
Besluit spoorweginfrastructuur 
 
NOTA VAN TOELICHTING 
 
Algemeen 
Het voorliggende besluit strekt tot uitvoering van de Spoorwegwet (Wet van 23 april 2003, Stb. 
264) met name waar het gaat om de keuring, certificering, onderhoud en herstel van 
hoofdspoorweginfrastructuur en de bescherming van de hoofdspoorweg en zijn omgeving. Dit 
besluit heeft uitsluitend betrekking op de infrastructuur van hoofdspoorwegen als bedoeld in arti-
kel 2, tweede lid, van de Spoorwegwet omdat die wet vooralsnog alleen is uitgewerkt voor 
hoofdspoorweginfrastructuur. Waar in het hierna volgende wordt gesproken over spoorweginfra-
structuur wordt hiermede bedoeld hoofdspoorweginfrastructuur als hiervoor vermeld. 
 
Zoals in de memorie van toelichting bij de Spoorwegwet al is uiteengezet, brengt het spoorweg-
systeem met zich dat nauwkeurige technische eisen moeten worden gesteld aan de infrastructuur 
en aan het rollend materieel. Deze beide elementen vormen een combinatie waarbij geldt dat zij 
compatibel aan elkaar moeten zijn. Voor een niet onbelangrijk deel dragen deze eisen een inter-
nationaal karakter om de onderlinge uitwisseling (interoperabiliteit) van rollend materieel tussen 
de diverse landen mogelijk te maken. Naast bevordering van de interoperabiliteit strekken deze 
eisen tot bevordering van de veiligheid van alle bij het spoorvervoer betrokkenen. Dit kunnen zijn 
reizigers en personeel van de spoorwegondernemingen, doch ook spoorwegondernemingen, 
weggebruikers, omwonenden of eigenaars van transportleidingen. Daartoe zijn in de Spoorweg-
wet allerhande bepalingen opgenomen. In dit besluit wordt de verdere toepassing van die bepa-
lingen met betrekking tot de spoorweginfrastructuur geregeld. 
 
Uit de Spoorwegwet en de memorie van toelichting blijkt, dat voor wat betreft de technische eisen 
van de spoorweginfrastructuur en onderdelen daarvan drie verschillende rechtsregimes van toe-
passing zijn. 
– In de eerste plaats is dat het nationale regime, geregeld in de artikelen 6 en 7 van die wet. 
– Daarnaast is er het regime van de Europese Unie. Dit regime maakt onderscheid tussen eisen 
voor het hoge-snelheidsspoorwegsysteem, vervat in richtlijn 96/48/EG, en eisen voor het conven-
tionele spoorwegsysteem, vervat in richtlijn 2001/16/EG. Deze beide regimes zijn uitgewerkt in de 
artikelen 8 tot en met 15 en 93 van de Spoorwegwet. 
– Tenslotte is er het regime van het Verdrag betreffende het internationale spoorwegverkeer, 
hierna COTIF (Trb. 2002, 25). Dit verdrag ziet alleen op het conventionele spoorwegsysteem. 
Ook dit regime is uitgewerkt in de artikelen 8 tot en met 15 en 93 van de Spoorwegwet.  
 
Bij de spoorweginfrastructuur moet onderscheid gemaakt worden tussen de functionaliteit en de 
beschikbaarheid enerzijds en de technische eisen anderzijds. De technische eisen waaraan de 
spoorweginfrastructuur dient te voldoen zijn deels geregeld in de Spoorwegwet zelf (de EG-
regels) en deels bij en krachtens dit besluit (nationale eisen en COTIF-eisen). De technische 
eisen gelden als de minimum eisen, waaraan de infrastructuur moet voldoen. De beide EG-
richtlijnen bepalen dit uitdrukkelijk. Zij laten toe, dat de lidstaten aanvullende regels opstellen, 
doch deze mogen dan niet in strijd komen met de EG-regels. Omdat de EG-eisen nagenoeg de-
zelfde zullen zijn als de nationale en de COTIF- eisen geldt dit minimum-principe eveneens voor 
beide laatstgenoemde categorieën. 
 
