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Bijlagen 1 tot en met 11, bedoeld in de Regeling keuring spoorvoertuigen 
 
 
 
 
Deze bijlagen behoren bij de regeling van …., nr. HDJZ/S&W/2004-2882 (Regeling keuring 
spoorvoertuigen) 
 
 
DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT, 
 
 
 
 
 
Karla Peijs 



 2

Bijlage 1, behorende bij artikel 3 van de Regeling keuring Spoorvoertuigen. 
 
 

Keuringseisen Onderwerp 
Locomo-
tief 

Treinstel Bijzonder 
voertuig 

Rijtuig Wagen 
Opmer-
king 

 
1. Elektrische installatie 
a. Isolatie 
coördinatie 

EN 50124   

b. Stroom-
afnemer 

Zie artikelen 22 en 24    

c. Elektro-
magnetische 
compatibiliteit 

EN 50121-3 zie artikel 20   

d. 
Retourstromen 

UIC 512 (8e editie van 1-1-79 inclusief 2 
wijzigingsbladen)  

  

UIC 533 (2e editie van 1-1-77 inclusief 4 wijzigingsbladen)  e. Veiligheids-
aarding UIC 552 (9e editie van 1-1-97) 

NEN-EN 50153  
  

f. Elektrische 
energie 
voorziening 

UIC 550 (10e editie van 1-1-97) 
UIC 550-1 (1e editie van 1-1-90) 
UIC 550-2 (1e editie van 1-1-94) 
UIC 626 (2e editie van 1-1-95) 
Zie artikel 21 

  

g. Aanraakveilig-
heid 

UIC 617-3 (1e editie van 1-1-62 inclusief 2 
wijzigingsbladen) 
UIC 617-4 (1e editie van 1-1-63 inclusief 1 
wijzigingsblad) 
UIC 617-5 (2e editie van 1-1-77 inclusief 1 
wijzigingsblad) 
UIC 617-6 (2e editie van 1-1-77 inclusief 1 
wijzigingsblad) 
UIC 617- UIC 552 (9e editie van 1-1-97) 
UIC 533 (2e editie van 1-1-77 inclusief 4 
wijzigingsbladen) 
UIC 552 (9e editie van 1-1-97) 
UIC 611 (6e editie van 1-2-01) 
EN 50153, NEN 1010, NEN 3140 

 NEN 1010 
en NEN 
31400 
wordt als 
leidraad 
gehan-
teerd 

h. Batterij Kortsluitbescherming dicht bij de batterij 
 

  

i. Depotvoeding UIC 554-1 (3e editie van 1-1-79) UIC 554-2 (1e 
editie van 1-1-
78) 

 

j. Brand-
voorschriften 

UIC 642 (2e editie van 1-9-01) 
UIC 564-1 (6e editie van 1-1-79 herdruk 1-1-90) 
UIC 564-2 (3e editie van 1-1-91 inclusief 2 
wijzigingsbladen) 
alle toegepaste materialen dienen 
brandvertragende eigenschappen te hebben 

  

k. Diversen UIC 648 (4e editie van 1-9-01)   
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Keuringseisen Onderwerp 
Locomo-
tief 

Treinstel Rijtuig Bijzonder 
voertuig 

Wagen 
Opmer-
king 

 
 
2. Remsystemen 
 
a. Algemeen UIC 540 (4e editie van 1-6-02) 

