rail) ligt en dat ProRail geen gezagsrelatie 
heeft om in dit kader veiligheidsinstructies aan een vervoerder te kunnen geven. 

4 ALARP staat voor ‘As Low As Reasonably Practicable’.
5 Tot 14 oktober 2010 was de treinsector onderdeel van de portefeuille van het toenmalige ministerie van 

Verkeer en Waterstaat; sinds die datum is deze sector opgenomen in de portefeuille van het ministerie 
van Infrastructuur en Milieu.
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Met die zienswijze is de Raad het niet eens op grond van de volgende twee argumenten:
• Volgens de primaire rolverdeling in de spoorsector geldt voor de risicobeheersing bij een 

overbrengingsrit inderdaad dat ProRail (als infrabeheerder) verantwoordelijk is voor de 
spoorinfrastructuur, de dienstregeling en de treindienstleiding, de eigenaar/houder van het 
voertuig voor de uitrusting en onderhoudstoestand ervan en de formele vervoerder voor de 
operationele uitvoering van de treinrit (inclusief de gang van zaken in de cabine). Voor afdoende 
beheersing van de veiligheidsrisico’s is het echter nodig dat de bedrijven zich niet tot die 
primaire rolverdeling beperken, maar optimaal bijdragen aan de beheersing van alle risico’s en 
dat zij de andere bedrijven op hun aandeel aanspreken. De Raad weet zich in dit verband 
gesteund door de Spoorwegwet en de beheersconcessie, die naast kwaliteitseisen aan de 
verschillende systeemcomponenten (spoorinfra, materieel, dienstregeling en treindienstleiding) 
ook een ‘zorgplicht’ voor de veiligheid van het spoorverkeer bevat. Die zorgplicht (die zowel 
voor de vervoerders als de infrabeheerders geldt) beperkt zich niet tot de risico’s die door het 
bewuste bedrijf zelf worden veroorzaakt c.q. solitair kunnen worden aangepakt. 

• Overbrengingsritten van zelfrijdende onderhoudsmachines maken deel uit van werkzaamheden 
aan de infrastructuur waarvoor ProRail de opdrachtgever is. Naar het oordeel van de Raad is de 
verantwoordelijkheid van ProRail als opdrachtgever niet beperkt tot de betreffende 
baanwerkzaamheden; de Raad verwacht dat ProRail vanuit haar hoedanigheid van opdrachtgever 
ook sturend en zo nodig corrigerend optreedt bij het beheersen van de risico’s die verbonden 
zijn aan de aan- en afvoer van het materieel en personeel. Volgens de Raad is ProRail daartoe 
als opdrachtgever ook in de gelegenheid. Wat dit laatste betreft wijst de Raad erop dat ProRail 
naar aanleiding van onderhavig ongeval bij Stavoren van de spooraannemers (waaronder BAM 
Rail) verlangt dat bij een overbrengingsrit van een onderhoudsmachine zonder ATB-bewaking 
de snelheid tot 40 km/uur wordt beperkt. 

Over de verantwoordelijkheidstoedeling in de spoorsector heeft de Raad zich eerder uitgesproken 
in het rapport over de ontsporing van een goederentrein bij Muiderpoort (gepubliceerd in 2010). De 
verantwoordelijkheden die verbonden zijn aan het opdrachtgeverschap komen aan de orde in de 
rapporten over respectievelijk: de botsing tussen twee metrovoertuigen te Amsterdam 
(gepubliceerd in 2011), de veiligheid van personenvervoer met draagvleugelboten op het Noordzee-
kanaal en het IJ (gepubliceerd in 2009) en de explosie van een aardgascondensaattank bij de NAM 
te Warffum (gepubliceerd in 2007). 

aanbevelingen

Op grond van zijn onderzoek komt de Raad tot de volgende aanbevelingen:

Na het ongeval bij Stavoren hebben de betrokken bedrijven, het ministerie van Infrastructuur en 
Milieu en de Inspectie Verkeer en Waterstaat diverse maatregelen getroffen ter (betere) beheersing 
van de veiligheidsrisico’s die bij dat ongeval aan de orde waren. De Raad vindt het belangrijk dat 
deze maatregelen en de eventueel andere noodzakelijke maatregelen voortvarend worden 
uitgevoerd. Tevens acht de Raad het nodig dat de verbeteringen niet alleen betrekking hebben op 
de overbrengingsritten van de slijptreinen maar – voor zover van toepassing - ook op die van 
andere onderhoudsmachines. De Raad ziet een spilfunctie voor ProRail, vanwege haar positie als 
beheerder van de spoorinfrastructuur en opdrachtgever van uitbestede onderhoudswerkzaamheden.

Aanbeveling 1: ProRail
Neem de volle verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de eigen projecten, inclusief de 
uitbestede werkzaamheden. Dat betekent onder meer het bewerkstelligen van de maatregelen die 
noodzakelijk zijn om de veiligheidsrisico’s bij overbrengingsritten van slijptreinen en andere 
zelfstandig rijdende onderhoudsmachines afdoende te beheersen.
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Verder acht de Raad het noodzakelijk dat de (branche-)voorschriften ten aanzien van een aantal 
aspecten worden verduidelijkt/aangescherpt.

Aanbeveling 2a: Vereniging voor Spoorwegregelgeving en Documentatie (VSD)
Zorg voor aanscherping van de branchevoorschriften ten aanzien van ‘het meerijden in de cabine’.

Aanbeveling 2b: Stichting railAlert
Bewerkstellig dat het onderwerp ‘aan- en afvoer van personeel/materiaal/middelen’ volwaardig 
onderdeel wordt van de brancheregelgeving voor de arbeidsveiligheid bij baanwerkzaamheden 
(Normenkader Veilig Werken en Voorschrift Veilig Werken). 

Aanbeveling 2c: ProRail
Zorg voor aanscherping van de voorschriften betreffende de toepassing van incourante seinen en 
borden (zoals het keperbaak).

Mr. T.H.J. Joustra, Mr. M. Visser, 
Voorzitter Onderzoeksraad voor Veiligheid Algemeen secretaris
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1 inleiDing

1.1 aanleiding

Op 25 juli 2010 is laat in de avond, op het station van Stavoren, een zelfstandig rijdende 
onderhoudsmachine (spoorstaafslijptrein) tijdens een overbrengingsrit met hoge snelheid door een 
stootjuk aan het einde van het spoor gereden. De trein raakte daarbij van het spoor en reed 
vervolgens eerst tegen een (niet gevulde) tankauto en daarna dwars door een winkelpand. In de 
slijptrein bevonden zich vier personen en twee van hen raakten licht gewond. Op het moment van 
het ongeval waren er verder geen omstanders op de plaats waar de trein terecht kwam. De schade 
aan de trein en omgeving bedroeg (volgens globale schatting) meer dan € 20 miljoen.

Vanwege de omvang van de schade valt het ongeval onder de onderzoeksplicht van de Raad.6 
Andere reden voor het onderzoek was dat uit de informatieverzameling op de ongevalsplaats het 
vermoeden ontstond dat het ongeval het gevolg was van een combinatie van factoren die niet 
afdoende werd(en) beheerst. Ook is meegewogen dat zich in 2007 bij Zwolle een ernstig voorval 
met een dergelijke slijptrein heeft voorgedaan.7

1.2 dOel en OnderzOeksvragen

Het doel van het onderzoek van de Raad is het trekken van veiligheidslessen uit het ongeval te 
Stavoren. Dit om dergelijke ongevallen in de toekomst te voorkomen of de gevolgen ervan te 
beperken.

De centrale vraag van het onderzoek is: Welke lering kan uit het ongeval te Stavoren worden 
getrokken ten aanzien van de risicobeheersing bij overbrengingsritten van slijptreinen, de 
regelgeving daaromtrent en het toezicht daarop? 

De centrale vraag is uitgewerkt in de volgende onderzoeksvragen:
1. Wat waren de directe oorzaken van het ongeval en welke achterliggende factoren speelden 

daarbij een rol?
2. In hoeverre zijn die achterliggende factoren uniek voor dit ongeval?
3. Hoe zijn de bedrijven te werk gegaan bij de beheersing van de veiligheidsrisico’s bij de 

overbrengingsritten van de slijptreinen en in hoeverre hebben zij daarbij invulling gegeven aan 
hun (eigen) verantwoordelijkheden.
a. In hoeverre hebben de betrokken bedrijven de veiligheidsrisico’s bij overbrengingsritten 

van slijptreinen vooraf in kaart gebracht?
b. Hoe zijn de betrokken bedrijven met de risico’s omgegaan en welke rol heeft de vigerende 

wet- en regelgeving daarbij gespeeld?
c. In hoeverre hebben de betrokken bedrijven lering getrokken uit eerdere vergelijkbare 

voorvallen?
d. Hoe is de risicobeheersing van de overbrengingsritten aangepakt bij de uitbesteding en in 

hoeverre heeft die aanpak een rol gespeeld bij het falen van de risicobeheersing?
4. In hoeverre heeft de overheid toezicht gehouden op de naleving van de relevante wet- en 

regelgeving?
5. Welke maatregelen hebben de betrokken bedrijven en de overheid naar aanleiding van het 

ongeval in Stavoren getroffen?

6 Volgens artikel 8a van het Besluit Onderzoeksraad voor Veiligheid dient de Raad o.a. onderzoek te doen 
naar een botsing of ontsporing van een trein als de ontstane materiële schade onmiddellijk op ten 
minste € 2 miljoen kan worden geraamd.

7 Zie onder 5.6.3.
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1.3 afbakening van het OnderzOek

Het onderzoek is gericht op de toedracht, de omstandigheden en de oorzaken van het ongeval; de 
bestrijding en afwikkeling van de gevolgen zijn niet onderzocht. Het onderzoek heeft zich verder 
gericht op de fase waarin de werkzaamheden met de slijptrein zich op het moment van het ongeval 
bevonden. Dit betrof de overbrengingsrit van de slijptrein over in dienst zijnd spoor, voorafgaand 
aan de aanvang van de slijpwerkzaamheden. De onderhoudswerkzaamheden zelf (het slijpen) zijn 
niet onderzocht. Het onderzoek naar de achterliggende problematiek is vooral gericht op de mate 
waarin de mogelijkheden om de risico’s te beheersen daadwerkelijk zijn benut.

1.4 leeswijzer

In hoofdstuk 2 zijn de toedracht, gevolgen en de achtergronden van het ongeval te Stavoren 
beschreven. Dat hoofdstuk bevat verder informatie over de andere voorvallen met zelfstandig 
rijdende onderhoudsmachines die zich de afgelopen tijd hebben voorgedaan.
Hoofdstuk 3 beschrijft het referentiekader van het onderzoek. Dit bestaat uit de wettelijke regels, 
de voorschriften die in dit verband gelden en het algemene beoordelingskader dat de Raad voor 
veiligheidsmanagement heeft opgesteld.
Hoofdstuk 4 geeft een overzicht van de betrokken partijen en hun verantwoordelijkheden voor het 
beheersen van de risico’s.
Hoofdstuk 5 bevat de analyse, waarin achtereenvolgens aan de orde komen: de oorzaak van het 
ongeval, de structurele veiligheidsproblemen die aan de orde waren, de beheersing van de 
veiligheidsrisico’s door de betrokken bedrijven en het toezicht daarop. Het hoofdstuk sluit af met 
een overzicht van de maatregelen die naar aanleiding van het ongeval te Stavoren zijn getroffen.
Hoofdstuk 6 bevat de conclusies en hoofdstuk 7 de aanbevelingen.
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2 heT TreinOngeval

2.1 tOedracht

In de nacht van 25 op 26 juli 2010 zou een speciale slijptrein slijpwerkzaamheden verrichten aan 
de spoorstaven op het baanvak Leeuwarden - Stavoren. Hiervoor zou het spoor buiten dienst gaan. 
Voorafgaand aan de slijpwerkzaamheden werd de slijptrein als een ‘gewone trein’ over in dienst 
zijnd spoor naar het aanvangspunt van de buitendienststelling gereden. Oorspronkelijk zou dit 
Sneek zijn, maar de betrokken medewerkers besloten het werkplan zodanig te wijzigen dat de 
buitendienststelling in Stavoren zou beginnen. Daarom reed de slijptrein met baanvaksnelheid 
(maximaal 100 km/uur) naar het eindpunt van het bewuste baanvak, station Stavoren. Het was de 
bedoeling dat na aankomst van de slijptrein in Stavoren, het baanvak buitendienst zou worden 
gesteld en dat de slijptrein vervolgens (als werktrein op buitendienstgesteld spoor) zou worden 
ingezet. 

Het ongeval vond plaats toen de slijptrein omstreeks 23.30 uur op station Stavoren aankwam. 
Doordat er te laat werd geremd, is de slijptrein met een snelheid van ongeveer 80 km/uur door het 
stootjuk gereden dat aan het einde van het baanvak stond. Door de hoge snelheid kwam de trein 
pas ongeveer zeventig meter verderop tot stilstand. Na de botsing met het stootjuk is de trein 
eerst nog tegen een geparkeerde (lege) tankauto gebotst en vervolgens dwars door een winkelpand 
geschoten.

Figuur 1:  Deze foto toont de situatie kort na het ongeval. De trein reed van links naar rechts. Het 
eindpunt van het spoor bevindt zich net buiten de linkerrand van deze foto. Op de foto 
is te zien dat de trein (met de tankauto voor zich) dwars door het winkelpand is gegaan 
(bron: KLPD).



16

2.2 Omstandigheden

Baanvak
• Het baanvak Leeuwarden - Stavoren is een regionale spoorlijn in Zuidwest–Friesland, waarop 

Arriva de reguliere reizigersdienst verzorgt. De infrastructuur en de treindienstleiding wordt 
beheerd door ProRail.

• Het betreft een enkelsporig niet geëlektrificeerd baanvak, dat start in Leeuwarden en eindigt in 
Stavoren. Tussen Leeuwarden en Stavoren bevinden zich zeven stations. Er zijn op het baanvak 
op meerdere plaatsen passeersporen aangebracht.

• Het baanvak is een zogenaamd TPRB-baanvak8, wat inhoudt dat de rijweginstelling voor de 
treinen niet wordt gedaan door een treindienstleider maar door de machinisten zelf (in de zin 
dat ze voor vertrek van een station een sleutelkastje op het perron bedienen).9 De treindienst-
leider heeft geen enkele voorziening om de actuele treinenloop te kunnen volgen; hij beschikt 
alleen over een papieren dienstregelinggrafiek en een aantal tekeningen.

• Het baanvak en de Arriva–treinen die daar regulier op rijden zijn voorzien van Automatische 
Treinbeïnvloeding. Net als bij de andere regionale diesellijnen gaat het daarbij om ATB-NG10 en 
niet om het meer gebruikelijke ATB-EG.11

• Vóór station Stavoren bevindt zich niet zoals gebruikelijk een inrijdsein in de vorm van een lichtsein. 
Wel staat er, op een afstand van ongeveer twaalfhonderd meter voor het einde van het spoor, een 
zogenaamd keperbaak langs het spoor (zie figuur 4 en 5). Een keperbaak bestaat uit drie borden 
die met een tussenafstand van ongeveer zeventig meter naast het spoor staan. Een keperbaak 
heeft dezelfde betekenis als een geel lichtsein (‘snelheid begrenzen tot 40 km/uur, of zoveel minder 
als nodig is om voor het eerstvolgende sein dat stoppen gebiedt te kunnen stoppen’). 

Figuur 2: Deel van de spoorkaart, met het baanvak Leeuwarden – Stavoren (bron: ProRail).

8 TPRB = ter plaatse bediend relaisblokstelsel
9 De machinisten van de reguliere Arriva–treinen doen dit met een afstandsbediening. Machinisten van 

incidentele treinen, zoals de slijptrein, moeten de trein verlaten en een kastje met een sleutel bedienen.
10 ATB-NG = ATB Nieuwe Generatie
11 ATB-EG = ATB Eerste Generatie
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Figuur 3:  Schematische weergave van het laatste deel van het baanvak Leeuwarden – Stavoren 
(bron: IVW)

Figuur 4:  Tekening van een keperbaak 
(bestaande uit drie borden  
met een tussenafstand van 
circa 70 meter.

Figuur 5:  Foto van het keperbaak bij Stavoren 
(gefotografeerd bij duisternis, met flitslicht)

Slijpwerkzaamheden en slijptrein
• Om de spoorstaven in goede conditie te houden, worden ze periodiek geslepen (weghalen 

scheurtjes en oneffenheden en aanpassen profiel ter beperking van het ‘wiel-rail lawaai’). Die 
slijpwerkzaamheden worden door ProRail (als beheerder van de spoorinfrastructuur) gepland 
en aanbesteed. Voor die werkzaamheden wordt al gedurende ongeveer dertig jaar Speno 
International ingehuurd. Dat is een Zwitsers bedrijf dat gespecialiseerd is in dit soort 
slijpwerkzaamheden. Het bedrijf is actief in een groot deel van de wereld.

• Speno beschikt in Europa over ongeveer veertig speciale slijptreinen. Dat zijn zelfstandig 
rijdende machines, waarvan de grootste (zoals de trein die bij het ongeval te Stavoren 
betrokken was) meer dan honderd meter lang zijn. De slijptreinen worden door Speno ingezet 
inclusief bemanning (meestal Italianen). Van de Speno-slijptreinen zijn er vijf (twee grote en 
drie kleinere) vrijwel continu in Nederland actief.

• De betreffende Speno-slijptreinen zijn formeel in Nederland toegelaten, wat inhoudt dat de 
Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) er op grond van een toelatingskeuring een inzetcertificaat 
voor heeft afgegeven. Voor die toelating moeten de slijptreinen onder meer zijn voorzien van 
GSM-R (communicatie boord–wal) en een ATB-systeem van het type ATB-E.12 Het inzetcertificaat 
bevat een beperking in verband met de aslasten en de asconfiguratie van de slijptrein. Deze 
heeft betrekking op de maximum snelheid bij het rijden met volle watertanks. 

12 ATB-E staat voor ‘eenvoudige ATB’ (vereenvoudigde versie van ATB-EG).
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• Het bedrijf Speno International heeft in ons land geen IVW-erkenning als formele 
‘spoorwegonderneming’. Om die reden vinden de overbrengingsritten van de slijptreinen in ons 
land plaats onder de vlag (veiligheidsattest) van een bedrijf dat wel over een formele erkenning 
als spoorwegonderneming beschikt. Sinds 2006 voert BAM Rail de overbrengingsritten uit.13

Figuur 6:  Deze foto toont een zelfde type slijptrein als bij Stavoren is verongelukt  
(bron: Vincent Prins)

Overbrengingsritten en piloteren
• De slijpwerkzaamheden gebeuren meestal ‘s nachts. In de tussenliggende periodes moeten de 

slijptreinen geparkeerd worden op speciaal aangewezen opstelplaatsen, die ingericht zijn om 
brandstof te kunnen tanken, de watertanks te vullen, afval te deponeren en onderhoud te 
plegen. Er waren in het contract zes opstelplaatsen voorzien, maar daarvan waren er op het 
moment van het ongeval drie operationeel, als gevolg waarvan bij overbrengingsritten relatief 
grote afstanden moesten worden overbrugd. Bij onderhavige overbrengingsrit reed de trein 
van de opstelplaats bij Rotterdam naar het inzetgebied in Zuidwest-Friesland.

• Tijdens een treinrit over in dienst zijnd spoor moet een trein worden bestuurd door een 
machinist die volledig bevoegd is en bovendien beschikt over voldoende wegbekendheid en 
voldoende materieelbekendheid. Bij de overbrengingsritten van de slijptreinen werden die drie 
eisen niet zoals gebruikelijk met één maar met twee personen ingevuld: enerzijds een 
voertuigbedienaar (met de nodige materieelbekendheid) en anderzijds een piloterende14 
machinist (met volledige machinistenbevoegdheid en de nodige wegbekendheid). Tijdens de 
overbrengingsritten wordt de trein bediend door de voertuigbedienaar, op aanwijzing en onder 
verantwoordelijkheid van de (piloterende) machinist.15 Het betrof een Italiaanse voertuig-
bedienaar (die in dienst was bij Speno) en een Nederlandse machinist (die door BAM Rail werd 
ingehuurd bij Spoorflex). 

13 BAM Rail is een van de vier grote spooraannemers die in ons land actief zijn. Sinds 1997 beschikt BAM 
Rail over een formele erkenning (veiligheidsattest) als spoorwegonderneming.

14 Piloteren staat in dit verband voor ‘begeleiden’ of ‘de weg wijzen’. In dergelijke gevallen wordt de 
machinist ook wel de pilot genoemd.

15 Vanaf de voor hem bestemde stoel links voorin de cabine had de piloterende machinist de beschikking 
over een rode handel waarmee een noodremming ingezet kan worden en GSM-R apparatuur voor de 
communicatie.
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2.3 gevOlgen

Van de vier personen die zich in de slijptrein bevonden, is niemand ernstig gewond geraakt. Twee 
van de Italiaanse slijptreinmedewerkers raakten lichtgewond. Buiten de trein zijn geen gewonden 
gevallen, dankzij het feit dat zich op dat moment niemand in de betreffende zone, het winkelpand 
of de tankauto bevond. Wel ontstond grote schade aan de slijptrein en werden de tankauto en het 
winkelpand volledig vernield. Volgens een globale schatting bedroeg de materiële schade meer dan 
twintig miljoen euro. 

Figuur 7: Voorzijde slijptrein RR48M-5 na de botsing, met voorop de door het winkelpand geduwde tankauto.

2.4 wat vOOraf ging aan het treinOngeval

In de nacht voorafgaand aan het treinongeval in Stavoren werden elders in het land 
slijpwerkzaamheden met dezelfde slijptrein verricht. Hierbij was de piloterende machinist die in de 
nacht van het ongeval dienst deed niet betrokken. De uitvoerder van BAM Rail en de Leider 
Werkplekbeveiliging (LWB) van Spoorflex waren wel betrokken. Aan het einde van de nacht 
bespraken zij het werkplan voor de daaropvolgende nacht. Tijdens dit gesprek besloten zij te gaan 
proberen die nacht af te wijken van het werkplan. Door de werkzaamheden niet in Sneek aan te 
laten vangen, maar eerst over in dienst zijnd spoor door te rijden naar Stavoren, zou ongeveer 30 
minuten tijdswinst geboekt kunnen worden. De LWB zou proberen op zondagavond, voorafgaand 
aan de start van de werkzaamheden, goedkeuring voor dit gewijzigde plan van de treindienstleider 
te krijgen. De LWB en de uitvoerder hebben hierover (in strijd met de door BAM Rail voorgeschreven 
escalatieprocedure) geen contact gehad met de betreffende functionaris binnen BAM Rail. 

Op zondag 25 juli 2010 werd de slijptrein, getrokken door een locomotief, overgebracht van de 
opstelplaats in Rotterdam Noord Goederen naar Zwolle Goederen. De Italiaanse bemanning van de 
slijptrein had de dag doorgebracht in Zwolle. Reden voor het vervoeren van de slijptrein achter een 
locomotief was het beperken van de arbeidstijd van de Italiaanse bemanning. Rond 19:00 uur 
kwam de locomotief met de slijptrein aan in Zwolle. 
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Ook de piloterende machinist kwam rond deze tijd in Zwolle in dienst. De machinist assisteerde 
met het gereedmaken van de slijptrein en enige rangeerwerkzaamheden. Omstreeks 21:00 uur 
vertrok de slijptrein naar Leeuwarden. 

Onderweg naar Leeuwarden werd de machinist telefonisch door de LWB geïnformeerd over het 
voornemen het werkplan te wijzigen. In het telefoongesprek, dat ongeveer 3 minuten duurde, 
voerde de machinist aan dat hij niet beschikte over de juiste versie van de benodigde documenten 
(WBI / WTI) en dat hij zich niet diepgaand had voorbereid op een overbrengingsrit tussen Sneek 
en Stavoren (omdat dat gedeelte volgens het oorspronkelijke plan in de buitendienststelling zou 
vallen). De machinist gaf verder aan dat hij wel wegbekendheid had op het bewuste baanvakgedeelte 
(tussen Sneek en Stavoren). De machinist heeft geen aangepaste dienstregeling voor het traject 
Sneek – Stavoren aangevraagd bij de bijsturingsorganisatie van BAM Rail of ProRail. 

Na binnenkomst in Leeuwarden werd de slijptrein gereed gemaakt voor vertrek naar het baanvak 
Leeuwarden – Stavoren. Rond dezelfde tijd gaf de LWB in Sneek veiligheidsinstructie16 aan de 
werkploeg die gedurende de nacht deel uitmaakte van de slijpwerkzaamheden. De medewerkers 
op de slijptrein waren daar niet bij aanwezig. Plan was dat zij later in Stavoren instructie zouden 
krijgen. De LWB informeerde de werkploeg over het gewijzigde werkplan. Ook had hij contact met 
de treindienstleider. Deze ging akkoord met de aanpassing van het werkplan. Los van de 
aanvangstijd hoefde de WBI hiervoor niet aangepast te worden. De treindienstleider heeft geen 
contact gehad met de machinist over de ontbrekende dienstregeling tussen Sneek en Stavoren. 

Om 22:16 uur vertrok de slijptrein uit Leeuwarden in de richting Stavoren. De machinist had voor 
vertrek contact met de treindienstleider en kreeg daarbij informatie over de tussenstations waar 
gewacht moest worden op reizigerstreinen die uit tegengestelde richting moesten passeren. Deze 
informatie is belangrijk op een TPRB-baanvak, omdat de machinist zelf de seinen moet bedienen. 
Verder werd afgestemd dat de slijptrein door zou rijden tot Stavoren en dat dan de 
buitendienststelling zou aanvangen. Bij vertrek uit Leeuwarden bevond zich in de bediende cabine 
van de slijptrein naast de voertuigbedienaar en de machinist nog een Italiaanse slijpmedewerker. 
Deze zat op de derde stoel in de cabine. In de onbediende cabine aan de achterzijde van de trein 
bevond zich ook nog een Italiaanse slijpmedewerker. De frontverlichting stond in de stand ‘gedimd’17 
en de cabineverlichting was gedoofd.

Bij vertrek uit Leeuwarden reed de slijptrein het spoor richting Harlingen / Stavoren op, dat zich net 
buiten Leeuwarden splitst in het baanvak naar Harlingen en het baanvak naar Stavoren. Op het 
gemeenschappelijke gedeelte van die beide baanvakken is een zogenaamde ATB-uitschakelsectie 
aangebracht en tijdens het passeren daarvan werd de ATB-apparatuur in de slijptrein automatisch 
naar de buitendienstmodus geschakeld. Vervolgens reed de slijptrein het baanvak naar Stavoren op. 

Op het baanvak naar Stavoren, bevinden zich de volgende zeven tussenstations: Mantgum, 
Sneek-Noord, Sneek, IJlst, Workum, Hindeloopen en Koudum-Molkmerum. Op vier van die stations 
heeft de slijptrein een tussenstop gemaakt. De eerste tussenstop was in Mantgum en duurde 
ongeveer 26 minuten; tijdens die tussenstop passeerden twee in tegengestelde richting rijdende 
reizigerstreinen. De drie andere tussenstops, in respectievelijk Sneek, Workum en Hindeloopen, 
duurden elk maar ongeveer een halve minuut.

Na de laatste tussenstop (in Hindeloopen om 23:18 uur) was er nogmaals telefonisch contact 
tussen de LWB en de machinist. Volgens de machinist gebeurde dat ongeveer vijf minuten voordat 
de slijptrein in Stavoren arriveerde. Tijdens het gesprek gaf de machinist desgevraagd aan dat de 
trein op dat moment nog ongeveer twee kilometer van Stavoren verwijderd was. 

16 De veiligheidsinstructie door de LWB vindt verplicht plaats voorafgaand aan iedere buitendienststelling. 
De medewerkers die de instructie ontvangen hebben dienen hiervoor een formulier te ondertekenen.

17 Er is ook nog een stand ‘groot licht’. Deze werd bewust niet gevoerd in verband met de aantrekkingskracht 
van groot licht op dieren. Het is aan de machinist te bepalen of groot licht of gedimd licht wordt gevoerd.
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Bij nadering van Stavoren stelde de slijpmedewerker, die zich bij de machinist en de voertuig-
bedienaar in de cabine bevond, een vraag aan de machinist over de later uit te voeren 
slijpwerkzaamheden. In reactie daarop raadpleegde de machinist een beeldinstructie (tekening) en 
sprak hij tegen de bewuste medewerker (die zich achter hem bevond). Vanwege de taalbarrière 
draaide de machinist hierbij zijn hoofd een aantal seconden in de richting van de (Italiaanse) 
slijpmedewerker. Hierdoor had de machinist tijdelijk geen zicht op het spoorgedeelte vóór de trein. 
De duur van het hele gesprek wordt door hem zelf op ongeveer een halve minuut geschat. In die 
periode passeerde de slijptrein met een snelheid van ongeveer 95 km/uur de drie keperbaak-
borden die ongeveer 1200 meter voor het einde van het baanvak naast het spoor staan. De 
machinist heeft die keperbaak-borden niet waargenomen of in ieder geval niet bewust als zodanig 
onderkend. De (Italiaanse) voertuigbedienaar was er niet mee bekend en heeft de snelheid van de 
trein (ongeveer 95 km/uur) gehandhaafd.

Ongeveer 200 meter na het keperbaak ligt de overweg ‘Koeweg / Kooijweg’. Deze overweg is goed 
verlicht en er stonden baanwerkers die later deel zouden gaan uitmaken van de slijpwerkzaamheden. 
Toen de slijptrein tijdens het passeren geen snelheid verminderde, hebben die baanwerkers door 
zwaaiende armbewegingen geprobeerd de aandacht van de slijptreinbemanning te trekken. Naar 
aanleiding daarvan heeft de slijpmedewerker in de achterste cabine via de intercom gevraagd of er 
niet moest worden gestopt. De machinist meende de bewuste overweg te herkennen en verwachtte 
kort hierna een snelheidsbord (met de opdracht de snelheid te verminderen tot 40 km/uur) te zien. 
Dat bord was aangegeven op de beeldinstructie die hij even daarvoor had geraadpleegd. Het bord 
volgde echter niet. Vervolgens zocht hij naar een kilometerbordje om zich te kunnen oriënteren, 
maar ook dat kon hij niet vinden. Vrijwel meteen daarna zag de machinist verderop het einde van 
het spoor en in reactie daarop gaf hij in het Duits de opdracht ‘Bremsen, bremsen, bremsen’ aan 
de voertuigbedienaar. Deze zette direct een snelremming in, maar de afstand tot het stootblok was 
inmiddels te klein om tijdig tot stilstand te kunnen komen. Het lukte de drie mannen nog wel om op 
te staan van hun stoel en zich naar de achterwand van de cabine te verplaatsen. Hierna volgde de 
botsing met het stootjuk.