De functionaliteit en de beschikbaarheid zullen hun uitwerking vinden in de beheersconcessie 
(artikelen 16 en 17 van de Spoorwegwet). 
 
Nationale regime 
Het nationale regime omvat voorschriften uit het verdrag «Technische Eenheid der Spoorwe-
gen»”, uit de betreffende normbladen (de -zogenaamde UIC-fiches) van de Internationale Spoor-
weg Unie (UIC) en van andere binnen de EU erkende norminstituten en tenslotte uit specifieke 
Nederlandse voorschriften. 



Voor wat betreft de technische eisen waaraan de spoorweginfrastructuur ingevolge artikel 6 van 
de Spoorwegwet moet voldoen, is verwezen naar een ministeriële regeling. Dit is gedaan omdat 
deze eisen zeer technisch en gedetailleerd zijn en omdat het is te voorzien dat zij regelmatig 
aangepast moeten worden. Deze aanpassingen zijn enerzijds het gevolg van technische ontwik-
kelingen en anderzijds van het steeds verder gereed komen van hierna te vermelden TSI’s en 
regels op basis van het COTIF. Hierdoor komen de nationale regels steeds verder te vervallen. 
 
EU-regime 
Het EU regime voor het conventionele spoorwegsysteem is in Nederland van toepassing op de 
spoorlijnen die voorkomen op een kaart die als bijlage bij richtlijn 2001/16/EG is gevoegd. Op dit 
moment wordt echter een wijziging van die richtlijn voorbereid waarbij de reikwijdte ervan wordt 
uitgebreid. Hierdoor wordt deze richtlijn in Nederland op nagenoeg het gehele spoorwegnet van 
toepassing. Beide genoemde richtlijnen bepalen, dat de betrokken spoorwegsystemen aan es-
sentiële eisen moeten voldoen en dat deze essentiële eisen nader ingevuld moeten worden door 
de zogenaamde technische specificaties inzake interoperabiliteit (TSI’s). Zolang deze TSI’s niet 
gereed of niet volledig gereed zijn, moeten deze vervangen of aangevuld worden door nationale 
voorschriften. Dit is dan ook de hoofdreden voor het voorlopig gehandhaafd blijven van het hier-
voor vermelde pakket van nationale regels. 
Voor het hoge-snelheidsspoorwegsysteem zijn de specifieke TSI’s gereed. Deze zijn inmiddels in 
het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen van 12 september 2002, L 245, gepubli-
ceerd. De voorschriften voor dit spoorwegsysteem zijn echter pas volledig indien ook de TSI’s 
voor het conventionele spoorwegsysteem gereed zijn. De TSI’s voor het conventionele spoor-
wegsysteem tezamen met de TSI’s voor het hoge-snelheidsspoorwegsysteem vormen het totale 
pakket voorschriften voor laatstbedoeld systeem. De TSI’s voor het conventionele systeem zijn 
nog niet gereed. De technische eisen en de keuringsprocedures voor het verkrijgen van de EG-
verklaringen of -certificaten zijn geregeld in beide voornoemde richtlijnen. Door de verwijzing in 
de Spoorwegwet naar beide richtlijnen worden deze eisen en procedurevoorschriften van toepas-
sing verklaard. Daaromtrent behoeft dan ook niets in het voorliggende besluit geregeld te worden. 
 
