Erkenning
De Inspectie Leefomgeving en Transport, Rail- en Wegveruoer (hierna: de Inspectie)
heeft van Talbot Services GmbH te Aachen (hierna: Talbot) een aanvraag ontvangen voor
een erkenning voor onderhoud en herstel van spoorvoertuigen'
De Inspectie heeft gelet op artikel 48 Spoorwegwet, artikel 29 lid 3 Regeling
Indienststelling Spoorvoertuigen en de eisen van Bijlage I, onder 2 van Verordening
445/2OtL (bijlage III, onderdeel I (gedeeltelijk) en IV), op 11 en 12 december 2017 een
audit uitgevoerd bij Talbot.
De resultaten van deze audit zijn vastgelegd in het auditrapport met kenmerk ILT2Ot7/9L788, dossiernummer ILT/LL9378. Dit auditrapport maakt onderdeel uit van dit
besluit.
De Inspectie besluit op basis van artikel 48 tweede lid van de Spoorwegwet, dat een
erkenning wordt verleend onder beperkingen en voorwaarden, zoals genoemd op
bladzijde 2, aan:

Talbot Services GmbH te Aachen (DE)
als

onderhoudsbedrijf

voor onderhoud- en herstelwerkzaamheden van spoorvoertuigen van de categorie:

- Elektrische treinstellen enkel-/meervoudig (EMU) van het 2'tlm

5" niveau.

De werkzaamheden worden uitgevoerd op de locatie van Talbot Service GmbH, Ji.ilicher

StraBe 213-237, 52O7O Aachen (DE) en met mobiele servicewagens.
Deze erkenning is geldig

tot 24 januari 2023.

Utrecht, 9 januari 2018.
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Beperkingen en voorwaarden bij de erkenning van Talbot Services GmbH'
Jiif icher StraBe 213-237,52O7O Aachen (DE).
De onderhoud- en herstelwerkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd aan
spoorvoertuigen van genoemde categorie en uitgevoerd door daartoe opgeleid,
gecertificeerd en bevoegd verklaard personeel.
De erkenning betreft de volgende specifieke werkzaamheden:
Laswerkzaamheden (uitvoer conform DIN EN 15085-2).
Lijmwerkzaamheden (uitvoer conform DIN 6701-2).
Niet destructief onderzoek conform DIN 27201-7 (alleen visueel onderzoek (\/T)).
Werkzaamheden aan de treinbeveiligingssystemen ATB en ETCS.
Het verrichten van werkzaamheden met mobiele servicewagens.

o
.
.
o
.

zijn uitgesloten:
Kuilwielenbankbehandeling en reprofilering van wielen.

De volgende werkzaamheden

.

Deze werkzaamheden worden door Talbot Services GmbH uitbesteed volgens de door hen
vastgestelde eisen.

Bezwaar en voorlopige voorziening
Binnen een termijn van zes weken na dagtekening kunnen belanghebbenden teqen dit besluit
bezwaar maken.

Het bezwaarschrift moet minimaal bevatten:
- De naam en het adres van de indiener
- Een dagtekening
- Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
- De gronden van het bezwaar.
Het bezwaarschrift kan onder vermelding van 'bezwaar' gericht worden aan Inspectie Leefomgeving

en Transpoft, DRW- luridische zaken, postbus 16191, 2500

BD Den

Haag.

Bij onverwijlde spoed kunnen belanghebbenden die een bezwaar hebben ingediend binnen de
hiervoor genoemde termijn een voorlopige voorziening vragen aan de President van de Rechtbank
te Rotterdam. Daarvoor is een griffierecht verschuldigd.
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Erkenning
De Inspectie Leefomgeving en Transport, Rail- en Wegvervoer (hierna: de Inspectie)
heeft van Talbot Services GmbH te Aachen (hierna: Talbot) een aanvraag ontvangen voor
een erkenning voor onderhoud en herstel van spoorvoertuigen.
De Inspectie heeft gelet op artikel 48 Spoorwegwet, artikel 29 lid 3 Regeling
Indienststelling Spoorvoertuigen en de eisen van Bijlage I, onder 2 van Verordening
445/2OtL (bijlage III, onderdeel I (gedeeltelijk) en IV), op 11 en 12 december 2017 een
audit uitgevoerd bij Talbot.
De resultaten van deze audit zijn vastgelegd in het auditrappoft met kenmerk ILT2OL7/9L788, dossiernummer ILÍ/tt9378. Dit auditrapport maakt onderdeel uit van dit
besluit.
De Inspectie besluit op basis van artikel 48 tweede lid van de Spoorwegwet, dat een
erkenning wordt verleend onder beperkingen en voorwaarden, zoals genoemd op
bladzijde 2, aanz

Talbot Services GmbH te Aachen (DE)
als

onderhoudsbedrijf

voor onderhoud- en herstelwerkzaamheden van spoorvoertuigen van de categorie:

- Elektrische treinstellen enkel-/meervoudig (EMU) van het 2'tlm

5" niveau.

De werkzaamheden worden uitgevoerd op de locatie van Talbot Service GmbH,

ltilicher

StraBe 2t3-237, 52O7O Aachen (DE) en met mobiele servicewagens.
Deze erkenning is geldig tot24 januari 2023.

Utrecht, 9 januari 2018.
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Beperkingen en voorwaarden bij de erkenning van Talbot Services GmbH,
Jiilicher StraRe 213-237,52O7O Aachen (DE).
De onderhoud- en herstelwerkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd aan

spoorvoertuigen van genoemde categorie en uitgevoerd door daartoe opgeleid,
gecertificeerd en bevoegd verklaard personeel.
De erkenning betreft de volgende specifieke werkzaamheden:
Laswerkzaamheden (uitvoer conform DIN EN 15085-2).
Lijmwerkzaamheden (uitvoer conform DIN 6701-2).
Niet destructief onderzoek conform DIN 27201-7 (alleen visueel onderzoek (\/T)).
Werkzaamheden aan de treinbeveiligingssystemen ATB en ETCS.
Het verrichten van werkzaamheden met mobiele servicewagens'
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zijn uitgesloten:
Kuilwielenbankbehandeling en reprofilering van wielen.

De volgende werkzaamheden

.

Deze werkzaamheden worden door Talbot Services GmbH uitbesteed volgens de door hen
vastgestelde eisen.

Bezwaar en voorlopige voorziening
Binnen een termijn van zes weken na dagtekening kunnen belanghebbenden tegen dit besluit
bezwaar maken.

Het bezwaarschrift moet minimaal bevatten:
- De naam en het adres van de indiener
- Een dagtekening
- Een omschrijving van het besluit waaftegen het bezwaar is gericht
- De gronden van het bezwaar.
Het bezwaarschrift kan onder vermelding van'bezwaar'gericht worden aan Inspectie Leefomgeving
en Transport, DRW- Juridische zaken, postbus 16191, 2500 BD Den Haag'
Bij onverwijlde spoed kunnen belanghebbenden die een bezwaar hebben ingediend binnen de
hiervoor genoemde termijn een voorlopige voorziening vragen aan de President van de Rechtbank
te Rotterdam. Daarvoor is een griftierecht verschuldigd.
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