LEEUWARDEN
ca. 9,6 km (ca. 8 1/2 min.)

ca. 3,5 km
ca. 4 min.

ca. 15,6 km (ca. 12 1/2 min.)
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ca. 11,6 km (ca. 10 min.)
MANTGUM
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Figuur 8:  Schematisch overzicht van het verloop van de overbrengingsrit van Leeuwarden naar 
Stavoren.
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stootjuk  snelheidsborden keperbaak-borden

Figuur 9:  Deel van de beeldinstructie (tekening) waarvan de machinist gebruik maakte. Hierop staan 
de snelheidsborden aangegeven die niet meer aanwezig waren. Op de tekening staan ook 
de keperbaakborden. Tevens is op de tekening aangegeven dat deze niet gebruikt mag 
worden als veiligheidsdocument.
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3 reFerenTiekaDer

Dit hoofdstuk beschrijft het referentiekader dat de Onderzoeksraad bij dit onderzoek heeft 
toegepast. Het referentiekader bestaat uit drie delen: de relevante wet- en regelgeving, de normen 
en richtlijnen uit de branche en de algemene uitgangspunten die de Raad voor veiligheidsmanagement 
heeft geformuleerd.

3.1 wet- en regelgeving

Het ongeval heeft plaatsgevonden met een zelfrijdende onderhoudsmachine, die met een deel van 
de werkploeg op weg was naar het inzetgebied. De machine reed ten tijde van het ongeval als 
‘gewone’ trein over in dienst zijnd spoor. De treinrit was dus zowel onderdeel van het treinverkeer 
alsook van de onderhoudswerkzaamheden aan de spoorinfrastructuur (het slijpproject). 

Treinverkeer Slijpwerkzaamheden

regulier reizigersvervoer planning/werkvoorbereiding

regulier goederenvervoer uitvoering slijpwerkzaamheden

ongevalsrit
slijptrein

Figuur 10: Schematische weergave van de context waarin de ongevalsrit plaatsvond.

Het vorenstaande impliceert dat bij onderhavig ongeval met name de Spoorwegwet (die onder 
andere is gericht op de veiligheid van het spoorverkeer) en de Arbeidsomstandighedenwet (die is 
gericht op de veiligheid en gezondheid van werknemers) van toepassing zijn. 

3.1.1 Spoorwegwetgeving
Ten aanzien van de veiligheid op het spoor is zowel op Europees als op nationaal niveau wet- en 
regelgeving opgesteld. De Europese Unie heeft diverse richtlijnen opgesteld die zich hierop richten, 
met als meest relevante de Spoorwegveiligheidsrichtlijn. De Europese richtlijnen moeten door de 
lidstaten worden omgezet in nationale wet- en regelgeving. In Nederland is de veiligheid op het 
nationale hoofdspoorwegnet geregeld in de Spoorwegwet. Ter uitvoering van die wet zijn diverse 
besluiten en regelingen vastgesteld. Eerdergenoemde Europese richtlijnen zijn geïmplementeerd in 
de Spoorwegwet en de bijbehorende besluiten/regelingen.

a) Europese Richtlijnen
De Europese Spoorwegveiligheidsrichtlijn 2004/49/EG (verder: de Richtlijn) beoogt de veiligheid van 
het spoorwegsysteem als geheel te bevorderen.18 In de Richtlijn ligt vast welke veiligheidsdoelen de 
lidstaten van de Europese Unie voor het spoorverkeer moeten nastreven en welke veiligheidsindicatoren 
en meetmethoden worden gehanteerd om na te gaan of die doelen zijn bereikt. 

18 Aangezien de interoperabiliteitsrichtlijnen 1996/48/EG en 2001/16/EG ook ingaan op veiligheidssystemen, 
hebben deze richtlijnen eveneens betrekking op de spoorwegveiligheid.
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Overeenkomstig de Richtlijn hebben de lidstaten van de Europese Unie bij de ontwikkeling en 
verbetering van de veiligheid op het spoor tot taak: 
• erop toe te zien dat de verantwoordelijkheid voor een veilige werking van het spoorwegsysteem 

en de risicobeheersing wordt gelegd bij de infrastructuurbeheerders en spoorwegondernemingen; 
• hen te verplichten om, voor zover nodig in onderlinge samenwerking, de nodige maatregelen 

op het gebied van risicobeheersing te treffen, nationale veiligheidsvoorschriften en –normen 
toe te passen en veiligheidsmanagementsysteem19  te creëren.20

Verder ligt in de Richtlijn het volgende vast over de verantwoordelijkheden van de diverse betrokken 
partijen voor de veiligheid van het spoorverkeer:21 ‘Allen die het spoorwegsysteem exploiteren, de 
infrastructuurbeheerders en spoorwegondernemingen, dragen de volle verantwoordelijkheid voor 
de veiligheid van het systeem, elk voor zijn eigen deel. Telkens wanneer dat nodig is, dienen zij 
samen te werken bij de uitvoering van de risicobeheersingsmaatregelen.’ 

b) Spoorwegwet, beheerconcessie en veiligheidsattest
De Spoorwegwet, die op 1 januari 2005 in werking is getreden, regelt de aanleg, het beheer, de 
toegankelijkheid en het gebruik van spoorwegen en ook het verkeer over spoorwegen. Deze wet 
maakt onderscheid tussen enerzijds het beheer van de infrastructuur en anderzijds het vervoer. 

Het beheer van de hoofdspoorweginfrastructuur geeft de minister van Verkeer en Waterstaat in 
concessie bij een of meer infrastructuurbeheerders.22 Het beheer omvat, naast de zorg voor de 
kwaliteit, betrouwbaarheid, en beschikbaarheid van de spoorinfrastructuur, ook de capaciteits-
verdelging en de verkeersleiding. Aan de concessie verbindt de minister voorwaarden die 
waar borgen dat de infrastructuur veilig en doelmatig kan worden bereden, en dat de veiligheids-
risico’s met betrekking tot het gebruik en beheer van de infrastructuur worden geanalyseerd en 
met passende maatregelen afdoende worden beheerst.23 Daarbij moet rekening worden gehouden 
met de specifieke vereisten van de te verwachten bedrijfsvoering en de stand der techniek. 

Voornoemde voorwaarden zijn opgenomen in de beheerconcessie24 waarin ook is aangegeven dat 
de beheerder daartoe over een adequaat veiligheidsmanagementsysteem (VMS) moet beschikken 
dat aan bepaalde eisen voldoet. Volgens die eisen moet de infrastructuurbeheerder waarborgen:25

• dat hij de veiligheidsrisico’s van het gebruik en beheer van de hoofdspoorweginfrastructuur 
analyseert en passende maatregelen neemt, waaronder het zo nodig buiten dienst stellen van 
een gedeelte van de hoofdspoorweg, om deze risico’s afdoende te beheersen, waarbij hij 
rekening moet houden met de specifieke vereisten van de te verwachten bedrijfsvoering en de 
stand van de techniek;

• en dat zijn VMS voldoet aan de eisen die in de Spoorwegveiligheidsrichtlijn op dat punt worden 
gesteld26, waaronder:
 – procedures en methoden om risico’s te beoordelen en te beheersen wanneer er voor de 

infrastructuur of de activiteiten nieuwe risico’s ontstaan door een verandering in de 
bedrijfsomstandigheden of door nieuw materiaal;

 – procedures om ervoor te zorgen dat ongevallen, incidenten, bijna-ongelukken en andere 
gevaarlijke voorvallen worden gemeld, onderzocht en geanalyseerd en dat de nodige 
preventieve maatregelen worden getroffen; 

 – voorzieningen voor periodieke interne controles met betrekking tot het veiligheids-
beheersysteem.

19 In de Europese richtlijn wordt gesproken van een veiligheidsbeheerssysteem en in Nederlandse wet- en 
regelgeving van een veiligheidszorgsysteem. In andere stukken van de overheid en spoorpartijen wordt 
veelal gesproken van veiligheidsmanagementsysteem (VMS). Deze laatste term wordt ook gebruikt in 
dit rapport.

20 Art. 4 lid Spoorwegveiligheidsrichtlijn (2004/49/EG).
21 Spoorwegveiligheidsrichtlijn (2004/49/EG), overweging 5.
22 Art. 16 Spoorwegwet.
23 Art. 17 lid 1 sub b en c Spoorwegwet.
24 De beheerconcessie voor de hoofdspoorwegen is van 1-1-2005 tot 1-1-2015 verleend aan ProRail.
25 Beheerconcessie hoofdspoorweginfrastructuur, artikel 3.
26 Beheerconcessie hoofdspoorweginfrastructuur, artikel 7, eerste lid.
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Het vervoer over het spoor geeft de minister van Verkeer en Waterstaat in handen van ‘spoorweg-
ondernemingen’. Om als spoorwegonderneming te kunnen opereren is een bedrijfs vergunning 
vereist, te verlenen door de minister.27 Om van de hoofdspoorweginfrastructuur gebruik te mogen 
maken, moet de spoorwegonderneming bovendien beschikken over een veiligheidsattest28, dat 
door IVW wordt verleend. Voorwaarde voor het verlenen van het attest is dat de onderneming 
aannemelijk kan maken dat zij - door toepassing van een adequaat veiligheidsmanagementsysteem 
(VMS) - in staat is veilig gebruik te maken van de spoorweg.29 De wet stelt functionele eisen aan 
het VMS van spoorwegondernemingen.30 Het VMS moet onder andere waarborgen dat de 
spoorwegonderneming:
• ‘bij de normale bedrijfsvoering en bij voorzienbare afwijkingen daarvan geen schade berokkent 

en niemand onnodig hindert of in gevaar brengt en zorgt dat het spoorverkeer zo veel mogelijk 
zonder verstoringen kan worden afgewikkeld;

• rekening houdt met de specifieke vereisten wanneer de normale bedrijfsvoering raakt aan die 
van andere gebruikers van de spoorweg of van de beheerder; 

• de aan de bedrijfsvoering verbonden risico’s onderkent en passende maatregelen neemt om 
deze afdoende te beheersen en daarbij rekening houdt met de stand der techniek en de binnen 
de bedrijfstak aanwezige kennis en richtsnoeren voor een veilige bedrijfsvoering;

• procedures vaststelt en hanteert voor het nemen van corrigerende maatregelen bij afwijkingen 
en incidenten, alsmede voor het voortdurend verbeteren van het veiligheidsniveau met het oog 
op zich wijzigende omstandigheden en op grond van opgedane ervaringen;

• ervoor zorg draagt dat werknemers met een veiligheidsfunctie met het oog op het behouden 
van hun geschiktheid, kennis en bekwaamheid voor de desbetreffende functie de noodzakelijke 
oefening hebben en de noodzakelijke nadere of aanvullende scholing, opleiding en studie 
volgen.’

De Spoorwegwet stelt verder opleidings- en geschiktheidseisen aan personeel met een veiligheids-
functie31 en aan het materieel waarmee de spoorweg wordt bereden.32

Zoals hierboven is vermeld, schrijven de Spoorwegwet en de beheerconcessie voor dat de 
infrastructuurbeheerder en de vervoerders de veiligheidsrisico’s ‘met passende maatregelen 
afdoende’ moeten beheersen. In de Tweede en Derde Kadernota Railveiligheid33, waarin het 
overheidsbeleid ten aanzien van de spoorwegveiligheid vastligt, is – in aansluiting op de 
Spoorwegwet en de beheerconcessie - uitgewerkt wat hiermee wordt bedoeld. In die Kadernota’s 
is aangegeven dat het ALARP34-principe de maatstaf is voor afdoende beheersing van de 
veiligheidsrisico’s. Dat principe houdt in dat de verantwoordelijke partijen ervoor moeten zorgen 
dat de beschikbare maatregelen worden genomen tenzij aan een maatregel aantoonbaar onredelijke 
kosten en/of consequenties zijn verbonden.

c) Besluiten en regelingen
De Spoorwegwet is nader uitgewerkt in een aantal besluiten en regelingen. Hieronder wordt 
ingegaan op de onderdelen van die besluiten en regelingen die relevant zijn voor dit onderzoek. 

27 Art. 27 lid 2 sub a Spoorwegwet.
28 Art. 27 lid 2 sub b Spoorwegwet.
29 Art. 32 lid 1 sub b Spoorwegwet.
30 Art. 33 lid 2 Spoorwegwet.
31 Art. 49 en 50 Spoorwegwet.
32 Art. 36 Spoorwegwet.
33 Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Veiligheid op de rails. Tweede kadernota railveiligheid, november 

2004 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2004-2005, 29 893.nrs. 1 en 2); ministerie van Verkeer en Waterstaat, 
Veilig vervoeren, veilig werken, veilig leven met spoor. Derde kadernota railveiligheid, juni 2010 (Tweede 
Kamer, vergaderjaar 2009-2010, 29 893, nr. 106).

34 As low as reasonably practicable.
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c1) Besluit en Regeling spoorweginfrastructuur 
Het Besluit bevat vooral bepalingen met betrekking tot keuring, certificering, onderhoud en herstel 
van de hoofdspoorweginfrastructuur en de bescherming van de hoofdspoorweg en zijn omgeving. 
De Regeling beschrijft onder meer aan welke technische basiseisen de hoofdspoorweginfrastructuur 
en spoorvoertuigen moeten voldoen. 

In de Regeling ligt onder meer vast dat het beveiligingsysteem van de hoofdspoorweg infrastructuur35 
moet waarborgen dat de rijwegen van de treinen gescheiden zijn.36 Ook ligt vast dat de veilige 
berijdbaarheid van de rijwegen door middel van seinen of cabinesignalering aan de treinbestuurders 
kenbaar wordt gemaakt.37 Verder schrijft de Regeling voor dat het spoorwegnet moet zijn voorzien 
van een treinbeïnvloedingsysteem dat informatie over de geldende seinbeelden doorgeeft aan de 
spoorvoertuigen (en waarvan de functionaliteit ten minste moet voldoen aan die van het ATB-Eerste 
Generatie (ATB-EG) systeem).38

c2) Besluit en Regeling keuring spoorvoertuigen
De Regeling Keuring Spoorvoertuigen (RKS) bevat voorschriften waaraan spoorvoertuigen moeten 
voldoen voor het verkrijgen van een inzetcertificaat. In de RKS is onder meer bepaald dat 
zelfrijdende spoorvoertuigen (als locomotieven, treinstellen, stuurstandrijtuigen en bijzondere 
voertuigen39) voorzien moeten zijn van een systeem van automatische treinbeïnvloeding (ATB) met 
minimaal de functionaliteit van ATB-EG.

c3) Besluit en Regeling veiligheidsattest hoofdspoorwegen
Het Besluit stelt nadere regels aan de bedrijfsvergunning en het veiligheidsattest. De bedrijfsvergunning 
regelt de toegang tot het beroep van spoorwegondernemer. Deze vergunning alleen geeft geen 
toegang tot de hoofdspoorwegen. De Spoorwegwet bevat aanvullende voorwaarden, waaronder het 
bezit van een veiligheidsattest. Zowel de bedrijfsvergunning als het veiligheidsattest kent veilig-
heids eisen. Het onderscheid zit in het feit dat de veiligheidseisen in de bedrijfsvergunning vooral 
betrekking hebben op de interne organisatie van de spoorwegonderneming, terwijl de veiligheidseisen 
in het veiligheidsattest meer zijn toegesneden op het veilig kunnen deelnemen aan het spoorverkeer 
in de praktijk.

De Regeling veiligheidsattest hoofdspoorwegen geeft nader uitvoering aan enkele bepalingen 
betreffende de beoordeling en de afgifte van het voor spoorwegondernemingen verplichte 
veiligheidsattest. 

c4) Besluit en Regeling spoorwegpersoneel 
In het Besluit ligt vast dat machinisten van spoorvoertuigen moeten voldoen aan een aantal eisen 
met betrekking tot de algemene kennis en bekwaamheid.40 Een van deze eisen is dat machinisten 
voldoende wegbekendheid moeten hebben. De criteria en de beoordeling ervan zijn niet nader 
gespecificeerd. Het wordt toegestaan dat een andere persoon, met voldoende kennis van de 
werking en bediening van het voertuig, het voertuig bedient op aanwijzen van de machinist. De 
‘piloterende’ machinist moet dan wel kunnen ingrijpen in de bediening. Daarnaast stelt het Besluit 
eisen aan medische en psychologische geschiktheid, de bedrijfspas en bedrijfsvoering en 
organisatiestructuur. 

De Regeling spoorwegpersoneel geeft gedetailleerd invulling aan vier onderwerpen uit het Besluit 
spoorwegpersoneel, te weten de keuringsprocedure, de medische en de psychologische eisen en 
het praktijkprogramma van machinisten in opleiding. Wegbekendheid wordt niet behandeld in deze 
Regeling.

35 Art 7 lid 1 van de Spoorwegwet schrijft voor dat hoofdspoorwegen waar sneller dan 40 km/uur gereden 
mag worden, voorzien moeten zijn van een beveiligingssysteem.

36 Art. 13 lid 1 Regeling hoofdspoorweginfrastructuur.
37 Art. 13 lid 2 Regeling hoofdspoorweginfrastructuur.
38 Art. 14 Regeling hoofdspoorweginfrastructuur.
39 Onder bijzondere voertuigen worden in dit verband onder andere verstaan historische locomotieven en 

zelfrijdende onderhoudsmachines (zoals onderhavige slijptreinen).
40 Art. 24 Besluit spoorwegpersoneel.
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c5) Besluit en Regeling spoorverkeer 
Het Besluit en de Regeling spoorverkeer bevatten nadere bepalingen inzake het veilig en ongestoord 
gebruik van de hoofdspoorweginfrastructuur. Hieronder vallen zaken als treinsamenstelling, 
rijsnel heden en de plaatsing van seinen. Voor dit onderzoek zijn twee zaken van belang, namelijk: 
• De Regeling geeft in algemene zin aan in welke situaties door de beheerder (ProRail) seinen en 

borden moeten worden geplaatst en geeft regels voor het onderling verband. Bijlage 4 van de 
Regeling bevat een toelichting op de aard, uitvoering en betekenis van de diverse seinen en 
borden. Het keperbaak wordt behandeld in het hoofdstuk ‘aanvullende seinen bij lichtseinen’.

• In de Regeling is verder bepaald41 dat spoorwegondernemingen zodanige maatregelen moeten 
treffen dat er geen gevaar kan ontstaan voor afleiding van de aandacht van de machinist voor 
het verkeer. Daartoe hebben de spoorwegondernemingen het recht te bepalen wie zich, buiten 
de machinist, in de bestuurderscabine mogen bevinden.

3.1.2 Arbeidsomstandighedenwetgeving
De arbeidsomstandighedenwetgeving bestaat uit de Arbeidsomstandighedenwet (de Arbowet), een 
Algemene maatregel van bestuur (het Arbobesluit) en een ministeriële regeling (de Arboregeling).
De Arbowet is een kaderwet die een wettelijk raamwerk biedt voor werkgevers en werknemers om 
de veiligheid en gezondheid van werknemers te bevorderen. De wet is van toepassing op de relatie 
tussen werkgever en werknemer, waarbij de gezagsverhouding bepalend is en niet of de werknemer 
in (loon)dienst is bij de werkgever. Daarnaast gaat de Arbowet in op de verantwoordelijkheden die 
opdrachtgever en opdrachtnemer(s) bij uitbesteding van werkzaamheden hebben voor arbeids-
veiligheid.42 De Arbowet is nader uitgewerkt in het Arbobesluit en de Arboregeling. 

De volgende onderdelen van de Arbowet zijn relevant voor dit onderzoek:
• Arbobeleid: Werkgevers moeten een zo goed mogelijk arbeidsomstandighedenbeleid voeren. 

Het werk moet zodanig worden georganiseerd, volgens de stand van de wetenschap, dat de 
veiligheid en gezondheid van werknemers voor zover redelijkerwijs mogelijk niet nadelig wordt 
beïnvloed. Daarbij is de werkgever verplicht de gevaren en risico’s zoveel mogelijk bij de bron 
aan te pakken.43 

• Inventarisatie en evaluatie van risico’s: Werkgevers dienen een risico-inventarisatie en 
-evaluatie (RI&E) uit te voeren, die schriftelijk moet worden vastgelegd. Daarbij moet worden 
aangegeven met welke maatregelen de risico’s worden beheerst, alsmede een plan van aanpak 
(inclusief termijnen) voor het oplossen van de tekortkomingen.44 

• Voorlichting en onderricht: Werkgevers moeten ervoor zorgen dat de werknemers doeltreffend 
worden ingelicht over de te verrichten werkzaamheden en de daaraan verbonden risico’s, 
evenals over de maatregelen die gericht zijn op het voorkomen of beperken van deze risico’s.45 

• Verplichtingen van werknemers: Werknemers moeten in hun doen en laten op de arbeidsplaats, 
in overeenstemming met de opleiding en instructies, naar vermogen zorgen voor hun eigen 
veiligheid en gezondheid alsook die van de andere betrokken personen.46

• Verschillende werkgevers47: Indien meerdere werkgevers betrokken zijn bij werkzaamheden op 
een tijdelijke of mobiele werkplaats48, moet door die werkgevers onderling worden samen gewerkt 
om de naleving van de Arbowet te verzekeren. 

41 Artikel 36 Regeling spoorverkeer.
42 De regelgeving over de verantwoordelijkheden voor opdrachtgevers en opdrachtnemers hebben 

betrekking op tijdelijke en mobiele bouwplaatsen, artikelen 2.23 tot en met 2.35 Arbobesluit.
43 Artikel 3 van de Arbowet.
44 Artikel 5 van de Arbowet.
45 Artikel 8 van de Arbowet.
46 Artikel 11 van de Arbowet.
47 Artikel 19 van de Arbowet.
48 Artikelen 2.23 tot en met 2.35 van afdeling 5 van het Arbobesluit.
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• Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan): Volgens het Arbobesluit moet bij risicovolle49 of 
omvangrijke50 projecten een veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) worden opgesteld.51 
Deze verplichting gold vanwege de omvang ook voor het slijpproject in het kader waarvan 
onderhavige treinrit plaatsvond. De opdrachtgever52 moet zorgen voor het opstellen van het 
‘V&G-plan Ontwerp’ en dat moet vervolgens door de opdrachtnemer(s) worden uitgewerkt tot 
het ‘V&G-plan Uitvoering’. In het V&G-plan moeten ten minste zijn opgenomen:53 
 – een beschrijving van het project, een overzicht van de betrokken ondernemingen en de 

coördinator voor de ontwerp- en de uitvoeringsfase;
 – een analyse van de gevaren die specifiek het gevolg zijn van gelijktijdige of achtereenvolgende 

werkzaamheden; 
 – de maatregelen die uit voornoemde risicoanalyse volgen en de daarop betrekking hebbende 

afspraken;
 – de wijze waarop het toezicht op die maatregelen wordt uitgeoefend;
 – de bouwkundige, technische en organisatorische keuzen die in de ontwerpfase worden 

gemaakt in verband met de veiligheid en gezondheid van de werknemers; 
 – de wijze waarop de voorlichting en instructie aan de werknemers wordt gegeven.

3.2 brancheregelgeving

Voor de beheersing van de risico’s van het spoorverkeer is in de spoorbranche, in aanvulling op 
bovengenoemde wet- en regelgeving, nadere regelgeving opgesteld. In het kader van dit onderzoek 
zijn vooral het door de Stichting railAlert uitgegeven Normenkader Veilig Werken (NVW), de ProRail 
voorschriften voor toepassing van seinen en borden en het door de Vereniging voor Spoorweg-
documentatie (VSD) uitgegeven Handboek Vervoersproces relevant. Deze worden hieronder 
toegelicht. 

3.2.1 Normenkader Veilig Werken
Voor het werken aan de spoorinfrastructuur zijn de veiligheidsvoorschriften uit de Spoorwegwet en 
Arbowet nader uitgewerkt in het Normenkader Veilig Werken. Het NVW is op zijn beurt weer nader 
uitgewerkt in het Voorschrift Veilig Werken (VVW) en diverse Brancherichtlijnen. Deze branche-
regelgeving wordt beheerd door de Stichting railAlert (zie onder 4.2). 

Het NVW en de onderliggende regelgeving regelt de relatie tussen en verantwoordelijkheden van 
de betrokken bedrijven ten aanzien van de arbeidsveiligheid. De regelgeving is van toepassing op 
alle opdrachtgevers en opdrachtnemers / werknemers die proces- en projectmatige werkzaamheden 
(laten) uitvoeren in het kader van de beheertaak van ProRail. In het NVW is aangegeven dat zowel 
de inzet van mensen en materieel alsook de aan- en afvoer daarvan onder de reikwijdte ervan 
vallen. Dat betekent letterlijk genomen dat het NVW ook van toepassing is op de overbrengingsritten 
van slijptreinen en andere zelfstandig rijdende onderhoudsmachines. De bewuste regelgeving is 
echter op dit punt niet duidelijk, zie 5.4.1.

Uitgangspunt van het NVW en de onderliggende regelgeving is, dat de bedrijven ten aanzien van 
de arbeidsveiligheid van de werknemers de principes van de arbeidshygiënische strategie moeten 
hanteren. Die principes komen er in het kort op neer dat de gevaren en risico’s zoveel mogelijk bij 
de bron moeten worden aangepakt (door ze te voorkomen of te elimineren) en dat anders 
doel treffende beheersmaatregelen moeten worden getroffen, waarbij collectieve maatregelen 
voorrang hebben boven individuele maatregelen. Wat het vereiste veiligheidsniveau betreft schrijft 

49 Het gaat hier om risicovolle projecten als bedoeld in bijlage II van Richtlijn nr. 92/57/EEG. Daarin is 
aangegeven welke bouwwerken als risicovol zijn aangemerkt. Het betreft o.a. werkzaamheden met 
specifieke gevaren (als duiken en werken met springstoffen) of op gevaarlijke locaties.

50 Artikel 2.27 geeft aan dat het gaat om bouwwerken die meer dan 30 werkdagen beslaan en waarbij meer 
dan 20 werknemers tegelijkertijd op de bouwplaats aan het werk zijn of met bouwwerk meer dan 500 
mensdagen zijn gemoeid.

51 Artikel 2.28 van het Arbobesluit, afdeling Bouwproces.
52 Volgens artikel 1.1 (lid 2 onder c) wordt in dit verband onder opdrachtgever verstaan: degene voor wiens 

rekening het bouwwerk tot stand wordt gebracht. 
53 Artikel 2.28 Arbobesluit
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de regelgeving het redelijkerwijs-principe voor, volgens welke alleen op grond van steekhoudende 
(technische, uitvoerende of economische)54 argumenten tot een lager niveau mag worden besloten.

De taken en verantwoordelijkheden van opdrachtgever en opdrachtnemer zijn in het NVW als volgt 
omschreven:
• de opdrachtgever moet zorgen voor:

 – het wegnemen/beheersen van de door haar beïnvloedbare risico’s;
 – het vaststellen van de te treffen beheersmaatregelen of het te realiseren veiligheidsniveau, 

op basis van een risicoanalyse;
 – het opstellen van het ‘V&G-plan Ontwerp’ en de overdracht daarvan aan de opdrachtnemer;
 – toezicht op het gehele proces (inclusief de werkzaamheden door de opdrachtnemer) door 

middel van onder meer audits en inspecties;
 – de aanwijzing van een V&G-coördinator (indien sprake is van meerdere partijen).

• de opdrachtnemer moet zorgen voor:
 – het uitwerken en uitvoeren van de beheersmaatregelen, op basis van een risicoanalyse;
 – het opstellen van het ‘V&G-plan Uitvoering’;
 – een eigen V&G-coördinator.

In de contracten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer moet worden opgenomen dat het NVW 
van toepassing is, waardoor de naleving van het NVW onlosmakelijk onderdeel van de afspraken is. 
Een belangrijk aspect is verder dat zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer sturen op 
verbetering.

3.2.2 Toepassing seinen/borden
Zoals onder 3.1.1 al is aangegeven, schrijft de Regeling Spoorverkeer voor in welke situaties ProRail 
seinen en borden moet plaatsen, welk onderling verband deze moeten hebben en wat hun betekenis 
is. Bij de uitvoering daarvan hanteert ProRail de zogenaamde ontwerp-, instel- en meetvoorschriften. 
De voorschriften voor de plaatsing en instelling van seinen zijn opgenomen in Ontwerpvoorschrift 
6000 ‘Algemene Voorschriften Seintechnische installaties’. Dat voorschrift bevat geen specifieke 
regels voor de toepassing/plaatsing van ‘het keperbaak’. 

3.2.3 Handboek Vervoersproces
In het handboek Vervoersproces zijn de verschillende veiligheidsfuncties en de daaraan gekoppelde 
taken en verantwoordelijkheden beschreven die in de Spoorwegwetgeving zijn opgenomen. Het 
handboek wordt uitgegeven door de Vereniging Spoorwegregelgeving en Documentatie (VSD, zie 
onder 4.2). 

3.3 veiligheidsmanagement

De Onderzoeksraad heeft vijf aandachtspunten geformuleerd voor het beoordelen van de kwaliteit 
van het veiligheidsmanagement van de partijen die zijn betrokken bij het onderzochte voorval. 
Deze zijn vastgelegd in een algemeen beoordelingskader dat de Raad in elk van zijn onderzoeken 
hanteert. Bij spoorongevallen geldt dat de aandachtspunten van de Raad voor een belangrijk deel 
overeenkomen met de eisen die de vigerende wet- en regelgeving (Spoorwegwet, Arbowet en de 
daarmee samenhangende regelgeving) aan het veiligheidsmanagement van de bedrijven stelt. 
Deze vereisten zijn al in paragraaf 3.1 beschreven. Voor de volledigheid is het beoordelingskader 
van de Raad hieronder in zijn geheel weergegeven.

Het beoordelingskader van de Raad bevat de volgende aandachtspunten:
• Inzicht in risico’s als basis voor veiligheidsaanpak: 
  Startpunt voor het bereiken van de vereiste veiligheid is een verkenning van het systeem en 

daarna een inventarisatie van de bijbehorende risico’s. Op basis hiervan wordt vastgesteld 
welke gevaren beheerst dienen te worden en welke preventieve en repressieve maatregelen 
daarvoor noodzakelijk zijn.

54 Voor de risico’s van carcinogenen en biologische agentia mogen potentiële maatregelen alleen 
achterwege blijven als ze technisch niet uitvoerbaar zijn.
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• Aantoonbare en realistische veiligheidsaanpak: 
  Ter voorkoming en beheersing van ongewenste gebeurtenissen dient een realistische en praktisch 

toepasbare veiligheidsaanpak ofwel veiligheidsbeleid, inclusief de bijbehorende uitgangspunten, 
vastgelegd te worden. Deze veiligheidsaanpak dient op managementniveau vastgesteld en 
aangestuurd te worden. Deze veiligheidsaanpak is gebaseerd op: (a) relevante vigerende wet- en 
regelgeving; en (b) beschikbare normen, richtlijnen en ‘best practices’ uit de branche, en eigen 
inzichten en ervaringen van de organisatie en de voor de organisatie specifiek opgestelde 
veiligheids doelstellingen.

