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Geachte

Bij brief van 23 februari 2022 heeft u namens Prorail B.V. (hierna: Prorail) een
verzoek om een voorlopigevoorziening ingediend inzake mijn besluit van 13
januari 2022, kenmerk 2133365/05. In dit besluit is een eis. tot naleving ex
artikel 27 Arbowet aan Prorail gesteld•De zitting in de voorlopige voorziening
staat gepland op 11 maart 2022.
Ik heb besloten om de termijn van de eis te verlengen tot drie maanden na de
beslissing op bezwaar. De. reden om de termijn te verlengen is dat het mijn
inschatting op dit moment is dat Prorail bereid' is te doen wat zij kan om te
voorkomen dat werknemers worden blootgesteld aan kwartsstof afkomstig van
kwartshoudend ballast. Het geschil richt zich voornamelijk op de stappen en de
termijn om dit te bereiken en de situaties dat kwartsloos ballast voor- een bepaald
project niet binnen de gewenste termijn is te verkrijgen. Aangezien Prorail al
actief bezig is om het gebruik van kwartshoudend ballast bijde uitvoering van
haar opdrachten te weren en kwartsloos ballast voor te schrijven, zie ik geen
reden om tijdens de bezwaarfase strak te houden aan de termijn van drie
maanden in de eis. Dit ook gezien de ruime gedoogtermijnen.
De hoorzitting in bezwaar zal waarschijnlijk in de week van 23 maart 2022
plaatsvinden. Dit gelet op het belang van de betreffende werknemers om niet te
worden blootgesteld aan kankerverwekkend kwartsstof en van Prorail dat zo
spoedig mogelijk duidelijk is wat de norm is waaraan zij dient te voldoen en per
wanneer. Er zal met u contact worden opgenomen over het plannenvan de
preciezedatum van de hoorzitting.
Ik kan nu niet inschatten hoe lang het nemen van de beslissing op bezwaar zal
duren.
Ik zal een kopie van deze brief toezenden aan de rechtbank Midden-Nederland.
Ik verleng hierbij de termijn van de eis tot drie_ maanden na de beslissing op
bezwaar. Ik hoop u voldoende te hebben ingelicht.

Hoogachtend,
de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze,

(Senior) Adviseur ruru>..e Aangelegenheden - Sociale Verzekeringen,
Internationaal en Arbeid
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