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0 DOCUMENTGEGEVENS 

0.1. Overzicht van wijzigingen 

Tabel 1: Status van het document 

Versie/ 
Datum 

Auteur 
Paragraafn
ummer 

Beschrijving wijziging 

Versie 1.0 
 

 Alle Gepubliceerde versie 

Versie 1.1 
2012-11-27 

SY; SH; 
PM; 
FM; 
NTT 

Alle Ontwerpdocument met nieuwe indeling. 

Versie 1.2 
2013-02-05 

SY; SH; 
PM; 
FM; 
NTT 

1.3; 5.1 
(6.1); 5.2 
(6.2); 6.1 
(7.1); 6.2 
(7.2); 6.3 
(7.3) nr. van 
vorige versie 
tussen 
haakjes 

Ontwerpdocument 
Vorig hoofdstuk 4 opgenomen in paragraaf 5.1 (nu omgenummerd 
als paragraaf 4.1). 
Afbeelding ter aanduiding van “Het verband tussen het 
referentiedocument en de nationale technische voorschriften” 
gewijzigd. 
Paragrafen (oude nummering tussen haakjes) gewijzigd: 1.3; 5.1 
(6.1); 5.2 (6.2); 6.1 (7.1); 6.2 (7.2); 6.3 (7.3). 

Versie 1.3 
2013-03-26 

SY; SH; 
PM; 
FM; 
NTT 

1.2; 1.3; 4.3; 
5.1; 5.2; 6.2; 
6.3; bijlage 
II; bijlage III; 
bijlage IV en 
bijlage V 

Ontwerpdocument 
Paragraaf 1.2: ‘GGB’ opgenomen. 
Paragraaf 1.3: ‘Gebruiksvoorwaarden’ gewijzigd; ‘Gelijktijdige 
aanvraag’ gewijzigd; ‘Thema’ toegevoegd. 
Paragraaf 4.3: Tekst over specifieke gevallen en afwijkingen voor 
niet-TSI-conforme voertuigen opgenomen. 
Paragraaf 5.1: Nader uitgewerkt. 
Paragraaf 5.2: Nieuwe tekst en ‘Beheerder van de 
referentiedocumenten’ opgenomen. 
Paragraaf 6.2: Nieuwe tekst voor ‘Bijgewerkte lijst van parameters’; 
‘Ontwikkeling van nationale referentiedocumenten’ en ‘De 
gegevensbank voor het referentiedocument (RDD)’ gewijzigd. 
Paragraaf 6.3: Tekst van ‘Lezen van de stroomschema’s’ opnieuw 
opgenomen. 
Bijlage II: ‘Fase 7. Verwerking van de vergunningsaanvraag’ 
gewijzigd. 
Opgenomen: bijlage III; bijlage IV; bijlage V. 

Versie 1.4 
2013-04-19 

SY; FM; 
NTT 

1.1; 1.2; 1.3; 
4.1; 4.2; 5.1; 
5.2; 5.3; 6.1; 
6.2; bijlage 
III; bijlage IV; 
bijlage V 

Ontwerpdocument 
Paragraaf 1.1: Referenties gewijzigd en referentie ‘Richtlijn 
98/34/EG’ opgenomen. 
Paragraaf 1.2: ‘NTV’ opgenomen. 
Paragraaf 1.3: ‘Vergunningsgeval’; ‘Gebruiksvoorwaarden en -
beperkingen’; ‘Infrastructuurbeheerder’ en ‘Gelijktijdige aanvraag’ 
gewijzigd; ‘Nationale technische voorschriften’ toegevoegd. 
Paragraaf 4.1: Tekst over ‘De gegevensbank voor het 
referentiedocument’ opgenomen (eerder in 6.2). 
Paragraaf 4.2; 5.1 en 6.2: Nader uitgewerkt. 
Paragraaf 5.2: Tekst over het gebruik van de classificatie als A, B of C 
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Tabel 1: Status van het document 

Versie/ 
Datum 

Auteur 
Paragraafn
ummer 

Beschrijving wijziging 

van voorschriften in een NRD (nationaal referentiedocument) 
opgenomen. 
Paragraaf 5.3: Gewijzigde en opgenomen tekst in ‘Aanbevolen 
procedure voor gelijktijdige verlening van vergunningen’ (uit de nu 
geschrapte bijlage III). 
Paragraaf 6.1: Titel gewijzigd in ‘Toepassingsleidraad bij het 
referentiedocument’. 
Bijlage III ’Aanbevolen procedure voor gelijktijdige verlening van 
vergunningen’ geschrapt. 
Bijlage IV en V omgenummerd in verband met de schrapping van 
bijlage III. 
Nieuwe bijlage V ’Procedure voor de coördinatie door het Bureau 
met de lidstaten/NVI’s wanneer de lijst van parameters wordt 
bijgewerkt’ opgenomen. 

Versie 2.0 
2013-07-15 

SY; FM; 
NTT 

0; 0.1; 0.2; 
1.2; 1.3; 4.1; 
5.2; 5.3; 6.2; 
6.3; bijlage 
IV; bijlage V 

Gepubliceerde versie 
Hoofdstuk 0 ‘Documentgegevens’, paragraaf 0.1 ‘Overzicht van 
wijzigingen’ en paragraaf 0.2 ‘Inhoudsopgave’ opgenomen. 
Paragraaf 1.2: ‘CCS’, ‘EMC’ en ‘LvP’ opgenomen. 
Paragraaf 1.3: ‘Aanvrager’ gewijzigd. ‘Bureau’, ‘Aangewezen 
instantie’, ‘Interoperabiliteitsrichtlijn’, ‘Nationale 
veiligheidsvoorschriften’ en ‘Veiligheidsrichtlijn’ toegevoegd. ‘Start’ 
geschrapt. 
Paragraaf 4.1: ‘De gegevensbank voor het referentiedocument 
(RDD)’ gewijzigd in ‘Het verband tussen de gegevensbank voor het 
referentiedocument (RDD) en NOTIF-IT’. 
Paragraaf 5.2: ‘Gebruiker’ gewijzigd. 
Paragraaf 5.3: ‘Gebruiker’ en ‘Aanbevolen procedure voor 
gelijktijdige verlening van vergunningen’ gewijzigd. 
Paragraaf 6.2: ‘Wijzigingen van gemeenschappelijke normen die 
worden gebruikt voor het verlenen van voertuigvergunningen’ en 
‘Publicatie en onderhoud van de nationale referentiedocumenten’; 
‘Beheer van wijzigingen’, ‘Ontwikkeling van nationale 
referentiedocumenten’, ‘Wijzigingen van gemeenschappelijke 
normen die worden gebruikt voor het verlenen van 
voertuigvergunningen’ en ‘“Ontbrekende” voorschriften’ gewijzigd. 
Paragraaf 6.3: ‘Informatie over het nationale wettelijke kader die 
naast de stroomschema’s moet worden verstrekt’ en ‘Beheer van 
het nationale wettelijke kader’ gewijzigd. 
Bijlage IV en V geschrapt. 
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BESLUIT VAN DE COMMISSIE van 9 maart 2011 

betreffende de publicatie en het beheer van het referentiedocument als bedoeld in 
artikel 27, lid 4, van Richtlijn 2008/57/EG van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Gemeenschap 

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2011) 1536) 

(Voor de EER relevante tekst) 

(2011/155/EU) 

 

1 INLEIDING 

Deze toepassingsleidraad bij het referentiedocument vormt deel 1 van het referentiedocument 

dat wordt voorzien in Besluit 2011/155/EU van 9 maart 2011 betreffende de publicatie en het 

beheer van het referentiedocument als bedoeld in artikel 27, lid 4, van de 

interoperabiliteitsrichtlijn. 

Het doel van deze toepassingsleidraad is om te verwijzen naar de elementen van dit besluit en 

alle andere informatie die relevant is voor het beheer, de interpretatie en het gebruik van het 

referentiedocument. 
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1.1 REFERENTIES  

Tabel 2: Documenten waarnaar in deze toepassingsleidraad wordt verwezen 

Document-
nummer 

Titel Versie 

Richtlijn 
2008/57/EG 

Richtlijn 2008/57/EG van het Europees Parlement en de 
Raad betreffende de interoperabiliteit van het 
spoorwegsysteem in de Gemeenschap (herschikking) 

Zoals gewijzigd bij 
Richtlijn 2013/09/EU 
van de Commissie 

Aanbeveling 
2011/217/EU 

Aanbeveling van de Commissie betreffende 
vergunningen voor de indienststelling van subsystemen 
van structurele aard en voertuigen op grond van 
Richtlijn 2008/57/EG  

29 maart 2011 

Beschikking 
2009/965/EG 

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE  
betreffende het referentiedocument als bedoeld in 
artikel 27, lid 4, van Richtlijn 2008/57/EG van het 
Europees Parlement en de Raad betreffende de 
interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de 
Gemeenschap 

30 november 2009 

Besluit 
2011/155/EU 

BESLUIT VAN DE COMMISSIE 
betreffende de publicatie en het beheer van het 
referentiedocument als bedoeld in artikel 27, lid 4, van 
Richtlijn 2008/57/EG van het Europees Parlement en de 
Raad betreffende de interoperabiliteit van het 
spoorwegsysteem in de Gemeenschap  

9 maart 2011 

Verordening 
(EG) nr. 
352/2009 

VERORDENING VAN DE COMMISSIE  
betreffende de vaststelling van een gemeenschappelijke 
veiligheidsmethode voor risico-evaluatie en -
beoordeling als bedoeld in artikel 6, lid 3, onder a), van 
Richtlijn 2004/49/EG van het Europees Parlement en de 
Raad 

24 april 2009 

Richtlijn 
2004/49/EG 

Richtlijn 2004/49/EG van het Europees Parlement en de 
Raad van 29 april 2004 inzake de veiligheid op de 
communautaire spoorwegen en tot wijziging van 
Richtlijn 95/18/EG van de Raad betreffende de verlening 
van vergunningen aan spoorwegondernemingen, en 
Richtlijn 2001/14/EG van de Raad inzake de toewijzing 
van spoorweginfrastructuurcapaciteit en de heffing van 
rechten voor het gebruik van spoorweginfrastructuur 
alsmede veiligheidscertificering 
(Spoorwegveiligheidsrichtlijn) 

Zoals laatstelijk 
gewijzigd bij Richtlijn 
2009/149/EG van de 
Commissie 

Richtlijn 
98/34/EG 

Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de 
Raad van 22 juni 1998 betreffende een 
informatieprocedure op het gebied van normen en 
technische voorschriften en regels betreffende de 
diensten van de informatiemaatschappij 

Zoals laatstelijk 
gewijzigd bij 
Verordening (EU) nr. 
1025/2012 van het 
Europees Parlement 
en de Raad 
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1.2 AFKORTINGEN 

Tabel 3: Afkortingen 

Afkorting Definitie 

AWI Aangewezen instantie 

CCS Besturing en seingeving (Command Control and Signalling) 

EC Europese Commissie 

EMC Elektromagnetische compatibiliteit  

EN Europese norm 

ERATV 
Europees register van goedgekeurde voertuigentypen (European Register of 

Approved Types of Vehicles) 

EU Europese Unie 

GGB Groep geografische belangen 

GVM Gemeenschappelijke veiligheidsmethode 

IB Infrastructuurbeheerder 

LS Lidstaat 

LvP Lijst van parameters 

NoBo Aangemelde instantie (Notified Body) 

NOTIF-IT 

De gegevensbank voor de aanmelding van nationale (technische en veiligheids-) 

voorschriften aan de Europese Commissie (Notifications using Information 

Technology) 

NRD Nationaal referentiedocument 

NTV Nationaal technisch voorschrift 

NV Nationaal voorschrift 

NVI  Nationale veiligheidsinstantie 

NWK Nationaal wettelijk kader 

RDD Gegevensbank voor het referentiedocument (Reference Document Database) 

SO Spoorwegonderneming 

TEN Trans-Europees netwerk 

TSI Technische specificatie inzake interoperabiliteit 
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Tabel 3: Afkortingen 

Afkorting Definitie 

UIC Internationale Spoorwegunie (Union Internationale des Chemins de fer)  

VBS Veiligheidsbeheersysteem 

VIS Vergunning voor indienststelling 

 

1.3 TERMEN EN DEFINITIES 

Aangemelde instantie: Rol van een instantie die door een lidstaat is aangemeld voor toetsingen 

aan bepaalde EU-wetgeving. 

Aangewezen instantie: Rol van een instantie die door een lidstaat krachtens artikel 17, lid 3, van 

Richtlijn 2008/57/EG is aangewezen voor toetsingen aan nationale voorschriften. 

Aanvrager: De rol die wordt vervuld door een entiteit die een aanvraag indient voor het 

verlenen van een vergunning voor een voertuigtype of voor indienststelling van een voertuig, 

welke rol kan worden vervuld door de volgende actoren: houder, fabrikant, 

spoorwegonderneming, infrastructuurbeheerder of anderszins. Andere aanvragers van EG-

certificaten vallen hierbuiten. 

Aanvullende vergunning: De vergunning die door een andere lidstaat wordt verleend nadat de 

eerste vergunning is verleend. 

Volgens artikel 21, lid 5, van de interoperabiliteitsrichtlijn moeten de lidstaten in het geval van 

TSI-conforme of niet-TSI-conforme voertuigen voor verduidelijking zorgen indien aanvullende 

vergunningen nodig zijn. 

Afgeven of verlenen van een vergunning: Het verlenen van toestemming voor de 

indienststelling van een voertuigtype of voertuig. Opgemerkt dient te worden dat er in de 

richtlijnen niet wordt gesproken van een vergunning voor het gebruik. Op het gebruik van een 

voertuig zijn de respectieve veiligheidsbeheersystemen (VBS) van een spoorwegonderneming of 

een infrastructuurbeheerder van toepassing; dit maakt geen deel uit van het vergunningsproces. 

Alternatieve methode: Alternatieve methode om de overeenstemming met de essentiële eisen 

van NV’s (nationale voorschriften) aan te tonen. 

Beoordelingsinstantie (GVM): Rol waarin op basis van bewijsmateriaal wordt beoordeeld of een 

systeem geschikt is om te voldoen aan de toepasselijke veiligheidsvereisten. 

Beroepsinstantie: Een instantie die door elke lidstaat wordt aangewezen krachtens artikel 17, lid 

3, van Richtlijn 2004/49/EG. Dit kan ook de toezichthoudende instantie zijn die is ingesteld 

overeenkomstig artikel 30 van Richtlijn 2001/14/EG. 

Bureau: Europees Spoorwegbureau. 
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Daaropvolgende vergunning: Vergunning voor een voertuig dat in overeenstemming is met een 

voertuigtype waarvoor reeds een vergunning is verleend. 

Volgens artikel 26, lid 3, van de interoperabiliteitsrichtlijn krijgt een voertuig dat overeenstemt 

met een type waarvoor reeds een vergunning in een lidstaat is afgegeven van deze lidstaat een 

vergunning op basis van een door de aanvrager overgelegde verklaring van overeenstemming 

met dit type, zonder verdere controles. 

Eerste vergunning: De vergunning die door de eerste lidstaat wordt verleend voor een nieuw 

voertuig en/of voertuigtype. 

Overeenkomstig de artikelen 22 en 24 van de interoperabiliteitsrichtlijn voor TSI-conforme 

voertuigen en niet-TSI-conforme voertuigen. 

Fase: Het stroomschema dat een referentiesymbool voor een subfase bevat en beschouwd kan 

worden als de moederfase van die subfase. 

Gebruiksvoorwaarden en -beperkingen: Beperkingen ten aanzien van het in het technisch 

dossier beschreven beoogde gebruik, bijvoorbeeld klimatologische omstandigheden, 

maximumsnelheid, hellingshoek, enz. 

Gelijktijdige aanvraag: Een aanvrager vraagt tegelijkertijd in verschillende lidstaten een 

vergunning aan. 

Infrastructuurbeheerder: Rol van een instantie die belast is met de totstandbrenging en het 

onderhoud van de spoorweginfrastructuur, of een gedeelte daarvan, als gedefinieerd in Richtlijn 

2004/49/EG. 

Interoperabiliteitsrichtlijn: Richtlijn 2008/57/EG van het Europees Parlement en de Raad 

betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Gemeenschap (herschikking). 

Keuringsprocedure: Procedure die de controles en certificering overeenkomstig de eisen van de 

richtlijnen, TSI’s en nationale voorschriften bestrijkt. 

Nationaal wettelijk kader: Het geheel aan voorschriften van een lidstaat die betrekking hebben 

op de procedure voor het verlenen van een vergunning voor indienststelling van voertuigen. 

Nationale technische voorschriften: Voorschriften die moeten worden aangemeld krachtens 

artikel 17 van Richtlijn 2008/57/EG. 

Nationale veiligheidsvoorschriften: Voorschriften die moeten worden aangemeld krachtens 

artikel 8 van Richtlijn 2004/49/EG. 

Niet-TSI-conform voertuig: Voertuig dat niet in overeenstemming is met alle relevante TSI’s die 

van kracht zijn op het moment van de indienststelling, met inbegrip van voertuigen waarvoor 

afwijkingen gelden, of gevallen waarin een belangrijk deel van de essentiële eisen niet is 

neergelegd in een of meer TSI’s – artikel 24, lid 1, van de interoperabiliteitsrichtlijn. 

Nieuwe vergunning: Vergunning die door een lidstaat wordt verleend na de 

verbetering/vernieuwing van een bestaand voertuig en/of voertuigtype waarvoor reeds een 

vergunning is afgegeven. 
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Volgens artikel 20 van de interoperabiliteitsrichtlijn kan het na wijziging van een bestaand 

voertuig of voertuigtype nodig zijn dat er een nieuwe vergunning wordt verleend. 

Nuldocument: Het document waarin alle aspecten van de voorafgaande informatie-uitwisseling, 

onder meer betreffende de testomstandigheden op het spoor en, in voorkomend geval, de 

opschorting van eisen, met betrekking tot het project worden gespecificeerd. 

Overeenkomst tussen lidstaten: Elke overeenkomst tussen lidstaten om de uitwisseling van 

informatie en de afhandeling van het vergunningsproces te vergemakkelijken (eerste, 

aanvullende, vernieuwde, gelijktijdige vergunning(en), enz.). 

Proeven op het spoor: Proeven die worden genomen op het netwerk dat onder de 

“bevoegdheid” van de nationale veiligheidsinstantie valt, in tegenstelling tot proeven die 

worden genomen in testfaciliteiten (laboratoria of gesloten testsporen). 

Rollen: Een vooraf bepaalde reeks beveiligingsrechten binnen de gehele gegevensbank voor het 

referentiedocument. 

Samenstellen: Verzamelen. 

Technische oplossing: Een gedocumenteerde oplossing die kan worden gebruikt om de 

conformiteit met een voorschrift aan te tonen. 

Thema: Groep van parameters met betrekking tot een bepaalde functie of een bepaald deel van 

het voertuig (bv. koppeling, wiel, enz.). 