• Uitvoeren en handhaven veiligheidsaanpak: 
  Het uitvoeren en handhaven van de veiligheidsaanpak en het beheersen van de geïdentificeerde 

risico’s vindt plaats door:
 – een beschrijving van de wijze waarop de gehanteerde veiligheidsaanpak tot uitvoering 

wordt gebracht, met aandacht voor de concrete doelstellingen, plannen inclusief de daaruit 
voortvloeiende preventieve en repressieve maatregelen;

 – transparante, eenduidige en voor ieder toegankelijke verdeling van verantwoordelijkheden 
op de werkvloer voor de uitvoering en handhaving van veiligheidsplannen en maatregelen; 

 – duidelijke vastlegging van de vereiste personele inzet en deskundigheid voor de verschillen 
taken; 

 – een duidelijk en actieve centrale coördinatie van veiligheidsactiviteiten.
• Aanscherping veiligheidsaanpak: 
  De veiligheidsaanpak dient continu aangescherpt te worden op basis van:

 – het periodiek, maar in ieder geval bij iedere wijziging van uitgangspunten, uitvoeren van 
(risico)analyses, observaties, inspecties en audits (proactieve aanpak);

 – een systeem van monitoring en onderzoek van incidenten, bijna-ongevallen en ongevallen, 
alsmede een deskundige analyse daarvan (reactieve aanpak); op basis hiervan worden 
evaluaties uitgevoerd (die verbeterpunten aan het licht brengen waarop actief kan worden 
gestuurd) en wordt eventueel door het management de veiligheidsaanpak bijgesteld.

• Managementsturing, betrokkenheid en communicatie:
 Het management van de betrokken partijen/organisaties dient:

 – intern zorg te dragen voor duidelijke en realistische verwachtingen ten aanzien van de 
veiligheidsambitie, zorg te dragen voor een klimaat van continue verbetering van de 
veiligheid op de werkvloer door in ieder geval het goede voorbeeld te geven en ten slotte 
voldoende mensen en middelen hiervoor beschikbaar te stellen;

 – extern duidelijk te communiceren over de algemene werkwijze, wijze van toetsing daarvan, 
procedures bij afwijkingen etc. op basis van heldere en vastgelegde afspraken met de 
omgeving.
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4 ParTiJen en veranTWOOrDeliJkheDen

Dit hoofdstuk beschrijft welke partijen betrokken waren bij het ongeval te Stavoren en wat hun 
rollen en verantwoordelijkheden zijn. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen bedrijven (4.1), 
koepel organisaties (4.2) en overheidsinstanties (4.3). 

4.1 bedrijven

De slijptrein die bij Stavoren is verongelukt was ten tijde van het ongeval zelfstandig rijdend over 
in dienst zijnd spoor onderweg naar het inzetgebied. De bewuste treinrit was dus zowel onderdeel 
van het treinverkeer als van het slijpproject.

Treinverkeer
De slijptrein was eigendom van Speno International, een buitenlands bedrijf dat gespecialiseerd is 
in het slijpen van spoorstaven. De bewuste overbrengingsrit van de slijptrein gebeurde ‘onder de 
vlag’ (formele verantwoordelijkheid) van BAM Rail. Dat bedrijf is een in Nederland gevestigde 
spooraannemer, die tevens erkend is als spoorwegonderneming (en daarmee bevoegd is tot het 
rijden met treinen over in dienst zijnd spoor). Ook de aanvraag voor de treinrit bij de beheerder 
van de spoorweginfrastructuur (ProRail) was door BAM Rail verzorgd. 

Tijdens de treinrit werd piloterend gereden: de trein werd bediend door een Italiaanse voertuig-
bedienaar die in dienst was bij Speno en die ‘gepiloteerd’ werd door een Nederlandse machinist. 
Het betrof een bevoegde machinist, die in dienst was bij Spoorflex55 (zijnde een door IVW erkende 
leverancier van spoorpersoneel) en door BAM Rail werd ingehuurd.

Het beheer van het betreffende baanvak was middels een beheerconcessie belegd bij ProRail. 
Naast de zorg voor de veilige berijdbaarheid (onderhoud) van het baanvak had ProRail de 
capaciteits  aanvraag voor de treinrit en de buitendienststelling toegekend (dienstregeling) en was 
verantwoordelijk voor de treindienstleiding (verkeersleiding).

In paragraaf 3.1.1 is beschreven wat de wet- en regelgeving voorschrijft met betrekking tot de 
beheersing van de veiligheidsrisico’s bij treinritten. De essentie is dat de verantwoordelijkheid voor 
de risicobeheersing is belegd bij de infrastructuurbeheerder en de vervoerder (in casu ProRail en 
BAM Rail). Zij dienen ervoor te zorgen dat de risico’s op grond van een adequate RI&E middels 
passende maatregelen tot ALARP-niveau worden teruggedrongen. Daarnaast waren bij het voorval 
bij Stavoren nog twee andere bedrijven betrokken en medeverantwoordelijk, namelijk de voertuig-
houder van de slijptrein (Speno) en de personeelsleverancier (Spoorflex). De wet- en regelgeving 
schrijft voor dat deze twee bedrijven er respectievelijk voor moeten zorgen dat de uitrusting en 
technische staat van de slijptrein en de opleiding en geoefendheid van de machinist aan de 
verplichtingen voldoen. 

55 Spoorflex heeft enkele weken na het ongeval bij Stavoren surseance van betaling aangevraagd en is 
inmiddels failliet verklaard.
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Figuur 11: Schematisch overzicht van de verantwoordelijkheidstoedeling vanuit de spoorwegwet.

Slijpproject
De betreffende treinrit vond plaats in het kader van later die nacht uit te voeren slijpwerkzaamheden, 
die op hun beurt onderdeel waren van een omvangrijk slijpproject. Bij dat project was ProRail de 
opdrachtgever. ProRail heeft het slijpproject, middels een Europese aanbesteding, uitbesteed. 
Speno en BAM Rail hebben zich gezamenlijk ingeschreven in de vorm van een zogenaamde 
‘gekantelde combinatie’.56 De aanbesteding vond plaats in 2007, met als uitkomst dat de slijpwerk-
zaam heden voor de periode 2008-2011 werden gegund aan Speno (als hoofdaannemer) en BAM 
Rail (als onderaannemer). In het kader van deze opdracht zijn Speno en BAM Rail een 
samen werkingsovereenkomst aangegaan en daarin is onder andere overeengekomen dat BAM Rail 
de overbrengingsritten zou verzorgen, inclusief het plannen en aanvragen van de ritten alsmede 
het leveren van een bevoegde machinist. 

Ten tijde van het ongeval was er - zoals al eerder opgemerkt - sprake van een machinist die door 
BAM Rail werd ingehuurd bij een personeelsleverancier (Spoorflex). BAM Rail huurde in het kader 
van de slijpwerkzaamheden ook ander personeel en diensten in bij Spoorflex. Figuur 12 bevat een 
schematisch overzicht van de relaties tussen de betrokken bedrijven. Er was, zoals met gele pijlen 
aangegeven, sprake van de volgende drie ‘contracten’: een raamovereenkomst tussen ProRail 
(opdrachtgever) en Speno (hoofdaannemer), een samenwerkingsovereenkomst tussen Speno 
(hoofdaannemer) en BAM Rail (onderaannemer) en een overeenkomst over inhuur van personeel 
en diensten tussen BAM Rail en Spoorflex.

opdrachtgever

opdrachtnemers
(gekantelde cmbinatie)

samen-
werkings-

overeenkomst
personeelsleverancier

ProRail

BAM Rail
onderaannemer

Speno
hoofdaannemer

Spoorflex

raamovereenkomst

inhuur personeel
en diensten

Figuur 12: Schematisch overzicht van de betrokken bedrijven en hun rol bij ‘het slijpproject’

56 Bij een ‘gekantelde combinatie’ is sprake van een aanbesteding aan een combinatie van partijen, waarbij 
één partij optreedt als hoofdaannemer en één of meer andere partijen optreden als subcontractor.
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In de paragrafen 3.1.2 en 3.2.1 is beschreven wat de arbeidsomstandighedenwetgeving en de 
bijbehorende brancheregelgeving bij uitbestede onderhoudswerkzaamheden aan de spoorinfra-
structuur verlangt van de betrokken bedrijven. De essentie is schematisch weergegeven in Figuur 
13 en komt op het volgende neer:
• De opdrachtgever (in casu ProRail) moet zorgen voor:

 – inventarisatie/analyse van de risico’s en beoordeling te nemen maatregelen (vast te leggen 
in een V&G-plan Ontwerp);

 – wegnemen/beheersen van de door haar beïnvloedbare risico’s;
 – algemene coördinatie en integraal toezicht op de V&G-activiteiten.

• De opdrachtnemers (in casu hoofdaannemer Speno, subcontractor BAM Rail en subcontractor 
Spoorflex) moeten zorgen voor:
 – binnen het kader van het V&G-plan Ontwerp en op basis van een eigen inventarisatie/

analyse van de risico’s, de beheersmaatregelen uitwerken (en vastleggen in een V&G-plan 
Uitvoering);

 – coördinatie en uitvoering van de beheersmaatregelen.

opdrachtgever

ProRail

opdrachtnemers

Speno en
BAM Rail

RI&E en
bepaling

maatregelen

RI&E en
bepaling

maatregelen

beheers-
maatregelen

opdrachtgever

algemene
coördinatie
V&G-act.

integraal
toezicht
V&G-act.

opdracht

beheers-
maatregelen
opdr. nemer

coördinatie
uitvoering
V&G-plan

V&G-plan
Ontwerp

V&G-plan
Uitvoering

Figuur 13: Verantwoordelijkheden bij uitbestede werkzaamheden

Rollen en verantwoordelijkheden van de betrokken bedrijven
Het vorenstaande betekent dat de rollen en verantwoordelijkheden van de betrokken bedrijven 
zowel kunnen worden bezien vanuit het perspectief van de spoorwegveiligheid als dat van de 
arbeidsveiligheid. Onderstaande tabel toont een overzicht van de rollen en verantwoordelijkheden 
van de vier bedrijven die betrokken waren bij het ongeval te Stavoren.
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Bedrijf rollen en verantwoordelijkheden 
vanuit het perspectief van 
spoorwegveiligheid

rollen en verantwoordelijkheden 
vanuit het perspectief van 
arbeidsveiligheid

ProRail INFRASTRUCTUURBEHEERDER 
• zorgen voor veilige berijdbaarheid 

van het spoorwegnet, alsmede 
veilige capaciteitsverdeling en 
treindienstleiding van het 
spoorverkeer; 

• ALARP-beheersing van de risico’s 
verbonden aan het beheer en 
gebruik van het spoorwegnet. 

OPDRACHTGEVER
• opstellen ontwerpversie V&G-plan 

o.b.v. een risicoanalyse en bepaling 
van de beheersmaatregelen;

• uitvoeren van het opdracht gevers deel 
van de beheers maatregelen; 

• beoordelen en kiezen van aannemer(s); 
• algehele coördinatie van en integraal 

toezicht op V&G beheers maat regelen.

Speno VOERTUIGHOUDER SLIJPTREIN
• zorgen voor voorgeschreven 

uitrusting en technische staat van de 
slijptrein.

OPDRACHTNEMERS (met Speno als 
hoofdaannemer en BAM Rail als 
subcontractor)
• opstellen van de uitvoeringsversie 

van het V&G-plan o.b.v. het V&G-plan 
ontwerp, een eigen risicoanalyse en 
bepaling beheers maatregelen; 

• uitvoeren van het opdracht nemers  deel 
van de beheers maatregelen; 

• coördineren van de uitwerking en 
invulling van de V&G beheers-
maatregelen. 

BAM Rail SPOORWEGONDERNEMING
• ALARP-beheersing van de risico’s 

verbonden aan de treinrit; 
• zorgen voor adequate opleiding en 

training van de machinist en de 
voertuigbedienaar. 

Spoorflex PERSONEELSLEVERANCIER
• zorgen voor adequate opleiding/

oefening machinist. 

OPDRACHTNEMER
• invulling beheersmaatregelen door 

eigen personeel.

Op te merken valt dat de Spoorwegwetgeving en de Arbowetgeving elkaar bij onderhavig ongeval 
‘overlappen’. Dat komt doordat de aard van de werkzaamheden ten tijde van het ongeval bestond 
uit het uitvoeren van een treinrit. Zo gezien geldt met name voor Prorail (als beheerder van de 
spoorinfrastructuur en opdrachtgever van het slijpproject) en BAM Rail (als formele vervoerder 
voor de treinrit en opdrachtnemer voor het slijpproject) dat zij op grond van twee verschillende 
wetten verantwoordelijk waren voor de beheersing van dezelfde veiligheidsrisico’s, namelijk de 
risico’s die verbonden waren aan de bewuste overbrengingsrit van de slijptrein.

4.2 kOepelOrganisaties

In het kader van het ongeval te Stavoren zijn de volgende twee koepelorganisaties van belang:
• De Stichting railAlert beheert de brancheregelgeving met betrekking tot de arbeidsveiligheid bij 

het werken aan de spoorinfrastructuur (het NVW/VVW, zie 3.2.1). In de Stichting zijn de betrokken 
bedrijven (ProRail, de procescontractaannemers en de ingenieursbureaus) vertegen woordigd, 
alsmede de betrokken inspecties (Arbeidsinspectie en Inspectie Verkeer en Waterstaat).

• De Vereniging Spoorwegregelgeving en Documentatie (VSD) zorgt ten behoeve van haar leden 
voor het beheren, in stand houden, bewerken, aanpassen en wijzigen van het Handboek 
Vervoersproces (zie 3.2.3). Het ledenbestand bestaat uit een groot deel van de vervoers bedrijven, 
aannemers, beveiligingsbedrijven en personeelsleveranciers die in de spoorsector actief zijn.
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4.3 Overheidsinstanties

In onderstaande figuur is schematisch aangegeven welke overheidsinstanties bij het ongeval 
betrokken waren en wat hun rol was.

Minister
VenW

beleid
spoor-

veiligheid

spoor-
wet-

geving

beheer-
concessie
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verlening

+
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Arbo-
wet-
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beleid
arbeids-

veiligheid

Minister
SZW

Arbeids-
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Inspectie
VenW

Figuur 14: Schematisch overzicht van de betrokken overheidsinstanties en hun rollen

De taken en verantwoordelijkheden van voornoemde instanties zijn onderstaand nader toegelicht. 
Daarbij is, analoog aan de eerdere beschrijving van de verantwoordelijkheden van de bedrijven, 
onderscheid gemaakt tussen de spoorwegveiligheid en de arbeidsveiligheid.

a) Spoorwegveiligheid
De systeemverantwoordelijkheid voor de spoorwegveiligheid ligt bij de minister van Verkeer en 
Waterstaat.57 Dit betekent dat de minister verantwoordelijk is voor het formuleren van beleid, het 
functioneren van de wettelijke kaders, het initiëren van nieuwe wet- en regelgeving en de instelling, 
inrichting en het functioneren van het toezicht op de spoorwegveiligheid.58 Verder is de minister 
verantwoordelijk voor het verlenen van vergunningen en certificaten. In het onderhavige onderzoek 
betreft dat: de goedkeuring van het VMS van ProRail, de verlening van het veiligheidsattest van BAM 
Rail, de certificering van Spoorflex als erkende personeelsleverancier en de verlening van het inzet -
certificaat voor de slijptrein. De minister van Verkeer en Waterstaat is tevens verantwoordelijk voor het 
opstellen van de kaders voor het beheer en onderhoud van de hoofdspoorweginfrastructuur. Deze 
kaders liggen vast in de concessie die de minister verleent aan de infrastructuurbeheerder (ProRail). 

Het toezicht op de naleving van de Spoorwegwet en het verlenen van de vergunningen/certificaten 
is door de minister van Verkeer en Waterstaat belegd bij de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW). 
IVW is tevens (sinds 2006) aangewezen als Veiligheidsinstantie (National Safety Authority, NSA).59 
In die hoedanigheid omvat het takenpakket van IVW, naast eerdergenoemde vergunningverlening/
certificering en handhaving, ook het bevorderen/ontwikkelen van het regelgevingskader en de 
voorschriften betreffende de spoorwegveiligheid.

b) Arbeidsveiligheid
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is verantwoordelijk voor het beleid en de 
wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsveiligheid, alsmede voor het toezicht op de naleving 
daarvan. De Arbeidsinspectie (AI) is, onder verantwoordelijkheid van de minister van SZW, belast 
met toezicht/handhaving van de Arbeidsomstandighedenwet. Sinds 1 januari 2010 is IVW 
medebevoegd tot dat toezicht voor wat betreft het arbeidsrisico ‘aanrijdgevaar bij werkzaam heden 
aan het spoor’. 

57 Sinds 14 oktober 2010 is de benaming van de portefeuille ‘Infrastructuur en Milieu’. In dit rapport wordt de 
portefeuille aangeduid met de benaming zoals die gold ten tijde van het voorval: ‘Verkeer en Waterstaat’.

58 Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Derde kadernota railveiligheid, juni 2010, pagina 24.
59 De spoorwegveiligheidsrichtlijn schrijft onder andere voor dat in alle lidstaten een veiligheidsinstantie 

moet worden ingesteld. In Nederland is IVW (met ingang van 21-12-2006) aangewezen als veiligheids-
instantie in de zin van de spoorwegveiligheidsrichtlijn.
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5 analYSe

5.1 OnderzOeksvragen

De centrale vraag van dit onderzoek luidt: Welke lering kan uit het ongeval te Stavoren worden 
getrokken ten aanzien van de risicobeheersing bij overbrengingsritten van slijptreinen, de 
regelgeving daaromtrent en het toezicht daarop?

Deze centrale vraag is uitgewerkt in vijf onderzoeksvragen, waarbij de volgende overwegingen een 
rol hebben gespeeld:
• De basis van het onderzoek bestaat, zoals gebruikelijk bij onderzoeken van de Raad, uit het 

bepalen van de directe oorzaken van het ongeval en de achterliggende factoren die daarbij een 
rol hebben gespeeld. Bij de achterliggende factoren is tevens van belang of deze uniek zijn voor 
het ongeval of een meer structureel karakter hebben.

• Bij de beoordeling van de risicobeheersing is het van belang vast te stellen waardoor de 
betrokken bedrijven de achterliggende oorzaken vooraf niet hebben onderkend en waarom zij 
geen doeltreffende beheersmaatregelen hebben genomen. Daarbij is ook relevant wat de 
vigerende wet- en regelgeving in dit verband voorschrijft, alsmede het toezicht van de overheid 
op de naleving ervan.

• Bijzonder aan onderhavige treinrit was dat deze plaatsvond in het kader van onderhouds-
werkzaamheden aan de spoorinfrastructuur, waarvan de uitvoering door de beheerder van de 
infrastructuur was uitbesteed. Daarom is het belangrijk na te gaan in hoeverre het uitbesteden 
een rol heeft gespeeld bij het falen van de risicobeheersing.

De vijf onderzoeksvragen zijn:
1. Wat waren de directe oorzaken van het ongeval en welke achterliggende factoren speelden 

daarbij een rol?
2. In hoeverre waren de achterliggende factoren uniek voor dit ongeval?
3. Hoe zijn de bedrijven te werk gegaan bij de beheersing van de veiligheidsrisico’s van de 

overbrengingsritten van slijptreinen en in hoeverre hebben zij daarbij invulling gegeven aan 
hun (eigen) verantwoordelijkheden. 
a. In hoeverre hebben de betrokken bedrijven de veiligheidsrisico’s bij de overbrengingsritten 

 van de slijptreinen vooraf in kaart gebracht?
b. Hoe zijn de betrokken bedrijven met de risico’s omgegaan en welke rol heeft de vigerende 

wet- en regelgeving daarbij gespeeld?
c. In hoeverre hebben de betrokken bedrijven lering getrokken uit eerdere vergelijkbare 

voorvallen?
d. Hoe is de risicobeheersing van de overbrengingsritten aangepakt bij de uitbesteding en in 

 hoeverre heeft die aanpak een rol gespeeld bij het falen van de risicobeheersing?
4. In hoeverre heeft de overheid toezicht gehouden op de naleving van de relevante wet- en 

regelgeving?
5. Welke maatregelen hebben de betrokken bedrijven en de overheid naar aanleiding van het 

ongeval in Stavoren getroffen?
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5.2 OnderzOeksvraag 1: directe OOrzaken en achterliggende factOren

De oorzaken en achterliggende factoren zijn geordend op basis van de in bijlage 1 weergegeven 
Tripod-analyse.

5.2.1 Directe oorzaken
De directe oorzaak van het treinongeval in Stavoren is dat de trein te laat werd afgeremd. Bij de 
gevoerde snelheid van ongeveer 95 km/uur bedraagt de remweg normaal gesproken circa 800-1000 
meter, terwijl de remming pas werd ingezet op een afstand van ongeveer 150 meter vanaf het 
stootjuk. Dat blijkt uit de geanalyseerde registraties van de Automatische Ritregistratie (ARR) van 
de slijptrein (zie Bijlage 3). Deze gang van zaken is bevestigd door de voertuigbedienaar en de 
(piloterende) machinist. 

Het onderzoek aan de slijptrein en de spoorinfrastructuur (zie Bijlage 3) heeft aangetoond dat er 
geen sprake is geweest van een mankement aan het remsysteem van de trein of gladheid van de 
spoorstaven.

Er was sprake van drie veiligheidsmaatregelen die ertoe dienden de trein tijdig tot stilstand te laten 
komen, maar deze hebben niet voorkomen dat de slijptrein bij Stavoren met hoge snelheid tegen 
het stootjuk reed. Deze drie maatregelen en het falen daarvan worden hieronder toegelicht. 

• Seinopvolging door machinist 
  Het baanvak was voorzien van een seinsysteem. Dat is een stelsel van (licht)seinen en borden, 

die elk een eenduidig gedefinieerde betekenis hebben en machinisten zijn verplicht om deze op 
te volgen. Het correct opvolgen van het seinsysteem leidt ertoe dat de treinen tijdig stoppen 
voor gevaarpunten. Voorwaarde is uiteraard dat de infrastructuurbeheerder de seinen en borden 
op de juiste wijze plaatst en onderhoudt en dat de machinisten deze tijdig waarnemen en correct 
interpreteren. Om de trein door een normale remming tijdig tot stilstand te laten komen, had 
het remsysteem op achthonderd tot duizend meter vóór het station Stavoren moeten worden 
bediend. Daartoe was op ongeveer twaalfhonderd meter voor het station een sein naast het 
spoor geplaatst, met de betekenis: afremmen tot 40 km/uur of zoveel minder als nodig is om 
voor het volgende sein te kunnen stoppen. Het sein, bestaande uit drie borden (samen aangeduid 
als keperbaak), is echter niet waargenomen of niet bewust als zodanig onderkend door de 
machinist. Daardoor werd niet tijdig tot bediening van het remsysteem besloten, met als gevolg 
dat de feitelijke remming pas ongeveer 150 meter voor het stootjuk werd ingezet.

 
• ATB-bewaking seinopvolging
  Het baanvak was voorzien van een ATB-systeem. Dat systeem stuurt op bepaalde plaatsen 

informatie naar de ATB-installatie in de trein over de lengte van het baanvak dat veilig bereden kan 
worden en over de snelheid waarmee dat maximaal mag gebeuren. Normaal gesproken zorgt het 
ATB-systeem ervoor dat er bij te snel rijden of te late handmatige bediening van het remsysteem 
eerst een attentiesignaal aan de machinist wordt gegeven en – bij niet opvolgen daarvan – 
vervolgens een automatische remingreep plaatsvindt. Voorwaarde is dat het ATB-systeem in de 
baan correct communiceert met het ATB-systeem in de trein. Echter: Het baanvak tussen 
Leeuwarden en Stavoren is voorzien van ATB-NG, terwijl in de slijptrein (alleen) ATB-E aanwezig 
was en dat systeem is niet compatibel met ATB-NG. Als gevolg daarvan kreeg de machinist bij het 
passeren van het keperbaak geen attentiesignaal en vond er geen automatische remingreep plaats 
toen het remsysteem niet tijdig werd bediend.

• ATB-bewaking snelheidsbeperking
  De slijptrein was voorzien van ATB-E en dat systeem is zodanig uitgevoerd dat indien er geen 

ATB-EG signaal uit de baan wordt ontvangen er automatisch een remingreep volgt als de 
treinsnelheid boven 40 km/uur komt. Die snelheidsbeperkende functie heeft niet gefunctioneerd 
omdat de ATB-treinapparatuur door de zogenaamde uitschakelsectie aan het begin van het 
baanvak automatisch naar de buitendienstmodus was omgeschakeld. 

5.2.2 Achterliggende factoren
Onderstaand is aangegeven welke achterliggende factoren een rol hebben gespeeld bij het falen 
van voornoemde drie veiligheidsmaatregelen.
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Verklaring voor niet opvolgen seinsysteem door machinist 
Het seinsysteem heeft gefaald in de zin dat bij nadering van Stavoren een sein (in de vorm van een 
keperbaak) met een remopdracht, niet tot bediening van het remsysteem heeft geleid. Dat kwam 
doordat de machinist van de slijptrein het keperbaak ofwel niet heeft waargenomen ofwel niet als 
remopdracht heeft onderkend. Daarbij speelden de volgende vijf zaken een rol: 1) vanwege een 
verkeerd verwachtingspatroon verwachtte de machinist een ander soort sein, 2) het keperbaak is 
ongebruikelijk en had bij onderhavige machinist geen hoge attentiewaarde, 3) het keperbaak was 
gedurende relatief korte tijd en weinig opvallend zichtbaar, 4) de aandacht van de machinist was in 
de betreffende periode afgeleid van zijn rijtaak en 5) de machinist kon de treinpositie moeilijk 
afleiden uit de plaatsaanduidingsbordjes. Hierna worden deze vijf zaken nader toegelicht.

1) Verwachtingspatroon machinist was onjuist
De machinist van de slijptrein had een verkeerd verwachtingspatroon omtrent de uitvoering van 
het seinsysteem en als gevolg daarvan was hij op zoek naar een snelheidsverminderingsbord en 
was zijn aandacht niet gericht op het keperbaak. Vanwege gebrekkige bekendheid met het baanvak 
had hij een tekening geraadpleegd en die tekening kwam op dit punt niet overeen met de werkelijke 
situatie. Op de tekening was namelijk aangegeven dat er kort voor Stavoren twee snelheidsborden 
(respectievelijk afremmen tot 40 km/uur en maximum snelheid 40 km/uur) langs de baan zouden 
staan. De betreffende borden hebben er in het verleden inderdaad gestaan, maar zijn in 2006 
verwijderd. De machinist heeft verklaard dat hij de snelheidsborden wilde gebruiken als 
referentie punt voor ‘het naderen van Stavoren’. De machinist heeft zijn aandacht niet gericht op 
het keperbaak zelf, dat eveneens op de tekening was aangegeven. Hierbij heeft mogelijk een rol 
gespeeld dat het keperbaak – zoals verderop onder 2 is toegelicht – zeer weinig wordt toegepast 
en de machinist er niet of nauwelijks ervaring mee had. Dat de machinist ‘op zoek’ was naar een 
snelheidsbord kan hebben meegespeeld bij het feit dat hij het keperbaak niet (bewust) heeft 
waargenomen. Dit fenomeen (iets over het hoofd zien omdat men naar iets anders op zoek is) 
wordt ‘inattentional blindness’ genoemd.

Uit het onderzoek is gebleken dat in dit verband de volgende zaken een rol hebben gespeeld:
• Gebrekkige wegbekendheid machinist
  De machinist werd ingezet op slijptreinen in geheel Nederland. Dientengevolge kwam hij op 

bepaalde baanvakken (met name de nevenlijnen) met een lage frequentie. 
  De bekendheid met het baanvak (de zogenaamde wegbekendheid) van de machinist was 

getoetst door zijn vakinhoudelijk leidinggevende (van Spoorflex). Die leidinggevende kon echter 
tegenover de Onderzoeksraad niet aantonen dat hij zelf goed bekend was met het bewuste 
baanvak. Hierbij valt op te merken dat men de wegbekendheidtoets in dergelijke gevallen laat 
doen door een vakinhoudelijk leidinggevende van de reizigersvervoerder die regulier op het 
baanvak rijdt. Dat is in onderhavig geval niet gebeurd.

  Verder was niet aantoonbaar dat de machinist zijn wegbekendheid voldoende had ‘onderhouden’. 
Ten aanzien hiervan geldt als norm dat een machinist minimaal één keer per twaalf maanden 
op een baanvak dient te komen. Volgens de betreffende administratie was het 14 maanden 
geleden dat de machinist op het baanvak Leeuwarden-Stavoren was geweest. De machinist 
heeft zelf verklaard dat hij ongeveer een half jaar voor het ongeval nog een keer met een 
reizigerstrein is meegereden, maar daarvan is geen bevestiging gevonden. 

  Te constateren valt dat het feit dat de machinist niet aantoonbaar voldeed aan de norm voor 
(onderhoud van) wegbekendheid, zowel voor Spoorflex (als werkgever) als BAM Rail (als formele 
vervoerder) geen belemmering heeft gevormd om de betreffende machinist in te zetten op 
deze rit. 

• Fout in tekening
  Bij zijn voorbereiding op de overbrengingsrit had de machinist gebruik gemaakt van een 

beeldinstructie (tekening) van het baanverloop en het seinstelsel die hem was verstrekt ten 
behoeve van de later die nacht uit te voeren slijpwerkzaamheden.60 De machinist vergeleek 
deze beeldinstructie met de zgn. wegwijzer. Dat is een door ProRail verstrekte schematische 
baanvakweergave, bestemt voor machinisten. De beeldinstructie en de wegwijzer gaven 
dezelfde informatie over de situatie bij Stavoren. 

60 Hoewel de bewuste beeldinstructie afgeleid was van de officiële tekening van ProRail, was deze formeel 
niet bestemd voor het ‘opfrissen van wegbekendheid’.
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  Op beide tekeningen stond echter een fout in de zin dat kort voor Stavoren onterecht 
snelheidsborden waren aangegeven. Die fout bleek zich ook te bevinden in de officiële tekening 
van ProRail, die aan de beeldinstructie en wegwijzer ten grondslag lag. De fout is ontstaan tijdens 
het digitaliseringsproces dat ProRail omstreeks 2005 heeft uitgevoerd. Bij dat proces is van alle 
tekeningen die nog niet digitaal beschikbaar waren door middel van scannen een digitale versie 
gemaakt. Bij het scannen is voor het baanvak Leeuwarden - Stavoren abusievelijk een verouderde 
tekening (waarop de reeds verwijderde snelheidsborden nog wel waren aangegeven) gebruikt. 
Deze fout was niet eerder aan het licht gekomen, waarbij heeft meegespeeld dat er geen 
systematische controle van de gescande tekeningen had plaatsgevonden en er in de afgelopen 
jaren geen ingrijpende werkzaamheden aan het baanvak (met gebruikmaking van de tekeningen) 
zijn uitgevoerd.

• Late wijziging werkplan
  De planning van de slijpwerkzaamheden werd tijdens de overbrengingsrit gewijzigd. Volgens 

het oorspronkelijke werkplan zou het slijpen gebeuren in de richting Sneek à Stavoren. In het 
gewijzigde plan werd de werkrichting omgekeerd. Gevolg daarvan was dat de overbrengingsrit 
op de heenreis niet reeds halverwege het baanvak (in Sneek), maar pas aan het einde van het 
baanvak (in Stavoren) eindigde. Op dit laatste gedeelte van de rit hoefde de machinist zich 
volgens het oorspronkelijke plan niet voor te bereiden. De machinist had zich wel verdiept in 
het laatste gedeelte van het traject (Sneek–Stavoren) maar minder dan op het eerste gedeelte 
(Leeuwarden–Sneek).