COTIF-regime 
Het COTIF-regime is in Nederland van toepassing op de spoorweginfrastructuur waarop interna-
tionaal verkeer plaats vindt. Internationaal is overeengekomen dat de technische eisen van dit 
regime inhoudelijk gelijk zullen zijn aan die van het EU-regime voor conventioneel spoor. 
De technische eisen voor het verkrijgen van certificaten op basis van het COTIF worden in dat 
verdrag geregeld. De procedure voor de keuring en voor het verkrijgen van zodanige certificaten 
moeten de staten die partij zijn bij dat verdrag zelf in hun nationale wetgeving regelen met inacht-
neming van het verdrag. De in dit besluit geregelde keuringsprocedure heeft dan ook uitsluitend 
betrekking op deze COTIF-procedure. Voor deze procedure is zoveel mogelijk aansluiting ge-
zocht bij de betreffende procedures op basis van beide eerdergenoemde EG-richtlijnen. Van 
belang is dat de keuringen voor de verschillende regimes door één keuringsinstantie geschieden, 
zodat eenheid in toepassing van de voorschriften en in keuringsbeleid gewaarborgd is. Voor wat 
betreft de eisen waaraan de spoorweginfrastructuur en de onderdelen daarvan ingevolge het 
COTIF moeten voldoen, is verwezen naar een ministeriële regeling. Deze eisen zijn zeer tech-
nisch en gedetailleerd en het is te voorzien dat zij regelmatig aan de technische ontwikkelingen 
zullen worden aangepast. Daarnaast moeten deze technische eisen nog tot stand worden ge-
bracht. Zodra dit het geval is, kunnen deze door middel van een verwijzing in die ministeriële 
regeling worden opgenomen en behoeven noch de Spoorwegwet noch het voorliggende besluit 
gewijzigd te worden. Voor wat betreft de technische eisen zij kortheidshalve voorts verwezen 
naar punt 5.3 van de memorie van toelichting bij de Spoorwegwet(Kamerstukken II 2000/2001, 
27 482, nr. 3, pg. 16 tot en met 19.) 
 
Het COTIF is inmiddels door het Nederlandse parlement stilzwijgend goedgekeurd. Op 11 sep-
tember 2002 is dit verdrag door Nederland geratificeerd. Het EU-regime en het COTIF-regime 
zijn gelijkwaardige regimes in die zin dat er geen hiërarchische verhouding tussen beide bestaat. 
Wel is het zo, dat tussen de lidstaten van de EU onderling het EU-regime geldt. Ter vermijding 
van misverstand zij er op gewezen, dat de hiervoor vermelde technische voorschriften voor de 



spoorweginfrastructuur in beginsel alleen gelden voor nieuw aan te leggen infrastructuur, althans 
voor zover het gaat om inrichtings- en uitrustingseisen. De minimale -uit het oogpunt van veilig-
heid- onderhoudseisen voor bestaande infrastructuur worden neergelegd in een ministeriële 
regeling. De Minister van Verkeer en Waterstaat heeft echter de bevoegdheid om te bepalen, dat 
ook ingrijpende wijzigingen van bestaande spoorweginfrastructuur die van invloed zijn op de 
prestaties van die infrastructuur via een keuring aan deze technische voorschriften getoetst moe-
ten worden. Voor de bestaande spoorweginfrastructuur is voorzien in een overgangsregeling in 
artikel 121 van de Spoorwegwet. 
Zowel het EU-regime als het COTIF-regime bepalen dat voor de infrastructuur en voor onderde-
len daarvan verklaringen of certificaten moeten worden afgegeven ten bewijze dat zij voldoen aan 
de technische eisen. Het onderzoek of aan deze eisen wordt voldaan, moet worden uitgevoerd 
door de lidstaten onderscheidenlijk de staten die partij zijn bij het COTIF aangewezen onafhanke-
lijke en onpartijdige keuringsinstanties. 
 