Tijdlijn: De exacte datum waarop de teller begint te lopen voor de berekening van het 

tijdsbestek. 

Tijdsbestek: Een periode die wordt berekend vanaf een tijdlijn. 

TSI-conform voertuig: Voertuig dat in overeenstemming is met alle relevante TSI’s die op het 

ogenblik van indienststelling van kracht zijn, op voorwaarde dat de essentiële eisen voor een 

groot deel in deze TSI’s zijn opgenomen en dat de relevante TSI inzake rollend materieel in 

werking is getreden en van toepassing is – artikel 22, lid 1, van de interoperabiliteitsrichtlijn. 

Veiligheidsrichtlijn: Richtlijn 2004/49/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 

2004 inzake de veiligheid op de communautaire spoorwegen en tot wijziging van Richtlijn 

95/18/EG van de Raad betreffende de verlening van vergunningen aan 

spoorwegondernemingen, en Richtlijn 2001/14/EG van de Raad inzake de toewijzing van 

spoorweginfrastructuurcapaciteit en de heffing van rechten voor het gebruik van 

spoorweginfrastructuur alsmede veiligheidscertificering (Spoorwegveiligheidsrichtlijn). 

Vergoedingen: Alle vergoedingen die de aanvrager tijdens het vergunningsproces aan een 

nationale instantie dient te betalen, zoals vergoedingen voor de administratiekosten van de 

nationale veiligheidsinstantie, vergoedingen voor de toegang tot het netwerk in verband met 

proeven op het spoor, de vergoedingen voor de vergunning en de vergoedingen voor de 

beoordelingen wanneer de nationale veiligheidsinstantie ook als aangewezen instantie en 

beoordelingsinstantie (GVM) optreedt. 
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Vergunningsdossier: Alle documenten die nodig zijn voor een aanvraag van een vergunning voor 

indienststelling van een voertuig krachtens de interoperabiliteitsrichtlijn, met inbegrip van het 

technisch dossier (inclusief eventuele toegekende afwijkingen van eisen, bewijs voor de 

overeenstemming met gelijkwaardige nationale voorschriften die geen verdere controles en 

bewijs van eerdere vergunningen vereisen, enz.). 

Vergunningsgeval: Geval zoals omschreven in paragraaf 4.3 van onderhavig document. 

Vernieuwde vergunning: Vernieuwing van een vergunning voor een voertuigtype, indien 

relevant (bij gewijzigde voorschriften of het aflopen van de geldigheid van een vergunning). 

Artikel 26, lid 3, van de interoperabiliteitsrichtlijn is alleen van toepassing in geval van 

vernieuwing van een vergunning voor een voertuigtype. 

Een wijziging in het ontwerp leidt tot een nieuw voertuigtype, waarvoor een eerste vergunning 

dient te worden aangevraagd (ERA/REP/01-2012/INT – VOERTUIGTYPEGOEDKEURING – ontwerp 

van eindverslag Versie 0.09/16 mei 2012). 

Een vernieuwde vergunning beperkt zich daarom alleen tot de gevallen waarin een toetsing aan 

de nieuwe keuringsprocedures (bij gewijzigde voorschriften) aantoont dat het voertuigtype in 

overeenstemming is – zonder wijziging van het ontwerp. 

Veronderstelde vergunning: Met betrekking tot een aanvullende vergunning voor 

indienststelling geldt dat indien binnen de voorgeschreven termijn geen beslissing is genomen 

door de bevoegde nationale veiligheidsinstantie, de aanvrager het betrokken voertuig als 

goedgekeurd beschouwt na een periode van drie maanden na afloop van deze termijn – artikel 

21, lid 8, van Richtlijn 2008/57/EG. 

Voorafgaande informatie-uitwisseling: Voorafgaande uitwisselingen van informatie tussen de 

aanvrager, de nationale veiligheidsinstantie en andere partijen waarin elke entiteit bevestiging 

krijgt inzake de haalbaarheid van het project. Deze fase omvat, in voorkomend geval, ook de 

opschorting van eisen. 

Opmerking: de andere partijen kunnen de volgende zijn: 

 een lidstaat, in verband met afwijkingen en/of nieuwe vergunningen (en indien vereist 

de toegepaste voorschriften); 

 een aangemelde instantie, in verband met de evaluatie van contractuele regelingen die 

van toepassing zijn op het project; 

 een aangewezen instantie, in verband met de evaluatie van contractuele regelingen die 

van toepassing zijn op het project; 

 een beoordelingsinstantie (GVM), in verband met de evaluatie van contractuele 

regelingen die van toepassing zijn op het project; 

 een infrastructuurbeheerder, in verband met regelingen voor het uitvoeren van proeven 

op het spoor, indien vereist. 

Voorschriften: Verplichte eisen. 
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2 DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED 

2.1 DOEL 

Zoals in Besluit 2011/155/EU betreffende de publicatie en het beheer van het 

referentiedocument wordt beschreven, is het referentiedocument bedoeld om de procedure 

voor het verlenen van een vergunning voor indienststelling van voertuigen te vergemakkelijken 

door de: 

(a) opsomming van alle parameters die moeten worden gecontroleerd in verband met 

het verlenen van een vergunning voor indienststelling van voertuigen; 

(b) vermelding van alle voorschriften die door de lidstaten worden toegepast bij het 

verlenen van een vergunning voor indienststelling van voertuigen; 

(c) verwijzing naar het toepasselijke voorschrift voor elk van de parameters die moeten 

worden gecontroleerd in verband met het verlenen van een vergunning voor 

indienststelling van voertuigen; 

(d) classificatie van alle voorschriften in categorie A, B of C overeenkomstig punt 2 van 

bijlage VII bij de interoperabiliteitsrichtlijn; en 

(e) beschrijving van de nationale wettelijke kaders voor het verlenen van de vergunning 

voor indienststelling overeenkomstig artikel 1 van Beschikking 2009/965/EG. 

Samenvattend:  

 maakt het referentiedocument het kader voor het verlenen van een voertuigvergunning 

transparant; en 

 vergemakkelijkt het referentiedocument de “wederzijdse erkenning”. 

Wederzijdse erkenning heeft twee voordelen: 

 controles die worden uitgevoerd als onderdeel van het vergunningsproces in een lidstaat 

worden automatisch wederzijds erkend. Dit betekent dat het verlenen van een 

vergunning in een tweede lidstaat alleen controles vereist als “deze strikt noodzakelijk 

zijn voor de controle van de technische verenigbaarheid van het voertuig met het net in 

kwestie” (overweging 42 van de interoperabiliteitsrichtlijn); en 

 wederzijdse erkenning vermindert de noodzaak dat het ontwerp van een voertuig 

verschillend moet worden geconfigureerd in verband met de verschillende voorschiften 

van afzonderlijke lidstaten. 

2.2 TOEPASSINGSGEBIED 

De interoperabiliteitsrichtlijn bestrijkt: 

 TSI-conforme en niet-TSI-conforme voertuigen; 

 voertuigen die op en buiten TEN-T-netwerken rijden; 

 nieuwe, verbeterde en vernieuwde voertuigen; en 
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 voertuigen die reeds in een lidstaat worden geëxploiteerd en waarvoor een “aanvullende 

vergunning” voor indienststelling in een andere lidstaat wordt aangevraagd. 

Dit is ook het toepassingsgebied van het referentiedocument. De voorschriften die in dit 

referentiedocument worden vermeld, zijn alle voorschriften (behalve indien er TSI’s van 

toepassing zijn) en processen die door de lidstaten in alle verschillende vergunningsgevallen 

worden toegepast voor het verlenen van een vergunning voor indienststelling van voertuigen. 

Ook nationale voorschriften waarnaar in de TSI’s wordt verwezen als betrekking hebbend op 

specifieke gevallen, worden in het document vermeld. 
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3 DOELGROEP 

De doelgroep van de toepassingsleidraad bestaat uit drie soorten gebruikers van het 

referentiedocument: 

 Gebruikers = iedereen die op zoek is naar informatie; VIS-aanvragers; LS/NVI; het Bureau 

 Beheerder van het referentiedocument = het Bureau 

 Beheerders van de nationale referentiedocumenten en nationale wettelijke kaders = 

LS/NVI 
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4 BESCHRIJVING VAN: 

4.1 HET REFERENTIEDOCUMENT 

De rechtsgrondslag van het referentiedocument 

De verantwoordelijkheid voor het aannemen van nationale voorschriften ligt bij de lidstaten, en 

anders dan het geval is bij de aanmelding van nationale technische voorschriften bij de 

Commissie, worden voorschriften door het referentiedocument niet bekrachtigd. Als een 

voorschrift van toepassing is op het vergunningsproces, moet het door het Bureau worden 

gepubliceerd, ongeacht de wettelijke status ervan. De in het referentiedocument vervatte 

classificaties van de gelijkwaardigheid van voorschriften hebben echter wel een wettelijke status, 

omdat zij bepalend zijn voor wat een nationale veiligheidsinstantie die een vergunningsproces 

uitvoert, kan controleren of ter discussie stellen. 

Indeling van het referentiedocument en algemene beginselen 

In Besluit 2011/155/EU is bepaald dat het referentiedocument als volgt wordt ingedeeld: 

 Deel 1: De toepassingsleidraad: dit deel verwijst naar de elementen van dit besluit (Besluit 

2011/155/EU) en alle andere relevante informatie voor het beheer, de interpretatie en het 

gebruik van het referentiedocument. 

 Deel 2: Nationale referentiedocumenten: het referentiedocument omvat alle nationale 

referentiedocumenten met de opsomming en classificatie van de nationale voorschriften, één 

per lidstaat, als bedoeld in artikel 3 van Besluit 2011/155/EU. 

 Deel 3: Informatie over de nationale wettelijke kaders: overeenkomstig artikel 1 van 

Beschikking 2009/965/EG moet in het referentiedocument informatie worden opgenomen 

betreffende de nationale wetgeving inzake de indienststelling van spoorwegvoertuigen. Dit 

deel wordt ingevuld na aanmelding van de nationale maatregelen ter omzetting van Richtlijn 

2008/57/EG door de lidstaten. 
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Alle drie de delen van het referentiedocument worden gepubliceerd op de website van het Bureau 

 Vertaling invoegen 
Rules used for fixed (non-vehicle) subsystem 
authorisation  

Voorschriften die worden gebruikt voor het verlenen 
van een vergunning voor vaste subsystemen (geen 
voertuigen) 

Rules covering operation and maintenance  Voorschriften inzake exploitatie en onderhoud 
Part 1 Application guide  Deel 1 Toepassingshandleiding 
Part 2  
National Reference Document (NRD)  

Deel 2  
Nationaal referentiedocument (NRD)  

Rules used for vehicle authorisation  Voorschriften die worden gebruikt voor het verlenen 
van een vergunning voor voertuigen 

Part 3  
National Legal Framework (NLF)  

Deel 3 
Nationaal wettelijk kader (NWK) 

Processes used to gain authorisation  Processen die worden gebruikt om een vergunning 
te verkrijgen 

 

Figuur 1 Het verband tussen het referentiedocument en de nationale technische voorschriften 

Gegevensbanken 

De nationale voorschriften die worden gebruikt voor het verlenen van een vergunning voor 

voertuigen en de bijbehorende gegevens met betrekking tot de nationale referentiedocumenten 

worden opgeslagen in twee gegevensbanken: 

 In de gegevensbank NOTIF-IT, die wordt beheerd door de Europese Commissie, worden 
de documenten waarin de nationale voorschriften worden beschreven, de verslagen 
betreffende de kennisgeving van nationale technische en veiligheidsvoorschriften, en de 
verwijzingen in al deze voorschriften naar TSI’s, naar artikel 8 van de Veiligheidsrichtlijn 
en naar de lijst van parameters (afhankelijk van de aard en de inhoud van het voorschrift) 
opgeslagen. 
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 De door het Bureau beheerde gegevensbank voor het referentiedocument (RDD). 

Het verband tussen de gegevensbank voor het referentiedocument (RDD) en NOTIF-IT 

Om dubbele aanmeldingen te voorkomen, zijn de Commissie en het Bureau overeengekomen dat 

de in de RDD gepubliceerde voorschriften gedurende een overgangsperiode naar NOTIF-IT 

overgeheveld kunnen worden om de aanmeldingen ervan door de lidstaten te vergemakkelijken. 

Zodra de koppeling tussen NOTIF-IT en RDD tot stand is gebracht en de voorschriften zijn 

overgeheveld, wordt NOTIF-IT het centrale punt voor de aanmelding van voorschriften en zal 

deze aanmelding vervolgens tot een inschrijving in RDD leiden. 

Technische oplossingen die een vermoeden van overeenstemming verlenen, kunnen door de 

aanvrager worden gebruikt om overeenstemming met nationale technische voorschriften aan te 

tonen. Indien er voor een technische oplossing die een vermoeden van overeenstemming 

verleent een of meer alternatieven bestaan, wordt deze niet aangemeld in NOTIF-IT, maar in het 

nationale referentiedocument aangemerkt als aanvaarde technische oplossing om te voldoen 

aan het nationale technische voorschrift. 

Terwijl gegevens die in zowel NOTIF-IT als de gegevensbank voor het referentiedocument 

worden opgenomen tussen beide gegevensbanken zullen worden uitgewisseld, zal elke 

gegevensbank ook informatie bevatten die specifiek is voor die gegevensbank (zo zal de 

gegevensbank voor het referentiedocument informatie bevatten over de classificatie van 

voorschriften van lidstaten door andere lidstaten). Om elke gegevensbank compleet te maken, 

moeten de voor beide gegevensbanken gemeenschappelijke gegevens daarom worden 

aangevuld met specifieke inschrijvingen in de desbetreffende gegevensbank. 

4.2 DE NATIONALE REFERENTIEDOCUMENTEN 

Inhoud van de nationale referentiedocumenten 

De nationale referentiedocumenten maken gebruik van de gemeenschappelijke lijst van te 

controleren parameters van Beschikking 2009/965/EG. Ze maken de verschillende eisen van de 

lidstaten voor elk van deze parameters transparant. 

Het nationale referentiedocument: 

 moet voor de betreffende lidstaat “alle” nationale technische voorschriften voor het 
verlenen van een vergunning bevatten;  

 moet voor de betreffende lidstaat een verwijzing naar de voorschriften voor elke 
parameter bevatten;  

 moet voor de parameters de classificaties A, B of C van de voorschriften van andere 
lidstaten bevatten. 

Het is duidelijk dat het nationale referentiedocument een uitputtende lijst van de nationale 

voorschriften met betrekking tot elk van de parameters en keuringsprocedures moet bevatten. 
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Daarnaast kan het document technische oplossingen bevatten die een vermoeden van 

overeenstemming verlenen. 

Criteria voor het vaststellen van gelijkwaardigheid 

In elk nationaal referentiedocument wordt overeenkomstig bijlage VII bij de 

interoperabiliteitsrichtlijn de classificatie (in categorie A, B of C) van de voorschriften van andere 

lidstaten voor de parameter vermeld: 

 Categorie A omvat “nationale voorschriften welke op het gebied van spoorwegveiligheid 
als gelijkwaardig worden beschouwd met de nationale voorschriften van andere 
lidstaten” of geeft aan dat een voorschrift een “internationale norm” is; 

 Categorie C “omvat de voorschriften met betrekking tot de technische kenmerken van de 

infrastructuur die strikt noodzakelijk zijn om een veilige en interoperabele exploitatie op 

het betrokken net te kunnen waarborgen” (bv. voorschriften met betrekking tot het 

laadprofiel); 

 Categorie B “omvat alle voorschriften die niet onder categorie A of C vallen, of nog niet in 

een van deze categorieën zijn ingedeeld”. 
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4.3 DE NATIONALE WETTELIJKE KADERS 

Structuur van het nationale wettelijke kader 

De structuur van het nationale wettelijke kader is gebaseerd op de interoperabiliteitsrichtlijn en 

Aanbeveling 2011/217/EU. 

De structuur is zodanig ontworpen dat de nationale wettelijke kaders gemakkelijk vergeleken 

kunnen worden, waardoor: 

 gemeenschappelijke elementen en belangrijke verschillen tussen de nationale wettelijke 
kaders van de lidstaten kunnen worden gevonden; en 

 de nationale wettelijke kaders kunnen worden vergeleken met de 
interoperabiliteitsrichtlijn en Aanbeveling 2011/217/EU. 

Het vergunningsproces voor indienststelling van voertuigen bestaat uit zeven fasen; deze fasen 

worden beschreven in bijlage II van dit document. 

De structuur van de nationale wettelijke kaders is gebaseerd op de verplichting om informatie te 

verstrekken in elke fase van het vergunningsproces voor het desbetreffende “vergunningsgeval”. 

Bij het selecteren van de “vergunningsgevallen” voor het vergunningsproces voor indienststelling 

van voertuigen was het doel om alle gevallen die binnen het toepassingsgebied van de 

interoperabiliteitsrichtlijn vallen te omsluiten. 

Vergunningsgevallen 

Voor verschillende “vergunningsgevallen” worden dezelfde procedures gehanteerd. Daarom is 

een aantal gevallen samengevoegd, ook al waren er enkele meer theoretisch van aard. 

Met name de twee volgende gevallen zijn samengevoegd tot één, behalve als het gaat om 

aanvullende vergunningen: 

 TSI-conforme voertuigen; en 

 Niet-TSI-conforme voertuigen. 

In beide gevallen zijn er twee groepen eisen van toepassing: de TSI’s en de nationale 

voorschriften. Het enige verschil is dat op TSI-conforme voertuigen de TSI voor rollend materieel 

van toepassing is, terwijl dat bij niet-TSI-conforme voertuigen mogelijk nog niet het geval is. 

Maar ook al verschillen de eisen, het proces is hetzelfde. 

Voor niet-TSI-conforme voertuigen is het volgende van toepassing met betrekking tot specifieke 

gevallen en afwijkingen: 

 Specifieke gevallen: zijn toepasselijk voor de vernieuwing of verbetering van een deel van 
het voertuig waarvoor TSI’s gelden. Voor aanvullende vergunningen kunnen specifieke 
gevallen van toepassing zijn indien nodig voor technische compatibiliteit met het 
netwerk. 

 Afwijkingen: in te vullen na opheldering door de Commissie. 
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Volgens artikel 26, lid 2, van de interoperabiliteitsrichtlijn geeft een lidstaat, wanneer deze een 

vergunning voor een voertuig afgeeft, tegelijkertijd een vergunning voor het voertuigtype af. 

Maar wanneer een lidstaat een vergunning voor een voertuigtype afgeeft, hoeft deze nog geen 

vergunning voor indienststelling van een voertuig dat onder dat type valt te hebben afgegeven. 

Wanneer daar niet uitdrukkelijk onderscheid tussen wordt gemaakt, worden het verlenen van 

een vergunning voor indienststelling van een voertuig en het verlenen van een vergunning voor 

een voertuigtype in de beschrijving van het proces gecombineerd. 