2) Keperbaak is ongebruikelijk sein
Vóór Stavoren bevond zich niet zoals gebruikelijk een lichtsein. Er stond alleen een zogenaamd 
keperbaak op ongeveer twaalfhonderd meter voor het einde van het spoor. Het keperbaak heeft 
eenzelfde betekenis als een geel tonend lichtsein (afremmen tot 40 km/uur of zoveel lager als 
nodig is om voor het eerstvolgende stoptonende sein te kunnen stoppen). Er is echter wel een 
belangrijk verschil: machinisten komen met grote regelmaat geel tonende lichtseinen tegen, terwijl 
het merendeel van hen (waaronder onderhavige machinist) vrijwel nooit een keperbaak tegenkomt. 
Dat verschil komt doordat er langs het Nederlandse spoor in totaal ruim tienduizend lichtseinen 
staan, terwijl er slechts op een zeer beperkt aantal (20) plaatsen keperbaken staan. Daar komt nog 
bij dat alle keperbaken staan op baanvakken waar het overgrote deel van de machinisten 
(waaronder onderhavige machinist) zelden of nooit rijdt. Om die reden krijgt het keperbaak weinig 
aandacht in de opleiding van de machinisten en doen de meesten van hen er geen praktijkervaring 
mee op. Gevolg daarvan is dat het keperbaak voor het overgrote deel van de machinisten geen 
hoge attentiewaarde heeft. Omdat een geeltonend lichtsein in de meeste gevallen wordt gevolgd 
door een stoptonend sein, heeft het gele lichtsein voor machinisten (en bij dit ongeval wellicht ook 
de Italiaanse voertuigbedienaar) een hoge attentiewaarde. Bovendien leidt het zien ervan bij 
ervaren machinisten vrijwel automatisch (routinematig) tot de bijbehorende remhandeling. Het 
opvolgen van een keperbaak vereist daarentegen een grotere mentale inspanning en dat kan de 
eerder genoemde ‘inattentional blindness’ hebben versterkt. 

3) Keperbaak was kortstondig zichtbaar
Het keperbaak bij Stavoren is, evenals de andere keperbaken, niet van verlichting voorzien. 
Daardoor was het keperbaak, althans bij duisternis, alleen zichtbaar gedurende de relatief korte 
periode dat de frontseinen (koplampen) van de trein op het keperbaak schenen. Deze periode 
duurde, mede gelet op het feit dat de slijptrein ongeveer 100 km/uur reed en volgens de machinist 
dimlicht voerde, waarschijnlijk minder dan tien seconden. Een lichtsein, dat zelf licht uitstraalt, zou 
vanaf grotere afstand en dus gedurende langere tijd (enkele tientallen seconden) alsmede 
opvallender zichtbaar zijn geweest.

4) Machinist was afgeleid
De machinist had kort voor het ongeval een verminderde aandacht voor de seinen. Rond het tijdstip 
dat de trein het keperbaak naderde en passeerde, was de machinist bezig met het bestuderen van 
documentatie en in overleg met een slijptreinmedewerker. Daardoor had hij minder aandacht voor 
de te berijden rijweg, wat de kans op het tijdig onderkennen van zijn onjuiste verwachtingspatroon 
en op het tijdig waarnemen en juist interpreteren van het keperbaak (verder) heeft verkleind. 
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Met betrekking tot het afgeleid zijn van de machinist speelden de volgende vier zaken een rol:
• Pilotering
  Tijdens de overbrengingsrit van de slijptrein was – zoals eerder toegelicht – sprake van 

piloteren. Daarbij gebeurt de bediening van de trein niet zoals gebruikelijk door de machinist 
maar door een voertuigbedienaar. De taak van de piloterende machinist bestaat, naast het 
eventueel overleg met de treindienstleider, uit het waarnemen van de seinen/borden en het op 
grond daarvan geven van rij- c.q. remopdrachten aan de voertuigbedienaar. Dit laatste is een 
onvolledige, visuele taak met een lage mentale belasting, waardoor de kans groter is dat de 
aandacht van de piloterende machinist zich ook zal richten op andere zaken.

• Meerijden in cabine
  Tijdens de overbrengingsrit van de slijptrein naar Stavoren bevonden zich, naast de machinist 

en de voertuigbedienaar, twee slijptreinmedewerkers in de trein. Eén van hen bevond zich 
(samen met de machinist en de voertuigbedienaar) in de voorste cabine. De andere zat in de 
achterste cabine. Terwijl de slijptrein de ongevalplaats naderde, ontstond er in de voorste cabine 
overleg tussen de medewerker en de machinist. In verband daarmee raadpleegde de machinist 
tevens documentatie. De machinist heeft verklaard dat deze derde persoon (die achter hem zat) 
vragen stelde en dat hij hem bij de beantwoording daarvan enkele malen kortstondig heeft 
aangekeken (waardoor hij tijdelijk geen zicht had op het spoorgedeelte vóór de trein).

• Late wijziging werkplan
  De eerdergenoemde ‘last minute’ wijziging van het werkplan heeft in dit verband mogelijk een 

rol gespeeld. De medewerker die tijdens de overbrengingsrit als piloterende machinist optrad, 
zou namelijk tijdens de later die nacht uit te voeren slijpwerkzaamheden als Werktreinbegeleider 
(WTB) fungeren. In combinatie met het feit dat het de bedoeling was dat de slijpwerkzaamheden 
meteen zouden aanvangen nadat de slijptrein in Stavoren arriveerde, werd er in zekere zin 
druk op hem uitgeoefend om zich al tijdens de overbrengingsrit te verdiepen in de consequenties 
van de werkplanwijziging. 

• Gebruik verschillende talen
  Doordat de (Italiaanse) slijptreinmedewerkers geen Nederlands en slechts beperkt Engels en 

Duits spraken, moest de Nederlandse machinist in een voor hem vreemde taal met hen spreken 
en tevens regelmatig controleren of hij goed begrepen werd. Dit leidde tot mentale belasting 
van de machinist, wat ten koste ging van de aandacht die hij aan de seinen kon besteden.

5) Machinist kon treinpositie moeilijk bepalen
Doordat het ongeval bij duisternis plaatsvond en het betreffende baanvakgedeelte zich in landelijk 
gebied bevindt, was de machinist voor zijn positiebepaling vrijwel volledig aangewezen op de 
plaatsaanduidingbordjes langs het spoor. Voor plaatsbepaling zijn langs een baanvak zowel kilometer- 
als hectometerbordjes geplaatst. De kilometerbordjes zijn hoog en de hectometerbordjes laag 
geplaatst. Na het ongeval is geconstateerd dat langs het laatste gedeelte van het baanvak een deel 
van de kilometerbordjes ontbrak of zodanig was verdraaid dat ze vanuit een trein niet af te lezen 
waren (zie Bijlage 3). De machinist heeft verklaard dat het ontbreken van een deel van deze borden 
een rol heeft gespeeld bij het feit dat hij niet tijdig heeft onderkend dat de trein het eindpunt naderde. 
Hierbij kan worden aangetekend dat machinisten of werktreinbegeleiders van onder houdsmachines 
deze borden tijdens treinritten meer gebruiken dan gewone machinisten, omdat zij die borden tijdens 
de feitelijke werkzaamheden veelvuldig gebruiken.

Verklaring voor geen ATB-bewaking (seinopvolging en snelheidsbeperking) 
De ATB-bewaking heeft zoals gezegd in tweeërlei zin niet gefunctioneerd:
• Doordat de trein niet van hetzelfde ATB-systeem was voorzien als de baan (ATB-NG), kreeg de 

machinist geen attentiesignaal bij het passeren van het sein dat de remopdracht gaf, volgde er 
geen waarschuwingssignaal toen het remsysteem na passage van dat sein niet handmatig werd 
bediend en vond er geen automatische remingreep plaats toen handmatige bediening van het 
remsysteem uitbleef. 

• Doordat het ATB-systeem van de slijptrein (ATB-E) in de buitendienstmodus was geschakeld, kon 
de trein ondanks het niet compatibel zijn van de ATB-systemen, toch sneller dan 40 km/uur rijden.



41

Verder valt te constateren dat er voor het ontbreken van de ATB-bewaking geen compenserende 
veiligheidsmaatregelen waren getroffen. In dit verband speelden de volgende drie achterliggende 
factoren: 1) compatibiliteit tussen de ATB-systemen in ‘de baan’ en ‘het materieel’ is bij bepaalde 
voertuigen niet verplicht, 2) het omschakelen van de ATB-treinapparatuur naar de buitendienstmodus 
gebeurde automatisch en 3) in dergelijke situaties wordt het treffen van compenserende 
maatregelen niet expliciet voorgeschreven of afgedwongen. Hieronder zijn deze drie factoren 
toegelicht.

1) ATB-compatibiliteit infrastructuur / materieel niet verplicht
Zoals in hoofdstuk 3 is beschreven ligt in wet- en regelgeving vast dat zowel de zelfstandig rijdende 
spoorvoertuigen als de spoorinfrastructuur met een ATB-systeem moeten zijn uitgerust.61 Er zijn 
echter in de loop der tijd verschillende systemen in gebruik gekomen (ATB-EG, ATB-NG, ATB-E en 
ERTMS62) die onderling niet zonder meer compatibel zijn. De regelgeving schrijft niet voor dat met 
een voertuig alleen over een baanvak mag worden gereden als het ATB-systeem van het voertuig 
compatibel is met dat van de baan.

IVW grijpt op dit punt wel tot op zekere hoogte in door bij reizigerstreinen en locomotieven in het 
inzetcertificaat op te nemen dat deze voertuigen alleen mogen worden ingezet op baanvakken die 
met een compatibel ATB-systeem zijn uitgerust. Bij zelfstandig rijdende onderhoudsmachines 
(zoals de slijptreinen) brengt IVW die beperking echter niet aan in het inzetcertificaat, behalve dat 
ze niet mogen rijden op baanvakken met ERTMS.63 De zelfstandig rijdende onderhoudsmachines 
hoeven (met het oog op de benodigde investering) alleen voorzien te zijn van ATB-E, maar mogen 
volgens het inzetcertificaat buiten baanvakken met ATB-EG (waarmee ATB-E compatibel is) ook 
worden ingezet op baanvakken met ATB-NG (waarmee ATB-E niet compatibel is).

2) ATB-treinapparatuur automatisch omgeschakeld naar buitendienstmodus
Bij het conventionele ATB-systeem (ATB-EG) alsook het daarvan afgeleide ATB-E, is de trein apparatuur 
zo uitgevoerd dat bij het rijden op een baanvak waarop geen ATB-EG actief is de voertuigsnelheid 
automatisch wordt begrensd tot maximaal 40 km/uur. Die snelheidsbegrenzing kan worden 
opgeheven door de ATB-treinapparatuur om te schakelen naar de buitendienstmodus. Dit kan 
handmatig door het bedienen van een knop in de cabine, maar het kan ook ‘automatisch’ door vanuit 
de spoorinfrastructuur een signaal naar de treinapparatuur te sturen. Een dergelijke signaalgever 
wordt ‘ATB-uitschakelsectie’ genoemd. Als een voertuig met ATB-EG of ATB-E over een ATB- 
uitschakelsectie rijdt, wordt de buitendienstmodus van de ATB in het voertuig, afhankelijk van de 
rijrichting, automatisch in- of uitgeschakeld.

De uitschakelsecties zijn in het verleden aangebracht omdat toen niet alle baanvakken van ATB 
waren voorzien. Om te voorkomen dat treinen met ATB op lijnen die nog niet van ATB waren 
voorzien tot 40 km/uur beperkt zouden worden, werd de treinapparatuur bij het verlaten van 
ATB-gebied automatisch uitgeschakeld. Toen omstreeks 2005 alle nevenlijnen (waaronder het 
baanvak Leeuwarden - Stavoren) van ATB waren voorzien, was de reden voor de uitschakelsecties 
feitelijk vervallen. Sindsdien kon immers op alle baanvakken met ATB-bewaking sneller dan 40 km/
uur worden gereden. De uitschakelsecties aan het begin van de nevenlijnen zijn echter nog wel 
operationeel. Het gevolg daarvan is onder andere dat bij zelfstandig rijdende onderhoudsmachines, 
die alleen van ATB-E zijn voorzien, bij het oprijden van een nevenlijn automatisch de buiten-
dienst modus wordt ingeschakeld. Als gevolg daarvan kon de slijptrein sneller dan 40 km/uur rijden.

3) Compenserende maatregelen niet expliciet voorgeschreven en/of afgedwongen
Er zijn diverse maatregelen denkbaar om de risico’s te beheersen die zijn verbonden aan het rijden 
van een slijptrein met ATB-E over een baanvak met ATB-NG, zoals: (1) het voertuig laten slepen 
door een locomotief die is voorzien van ATB-NG en (2) de voertuigsnelheid beperken (bijvoorbeeld 
tot 40 km/uur). Voor die maatregelen moet een ALARP-beoordeling worden gemaakt, hetgeen 

61 Bron: Regeling keuring spoorvoertuigen artikel 26.
62 ERTMS is een in Europees verband ontwikkeld treinbeïnvloedingsysteem. De afkorting staat voor: 

European Rail Traffic Management System.
63 Dat houdt verband met het feit dat op ERTMS-baanvakken geen seinen langs het spoor staan, maar op 

cabinesignalering wordt gereden; en niet met het feit dat er dan geen technisch vangnet is om fouten 
van de machinist te corrigeren.
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inhoudt dat alle beschikbare maatregelen worden genomen tenzij aan een maatregel aantoonbaar 
onredelijke kosten en/of andere consequenties zijn verbonden. 
De betrokken bedrijven hadden geen ALARP-afweging gemaakt met betrekking tot de genoemde 
maatregelen. Hierbij kan worden aangetekend dat een dergelijke beoordeling wel van de betrokken 
bedrijven wordt verlangd op grond van de Spoorwegwet. Hoewel de ALARP-verplichting (zie 
hoofdstuk 3) niet expliciet in de Spoorwegwet is geformuleerd, ligt deze wel opgesloten in de 
zorgplicht voor de spoorwegveiligheid die in de Spoorwegwet is opgenomen (volgens welke de 
veiligheidsrisico’s met passende maatregelen afdoende moeten worden beheerst). In dit verband 
geldt verder dat IVW de betrokken spoorbedrijven, althans voorafgaande aan het ongeval bij 
Stavoren, niet aantoonbaar op deze verplichting heeft aangesproken. 

5.2.3 Deelconclusies

Deelconclusies ten aanzien van de directe en achterliggende oorzaken van het ongeval te 
Stavoren:
• De directe oorzaak van het ongeval was dat de trein bij nadering van het baanvakeinde te 

laat werd afgeremd als gevolg van enerzijds het niet opvolgen van een sein door de machinist 
en anderzijds het niet ingrijpen van het ATB-systeem. 

• Het niet opvolgen van het sein kwam doordat: 
 – de machinist een verkeerd verwachtingspatroon had omtrent de seinen / borden langs 

het baanvak en hij afgeleid was;
 – het om een ongebruikelijk sein (keperbaak) ging, waarmee de machinist niet vertrouwd 

was en dat bovendien bij duisternis gedurende kortere tijd en minder opvallend zichtbaar 
is dan de gebruikelijke lichtseinen;

 – het bepalen van de treinpositie door de machinist werd bemoeilijkt doordat een deel van 
de plaatsaanduidingsbordjes langs de baan ontbrak of niet leesbaar was.

  Ten aanzien van het verkeerde verwachtingspatroon van de machinist speelde mee, dat hij 
voor het bewuste baanvakgedeelte gebrekkige wegbekendheid bezat, hetgeen mede kwam 
doordat het werkplan in een laat stadium werd gewijzigd (waardoor een deel van de rit 
plaatsvond op een baanvakgedeelte dat volgens het oorspronkelijke plan op de terugweg in 
tegengestelde richting zou worden bereden). Bij het verkeerde verwachtingspatroon speelde 
ook mee dat op de tekeningen van het baanvak snelheidsborden stonden aangegeven die in 
werkelijkheid (reeds vijf jaar eerder) waren verwijderd.

  Ten aanzien van het afgeleid zijn van de machinist speelde dat hij de trein niet zelf bestuurde 
maar fungeerde als pilot, wat de kans groter maakte dat hij zijn aandacht op andere zaken 
richtte. Verder speelde in dit verband dat er zich tevens een slijptrein-medewerker in de 
cabine bevond, die – mede naar aanleiding van de wijziging van het werkplan – een gesprek 
voerde met de machinist. Bij dat gesprek keek de machinist, mede omdat het gesprek in een 
vreemde taal (Duits) plaatsvond, regelmatig naar de bewuste medewerker (die zich achter 
hem bevond).

• Het niet functioneren van het ATB-systeem kwam doordat de ATB-treinapparatuur niet 
compatibel was met de ATB-apparatuur van het baanvak, terwijl bovendien de ATB-trein-
apparatuur naar de buitendienstmodus was geschakeld. In dit verband speelde:
 – dat compatibiliteit tussen de ATB-systemen van trein en infrastructuur niet verplicht is;
 – dat de ATB-treinapparatuur automatisch in de buitendienstmodus werd geschakeld door 

middel van een uitschakelsectie aan het begin van het baanvak (waarvoor de feitelijke 
reden reeds in 2005 was vervallen);

 – dat de vigerende wet- en regelgeving niet expliciet compenserende beheersmaatregelen 
voorschrijft en dat IVW de betrokken bedrijven niet heeft aangesproken op de verplichting 
daartoe vanuit de wettelijk voorgeschreven zorgplicht.
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5.3 OnderzOeksvraag 2: Omvang van de prOblematiek

Deze paragraaf beschrijft in hoeverre de veiligheidsproblemen die bij Stavoren aan de orde waren, 
uniek zijn voor dat ongeval of breder spelen (een meer structureel karakter hebben). Daarbij is 
enerzijds gekeken naar de vraag of de risico’s die een rol speelden bij Stavoren ook bij andere 
slijptreinen of soortgelijke machines aan de orde zijn (zie 5.3.1) en anderzijds naar de vraag of die 
risico’s vaker tot veiligheidsincidenten hebben geleid. (zie 5.3.2).

5.3.1 Risico’s
Het ongeval in Stavoren betrof een slijptrein die over in dienst zijnd spoor reed. Slijptreinen 
behoren tot de zelfstandig rijdende onderhoudsmachines. Dit zijn machines die bedoeld zijn om op 
spoor dat buitendienst is onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. In tegenstelling tot veel andere 
onderhoudsmachines kunnen deze onderhoudsmachines zelfstandig als trein rijden. Zij hoeven dus 
niet met een locomotief overgebracht te worden naar het buitendienstgesteld gebied en daarna 
weer terug naar de plaats waar zij worden opgesteld in afwachting van de volgende werkzaamheden. 

Diverse risico’s die een rol speelden bij het ongeval te Stavoren spelen ook bij overbrengingsritten 
van andere zelfstandig rijdende onderhoudsmachines. Dit zijn:
• Ontbreken van ATB-bewaking op baanvakken met ATB-NG: het merendeel van de onderhouds-

machines is namelijk alleen met ATB-E uitgerust.
• Rijden met meerdere mensen in de cabine: veel onderhoudsmachines hebben maar één ruimte 

voor de bemanning, zodat ook tijdens de overbrengingsritten de gehele bemanning zich ‘bij de 
machinist in de cabine’ bevindt.

• Beperkte wegbekendheid: machinisten van onderhoudsmachines rijden tijdens overbrengings-
ritten soms op baanvakken waarop ze zelden worden ingezet. 

• Problemen bij locatiebepaling: het ontbreken of onleesbaar zijn van plaatsaanduidingsbordjes 
blijkt ook op andere baanvakken voor te komen.

5.3.2 Andere voorvallen
De Onderzoeksraad heeft onderzocht of zich met zelfstandig rijdende onderhoudsmachines tijdens 
overbrengingsritten vaker voorvallen voorgedaan hebben waarbij dezelfde achterliggende factoren 
speelden als bij het ongeval te Stavoren. Hiervoor is de incidentdatabase van IVW geraadpleegd.64 

Voor de periode 1 januari 2001 tot 1 juli 201065 zijn alle voorvallen met zelfstandig rijdende 
onderhoudsmachines geselecteerd, die plaatsvonden tijdens een overbrengingsrit op in dienst zijnd 
spoor66 en waarbij sprake was van een STS-passage67 (zie Bijlage 4 voor meer informatie). Er is 
gekozen voor STS-passages, omdat het ongeval in Stavoren daar in essentie ook op neer kwam: 
doordat het keperbaak niet werd opgevolgd kon de slijptrein niet meer tot stilstand worden 
gebracht vóór het stopbord dat zich op het stootjuk bevond.

De resultaten van de analyse komen er op neer, dat zich in de beschouwde periode van bijna tien 
jaar achttien STS-passages met zelfstandig rijdende onderhoudsmachines hebben voorgedaan en 
dat het daarbij in vijf gevallen om een slijptrein ging. Dit betekent dat er gemiddeld bijna twee keer 
per jaar sprake was van een STS-passage tijdens overbrengingsritten van een slijptrein of andere 
zelfstandig rijdende onderhoudsmachine. Verder is uit de analyse gebleken dat de achterliggende 
oorzaken van de vijf voorvallen met slijptreinen niet wezenlijk anders waren dan die van de dertien 
voorvallen met andere zelfstandig rijdende onderhoudsmachines. 

64 Tot 1 januari 2006 was dit Misos, daarna de Hazard database.
65 Gekozen is voor 1 juli 2010, omdat niet zeker is dat alle incidenten die na deze datum hebben 

plaatsgevonden zijn opgenomen in de database. Het ongeval in Stavoren valt dus buiten deze getallen.
66 In de databases wordt niet expliciet vermeld of een incident op in- of buiten dienstzijnd spoor heeft 

plaatsgevonden. Interpretatie heeft plaatsgevonden op basis van contextinformatie van het ongeval.
67 STS-passage staat voor Stoptonend-Sein-Passage (ofwel het voorbijrijden van een sein dat stoppen 

gebied).
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Bij voornoemde 18 STS-passages speelde, net als bij het ongeval te Stavoren, dat er geen 
ATB-bewaking was. Bij die eerdere STS-passages kwam dat doordat de trein niet van ATB-apparatuur 
was voorzien, terwijl bij het ongeval te Stavoren de slijptrein wel was voorzien van ATB-apparatuur 
maar die apparatuur niet compatibel was met de ATB-apparatuur in de baan.

Ook is nagegaan hoe het aantal STS-passages met zelfrijdende onderhoudsmachines op in dienst 
zijnd spoor zich verhoudt tot het totale aantal STS-passages. Het totale aantal STS-passages 
bedroeg in de beschouwde periode ongeveer 2.400, wat neerkomt op gemiddeld ongeveer 250 per 
jaar. Een en ander betekent dat het aantal STS-passages van zelfstandig rijdende onderhouds-
machines ‘maar’ ongeveer 7,5 promille van het totaal aantal STS-passages bedraagt. Hierbij moet 
echter wel worden aangetekend dat het aantal treinkilometers dat met dergelijke onder houds-
machines wordt gereden (minder dan 1 miljoen km per jaar) maar ongeveer 6 promille bedraagt 
van het totale aantal treinkilometers (ongeveer 145 miljoen km per jaar). Verder is de Raad van 
mening dat het, ondanks het feit dat het aantal relatief klein is, toch belangrijk is dat de specifieke 
risico’s van de overbrengingsritten worden onderkend en voor zover redelijkerwijs mogelijk worden 
geëlimineerd of beheerst. Ook STS-passages met zelfstandige rijdende onderhouds machines 
kunnen immers, zoals bij Stavoren is gebleken, ernstige gevolgen hebben.

5.3.3 Deelconclusies

Deelconclusies ten aanzien van de vraag of de veiligheidsproblemen die bij Stavoren aan de orde 
waren uniek zijn voor dat ongeval:
• Diverse risico’s die een rol speelden bij het ongeval bij Stavoren spelen ook bij overbrengings-

ritten van andere zelfstandig rijdende onderhoudsmachines. Dat geldt met name voor: rijden 
zonder ATB-bescherming op baanvakken met ATB-NG, meerdere mensen in de cabine, rijden 
met een piloterende machinist en beperkte wegbekendheid. Ook fouten in tekeningen, 
ontbrekende plaatsaanduidingsbordjes en wijziging van werkplannen komen vaker voor.

• In de periode van 2001 tot medio 2010 hebben zich in totaal achttien STS-passages met 
zelfstandig rijdende onderhoudsmachines (waarvan vijf met slijptreinen) voorgedaan, waarbij 
deels dezelfde risico’s speelden als bij het ongeval te Stavoren.

5.4 OnderzOeksvraag 3a: risicOanalyses

De basis voor een adequaat veiligheidsmanagement bestaat, zoals in paragraaf 3.3 is beschreven 
uit een inventarisatie en analyse van de risico’s die aan het bewuste proces of project verbonden 
zijn. Voor de treinrit naar Stavoren geldt dat de vigerende wet- en regelgeving expliciet van de 
betrokken bedrijven verlangt dat de risico’s worden geïnventariseerd en geanalyseerd:
• de Arbowetgeving schrijft namelijk voor dat ProRail als opdrachtgever een V&G-plan Ontwerp 

moet opstellen en dat Speno en BAM Rail (als opdrachtnemers) op basis daarvan vervolgens 
een V&G-plan Uitvoering moeten opstellen;

• de Spoorwegwetgeving verlangt van zowel de infrastructuurbeheerder (ProRail) als van de 
formele vervoerder (BAM Rail) dat zij een passende RI&E voor het treinverkeer opstellen.

5.4.1 V&G-plan
Voor onderhavig slijpproject is inderdaad een V&G-plan (zowel Ontwerp- als Uitvoeringsversie) 
opgesteld, met een beschrijving van de te beheersen risico’s en de te treffen beheersmaatregelen. 
Het V&G-plan had echter alleen betrekking op de slijpwerkzaamheden zelf. De overbrengingsritten 
van de slijptreinen waren daarin buiten beschouwing gelaten. De betrokken partijen achtten dat 
niet nodig omdat zij de overbrengingsritten hebben gezien en behandeld als ‘gewone treinrit’ 
waarvoor geen specifieke beheersmaatregelen nodig zijn. ProRail en Speno hebben in dit verband 
opgemerkt, dat naar hun oordeel alleen BAM Rail, als formele vervoerder, verantwoordelijk is voor 
het risicomanagement van de overbrengingsritten.
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De Onderzoeksraad is van mening dat de betrokken partijen een specifieke RI&E voor de 
overbrengingsritten hadden moeten maken. Het ongeval bij Stavoren heeft dat op duidelijke wijze 
aangetoond. De Raad kan zich om de volgende redenen niet vinden in de argumentatie van de 
betrokken partijen om geen specifieke RI&E op te stellen:
• Tijdens de overbrengingsritten van de slijptreinen kunnen zich andere (combinaties van) risico’s 

voordoen dan bij reguliere treinritten het geval is. Zo komt het ontbreken van ATB-bewaking op 
ATB-NG baanvakken niet of nauwelijks voor bij reguliere reizigers- en goederentreinen. 
Hetzelfde geldt voor ‘meerijden in de cabine’ en het (als standaardsituatie) ‘piloteren’, terwijl de 
problemen met wegbekendheid op de nevenlijnen niet spelen bij machinisten die met reguliere 
reizigerstreinen op die lijnen rijden.

• Het feit dat BAM Rail als formele vervoerder fungeerde bij de overbrengingsritten van de 
slijptreinen, betekent dat BAM Rail moest zorgen voor een passende RI&E. Dit doet echter niets 
af aan het feit dat ProRail (als infrastructuurbeheerder en opdrachtgever) en Speno (als 
hoofdaannemer) daar mede zorg voor moesten dragen c.q. toezicht op moesten houden.

De Raad had verwacht dat er een voorschrift zou zijn dat vereist dat het beheersen van de risico’s 
tijdens overbrengingsritten wordt meegenomen in het V&G-plan. Overbrengingsritten maken, in de 
visie van de Raad, namelijk onderdeel uit de betreffende werkzaamheden. Deze ritten dienen 
immers voor de aan- en afvoer van het bewuste personeel en hun materiaal. Dat de 
overbrengingsritten plaatsvinden over in dienst zijnd spoor, doet daar niets aan af. De situatie zou 
pas anders zijn wanneer de onderhoudsmachine als onderdeel van een reguliere goederentrein en 
het personeel met een reguliere reizigerstrein zou worden vervoerd. 

De wet- en regelgeving op dit vlak is uitgewerkt in brancheregelgeving, met name in het 
Normenkader Veilig Werken (NVW) en het onderliggende Voorschrift Veilig Werken (VVW). Uit het 
onderzoek is echter gebleken dat de brancheregelgeving op dit punt niet duidelijk is. Enerzijds lijkt 
het NVW het standpunt van de Raad te bevestigen, want de reikwijdte van het NVW is daarin als 
volgt omschreven: ‘Het NVW regelt de relatie en verantwoordelijkheden op het gebied van veiligheid 
voor baanwerkzaamheden, inclusief de aan- en afvoer en de inzet van mensen, middelen en 
materialen.’ Anderzijds is zowel in het NVW als het onderliggende VVW niet uitgewerkt wat in dit 
verband onder ‘aan- en afvoer van mensen, middelen en materialen’ valt en welke risico’s daarbij 
geanalyseerd danwel beheerst dienen te worden.

De Raad heeft hierover gesproken met de brancheorganisatie die het beheer en de ontwikkeling 
van deze regelgeving verzorgt, de Stichting railAlert. Uit dit gesprek bleek het volgende:
• Bij de totstandkoming van het NVW, ongeveer vijf jaar geleden, is de aan- en afvoer van 

personeel en materieel opgenomen in de omschrijving van de reikwijdte. Destijds werd gedoeld 
op de situatie dat baanwerkers met hun gereedschap en materiaal kortstondig op in dienst 
zijnd spoor moeten komen om hun werkplek te kunnen bereiken. Gedacht werd dat daarbij 
hooguit enkele kilometers over in dienst zijnd spoor zouden moeten worden afgelegd.

• Dat er bij het aan- en afvoeren van personeel en materieel soms aanmerkelijk grotere afstanden 
over in dienst zijnd spoor moeten worden afgelegd en dat zich bij dergelijke overbrengingsritten 
specifieke veiligheidsrisico’s kunnen voordoen, is binnen railAlert niet eerder ter sprake 
geweest.68 Als gevolg daarvan komt de uitwerking van hoe om te gaan met overbrengingsritten 
tot nu toe niet verder aan de orde in het NVW en VVW.

• Naar aanleiding van het overleg zal railAlert dit onderwerp alsnog gaan oppakken.

5.4.2 Infrastructuurgerelateerde risico’s
ProRail heeft een algemene RI&E gemaakt van de risico’s die zich bij een treinrit kunnen voordoen. 
De beide infrastructuurgerelateerde risico’s (‘het rijden zonder ATB-bewaking op NG-baanvakken’ 
en ‘het toepassen van een ongebruikelijk sein’) die bij onderhavige rit van de slijptrein aan de orde 
waren, kwamen echter niet in die RI&E voor, omdat ProRail deze situaties voorafgaand aan het 
ongeval te Stavoren niet als relevante veiligheidsrisico’s zag.