Lasten voor het bedrijfsleven 
In dit besluit worden mede onder bedrijfsleven verstaan de keuringsinstanties, zijnde private on-
dernemingen. De informatieverplichtingen op basis van het voorliggende besluit die lasten voor 
het bedrijfsleven doen ontstaan zijn de volgende: 
– overleggen van een informatiedossier bij de keuring van infrastructuur of onderdelen daarvan 
op grond van het COTIF. Een dergelijke keuring is nodig in geval van toelating in de zin van dit 
verdrag en in geval van herstel van de infrastructuur na een ernstige beschadiging. Het informa-
tiedossier bevat gegevens betreffende het te keuren object.  
– verstrekken van informatie in verband met de aanvraag van een vergunning als bedoeld in 
artikel 19 of een ontheffing als bedoeld in artikel 21 van de Spoorwegwet. 
– voeren van een deugdelijke registratie door de keuringsinstantie van verrichte keuringen en 
afgegeven, ingetrokken of geweigerde certificaten. 
– opstellen en bewaren door de keuringsinstantie van een technisch dossier van elke keuring. 
Deze informatieverplichtingen zijn opgelegd door het COTIF. Voor de wijziging van dit verdrag in 
1999 bestonden deze verplichtingen niet. Om de kosten voor het bedrijfsleven te beperken wor-
den voor het informatiedossier en het technische dossier modellen vastgesteld. Wat het tech-
nisch dossier betreft komen daar de gegevens in die krachtens het COTIF worden voorgeschre-
ven. Omdat deze verplichtingen voorheen niet bestonden, is het niet mogelijk een deugdelijke 
raming van de daaraan verbonden kosten te maken. 
 
Artikelen 
 
Artikel 2 
Dit artikel bevat de grondslag voor de ministeriële regeling waarin de technische eisen op grond 
van het nationale regime voor de spoorweginfrastructuur zijn opgenomen. Het tweede lid geeft ter 
uitvoering van artikel 6 van de Spoorwegwet aan op welke aspecten deze technische eisen onder 
meer betrekking hebben. 
 
Artikel 3 
Dit artikel geeft de minister de mogelijkheid om een ontheffing te verlenen van de op grond van 
artikel 2 gestelde eisen.  
 
Artikelen 4 tot en met 20 
Deze artikelen regelen de procedure op grond van het COTIF van de keuring van spoorweginfra-
structuur of onderdelen daarvan door de keuringsinstantie. Welke onderdelen onder de keurings-
procedure vallen bepaalt het COTIF. 
 
Artikelen 4 tot en met 7 
De keuring gaat als volgt in zijn werk. De aanvraag voor de keuring wordt ingediend door degene, 
die zorg draagt voor de aanleg van de betreffende infrastructuur (artikel 5). Bij deze aanvraag 
wordt een informatiedossier overgelegd, waarin alle gegevens worden vermeld die van belang 
zijn voor de keuring en voor de beoordeling van de vraag of de betreffende infrastructuur aan de 



technische eisen van het COTIF voldoet (artikel 5). Voor dit dossier kan bij ministeriële regeling 
een model worden voorgeschreven (artikel 11). 
De keuringsprocedure vangt aan in het stadium van het ontwerp en deze strekt zich verder uit 
over de gehele constructieperiode, met inbegrip van alle uit te voeren testen (artikel 4). 
Indien de keuringsinstantie constateert dat de betreffende infrastructuur overeenstemt met de 
gegevens uit het informatiedossier en dat deze ook verder voldoet aan de technische eisen van 
het COTIF, dan zal deze instantie een goedkeuringscertificaat afgeven (artikel 6). 
Enigszins afwijkend is de keuring van onderdelen van de infrastructuur. Het COTIF zal sommige 
delen van de infrastructuur als onderdeel aanwijzen waarvoor bijzondere technische eisen gel-
den. Dit omdat zij van bijzonder belang zijn voor de veiligheid en de interoperabiliteit van de infra-
structuur. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de spoorstaven of de dwarsliggers. 
De aanvraag voor een keuring van een zodanig onderdeel wordt ingediend door de fabrikant, de 
eigenaar of de houder ervan (artikel 5. Ook in dat geval wordt een informatiedossier overgelegd 
(artikel 5). De keuring van onderdelen kan geschieden in de vorm van een typekeuring of in de 
vorm van een keuring van een individueel onderdeel (artikel 3). Typekeuring is bijvoorbeeld van 
belang voor de fabrikant die een onderdeel in serie wil gaan vervaardigen. Elk overeenkomstig 
het goedgekeurde type gefabriceerd onderdeel behoeft dan niet ook nog eens een keuring voor 
het verkrijgen van een goedkeuringscertificaat. 
 