De volgende gevallen zijn ontwikkeld en beschreven in de generieke stroomschema’s: 

 de eerste vergunning voor een voertuigtype/voertuig; 

 een nieuwe vergunning voor een verbeterd/vernieuwd voertuigtype/voertuig; 

 aanvullende vergunningen voor een voertuigtype/voertuig waarvoor een EU-lidstaat 

reeds een vergunning voor TSI- en niet-TSI-conforme voertuigen heeft verleend; 

 vernieuwde vergunning voor een typevergunning die niet meer geldig is; 

 daaropvolgende vergunningen voor voertuigen die in overeenstemming met een bepaald 

voertuigtype zijn (vergunning voor voertuigen van hetzelfde type). 
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5 GEBRUIK VAN: 
 

5.1 HET REFERENTIEDOCUMENT 

Het referentiedocument bevat de voorschriften en processen betreffende het verlenen van 

vergunningen aan voertuigen die van toepassing zijn in de lidstaten van de EU, Noorwegen en 

Zwitserland. 

Op basis van de reikwijdte van het vergunningverleningsproject zal de gebruiker bepalen welke 

voorschriften en processen moeten worden gebruikt. 

Het referentiedocument kan ook worden gebruikt voor: 

 analyse van het reeds bereikte interoperabiliteitsniveau; 

 analyse van de in het referentiedocument opgenomen gegevens teneinde:  

o te zorgen voor consistentie tussen TSI’s en nationale voorschriften, 

o het aantal nationale voorschriften waar mogelijk te verminderen, 

o nationale voorschriften waar mogelijk te vervangen door TSI-eisen, 

o open punten in TSI’s waar mogelijk te sluiten, 

o één enkel Europees proces tot stand te brengen, 

o verbetering te brengen in het voertuigvergunningsproces. 

 het gebruiken van de gegevens erin voor het beheren van 

vergunningverleningsprojecten. 

 het vergemakkelijken van gelijktijdige verlening van vergunningen. In paragraaf 5.3 

wordt een procedure uiteengezet voor gelijktijdige verlening van vergunningen; het 

gebruik van deze procedure wordt aanbevolen, doch is niet verplicht. 

5.2 DE NATIONALE REFERENTIEDOCUMENTEN 

Gebruiker 

Totdat een lijst van voorschriften van een lidstaat is gevalideerd en in de RDD gepubliceerd door 

de lidstaat, kan de gebruiker de lijst van voorschriften in pdf-formaat raadplegen op de website 

van het Bureau. 

Binnen het bestek van aanvullende vergunningen voor indienststelling van spoorwegvoertuigen 

overeenkomstig artikel 23 en artikel 26 van de interoperabiliteitsrichtlijn mag de NVI geen 

keuringen verrichten op basis van nationale voorschriften die zijn geclassificeerd als behorende 

tot categorie A en zijn gepubliceerd in deel 2 van het referentiedocument (nationaal 

referentiedocument). In dit verband mag de NVI dergelijke keuringen alleen uitvoeren op basis 

van nationale voorschriften van categorie B of C. 
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Beheerder van het referentiedocument 

De beheerder van het referentiedocument draagt zorg voor: 

 het doorvoeren van wijzigingen in de structuur van de nationale referentiedocumenten 

(NRD’s), waaronder eventuele bijwerkingen van de lijst van parameters; 

 het op verzoek opstellen van modelverslagen; 

 het ondersteunen van de beheerders van de nationale referentiedocumenten (NRD’s) bij 

het uploaden, bijwerken en publiceren van informatie (voorschriften, classificatie van 

voorschriften) betreffende het NRD van de lidstaat in kwestie; 

 het beheer van de gegevensbank voor het referentiedocument. 

Beheerder van het nationale referentiedocument 

De beheerder van het nationale referentiedocument werkt de nationale voorschriften en 

classificaties daarvan bij en publiceert deze. Ze worden beschreven in de paragrafen 2.4 en 2.5 

van de gebruikershandleiding van de RDD. 

5.3 DE NATIONALE WETTELIJKE KADERS 

Gebruiker 

Totdat een nationaal wettelijk kader van een lidstaat is gevalideerd en in de RDD gepubliceerd 

door de lidstaat, kan de gebruiker het nationale wettelijke kader in pdf-formaat raadplegen op 

de website van het Bureau. 

In de RDD kan de gebruiker kennis nemen van achtergrondinformatie, stroomschema’s, grafische 

vergelijkingen van stroomschema’s en verslagen. Dit wordt beschreven in de paragrafen 3.4 en 

3.5 van de gebruikershandleiding van de RDD. 

Beheerder van het generieke wettelijke kader 

De beheerder van het generieke wettelijke kader stelt de generieke stroomschema’s en 

achtergrondinformatie op. Dit wordt beschreven in paragraaf 5.12 van de gebruikershandleiding 

van de RDD. 

Beheerder van het nationale wettelijke kader 

De beheerder van een nationaal wettelijk kader geeft dit kader vorm aan de hand van de 

generieke stroomschema’s en achtergrondinformatie. Dit wordt beschreven in paragraaf 4.6 van 

de gebruikershandleiding van de RDD. 
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Aanbevolen procedure voor gelijktijdige verlening van vergunningen 

Meerdere NVI’s kunnen gezamenlijk overgaan tot het verlenen van een vergunning voor 

indienststelling van een voertuig. Voor voertuigvergunningen binnen netwerken van meerdere 

lidstaten moet de aanvrager gelijktijdig bij elke betrokken NVI een aanvraag indienen 

overeenkomstig de respectievelijke wetgeving die van kracht is op de datum van de aanvraag. 

De NVI’s zullen een gezamenlijke organisatie opzetten en een tijdschema voor de uitvoering 

opstellen. Een van de NVI’s zal als coördinator fungeren. In het kader van de tenuitvoerlegging 

van Besluit 2011/155/EU van de Commissie zullen de betrokken NVI’s afspraken maken over de 

implementatie van de desbetreffende referentiedocumenten, met name voor deel 2, “Nationale 

referentiedocumenten” en deel 3, “Informatie over het nationale wettelijke kader”. De 

resultaten van de voorafgaande informatie-uitwisseling (zie deel 3 van het referentiedocument) 

over de taakverdeling en de toe te passen criteria (bv. het delen van documenten, 

documentformaat, taalgebruik, het delen van parameters, het verwerken van niet in categorie A 

geclassificeerde parameters, enz.) worden vastgelegd in een verslag. Alle deelnemers, met 

inbegrip van de aanvrager, moeten het eens worden over het nuldocument (bovenbedoeld 

verslag). 

De controle van in categorie A geclassificeerde parameters zal over de NVI’s worden verdeeld in 

overleg met de aanvrager en kan slechts plaatsvinden door de parameters onder te verdelen in 

welomschreven thema’s (bv. “handremgerelateerde parameters”). Documenten die noodzakelijk 

zijn voor het verlenen van een vergunning voor indienststelling zullen worden geclassificeerd 

volgens de structuur van het “gemeenschappelijk technisch dossier” op basis van de bijlage van 

Beschikking 2009/965/EG van de Commissie. Voor elke in categorie A geclassificeerde parameter 

zal de aanvrager de noodzakelijke documentatie uitsluitend ter controle overleggen aan de NVI 

die verantwoordelijk is voor de beoordeling van die parameter. 

De NVI’s zullen de door hen beoordeelde informatie uitwisselen via “verklaring(en) van 

conformiteit” met betrekking tot de in categorie A geclassificeerde parameters. De verklaring van 

conformiteit wordt afgegeven per thema, niet per parameter. Elke beoordeelde parameter zal 

duidelijk worden aangegeven in elke verklaring. Deze verklaringen van conformiteit volstaan om 

aan te tonen dat het beoordeelde voertuig in overeenstemming is met de desbetreffende 

voorschriften, waaronder die van de LS/NVI’s die deze verklaringen ontvangen. 

Voor in categorie B en categorie C geclassificeerde parameters moet de aanvrager de vereiste 

documentatie overleggen aan elke betrokken NVI, die haar eigen beoordeling zal uitvoeren 

volgens de nationale regelgeving en het overeengekomen nuldocument. 

De aan elke NVI toegezonden documenten zullen worden opgesteld in de talen zoals aangegeven 

in het overeengekomen nuldocument. 

Voor parameters die worden geclassificeerd als ‘A’ vanuit lidstaat XX naar lidstaat YY en als ‘C’ 

vanuit lidstaat YY naar lidstaat XX, geldt dat de door lidstaat XX verrichte beoordelingen zullen 
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worden aanvaard door lidstaat YY, maar niet vice versa (hetgeen erop duidt dat er mogelijk geen 

sprake is van wederkerige gelijkwaardigheid). 

Er moeten nieuwe beoordelingen worden uitgevoerd voor wijzigingen aan een voertuig die van 

invloed zijn op een parameter waarvoor een verklaring is afgegeven. Indien conformiteit met de 

voorschriften is bewezen, word teen nieuwe verklaring afgegeven. 

Elke NVI kan een vergunning voor indienststelling van een voertuig verlenen voor het netwerk 

van de eigen lidstaat wanneer het desbetreffende vergunningsdossier compleet en aanvaard is. 

Het vergunningsdossier bestaat in elke lidstaat uit: 

 documenten die rechtstreeks door de NVI van de lidstaat zijn verkregen voor als ‘B’ en ‘C’ 

geclassificeerde parameters; 

 documenten die rechtstreeks zijn verkregen en aanvaard door de NVI zelf, of de 

verklaring die door andere NVI’s is afgegeven voor als ‘A’ geclassificeerde parameters. 

Daar elke vergunning voor indienststelling van een voertuig in een bepaalde lidstaat, waaronder 

aanvullende vergunningen, ook geldig is als voertuigtypevergunning in die lidstaat, moet elke 

betrokken NVI ten minste beschikken over een kopie van alle verklaringen, waaronder het 

beoordelingsverslag, zulks vast te stellen door de aangemelde instantie om de volledigheid van 

het dossier te waarborgen. Dit is nodig in verband met een mogelijke verdere of vernieuwde 

aanvraag van de aanvrager in de toekomst. 
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6 BEHEER VAN: 
 

6.1 DE TOEPASSINGSLEIDRAAD BIJ HET REFERENTIEDOCUMENT 

Deze toepassingsleidraad zal regelmatig worden bijgewerkt op basis van de ervaringen die 

worden opgedaan in door het Bureau geïnitieerde activiteiten, met ondersteuning van de 

werkgroep Wederzijdse Erkenning. 

1. Planning  

Het Bureau zal deze toepassingsleidraad ten minste jaarlijks aan een beoordeling 

onderwerpen en de noodzakelijk geachte voorstellen in dezen doen aan de werkgroep 

Wederzijdse Erkenning. De belanghebbenden kunnen zo nodig om beoordelingen verzoeken. 

2. Bijwerken 

Het Bureau is verantwoordelijk voor het bijwerken van de toepassingsleidraad. Hierbij zal het 

Bureau rekening houden met de inbreng van de belanghebbenden. 

3. Organisatie en coördinatie van activiteiten  

Het Bureau verzamelt alle input voor de verbetering van deze toepassingsleidraad. 

Belanghebbenden kunnen hun input inbrengen via sectororganisaties, LS/NVI’s of op 

persoonlijke titel, door het sturen van een e-mail naar RDD@era.europa.eu  

Het voorstel van het Bureau voor een update van deze toepassingsleidraad zal ten minste 1 

maand vóór het indienen van dit voorstel bij de werkgroep Wederzijdse Erkenning op de 

website van het Bureau worden geplaatst. 

4. Besluitvorming 

Een besluit om de toepassingsleidraad vaker bij te werken wordt op voorstel van het Bureau 

genomen door de werkgroep Wederzijdse Erkenning. 

De werkgroep Wederzijdse Erkenning is verantwoordelijk voor: 

 het valideren van het voorstel van het Bureau; en 

  het goedkeuren van de publicatie van de toepassingsleidraad. 

mailto:RDD@era.europa.eu
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6.2 DE NATIONALE REFERENTIEDOCUMENTEN 

Het kader ter vergemakkelijking van het verlenen van vergunningen voor spoorwegvoertuigen 

met inachtneming van de eisen zoals vervat in nationale technische voorschriften, is gebaseerd 

op drie stappen: 

 

1. Een gemeenschappelijke lijst van parameters die gecontroleerd moeten worden in 

verband met het verlenen van vergunningen voor spoorwegvoertuigen (zie Beschikking 

2009/965/EG). 

 

 

2. Verzamelen van en onderlinge verwijzingen aanbrengen tussen de verschillende 

nationale eisen voor elke betrokken parameter, en publicatie van deze eisen in de vorm 

van nationaal referentiedocument/gegevensbank voor het referentiedocument (zie 

Besluit 2011/155/EG). 

 

 

3. Classificeren van de gelijkwaardigheid (A, B, C) van de nationale voorschriften die worden 

toegepast door instanties van verschillende lidstaten, en die voorschriften vergelijken 

met de voorschriften die door andere lidstaten worden toegepast  

(overeenkomstig bijlage VII, punt 2 van Richtlijn 2008/57/EG). 

Publicatie en onderhoud van de nationale referentiedocumenten 

In Besluit 2011/155/EU worden de regelingen voor de publicatie en het onderhoud van de 

nationale referentiedocumenten beschreven. Om de informatie van het nationale 

referentiedocument toegankelijker en eenvoudiger te kunnen beheren, heeft het Bureau de 

gegevensbank voor het referentiedocument (RDD) opgezet. Het nationale referentiedocument 

kan als verslag uit deze gegevensbank worden geëxtraheerd. 

Zodra de lijst van voorschriften voor een lidstaat gevalideerd is en door de lidstaat is 

gepubliceerd in de RDD, wordt de mogelijkheid van raadpleging van de lijst van voorschriften in 

pdf-formaat op de website van het Bureau geschrapt. 

Beheer van wijzigingen 

Om te garanderen dat de informatie over voorschriften die van toepassing zijn in verband met 

het verlenen van vergunningen voor spoorwegvoertuigen actueel is, zal het Bureau de nationale 

veiligheidsinstanties en de lidstaten ondersteunen in hun taak de informatie in de RDD bij te 

werken. 

Ook andere actoren (fabrikanten, spoorwegondernemingen, infrastructuurbeheerders, 

verenigingen, enz.) kunnen het Bureau in kennis stellen van de noodzaak om de RDD bij te 

werken (bv. als bekende voorschriften ontbreken of als andere relevante informatie in de RDD 



 

 

Europees Spoorwegbureau 

Deel 1 van het referentiedocument - Toepassingsleidraad  

  

 

  

Referentie: ERA/GUI/RD/XA Versie: 2.0  Blz. 27 van 81 
 

 

 

verouderd lijkt). In dit geval zal het Bureau na ontvangst van de kennisgeving contact opnemen 

met de desbetreffende nationale veiligheidsinstantie om vast te stellen welke wijziging nodig is 

en de informatie in de RDD waar nodig bijwerken. 

Ontwikkeling van nationale referentiedocumenten 

Een wijziging van een nationaal voorschrift door een lidstaat kan een classificatie in categorie A 

van dat voorschrift mogelijkerwijs ongeldig maken, aangezien die wijziging het voertuig 

onverenigbaar kan maken met het netwerk van de tweede lidstaat. Daarom is het belangrijk dat 

lidstaten zorgvuldig te werk gaan wanneer ze voorschriften wijzigen en nadenken over de 

gevolgen die een wijziging kan hebben voor de classificatie van het voorschrift door alle overige 

lidstaten. Het is bij het opstellen van het gewijzigde voorschrift een goede praktijk om de 

wijzigingen in kwestie te bespreken in vergaderingen van de Groep geografische belangen. 

Ontwerp-, nieuwe of gewijzigde voorschriften moeten worden aangemeld volgens de procedure 

van Richtlijn 98/34/EG. 

Bijwerken van de lijst van parameters 

Vóór de publicatie van de eerste versie van de RDD werden er een aantal correcties aangebracht 

in de lijst van parameters in de bijlage bij Beschikking 2009/965/EG van de Commissie. Dit 

overzicht van correcties is opgenomen in bijlage III bij onderhavig document. 

Indien nodig zal het Bureau een voorstel opstellen voor het bijwerken van de lijst van 

parameters. Uitgangspunt hierbij is het belang van de aan te brengen wijzigingen. 

De herziening, die een beter begrip en betere toepassing van de lijst van parameters tot doel 

heeft, behelst: toevoeging/verbetering van de toelichting op de parameters, schrapping van niet-

vereiste parameters, overweging van actualisering van TSI’s (bv. TSI CCS), nadere specificatie – 

nieuwe parameters – van bepaalde aspecten (bv. EMC). 

De gemelde ervaringen van NVI’s, GGB’s, aanvragers, andere belanghebbenden en het Bureau 

zullen als input voor het voorstel worden gebruikt. 

Het voorstel van het Bureau zal worden voorgelegd aan de werkgroep Wederzijdse Erkenning. Na 

akkoord van deze werkgroep zal het worden ingediend bij de Commissie. 

Na goedkeuring van het voorstel van het Bureau door de Commissie: 

 zal het Bureau de bijgewerkte lijst van parameters invoeren in de RDD (zoals beschreven 

in paragraaf 5.2 van de gebruikershandleiding van de RDD); 

 zal het Bureau de herziening en publicatie van de desbetreffende NRD’s (NTV’s en de 

classificaties daarvan) afstemmen met de LS/NVI’s. 



 

 

Europees Spoorwegbureau 

Deel 1 van het referentiedocument - Toepassingsleidraad  

  

 

  

Referentie: ERA/GUI/RD/XA Versie: 2.0  Blz. 28 van 81 
 

 

 

Wijzigingen van gemeenschappelijke normen die worden gebruikt voor het verlenen 

van voertuigvergunningen (bv. EN-norm of UIC-“fiche”) 

Bij wijziging van een norm moeten alle betrokken lidstaten een beslissing nemen over de vraag of 

zij de nieuwe versie van de norm willen invoeren. 

Als zij hiertoe overgaan, moeten zij hun nationale referentiedocument bijwerken en de 

aanmeldingsprocedure van Richtlijn 98/34/EG doorlopen. 

Zoals reeds eerder is opgemerkt, zou een wijziging van de norm alle classificaties als 

“gelijkwaardig” kunnen compromitteren en zullen deze na de wijziging opnieuw moeten worden 

beoordeeld. Om de wederzijdse erkenning niet te ondergraven moet ervoor worden gezorgd dat 

deze factor in aanmerking wordt genomen door de actoren die betrokken zijn bij de herziening 

van normen – normalisatie-instanties, lidstaten/NVI’s, sectororganisaties en het Bureau – 

wanneer wordt nagedacht over het wijzigen van normen die door lidstaten worden gebruikt voor 

het verlenen van voertuigvergunningen. 

“Ontbrekende” voorschriften 

Het doel is dat de nationale referentiedocumenten alomvattend zijn door de onderlinge 

verwijzing naar “alle nationale voorschriften die door de lidstaten worden toegepast voor het 

verlenen van voertuigvergunningen”. 