68 Het ongeval bij Stavoren was binnen railAlert al wel besproken om te bezien in hoeverre het ongeval 
eventueel aanleiding gaf tot aanpassing van de regelgeving. Ook in dat verband was echter geoordeeld 
dat het om een reguliere treinrit ging die niet behandeld hoeft te worden als onderdeel van de 
baanwerkzaamheden.
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De Raad is van mening dat ProRail ten aanzien van deze aspecten wel een risicoanalyse en een 
ALARP-afweging had moeten maken. Het ging immers, zoals in paragraaf 5.2 is aangegeven, om 
ernstige risico’s waarvoor beheersmaatregelen beschikbaar waren. Paragraaf 5.5.1 en 5.5.5 gaan 
nader in op de wijze waarop ProRail en de andere bedrijven met deze onderwerpen zijn omgegaan.

5.4.3 Vervoerdergerelateerde risico’s
BAM Rail heeft een algemene RI&E gemaakt voor het rijden van treinen over in dienst zijnd spoor. 
Daarin worden twee van de vier vervoerdergerelateerde risico’s die bij Stavoren aan de orde waren 
behandeld, namelijk ‘het rijden zonder ATB-bewaking op NG-baanvakken’ en ‘onvoldoende 
wegbekend heid van de machinist’. Paragraaf 5.5 gaat nader in op de wijze waarop BAM Rail die 
onderwerpen heeft behandeld.
De Raad constateert dat BAM Rail in zijn RI&E niet is ingegaan op de andere twee 
vervoerdergerelateerde risico’s die bij Stavoren aan de orde waren. Dat betrof ‘het piloteren’ en 
‘het meerijden in de cabine’. Het argument van BAM Rail hiervoor was dat deze beide zaken, 
afgezien van het ongeval in Zwolle (zie paragraaf 5.6.3), niet eerder tot een ernstig incident of 
ongeval hadden geleid en dat zowel meerijden als piloteren volgens de vigerende regelgeving 
toegestaan is. De Raad is van mening dat dit geen valide argumenten zijn om van het maken een 
ALARP-afweging af te zien. In paragraaf 5.5 wordt hier nader op ingegaan. 

5.4.4 Deelconclusies

Deelconclusies ten aanzien van de inventarisatie en analyse van de risico’s door de bedrijven:
• Voor het slijpproject was - in het kader van het V&G-plan - wel een risicoanalyse gemaakt, 

maar die had alleen betrekking op de risico’s van de slijpwerkzaamheden zelf en niet op de 
overbrengingsritten van de slijptreinen. Dat laatste had naar het oordeel van de Raad wel 
gemoeten, omdat er bij die ritten specifieke risico’s c.q. combinaties van risico’s kunnen 
optreden. De Raad constateert dat de regelgeving op dit punt niet duidelijk is: het NVW stelt 
dat de aan- en afvoer van personeel/materieel wel onder de reikwijdte valt, maar dit 
onder-werp is in de onderliggende voorschriften (waaronder het VVW) niet nader uitgewerkt.

• ProRail en BAM Rail hebben algemene risicoanalyses gemaakt voor het rijden met treinen, 
maar daarin waren meerdere infrastructuur- en vervoerdergerelateerde risico’s die bij 
Stavoren aan de orde waren, niet behandeld. Volgens de Raad hadden ProRail en BAM Rail 
ook ten aanzien van die risico’s een ALARP-afweging moeten maken. 

5.5 OnderzOeksvraag 3b: beheersing van de risicO’s

5.5.1 Seingeving
Het seinstelsel op het baanvak Leeuwarden - Stavoren wijkt op de volgende twee punten af van 
hetgeen gebruikelijk is:
• Voor station Stavoren staat alleen een keperbaak (in plaats van een lichtsein of een keperbaak 

in combinatie met een lichtsein);
• Op het spoorgedeelte vóór het stootjuk bedroeg de baanvaksnelheid niet (zoals gebruikelijk is) 

40 km/uur maar 100 km/uur.

Keperbaak
In de vigerende wet- en regelgeving69 is aangegeven dat de betekenis van het keperbaak weliswaar 
gelijk is aan die van een geel lichtsein, maar dat een keperbaak bedoeld is als aankondiging van 
een lichtsein. Om die reden had er naar het oordeel van de Raad bij Stavoren in plaats van het 
keperbaak een permanent geel lichtsein horen te staan. Een keperbaak had eventueel als 
aankondiging van dat lichtsein kunnen dienen voor het geval de afstand daarvan tot aan het 
stootjuk minder dan ‘remwegafstand’ bedroeg. Het vorenstaande wordt ondersteund door de 
historische achtergrond van het keperbaak, zie Bijlage 6.

69 Bijlage 4 van de Regeling spoorverkeer
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Voornoemd verschil is belangrijk omdat een lichtsein bij duisternis aanmerkelijk beter (dat wil 
zeggen gedurende langere tijd en opvallender) zichtbaar is dan een keperbaak. Tevens komen 
keperbaken bijna niet meer voor en bovendien alleen in situaties waarmee het overgrote deel van 
de machinisten zelden of nooit te maken krijgt (bij grensbaanvakken en bij ‘verkeerd spoor 
rijden’70), zie eveneens Bijlage 6. 

ProRail heeft aangegeven niet te hebben onderkend dat de toepassing van het keperbaak bij 
Stavoren afweek van de voorschriften. Hierbij tekent de Raad aan dat de vigerende regelgeving op 
dit punt niet duidelijk is. Naar het oordeel van de Raad zou daarin eenduidig en helder omschreven 
moeten zijn in welke situaties het keperbaak toegepast mag worden en dat is thans niet het geval.

Dat een keperbaak bij duisternis korter c.q. minder opvallend zichtbaar is en de onbekendheid van 
dit type sein, waren voor ProRail geen reden om de situatie aan te passen. ProRail vertrouwde 
daarbij op de aanwezige ATB-bewaking (ATB-NG). De ATB-bewaking op dit baanvak werkt echter 
alleen bij de treinen die regulier op dat baanvak rijden en niet bij zelfstandig rijdende 
onderhoudsmachines (omdat die niet met ATB-NG zijn uitgerust en de ATB-treinapparatuur aan het 
begin van het baanvak automatisch naar de buitendienstmodus wordt geschakeld). 

Baanvaksnelheid bij nadering stootjuk
Vrijwel alle stootjukken bevinden zich op sporen waar de maximale baanvaksnelheid 40 km/uur 
bedraagt, maar in Stavoren bedroeg de toegestane baanvaksnelheid tot aan het stootjuk 100 km/
uur. Wel kregen machinisten op ongeveer 1200 meter voor Stavoren middels het keperbaak de 
opdracht om de treinsnelheid terug te brengen tot 40 km/uur of zoveel minder als nodig is om de 
trein voor het stootjuk tot stilstand te kunnen brengen. De baanvaksnelheid werd echter niet tot 40 
km/uur teruggebracht. Tot 2006 gold voor het laatste gedeelte dat de baanvaksnelheid door middel 
van snelheidsborden tot 40 km/uur was teruggebracht. In 2006 is het baanvak voorzien van 
ATB-NG en dat systeem zorgt zo nodig, althans bij treinen die met dat systeem zijn uitgerust, 
automatisch voor tijdig remmen. In verband daarmee is toen de beperking van de baanvaksnelheid 
op het laatste gedeelte voor het stootjuk opgeheven (door verwijdering van de bewuste 
snelheidsborden). Het verwijderen van de snelheidsbeperking heeft er echter toe geleid dat voor 
treinen die niet met ATB-NG zijn uitgerust, zoals zelfstandig rijdende onderhoudsmachines, het 
keperbaak de enige veiligheidsbarrière vormde. Naar het oordeel van de Raad had dit voor ProRail 
een extra reden moeten zijn om compenserende maatregelen te treffen of te verlangen voor 
treinen die niet met ATB-NG zijn uitgerust.

5.5.2 Wegbekendheid
In het Besluit spoorwegpersoneel71 ligt vast dat een machinist voldoende wegbekendheid moet 
hebben. Daarbij is niet voorgeschreven aan welke criteria de wegbekendheid moet voldoen en hoe 
deze dient te worden verkregen en getoetst. Het is daarmee de verantwoordelijkheid van de 
vervoerder en de personeelsleverancier om daar invulling aan te geven. Onderstaand is aangegeven 
hoe BAM Rail en Spoorflex dit hebben ingevuld. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen ‘het opdoen’ 
en ‘het onderhoud’ van de wegbekendheid.
• Of een machinist voldoende wegbekendheid op een bepaald baanvak heeft opgedaan (door 

mee te rijden met een andere machinist) wordt getoetst door een vakinhoudelijk deskundige 
van BAM Rail danwel Spoorflex die actuele wegbekendheid heeft op het baanvak. Indien deze 
niet beschikbaar is bij BAM Rail of Spoorflex, doet de machinist examen bij een vervoerder die 
daar wel wegbekendheid heeft.

• Voor de vraag of een machinist zijn wegbekendheid op een bepaald baanvak voldoende heeft 
onderhouden, geldt dat het niet langer dan een jaar geleden mag zijn dat hij het baanvak heeft 
bereden. Indien een machinist meer dan een jaar niet over een baanvak heeft gereden, moet 
hij opnieuw wegbekendheid ‘opdoen’ (wegonderhoud) door mee te rijden met een andere 
machinist op het bewuste baanvak. Dit laatste wordt niet geëxamineerd, maar door de machinist 
zelf bijgehouden.

70 ‘Verkeerd spoor rijden’ wil zeggen dat een trein rijdt over een spoor waarvan het seinstelsel alleen is 
ingericht de tegengestelde rijrichting. Dit komt in Nederland nauwelijks nog voor.

71 Artikel 24, lid 2a, Besluit spoorwegpersoneel.
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BAM Rail en Spoorflex hebben erop gewezen dat hun werkwijze en criteria niet afwijken van hetgeen 
gebruikelijk is voor machinisten van zelfstandig rijdende onderhoudsmachines. De Raad is van mening 
dat er meer nodig is om van adequate wegbekendheid te kunnen spreken en dat de wijze waarop de 
wegbekendheid wordt getoetst (zeker wat betreft het onderhouden ervan), verbetering behoeft. Het 
onderzoek van de Raad heeft uitgewezen dat er ten aanzien van de wegbekendheid van machinisten 
van reizigerstreinen strengere eisen worden gehanteerd binnen de betreffende vervoersbedrijven. 
Gebleken is dat ten minste één andere spooraannemer haar machinisten structureel op wegbekendheid 
laat toetsen door de vervoerder die op het betreffende baanvak de treindienst verzorgt.

BAM Rail heeft eenmalig de machinisten van Spoorflex, voorafgaand aan de eerste inzet, op hun 
wegbekendheid beoordeeld en geregistreerd. Vervolgens is het aan Spoorflex overgelaten om de 
wegbekendheid up-to-date te houden.

Uit audits die BAM Rail en IVW voorafgaand aan het ongeval te Stavoren bij Spoorflex hebben 
gedaan, bleek dat de borging en registratie van de betreffende procedures rond wegbekendheid 
binnen Spoorflex niet op orde waren. Voor IVW was dit geen aanleiding tot extra toezicht of andere 
maatregelen. BAM Rail heeft wel actie ondernomen: in eerste instantie in de vorm van extra audits 
bij Spoorflex, gevolgd door het zelf gaan bijhouden van de wegbekendheid van de Spoorflex-
machinisten. Dit heeft echter niet geresulteerd in het op de trein hebben van een machinist met 
zowel aantoonbaar als uit de praktijk blijkende voldoende wegbekendheid ten tijde van het ongeval 
Stavoren. ProRail heeft als opdrachtgever geen beheersmaatregelen getroffen op dit onderwerp.

In algemene zin kan gesteld worden dat binnen de spoorsector in Nederland geen sprake is van 
een eensluidende aanpak en borging van de wegbekendheid van een machinist. Een goed 
vastgelegde wettelijke basis ontbreekt en er is sprake van uiteenlopende denkbeelden over 
wegbekendheid van machinisten. De Raad is van mening dat het ongeval in Stavoren heeft 
aangetoond dat een betere aanpak van de wegbekendheid van machinisten noodzakelijk is.

5.5.3 Piloteren
Volgens de vigerende wet- en regelgeving is piloterend rijden toegestaan: in artikel 24 lid 3b van 
het Besluit spoorwegpersoneel ligt vast dat een trein mag worden bediend door een andere persoon 
dan de machinist, als die andere persoon beschikt over kennis van de werking en de bediening van 
het betrokken voertuig, de machinist direct kan ingrijpen in de bediening, en hij alle nodige 
bedieningsopdrachten geeft aan die andere persoon.

De standpunten van de betrokken bedrijven luiden als volgt:
• ProRail heeft geen bezwaar tegen het piloteren tijdens de overbrengingsritten van de 

slijptreinen en wijst erop dat de wet- en regelgeving het toestaat. Verder is ProRail van mening 
dat het hier een verantwoordelijkheid van de formele vervoerder (in casu BAM Rail) betreft en 
dat ProRail daar geen invloed op kan en mag hebben.

• Het beleid van Speno is dat het bedrijf lokale machinisten nodig heeft voor het rijden over in 
dienst zijnd spoor, omdat de eigen medewerkers niet over de nodige bekendheid van de lokale 
situaties en omstandigheden beschikken. Om die reden werkte Speno oorspronkelijk in 
meerdere landen met piloterende machinisten. Speno is inmiddels in veel landen overgegaan 
tot het bijscholen van lokale machinisten in het bedienen van de slijptreinen. De bedoeling 
daarvan is dat de bijgeschoolde lokale machinisten de slijptreinen zelf kunnen bedienen om 
zodoende de kans op incidenten en ongevallen te verkleinen. Speno is van mening dat ook in 
Nederland het piloteren dient te worden afgeschaft. Dat standpunt had Speno al voorafgaande 
aan het ongeval te Stavoren, maar het daadwerkelijk bedienen van de slijptreinen door 
machinisten van BAM Rail stuitte op problemen bij de aansprakelijkheidsverzekering. Dat er ten 
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tijde van het ongeval te Stavoren nog sprake was van pilotering, kwam doordat de 
verzekeringsproblemen72 nog niet waren opgelost.73

• BAM Rail heeft naar aanleiding van een ongeval te Zwolle in 2007 (zie paragraaf 5.6 voor meer 
informatie) besloten dat het piloteren beter kan worden afgeschaft. BAM Rail heeft vervolgens 
geprobeerd bij Speno toestemming te krijgen voor het laten bedienen van de slijptreinen 
tijdens de overbrengingsritten door machinisten van BAM Rail en/of Spoorflex. Daarbij bleken 
echter de eerdergenoemde verzekeringsproblemen te spelen.

Het standpunt van ProRail is dat het rijden met piloterende machinist wettelijk was toegestaan en 
niet tot onverantwoorde risico’s leidde. BAM Rail en Speno hadden wel een voorkeur voor het 
werken met een machinist die zelf rijdt, maar door verzekeringsproblemen gebeurde dat ten tijde 
van het ongeval nog niet. De Onderzoeksraad constateert dat het piloterend rijden een rol heeft 
gespeeld bij het afgeleid zijn van de machinist (zie paragraaf 5.2.2) en is van mening dat de 
betrokken partijen maatregelen hadden moeten nemen om dit veiligheidsrisico te beheersen door 
het rijden met een piloterende machinist te beperken tot echt uitzonderlijke gevallen. De Raad is 
verder van mening dat ProRail in dit verband wel invloed had kunnen en moeten uitoefenen, waarbij 
meespeelt dat de overbrengingsritten plaatsvinden in opdracht van ProRail.

5.5.4 Meerijden in cabine
Over meerijden in de cabine schrijft de spoorwegwetgeving voor dat:
• de spoorwegonderneming die een trein rijdt zodanige maatregelen moet treffen dat de aandacht 

van de machinist niet wordt afgeleid;
• het verboden is om zich in de bestuurderscabine van een trein te bevinden zonder de 

toestemming van de formele spoorwegonderneming.

De branchevoorschriften over dit onderwerp zijn opgenomen in het handboek Vervoersproces en 
daarin is ten aanzien van overbrengingsritten van onderhoudsmachines bepaald dat in de bediende 
cabine, afgezien van gevallen waarin die cabine tevens als verblijfsruimte dient, maximaal twee 
personen door de machinist mogen worden toegelaten. 

Tijdens onderhavige overbrengingsrit bevond zich, buiten de piloterende machinist en de 
voertuigbedienaar, ook één van de slijptreinmedewerkers in de bediende cabine. Die gang van 
zaken was gebruikelijk. ProRail, Speno, Spoorflex alsook IVW hadden daar geen bezwaar tegen, 
omdat het door de bewuste spoorwegonderneming (BAM Rail) werd toegestaan en het daarmee 
niet in strijd was met de vigerende voorschriften.

De Raad wijst er echter op dat de spoorwegwetgeving ook verlangt dat de verantwoordelijke 
spoorwegonderneming maatregelen treft om afleiding van de machinist te voorkomen. Aan die eis 
voldoet de gesignaleerde praktijk naar het oordeel van de Raad niet. De Raad vindt het niet 
wenselijk dat aan het meerijden in de cabine van slijptreinen of andere zelfstandig rijdende 
onderhoudsmachines minder strenge eisen zouden worden gesteld dan bij reizigerstreinen (waar 
de spoorwegondernemingen het meerijden in de cabine wel verbieden). De Raad vindt daarmee dat 
het handboek Vervoersproces op dit punt aanscherping behoeft.

5.5.5 Rijden zonder ATB-bewaking
In de vigerende wet- en regelgeving ligt vast dat zowel de spoorinfrastructuur als de zelfstandig 
rijdende spoorvoertuigen voorzien moeten zijn van een ATB-systeem met ten minste de 
functionaliteit van ATB-EG. Verder moet IVW voor voertuigen een inzetcertificaat afgeven (op basis 
van een keuring) en kan IVW daarin een beperking opnemen voor de baanvakken waarop het 
voertuig mag worden ingezet. IVW hanteert daarvoor het volgende beleid:

72 Deze verzekeringsproblemen lagen gecompliceerd omdat het Zwitserse verzekeringsrecht van kracht is 
omdat Speno International een Zwitsers bedrijf is. In Zwitserland worden aanmerkelijk strengere eisen 
gesteld dan in Nederland.

73 Na het ongeval in Stavoren is ondanks het nog niet opgelost zijn van deze verzekeringsproblemen wel 
besloten tot het stoppen met het rijden met een piloterende machinist. Sinds december 2010 rijdt een 
machinist van BAM Rail de Speno-slijptrein tijdens de overbrengingsritten. Een door IVW opgelegde 
beperking van het veiligheidsattest van BAM Rail ligt hieraan mede ten grondslag.
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• Reizigerstreinen en goederentreinen die alleen zijn uitgerust met ATB-EG mogen alleen regulier 
worden ingezet op baanvakken met ATB-EG; voor reguliere inzet op baanvakken met ATB-NG 
verlangt IVW dat deze voertuigen (tevens) ATB-NG aan boord hebben. Dat laatste is bijvoorbeeld 
het geval voor de reizigerstreinen van Arriva die regulier tussen Leeuwarden en Stavoren rijden.

• Voor zelfstandig rijdende onderhoudsmachines en historisch materieel verleende IVW tot 1 
april 2008 een vrijstelling voor de ATB-verplichting; dergelijke voertuigen kregen tot genoemde 
datum, zonder dat ze van ATB-apparatuur waren voorzien, een inzetcertificaat voor het gehele 
spoorwegnet. Sinds 1 april 2008 verlangt IVW dat deze voertuigen zijn uitgerust met ATB-E, 
wat ten aanzien van de functionaliteit gelijkwaardig is aan ATB-EG. Ook bevat het inzetcertificaat 
sindsdien geen beperking ten aanzien van de baanvakken waarop de voertuigen mogen worden 
ingezet (wat zoals gezegd bij reizigerstreinen en locomotieven wel het geval is). 

Dit betekent dat reguliere reizigers- en goederentreinen alleen op baanvakken met ATB-NG mogen 
worden ingezet als ze over ATB-treinapparatuur van dat type beschikken, terwijl zelfstandig rijdende 
onderhoudsmachines en historisch materieel daar ook mogen rijden als ze niet met ATB-NG 
apparatuur zijn uitgerust. De achterliggende gedachte voor die uitzonderingspositie was dat met de 
betreffende voertuigen relatief weinig (gemiddeld minder dan 10.000 km per jaar) wordt gereden, 
terwijl aan het inbouwen van ATB-NG treinapparatuur relatief hoge kosten (circa een kwart miljoen 
euro per voertuig) zijn verbonden.

Onderhoudsmachines en historische treinen/locomotieven kunnen dus op baanvakken met ATB-NG 
worden ingezet, ook al is er dan geen sprake is van ATB-bewaking. Sinds 2008 geldt dat de 
betreffende voertuigen met ATB-E moeten zijn uitgerust en dat dit in principe verhindert dat op 
baanvakken zonder ATB-EG sneller dan 40 km/uur wordt gereden. Het effect daarvan wordt echter 
tenietgedaan door het feit dat bij ATB-NG baanvakken nog steeds uitschakelsecties operationeel zijn 
die de ATB-EG of ATB-E apparatuur in de trein bij het oprijden van het baanvak automatisch naar de 
buitendienstmodus omschakelen. Het gevolg is dat onderhoudsmachines en historische treinen/
locomotieven op ATB-NG baanvakken, ondanks het ontbreken van ATB-bewaking, toch met 
baanvaksnelheid kunnen rijden. Hierbij kan worden aangetekend dat het naar de buitendienstmodus 
omschakelen van de ATB-treinapparatuur volgens de vigerende wet- en regelgeving niet verboden is. 

Wat betreft het slijpproject hebben de betrokken bedrijven zich beperkt tot de enige beheers-
maatregel die expliciet is voorgeschreven, te weten het inbouwen van ATB-E apparatuur in de 
slijptreinen. Naar het oordeel van de bedrijven voldeden zij daarmee aan de vigerende wet- en 
regelgeving, waarbij men erop wijst dat IVW geen aanvullende maatregelen van hen verlangde. 

Volgens de Raad waren er echter mogelijkheden om het ontbreken van ATB-bewaking te 
compenseren, namelijk:
• door het niet naar de buitendienstmodus schakelen van de treinapparatuur (waardoor de 

maximumsnelheid 40 km/uur bedroeg); en/of 
• door de slijptreinen op NG-baanvakken te laten vervoeren door locomotieven met ATB-NG.
De Raad wijst erop dat ProRail (als infrastructuurbeheerder) en BAM Rail (als formele vervoerder) 
wel een ALARP-afweging hadden moeten maken met betrekking tot deze maatregelen (zie 3.1.1). 

De gesignaleerde ATB-problematiek heeft niet alleen betrekking op de slijptreinen. Het feit dat de 
ATB-uitschakelsecties aan het begin van de baanvakken met ATB-NG nog steeds operationeel zijn, 
betekent namelijk dat alle onderhoudsmachines en historische treinen/locomotieven die alleen met 
ATB-EG of ATB-E apparatuur zijn uitgerust op die baanvakken ondanks het ontbreken van 
ATB-bewaking toch met baanvaksnelheid kunnen rijden. Tot die categorie voertuigen behoren in 
totaal ongeveer vijftig zelfrijdende onderhoudsmachines, waaronder enkele videoschouwtreinen 
die vrijwel dagelijks worden ingezet voor het inspecteren van de spoorinfrastructuur. Het verbaast 
de Raad daarom dat de uitschakelsecties niet al jaren geleden zijn uitgeschakeld. Dat was naar het 
oordeel van de Raad wel te verwachten geweest in het kader van het terugdringen van de 
STS-problematiek.

5.5.6 Wijziging werkplan
Voor het wijzigen van werkplannen bestaan geen wettelijke regels. Wel zijn er bedrijfsvoorschriften 
van ProRail die bepalen dat voor het wijzigen van een Werkplekbeveiligingsinstructie (WBI) een 
zogenaamde ‘escalatieprocedure’ moet worden gevolgd. Dat betekent dat de leider werkplek-
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beveiliging (LWB) en de treindienstleider overleg moeten voeren met een hoger echelon binnen 
hun eigen organisatie. Verder is binnen BAM Rail voorgeschreven dat de machinist, de werktrein-
begeleider en/of de leider werkplekbeveiliging een dergelijke escalatieprocedure ook moeten 
volgen indien een werkplan wordt aangepast.

Bij de overbrengingsrit van de slijptrein naar Stavoren is – zoals eerder beschreven - niet de WBI 
maar wel het werkplan aangepast en daarbij is de binnen BAM Rail voorgeschreven escalatie-
procedure niet gevolgd. 

Zowel BAM Rail als ProRail constateren dat er in de loop der jaren bij het werken aan het spoor een 
gewoonte is ontstaan om tijdens de uitvoering van de werkzaamheden onderhands (d.w.z. zonder 
de voorgeschreven escalatieprocedure) af te wijken van het werkplan. Specifiek bij de slijpwerk-
zaamheden werd het afwijken van het werkplan meegegeven als optie om de productie te halen. 
De Raad wijst er op dat de medewerkers die deze beslissingen nemen vaak niet in staat c.q. de 
gelegenheid zijn om de bijbehorende risico’s goed te kunnen beoordelen, waardoor afwegingen die 
bij de opstelling van het oorspronkelijke werkplan zijn gemaakt teniet kunnen worden gedaan. De 
Raad constateert verder dat er zowel binnen als tussen de betrokken bedrijven geen adequaat 
toezicht werd uitgeoefend met betrekking tot de voorgeschreven escalatieprocedure.

Tijdens het onderzoek zijn overigens ook twee andere zaken aan het licht gekomen waarbij in strijd 
met veiligheidsvoorschriften werd gehandeld. De slijptrein reed namelijk tijdens de bewuste 
overbrengingsrit – in strijd met de vigerende voorschriften en het inzetcertificaat - met een 
uitgeschakelde dodemansinstallatie en met gevulde watertanks. Deze zaken zijn in dit rapport verder 
buiten beschouwing gelaten omdat ze naar het oordeel van de Raad geen wezenlijke rol hebben 
gespeeld bij het ontstaan of de toedracht van het ongeval, maar ze geven wel aan dat ook op andere 
vlakken de veiligheidsvoorschriften niet werden nageleefd.

5.5.7 Deelconclusies

Deelconclusies ten aanzien van de manier waarop de betrokken bedrijven met de risico’s zijn 
omgegaan en de rol die de wet- en regelgeving daarbij hebben gespeeld: 
• De betrokken bedrijven hebben ten aanzien van de risico’s bij de overbrengingsritten van de 

slijptreinen op de volgende punten niet voor optimale beheersing gekozen:
 – ProRail heeft bij Stavoren een keperbaak geplaatst (in plaats van het beter bekende en 

langduriger zichtbare lichtsein).
 – Speno heeft de slijptreinen uitgerust met ATB-E apparatuur (in plaats van ATB-NG 

apparatuur dat zowel op ATB-EG als ATB-NG baanvakken werkt).
 – Speno en BAM Rail lieten de slijptreinen tijdens overbrengingsritten piloterend besturen/

bedienen (in plaats van door Nederlandse machinisten).
 – BAM Rail en Spoorflex hebben ten aanzien van de wegbekendheid van de machinisten 

lagere eisen gehanteerd dan gebruikelijk is bij machinisten van reizigerstreinen.
 – Speno en BAM Rail stonden meerijden in de cabine toe terwijl daar geen dringende reden 

voor bestond.
 – ProRail heeft de ATB-uitschakelsecties aan het begin van de ATB-NG baanvakken niet 

buiten bedrijf gesteld toen vrijwel alle baanvakken (omstreeks 2005) en voertuigen 
(omstreeks 2008) van ATB waren voorzien.

 – BAM Rail heeft niet bewerkstelligd dat de binnen dat bedrijf voorgeschreven escalatie-
procedure werd gevolgd bij het afwijken van de werkplannen. 

• Wat de wet- en regelgeving betreft is de Raad van mening dat de vigerende voorschriften 
verduidelijking en/of aanscherping behoeven ten aanzien van respectievelijk:
 – de situaties waarin keperbaken mogen worden toegepast;
 – de wegbekendheid van machinisten en het toetsen daarvan;
 – het meerijden in de cabine.
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5.6 OnderzOeksvraag 3c: lering uit eerdere (bijna-)Ongevallen

De Onderzoeksraad heeft onderzocht of zich eerder vergelijkbare voorvallen met slijptreinen hebben 
voorgedaan en in hoeverre de betrokken bedrijven daar veiligheidslessen uit hebben getrokken. 

5.6.1 Overzicht van de voorvallen
Bij de achttien eerder genoemde voorvallen (zie 5.3.2) ging het in twee gevallen om een 
STS-gerelateerd ongeval of bijna-ongeval met een slijptrein tijdens een overbrengingsrit, namelijk:
• op 2 maart 2003 vond te Halfweg een bijna botsing tussen een slijptrein en een lege 

reizigerstrein plaats als gevolg van een STS-passage;
• op 11 juni 2007 vond bij Zwolle een STS-passage plaats, gevolgd door ‘open rijden’ van een 

wissel.
Deze voorvallen zijn toentertijd niet onderzocht door de Onderzoeksraad en zijn rechtsvoorganger, 
de Raad voor de Transportveiligheid. 

5.6.2 Voorval te Halfweg (2003)
Het voorval in Halfweg betrof een bijna aanrijding van een slijptrein met een lege reizigerstrein. De 
slijp trein werd op een zijspoor gezet waar de slijpwerkzaamheden konden beginnen. De reizigers trein 
zou de slijptrein via het hoofdspoor passeren. Om de slijptrein in de goede uitgangs positie voor het 
slijpen te plaatsen, werd deze verplaatst en daarbij is het voertuig, na een stoptonend sein te 
hebben gepasseerd, in het wissel terechtgekomen via welke de reizigerstrein zou passeren. Door 
tijdig waarschuwen van de reizigerstrein kon een botsing worden voorkomen. Ten tijde van dit 
ongeval werd de slijptrein piloterend gereden door een machinist van Railion, terwijl de bewuste 
treinrit was aangevraagd door BAM/NBM (de rechtsvoorganger van BAM Rail). 

Het voorval is destijds onderzocht door IVW en die concludeerde dat sprake was van de volgende 
veiligheidsproblemen: 
• Er bestond onduidelijkheid over de taken en verantwoordelijkheden van enerzijds de 

Speno-medewerker die de slijptrein bediende en anderzijds de Railion-medewerker die als 
‘pilot’ optrad. IVW concludeerde dat de Railion-medewerker als piloterende machinist 
beschouwd moest worden en dat deze daarom over een volledige machinistenbevoegdheid 
diende te beschikken. Dat laatste was tot dan toe niet altijd het geval. Tevens concludeerde 
IVW dat de Speno medewerker als voertuigbedienaar fungeerde en dat daarom aan daarvoor 
geldende voorschriften moest voldoen.

• Er bestond onduidelijkheid over de vraag onder wiens veiligheidsattest de treinrit plaatsvond; 
onder dat van Railion (als werkgever van de piloterende machinist) of onder dat van BAM/NBM 
(als formele aanvrager van de treinrit). IVW concludeerde dat in dit geval BAM/NBM als formele 
vervoerder moest worden aangemerkt.