Indien de keuringsinstantie constateert dat het betreffende onderdeel overeenstemt met de gege-
vens uit het informatiedossier en dat dit ook verder voldoet aan de technische eisen van het CO-
TIF, dan zal deze instantie voor een type onderdeel een certificaat van overeenstemming afge-
ven en voor elk individueel gekeurd onderdeel een goedkeuringscertificaat. Voor elk overeen-
komstig het type gefabriceerd onderdeel geeft de keuringsinstantie indien daarbij een verklaring 
van de fabrikant is gevoegd dat dat onderdeel overeenstemt met het type, een goedkeuringscerti-
ficaat af (artikel 7). 
 
Artikel 8 
De bepaling van artikel 8, die rechtstreeks voortvloeit uit het COTIF (artikel 7, § 3, van bijlage G, 
ATMF), is van belang om technische ontwikkelingen die een verbetering voor de veiligheid en de 
interoperabiliteit van het spoorverkeer bewerkstelligen, niet tegen te houden. Deze bepaling komt 
ook voor in beide eerdergenoemde EU-richtlijnen. Voor de beantwoording van de vraag of de 
toegepaste technologieën of concepten dezelfde waarborgen bieden als de technische eisen 
waarvan wordt afgeweken, wordt in het COTIF een speciale regeling getroffen. Op grond van 
artikel 7, § 4, van bijlage G van dit verdrag moet het verzoek om te mogen afwijken worden toe-
gezonden aan de Algemeen Secretaris van het OTIF. Deze zendt het verzoek naar alle staten die 
partij zijn bij het COTIF. Deze staten hebben de bevoegdheid het orgaan binnen het OTIF dat 
belast is met technische vraagstukken om advies ter zake te vragen. Dit orgaan beslist binnen 
drie maanden. Omdat het COTIF nog niet in werking is getreden, is het nog niet mogelijk daar-
naar te verwijzen. Derhalve wordt voornoemde materie opgenomen in een ministeriële regeling. 
Het derde lid van dit artikel biedt daartoe de mogelijkheid.  
 
Artikel 9 
Dit artikel biedt de mogelijkheid om aan een certificaat van overeenstemming of aan een goed-
keuringscertificaat voorschriften te verbinden of om deze documenten onder beperkingen af te 
geven. Zolang de interoperabiliteit van het spoorverkeer als bedoeld in het COTIF niet is gereali 
seerd, zal het voorschrift van dit artikel niet gemist kunnen worden. Het besluit bevat geen verbod 
op het gebruik van delen van de hoofdspoorweginfrastructuur als zodanig waarvoor geen goed-
keuringscertificaat is afgegeven. Indien de beheerder van de hoofdspoorweginfrastructuur niet 
voldoet aan de wettelijke voorschriften, kan hij daarvoor op basis van de beheerconcessie wor-
den aangesproken. In Europa bestaan bijvoorbeeld infrastructuursystemen met verschillende 
spoorbreedten, verschillende energie voorzieningssystemen en verschillende soorten van trein-
beveiliging. In het certificaat van overeenstemming of in het goedkeuringscertificaat moet dan 
aangegeven worden voor welk systeem het document geldig is. Het besluit bevat geen verbod op 
het gebruik van delen van de hoofdspoorweginfrastructuur als zodanig waarvoor geen goedkeu-
ringscertificaat is afgegeven. Indien de beheerder van de hoofdspoorweginfrastructuur niet vol-



doet aan de wettelijke voorschriften, kan hij daarvoor op basis van de beheerconcessie worden 
aangesproken. 
 