Om er zeker van te zijn dat het nationale referentiedocument al deze voorschriften bevat, 

moeten de lidstaten voor alle parameters van Beschikking 2009/965/EG nagaan of bij hen 

daarvoor een voorschrift van kracht is, of uitdrukkelijk aangeven dat dit niet het geval is. 

Bestaat er geen vereiste voor een parameter, dan wordt dit aangegeven met “geen vereiste”. 

Bestaat er onzekerheid over het wel of niet bestaan van zo’n vereiste, dan wordt dit aangegeven 

met “te onderzoeken”. 
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6.3 DE NATIONALE WETTELIJKE KADERS 

Generiek wettelijk kader 

Het generieke wettelijke kader bestaat uit generieke stroomschema’s en achtergrondinformatie. 

Dit kader moet worden gebruikt om: 

 het nationale wettelijke kader van elke lidstaat vast te leggen; en 

 aanvragers gemakkelijk toegang tot de nationale wettelijke kaders te verschaffen. 

Om achtergrondinformatie vast te leggen, wordt een ander formaat dan een generiek 

stroomschema gebruikt. 

De generieke stroomschema’s en de achtergrondinformatie in bijlage I en II bestrijken alle 

vergunningsgevallen, en om de benodigde informatie te verzamelen kan elke activiteit/output 

worden ontwikkeld: 

 referenties/hyperlinks naar de voorschriften (wetteksten of richtlijnen); 

 kenmerken van de activiteit/output, zoals het formaat (elektronisch, op papier). 

De generieke stroomschema’s bevatten ook: 

 de verwijzingen naar de EU-wetgeving; 

 de respectieve rollen. 

Elke lidstaat zal het generieke wettelijke kader gebruiken om zijn eigen nationale wettelijke 

kader te beschrijven en zal daarbij ofwel aangeven welke delen daarvan niet worden gebruikt, 

ofwel opmerkingen en informatie toevoegen, indien nodig. 

Lezen van de stroomschema's 

Stroomschema’s 

Standaardstroomschema met beschrijving van het vergunningsproces aan de hand van 6 Unified 

Modeling Language-symbolen:  

           

 

Begin/Einde  Activiteit Besluit met meerdere antwoorden   Output       Subfase 

  

Splitsen/samenvoegen   Tussentijds Begin/Einde 
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Uitgangspunten 

 De symbolen zijn met elkaar verbonden via richtingaangevende pijlen. 

 Op het symbool voor samenvoegen wordt aangegeven of parallelle pijlen worden 

beschouwd als “En” of “Of”. 

 Het symbool voor splitsen wordt altijd beschouwd als “En”. 

 Het stroomschema begint en eindigt met hetzelfde symbool. 

 Een activiteit is een handeling die het gebruik van een werkwoord vereist, bv. Verzoeken, 

Verschaffen, Wijzigen. 

 Een besluit is vaak een antwoord op een vraag. Het antwoord is vaak binair Ja/Nee, maar 

meerdere alternatieven zijn eveneens mogelijk. 

 Een output is het resultaat van een handeling en is vaak een document, op papier of 

elektronisch. 

 Outputs worden geplaatst bij de ontvanger. 

 De in het stroomschema aangegeven rol moet worden opgevat als de rol die 

verantwoordelijk is voor de activiteit. Andere actoren kunnen een ondersteunende rol 

spelen, maar worden niet gespecificeerd in het stroomschema. 

 Een eventuele in de wetgeving genoemde tijdlijn wordt in de activiteit/het besluit/de 

output aangegeven met een: (*). 

 De activiteiten/besluiten/outputs worden in kleur weergegeven ter aanduiding van de 

volgende hoedanigheden: 

o Groen = Aanbevolen praktijk  

o Paars = Verplicht op grond van EU-wetgeving  

o Bruin = Verplicht op grond van nationale wetgeving 

 Verwijzingen naar wetgeving worden in kleur weergegeven ter aanduiding van de 

volgende hoedanigheden: 

o Geel = EU 

o Grijs = Nationaal 

 De volgende EU-afkortingen worden gebruikt: 

o IR – Interoperabiliteitsrichtlijn 2008/57/EG 

o A – Aanbeveling 2011/217/EU 

o GVM – GVM-verordening 352/2009 

Informatie over het nationale wettelijke kader die naast de stroomschema’s moet 

worden verstrekt  

Om de benodigde informatie over de nationale wettelijke kaders te verzamelen, moet naast de 

stroomschema’s ook bepaalde andere informatie worden verstrekt. 

Over het algemeen is er informatie met betrekking tot voorschriften en documenten nodig. Deze 

informatie wordt beschreven in de paragrafen hieronder, en de activiteiten/besluiten/outputs 
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waarvoor deze aanvullende informatie moet worden verstrekt, worden vermeld binnen de dikke 

grenzen in de stroomschema’s. 

Ook kan het andere aanvullende informatie betreffen, die geen betrekking heeft op 

voorschriften of documenten. 

Met betrekking tot voorschriften, vermeld: 

 de gedetailleerde referentie van het voorschrift of de voorschriften waarin de eisen 

worden gespecificeerd;  

 de taal of talen waarin het voorschrift of de voorschriften beschikbaar is of zijn.  

Achtergrondinformatie  

Het beschikbaar stellen van achtergrondinformatie aan de actoren is een gangbare praktijk. 

De meeste informatie die wordt verlangd is nodig om de uitvoeringsmaatregelen die lidstaten 
nemen bij het omzetten van de interoperabiliteitsrichtlijn overeenkomstig Aanbeveling 
2011/217/EU, te kunnen begrijpen. 

Om de procedure voor alle betrokken partijen transparant te maken, is de verstrekking van 
achtergrondinformatie daarom een voorafgaande voorwaarde voor het proces. 

De achtergrondinformatie bestaat uit beschrijvingen van: 

 het vergunningsproces/de vergunningsprocedures en richtlijnen; 

 rollen en verantwoordelijkheden van de relevante actoren; 

 vergoedingen; 

 contactpunten; 

 nationale wettelijke tijdsbestekken. 

Publicatie en onderhoud van de nationale wettelijke kaders 

Beheer van het generieke wettelijke kader 

1. Planning  

Naar aanleiding van een actualisering van EU-wetgeving en/of enige aanbeveling van EU 

en/of Bureau ter verbetering van de verlening van voertuigvergunningen, of in het licht van 

opgedane ervaringen zal het Bureau het generieke wettelijke kader jaarlijks aan een 

beoordeling onderwerpen en de noodzakelijk geachte voorstellen in dezen doen aan de 

werkgroep Wederzijde Erkenning. 

2. Bijwerken 

Het Bureau is verantwoordelijk voor het bijwerken van het generieke wettelijke kader. 

Hierbij zal het Bureau rekening houden met de inbreng van de belanghebbenden. 

3. Organisatie en coördinatie van activiteiten  

Het Bureau verzamelt alle input voor de verbetering van het generieke wettelijke kader. 

Belanghebbenden kunnen hun input inbrengen via sectororganisaties, LS/NVI’s of op 
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persoonlijke titel, door het sturen van een e-mail naar RDD@era.europa.eu  

Het voorstel van het Bureau voor een update van het generieke wettelijke kader zal ten 

minste 1 maand vóór het indienen van dit voorstel bij de werkgroep Wederzijdse Erkenning 

op de website van het Bureau worden geplaatst. 

4. Besluitvorming 

De werkgroep Wederzijdse Erkenning is verantwoordelijk voor: 

a. het valideren van het voorstel van het Bureau; en 

b. het goedkeuren van de publicatie van het generieke wettelijke kader. 

Beheer van het nationale wettelijke kader 

Zodra het nationale wettelijke kader voor een lidstaat gevalideerd is en door de lidstaat is 

gepubliceerd in de RDD, wordt de mogelijkheid van raadpleging van het nationale wettelijke 

kader in pdf-formaat op de website van het Bureau geschrapt. 

1. Planning  

De LS/NVI’s zullen hun nationale wettelijke kader aan een beoordeling onderwerpen naar 

aanleiding van: 

a. een actualisering van EU-wetgeving en/of enige aanbeveling van EU en/of Bureau ter 

verbetering van de verlening van voertuigvergunningen; of 

b. een actualisering van nationale wetgeving. 

2. Bijwerken 

De in de achtergrondinformatie genoemde eerste contactpersoon draagt zorg voor het 

bijwerken van het nationale wettelijke kader. 

3. Organisatie en coördinatie van activiteiten  

Het Bureau stelt elke contactpersoon die verantwoordelijk is voor het nationale wettelijke 

kader, per e-mail (RDD@era.europa.eu) in kennis van de publicatie van een update van het 

generieke wettelijke kader.  

Het bijgewerkte nationale wettelijke kader zal binnen één maand na de kennisgeving door 

het Bureau worden gepubliceerd. 

Wanneer een nieuw nationaal voorschrift betreffende de verlening van 

voertuigvergunningen wordt aangemeld in NOTIF-IT, moet het bijgewerkte nationale 

wettelijke kader binnen één maand na de aanmelding worden gepubliceerd. 

4. Besluitvorming 

De in de achtergrondinformatie genoemde eerste contactpersoon is verantwoordelijk voor: 

a. het valideren van het bijgewerkte nationale wettelijke kader; en 

b.  het goedkeuren van de publicatie ervan. 

mailto:RDD@era.europa.eu
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BIJLAGE I – MODELFORMULIER VOOR ACHTERGRONDINFORMATIE 

1. Algemene informatie  

Contactgegevens voor het nationale wettelijke kader 

Aanmeldende land Naam v/d organisatie 

Name 
Tel. kantoor 

   

Contactpersoon 

name 
E-mailadres Mobiele tel. 

   

   

 
 

Aanwezig 

(ja/nee) 

Classificatie: 

(algemeen, specifiek, 

gedetailleerd) 

Gedetailleerde referentie 

van het voorschrift/de 

voorschriften 

De taal of talen waarin het 

voorschrift of de voorschriften 

beschikbaar is of zijn 
Lidstaten 

Interoperabiliteitsrichtlijn omgezet?  n.v.t   

 

n.v.t 

Nationale richtlijn  n.v.t   

Aanvullende vergunning vereist  n.v.t   

Definities: Voertuigtype     

Geldigheidsduur van een type  n.v.t   

Verbetering     

Vernieuwing      

Specifieke nationale regelingen voor proeven op het spoor      

Coördinatie met andere 

lidstaten  

Procedure voor gelijktijdige 

aanvraag 
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Vergoedingen 
Aanwezig 

(ja/nee) 
Bedrag 

(euro) 
Voorwaarden 

(vast/uurtarief) 

Gedetailleerde referentie van 

het voorschrift/de 

voorschriften 

de taal of talen waarin het voorschrift of 

de voorschriften beschikbaar is of zijn 

Voor het verkrijgen van de nationale richtlijn      

Voor een ontvangstbevestiging van een aanvraag      

Voor het afgeven van een vergunning      

Voor de weigering van een vergunning      

Voor de beroepsprocedure bij de nationale veiligheidsinstantie 

to NSA   

     

Voor de beroepsprocedure bij de beroepsinstantie      

Voor de nationale veiligheidsinstantie als beoordelingsinstantie 

(GVM) 

     

Voor certificaten van de nationale veiligheidsinstantie als 

beoordelende instantie (GVM)  
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2. Rollen en verantwoordelijkheden  

Bij de vergunningsprocedure voor de indienststelling van voertuigen kunnen de volgende rollen/actoren betrokken zijn: aanvrager, spoorwegonderneming, 

infrastructuurbeheerder, houder, aangemelde instantie, aangewezen instantie, nationale veiligheidsinstantie, lidstaat, beoordelingsinstantie (GVM) en 

andere (laboratoria, enz.). 

Bepaalde actoren vervullen verschillende rollen. Zo kan een aanvrager ook een spoorwegonderneming zijn en kan een aangemelde instantie ook een 

aangewezen instantie zijn. Het doel van deze tabel is om, indien van toepassing, voor elk van bovengenoemde rollen de eisen te verduidelijken.  

In deze tabel dient de volgende informatie te worden ingevuld:  

 de verwijzing naar de voorschriften waarin elke rol wordt beschreven en de taal/talen waarin deze voorschriften beschikbaar zijn; 

 een lijst van criteria die de actor in staat stelt een rol te vervullen; en  

 een lijst van alle actoren die een bepaalde rol kunnen vervullen.  

Eis aan de actor in verband met de rol Aanvrager SO IB Houder NoBo AWI NVI LS 
Beroeps- 

instantie 

Beoordelings-

instantie (GVM) 

Anders 

(*) 

Gedetailleerde referentie van het 

voorschrift/de voorschriften 

           

Taal/talen waarin het voorschrift/de 

voorschriften beschikbaar is/zijn 

           

Lijst van aanvaardingscriteria  - 

- 

          

Lijst van actoren die gerechtigd zijn om in 

deze rol op te treden:  

 n.v.t n.v.t  n.v.t       
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(*) Beschrijf de rol en de rechtsgrondslag voor de betrokkenheid van “andere” actoren die niet in de interoperabiliteitsrichtlijn en de veiligheidsrichtlijn 

worden genoemd 

3. Tijdsbestek  

Is er een nationaal tijdsbestek 
Vermeld 

tijdsbestek 

Gedetailleerde 

referentie van het 

voorschrift/de 

voorschriften 

De taal/talen waarin 

het voorschrift/de 

voorschriften 

beschikbaar is/zijn 

In een nieuw vergunningsgeval na verbetering/vernieuwing: voor de lidstaat/nationale veiligheidsinstantie om een besluit te 

nemen overeenkomstig artikel 20, lid 1, van de interoperabiliteitsrichtlijn  

   

Voor alle vergunningsgevallen waarin de 

vergunning wordt geweigerd overeenkomstig 

artikel 21, lid 7, van de 

interoperabiliteitsrichtlijn: 

Verzoek van de aanvrager aan de nationale veiligheidsinstantie om 

herziening van de weigering  

   

Bekrachtiging van de weigering door de nationale veiligheidsinstantie  

Verzoek van de aanvrager aan de beroepsinstantie om herziening van de 

weigering – mogelijk advies van het Bureau, indien de beroepsinstantie 

daarom vraagt 

 

Voor aanvullende vergunningsgevallen m.b.t. 

TSI-conforme voertuigen:  

De nationale veiligheidsinstantie neemt, overeenkomstig artikel 23, lid 7, 

van de interoperabiliteitsrichtlijn, zo spoedig mogelijk een besluit, en niet 

later dan:  

a) na indiening van het vergunningsdossier  

   

b) waar van toepassing, na verstrekking van aanvullende informatie waar 

de nationale veiligheidsinstantie om heeft verzocht 

 

c) waar van toepassing, na verstrekking van de testresultaten waar de 

nationale veiligheidsinstantie om heeft verzocht 

 

Voor aanvullende vergunningsgevallen m.b.t. 
De nationale veiligheidsinstantie neemt, overeenkomstig artikel 25, lid 5, 

van de interoperabiliteitsrichtlijn, zo spoedig mogelijk een besluit, en niet 
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niet-TSI-conforme voertuigen:  later dan: 

a) na indiening van het vergunningsdossier  

b) waar van toepassing, na verstrekking van aanvullende informatie waar 

de nationale veiligheidsinstantie om heeft verzocht 

 

c) waar van toepassing, na verstrekking van de testresultaten waar de 

nationale veiligheidsinstantie om heeft verzocht 

 

Voor alle aanvullende vergunningsgevallen: 

TSI-conforme en niet-TSI-conforme 

voertuigen 

Tests/controles (onder meer van de compatibiliteit van het netwerk) met 

de geïdentificeerde actoren, met name de infrastructuurbeheerder, vinden 

overeenkomstig artikel 23, lid 6, en artikel 25, lid 4, van de 

interoperabiliteitsrichtlijn niet later dan drie maanden na het verzoek van 

de aanvrager plaats 

   

Wanneer de aanvrager overeenkomstig artikel 21, lid 8, van de 

interoperabiliteitsrichtlijn de vergunning als verleend beschouwt 

   



 

 

Europees Spoorwegbureau 

Deel 1 van het referentiedocument - Toepassingsleidraad  

  

 

  

Referentie: ERA/GUI/RD/XA Versie: 2.0  Blz. 38 van 81 
 

 

 

BIJLAGE II – FASEN VAN HET VERGUNNINGSPROCES 

Het proces kan worden onderverdeeld in de verstrekking van achtergrondinformatie en acht fasen. De 
verstrekking van achtergrondinformatie is een voorafgaande voorwaarde voor de beschrijving van het proces. 

Fasen van het proces: 

 Fase 1 – Vaststellen van de voorschriften, toepasselijke eisen, aanwendingsvoorwaarden en 

beoordelingen 

 Fase 1 – subfase 1: Besluit over vergunning 

 Fase 2 – Voorbereidingen 

o subfase 1: Voorstel voor voorbereidende werkzaamheden 

o subfase 2: Evaluatie van het voorstel voor een alternatieve methode om aan de 

essentiële eisen te voldoen 

 Fase 3 – Beoordeling 

 Fase 4 – Correcties van niet-conformiteit met nationale voorschriften 

 Fase 5 – Opstellen van keuringscertificaten en -verklaringen 

 Fase 6 – Samenstellen van het vergunningsdossier en indiening van de aanvraag 

 Fase 7 – Verwerking van de vergunningsaanvraag 

o subfase 1: Beroep 

 Fase 8 – Definitieve documentatie en vergunning 

 Fase 9 – Registratie van de voertuigvergunning in het nationale voertuigenregister (NVR)  
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S1. Identify the 
rules, applicable requirements, 

conditions of use and 
assessments

Start

Annex A: Master diagram 
Process for Authorisation for placing in service of vehicles and/or type of vehicles

S2. Pre-engagement 

S3. Assessment

S4.Corrections of 
non- conformities 
for national rules

S5.Establishing certificates 
and declarations of 

verification

S6. Compiling the 
authorisation file and 

submitting the 
application 

S7. Processing the 
application for authorisation

S8. Final documentation 
and authorisation 

End

In case of:
 Correction of non-conformities 

is not necessary 
 Verfication and assessment 

results are okIn case of New 
(Upgrade/renewal) 
authorisation is not 
required.

In case of:
 Modification of vehicle 

design
 Authorisation with 

conditions of use and/or 
restrictions is  not 
possible

Alternative 
method

Where:
 Application is not complete
 Information is missing
 There is no appeal to NSA 

or Appeal Body 
 There is a negative appeal 

decision
 There is a refusal of 

authorisation without 
appeal to NSA

In case of refusal of 
alternative method

In case of extension of 
type validity when 
renewed authorisation 
is not required.

Where it is not necessary 

to  update the verification 
procedures for renewed 
authorisation

 In case of subsequent 

authorisation

V
e

rs
io

n
 1

.6
.1
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Fase 1. Vaststellen van de voorschriften, toepasselijke eisen, voorwaarden en 
beoordelingen 

Besluit over toepasselijke vergunning 

De eerste stap in fase 1 is dat de aanvrager besluit welke vergunning van toepassing is, behalve in 
geval van een nieuwe vergunning waarover de lidstaat het besluit neemt. Deze stap is gebaseerd op 
de achtergrondinformatie in de documentatie over het nationale wettelijke kader. 