• Er hadden zich communicatieproblemen voorgedaan, omdat de Speno-medewerkers uitsluitend 
Italiaans spraken terwijl de LWB en de machinist alleen Nederlands spraken.

De Onderzoeksraad concludeert dat de destijds door IVW gesignaleerde problemen – althans in die 
vorm - geen rol hebben gespeeld bij het ongeval in Stavoren.

5.6.3 Voorval te Zwolle (2007)
Het voorval in Zwolle betrof een slijptrein die, na afronding van de slijpwerkzaamheden, met een 
snelheid van circa 90 km/uur naar Zwolle reed. Bij nadering van het emplacement Zwolle werd een 
geel sein, dat aankondigde dat het volgende sein rood toonde en een remming moest worden 
ingezet, niet opgevolgd. Als gevolg daarvan is de trein vervolgens, nog steeds met hoge snelheid, 
het daarop volgende rode sein gepasseerd en het daarachter gelegen wissel ingereden. Daarbij 
raakte het wissel beschadigd.

Net als bij Stavoren werd het ongeval ingeleid door het niet opvolgen van een sein en speelden 
daarbij de volgende achterliggende risico’s: er was geen ATB-bewaking, er werd gereden met een 
piloterende machinist/werktreinbegeleider, de machinist werd afgeleid doordat er andere mensen 
in de cabine meereden, er werd afgeweken van het werkplan en de tekeningen waren niet actueel.
Bij het voorval in Zwolle speelden twee zaken die in Stavoren niet aan de orde waren: er werd te 
snel over buitendienstzijnd spoor gereden en na het voorval is de trein teruggereden zonder 
toestemming van de treindienstleider.
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Het voorval bij Zwolle is destijds onderzocht door IVW, ProRail en BAM Rail. Die onderzoeken 
hebben tot de volgende maatregelen74 geleid:
• IVW heeft ATB-E voor slijptreinen verplicht gesteld zodra dat systeem (in 2008) beschikbaar 

kwam. Naar aanleiding daarvan heeft Speno in 2008 de in Nederland opererende slijptreinen 
met ATB-E uitgerust.

• IVW heeft gesteld dat de inzet van treinen en personeel alleen toegestaan is als het bijbehorende 
certificaat beschikbaar is. In verband hiermee is BAM Rail de betreffende documenten van het 
ingehuurde personeel en materieel zelf gaan bijhouden.

• ProRail heeft intern de integrale verantwoordelijkheid voor V&G (Veiligheid en Gezondheid) 
tijdens het slijpproces anders belegd, ten einde belangenverstrengeling tussen veiligheid en 
slijpproductie tegen te gaan. Dit conform hetgeen hierover in het NVW is gesteld. 

• ProRail heeft in 2010 binnen de kaders van het NVW een brancherichtlijn uitgebracht waarin 
‘eisen aan vorm en inhoud’ van werkinstructies zijn opgenomen. Deze richtlijn is onder meer 
bedoeld om er voor te zorgen dat de juiste basistekeningen gebruikt worden. 

• ProRail heeft de regels voor gespreksdiscipline bij de communicatie tussen machinist/LWB/
WTB en treindienstleider aangescherpt. Dit heeft onder meer geleid tot een opleidingsmodule 
gespreksdiscipline en een instructievideo. 

• BAM Rail heeft besloten tot het formeren, opleiden en inzetten van vaste groepen personeel 
voor de slijptreinen (LWB, machinist/werktreinbegeleider). 

• BAM Rail heeft geconstateerd dat het beter was dat de machinisten de slijptreinen tijdens de 
overbrengingsritten (in plaats van te piloteren) zelf zouden gaan bedienen. Door verzekerings-
problemen gebeurde dit ten tijde van het ongeval in Stavoren nog niet.

• BAM Rail heeft de volgende maatregelen getroffen ter verbetering van de gespreksdiscipline in 
de cabine van de slijptreinen: het gebruik van vertaalkaarten, het verbeteren van de beheersing 
van de Engelse en Duitse taal door de betrokken medewerkers en het monitoren van de 
gespreksdiscipline door middel van voicerecorders in de cabines van de slijptreinen.75 

Niet uitgevoerd werd een door ProRail voorgestelde aanbeveling om de huidige contractstructuur 
voor de slijpwerkzaamheden te heroverwegen met daarbij meer expliciete aandacht voor het 
aspect veiligheid. De Raad constateert dat de uitvoering van deze aanbeveling op de weg van 
ProRail zelf, in haar rol van opdrachtgever, ligt. 

De Raad constateert dat bij het voorval in Zwolle enkele veiligheidsrisico’s speelden die twee jaar 
later bij Stavoren nog niet opgelost bleken te zijn. Het gaat hierbij met name om het piloteren, het 
meerijden in de cabine en het ontbreken van ATB-bewaking (zie hetgeen daaromtrent is genoemd 
in de paragrafen 5.5.3, 5.5.4 en 5.5.5). 

5.6.4 Deelconclusies

Deelconclusies ten aanzien van de wijze waarop de betrokken bedrijven lering hebben getrokken  
uit eerdere, vergelijkbare ongevallen:
• In de tien jaar voorafgaande aan het ongeval bij Stavoren hebben zich twee ernstige 

incidenten voorgedaan waarbij vergelijkbare zaken speelden. Naar die voorvallen is 
onderzoek gedaan door IVW en ProRail.

• Naar aanleiding van de beide eerdere voorvallen hebben IVW, ProRail, Speno en BAM Rail 
verbetermaatregelen getroffen. Bij het ongeval in Stavoren speelden echter nog steeds 
enkele risico’s die bij één van de eerdere voorvallen (in 2007 te Zwolle) ook aan de orde 
waren: het betreft het piloteren, het meerijden in de cabine en het ontbreken van 
ATB-bewaking. 

74 Weergegeven zijn alleen de getroffen maatregelen die een relatie hebben met het ongeval in Stavoren.
75 Ten tijde van het ongeval te Stavoren waren de voicerecorders actief. De recorder in de voorste cabine bleek 

echter zodanig beschadigd te zijn dat de in die cabine gevoerde gesprekken niet meer kon worden afgeluisterd. 
De recorder in de achterste cabine, die tot Leeuwarden ‘voorop liep’, kon nog wel worden afgeluisterd
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5.7 OnderzOeksvraag 3d: cOntractuele afspraken

Deze paragraaf beschrijft hoe de betrokken bedrijven de risicobeheersing van de overbrengingsritten 
hebben aangepakt bij de uitbesteding en in hoeverre die aanpak naar het oordeel van de Raad een 
rol heeft gespeeld bij het tekortschieten van de risicobeheersing. 

In dit verband is gekeken naar respectievelijk de gekozen uitbestedingsconstructie, de gemaakte 
afspraken en de onderlinge certificering/controle.

5.7.1 Uitbestedingsconstructie
Bij het slijpproject, in het kader waarvan de ongevalsrit plaatsvond, waren vier bedrijven betrokken: 
ProRail, Speno, BAM Rail en Spoorflex. In paragraaf 4.1 zijn deze bedrijven en hun onderlinge 
relaties uitgebreid beschreven. Kort samengevat, komt het erop neer dat ProRail het slijpproject in 
2007 heeft uitbesteed aan een combinatie van twee bedrijven, Speno en BAM Rail. Daarbij trad 
Speno op als hoofdaannemer en BAM Rail als onderaannemer. De onderlinge afspraken zijn 
vastgelegd in een raamovereenkomst tussen ProRail (als opdrachtgever) en Speno (als 
opdracht nemer en hoofdaannemer) en in een samenwerkingsovereenkomst tussen Speno en BAM 
Rail. BAM Rail heeft op zijn beurt met Spoorflex afspraken gemaakt voor het leveren van personeel. 

5.7.2 Afspraken omtrent overbrengingsritten
In de overeenkomsten tussen de betrokken bedrijven liggen de volgende afspraken vast: 
• Raamovereenkomst tussen ProRail en Speno

 – Van toepassing zijn verklaard: de Arbowet, het Normenkader Veilig Werken (NVW) en de 
regelgeving voor het buitendienststellen van het spoor. De veiligheidsgerelateerde activiteiten 
en het ruimen van de slijpresten vonden plaats onder het kwaliteits- en veiligheidssysteem 
van BAM Rail. 

 – Speno/BAM Rail verzorgden de opstelling van het V&G-plan (zowel de ontwerpversie als de 
uitvoeringsversie), de opstelling en het beheer van het V&G-dossier en de levering van de 
V&G-coördinator.

 – ProRail mocht de samenstelling van de door Speno/BAM Rail te leveren teams wijzigen, 
mocht eisen stellen aan de vorm en opbouw van het V&G-dossier en diende het V&G-plan 
goed te keuren.

• Samenwerkingsovereenkomst tussen Speno en BAM Rail
 – Speno was verantwoordelijk voor het op orde hebben van het inzetcertificaat van de 

slijptreinen en de kwalificaties van het bedienend personeel. 
 – BAM Rail fungeerde als formele spoorwegonderneming voor de overbrengingsritten, zorgde 

voor vaste ploegen van veiligheidsfunctionarissen (inclusief de piloterende machinist) en 
was verantwoordelijk voor de wegbekendheid van de machinisten.

• Inhuur personeel door BAM Rail bij Spoorflex
 – BAM Rail en Spoorflex zijn overeengekomen dat Spoorflex de (piloterende) machinist voor 

de overbrengingsritten leverde, waarbij is afgesproken dat de in te zetten machinisten 
volledig bevoegd waren en over voldoende wegbekendheid beschikten.

In het V&G-plan dat met betrekking tot het slijpproject is opgesteld, is aangegeven welke risico’s 
beheerst moeten worden en welke maatregelen de betrokken bedrijven daartoe moeten treffen. 
Het V&G-plan heeft echter alleen betrekking op de slijpwerkzaamheden en niet op de 
overbrengingsritten. 

5.7.3 Onderlinge certificering/controle
Bij uitbesteding acht de Raad het van belang dat de opdrachtgever vooraf verifieert of de 
opdrachtnemer de bewuste werkzaamheden veilig kan uitvoeren en gekwalificeerd personeel kan 
leveren, en ook dat hij tijdens de uitvoering controleert of de overeengekomen veiligheidsafspraken 
worden nagekomen. Onderstaand is samengevat hoe de betrokken bedrijven daar invulling aan 
hebben gegeven.

ProRail
Het beleid van ProRail is dat het bedrijf zelf beoordeelt of de in te schakelen aannemers de 
veiligheidsrisico’s van ‘werken aan het spoor’ adequaat kunnen identificeren, analyseren en 
beheersen. ProRail doet dat door de bewuste bedrijven, middels audits en inspecties, te certificeren. 
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ProRail had BAM Rail en Spoorflex in algemene zin gecertificeerd, in hun hoedanigheid van 
respectievelijk spooraannemer en personeelsleverancier. Speno was ook door ProRail beoordeeld. 
Dat betrof geen algemene certificering maar een beoordeling die specifiek voor onderhavig 
slijpproject plaatsvond. 

Wat betreft de controle op de uitvoering van de werkzaamheden heeft ProRail zich bij het 
slijpproject beperkt tot de slijpwerkzaamheden zelf. ProRail is namelijk van mening dat alleen BAM 
Rail (als formele spoorwegonderneming) verantwoordelijk is voor de veilige uitvoering van de 
overbrengingsritten en dat IVW daar toezicht op dient te houden.

Speno
Speno heeft geen certificering of controle uitgevoerd ten aanzien van de (veiligheids-)taken die het 
bedrijf had uitbesteed aan BAM Rail. Speno was van mening dat zij niet genoeg kennis heeft van de 
situatie en voorschriften in Nederland om dat op zinvolle wijze te kunnen doen. Speno beschikte 
wel over een eigen vertegenwoordiger in Nederland die in het kader van het slijpproject controle 
uitoefende, maar die controle was alleen op de slijpwerkzaamheden en niet op de overbrengingsritten 
gericht.

BAM Rail
BAM Rail maakt, voor zowel personeel en materieel als voor het onderhoud aan het eigen materieel, 
uitsluitend gebruik van toeleveranciers die door IVW zijn gecertificeerd. Oorspronkelijk ging BAM 
Rail ervan uit dat de IVW-certificering voor voldoende kwaliteit en veiligheid zorgde. Op basis van 
eigen ervaring is BAM Rail er in 2008 toe overgegaan alle belangrijke toeleveranciers periodiek zelf 
te gaan controleren op kwaliteit en veiligheidsaspecten. Bij het slijpproject heeft dit ertoe geleid 
dat BAM Rail vanaf 2008 jaarlijks een audit uitvoerde bij Spoorflex ten aanzien van onder meer de 
wegbekendheid van de ingehuurde machinisten. Bij de eerste audit (in 2008) zijn tekortkomingen 
gesignaleerd in de wijze waarop Spoorflex de wegbekendheid van machinisten documenteert. BAM 
Rail heeft Spoorflex gevraagd dit te verbeteren, maar het oplossen van de gesignaleerde problemen 
verliep te traag. Begin 2010 heeft BAM Rail besloten het bijhouden van de wegbekendheid van de 
ingehuurde machinisten naar zich toe te trekken.

5.7.4 Consequenties voor risicobeheersing overbrengingsritten
De Raad is van mening dat de uitbestedingsconstructie (met Speno als hoofdaannemer) meer 
afgestemd was op de uitvoering (kwaliteit en productie) van de slijpwerkzaamheden dan op de 
beheersing van de veiligheidsrisico’s. Als hoofdaannemer fungeerde immers het bedrijf dat het 
‘gereedschap’ en het ‘productiepersoneel’ leverde, terwijl de bezetting van de veiligheidsfuncties 
niet door de hoofdaannemer werd verzorgd maar door een onderaannemer (via inhuur bij een 
personeelsleverancier). Naar het oordeel van de Raad hoeft die constructie op zich geen problemen 
te geven bij het beheersen van de veiligheidsrisico’s. Voorwaarde is dan wel dat de bedrijven 
daarover goede afspraken maken en onderling controle uitoefenen op de invulling/naleving ervan. 

Aan die voorwaarde werd volgens de Raad niet voldaan. De overbrengingsritten vormden, zowel 
wat betreft de gemaakte afspraken als wat betreft de certificering en controle, een ‘witte vlek’. Op 
dit punt kwamen de afspraken er namelijk op neer dat ProRail en de Speno de beheersing van de 
veiligheidsrisico’s van de overbrengingsritten hadden belegd bij de onderaannemer BAM Rail, 
zonder dat daarbij was aangegeven welke beheersmaatregelen BAM Rail moest treffen en/of welk 
beheersingsniveau BAM Rail daarbij moest hanteren. Dit had tot gevolg dat de risicobeheersing 
met betrekking tot de overbrengingsritten was neergelegd bij een bedrijf dat daarvoor niet in een 
geschikte positie verkeerde. Bij de beheersing van de bewuste risico’s waren namelijk zaken aan 
de orde waarover BAM Rail niet zelfstandig kon beslissen. Bijvoorbeeld: met het inbouwen van 
ATB-NG in de slijptreinen zou een investering van ongeveer een kwart miljoen euro per voertuig 
zijn gemoeid, het beperken van de snelheid van de slijptreinen op baanvakken met ATB-NG zou 
betekenen dat de overbrengingsritten niet langer ‘tussen de reguliere reizigerstreinen door’ zou 
kunnen plaatsvinden, terwijl het ‘gesleept vervoeren’ van de slijptreinen (door een locomotief met 
ATB-NG) beslag zou leggen op extra locomotieven en daardoor eveneens relatief hoge kosten met 
zich mee zou brengen.
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Het feit dat de risicobeheersing van de overbrengingsritten bij BAM Rail was belegd zonder 
daaromtrent goede afspraken te maken, is naar het oordeel van de Raad in tweeërlei zin van 
invloed geweest op onderhavig ongeval, namelijk:
• Spoorflex heeft voorafgaande aan het ongeval bij Stavoren aangegeven het eigenlijk niet 

verantwoord te vinden dat er bij overbrengingsritten op baanvakken die met ATB-NG zijn 
uitgerust, zonder ATB-bewaking werd gereden. BAM Rail heeft daaromtrent destijds ook overleg 
en correspondentie gevoerd met IVW. Het is Spoorflex en BAM Rail echter niet gelukt om 
ProRail en/of Speno ervan te overtuigen dat op dit punt aanvullende beheersmaatregelen nodig 
waren. BAM Rail en Spoorflex voelden zich, in hun positie van respectievelijk onderaannemer 
en personeelsleverancier, niet geroepen hier consequenties aan te verbinden.

• BAM Rail heeft, eveneens ruimschoots vóór het ongeval bij Stavoren, aangegeven dat het 
piloteren tijdens de overbrengingsritten van de slijptreinen beter kon worden afgeschaft. Het 
voorstel van BAM Rail kwam erop neer dat volledig bevoegde Nederlandse machinisten zodanig 
zouden worden bijgeschoold dat zij de slijptreinen zelf konden/mochten bedienen. Het voorstel 
is echter voorafgaand aan het ongeval bij Stavoren niet ten uitvoer gebracht omdat BAM Rail 
en Speno het niet eens konden worden over de verzekeringstechnische consequenties.

De Raad constateert dat beide voornoemde zaken na het ongeval bij Stavoren wel zijn opgepakt 
(zie 5.9) en is van mening dat dit daarvoor al van partijen verwacht had mogen worden. Dit had 
bewerkstelligd kunnen (en moeten) worden door adequate onderlinge afspraken tussen de 
bedrijven. Volgens de Raad had ProRail, in zijn rol van opdrachtgever, voor de overbrengingsritten 
expliciet moeten aangeven welke beheersmaatregelen nodig waren en/of tot welk niveau de risico’s 
beheerst moesten worden. 
De Raad beseft dat het ontbreken van goede afspraken voor een deel te wijten is aan het reeds in 
paragraaf 5.4 beschreven feit, dat ProRail voorafgaande aan het ongeval bij Stavoren onvoldoende 
onderkende dat bij de overbrengingsritten van slijptreinen andere (combinaties van) risico’s kunnen 
spelen dan bij reguliere treinritten. De hiervoor beschreven gang van zaken wijst er naar het 
oordeel van de Raad echter ook op, dat ProRail bij het slijpproject te weinig belang aan het aspect 
veiligheid heeft toegekend. Verder wijst de Raad er op dat de opdrachtnemers (Speno, BAM Rail en 
Spoorflex) ook zonder vorenbedoelde afspraken, op grond van hun eigen verantwoordelijkheid, 
gehouden waren zelfstandig te beoordelen welke beheersmaatregelen nodig waren om de risico’s 
afdoende te beheersen.76

5.7.5  Deelconclusies

Deelconclusies ten aanzien van de mate waarin de uitbesteding een rol heeft gespeeld bij het 
tekortschieten van de risicobeheersing: 
• De gekozen constructie had geen problemen hoeven te geven bij het beheersen van 

veiligheidsrisico’s, mits de betrokken partijen daar goede afspraken over zouden hebben 
gemaakt en gecontroleerd hadden of die werden nagekomen. Dat is echter niet gebeurd en 
het overleg tussen de bedrijven was niet zodanig dat alsnog een gemeenschappelijke aanpak 
tot stand is gekomen.

• Door het ontbreken van goede afspraken c.q. goed overleg, ontstond de situatie dat het 
beheersen van de veiligheidsrisico’s van de overbrengingsritten werd overgelaten aan een 
bedrijf (BAM Rail) dat zich als onderaannemer niet geroepen voelde zelfstandig ingrijpende 
beheersmaatregelen te treffen. 

• Ten aanzien van het ontbreken van goede afspraken en constructief overleg heeft 
meegespeeld dat de betrokken bedrijven de specifieke risico’s van de overbrengingsritten 
onvoldoende onderkenden. 

76 Dit is onder andere verwoord in lid 3 en 4 van artikel 3 van de Spoorwegveiligheidsrichtlijn (2004/49/EG).
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5.8 OnderzOeksvraag 4: OverheidstOezicht

Deze paragraaf beschrijft het toezicht dat de overheid heeft uitgeoefend op de naleving van de 
relevante wet- en regelgeving. Daarbij is, net als bij de beschrijving van de wet- en regelgeving in 
hoofdstuk 3, onderscheid gemaakt tussen de Spoorwegwet en de Arbowet.

5.8.1 Spoorwegwet
Het toezicht op de naleving van de Spoorwegwet is wat betreft veiligheid belegd bij IVW (zie 
hoofdstuk 4). Onderstaand is samengevat hoe IVW in haar rol van toezichthouder is omgegaan 
met de achterliggende oorzaken die bij onderhavig ongeval een rol hebben gespeeld (zie 5.2.2).
• Voor twee van de achterliggende oorzaken geldt dat de situatie niet in overstemming was met 

de vigerende wet- en regelgeving, namelijk: 
 – De wegbekendheid van de machinist moest (volgens artikel 24 van het Besluit Spoorweg-

personeel) voldoen aan hetgeen zijn werkgever hieromtrent voorschreef en dat was niet 
(althans niet aantoonbaar) het geval. IVW houdt op dit onderwerp toezicht in de zin dat bij 
audits van spoorwegondernemingen en personeelsleveranciers steekproefsgewijs wordt 
gecontroleerd of de machinisten voldoen aan de eisen die het bedrijf stelt aan de 
wegbekend heid. Het betreft alleen een administratieve en geen inhoudelijke controle. Voor 
onderhavig ongeval geldt dat IVW (resp. in 2007 en 2008) audits heeft gedaan bij Spoorflex 
en BAM. In beide gevallen leidde de audit tot verlenging van het attest c.q. de erkenning 
voor een periode van drie jaar.

 – Het keperbaak valt (volgens de Regeling Spoorverkeer) in de categorie ‘aanvullend sein bij 
lichtsein’, terwijl het keperbaak bij Stavoren niet ‘aanvullend op een lichtsein’ maar als 
zelfstandig sein is toegepast. Voor dit onderwerp geldt dat IVW niet systematisch inspecties 
uitvoert om te controleren of het seinstelsel overeenkomstig de wet- en regelgeving is 
uitgevoerd. IVW beoordeelt de uitvoering van het seinstelsel wel in het kader van 
onderzoeken naar aanleiding van een ongeval, maar daarvan is bij het keperbaak 
voorafgaand aan onderhavig ongeval geen sprake geweest.

• Voor drie andere achterliggende oorzaken (ontbreken ATB-bewaking, piloteren en meerijden in 
de cabine) geldt – zoals eerder is toegelicht - dat de situatie bij Stavoren voldeed aan hetgeen 
de vigerende wet- en regelgeving daaromtrent voorschrijft.

• Op de resterende drie achterliggende oorzaken (afwijken werkplan, fout in tekening en 
ontbreken plaatsaanduidingsbordjes) zijn geen wettelijke regels van toepassing.

Paragraaf 3.1.1 beschrijft dat de spoorwegwetgeving – naast vorenbedoelde specifieke eisen – 
tevens een veiligheidszorgplicht bevat. De essentie daarvan is dat de spoorbeheerders en de 
spoorwegondernemingen ervoor moeten zorgen dat de veiligheidsrisico’s van het spoorverkeer 
met passende middelden afdoende worden beheerst. Op grond van die zorgplicht kon IVW van 
ProRail en BAM Rail meer beheersmaatregelen verlangen dan specifiek zijn voorgeschreven. De 
Raad is van mening dat daar met betrekking tot de overbrengingsritten van de slijptreinen ook 
reden toe was. Bij die ritten was immers, zoals eerder in dit rapport is aangegeven, sprake van een 
hoger risiconiveau dan gebruikelijk is bij ‘normale’ treinritten. Hierbij doelt de Raad, naast het 
piloteren en meerijden in de cabine, vooral op het ontbreken van ATB-bewaking op baanvakken die 
met ATB-NG zijn uitgerust.

IVW heeft, zoals hierna in paragraaf 5.9 is beschreven, na het ongeval in Stavoren inderdaad van 
de bewuste bedrijven verlangd dat zij bij overbrengingsritten van zelfstandig rijdende onderhouds-
machines over baanvakken met ATB-NG compenserende beheersmaatregelen nemen. Naar het 
oordeel van de Raad had het voor de hand gelegen dat IVW daartoe eerder was overgegaan. 
Volgens de Raad vormde een eerder voorval met een slijptrein (in 2007 bij Zwolle, zie 5.6.3) 
voldoende aanleiding daarvoor. Bij dat ongeval was eveneens sprake van de combinatie van 
risicoverhogende factoren (als piloteren en meerijden in de cabine) en het ontbreken van 
ATB-bewaking. Geconstateerd kan worden dat IVW kort na het voorval in Zwolle wel heeft bepaald 
dat zelfstandig rijdende onderhoudsmachines alsnog met ATB-apparatuur moesten worden 
uitgerust. Volgens de Raad was het wenselijk geweest als IVW tegelijkertijd zou hebben aangegeven 
dat de betrokken bedrijven aanvullende maatregelen moesten treffen voor de situaties waarin de 
geïnstalleerde ATB-treinapparatuur niet tot effectieve ATB-bewaking leidt. Als middel daartoe had 
IVW het inzetcertificaat kunnen benutten.
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5.8.2 Arbeidsomstandighedenwet
Het toezicht op naleving van de Arbowet wordt, althans voor onderhoudswerkzaamheden aan de 
spoorinfrastructuur, gedaan door IVW. Het toezicht bestaat uit inspecties en onderzoeken van 
incidenten. 

Het overheidstoezicht op de arbeidsveiligheid bij baanwerkzaamheden omvat zowel de 
werkzaamheden zelf als de bijbehorende overbrengingsritten. Aan dat laatste werd in de praktijk 
echter slechts sporadisch aandacht besteed. De reden daarvoor is dat de Arbeidsinspectie 
voorafgaande aan het ongeval bij Stavoren ten aanzien van overbrengingsritten geen grote risico’s 
onderkende wat betreft de arbeidsveiligheid. 

Met betrekking tot het ongeval bij Stavoren heeft geen Arbo-onderzoek plaatsgevonden. Tot een 
dergelijk onderzoek wordt in de regel alleen overgegaan wanneer sprake is van overlijden, blijvend 
letsel of ziekenhuisopname, hetgeen – zoals eerder aangegeven - niet het geval was. 

5.8.3 Deelconclusies

Deelconclusies ten aanzien van het toezicht door de overheid op de naleving van de wet- en 
regelgeving:
• De Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) had de betrokken bedrijven al voor het ongeval te 

Stavoren kunnen aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid en die bedrijven kunnen 
vragen aanvullende maatregelen te treffen voor de situaties waarin de geïnstalleerde 
ATB-treinapparatuur niet tot effectieve ATB-bewaking leidt. Naar aanleiding van het ongeval 
te Stavoren heeft IVW dit wel van de betrokken bedrijven gevraagd. Naar het oordeel van de 
Raad had het voor de hand gelegen dat IVW dat eerder had gedaan.

• Het toezicht op de arbeidsveiligheid bij baanwerkzaamheden richtte zich op de 
werkzaamheden zelf en niet op de daarmee gepaard gaande overbrengingsritten. Dat 
onderscheid is naar het oordeel van de Raad niet terecht.

5.9 OnderzOeksvraag 5: dOOr partijen getrOffen maatregelen

Deze paragraaf beschrijft welke maatregelen door de betrokken bedrijven, het ministerie van 
Verkeer en Waterstaat en IVW zijn getroffen.

5.9.1 Acties naar aanleiding van Stavoren

a) Maatregelen van IVW
Op 27 juli 2010 (twee dagen na het ongeval) heeft IVW vastgesteld dat het voorval bij Stavoren 
overeenkomsten vertoont met het voorval in Zwolle in 2007 (zie 5.6.3). Het betrof onder meer 
piloterend rijden, de borging van wegbekendheid van de machinist, communicatie tijdens de rit 
tussen de machinist en andere personen in de cabine en meer in algemene zin de invulling van de 
zorgplicht. IVW trok hieruit de voorlopige conclusie dat er op die punten onvoldoende structureel 
was verbeterd en besloot het rijden met de slijptreinen over in dienst zijnd tot nader order te 
verbieden (door het opleggen van een beperking aan het veiligheidsattest van BAM Rail). Voor het 
opheffen van het rijverbod moest BAM Rail aan de volgende voorwaarden voldoen: de risico’s van 
het rijden met de slijptreinen moesten in kaart worden gebracht, er moesten passende beheers-
maatregelen worden getroffen en er moest toezicht worden gehouden op de uitvoering van die 
maatregelen.

Vervolgens hebben BAM Rail en IVW op 28 juli 2010 in onderling overleg het volgende pakket 
voorlopige maatregelen opgesteld:
• Een Independent Safety Assessor (ISA) zou een onafhankelijk onderzoek (assessment) doen 

naar het projectbeheersingssysteem van BAM Rail voor het slijpproces.
• De slijptreinen zouden tijdens de overbrengingsritten niet meer zelfstandig rijden, maar door 

een locomotief worden gesleept.
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Onder voornoemde voorwaarden kreeg BAM Rail op 30 juli 2010 per email en op 2 augustus 2010 
per brief toestemming van IVW om weer met de slijptreinen over in dienst zijnd spoor te gaan 
rijden.

Het ISA-assessment heeft plaatsgevonden en de uitkomst was dat het slijpproject in voldoende 
mate door BAM Rail werd beheerst. Parallel daaraan heeft BAM Rail met een risicoanalyse laten 
zien dat het slepend vervoeren van de slijptreinen naar de werklocatie tot extra risico’s op de 
werklocatie leidt, omdat daar dan extra rangeerbewegingen moeten worden gemaakt. Uit de 
analyse bleek dat het voor het totale risico beter is om de slijptrein zelfstandig (met een piloterende 
machinist) naar de werklocatie te laten rijden. In die zelfde periode is BAM Rail, vanwege het 
ongeval bij Stavoren, met Speno overeengekomen het piloteren af te schaffen en over te gaan naar 
de situatie dat machinisten van BAM Rail zelf de slijptreinen gaan bedienen. Daartoe moesten de 
machinisten wel worden bijgeschoold, waardoor deze maatregel pas per 1 december 2010 kon 
worden geëffectueerd.

Op grond van het ISA-assessment77 en de door BAM Rail aangekondigde afschaffing van het 
piloteren heeft IVW per brief van 8 oktober 2010 de beperkingen op het veiligheidsattest van BAM 
Rail ingetrokken.

Op 5 augustus 2010 heeft IVW een veiligheidswaarschuwing aan alle spoorwegondernemingen 
gestuurd over het rijden zonder ATB-bewaking. Daarin werd er op gewezen dat de vigerende 
wetgeving en gebruiksregels impliceren dat de betrokken bedrijven in dergelijke situaties (op grond 
van eigen verantwoordelijkheid c.q. de zorgplicht) moeten beoordelen in hoeverre aanvullende 
beheersmaatregelen nodig zijn.

b) Maatregelen van ProRail
ProRail heeft op grond van een eigen onderzoek (waarvan het rapport op 20 oktober 2010 
beschikbaar kwam) en het daaromtrent met de andere bedrijven en het ministerie gevoerde 
overleg, de volgende maatregelen getroffen/aangekondigd:
• ProRail heeft op 4 augustus 2010 haar erkenning van Spoorflex ingetrokken. Daarna mocht 

Spoorflex geen personeel meer leveren voor veiligheidsfuncties bij werkzaamheden voor ProRail. 
De intrekking van de erkenning is naar aanleiding van een kort geding op 13 augustus 2010 
weer ongedaan gemaakt. Spoorflex heeft enkele weken later surseance van betaling aangevraagd 
en is inmiddels failliet verklaard.