Artikel 10 
Het is van belang dat gedurende de levensduur van een gekeurd object steeds kan worden na-
gegaan wat de feitelijke gegevens daarvan waren ten tijde van de keuring. Internationaal wordt 
dan ook voorgeschreven dat de keuringsinstantie van elke keuring een technische dossier sa-
menstelt en dit na het onherroepelijk worden van haar beslissing op het keuringsverzoek aan de 
aanvrager van de keuring ter hand stelt. Zelf dient de keuringsinstantie gedurende de levensduur 
van het object een afschrift van dit dossier te bewaren. En tenslotte zendt de keuringsinstantie 
een afschrift van het dossier aan de minister van Verkeer en Waterstaat.  
 
Artikel 11 
Bij de verschillende vormen van keuringen in het voorliggende besluit is steeds sprake van infor-
matiedossiers en certificaten. Informatiedossiers strekken er toe de keuringsinstantie informatie 
te verstrekken omtrent de te keuren spoorweginfrastructuur of onderdeel. Deze dossiers behoren 
derhalve volledig te zijn. Certificaten zijn van belang voor het bewijs dat de betreffende 
spoorweginfrastructuur of onderdeel is gekeurd en aan de technische eisen voldoet. Tevens gee
dit certificaat aan tot hoever de geldigheid daarvan zich uitstrekt. Bedoelde dossiers en 
certificaten hebben derhalve een belangrijke functie. Dit is de reden dat daaromtrent bij 
ministeriële regeling nadere regels kunnen worden gesteld, indien blijkt dat daaraan behoefte 
bestaat. Overigens vormen deze regels een uitwerking van de betrokken intern
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Artikelen 12 tot en met 15 
Indien spoorweginfrastructuur op enigerlei wijze ernstig is beschadigd, is het aan de minister om 
te bepalen of het in verband met de veiligheid en de interoperabiliteit van het spoorverkeer nood-
zakelijk is om deze infrastructuur na herstel aan een keuring te onderwerpen. De keuring in dat 
geval uitgevoerd door de keuringsinstantie op verzoek van de beheerder. Bij een ernstige be-
schadiging moet gedacht worden aan een zodanige beschadiging, dat een daadwerkelijk en vei-
lig gebruik niet meer mogelijk is. 
Herstel zal in dergelijke gevallen vaak stapsgewijs plaats vinden. Daarbij zal het op een gegeven 
moment mogelijk zijn om de infrastructuur weer veilig te gebruiken, eventueel onder het treffen 
van passende verkeersmaatregelen. De beoordeling hiervan geschiedt door de beheerder. Eerst 
na een algehele voltooiing van de herstelwerkzaamheden zal de keuring plaats vinden. Er vindt 
dan al wel weer verkeer plaats.  
Artikel 13 schrijft voor dat bij deze keuring een informatiedossier wordt overgelegd. Dit dossier is 
met name bedoeld om de keuringsinstantie inzicht te geven in aard en omvang van de beschadi-
ging, zodat de keuringsinstantie daaraan bijzondere aandacht kan besteden. Dit informatiedos-
sier heeft derhalve een ander karakter dan het informatiedossier bij de andere in dit besluit opge-
nomen keuringen. Blijkt na de keuring dat de infrastructuur weer geheel voldoet aan de eisen, zal 
de keuringsinstantie voor het bewijs daarvan een keuringscertificaat afgeven. Keurt de keurings-
instantie de infrastructuur af, dan vervalt daarmee van rechtswege de geldigheid van de in het 
verleden voor deze infrastructuur op enigerlei wijze verleende goedkeuring.  
 