Noot: een verandering kan een wijziging van de software omvatten. Alleen softwarewijzigingen met 
gevolgen voor de interoperabiliteit hoeven in aanmerking te worden genomen. 

Informatie over het nationale wettelijke kader die naast de stroomschema’s moet worden 
verstrekt 

Vermeld: 

 de eisen aan de inhoud van het dossier van de eerdere vergunning(en); 

 de eisen aan de inhoud van de vastgelegde informatie over het onderhoud, de exploitatie en 

wijzigingen; 

 de eisen aan de inhoud van het dossier waarin het project wordt beschreven; 

 de criteria voor een nieuwe vergunning. 
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Stage 1 – Identify the rules, applicable requirements, conditions of use and assessments

Applicant MS

V
e

rs
io

n
 1

.6
.1

Start

Update
of verification 
procedure(s)

Update of verification 
procedures?

Update  
verification 

procedure(s)

Yes

New (Upgrade/renewal)FirstID:22,24

Identify:
- TSI (including 
derogations if any) and 
NR requirements,
- Conditions of use
- Verification 
procedures (including 
alternative methods, if 
any), and
- Required assessment 
bodies  

ID:5.1;5.2;5.3;
5.6;5.8;9;22.2;
R:1;3.1.3; Additional

ID:21.5,
23,25,

Renewed

ID:26.3.

Subsequent

Identify:
- the  authorised
 vehicle type, and
 - Required 
assessment bodies 

ID:26.3
R:5.5

Examine the file 
describing the 
project

Identify:
- TSIs (including 
derogations if any) and 
NRs requirements 
related to the changes 
and their impact
- Conditions of use, and
- Verification 
procedures  (including 
alternative methods, if 
any)

Identify required 
assessment 

bodies 

R: Recommendation 2011/217/EU
ID: Interoperability Directive 2008/57/EC
CSM: CSM Regulation 352/2009

ID:26.3
R:5.5

TSI 
conform vehicle?

Yes

Submit the file 
describing the 

project to the MS

Identify :
- the applicable category B and C 
national rules that are related to:

 technical compatibility 
including open points in the 
TSIs

  specific cases in the TSIs 
 derogations if any?

- the associated verification 
Procedures (including alternative 
methods, if any);
- conditions of use
- and the required assessment 
bodies 

Identify:
-the applicable category B 
and C national rules that are 
related to technical 
compatibility
- the associated verification 
procedures (including 
alternative methods, if any) ;
- conditions of use
- and the required assessment 
bodies

No

Examine:
 file of the previous authorisation(s)
 records on maintenance, operation 

and technical modifications 

ID:25.3-4

ID:23.4-6

Legal option

Non mandatory /
Common practice  

*File describing the 
project

Beginning 
of Stage 8

Beginning of
 stage 3

Beginning of 
stage 2

End of stage 4 
Where:
 there is a modification of vehicle 

design, or
 authorisation with conditions of use 

and/or restrictions is not possible

List of  requirements 
(TSI and technical 
characteristics applicable 
in place of TSI)

ID:20
ID:20.2

No

Beginning of 
stage 3

Is a new 
authorisation 

required for the 
project?

Yes

No

ID:20.1

End of stage 7 where:
 the application is not complete, or
 there is a negative appeal decision, or
 there is a refusal of authorisation without 

appeal

Identify :
- changed TSI (including 
derogations if any) requirements, 
NRs and/or verification 
procedures (including alternative 
methods, if any)
- correction of critical errors,
- issued type authorisation 

ID:26.3.

ID:23.3, 
25.2

ID:20

Annex B

Identify:
 Project scope
 TSIs and NRs related to 

the change
 Conditions of use, and
 Verification procedures 

(including alternative 
methods, if any)

Decision on 
authorisation 

case

Is renewed 
authorisation 

required?

 Submit the file 
describing the 

project to the MS

Notification of a 
need to renew type 
authorisation

Yes

Notification of 
“extension” of type 
validity

No

ID:26.3.

File describing the 
project

Result from 
examination of the 
file describing the 

project

Result from examination of the: 
 file of the previous authorisation(s)
 records on maintenance, operation 

and technical modifications 

OR

END

ID:20.1

ID:20.1

ID:20.1

ID:20.1

ID:20

Start Substage 
1-1

End Substage 1-1

I

II

III

IV

* The timeline starts from the moment the 
complete file has been submitted by the applicant

* The timeline starts from the moment the 
complete file has been submitted by the applicant
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Stage 1 - Identify the rules, applicable requirements, conditions of use and assessments – Substage 1: Decide on authorisation case

Applicant 

V
e

rs
io

n
 1

.6
.1

Is it a New/Changed 
basic design of vehicle/

type of vehicle?

Is it a 
 New basic 

design? 
Yes

Is 
authorisation of type 

still valid?

Start 
Substage 1-1

No

Is it Intended to be 
authorised  in other MS(s) 

than
First MS?

No

- Consult the applicable TSIs, 
NRD(s),including the NLF(s) of 
the MS(s) where authorisation 
is applied for
- Plan

Non mandatory/
Common practice  

Annex B

Decision on 
authorisation case: 
Renewed

Decision on 
authorisation case: 
Subsequent

Decision on 
authorisation case: 
Additional

Decision on 
authorisation case: 
First

Decision on 
authorisation case: 
New (Upgrade/
Renewal)

End Substage 1-1

No Yes
Yes

NoYes
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Fase 2. Voorbereidingen 

Dit is een gangbare “goede praktijk”. 

Beschrijving van het proces 

Het proces wordt beschreven in het stroomschema. Nadere toelichtingen worden hieronder 
gegeven. 

Voor nationale voorschriften worden de beoordelingen, de daarmee verband houdende 
keuringsprocedures en het vereiste bewijs voor elke lidstaat vastgelegd in deel 2 van het 
referentiedocument. 

In de voorbereidingsfase  zijn de volgende partijen van belang: 

 aanvrager: alle onderdelen van de voorbereidingsfase; 

 nationale veiligheidsinstantie:  toepasselijke voorschriften, met inbegrip van specifieke 

nationale regelingen voor proeven op het spoor; 

 beoordelingsinstanties: contractuele aangelegenheden. 

De output van deze fase is het nuldocument  (baseline) dat door de betrokken actoren wordt 
overeengekomen. 

Informatie over het nationale wettelijke kader die naast de stroomschema’s moet worden 
verstrekt 

Vermeld: 

 de procedure voor het vaststellen van de voorwaarden om proeven op het spoor uit te 

voeren; 

 de procedure voor het vaststellen van het nuldocument. 
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Stage 2 – Pre-engagement 

Applicant NSA IMDeBo NoBo
Assessment body 

(CSM)

V
e

rs
io

n
 1

.6
.1

R: Recommendation 2011/217/EU
ID: Interoperability Directive 2008/57/EC
CSM: CSM Regulation 352/2009

Select assessment 
bodies

Compile applicable TSI rules and/or NRs and 
the associated verification procedures 
including additional information to be 

supplied, risk analyses to be carried out in 
accordance with Article 6(3)(a) of Directive 

2004/49/EC or tests to be conducted on the 
network in order to verify the criteria referred 

to in paragraph 4 of Art 23 of 2008/57/EC

Pre engagement  
baseline

End of 
stage 1 

Beginning of 
stage 3

Legal option

Non mandatory /
Common practice  

Agreement to
 track access  

Request for track access 
to run on track test, when 

necessary

Track access to run 
on track tests

Compile 
pre-engagement 

baseline

Annex C

ID:23.6,
25.4

Submit pre- engagement file, 
including proposal for 
alternative methods, if any to:
- NSA, 
- assessment  bodies

Proposal for pre -engagementProposal for pre 
-engagement

Evaluate proposal for alternative method to  meet essential 
requirements

Evaluate proposal for 
alternative method to  

meet essential 
requirements

End of stage 4 for 
alternative method

Is there a 
proposal for an 

alternative 
method?

Yes

No

Beginning of stage 4 for 
refusal of alternative 

method

Start 
Substage 2-1

End Substage 
2-1

Start 
Substage 2-2

End Substage 
2-2

Pre engagement  
baseline

Will 
the test take place within 

the legal timeframe?

Take measures to 
ensure that the
tests take place 
within the legal 

timeframe
ID:23.6,
25.4

Ask NSA  to ensure 
that the tests take 

place within the legal 
timeframe

NSA measures for IM 
to respect the legal 

timeframe
No

ID:23.6,
25.4

Yes

Review  the access 
provisions  to  run 

on track tests

Reviewed acces 
provisions to 

run
 on track tests

ID:23.6,
25.4

ID:23.6,
25.4

ID:23.6,
25.4

Pre-engagement
 file

Examine and 
agree on the pre-
engagement file

Pre-engagement
 file

Examine and agree 
on  the pre-

engagement file

Pre-engagement
 file

Examine and agree 
on  the pre-

engagement file

Pre-engagement
 file

Examine and agree 
on  the pre-

engagement file

AND

OR

I

II

Refusal

Acceptance

Request for track 
access 

ID:23.6,
25.4

ID:23.6,
25.4
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Stage 2 – Pre-engagement – Substage 1: Proposal for pre-engagement  

Applicant DeBoNoBo
Assessment body 

(CSM)

V
e

rs
io

n
 1

.6
.1

Non mandatory/
Common practice  

Draft pre-
engagement

 file

Review of the draft 
for the pre-

engagement file

Draft pre-
engagement

 file

Review of the draft 
for the pre-

engagement file

Annex C

Draft pre-
engagement

 file

Review of the draft 
for the pre-

engagement file

Start 
Substage 2-1

End 
Substage 2-1

AND

Submit draft pre-
engagement file to 
assessment bodies 
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Stage 2 – Pre-engagement – Substage 2: Evaluate proposal for alternative method to meet essential requirements

DeBoNSAApplicant Assessment body (CSM)

V
e

rs
io

n
 1

.6
.1

Refusal of 
alternative 

method

Supply assessment 
bodies with the 

accepted 
alternative method

Can alternative 
method be accepted?

Yes
No

Decision to refuse 
alternative method

Alternative method 
of meeting the 

essential 
requirements

Decision to 
accept 

alternative 
method 

Accepted 
alternative 

method

Acceptance of 
alternative 

method

Propose alternative method of 
meeting the essential requirements

End substage 2-2

Start 
Substage 2-2

Non mandatory/
Common practice  

Annex C

Perform the Safety 
Assessment

Provide Safety 
Assessment report

Safety Assessment Report

Submit alternative methods with 
supporting evidence (Safety 

Assessment Report)

Alternative methods with 
supporting evidence
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Fase 3. Beoordeling 

De beoordeling is in de interoperabiliteitsrichtlijn een fase en wordt genoemd in Aanbeveling 
2011/217/EU. 

Beschrijving van het proces 

Alle benodigde beoordelingen voor het verlenen van een vergunning voor een voertuigtype/voertuig 
vallen onder deze fase; de gedetailleerde beoordelingen (subsystemen, delen van subsystemen, 
fasen van de keuringen, interoperabiliteitsonderdelen) worden echter niet in deze fase uitgewerkt. 

Elke beoordelingsinstantie is verantwoordelijk voor het opstellen van de documenten met betrekking 
tot de uitgevoerde beoordelingen. 

De aanvrager verricht de keuringen en legt de bewijzen vast. 

Informatie over het nationale wettelijke kader die naast de stroomschema’s moet worden 
verstrekt 

Vermeld: 

 de eisen aan de risicobeoordeling; 

 de eisen aan bewijzen; 

 de eisen aan de inhoud van het verslag over de veiligheidsbeoordeling. 
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                                             Stage 3 - Assessment

DeBoNoBo
Assessment body

(CSM)
Applicant

V
e

rs
io

n
 1

.6
.1

Perform assessment 
against applicable  
TSIs requirements

Perform assessment 
against applicable NRs 

requirements 

Perform safety  
assessment 

Provide certificate(s) 
from assessment 

against applicable TSIs 
requirements to 

applicant

Provide certificate(s) 
from assessment 

against applicable NRs 
requirements to 

applicant

Provide safety  
assessment 

report to 
applicant

ID:18;
R:4.2.1
CSM:7.3

ID:17.3:
R:4.2.2
CSM:7.3

End of Stage 1 
 only for subsequent 
authorisation case

End of stage 2 for
 all other 

authorisation cases 

Supply evidences on the 
completion of the 

relevant assessment of 
conformity to type

Supply evidences on 
the completion of the 
relevant assessment 
of conformity to type

ID:26.5(b)ID:26.5(a)

Beginning of 
stage 4 

R: Recommendation 2011/217/EU
ID: Interoperability Directive 2008/57/EC
CSM: CSM Regulation 352/2009

Legal option

Request to assessment 
bodies to:
- assess conformity to type
- provide evidence (e.g. the 
applicant has/has not 
Quality Management 
System that covers all parts 
of the vehicle)

Are all
 the requirements for 

technical compatibility and  
safe integration covered  by 

NRs/TSIs?

Risk assessment  
report from the 

applicant 

ID:26.5

Perform risk  
assessment

Request to assessment 
bodies to:
- perform assessment 
against applicable TSIs 
and NRs and
- provide certificates/
reports

Evidences (e.g. copy of 
certificates [TSI, National rules] 
that might cover several 
vehicles) on the completion of 
the relevant verifications to 
type

Certificate(s) from 
assessment against 

applicable TSIs 
requirements

Certificate(s) from 
assessment against 

applicable NRs 
requirements

ID:26.4-5

ID:17.3;
R:4.2,2

Safety 
assessment 

report 

Annex D

Provide documentation 
for safety assessment to 
Assessment body (CSM)

CSM:6.1

Beginning of 
stage 5

CSM:7

Are the
 verification and 

assessment results  
ok?

ID: 22.2(b), 
24.2,  23.3, 
25.2, 26.5

Assess 
conformity to  

type according to 
NR(s)

Assess 
conformity to 
type according 

to TSI(s)
ID:26.5(a)

ID:26.5(b)

End of stage 1 for renewed  
without update of verification 

procedures  

No

Yes

CSM:7.1

ID:18;
R:4.2.1

CSM: Annex I.5

AND/OR

Collect 
documentation 

CSM: Annex I.5

Yes

No

No

Is 
documentation for 

Assessment body (CSM) 
necessary?

Is 
documentation for 
Assessment body 

(CSM)
 necessary?

Yes

Yes

No

AND/OR

Apply CSM Regulation 
for  safe integration

ID:15.1
CSM:2.2
R: 5.3

R: 5.3

Perform verification 
(including tests and on track 
tests where necessary) 
against applicable TSIs and 
NRs, and establish 
evidences

Evidences on the completion of 
the relevant verifications 

(including tests and on track 
tests where necessary) against 

applicable TSIs and NRs

Perform verification 
of conformity to 
type, and
 establish evidences

Evidences on the 
completion of the 

relevant 
verifications of 

conformity to type

Is 
a specific request to 

assessment body(es) needed 
according to the chosen 

verification
 procedures?

Yes

No

Is it an additional 
authorisation?

No

Yes

ID:26.5

ID:21

ID:23, 25

Non mandatory/
Common practice  

OR

V

I

II

III IV

VI
VII

VIII

ID:17.3:
R:4.2.2
CSM:7.3

ID:18;
R:4.2.1
CSM:7.3

ID:15.1
CSM:2.2
R: 5.3

ID:21

ID:21

Provide documentation 
for safety assessment to 
Assessment body (CSM)

CSM: 6.1, 
7.1

CSM: 6.1, 
7.1

 



 

 

Europees Spoorwegbureau 

Deel 1 van het referentiedocument - Toepassingsleidraad  

  

 

  

Referentie: ERA/GUI/RD/XA Versie: 2.0  Blz. 49 van 81 
 

 

 

Fase 4. Correctie van niet-conformiteit 

Aangenomen wordt dat voorschriften volledig worden nageleefd, tenzij een afwijking is toegestaan 
en de aanvrager daarom over weinig opties beschikt om het ontwerp of de gebruiksvoorwaarden te 
veranderen. 

Beschrijving van het proces 

Zolang geen volledige conformiteit is bereikt, kunnen er corrigerende maatregelen worden getroffen. 

Het voorstel inzake de voorwaarden en beperkingen moet zijn gebaseerd op de benodigde 
beoordelingen van fase 3. Beperkingen moeten zo veel mogelijk worden vermeden. 

Noot: De vergunningverlening voor inbedrijfstelling vindt plaats voordat het voertuig daadwerkelijk 
in bedrijf wordt genomen. Het gebruik van een voertuig en de veilige exploitatie ervan (inclusief 
onderhoud) wordt gereguleerd door het veiligheidsbeheersysteem van de spoorwegonderneming. 
Wat de inbedrijfstelling en het onderhoud betreft, controleert de nationale veiligheidsinstantie 
uitsluitend de constructie en de werkingstoestand van het voertuig. 

Informatie over het nationale wettelijke kader die naast de stroomschema’s moet worden 
verstrekt 

Vermeld: 

 mogelijke corrigerende maatregelen: alternatieve methode, wijziging van het ontwerp, 

wijziging van de gebruiksvoorwaarden/beperkingen; en 

 de criteria voor het nemen van besluiten over corrigerende maatregelen. 
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Stage 4 - Correction of non-conformities

Applicant DeBo

V
e

rs
io

n
 1

.6
.1

Non mandatory/
Common practice  Annex E

Modification of  
vehicle design

Modify vehicle design 
including software 

modification

Prepare conditions of 
use and/or other 

restrictions

Decision on the 
remedial action?

Design
modification

Evaluate (technically and/
or economically)  possible 
conditions of use  and/or 

other restrictions

Conditions of use 
and/or other 
restrictions

Change the 
conditions for use/restrictions

Is authorisation
 with conditions of use 

and/or restrictions possible 
based on the results from 

the evaluation?

Yes

End of stage 3

Beginning of stage 1
Beginning of

 stage 5 
Beginning of 

stage 2

No

Alternative
method

Stage 2 for refusal of 
alternative method

I
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Fase 5. Keuringscertificaten en -verklaringen 

Beschrijving van het proces 

In de certificaten moeten, in voorkomend geval, de gebruiksvoorwaarden en/of beperkingen aan het 
gebruik worden vermeld, als beschreven in de interoperabiliteitsrichtlijn. 
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 Stage 5 - Establishing certificates and declarations of verification

Applicant NoBo DeBo
Assessment 
body (CSM)

V
e

rs
io

n
 1

.6
.1

Elaborate and 
compile EC 
certificate 

documentation 

Elaborate and 
compile NR 
certificate 

documentation 

Elaborate and 
compile CSM 

report  
documentation 

Provide EC 
certificates

Provide NR 
certificates 

Provide CSM 
report 

ID: Annex VI
R:8.;8.5; ID: Annex VI

R:8.6

ID: Annex VI
R:8.9;
CSM:7

EC Certificate(s)

NR Certifcate(s)

CSM report(s)

ID: Annex VI
R:8.;8.9;

ID: Annex VI
R:3.2;

ID: Annex VI
R:5.3.1;5.3.2

Yes

No

Is it a
 vehicle type 
authorisation 

only?