• ProRail heeft besloten de ATB-uitschakelsecties aan het begin van baanvakken met ATB-NG 
buiten bedrijf te gaan stellen (waardoor voertuigen met ATB-EG of ATB-E op die baanvakken 
maximaal 40 km/uur kunnen rijden). In afwachting van deze technische maatregel heeft ProRail 
de spooraannemers verboden om de ATB-treinapparatuur in hun onderhoudsmachines op 
ATB-NG baanvakken uit te schakelen.

• ProRail heeft haar treindienstleiders en de in haar opdracht werkende aannemers verboden om 
af te wijken van een WBI zonder daarbij gebruik te maken van de voorgeschreven escalatie-
procedure.78

• ProRail heeft er in het Overleg Veiligheid Spoorwegondernemingen79 (OVS) bij de spoorweg-
ondernemingen en IVW op aangedrongen, dat het aantal personen in de cabine van zelfstandig 
rijdende onderhoudsmachines zoveel als mogelijk wordt beperkt. ProRail is van mening dat zij 
dit, vanuit haar rol als infrastructuurbeheerder, niet kan afdwingen.80

77 Opmerkelijk is dat het assessment hoofdzakelijk gericht was op de slijpwerkzaamheden en slechts in 
beperkte mate op de overbrengingsritten. De overbrengingsritten worden bij BAM Rail in een algemene 
RI&E behandeld, terwijl het assessment zich – overeenkomstig de opdracht van IVW – richtte op de 
specifieke RI&E van BAM Rail voor het slijpproject. De assessor heeft in zijn rapport expliciet aangegeven 
dat het assessment niet was gericht op het ongeval in Stavoren.

78 Bij het ongeval in Stavoren is geen sprake geweest van het afwijken van de WBI; het werkplan is 
aangepast binnen de kaders van de betreffende WBI.

79 Het OVS is een platform waar de infrastructuurbeheerders, de vervoerders, IVW en de beleidsafdeling 
van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (voorheen Verkeer en Waterstaat) actief participeren, 
afstemmen en overleg voeren, informatie uitwisselen en voornemens voor regelgeving op het gebeid 
van spoorwegveiligheid beoordelen.

80 De Raad is van mening dat ProRail het wel kan verlangen c.q. afdwingen vanuit haar rol als opdrachtgever.
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• ProRail gaat in 2011 het keperbaak bij Stavoren vervangen door een lichtsein. Deze aanpassing 
houdt verband met het feit dat de lay-out van de sporen op het station Stavoren wordt gewijzigd 
ten behoeve van het gaan rijden met een historische stoomtrein op het traject Leeuwarden – 
Stavoren.

• ProRail heeft de tekeningen van het baanvak Leeuwarden - Stavoren gecorrigeerd. Verder is met 
een steekproef beoordeeld in hoeverre er vergelijkbare fouten in andere tekeningen voorkwamen. 
Dat bleek bij meerdere tekeningen het geval te zijn en daarom is een proces gestart waarbij alle 
tekeningen worden gecontroleerd en zo nodig gecorrigeerd.

• ProRail is begin 2011 een project gestart waarbij de toepassing van zogenaamde incourante 
borden en seinen wordt beoordeeld.

c) Maatregelen van Speno
Het ongeval bij Stavoren heeft tot de volgende aanvullende maatregelen van Speno geleid:
• Speno heeft ermee ingestemd dat de slijptreinen (vanaf begin december 2010) tijdens de 

overbrengingsritten worden bestuurd door een machinist van BAM Rail.
• In de cabines van de slijptreinen is meer geavanceerdere apparatuur gemonteerd voor het 

vastleggen van onder meer de gevoerde gesprekken.

d) Maatregelen van BAM Rail
BAM Rail heeft, mede op grond van haar eigen onderzoek naar het ongeval te Stavoren (waarvan het 
rapport op 24 augustus 2010 beschikbaar kwam) de volgende maatregelen genomen of aangekondigd:
• BAM Rail maakt voor de functie van machinist bij de overbrengingsritten van de slijptreinen 

niet langer gebruik van inhuur maar doet dit nu met eigen personeel. Dit wordt overigens ook 
door Speno van BAM Rail verlangt.

• Het piloteren tijdens de overbrengingsritten is per 1 december 2010 vervangen door het 
zelfstandig besturen van de slijptreinen door machinisten van BAM Rail.

• Tijdens de voorbereiding van de slijpwerkzaamheden wordt gericht getoetst of de tekeningen 
up-to-date zijn.

• Tijdens werkzaamheden wordt gewerkt conform de voorbereide documentatie (waaronder de 
WBI). Bij afwijkingen moet de voorgeschreven escalatieprocedure worden gevolgd.

• Bij de overbrengingsritten over baanvakken met ATB-NG worden de slijptreinen gesleept door 
een locomotief die wel met ATB-NG apparatuur is uitgerust ofwel wordt de snelheid begrensd 
tot maximaal 40 km/uur.

• Er zullen aanvullende maatregelen worden getroffen om te waarborgen dat alleen machinisten 
met voldoende wegbekendheid worden ingezet.

• BAM Rail verbiedt het aanwezig zijn van meer dan drie personen in de cabine van een 
onderhoudsmachine tijdens overbrengingsritten.

e) Aanpassing branchevoorschriften
De Stichting railAlert heeft toegezegd te zullen bezien of en in welke mate het Normenkader Veilig 
Werken nadere uitwerking behoeft ten aanzien van de aan- en afvoer van personeel en materieel 
(inclusief de vraag of die activiteiten verplicht onderdeel moeten worden van het V&G-plan). 

5.9.2  Aanpassing wet- en regelgeving
In de loop van 2011 is een wijziging van de Spoorwegwet en het Besluit Spoorwegpersoneel 
voorzien.81 De nieuwe regelgeving zal van kracht worden in het najaar van 2011.

De gewijzigde Spoorwegwet bepaalt onder meer:
• dat onderhoudsmachines en historische locomotieven/treinen volledig gaan vallen onder de 

ATB-plicht zoals deze van kracht is voor reizigers- en goederenmaterieel (waardoor niet langer 
sprake is van de uitzonderingspositie die deze voertuigen tot nu toe hadden);

• dat bij incompatibiliteit tussen de ATB-systemen van het voertuig en de baan, maximaal 40 km/
uur mag worden gereden.

81 De aanpassing van de Spoorwegwet is gepubliceerd in Staatsblad 2011-218; het aangepaste Besluit 
Spoorwegpersoneel in Staatsblad 2011-240.
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Het ministerie heeft ProRail verzocht de ATB-uitschakelsecties aan het begin van de baanvakken 
met ATB-NG buiten bedrijf te stellen. Verder heeft het ministerie aangegeven dat bij incidentele 
situaties waarin met ATB-EG of ATB-E treinapparatuur moet worden gereden op een baanvak met 
ATB-NG, een op maat gemaakte ontheffing nodig is.

In het gewijzigde Besluit Spoorwegpersoneel (BSP) zijn onder meer aangepaste eisen opgenomen 
ten aanzien van de wegbekendheid van machinisten. Deze zijn gebaseerd op Europese eisen, 
opgenomen in de Richtlijn certificeren machinisten (2007/59 EG). Het nieuwe besluit stelt onder 
meer strengere eisen aan de wegbekendheid van machinisten en schrijft voor dat de toetsing 
ervan door de overheid (in plaats van het bedrijf) moet plaatsvinden.

5.9.3 Beheersing van de geconstateerde veiligheidsrisico’s
Het vorenstaande komt er op neer dat inmiddels aanvullende maatregelen zijn getroffen waarmee 
een belangrijk deel van de achterliggende risico’s wordt weggenomen of gereduceerd. De Raad 
constateert dat de onduidelijke regelgeving rond het meerijden in de cabine bij overbrengingsritten 
van zelfstandig rijdende onderhoudsmachines nog niet is opgepakt. Verder is niet duidelijk in 
hoeverre de overbrengingsritten daadwerkelijk in de risicoanalyses van de bedrijven en de 
V&G-plannen van de projecten worden opgenomen. De Raad wijst er in dit verband op dat de 
bedrijven gehouden zijn de risico’s van de overbrengingsritten tot ALARP-niveau terug te dringen, 
hetgeen impliceert dat potentiële beheersmaatregelen alleen op grond van steekhoudende 
argumenten onbenut mogen blijven.

5.9.1 Deelconclusies

Deelconclusies ten aanzien van de maatregelen die na het ongeval werden getroffen:
• De betrokken bedrijven, het ministerie en IVW hebben diverse maatregelen genomen ter 

beheersing van de veiligheidsrisico’s die bij het ongeval te Stavoren aan de orde waren. 
• Nog niet opgepakt is het structureel tegengaan van meerdere personen in de cabine bij 

overbrengingsritten van zelfstandig rijdende onderhoudsmachines.
• Het is onduidelijk of de betrokken bedrijven de overbrengingsritten daadwerkelijk in hun 

risicoanalyses en V&G-plannen opnemen. De Raad vindt dat wel wenselijk.
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6 COnCluSieS

Dit onderzoek heeft zich gericht op de vraag: Welke lering kan uit het ongeval te Stavoren worden 
getrokken ten aanzien van de risicobeheersing bij de overbrengingsritten van slijptreinen, de 
regelgeving daaromtrent en het toezicht daarop? Deze centrale vraag is uitgewerkt in vijf 
onder zoeksvragen (zie paragraaf 5.1) en die worden onderstaand beantwoord: 

Conclusie 1. De directe oorzaak van het ongeval te Stavoren op 25 juli 2010 was dat de 
slijptrein bij nadering van het baanvakeinde te laat werd afgeremd. Dit kwam doordat de 
machinist een seinbeeld niet opvolgde en het aTB-systeem niet functioneerde. 
Zowel aan het niet opvolgen van het seinbeeld als aan het niet functioneren van het ATB-systeem 
lagen diverse oorzaken ten grondslag. 
Het niet opvolgen van het sein kwam doordat: 
a. de machinist een verkeerd verwachtingspatroon had omtrent de uitvoering van het seinstelsel 

als gevolg van gebrekkige wegbekendheid, een fout in de tekening die hij gebruikte en het in 
een laat stadium afwijken van het werkplan; 

b. het een ongebruikelijk sein (keperbaak) betrof dat slechts relatief kort zichtbaar was;
c. de machinist was afgeleid van zijn rijtaak doordat hij de trein niet zelf bediende (maar fungeerde 

als pilot) en in gesprek was met een slijptreinmedewerker die zich in de cabine bevond; en
d. de machinist de positie van de trein moeilijk kon bepalen doordat een deel van de plaats-

aanduidingsbordjes langs de baan ontbrak. 
Het niet functioneren van het ATB-systeem kwam doordat: 
a. de ATB-treinapparatuur niet compatibel was met de ATB-apparatuur van het baanvak; en 
b. de ATB-treinapparatuur automatisch in de buitendienstmodus werd geschakeld door middel van 

een uitschakelsectie aan het begin van het baanvak.

Conclusie 2. De achterliggende factoren van het ongeval bij Stavoren zijn niet uniek voor 
dat ongeval en ook niet uniek voor overbrengingsritten van slijptreinen. 
Diverse risico’s die een rol speelden bij het ongeval bij Stavoren spelen ook bij overbrengingsritten 
van andere zelfstandig rijdende onderhoudsmachines (waaronder ook videoschouwtreinen en 
andere meettreinen). Dat geldt met name voor: rijden zonder ATB-bescherming op baanvakken 
met ATB-NG, meerdere mensen in de cabine, rijden met een piloterende machinist en beperkte 
wegbekendheid. Ook fouten in tekeningen, ontbrekende plaatsaanduidingsbordjes en wijziging van 
werkplannen komen vaker voor. Tevens valt te constateren dat zich jaarlijks gemiddeld ca. twee 
STS-passages met zelfstandig rijdende onderhoudsmachines voordoen waarbij deels dezelfde 
risico’s spelen als bij het ongeval te Stavoren.

Conclusie 3a. De betrokken bedrijven hebben de specifieke risico’s die zijn verbonden 
aan overbrengingsritten van slijptreinen vooraf niet goed in kaart gebracht. Daartoe 
waren zij wel gehouden, zowel vanuit de Spoorwegwetgeving als de arbowetgeving.
Voor het slijpproject was - in het kader van het V&G-plan - een risicoanalyse gemaakt, maar die 
had alleen betrekking op de risico’s van de slijpwerkzaamheden zelf en niet op de overbrengingsritten 
van de slijptreinen. De betrokken bedrijven zagen de overbrengingsritten van slijptreinen als 
normale treinritten en waren zich er onvoldoende van bewust dat bij overbrengingsritten andere 
risico’s aan de orde zijn dan bij gewone treinritten. De brancheregelgeving over arbeidsveiligheid 
bij werkzaamheden aan de spoorinfrastructuur schreef ook niet voor dat dergelijke ritten moesten 
worden meegenomen in de V&G-plannen. 
Een van de specifieke risico’s waarvan de spoorsector zich onvoldoende bewust was, was het feit 
dat de meeste zelfstandig rijdende onderhoudsmachines niet zijn uitgerust met ATB-NG, terwijl 
deze voertuigen wel worden ingezet op baanvakken met ATB-NG. Bovendien waren de betreffende 
baanvakken voorzien van ATB-uitschakelsecties, waardoor de onderhoudsmachines zonder ATB- 
bewaking van de seinopvolging toch sneller dan 40 km/uur konden rijden.
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Conclusie 3b. De betrokken bedrijven hebben de risico’s bij de overbrengingsritten van 
de slijptreinen niet afdoende beheerst. Dat kwam voornamelijk doordat zij zich niet 
bewust waren van een deel van die risico’s en zij zich ten aanzien van de beheersing van 
de andere risico’s beperkten tot de specifieke voorschriften uit de Spoorwegwet. 
Daarmee gaven zij onvoldoende invulling aan hun eigen verantwoordelijkheid en de 
zorgplicht die (zowel vanuit de Spoorwegwet als de arbowet) op hen rust. Wat de wet- 
en regelgeving betreft is de raad van mening dat met name de voorschriften ten aanzien 
van respectievelijk het toepassen van keperbaken, de wegbekendheid van machinisten 
en het meerijden in de cabine verduidelijking en/of aanscherping behoeven. 
De betrokken bedrijven hebben diverse risico’s die waren verbonden aan de overbrengingsritten 
van slijptreinen niet afdoende beheerst, namelijk: (a) bij Stavoren was een keperbaak geplaatst in 
plaats van een lichtsein; (b) aan de wegbekendheid van machinisten werden lagere eisen gesteld 
dan gebruikelijk is bij machinisten van reizigerstreinen; (c) de slijptreinen werden piloterend 
bestuurd; (d) meerijden in de cabine werd toegestaan terwijl daar geen dringende reden voor 
bestond; (e) de slijptrein was uitgerust met een ATB-systeem dat niet compatibel was met de 
ATB-apparatuur op het baanvak; (f) de ATB-uitschakelsecties aan het begin van de ATB-NG 
baanvakken waren niet buiten bedrijf gesteld; en (g) er is niet bewerkstelligd dat de voorgeschreven 
escalatieprocedure werd gevolgd bij het afwijken van de werkplannen. 
Bij het een deel van de risico’s was de gang van zaken niet in strijd met de vigerende (branche-) 
voorschriften. Dat gold wel voor de wegbekendheid van de machinist en het niet volgen van de 
escalatieprocedure. Ten aanzien van die onderwerpen geldt naar het oordeel van de Raad tevens 
dat de regelgeving ruimte laat voor gebrekkige invulling en daarom verduidelijking/aanscherping 
behoeft. Dat laatste geldt volgens de Raad ook voor de regelgeving over het toepassen van 
keperbaken.

Conclusie 3c. De betrokken bedrijven hebben slechts beperkt lering getrokken uit 
eerdere vergelijkbare voorvallen. 
In de afgelopen tien jaar hebben zich achttien voorvallen met slijptreinen en andere zelfstandig 
rijdende onderhoudsmachines voorgedaan, waarbij tijdens een overbrengingsrit een sein niet (tijdig) 
werd opgevolgd. Een voorval te Zwolle in 2007 vertoont wat betreft de achterliggende oorzaken 
veel overeenkomsten met het voorval te Stavoren. Hoewel naar aanleiding van het voorval te Zwolle 
enkele verbetermaatregelen zijn getroffen, bleek uit onderhavig onderzoek dat voor een deel van de 
destijds geconstateerde veiligheidsrisico’s nog geen afdoende beheers maatregelen waren getroffen. 
De Raad had op dit punt vooral een actievere opstelling verwacht van respectievelijk ProRail (als 
beheerder van de infrastructuur én opdrachtgever van het slijpproject) en Speno (als hoofdaannemer 
van het slijpproject).

Conclusie 3d. Bij de gekozen constructie van uitbesteding was afdoende beheersing van 
de risico’s bij de overbrengingsritten mogelijk geweest, mits de bedrijven daarover 
onderling goede afspraken hadden gemaakt. Doordat de bedrijven dat niet hebben 
gedaan, ontstond de situatie dat de beheersing van die risico’s was belegd bij een bedrijf 
dat zich (als onderaannemer) niet geroepen voelde om zelfstandig afdoende 
beheersmaatregelen te treffen. Daarbij komt dat het overleg tussen de bedrijven niet 
zodanig was dat een gemeenschappelijke aanpak tot stand kwam.
De gekozen constructie had geen problemen hoeven te geven bij het beheersen van de veilig-
heidsrisico’s, mits de betrokken partijen daar goede afspraken over hadden gemaakt en 
gecontroleerd hadden of die werden nagekomen. Dat is echter niet gebeurd. Daardoor is de situatie 
ontstaan dat het beheersen van de veiligheidsrisico’s van de overbrengingsritten was belegd bij 
een bedrijf (BAM Rail) dat zich als onderaannemer niet geroepen voelde tot het zelfstandig treffen 
van ingrijpende maatregelen. Het ontbreken van goede afspraken werd veroorzaakt doordat de 
betrokken bedrijven de specifieke risico’s van de overbrengingsritten onvoldoende onderkenden. 
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Conclusie 4. Op de risicobeheersing bij de overbrengingsritten van de slijptreinen werd 
geen toezicht gehouden wat betreft de naleving van de arbowetgeving. Ten aanzien van 
de naleving van de Spoorwegwetgeving was er wel sprake van toezicht, maar dat richtte 
zich vooral op de specifieke voorschriften en te weinig op de invulling van de eigen 
verantwoordelijkheid c.q. de zorgplicht door de spoorbedrijven. 
De specifieke risico’s bij overbrengingsritten waren op grond van eerdere voorvallen bekend bij 
IVW. De betrokken bedrijven werden echter voorafgaand aan het ongeval in Stavoren niet 
aangesproken op hun zorgplicht om, aanvullend op de specifieke voorschriften, extra maatregelen 
te nemen (in het bijzonder voor situaties waarin de geïnstalleerde ATB-treinapparatuur niet tot 
effectieve ATB-bewaking leidt). Door het achterwege laten daarvan werden de betrokken bedrijven 
voorafgaand aan het ongeval niet gestimuleerd de veiligheidsrisico’s van de overbrengingsritten 
beter te beheersen en werd dat ook niet afgedwongen. Het toezicht op de arbeidsveiligheid bij 
baanwerkzaamheden richtte zich op de werkzaamheden zelf en niet of nauwelijks op de daarmee 
gepaard gaande overbrengingsritten. 

Conclusie 5. De betrokken bedrijven en ivW hebben naar aanleiding van het ongeval bij 
Stavoren meerdere maatregelen in gang gezet om de achterliggende oorzaken aan te 
pakken. De raad acht naast afronding van die maatregelen ook aanvullende maatregelen 
noodzakelijk. 
De Raad constateert dat de achterliggende oorzaken gedeeltelijk zullen worden weggenomen door 
de maatregelen die naar aanleiding van het ongeval in gang zijn gezet. Daarmee zijn echter niet 
alle veiligheidsrisico’s afdoende beheerst. De Raad acht aanvullende maatregelen nodig met 
betrekking tot ‘de toepassing van keperbaken’, ‘het meerijden in de cabine’ en ‘het structureel 
vooraf beoordelen van de risico’s die kunnen optreden tijdens overbrengingsritten van 
onderhoudsmachines’. 
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7 aanBevelingen

Op grond van zijn onderzoek komt de Raad tot de volgende aanbevelingen:

Na het ongeval bij Stavoren hebben de betrokken bedrijven, het ministerie van Infrastructuur en 
Milieu en de Inspectie Verkeer en Waterstaat diverse maatregelen getroffen ter (betere) beheersing 
van de veiligheidsrisico’s die bij dat ongeval aan de orde waren. De Raad vindt het belangrijk dat 
deze maatregelen en de eventueel andere noodzakelijke maatregelen voortvarend worden 
uitgevoerd. Tevens acht de Raad het nodig dat de verbeteringen niet alleen betrekking hebben op 
de overbrengingsritten van de slijptreinen maar – voor zover van toepassing - ook op die van 
andere onderhoudsmachines. De Raad ziet een spilfunctie voor ProRail, vanwege haar positie als 
beheerder van de spoorinfrastructuur en opdrachtgever van uitbestede onderhoudswerkzaamheden.

aanbeveling 1: prOrail

Neem de volle verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de eigen projecten, inclusief de 
uitbestede werkzaamheden. Dat betekent onder meer het bewerkstelligen van de maatregelen die 
noodzakelijk zijn om de veiligheidsrisico’s bij overbrengingsritten van slijptreinen en andere 
zelfstandig rijdende onderhoudsmachines afdoende te beheersen.

Verder acht de Raad het noodzakelijk dat de (branche-)voorschriften ten aanzien van een aantal 
aspecten worden verduidelijkt/aangescherpt.

aanbeveling 2a: vereniging vOOr spOOrwegregelgeving en dOcumentatie (vsd)

Zorg voor aanscherping van de branchevoorschriften ten aanzien van ‘het meerijden in de cabine’.

aanbeveling 2b: stichting railalert

Bewerkstellig dat het onderwerp ‘aan- en afvoer van personeel/materiaal/middelen’ volwaardig 
onderdeel wordt van de brancheregelgeving voor de arbeidsveiligheid bij baanwerkzaamheden 
(Normenkader Veilig Werken en Voorschrift Veilig Werken). 

aanbeveling 2c: prOrail

Zorg voor aanscherping van de voorschriften betreffende de toepassing van incourante seinen en 
borden (zoals het keperbaak).

Bestuursorganen aan wie een aanbeveling is gericht dienen een standpunt ten aanzien van de opvolging van 
deze aanbeveling binnen een half jaar na verschijning van deze rapportage aan de betrokken minister kenbaar 
te maken. Niet-bestuursorganen of personen aan wie een aanbeveling is gericht dienen hun standpunt ten 
aanzien van de opvolging van de aanbeveling binnen een jaar kenbaar te maken aan de betrokken minister. 
Een afschrift van deze reactie dient gelijktijdig aan de voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en de 
minister van Veiligheid en Justitie verstuurd te worden.

Na het verstrijken van de reactietermijn zullen de door de Onderzoeksraad ontvangen reacties op het rapport 
gepubliceerd worden op de website van de raad www.onderzoeksraad.nl Indien geen reacties ontvangen zijn, 
zal hiervan melding gemaakt worden op voornoemde website.
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BiJlage 1: OnDerzOekSveranTWOOrDing

OnderzOek dOOr de OnderzOeksraad vOOr veiligheid

De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet onafhankelijk onderzoek naar de (vermoedelijke) oorzaken 
van voorvallen. Het onderzoek van de Raad beoogt niet alleen de feitelijke oorzaken van voorvallen 
te identificeren, maar wil vooral de achterliggende oorzaken en eventuele tekortkomingen op 
systeemniveau aan het licht brengen. Als daarbij structurele veiligheidstekorten aan het licht 
komen, kan de Raad aanbevelingen formuleren om deze tekorten te verhelpen. Het doel van dit 
onderzoek sluit daarbij aan: door onderzoek van het ongeval bij Stavoren wil de raad lessen trekken 
om dergelijke ongevallen in de toekomst te voorkomen dan wel de gevolgen ervan te beperken. 

aanleiding OnderzOek

Onderhavig ongeval valt vanwege de omvang van de schade onder de onderzoeksplicht van de Raad 
(zoals opgenomen in artikel 8a van het Besluit Onderzoeksraad voor Veiligheid). Bovendien ontstond 
op grond van de informatieverzameling op de ongevalsplaats het vermoeden dat het ongeval 
waarschijnlijk het gevolg was van een combinatie van factoren die niet afdoende werd(en) beheerst. 

OnderzOeksvragen

De centrale vraag van dit onderzoek luidt: Welke lering kan uit het ongeval te Stavoren worden 
getrokken ten aanzien van de risicobeheersing bij overbrengingsritten van slijptreinen, de 
regelgeving daaromtrent en het toezicht daarop?

Deze centrale vraag is uitgewerkt in de volgende vijf onderzoeksvragen:
1. Wat waren de directe oorzaken van het ongeval en welke achterliggende factoren speelden 

daarbij een rol?
2. In hoeverre waren de achterliggende factoren uniek voor dit ongeval?
3. Hoe zijn de bedrijven te werk gegaan bij de beheersing van de veiligheidsrisico’s van de 

overbrengingsritten van slijptreinen en in hoeverre hebben zij daarbij invulling gegeven aan 
hun (eigen) verantwoordelijkheden. 
a. In hoeverre hebben de betrokken bedrijven de veiligheidsrisico’s bij de overbrengingsritten 

van de slijptreinen vooraf in kaart gebracht?
b. Hoe zijn de betrokken bedrijven met de risico’s omgegaan en welke rol heeft de vigerende 

wet- en regelgeving daarbij gespeeld?
c. In hoeverre hebben de betrokken bedrijven lering getrokken uit eerdere vergelijkbare 

voorvallen?
d. Hoe is de risicobeheersing van de overbrengingsritten aangepakt bij de uitbesteding en in 

hoeverre heeft die aanpak een rol gespeeld bij het falen van de risicobeheersing?
4. In hoeverre heeft de overheid toezicht gehouden op de naleving van de relevante wet- en 

regelgeving?
5. Welke maatregelen hebben de betrokken bedrijven en de overheid naar aanleiding van het 

ongeval in Stavoren getroffen?

Overige OnderzOeken

Door de betrokken partijen (ProRail, Speno International, BAM Rail en Spoorflex), het Korps 
Landelijke Politiediensten (KLPD) en de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) is, naast het 
onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, op de locatie van het ongeval onderzoek 
gedaan. In opdracht en onder regie van de Onderzoeksraad heeft Delta Rail nader onderzoek 
gedaan naar de mogelijke technische oorzaken van het treinongeval in Stavoren. Ten aanzien van 
een aantal aspecten is aanvullende expertise geleverd door specialisten van respectievelijk het 
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Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD) en Intergo.82 Het Openbaar Ministerie heeft een 
straf rechtelijk onderzoek en de Inspectie Verkeer en Waterstaat een handhavend onderzoek gedaan. 
Van de betrokken bedrijven hebben ProRail, BAM Rail en Spoorflex een eigen onderzoeksrapportage 
opgesteld. De Onderzoeksraad is geïnformeerd over de bevindingen van voornoemde onderzoeken.

OnderzOeksmethOdiek

Het onderzoek heeft bestaan uit: onderzoek ter plaatse, documentenstudie en interviews. De 
interviews zijn gehouden met functionarissen van verschillende betrokken partijen, in dit geval 
ProRail, Speno International, BAM Rail, Spoorflex, de Inspectie Verkeer en Waterstaat, de 
Arbeidsinspectie, het ministerie van Verkeer en Waterstaat en de Stichting railAlert. Deze interviews 
hadden ten doel inzicht te verkrijgen in de oorzaak van het ongeval en in de wijze waarop de 
verschillende partijen invulling geven aan hun verantwoordelijkheid met betrekking tot de 
beheersing van de risico’s bij overbrengingsritten van onderhoudsmachines.

tripOd-analyse

Als onderdeel van dit onderzoek is een analyse uitgevoerd met behulp van Tripod Beta (verder: 
Tripod). Tripod biedt een raamwerk waarbinnen bevindingen over de toedracht van een voorval op 
een systematische manier verzameld en geanalyseerd kunnen worden. Het Tripod-model gaat ervan 
uit dat ongevallen normaliter worden voorkomen door veiligheidsbarrières, maar kunnen plaatsvinden 
wanneer die barrières niet aanwezig zijn of falen. Tripod gaat er verder van uit dat barrières falen 
doordat actieve fouten worden gemaakt, en ondersteunt de onderzoeker in het identificeren van de 
oorzaken van dergelijke fouten. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen feiten en omstandigheden 
die ten grondslag liggen aan de actieve fouten (de zgn. precondities) en structurele veiligheidstekorten 
die ten grondslag liggen aan de precondities (de zgn. achterliggende factoren)83. 

Op de volgende pagina is het Tripod Beta diagram weergegeven. Ten aanzien van de barrières zijn 
alleen de beheersmaatregelen opgenomen die naar het oordeel van de Onderzoeksraad relevant 
waren voor onderhavig ongeval. Het betreft respectievelijk ‘opvolgen seinsysteem door machinist’, 
‘ATB-bewaking seinopvolging’ en ‘ATB-bewaking snelheidsbeperking tot 40 km/uur’. In het diagram 
zijn ook de geïdentificeerde precondities en achterliggende factoren aangegeven. Deze zijn nader 
toegelicht in hoofdstuk 5.2.

prOjectteam

het projectteam bestond uit de volgende personen:
mr. J.J.G. Bovens onderzoeksmanager 
R.J.H. Damstra projectleider
ing. A. Sloetjes onderzoeker
ir. R.D. Damstra onderzoeker (extern ingehuurd)
drs. M. van het Loo afdeling inhoudelijke procesondersteuning
dr. N. Smit adviseur onderzoek

De volgende personen hebben een belangrijke bijdrage geleverd:
mr. J.M. Schuite juridische ondersteuning
mr. M. van Zuijlen juridisch adviseur
drs. D.W. de Bruijn ergonoom-psycholoog
 

82 Adviesbureau in ergonomie.
83 Voor nadere informatie over de notatie zie de Tripod Beta User Guide, http://www.tripodfoundation.com
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Figuur 15: Tripod Beta diagram.
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BiJlage 2: inzagereaCTieS

Een inzageversie van dit rapport is, conform de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid, 
voorgelegd aan de betrokken partijen. Deze partijen is gevraagd het rapport te controleren op 
fouten en onduidelijkheden. De inzageversie van dit rapport is voorgelegd aan de volgende partijen:
• Machinist
• Leider werkplekbeveiliging (LWB)
• ProRail 
• Speno International
• BAM Rail 
• Stichting railAlert
• Vereniging Spoorwegregelgeving en Documentatie (VSD)
• Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Inspectie Verkeer en Waterstaat
• Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Arbeidsinspectie

Alle benaderde partijen behalve railAlert hebben gereageerd. De VSD heeft aangegeven geen 
inhoudelijk commentaar te hebben. De binnengekomen reacties zijn in de volgende twee 
categorieën te verdelen:
• Correcties van feitelijke onjuistheden, aanvullingen op detailniveau, en redactioneel commentaar, 

heeft de Raad (voor zover relevant) overgenomen. De betreffende tekstdelen zijn in het 
eindrapport aangepast. Deze reacties zijn niet afzonderlijk vermeld.