Artikelen 16 en 17 
De in deze artikelen opgenomen bevoegdheden van de keuringsinstantie zijn overgenomen uit 
de betrokken internationale regelgeving. De bevoegdheid tot intrekking van het  oedkeuringscerti-
ficaat is neergelegd bij de minister. 
 
Artikel 18 
Deze bepaling is overgenomen uit de betrokken internationale regelgeving. 
 
Artikelen 19 en 20 
Beide artikelen geven uitvoering aan artikel 12, eerste lid, van de Spoorwegwet, dat een regeling 
van de aanvraag, afgifte, vorm en inhoud van EG-keuringsdocumenten voorschrijft. 
 



Artikelen 21 tot en met 23 
Deze artikelen geven uitvoering aan artikel 23 juncto artikel 19 van de Spoorwegwet. Het gaat 
hier om de weigering, wijziging of intrekking van een vergunning als bedoeld in artikel 19 van de 
Spoorwegwet voor het verrichten van handelingen binnen de begrenzing van de hoofdspoorweg. 
Daarnaast gaat het om het overleggen van documenten bij de aanvraag van zodanige vergun-
ning. 
 
Artikel 24 
Artikel 21 van de wet verbiedt het bouwen, neerleggen, oprichten of aanleggen van zaken met 
een hoogte van één meter of meer boven het maaiveld nabij spoorwegovergangen. De minister 
van Verkeer en Waterstaat kan ontheffing van dit verbod verlenen. Omdat deze aangelegenheid 
vergelijkbaar is met die geregeld in artikel 19 van de wet, waarvan een nadere uitwerking is op-
genomen in de artikelen 21, 22 en 23 van het voorliggende besluit, wordt het bepaalde in onder-
deel a van het eerste lid van artikel 21, het eerste en derde lid van artikel 22 en artikel 23 van 
overeenkomstige toepassing verklaard.  
 
Artikelen 25 en 26 
In de artikelen 25 en 26 is de materie van het Besluit spoorwegbruggen opgenomen. Verouderde 
bepalingen uit dit besluit zijn geschrapt en waar mogelijk is verwezen naar artikelen van het Bin-
nenvaartpolitiereglement. Zo is artikel 6.26 van het BPR van overeenkomstige toepassing ver-
klaard, dat onder meer aan de bevoegde autoriteit, in dit geval tevens de brugwachter, de moge-
lijkheid geeft om verkeersaanwijzingen te geven. De regeling is aanzienlijk bekort, zonder dat er 
sprake is van inhoudelijke wijzigingen. Volledigheidshalve zij vermeld, dat voor spoorwegbruggen 
die geen onderdeel vormen van hoofdspoorwegen, het Besluit spoorwegbruggen van kracht blijft. 
 
Artikel 27 
Dit artikel bevat een overgangsbepaling voor de op basis van het RDHL en de oude Spoorweg-
wet verleende vergunningen respectievelijk ontheffingen. 
 
Artikel 28 
Het voorliggende besluit bevat voor het merendeel bepalingen die naar hun aard in geval van 
overtreding geen aanleiding geven tot het toepassen van een strafsanctie. Vaak is sanctionering 
reeds door de Spoorwegwet zelf voorzien. In andere gevallen biedt de Algemene wet bestuurs 
recht voldoende soulaas. Als voorbeeld van dit laatste kan gewezen worden op artikel 4, derde 
lid. Wordt geen informatiedossier  overgelegd, dan zal de aanvraag niet in behandeling kunnen 
worden genomen. 
 
Resteert derhalve de artikelen 9, tweede lid, waarvan de overtreding voor een strafsanctie in 
aanmerking komt. 
 
Artikel 29 
Met dit artikel wordt bewerkstelligd, dat de regeling met betrekking tot zwerfstromen blijft gelden 
voor hoofdspoorwegen.  
 
De Minister van Verkeer en Waterstaat, 
K. M. H. Peijs 
 