Establish EC and/or 
NR declarations of 

verification 

EC and/or NR 
declarations of 

verification 

ID: Annex V .1,2

No

Yes

R: Recommendation 2011/217/EU
ID: Interoperability Directive 2008/57/EC
CSM: CSM Regulation 352/2009

ID: 26

ID:Annex 
VI-2.3.1;3
R:4.2.3

Legal option

Beginning of 
Stage 6

Declaration of 
conformity to type

End of stage 4 

Is it 
the case of additional 

authorisation?

End of stage 3
when verification and 

assessment results are ok for 
subsequent authorisation 

ID: 23,25

Annex F
End of stage 3, for all other 
cases, when verification and 
assessment results are ok 

OR

ID: Annex VI
R:8.;8.5;

ID: Annex VI
R:8.6

ID: Annex VI
R:8.9;
CSM:7

Establish the 
declaration of 

conformity to the 
authorised type  

ID:26.5
Reg:201/2011

ID:26.5
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Fase 6. Samenstellen van het vergunningsdossier en indiening van de aanvraag 

Het samenstellen van het vergunningsdossier bestrijkt alle activiteiten met betrekking tot het 
verzamelen van de ondersteunende documentatie die bij de aanvraag moet worden gevoegd. 

De officiële vergunningsaanvraag wordt ingediend wanneer het vergunningsdossier alle benodigde 
informatie bevat. 

Informatie over het nationale wettelijke kader die naast de stroomschema’s moet worden 
verstrekt 

Vermeld: 

 de eisen aan de inhoud van het vergunningsdossier (waaronder het “technisch dossier”); 

 of er een duidelijke controlelijst moet worden aangehouden bij het samenstellen van het 

vergunningsdossier; 

 de geaccepteerde documentatie voor vergunningen die vóór de tenuitvoerlegging van de 

interoperabiliteitsrichtlijn zijn verleend; 

 de eisen aan en de inhoud van de officiële aanvraag; 

 het tijdsbestek voor de indiening van de officiële aanvraag gerekend vanaf de datum van het 

nuldocument, indien van toepassing. 



 

 

Europees Spoorwegbureau 

Deel 1 van het referentiedocument - Toepassingsleidraad  

  

 

  

Referentie: ERA/GUI/RD/XA Versie: 2.0  Blz. 54 van 81 
 

 

 

 Stage 6 - Compiling the authorisation file and submitting the application

Applicant NSA

V
e

rs
io

n
 1

.6
.1

Is it 
the case of additional 

authorisation?

Authorisation file 

R:5.3.2;
ID:Annex VI- 2.4

R:8.6;4.2.2;
ID Annex VI- 3.3

Yes

Technical file
 related to NRs

Archive
authorisation file

ID: Annex VI-2.6

Compile the 
authorisation file

Archived 
authorisation file

- Make a copy of the initial technical 
file ( previous authorisation(s))
- Collect records on maintenance, 
operation and technical modifications 

ID:23.3,
25.2

Identify the content of the 
technical file for the 

DeBo(s) part

Identify the content of the 
technical file for the 

Assessment body (CSM) part

Beginning of 
stage 7

End of stage 5 

ID:23,25

ID: Annex VI-2.6

ID: 23.3, 
25.2

ID: 23.3, 
25.2

Application 
for authorisation

Submit the official 
Application for 
authorisation 

ID:21.6;23.7;25.5
Annex VI:2.6
R:8.1;

Identify the format and 
documentation  of the 
application for authorisation:
Vehicle type and/or
Vehicle placing in servcie

ID:21.6;23.7;25.5
Annex VI:2.6
R:8.1;

ID:21.6;23.7;25.5
Annex VI:2.6
R:8.1;

 File of the previous 
authorisation(s)

 Records on maintenance, 
operation and technical  
modifications

Assessment body (CSM) 
report on CSM 

Annex G

No

AND/OR

R: Recommendation 2011/217/EU
ID: Interoperability Directive 2008/57/EC

Legal option

I II III

IV

V VI

ID:23.3,
25.2

R:8.6;4.2.2;
ID Annex VI- 3.3

R:5.3.2;
ID:Annex VI- 2.4
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Fase 7. Verwerking van de vergunningsaanvraag 

Informatie over het nationale wettelijke kader die naast de stroomschema’s moet worden 
verstrekt 

Specificeer: 

 de eisen aan de ontvangstbevestiging van de aanvraag; 

 de eisen aan het verlenen van een vergunning; 

 de eisen aan het beroep bij de nationale veiligheidsinstantie; 

 de eisen aan de inhoud van de motivering van het beroep bij de nationale 

veiligheidsinstantie; 

 de eisen aan het instellen van beroep bij de beroepsinstantie; 

 de eisen aan de archivering van het vergunningsdossier door de nationale 

veiligheidsinstantie; 

 de eisen aan een veronderstelde vergunning. 



 

 

Europees Spoorwegbureau 

Deel 1 van het referentiedocument - Toepassingsleidraad  

  

 

  

Referentie: ERA/GUI/RD/XA Versie: 2.0  Blz. 56 van 81 
 

 

 

 Stage 7 - Processing the application for authorisation

NSAApplicant Appeal body ERA

V
e

rs
io

n
 1

.6
.1

R: Recommendation 2011/217/EU
ID: Interoperability Directive 2008/57/EC

Check the completeness 
of  application

Is the
 application 
complete?

No

Beginning of 
stage 1

No

Is it the case of 
additional 

authorisation?
Yes

Is 
authorisation 

granted?

No

Justify 
refusal of 

authorisation

Refusal of 
authorisation

Yes

Issuing the 
authorisation

Yes

Identify conditions for 
archiving the 

authorisation file 

R:4.2.3;

ID: 21.7 ID: 22.2, 
R:8.7

ID: 15.1
R:2.1;5.1.1;

Acknowledge 
receipt

 of application 

Yes

(*)Letter or any other means of 
acknowledgement of receipt of 

application

ID:23,25

ID: 21.7

 Letter stating:  
 the incomplete application
 the missing information 

Identify 
missing 

information

(*)The timeline starts from the moment the 
application has been acknowledged 

Legal option

Non mandatory/
Common practice  

End of stage 6

Beginning of stage 8

ID:20.1; 
23.7.a;25.5.a

Annex H

Appeal

No

Is
there a NSA decision 
within the EU legal 

 timeframe?

Declare the vehicle 
deemed authorised

ID: 21.8

ID: 21.8

Is 
there an appeal 

to NSA?

No

ID: 21.7

Decision to make 
an appeal to NSA

Start Substage 7-1

Negative appeal decision

I

II

III

IV

V

End Substage 7-1

There is no appeal 
To appeal body

The NSA decision is changed after:
 appeal to NSA or appeal to appeal body

 Positive appeal decision

ID: 21.7

Decision to 
make an appeal 

to NSA

Yes

Conditions for archiving 
the authorisation file 

ID: 21.7

 

 



 

 

Europees Spoorwegbureau 

Deel 1 van het referentiedocument - Toepassingsleidraad  

  

 

  

Referentie: ERA/GUI/RD/XA Versie: 2.0  Blz. 57 van 81 
 

 

 

 Stage 7 - Processing the application for authorisation – Substage 1: Appeal

NSAApplicant Appeal body ERA

V
e

rs
io

n
 1

.6
.1

ID: Interoperability Directive 2008/57/EC

Justify 
appeal
 to NSA

Make
 an appeal to 
appeal body?

Launch appeal 
procedure

Yes

(*)Appeal 
to NSA

Review 
NSA 

decision

Change NSA 
decision?

Maintain 
refusal of 

authorisation
No

Negative 
appeal 

decision

 Request for 
appeal

Review 
NSA

decision

Accept the 
appeal? 

Inform applicant 
on negative 

appeal decision

No

 ERA opinion 
required?

No

Make 
request
 to ERA 

Yes

Request for
 ERA opinion

Establish ERA 
opinion

(***) Notification 
of ERA opinion

ID: 21.7
ID: 21.7

(**) Refusal of 
authorisation

ID: 21.7

ID: 21.7

ID: 21.10

ID: 21.10

(*) Timeline starts from the moment the NSA has refused the autorisation
(**) Timeline starts from the receipt of the appeal from the applicant 
(***) Timeline starts from the request of the appeal body to ERA for an 
opinion

Legal option

Non mandatory/
Common practice  

ID: 21.7 ID: 21.7

ID: 21.7

ID: 21.7

ID: 21.7

ID: 21.10
ID: 21.10

ID: 21.10

ID: 21.7

ID: 21.7

ID: 21.7ID: 21.7

(***) Notification 
of ERA opinion

ID: 21.10
(***) Notification

 of ERA opinion

ID: 21.10

Negative 
appeal 

decision

Yes

No

Annex H
Start Substage 7-1

End
 Substage 7-1

Positive 
appeal 

decision

Reverse 
refusal of 

authorisation

ID: 21.7

ID: 21.7

(**)Positive 
appeal 

decision
ID: 21.7

Yes
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Fase 8. Definitieve documentatie en vergunning 

Informatie over het nationale wettelijke kader die naast de stroomschema’s moet worden 
verstrekt  

Vermeld het formaat van de afgegeven vergunning (voor het voertuigtype of de indienststelling van 
een voertuig).  
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Stage 8- Final documentation and authorisation

NSAApplicant ERA

V
e

rs
io

n
 1

.6
.1

ID: Interoperability Directive 2008/57/EC

Inform ERA on issued 
authorisation for type 

of vehicle

Inform ERA on 
deemed vehicle 

type authorisation

END

Information on 
vehicle type 

authorisation

Legal option

Non mandatory/
Common practice  

Establish the forms for: 
 authorisation for 

placing in service of 
vehicle(s)) and 

 authorisation for 
type of vehicle 

Establish the
 form for 

authorisation for 
type of vehicle 

Is it a vehicle type 
authorisation only?

Yes

Form for 
authorisation for 

type of vehicle 

Forms for:
 authorisation for placing 

in service of vehicle(s) 
and 

 authorisation for type of 
vehicle 

End of stage 7 Issued 
Authorisation

ID:26,1-2

ID:26,7.

ID:26,7.

ID:26,7.

End of stage 7 
Deemed 

Authorisation

No

Annex I 

Register in ERATV

Registration in 
ERATV

ID:34.

ID:34.

End of stage 1 for 
extension of type 

validity

 OR

I

II

III

Inform the concerned 
NSA of the deemed 

vehicle type 
authorisation

Document on 
deemed vehicle type 

authorisation

Confirmation of 
deemed vehicle type 

authorisation
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Fase 9. Registratie van de voertuigvergunning 

Opmerking: Zoals beschreven in punt 9.4 van Aanbeveling 2011/217/EU, is het duidelijk dat de 
registratie in het nationale voertuigenregister geen onderdeel van het vergunningsproces is, omdat 
de registratie pas daarna plaatsvindt. Deze fase is toegevoegd als reactie op de talrijke verzoeken om 
een beschrijving van het proces in de praktijk. 



 

 

Europees Spoorwegbureau 

Deel 1 van het referentiedocument - Toepassingsleidraad  

  

 

  

Referentie: ERA/GUI/RD/XA Versie: 2.0  Blz. 61 van 81 
 

 

 

Stage 9 – Registration of the vehicle authorisation  in the NVR 

Registration Entity (For registration of the first authorisation)Applicant for registration 
All other 

Registration Entities (for NVR update)
Registration Entity (For registration of the additional 

autorisation)

V
er

si
o

n
 1

.6
.1

End of stage 7 Issued 
Authorisation

Application for 
registration of vehicle/

update of vehicle 
registration in NVR

Register or update in 
NVR?

Update of NVR

Update

Register in NVR

Register

New 
Authorisation, 

Renewed authorisation 
or Additional 
authorisation

First or
Subsequent 

authorisation

Registration in NVR
Update of NVR

Provide information 
on registration to 

applicant for 
registration

Provide information 
on update to 
applicant for 
registration

END

Update(s)
 of other NVR(s)

Provide 
information 

on update(s) in 
NVR(s) to applicant 

for registration

Annex JLegal option

Non mandatory/
common practice

ID: Interoperability Directive 2008/57/EC
NVR: Commission Decision 2011/107/EU 
amending Decsion 2007/756/EC adopting 
a common specification of the national 
vehicle register

ID:32.1,33.1,
33.2, 33.3

ID:32.1,
33.1

ID:32.1,
33.1

Update(s) of 
other NVR(s)

Information on 
registration in NVR

Information on 
update in NVR

Information on 
updates in NVR(s)

ID:32.1,33.1, 
33.3

Apply for 
Registration of 

additional 
authorisation

Application for update in 
other NVR(s) with 

information on additional 
authorisation

ID:33.1

Do concerned MSs 
have their NVRs 
linked to ECVVR?

No

Yes

Is it a modification 
of an additional 
authorisation?

No

Apply for 
registration/

update in NVR

Yes

Is it a registration 
and/or an update of 

an additional 
authorisation?

ID:32.1,33.1,
33.2, 33.3

No
Application for 
registration of 

additional authorisation

Register in NVR

Registration in NVR

Provide information 
on registration to 

applicant for 
registration

Apply for update in 
other NVR(s) with 

information on 
additional 

authorisation

Information on 
registration in NVR

Apply for update of 
registration of 

additional 
authorisation in 

NVR Application for update 
of registration of 

additional authorisation 
in NVR

Update in NVR

Update in NVR

Provide information 
on update to 
applicant for 
registration

Yes

Information on 
update in NVR

AND/OR

ID:32.1,
33.1

ID:32.1,
33.1

ID:33.1

ID:33.1

ID:33.1

ID:33.3

ID:33.1,33.2, 
33.3

ID:33.1,33.2, 
33.3

ID: 33.4
NVR: ANNEX 3.2.5

ID: 33.4
NVR: ANNEX 3.2.5, 
Appendix 4

ID: 33.4
NVR: ANNEX 3.2.5

ID: 33.1,33.2, 
33.3,33.4
NVR: ANNEX 3.2.5, 
Appendix 4

 



 

 

Europees Spoorwegbureau 

Deel 1 van het referentiedocument - Toepassingsleidraad  

  

 

  

Referentie: ERA/GUI/RD/XA Versie: 2.0  Blz. 62 van 81 
 

 

 

BIJLAGE III – LIJST VAN IN RDD INGEVOERDE PARAMETERS 

(RDD LvP) 

Kleur: Betekenis: 
 Titel 
 Correctie 

 

Lijst van parameters van Beschikking 
2009/965/EG 

Gecorrigeerde lijst van parameters in de 
gegevensbank voor het 

referentiedocument 

Toelichting op 
de correctie 

nr.  titel nr.  titel  

1.0  Algemene documentatie  1  Algemene documentatie    

1.1  Algemene documentatie  1.1  Algemene documentatie    

1.2  Onderhoudsinstructies en 
-voorschriften  

1.2  Onderhoudsinstructies en -
voorschriften  

  

1.2.1  Onderhoudsinstructies  1.2.1  Onderhoudsinstructies    

1.2.2  De gegevens betreffende 
het ontwerp van het 
onderhoud  

1.2.2  De gegevens betreffende het 
ontwerp van het onderhoud  

  

1.3  Exploitatie-instructies en -
documentatie  

1.3  Exploitatie-instructies en -
documentatie  

  

1.3.1  Instructies voor de 
exploitatie van het voertuig 
bij normaal en gestoord 
bedrijf  

1.3.1  Instructies voor de exploitatie 
van het voertuig bij normaal en 
gestoord bedrijf  

  

1.4  Test van het volledige 
voertuig op het spoor  

1.4  Test van het volledige voertuig 
op het spoor  

  

2.0  Structuur en mechanische 
onderdelen  

2  Structuur en mechanische 
onderdelen  

  

2.1  Voertuigstructuur  2.1  Voertuigstructuur    

2.1.1  Stijfheid en integriteit  2.1.1  Stijfheid en integriteit    

2.1.2  Beladingscapaciteit  2.1.2  Beladingscapaciteit    

2.1.2.1  Beladingsvoorschriften en 
gewogen massa  

2.1.2.1  Beladingsvoorschriften en 
gewogen massa  

  

2.1.2.2  As- en wielbelasting  2.1.2.2  As- en wielbelasting    

2.1.3  Verbindingstechnologie  2.1.3  Verbindingstechnologie    

2.1.4  Heffen en opvijzelen  2.1.4  Heffen en opvijzelen    

2.1.5  Bevestiging van 
onderdelen aan de 
wagenbakstructuur  

2.1.5  Bevestiging van onderdelen aan 
de wagenbakstructuur  

  

2.1.7  Gebruikte verbindingen 
tussen verschillende delen 
van het voertuig  

2.1.6  Gebruikte verbindingen tussen 
verschillende delen van het 
voertuig  

Nummerings-
correctie, van 
2.1.7 naar 2.1.6 

2.2  Mechanische interfaces 
voor eind- en 

2.2  Mechanische interfaces voor 
eind- en treinstelkoppelingen  
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Lijst van parameters van Beschikking 
2009/965/EG 

Gecorrigeerde lijst van parameters in de 
gegevensbank voor het 

referentiedocument 

Toelichting op 
de correctie 

nr.  titel nr.  titel  

treinstelkoppelingen  

2.2.1  Automatische koppeling  2.2.1  Automatische koppeling    

2.2.2  Kenmerken van 
koppelingen voor het 
wegtakelen van treinen  

2.2.2  Kenmerken van koppelingen 
voor het wegtakelen van 
treinen  

  

2.2.3  Schroefkoppelingen  2.2.3  Schroefkoppelingen    

2.2.4  Onderdelen van de 
treinstelkoppeling en het 
stoot- en trekwerk  

2.2.4  Onderdelen van de 
treinstelkoppeling en het stoot- 
en trekwerk  

  

2.2.5  Buffermarkeringen  2.2.5  Buffermarkeringen    

2.2.6  Trekhaak  2.2.6  Trekhaak    

2.2.7  Doorgangen  2.2.7  Doorgangen    

2.3  Passieve veiligheid  2.3  Passieve veiligheid    

3  Wisselwerking voertuig-
spoor en 
omgrenzingsprofiel  

3  Wisselwerking voertuig-spoor 
en omgrenzingsprofiel  

  

3.1  Omgrenzingsprofiel  3.1  Omgrenzingsprofiel    

    3.1.1 Omgrenzingsprofiel Introductie van 
parameter 3.1.1  
Aangezien de 
regel daarboven 
met dezelfde 
benaming een 
titel is, zijn hier 
geen verdere 
eisen aan 
verbonden. 