• De reacties die niet zijn overgenomen, zijn voorzien van een weerwoord. Deze reacties zijn 
opgenomen in een tabel die te vinden is op de website van de Onderzoeksraad voor Veiligheid 
(www.onderzoeksraad.nl). In die tabel is naast de letterlijke inhoud van de reacties ook 
aangegeven: op welke paragraaf de reactie betrekking heeft, van welke partij deze afkomstig is 
en wat het weerwoord van de Raad op de reactie is. In de tabel zijn de reacties gerangschikt 
naar partij.



71

BiJlage 3: TOeliChTing TOeDraChTOnDerzOek

Deze bijlage beschrijft een aantal aspecten van het onderzoek naar de toedracht van het ongeval 
te Stavoren. Behandeld worden achtereenvolgens: 1) Specificatie slijptrein, 2) het tachograaf-
onderzoek, 3) het onderzoek naar de staat van het remsysteem en 4) het onderzoek naar de staat 
van de spoorinfrastructuur.

1 specificatie slijptrein

soort voertuig bijzonder voertuig - spoorstaafslijptrein

type RR48 M

materieelnummer 99 B7 9 127 507-1

fabrieksnummer RR48M5 – 56023

bouwjaar 2006

fabrikant Speno International S.A.

eigenaar Speno International S.A.

Gegevens / beperkingen volgens inzetcertificaat

inzetcertificaat VENW/IVW-2010/54834/K72.413.353, afgegeven 12-07-2010

toegestane inzet zelfstandig rijdend, het gehele Nederlandse spoorwegnet, met 
uitzondering van ERTMS-baanvakken

ATB ATB-E, inclusief ATB-VV functionaliteit

treindetectiesysteem geschikt voor alle treindetectiesystemen

beladingscategorie 
(vlg. inzetcertificaat)

C2 met lege watertanks, D met volle watertanks.
Met volle watertanks dient op sporen met baanvakbeladingsklasse C2 
bij ProRail B&I te worden geïnformeerd ten aanzien van de mogelijke 
inzetbeperkingen.

2  tachOgraafOnderzOek

De slijptrein is niet voorzien van een in Nederland gebruikelijke Automatische Rit Registratie (ARR), 
maar met een tachograaf. Deze wijze van registratie voldoet aan de wettelijke eisen. De tachograaf 
registreert op een papierstrook de snelheid en afgelegde afstand van het voertuig. In tegenstelling 
tot de ARR registreert een tachograaf niet welke bedienhandelingen die de machinist uitvoert. 

De papierstrook is op verzoek van de Onderzoeksraad geanalyseerd door Delta Rail alsmede door 
de afdeling LVBT van het KLPD. Daarbij zijn de volgende vragen beantwoord:
• Wat was de snelheid van de trein bij het passeren van het keperbaak?
• In hoeverre is de trein afgeremd voorafgaand aan de botsing?
• Wat was de snelheid van de trein ten tijde van de botsing met het stootjuk?

Het KLPD heeft eerst onderzocht of de tachograaf voldoende betrouwbaar was. Door de registratie 
van de rit tussen Workum en Hindeloopen te vergelijken met de werkelijke afstand tussen deze 
stations concludeert het KLPD dat de registraties betrouwbaar zijn en geen correctie behoeven.
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Uit de tachograafregistraties is het volgende gebleken:
• Bij het passeren van het keperbaak bedroeg snelheid tussen 94 en 95 km per uur.
• Vanaf ongeveer 154 meter voor het stootjuk heeft de trein, vanuit een snelheid van ongeveer 

95 km/uur, een vertraging ondergaan; eerst een geringe vertraging tot ca. 91 km/uur, 
vervolgens een grotere vertraging en daarna - vanaf ca. 81 km/uur - met een abnormaal/grillig 
vertragingsverloop. De geringe vertraging aan het begin houdt waarschijnlijk verband met de 
aanspreektijd van het remsysteem en de abnormale/grillige vertraging aan het eind is 
waarschijnlijk veroorzaakt door de botsing.

• Het is aannemelijk dat de botssnelheid (bij het stootjuk) ongeveer 81 km/uur was.

Op grond van voornoemd vertragingsverloop acht de Raad het aannemelijk dat de bediening van 
het remsysteem heeft plaatsgevonden toen de slijptrein nog ongeveer 154 meter van het stootjuk 
verwijderd was.

3 remsysteem

Bij het technisch onderzoek aan trein zijn ten aanzien van het remsysteem de volgende drie vragen 
behandeld:
• Stonden de remkranen in juiste stand?
• Hoe was de technische staat en onderhoudstoestand van het remsysteem?
• Waren er bijzonderheden aan het loopvlak van de wielen?

Stand remkranen
Het remsysteem van de slijptrein is per treinunit uitgerust met twee remkranen (zie onderstaande 
figuur). Met de ene handel kan het remsysteem ‘in bedrijf’ of ‘buiten bedrijf’ worden geschakeld; de 
andere handel dient bij zelfstandig rijden (zoals ten tijde van het ongeval) in de P-stand te staan en 
bij gesleept rijden (in een lange goederentrein) in de G-stand.

Figuur 16:  Deze foto toont de twee remkranen waarmee de units van 
de slijptrein uitgerust waren (in de juiste stand). 

Na het ongeval is bij alle negen units van de slijptrein nagegaan in hoeverre de remhandels in de 
juiste stand stonden. Bij vijf treinunits bleken de handels in de juiste stand te staan. Bij drie units 
bleken de handels na het ongeval afgebroken te zijn, waardoor de stand niet meer kon worden 
bepaald; bij één van die handels bleek het resterende deel van de handel in de G-stand te staan, 
waarbij aangetekend kan worden dat het aannemelijk is dat de stand van deze handel ten gevolge 
tijdens/door het ongeval veranderd is. De voorste unit van de trein was dermate beschadigd dat de 
stand van de remhandels niet vast te stellen was.
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Conditie van de remmen.
De twee achterste units van de slijptrein waren vrijwel niet beschadigd, waardoor hier een goede 
inspectie mogelijk was. Van deze twee units is geconstateerd dat het remwerk in goede conditie 
verkeerde. Bij de andere units was inspectie van het remwerk door de schade aan de trein beperkt 
mogelijk, maar er zijn geen aanwijzingen gevonden die er op zouden wijzen dat bij die units het 
remwerk zich niet in goede conditie bevond.

Van de wielstellen die niet of beperkt beschadigd waren is vastgesteld dat de remmen na het 
ongeval ‘aangetrokken’ waren (zie Figuur 17: Op deze foto is te zien dat het remwerk van de 
voorste treinunit ‘aangetrokken’ was.Figuur 17).

Figuur 17:  Op deze foto is te zien dat het remwerk van de voorste 
treinunit ‘aangetrokken’ was.

Loopvlakken
Op het loopvlak van de wielen zijn remsporen aangetroffen. Bij een aantal wielen waren zgn. 
‘hotspots’ (zie Figuur 18: Hotspots op het loopoppervlak van de wielen Figuur 18) te zien; deze 
ontstaan door overmatige verhitting en wijzen erop dat de trein krachtig geremd heeft.

Figuur 18: Hotspots op het loopoppervlak van de wielen
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4 spOOrinfrastructuur

Ten aanzien van de infrastructuur zijn de volgende twee zaken onderzocht:
• de stroefheid van de spoorstaven;
• de aanwezigheid en leesbaarheid van de plaatsaanduidings- en snelheidsborden.

Stroefheid spoorstaven
Op en naast de spoorstaven werden bladresten aangetroffen (ziFiguur 19: Deze foto toont een deel 
van de aangetroffen remsporen en bladresten.e Figuur 19). Dat blad was afkomstig van bomen in 
de omgeving (die door droogte blad hadden laten vallen) en snoeiwerkzaamheden nabij het perron. 
De bladresten op de bovenkant van de spoorstaven bleken te zijn ‘vastgereden’; de bladresten 
waren gedeeltelijk verkoold ten gevolge van de hoge temperaturen die optreden bij het afremmen. 

Figuur 19: Deze foto toont een deel van de aangetroffen 
remsporen en bladresten.

Op het laatste gedeelte van het baanvak is – over een lengte van 850 meter - met een RailTriboMeter 
(RTM) de stroefheid van de spoorstaven bepaald. Het resultaat van die RTM-meting is weergegeven  
in Figuur 20. 
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De meetresultaten komen er op neer dat de spoorstaven een normale stroefheid hadden c.q. er 
geen sprake was van ‘gladde sporen’. Over de laatste 20 meter van het baanvak is de stroefheid 
ook in vochtige toestand gemeten; ook daarbij werden normale waarden gemeten. 

Plaatsaanduidings- en snelheidsborden.
Op de beeldinstructie (tekening) die aan boord van de slijptrein aanwezig was stond de bebording 
van het baanvak aangegeven. Ook is op deze tekening (middels kilometerwaarden) aangegeven op 
welke plaatsen zich bepaalde objecten (waaronder het perron en het stootjuk te Stavoren) 
bevinden. Op de tekening was o.a. aangegeven dat bij station Stavoren twee snelheidsborden 
stonden: eerst bord 313 (afremmen tot 40 km/uur) en vervolgens bord 314 (maximumsnelheid 40 
km/uur).
Langs de baan zijn plaatsaanduidingsbordjes (kilometer- en hectometerbordjes) geplaatst die de 
machinist kan gebruiken als oriëntatie. Normaal worden kilometerbordjes op ‘hele’ en ‘halve’ 
kilometers geplaatst; deze worden meestal bevestigd aan bovenleidingportalen en bij het ontbreken 
daarvan (zoals op onderhavig baanvak) op ‘lange’ paaltjes. De hectometerbordjes zijn doorgaans 
op ‘korte’ paaltjes aangebracht en bevinden zich meestal bij speciale objecten (bijvoorbeeld 
overwegen). 

Onderzocht is in hoeverre de snelheidsborden en plaatsaanduidingbordjes aanwezig en leesbaar 
waren.84 De bevindingen komen op het volgende neer:
• De op de tekening aangegeven snelheidsborden (313 en 314) waren niet aanwezig.
• Ten aanzien van de plaatsaanduidingbordjes: 

 – Op km 49.0 bevond zich een kilometerbordje op een hoge paal; het bord stond kort achter 
het eerste keperbaak bord en was circa 45 graden gedra aid Figuur 21). Op km 49.5 was 
geen kilometerbordje aanwezig. Op km 50.0 was wel een kilometerbordje aanwezig, maar 
het stond circa 90 graden gedraaid (waardoor het niet leesbaar was vanuit de cabine van 
een trein).

 – Op km 49.343 (bij de overweg kort voor Stavoren) stond een hectometerbordje (49.2) en 
naast het perron stond een hectometerbordje (50.3).

Figuur 21: Op deze foto is kilometerbordje 49.0 te zien. 

84 Hierbij is ten aanzien van de plaatsaanduidingbordjes ook gebruikt gemaakt van het onderzoek dat 
BAM Rail ter plaatse heeft gedaan.
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BiJlage 4:  TOeliChTing STS-PaSSageS zelFSTanDig riJDenDe 
OnDerhOuDSmaChineS

Het ongeval in Stavoren betrof een slijptrein die over in dienst zijnd spoor naar het inzet gebied 
reed. Dergelijke voertuigen behoren tot de categorie zelfstandig rijdende onderhoudsmachines. 
Voorbeelden van dergelijke machines zijn stopmachines (voor onderhoudswerkzaamheden aan het 
ballastbed) en de Eurailscout meettrein (die al rijdend diagnostische gegevens verzamelt over de 
onderhoudstoestand van de spoorinfrastructuur). 

Een aantal risicofactoren die een rol hebben gespeeld bij het ongeval in Stavoren kunnen zich ook 
voordoen bij de overbrengingsritten van andere onderhoudsmachines. Dat betreft: het rijden met 
ATB-E treinapparatuur op baanvakken met ATB-NG, het rijden met meerdere mensen in de cabine 
en het inzetten van machinisten die het bewuste baanvak slechts zeer incidenteel berijden.

De Onderzoeksraad heeft onderzocht in hoeverre zelfstandig rijdende onderhoudsmachines tijdens 
overbrengingsritten in de afgelopen periode betrokken zijn geweest bij veiligheidsincidenten die 
overeenkomst vertonen met de gang van zaken bij het ongeval te Stavoren. Daartoe zijn uit de 
ongevals- en incidentendatabase van IVW85 alle STS-passages86 met zelfstandig rijdende onder houds-
machines geselecteerd die plaatsvonden tijdens overbrengingsritten.87 Daarbij is gekeken naar de 
periode 1 januari 2001 tot 1 juli 2010.88 De selectie is beperkt tot STS-passages, omdat met name 
dat type incident overeenkomsten vertoont met de gang van zaken bij het ongeval te Stavoren. 
Buiten beschouwing zijn gelaten: incidenten waarbij de onderhoudsmachine niet zelf reed maar werd 
gesleept en incidenten waarbij de onderhoudsmachine een buiten dienst gesteld gebied uitreed 
(omdat het dan geen overbrengingsrit betrof).

De resultaten van deze selectie zijn weergegeven in onderstaande tabel:

Speno 
slijptreinen

andere zelfrijdende 
onderhoudsmachines Totaal

STS-passage zonder schade 4 12 16

STS-passage met schade 1 1 2

Totaal 5 13 18
 Overzicht STS passages met zelfstandig rijdende onderhoudsmachines

Uit vorenstaand overzicht blijkt dat zich in de beschouwde periode (van bijna tien jaar) met 
zelfrijdende onderhoudsmachines in totaal 18 STS-passages tijdens overbrengingsritten hebben 
voorgedaan, waarvan vijf met een Speno slijptrein. Dat komt neer op circa twee STS passage per 
jaar, waarbij in ongeveer een derde van de gevallen een Speno slijptreinen is betrokken.

Te constateren valt dat bij geen van voornoemde 18 STS-passages sprake was van het ‘ATB-gat’ 
dat aan de orde was bij het ongeval te Stavoren (in de zin dat het gebeurde op een ATB-NG 
baanvak terwijl de onderhoudsmachine was uitgerust met ATB-E treinapparatuur die naar de 
buitendienst modus was omgeschakeld). 

85 Tot 1 januari 2006 was dit Misos, daarna de Hazard database.
86 STS staat voor Stoptonend sein.
87 In de IVW-databases wordt niet expliciet vermeld of een incident op in of buiten dienst zijnd spoor 

heeft plaatsgevonden. Ten aanzien daarvan heeft interpretatie plaatsgevonden op basis van de 
contextinformatie van het voorval. 

88 Gekozen is voor 1 juli 2010 omdat niet zeker is dat alle incidenten van na die datum reeds in de 
database waren opgenomen. Het incident in Stavoren valt dus buiten het overzicht.
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BiJlage 5: TOeliChTing COmPaTiBiliTeiT aTB-verSieS

atb-versies

ATB staat voor Automatische Trein Beïnvloeding. Het betreft een technisch systeem om het 
opvolgen van de snelheidsbeperkingen die een machinist onderweg krijgt te bevorderen en te 
bewaken. Bij niet tijdig opvolgen van een snelheidsbeperking krijgt de machinist eerst een 
waarschuwingssignaal en als hij daarna niet overgaat tot bediening van het remsysteem volgt een 
automatische remingreep. Een ATB-systeem vormt in dit licht gezien een technisch vangnet ter 
voorkoming van ‘het door rood rijden van een trein’ (ook wel aangeduid als STS-passage).

In Nederland zijn, afgezien van enkele grensbaanvakken, drie ATB-systemen in gebruik, te weten: 
• twee nationale systemen, in de vorm van respectievelijk ATB Eerste Generatie (ATB-EG) en ATB 

Nieuwe Generatie (ATB-NG);
• en een Europees systeem, het zogenaamde European Railway Traffic Management Systeem 

(ERTMS).

cOmpatibiliteit

Een ATB-systeem bestaat globaal uit twee componenten: 
• enerzijds de baanapparatuur, die informatie naar de trein stuurt over de ter plaatse toegestane 

snelheid en - bij een deel van de systemen – de afstand waarover de trein mag doorrijden;
• anderzijds de treinapparatuur, die voor de controle van de snelheid/afstand zorgt en zo nodig 

de remingreep uitvoert).

De eerdergenoemde ATB-systemen verschillen ten aanzien van hun functionele eigenschappen, 
maar wat betreft de wijze waarop de informatie-uitwisseling tussen de baan- en treinapparatuur 
plaatsvindt. Als gevolg daarvan werkt de treinapparatuur alleen als deze compatibel is met de 
apparatuur van het betreffende baanvak. In dit verband geldt in algemene zin:
• dat ATB-EG treinapparatuur alleen compatibel is met ATB-EG baanapparatuur;
• dat ATB-NG treinapparatuur compatibel is met zowel ATB-NG als ATB-EG baanapparatuur;
• dat ERTMS treinapparatuur alleen compatibel is met ERTMS baanapparatuur.

atb versies in de infrastructuur

De invoering van ATB is in ons land gestart in de zestiger jaren van de vorige eeuw. Begonnen 
werd met het aanbrengen van ATB-EG op de hoofdlijnen en een deel van de nevenlijnen (het zgn. 
rompnet). Dat proces heeft geduurd tot ongeveer 1995 en daarbij is in totaal ruim 2.000 km 
spoorbaan (grotendeels meersporig uitgevoerd) van ATB-EG voorzien.

Omstreeks 1995 werd het geavanceerdere ATB-NG operationeel en werd besloten om dat systeem 
aan te brengen op de baanvakken die nog niet van ATB-EG waren voorzien. Dat betrof een aantal 
niet geëlektrificeerde nevenlijnen en enkele grensbaanvakken. Dat proces was omstreeks 2005 
grotendeels89 afgerond; in totaal is ca. 700 km spoorbaan (enkelsporig uitgevoerd en geëxploiteerd 
door regionale vervoerders) voorzien van ATB-NG. Het baanvak Leeuwarden-Stavoren behoort tot 
deze categorie en is (in 2005) als een van de laatste omgebouwd.

ERTMS is aangebracht op de twee recent aangelegde baanvakken voor internationaal treinverkeer 
(de HSL-zuid voor hogesnelheidstreinen naar België/Frankrijk en de Betuweroute voor goederen-
treinen naar Duitsland) en het nieuwe baanvak tussen Utrecht en Amsterdam.

89 Eind 2005 waren alleen enkele grensbaanvakken met België nog niet van ATB voorzien; deze zijn in 
2010 voorzien van een Belgisch ATB-systeem (MEMOR).
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atb versies in het materieel

In algemene zin geldt dat het materieel met dezelfde ATB-versie(s) is uitgerust als de baanvakken 
waarop het wordt ingezet. Dat betekent bijvoorbeeld dat treinen die alleen worden ingezet op 
baanvakken met ATB-EG zelf ook alleen van ATB-EG (hoeven te) zijn voorzien, terwijl treinen die 
tevens op de Betuweroute worden ingezet naast ATB-EG ook ERTMS aan boord (moeten) hebben.

Op dit punt geldt een uitzondering voor zelfstandig rijdende onderhoudsmachines en historisch 
materieel (als stoomlocomotieven). Die hoefden oorspronkelijk (onder de ‘oude’ spoorwegwet) niet 
van ATB te zijn voorzien. Bij de inwerkingtreding van de huidige spoorwegwet in 2005 werd de 
ATB-plicht van kracht voor alle voertuigen die sneller kunnen rijden dan 40 km/uur en daarmee ook 
voor deze categorie voertuigen (althans voor zover ze na 1 januari 2005 in dienst zijn gekomen). 
Met het oog op de relatief forse investeringen voor de inbouw van ATB-EG of ATB-NG zijn tot 2008 
ontheffingen verleend. Toen kwam ATB-Eenvoudig (ATB-E) treinapparatuur beschikbaar; dat 
betreft een vereenvoudigde en minder dure uitvoering van ATB-EG en sindsdien worden geen 
vrijstellingen meer verleend voor zelfstandig rijdende onderhoudsmachines en historische 
voertuigen. Hoewel ATB-E (net als ATB-EG) treinapparatuur alleen compatibel is met ATB-EG 
baanapparatuur, krijgen de daarmee uitgeruste onderhoudsmachines in het inzetcertificaat niet de 
beperking opgelegd dat ze alleen mogen worden ingezet op baanvakken die van ATB-EG apparatuur 
zijn voorzien.

uitschakelsecties

In de periode dat de hoofdlijnen al wel en de nevenlijnen nog niet van ATB waren voorzien, zijn aan 
het begin van de nevenlijnen zgn. uitschakelsecties aangebracht. Als een trein met ATB-EG 
treinapparatuur een dergelijke sectie passeert, wordt die apparatuur afhankelijk van de rijrichting 
automatisch omgeschakeld naar de buitendienstmodus of de bedrijfsmodus. De uitschakelsecties 
zijn destijds aangebracht, omdat ATB-EG treinapparatuur op een baanvak zonder ATB-EG de 
treinsnelheid tot 40 km/uur beperkt; door de treinapparatuur naar de buitendienstmodus te 
schakelen konden de treinen – die ten behoeve van de inzet op de hoofdlijnen inmiddels waren 
uitgerust met ATB-EG apparatuur - op de nevenlijnen toch met baanvaksnelheid rijden. 

Voornoemde reden viel feitelijk weg toen de nevenlijnen (tussen 1995 en 2005) van ATB-NG werden 
voorzien, want sindsdien kan op die nevenlijnen met baanvaksnelheid worden gereden door ATB-NG 
treinapparatuur in te bouwen. De uitschakelsecties zijn echter niet verwijderd of uitgeschakeld en 
daardoor kan met voertuigen die van ATB-EG of ATB-E treinapparatuur zijn voorzien op de 
nevenlijnen nog steeds zonder ATB-bewaking sneller dan 40 km/uur worden gereden.

In 2011 heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu aan ProRail gevraagd om de ATB- 
uitschakelsecties op korte termijn buiten bedrijf te stellen.
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BiJlage 6: TOeliChTing TOePaSSing kePerBaak

vOOrsein

Voor het tijdig afremmen van een trein moet de remming uiterlijk worden ingezet op remwegafstand 
voor het punt waar de snelheidsvermindering bereikt moet zijn. Omdat deze remwegafstand (die 
kan oplopen tot ca. 1 km) groter kan zijn dan de afstand waarover de machinist de baan kan 
overzien (denk aan mist, bogen in het spoor), is het noodzakelijk dat de machinist ten minste op 
remwegafstand de remopdracht krijgt. Dat gebeurt door middel van een voorsein. Vrijwel alle 
seinstelsels ter wereld hanteren op een of andere wijze dit principe, dat er kortweg op neerkomt 
dat zowel het beginpunt als het eindpunt van de remming wordt aangegeven (door middel van 
resp. een voorsein en een hoofdsein).

bebakening als aankOndiging van vOOrseinen

In de loop der tijd zijn er diverse maatregelen genomen om het voorsein te laten opvallen. Een van 
de maatregelen is om het voorsein aan te kondigen door middel van een baak, dat op enige afstand 
voor het voorsein langs de baan is geplaatst. Het baak dient dan als aankondiging van een voorsein. 
Van vóór 1930 tot circa 1990 werd hiertoe een zogeheten ‘tweeplanks voorseinbaak’ toegepast, 
bestaande uit twee schuin naast het spoor opgestelde planken die zwart-wit gestreept waren. De 
tweeplanksbaken waren niet alleen optisch zeer opvallend, ook veroorzaakten zij door hun schuine 
plaatsing een gesuis tijdens het passeren van de trein, zodat de machinist het baak ook kon horen.

Vanaf 1970 is de ‘tweeplanksbaak’ vervangen door een drieplanks rechtopstaand voorseinbaak, 
bestaande uit drie achter elkaar geplaatste witte borden met achtereenvolgens 3, 2, 1 schuin 
oplopende zwarte strepen. Dergelijke rechtopstaande voorseinbaken hebben inmiddels de rol van 
de ‘tweeplanksbaak’ geheel overgenomen, waarbij de akoestische waarschuwing is komen te 
vervallen.

Figuur 22:  Tweeplanksvoorseinbaak (links) en rechtopstaand drieplanksvoorseinbaak (rechts)  
(Bron: www.klassiekebeveiliging.nl).

bebakening als waarschuwing vOOr vOOrsein Op minder dan remwegafstand

In bepaalde gevallen kan een voorsein niet op de vereiste remwegafstand voor het hoofdsein 
worden geplaatst. Dat kan verschillende redenen hebben. Zo was er bij de in het verleden 
gebruikelijke mechanische seinen sprake van een maximum lengte van de trekdraden om de seinen 
te bedienen. Een andere reden kan zijn dat een voorsein anders vóór het voorgaande hoofdsein 
zou moeten worden geplaatst (wat een onlogisch seinopvolging tot gevolg zou hebben, omdat het 
voor de machinist niet duidelijk is bij welk hoofdsein het voorsein hoort). Laatstbedoelde situatie 
(dat de afstand tussen twee hoofdseinen kleiner is dan de remwegafstand) kan zich bijvoorbeeld 
voordoen bij kleine stations op enkelsporige baanvakken. 
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In dergelijke situaties is er dus tussen het voorsein en het hoofdsein onvoldoende remweg 
beschikbaar. Om toch tijdig een remopdracht te kunnen geven, wordt dan op remwegafstand van 
het hoofdsein een baak geplaatst die voorzien is van een driehoekig bord met een zwart-witte 
zigzagbeschildering. Dit kan zowel voorkomen bij de ‘tweeplanksbaak’ en vanaf 1969 ook bij de 
rechtopstaande aankondigingsbaken, die dan in plaats van een schuine streep een keperbeschildering 
hebben (en daarom keperbaak worden genoemd). 

Figuur 23:  ‘tweeplankszigzagbaak’ (links) en ‘keperbaak’ (rechts).  
(Bron: www.klassiekebeveiliging.nl.)

De machinist kan aan het zigzag- of keperpatroon zien dat hij een hoofdsein tot op remwegafstand 
is genaderd. Indien de machinist op dat moment de stand van het bijbehorende voorsein (dat zich 
dus op minder dan remwegafstand van het hoofdsein bevindt) niet kan aflezen, moet hij 
veiligheidshalve ter hoogte van de baak een remming inzetten.

situatie bij stavOren

In Stavoren was sprake van respectievelijk een hoofdsein (in de vorm van het stopbord op het 
stootjuk) en een keperbaak (op een afstand van ongeveer 1200 meter vóór het stootjuk). Het 
uitzonderlijke van deze situatie is dat er geen voorsein aanwezig is tussen het keperbaak en het 
hoofdsein. 

Er zijn in het verleden wel situaties geweest waar een hoofdsein niet werd voorafgegaan door een 
voorsein. De onderzoeksraad heeft geen document kunnen vinden met de criteria op grond 
waarvan dat het geval mocht zijn. De bekend geworden voorbeelden van dergelijke situaties duiden 
er echter op dat het uitzonderingen betrof: het ging bijvoorbeeld om ‘verkeerd spoor rijden’ 
(waarbij vanwege een storing op het reguliere spoor een trein bij wijze van uitzondering gebruik 
maakt van het spoor voor de andere rijrichting) en uitrijdseinen van kleine stations op zijlijnen 
(waarbij de treinsnelheid al beperkt was door het inrijdsein met bijbehorend voorsein).

Te constateren valt dat er bij Stavoren geen sprake was van een dergelijke uitzonderingssituatie: 
er was geen sprake van ‘verkeerd spoor rijden’, evenmin was er sprake van dat de treinsnelheid al 
beperkt was door een eerder sein. De Onderzoeksraad heeft geen vergelijkbare situatie kunnen 
vinden waarin bij regulier spoorgebruik afremming van baanvaksnelheid naar stilstand wordt 
verlangd zonder dat het bewuste hoofdsein wordt voorafgegaan door een (al dan niet op minder 
dan remwegafstand geplaatst) voorsein. 

Op basis van het gevonden historische materiaal meent de Onderzoeksraad dat er in Stavoren wel 
een voorsein had moeten staan in de vorm van een ‘geel’ tonend lichtsein (zoals bijvoorbeeld in 
een vergelijkbare situatie bij Rhenen het geval is). Een geel lichtsein heeft dezelfde betekenis, als 
een keperbaak, maar is wel ‘gebruikelijk’ (en daardoor bekend bij machinisten) en tijdens duisternis 
langduriger zichtbaar. 

De Raad wijst in dit verband verder op de wijze waarop het keperbaak is opgenomen in de vigerende 
wet- en regelgeving: bijlage 4 van de Regeling Spoorverkeer bevat een toelichting op de aard, 
uitvoering en betekenis van de diverse seinen/borden en daarin wordt het keperbaak behandeld in 
het hoofdstuk ‘aanvullende seinen bij lichtseinen’.
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lOcaties met keperbaak 

Momenteel zijn er, inclusief Stavoren, nog 20 locaties waar een keperbaak is geplaatst (zie de 
hierna volgende tabel). 
• Alleen bij Stavoren (geval 1) bevindt het keperbaak zich op het hoofdspoorwegnet en is het van 

toepassing op regulier spoorgebruik.
• Van de overige 19 locaties gaat het in vijf gevallen (2 t/m 6) wel om keperbaken op het 

hoofdspoorwegnet, maar deze zijn alleen van toepassing op ‘verkeerd spoor rijden’. 
• In de overige 14 gevallen (7 t/m 20) gaat het om zgn. raccordementsporen. Dat zijn sporen die 

geen onderdeel van het hoofdspoorwegnet; ze zijn niet in de beveiliging opgenomen (zodat er 
op zicht moet worden gereden) en de maximumsnelheid bedraagt 40 km/uur. Het keperbaak 
dient in die situaties als vooraankondiging van een stopbord (S-bord).

1 Sneek – Stavoren regulier spoor

2 Utrecht Maliebaan verkeerd spoor

3 + 4 Olst – Zwolle verkeerd spoor

5 Belgische grens – Roosendaal verkeerd spoor + grensbaanvak

6 Duitse grens – Oldenzaal verkeerd spoor + grensbaanvak

7 Belgische grens – Budel raccordement / grensbaanvak

8 Belgische grens – Maastricht raccordement / grensbaanvak

9 Duitse grens – Coevorden raccordement / grensbaanvak

10 + 11 Nieuw Amsterdam – Schoonebeek raccordement

12 + 13 Roodeschool – Eemhaven raccordement

14 Velsen Zeeweg – Driehuis Westerveld raccordement

15 Veghel – Boxtel raccordement

16 Sittard – Born raccordement

17 Veendam – Wildervank raccordement

18 Amersfoort – Amersfoort PON raccordement

19 + 20 Weert – Budel raccordement

Locaties met keperbaak (stand 2010)
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