3.1.1  Specifiek geval  3.1.2  Specifiek geval  Omnummering 
in verband met 
introductie van 
3.1.1 

3.2  Voertuigdynamica  3.2  Voertuigdynamica    

3.2.1  Rijveiligheid en -dynamica  3.2.1  Rijveiligheid en -dynamica    

3.2.2  Equivalente coniciteit, 
wielprofiel en 
grenswaarden  

3.2.2  Equivalente coniciteit, 
wielprofiel en grenswaarden  

  

3.2.3  
Compatibiliteitsparameters 
spoorbelasting  

3.2.3  Compatibiliteitsparameters 
spoorbelasting  
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3.2.4  Verticale acceleratie  3.2.4  Verticale acceleratie    

3.3  Draaistellen/loopwerk  3.3  Draaistellen/loopwerk    

3.3.1  Draaistellen  3.3.1  Draaistellen    

3.3.2  Wielstel (as + wielen)  3.3.2  Wielstel (as + wielen)    

3.3.3  Wiel  3.3.3  Wiel    

3.3.4  Interface wiel/spoor (met 
inbegrip van de smering 
van de wielflens en 
zandstrooien)  

3.3.4  Interface wiel/spoor (met 
inbegrip van de smering van de 
wielflens en zandstrooien)  

  

3.3.5  Wielstellagers  3.3.5  Wielstellagers    

3.3.6  Minimumboogstraal  3.3.6  Minimumboogstraal    

3.3.7  Geleiderail  3.3.7  Geleiderail    

3.4  Grenswaarden van de 
maximale positieve en 
negatieve longitudinale 
versnelling  

3.4  Grenswaarden van de 
maximale positieve en 
negatieve longitudinale 
versnelling  

  

4  Remsysteem  4  Remsysteem    

4.1  Functionele eisen inzake 
de remming van de trein  

4.1  Functionele eisen inzake de 
remming van de trein  

  

4.2  Veiligheidseisen inzake de 
remming van de trein  

4.2  Veiligheidseisen inzake de 
remming van de trein  

  

4.2.1  Tractie-
/remmingsvergrendeling  

4.2.1  Tractie-
/remmingsvergrendeling  

  

4.3  Remsysteem Erkende 
architectuur en 
bijbehorende normen  

4.3 Remsysteem – Erkende 
architectuur en bijbehorende 
normen 

Spellings-
correctie 

4.4  Remopdracht  4.4  Remopdracht    

4.4.1  Inschakelen van de 
noodrem  

4.4.1  Inschakelen van de noodrem    

4.4.2  Inschakelen van de 
dienstrem  

4.4.2  Inschakelen van de dienstrem    

4.4.3  Inschakelen van de directe 
rem  

4.4.3  Inschakelen van de directe rem    

4.4.4  Inschakelen van de 
weerstandrem  

4.4.4  Inschakelen van de 
weerstandrem  

  

4.4.5  Inschakelen van 
vastzetrem  

4.4.5  Inschakelen van vastzetrem    

4.5  Remprestatie  4.5  Remprestatie    

4.5.1  Noodremming  4.5.1  Noodremming    
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4.5.2  Dienstremming  4.5.2  Dienstremming    

4.5.3  Berekeningen in verband 
met thermische capaciteit  

4.5.3  Berekeningen in verband met 
thermische capaciteit  

  

4.5.4  Vastzetrem  4.5.4  Vastzetrem    

4.6  Beheer remadhesie  4.6  Beheer remadhesie    

4.6.1  Grenswaarde voor adhesie 
tussen wiel en spoor  

4.6.1  Grenswaarde voor adhesie 
tussen wiel en spoor  

  

4.6.2  Antiblokkeerinrichting  4.6.2  Antiblokkeerinrichting    

4.7  Remkrachtontwikkeling  4.7  Remkrachtontwikkeling    

    4.7.1 Remkrachtontwikkeling Introductie van 
parameter 
4.7.1. Aangezien 
de regel 
daarboven met 
dezelfde 
benaming een 
titel is, zijn hier 
geen verdere 
eisen aan 
verbonden. 

4.7.1  Wrijvingsrem  4.7.2  Wrijvingsrem  Omgenummerd 
in verband met 
introductie van 
4.7.1 

4.7.1.1  Remblokken  4.7.2.1  Remblokken  Omgenummerd 
in verband met 
introductie van 
4.7.1 

4.7.1.2  Remschijven  4.7.2.2  Remschijven  Omgenummerd 
in verband met 
introductie van 
4.7.1 

4.7.1.3  Remvoeringen  4.7.2.3  Remvoeringen  Omgenummerd 
in verband met 
introductie van 
4.7.1 

4.7.2  Aan de tractie gekoppelde 
dynamische rem  

4.7.3  Aan de tractie gekoppelde 
dynamische rem  

Omgenummerd 
in verband met 
introductie van 
4.7.1 
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4.7.3  Magneetschoenrem  4.7.4  Magneetschoenrem  Omgenummerd 
in verband met 
introductie van 
4.7.1 

4.7.4  Wervelstroomrem  4.7.5  Wervelstroomrem  Omgenummerd 
in verband met 
introductie van 
4.7.1 

4.7.5  Vastzetrem  4.7.6  Vastzetrem  Omgenummerd 
in verband met 
introductie van 
4.7.1 

4.8  Remtoestand en 
foutmelding  

4.8  Remtoestand en foutmelding    

4.9  Remvoorschriften voor 
noodgevallen  

4.9  Remvoorschriften voor 
noodgevallen  

  

5.0  Passagiergerelateerde 
aspecten  

5  Passagiergerelateerde aspecten    

5.1  Toegankelijkheid  5.1  Toegankelijkheid    

5.1.1  Buitendeuren  5.1.1  Buitendeuren    

5.1.2  Binnendeuren  5.1.2  Binnendeuren    

5.1.3  Vrije doorgangen  5.1.3  Vrije doorgangen    

5.1.4  Treden en verlichting  5.1.4  Treden en verlichting    

5.1.5  Verandering vloerhoogte  5.1.5  Verandering vloerhoogte    

5.1.6  Leuningen  5.1.6  Leuningen    

5.1.7  Instaphulpmiddelen  5.1.7  Instaphulpmiddelen    

5.2  Ramen  5.2  Ramen    

5.3  Toiletten  5.3  Toiletten    

5.4  Reizigersinformatie  5.4  Reizigersinformatie    

5.4.1  Omroepinstallatie  5.4.1  Omroepinstallatie    

5.4.2  Pictogrammen en 
informatie  

5.4.2  Pictogrammen en informatie    

5.5  Stoelen en specifieke 
voorzieningen voor PBM  

5.5  Stoelen en specifieke 
voorzieningen voor PBM  

  

5.6  Specifieke 
passagiersfaciliteiten  

5.6  Specifieke passagiersfaciliteiten    

5.6.1  Liftsystemen  5.6.1  Liftsystemen    

5.6.2  Verwarmings-, ventilatie- 
en 
airconditioningsystemen  

5.6.2 Verwarmings-, ventilatie- en 
airconditioningsystemen 

Spellings-
correctie 
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5.6.3  Overige  5.6.3  Overige    

6.0  Milieuvoorschriften en 
aerodynamische effecten  

6  Milieuvoorschriften en 
aerodynamische effecten  

  

6.1  Impact van het milieu op 
het voertuig  

6.1  Impact van het milieu op het 
voertuig  

  

6.1.1  Milieufactoren die een 
invloed hebben op het 
voertuig  

6.1.1  Milieufactoren die een invloed 
hebben op het voertuig  

  

6.1.1.1  Hoogte  6.1.1.1  Hoogte    

6.1.1.2  Temperatuur  6.1.1.2  Temperatuur    

6.1.1.3  Vochtigheid  6.1.1.3  Vochtigheid    

6.1.1.4  Regen  6.1.1.4  Regen    

6.1.1.5  Sneeuw, ijs en hagel  6.1.1.5  Sneeuw, ijs en hagel    

6.1.1.6  Zonnestraling  6.1.1.6  Zonnestraling    

6.1.1.7  Chemische en vaste 
deeltjes  

6.1.1.7  Chemische en vaste deeltjes    

6.1.2  Aerodynamische effecten 
op het voertuig  

6.1.2 Aerodynamische effecten op 
het voertuig 

Spellings-
correctie 

6.1.2.1  Zijwindgevoeligheid  6.1.2.1  Zijwindgevoeligheid    

6.1.2.2  Maximumdrukvariaties in 
tunnels  

6.1.2.2  Maximumdrukvariaties in 
tunnels  

  

6.2  Impact van het voertuig op 
het milieu  

6.2  Impact van het voertuig op het 
milieu  

  

    6.2.1 Impact van het voertuig op het 
milieu (algemeen) 

Introductie van 
parameter 
6.2.1. Aangezien 
de regel 
daarboven met 
dezelfde 
benaming een 
titel is, zijn hier 
geen verdere 
eisen aan 
verbonden. 

6.2.1  Uitstoot van chemische en 
vaste deeltjes  

6.2.2  Uitstoot van chemische en 
vaste deeltjes  

Omgenummerd 
in verband met 
introductie van 
6.2.1 

6.2.1.1  Toiletemissies  6.2.2.1  Toiletemissies  Omgenummerd 
in verband met 
introductie van 
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6.2.1 

6.2.1.2  Motoruitlaatgassen  6.2.2.2  Motoruitlaatgassen  Omgenummerd 
in verband met 
introductie van 
6.2.1 

6.2.2  Grenswaarden voor 
geluidsemissies  

6.2.3  Grenswaarden voor 
geluidsemissies  

Omgenummerd 
in verband met 
introductie van 
6.2.1 

6.2.2.1  Effecten van het 
buitengeluid  

6.2.3.1  Effecten van het buitengeluid  Omgenummerd 
in verband met 
introductie van 
6.2.1 

6.2.2.2  Effecten van het stationair 
geluid  

6.2.3.2  Effecten van het stationair 
geluid  

Omgenummerd 
in verband met 
introductie van 
6.2.1 

6.2.2.3  Effecten van het 
optrekgeluid  

6.2.3.3  Effecten van het optrekgeluid  Omgenummerd 
in verband met 
introductie van 
6.2.1 

6.2.2.4  Effecten van het 
passeergeluid  

6.2.3.4  Effecten van het passeergeluid  Omgenummerd 
in verband met 
introductie van 
6.2.1 

6.2.3  Grenswaarden voor de 
impact van 
aerodynamische krachten  

6.2.4  Grenswaarden voor de impact 
van aerodynamische krachten  

Omgenummerd 
in verband met 
introductie van 
6.2.1 

6.2.3.1  Druktoename door de 
trein  

6.2.4.1  Druktoename door de trein  Omgenummerd 
in verband met 
introductie van 
6.2.1 

6.2.3.2  Aerodynamische belasting 
van passagiers/voorwerpen 
op het perron  

6.2.4.2  Aerodynamische belasting van 
passagiers/voorwerpen op het 
perron  

Omgenummerd 
in verband met 
introductie van 
6.2.1 

6.2.3.3  Aerodynamische belasting 
van spoorwegarbeiders  

6.2.4.3  Aerodynamische belasting van 
spoorwegarbeiders  

Omgenummerd 
in verband met 
introductie van 
6.2.1 
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6.2.3.4  Opvliegen van ballast en 
ballastspatten op naburig 
terrein  

6.2.4.4  Opvliegen van ballast en 
ballastspatten op naburig 
terrein  

Omgenummerd 
in verband met 
introductie van 
6.2.1 

7.0  Tyfoon, functies van 
aangebrachte markeringen 
en eisen inzake software-
integriteit  

7  Tyfoon, functies van 
aangebrachte markeringen en 
eisen inzake software-integriteit  

  

7.1  Integriteit van de voor 
veiligheidsfuncties 
gebruikte software  

7.1  Integriteit van de voor 
veiligheidsfuncties gebruikte 
software  

  

7.2  Visuele en auditieve 
voertuigidentificatie en 
waarschuwingsfuncties  

7.2  Visuele en auditieve 
voertuigidentificatie en 
waarschuwingsfuncties  

  

7.2.1  Markeringen op het 
voertuig  

7.2.1  Markeringen op het voertuig    

7.2.2  Lichtseinen op de trein  7.2.2  Lichtseinen op de trein    

7.2.2.1  Koplampen  7.2.2.1 Koplampen Spellings-
correctie 

7.2.2.2  Frontseinen  7.2.2.2  Frontseinen    

7.2.2.3  Sluitseinen  7.2.2.3  Sluitseinen    

7.2.2.4  Bediening van de lampen  7.2.2.4  Bediening van de lampen    

7.2.3  Tyfoon  7.2.3 Tyfoon Spellings-
correctie 

7.2.3.1  Toonhoogten van de 
tyfoon  

7.2.3.1 Toonhoogten van de tyfoon Spellings-
correctie 

7.2.3.2  Geluidsniveau van de 
tyfoon  

7.2.3.2  Geluidsniveau van de tyfoon    

7.2.3.3  Tyfoons, 
beschermingsmiddelen  

7.2.3.3  Tyfoons, 
beschermingsmiddelen  

  

7.2.3.4  Tyfoons, bediening  7.2.3.4  Tyfoons, bediening    

7.2.3.5  Tyfoons, controle van het 
geluidsniveau  

7.2.3.5  Tyfoons, controle van het 
geluidsniveau  

  

7.2.4  Haakjes  7.2.4  Haakjes    

8.0  Stroomvoorziening- en 
regelsystemen aan boord  

8 Stroomvoorziening- en 
regelsystemen aan boord 

Spellings-
correctie 

8.1  Eisen inzake tractie-
eigenschappen  

8.1  Eisen inzake tractie-
eigenschappen  

  

8.1.1  Resterende acceleratie bij 
topsnelheid  

8.1.1  Resterende acceleratie bij 
topsnelheid  
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8.1.2  Resterend 
tractievermogen bij 
gestoord bedrijf  

8.1.2  Resterend tractievermogen bij 
gestoord bedrijf  

  

8.1.3  Eisen inzake 
tractiewiel/spoorstaafadhe
sie  

8.1.3  Eisen inzake 
tractiewiel/spoorstaafadhesie  

  

8.2  Functionele en technische 
specificatie met betrekking 
tot de interface tussen het 
voertuig en het subsysteem 
energie  

8.2  Functionele en technische 
specificatie met betrekking tot 
de interface tussen het voertuig 
en het subsysteem energie  

  

8.2.1  Functionele en technische 
specificatie inzake de 
stroomvoorziening  

8.2.1  Functionele en technische 
specificatie inzake de 
stroomvoorziening  

  

8.2.1.1  Stroomvoorziening  8.2.1.1  Stroomvoorziening    

8.2.1.2  Impedantie tussen 
stroomafnemer en wielen  

8.2.1.2  Impedantie tussen 
stroomafnemer en wielen  

  

8.2.1.3  Voltage en frequentie van 
door de rijdraad geleverde 
stroom  

8.2.1.3  Voltage en frequentie van door 
de rijdraad geleverde stroom  

  

8.2.1.4  Energierecuperatie  8.2.1.4  Energierecuperatie    

8.2.1.5  Maximaal vermogen en 
maximale stroom die aan 
de bovenleiding mogen 
worden opgenomen  

8.2.1.5  Maximaal vermogen en 
maximale stroom die aan de 
bovenleiding mogen worden 
opgenomen  

  

8.2.1.6  Vermogensfactor  8.2.1.6  Vermogensfactor    

8.2.1.7  Stroomstoringen  8.2.1.7  Stroomstoringen    

8.2.1.7.1  Karakteristieken van 
harmonische en 
aanverwante 
overspanningen van de 
rijdraad  

8.2.1.7.
1 

Karakteristieken van 
harmonische en aanverwante 
overspanningen van de rijdraad 

Spellings-
correctie 

8.2.1.7.2  De effecten van 
gelijkstroomcomponenten 
in wisselstroomvoeding  

8.2.1.7.
2 

 De effecten van 
gelijkstroomcomponenten in 
wisselstroomvoeding  

  

8.2.1.8  Elektrische beveiliging  8.2.1.8  Elektrische beveiliging    

8.2.2  Functionele en 
ontwerpparameters voor 
stroomafnemers  

8.2.2  Functionele en 
ontwerpparameters voor 
stroomafnemers  

  

8.2.2.1  Algemeen ontwerp van 
stroomafnemers  

8.2.2.1  Algemeen ontwerp van 
stroomafnemers  
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8.2.2.2  Afmetingen 
stroomafnemerkop  

8.2.2.2  Afmetingen stroomafnemerkop    

8.2.2.3  Statische opdrukkracht 
stroomafnemer  

8.2.2.3  Statische opdrukkracht 
stroomafnemer  

  

8.2.2.4  Opdrukkracht 
stroomafnemer (met 
inbegrip van dynamisch 
gedrag en aerodynamische 
effecten)  

8.2.2.4  Opdrukkracht stroomafnemer 
(met inbegrip van dynamisch 
gedrag en aerodynamische 
effecten)  

  

8.2.2.5  Werkbereik van 
stroomafnemers  

8.2.2.5  Werkbereik van 
stroomafnemers  

  

8.2.2.6  Stroomvoerend vermogen  8.2.2.6  Stroomvoerend vermogen    

8.2.2.7  Opstelling van 
stroomafnemers  

8.2.2.7  Opstelling van stroomafnemers    

8.2.2.8  Isolatie tussen 
stroomafnemer en voertuig  

8.2.2.8  Isolatie tussen stroomafnemer 
en voertuig  

  

8.2.2.9  Het strijken van de 
stroomafnemers  

8.2.2.9  Het strijken van de 
stroomafnemers  

  

8.2.2.10  Het passeren van 
fasescheidingssecties  

8.2.2.10  Het passeren van 
fasescheidingssecties  

  

8.2.2.11  Het passeren van 
systeemscheidingssecties  

8.2.2.11  Het passeren van 
systeemscheidingssecties  

  

8.2.3  Functionele en 
ontwerpparameters 
sleepstuk  

8.2.3  Functionele en 
ontwerpparameters sleepstuk  

  

8.2.3.1  Afmetingen sleepstuk  8.2.3.1  Afmetingen sleepstuk    

8.2.3.2  Materiaal sleepstuk  8.2.3.2  Materiaal sleepstuk    

8.2.3.3  Beoordeling sleepstuk  8.2.3.3  Beoordeling sleepstuk    

8.2.3.4  Detectie van 
sleepstukbreuk  

8.2.3.4  Detectie van sleepstukbreuk    

8.2.3.5  Stroomvoerend vermogen  8.2.3.5  Stroomvoerend vermogen    

8.3  Stroomvoorziening en 
tractiesysteem  

8.3  Stroomvoorziening en 
tractiesysteem  

  

8.3.1  Meting energieverbruik  8.3.1  Meting energieverbruik    

8.3.2  Configuratie elektrisch 
hoofdcircuit  

8.3.2  Configuratie elektrisch 
hoofdcircuit  

  

8.3.3  
Hoogspanningscomponent
en  

8.3.3  Hoogspanningscomponenten    

8.3.4  Aarding  8.3.4  Aarding    

8.4  Elektromagnetische 8.4  Elektromagnetische   
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compatibiliteit  compatibiliteit  

8.4.1  Elektromagnetische 
compatibiliteit binnen de 
stroomvoorzienings- en 
regelsystemen aan boord  

8.4.1 Elektromagnetische 
compatibiliteit binnen de 
stroomvoorzienings- en 
regelsystemen aan boord 

Spellings-
correctie 

8.4.2  Elektromagnetische 
compatibiliteit met het 
seingevings- en 
telecommunicatienetwerk  

8.4.2  Elektromagnetische 
compatibiliteit met het 
seingevings- en 
telecommunicatienetwerk  

  

8.4.3  Elektromagnetische 
compatibiliteit met andere 
voertuigen en met de 
baancomponent van het 
spoorwegsysteem  

8.4.3  Elektromagnetische 
compatibiliteit met andere 
voertuigen en met de 
baancomponent van het 
spoorwegsysteem  

  

8.4.4  Elektromagnetische 
compatibiliteit met de 
omgeving  

8.4.4  Elektromagnetische 
compatibiliteit met de 
omgeving  

  

8.5  Beveiliging tegen 
elektrische gevaren  

8.5  Beveiliging tegen elektrische 
gevaren  

  

8.6  Eisen inzake dieseltractie 
en andere vormen van 
thermische tractie  

8.6  Eisen inzake dieseltractie en 
andere vormen van thermische 
tractie  

  

8.7  Systemen waarvoor 
bijzondere toezichts- en 
beschermingsmaatregelen 
moeten worden genomen  

8.7  Systemen waarvoor bijzondere 
toezichts- en 
beschermingsmaatregelen 
moeten worden genomen  

  

8.7.1  Tanks en leidingen voor 
ontvlambare vloeistoffen  

8.7.1  Tanks en leidingen voor 
ontvlambare vloeistoffen  

  

8.7.2  
Drukvaten/drukapparatuur  

8.7.2  Drukvaten/drukapparatuur    

8.7.3  Stoomgeneratoren  8.7.3  Stoomgeneratoren    

8.7.4  Technische systemen in 
omgevingen met 
ontploffingsgevaar  

8.7.4  Technische systemen in 
omgevingen met 
ontploffingsgevaar  

  

8.7.5  Ionisatiedetectoren  8.7.5  Ionisatiedetectoren    

8.7.6  
Hydraulische/pneumatisch
e kracht- en regelsystemen  

8.7.6  Hydraulische/pneumatische 
kracht- en regelsystemen  

  

9.0  Personeelsfaciliteiten, -
interfaces en -omgeving  

9  Personeelsfaciliteiten, -
interfaces en -omgeving  

  

9.1  Ontwerp van de 9.1  Ontwerp van de   
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bestuurderscabine  bestuurderscabine  

9.1.1  Ontwerp van de cabine  9.1.1  Ontwerp van de cabine    

9.1.1.1  Binneninrichting  9.1.1.1  Binneninrichting    

9.1.1.2  Ergonomie van de 
stuurpost  

9.1.1.2  Ergonomie van de stuurpost    

9.1.1.3  Bestuurderszitplaats  9.1.1.3  Bestuurderszitplaats    

9.1.1.4  Middelen voor de 
bestuurder om 
documenten uit te 
wisselen  

9.1.1.4  Middelen voor de bestuurder 
om documenten uit te wisselen  

  

9.1.1.5  Overige faciliteiten om de 
bediening van de trein te 
controleren  

9.1.1.5  Overige faciliteiten om de 
bediening van de trein te 
controleren  

  

9.1.2  Toegang tot de 
bestuurderscabine  

9.1.2  Toegang tot de 
bestuurderscabine  

  

9.1.2.1  Toegang, uitgang en 
deuren  

9.1.2.1  Toegang, uitgang en deuren    

9.1.2.2  Nooduitgangen van 
bestuurderscabines  

9.1.2.2  Nooduitgangen van 
bestuurderscabines  

  

9.1.3  Frontruiten in de 
bestuurderscabine  

9.1.3  Frontruiten in de 
bestuurderscabine  

  

9.1.3.1  Mechanische 
eigenschappen  

9.1.3.1  Mechanische eigenschappen    

9.1.3.2  Optische kenmerken  9.1.3.2  Optische kenmerken    

9.1.3.3  Uitrusting  9.1.3.3  Uitrusting    

9.1.3.4  Voorwaartse zichtbaarheid  9.1.3.4  Voorwaartse zichtbaarheid    

9.2  Arbeidsomstandigheden  9.2  Arbeidsomstandigheden    

9.2.1  
Omgevingsomstandighede
n  

9.2.1  Omgevingsomstandigheden    

9.2.1.1  Verwarmings-, ventilatie- 
en 
airconditioningsystemen in 
de bestuurderscabine  

9.2.1.1 Verwarmings-, ventilatie- en 
airconditioningsystemen in de 
bestuurderscabine 

Spellings-
correcties 

9.2.1.2  Geluid in de 
bestuurderscabine  

9.2.1.2 Geluid in de bestuurderscabine Spellings-
correcties 

9.2.1.3  Verlichting in de 
bestuurderscabine  

9.2.1.3 Verlichting in de 
bestuurderscabine 

Spellings-
correcties 

9.2.2  Overige  9.2.2  Overige    

9.3  Interface 
treinbestuurder/machine 

9.3  Interface 
treinbestuurder/machine (MMI)  
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(MMI)  

9.3.1  Interface 
treinbestuurder/machine  

9.3.1  Interface 
treinbestuurder/machine  

  

9.3.1.1  Snelheidsindicatie  9.3.1.1  Snelheidsindicatie    

9.3.1.2  Bestuurdersdisplay en -
schermen  

9.3.1.2  Bestuurdersdisplay en -
schermen  

  

9.3.1.3  Bedieningsknoppen en 
indicatoren  

9.3.1.3  Bedieningsknoppen en 
indicatoren  

  

9.3.2  Toezicht op de bestuurder  9.3.2  Toezicht op de bestuurder    

9.3.3  Zijdelings uitzicht en zicht 
naar achter  

9.3.3  Zijdelings uitzicht en zicht naar 
achter  

  

9.4  Opschriften en 
markeringen in de 
bestuurderscabine  

9.4 Opschriften en markeringen in 
de bestuurderscabine 

Spellings-
correcties 

9.5  Boorduitrusting- en 
faciliteiten voor personeel  

9.5 Boorduitrusting- en faciliteiten 
voor personeel 

Spellings-
correcties 

9.5.1  Personeelsfaciliteiten aan 
boord  

9.5.1 Personeelsfaciliteiten aan boord Spellings-
correcties 

9.5.1.1  Toegang voor het 
personeel om te 
koppelen/ontkoppelen  

9.5.1.1  Toegang voor het personeel om 
te koppelen/ontkoppelen  

  

9.5.1.2  Treeplanken en 
handgrepen voor 
rangeerders  

9.5.1.2  Treeplanken en handgrepen 
voor rangeerders  

  

9.5.1.3  Bergruimten voor het 
personeel  

9.5.1.3  Bergruimten voor het 
personeel  

  

9.5.1.4  Overige faciliteiten  9.5.1.4  Overige faciliteiten    

9.5.2  Deuren van 
bagagecompartimenten en 
voor dienstgebruik  

9.5.2  Deuren van 
bagagecompartimenten en voor 
dienstgebruik  

  

9.5.3  Instrumenten en 
draagbare uitrusting aan 
boord  

9.5.3 Instrumenten en draagbare 
uitrusting aan boord 

Spellings-
correcties 

9.5.4  Auditief 
communicatiesysteem  

9.5.4  Auditief communicatiesysteem    

9.6  Registratieapparatuur  9.6  Registratieapparatuur    

9.8  Bediening van op afstand  9.7  Bediening van op afstand  Nummerings-
correctie, van 
9.8 naar 9.7 

10  Brandveiligheid en 
evacuatie  

10  Brandveiligheid en evacuatie    
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10.1  Brandveiligheid  10.1  Brandveiligheid    

10.1.1  Voorkoming van brand  10.1.1  Voorkoming van brand    

    10.1.1.1 Voorkoming van brand Introductie van 
parameter 
10.1.1.1 
Aangezien de 
regel daarboven 
met dezelfde 
benaming een 
titel is, zijn hier 
geen verdere 
eisen aan 
verbonden. 

10.1.1.1  Classificatie van 
voertuig/brandveiligheidsc
ategorie  

10.1.1.2  Classificatie van 
voertuig/brandveiligheidscatego
rie  

Omgenummerd 
in verband met 
introductie van 
10.1.1.1 

10.1.2  Maatregelen te 
voorkoming van brand  

10.1.2  Maatregelen te voorkoming 
van brand  

  

10.1.2.1  Algemene maatregelen te 
voorkoming van brand op 
voertuigen  

10.1.2.1  Algemene maatregelen te 
voorkoming van brand op 
voertuigen  

  

10.1.2.2  Maatregelen ter 
voorkoming van brand voor 
specifieke voertuigtypen  

10.1.2.2  Maatregelen ter voorkoming 
van brand voor specifieke 
voertuigtypen  

  

10.1.2.3  Bescherming van de 
bestuurderscabine  

10.1.2.3  Bescherming van de 
bestuurderscabine  

  

10.1.2.4  Brandwerende 
voorzieningen  

10.1.2.4  Brandwerende voorzieningen    

10.1.2.5  Materiaaleigenschappen  10.1.2.5  Materiaaleigenschappen    

10.1.2.6  Branddetectoren  10.1.2.6  Branddetectoren    

10.1.2.7  Brandblustoestellen  10.1.2.7  Brandblustoestellen    

10.2  Noodsituaties  10.2  Noodsituaties    

10.2.1  Nooduitgangen voor 
reizigers  

10.2.1  Nooduitgangen voor reizigers    

10.2.2  Informatie, uitrusting en 
toegang voor 
hulpverleningsdiensten  

10.2.2  Informatie, uitrusting en 
toegang voor 
hulpverleningsdiensten  

  

10.2.3  Alarmmelders voor de 
reizigers  

10.2.3  Alarmmelders voor de reizigers    

10.2.4  Noodverlichting  10.2.4  Noodverlichting    



 

 

Europees Spoorwegbureau 

Deel 1 van het referentiedocument - Toepassingsleidraad  

  

 

  

Referentie: ERA/GUI/RD/XA Versie: 2.0  Blz. 76 van 81 
 

 

 

Lijst van parameters van Beschikking 
2009/965/EG 

Gecorrigeerde lijst van parameters in de 
gegevensbank voor het 

referentiedocument 

Toelichting op 
de correctie 

nr.  titel nr.  titel  

10.3  Aanvullende maatregelen  10.3  Aanvullende maatregelen    

11  Onderhoudsbeurten  11  Onderhoudsbeurten    

11.1  Reinigingsinstallaties  11.1  Reinigingsinstallaties    

11.1.1  Wasstraten  11.1.1  Wasstraten    

11.1.2  Schoonmaken van het 
interieur  

11.1.2  Schoonmaken van het interieur    

11.2  Vul- en ledigingsinstallaties  11.2  Vul- en ledigingsinstallaties    

11.2.1  Vuilwaterafvoersysteem  11.2.1  Vuilwaterafvoersysteem    

11.2.2  Watertoevoersysteem  11.2.2  Watertoevoersysteem    

11.2.3  Overige toevoersystemen  11.2.3  Overige toevoersystemen    

11.2.4  Interface met 
tankuitrusting voor niet-
elektrisch rollend materieel  

11.2.4  Interface met tankuitrusting 
voor niet-elektrisch rollend 
materieel  

  

12.0  Boorduitrusting voor 
besturing en seingeving  

12  Boorduitrusting voor besturing 
en seingeving  

  

12.1  Boordradio  12.1 Boordradio Spellings-
correctie 

12.1.1  Ander radiosysteem dan 
GSM-R  

12.1.1  Ander radiosysteem dan GSM-R    

12.1.2.8  Gebruik van draagbare 
telefoons als mobiele 
treinradio  

12.1.2  Gebruik van draagbare 
telefoons als mobiele treinradio  

12.1.2.8 
'Gebruik van 
draagbare 
telefoons als 
mobiele 
treinradio' van 
de EC LvP (de 
lijst van de 
beschikking) is 
verplaatst en in 
de RDD LvP 
omgenummerd 
als 12.1.2 
'Gebruik van 
draagbare 
telefoons als 
mobiele 
treinradio' (de 
eisen voor deze 
parameter 
kunnen zowel 
GSM-R-
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radiosystemen 
als andere 
radiosystemen 
dan GSM-R 
betreffen) 

12.1.2  Radiosysteem dat aan de 
GSM-R-normen voldoet  

12.1.3  Radiosysteem dat aan de GSM-
R-normen voldoet  

Omgenummerd 
in verband met 
verplaatsing van 
12.1.2.8 naar 
12.1.2 

12.1.2.1  Tekstboodschappen  12.1.3.1  Tekstboodschappen  Omgenummerd 
in verband met 
verplaatsing van 
12.1.2.8 naar 
12.1.2 

12.1.2.2  Doorschakeling van 
oproepen  

12.1.3.2  Doorschakeling van oproepen  Omgenummerd 
in verband met 
verplaatsing van 
12.1.2.8 naar 
12.1.2 

12.1.2.3  Uitgezonden oproepen  12.1.3.3  Uitgezonden oproepen  Omgenummerd 
in verband met 
verplaatsing van 
12.1.2.8 naar 
12.1.2 

12.1.2.4  Eisen in verband met de 
treinradio  

12.1.3.4 Eisen in verband met de 
treinradio 

Omgenummerd 
in verband met 
verplaatsing van 
12.1.2.8 naar 
12.1.2, 
spellingscorrecti
e 

12.1.2.5  Netwerkselectie door een 
externe trigger  

12.1.3.5  Netwerkselectie door een 
externe trigger  

Omgenummerd 
in verband met 
verplaatsing van 
12.1.2.8 naar 
12.1.2 

12.1.2.6  Radiofuncties voor 
algemeen gebruik  

12.1.3.6  Radiofuncties voor algemeen 
gebruik  

Omgenummerd 
in verband met 
verplaatsing van 
12.1.2.8 naar 
12.1.2 
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12.1.2.7  Primaire MMI-
functionaliteitsregelaar  

12.1.3.7  Primaire MMI-
functionaliteitsregelaar  

Omgenummerd 
in verband met 
verplaatsing van 
12.1.2.8 naar 
12.1.2 

12.1.2.9  Capaciteit van de boord-
GSM-R  

12.1.3.8 Capaciteit van de boord-GSM-R Omgenummerd 
in verband met 
verplaatsing van 
12.1.2.8 naar 
12.1.2, 
spellings-
correctie 

12.1.2.1
0 

 GSM-R-ETCS-interface  12.1.3.9  GSM-R-ETCS-interface  Omgenummerd 
in verband met 
verplaatsing van 
12.1.2.8 naar 
12.1.2 

12.1.2.1
1 

 Koppeling van GSM-R-
netwerken en gebruik van 
netwerken van andere 
providers  

12.1.3.1
0 

 Koppeling van GSM-R-
netwerken en gebruik van 
netwerken van andere 
providers  

Omgenummerd 
in verband met 
verplaatsing van 
12.1.2.8 naar 
12.1.2 

12.1.2.1
2 

 Grensoverschrijding  12.1.3.1
1 

 Grensoverschrijding  Omgenummerd 
in verband met 
verplaatsing van 
12.1.2.8 naar 
12.1.2 

12.1.2.1
3 

 GPRS en ASCI  12.1.3.1
2 

 GPRS en ASCI  Omgenummerd 
in verband met 
verplaatsing van 
12.1.2.8 naar 
12.1.2 

12.1.2.1
4 

 Interface tussen de 
bestuurdersbeveiliging van 
het voertuig, de 
dodemansinrichting en de 
GSM-R-boordapparatuur  

12.1.3.1
3 

Interface tussen de 
bestuurdersbeveiliging van het 
voertuig, de 
dodemansinrichting en de GSM-
R-boordapparatuur 

Omgenummerd 
in verband met 
verplaatsing van 
12.1.2.8 naar 
12.1.2, 
spellings-
correctie 

12.1.2.1
5 

 Testspecificatie voor 
mobiele GSM-R-uitrusting  

12.1.3.1
4 

 Testspecificatie voor mobiele 
GSM-R-uitrusting  

Omgenummerd 
in verband met 
verplaatsing van 
12.1.2.8 naar 
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12.1.2 

12.1.2.1
6 

 Gestuurde/automatische 
netwerkselectie  

12.1.3.1
5 

 Gestuurde/automatische 
netwerkselectie  

Omgenummerd 
in verband met 
verplaatsing van 
12.1.2.8 naar 
12.1.2 

12.1.2.1
7 

 Registratie en uitschrijving  12.1.3.1
6 

 Registratie en uitschrijving  Omgenummerd 
in verband met 
verplaatsing van 
12.1.2.8 naar 
12.1.2 

12.1.2.1
8 

 Beheer van GSM-R-versies  12.1.3.1
7 

 Beheer van GSM-R-versies  Omgenummerd 
in verband met 
verplaatsing van 
12.1.2.8 naar 
12.1.2 

12.2  Seingeving aan boord  12.2 Seingeving aan boord Spellings-
correctie 

12.2.1  Nationale 
seingevingssystemen aan 
boord  

12.2.1 Nationale seingevingssystemen 
aan boord 

Spellings-
correctie 

12.2.2  Compatibiliteit van het 
seingevingssysteem met de 
rest van de trein  

12.2.2  Compatibiliteit van het 
seingevingssysteem met de rest 
van de trein  

  

12.2.3  Compatibiliteit tussen 
rollend materieel en 
spoorinfrastructuur  

12.2.3  Compatibiliteit tussen rollend 
materieel en 
spoorinfrastructuur  

  

12.2.3.1  Verband tussen asafstand 
en wieldiameter  

12.2.3.1  Verband tussen asafstand en 
wieldiameter  

  

12.2.3.2  Metaalvrije ruimte 
rondom wielen  

12.2.3.2  Metaalvrije ruimte rondom 
wielen  

  

12.2.3.3  Metaalmassa van een 
voertuig  

12.2.3.3  Metaalmassa van een voertuig    

12.2.4  ETCS-cabineseinsysteem  12.2.4  ETCS-cabineseinsysteem    

12.2.4.1  Rijvaardig maken  12.2.4.1  Rijvaardig maken    

12.2.4.2  Treincategorieën  12.2.4.2  Treincategorieën    

12.2.4.3  Prestatie-eisen met 
betrekking tot de kwaliteit 
van de dienstverlening 
voor GSM-R-uitrusting aan 

12.2.4.3  Prestatie-eisen met betrekking 
tot de kwaliteit van de 
dienstverlening voor GSM-R-
uitrusting aan boord  
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boord  

12.2.4.4  Gebruik van ETCS-modi  12.2.4.4  Gebruik van ETCS-modi    

12.2.4.5  ETCS-eisen wanneer het 
voertuig niet vanuit de 
cabine wordt bestuurd  

12.2.4.5  ETCS-eisen wanneer het 
voertuig niet vanuit de cabine 
wordt bestuurd  

  

12.2.4.6  Functionaliteit voor 
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