UIC 541-03 (1e editie van 1-1-84) 
UIC 541-04 (1e editie van 1-7-92 inclusief 3 wijzigingsbladen) 
UIC 541-05 (1e editie van 1-1-85 inclusief 8 wijzigingsbladen) 
UIC 541-06 (1e editie van 1-1-92 inclusief 1 wijzigingsblad) 
UIC 541-07 (1e editie van 1-1-92) 
UIC 541-08 (2e editie van 1-8-01) 
UIC 541-1 (6e editie van 1-11-03) 
UIC 541-2 (1e editie van 1-7-81 inclusief 2 wijzigingsbladen) 
UIC 541-3 (4e editie van 1-7-93 inclusief 5 wijzigingsbladen) 
UIC 541-4 (2e editie van 1-10-90 inclusief 3 wijzigingsbladen) 
UIC 541-5 (3e editie van 1-5-03) 
UIC 542 (4e editie van 1-1-82 inclusief 4 wijzigingsbladen) 
UIC 543 (12e editie van 1-6-03) 
UIC 544-1 (3e editie van 1-1-66 herdruk 1-7-85 inclusief 9 
wijzigingsbladen van 1-1-85) 
UIC 544-2 (2e editie van 1-1-83 herdruk 1-12-90) 
UIC 545 (7e editie van 1-4-02) 
UIC 547 (4e editie van 1-7-89) 
UIC 640 (3e editie van 1-10-03) 
UIC 648 (4e editie van 1-9-01) 

 

b. Componenten UIC 541, UIC 542, zie voor de edities onderdeel 2. a, Remsystemen 
Algemeen 

 

c. Hoog 
remvermogen 

UIC 546 (5e editie van 1-1-67 herdruk 1-1-80 inclusief 5 
wijzigingsbladen) 

  

 
3. Deursystemen 
 
a. Algemeen  UIC 560 (12e editie van 1-3-02) 

UIC 565-1 (3e editie van 1-4-
03) 
UIC 565-2 (1e editie van 1-1-79 
inclusief 3 wijzigingsbladen) 
UIC 565-3 (2e editie van 1-5-
03) 
UIC 568 (3e editie van 1-1-96) 
en artikel 6 

   

b. Componenten  UIC625-2 (1e editie van 1-1-59 
herdruk 1-1-87) 
UIC625-5 (1e editie van 1-1-61 
herdruk 1-1-87) 
UIC625-6 (1e editie van 1-1-63 
herdruk 1-1-87) 
UIC625-7 (1e editie van 1-1-66 
herdruk 1-1-87) 
EN 50155 
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Keuringseisen Onderwerp 
Locomo-
tief 

Treinstel Rijtuig Bijzonder 
voertuig  

Wagen 
 

 
4. Casco en draaistellen 

UIC615-0, 615-1 en 615-4 (allen 2e editie van 
1-2-03) 
UIC617-3 (1e editie van 1-1-62 inclusief 2 
wijzigingsbladen) 
UIC617-4 (1e editie van 1-1-63 inclusief 1 
wijzigingsblad) 
UIC617-5 (2e editie van 1-1-77 inclusief 1 
wijzigingsblad) 
UIC617-6 (2e editie van 1-1-77 inclusief 1 
wijzigingsblad) 
UIC617-7 (1e editie van 1-1-64 inclusief 1 
wijzigingsblad)  

a. Draaistellen, 
onderstellen, 
kopwanden, 
schuifwanden, 
ketels, 
handgrepen, 
overgangs-
inrichtingen, 
casco, etc. 

UIC 577 
(2e editie 
van 1-7-
98) 
UIC 646 
(2e editie 
van 1-7-
80) 
 

UIC 515-0 (2e editie 
van 1-4-01) 
UIC515-1 (2e editie van 
1-3-03) 
EN 13103 
EN 13104 
UIC515-4 (1e editie van 
1-1-93) 
UIC515-5 (1e editie van 
1-7-94) 
UIC 560 (12e editie van 
1-3-02) 
UIC 561 (8e editie van 
1-1-91 inclusief 1 
wijzigingsblad) 
UIC 566 (3e editie van 
1-1-90 inclusief 1 
wijzigingsblad) 

UIC577 
(2e editie 
van 1-7-
98) 
UIC646 
(2e editie 
van 1-7-
80) 

UIC 510-1 (9e editie van 1-1-
78 herdruk 1-1-96 inclusief 14 
wijzigingsbladen) 
UIC510-2 (4e editie in 
voorbereiding) 
UIC510-3 (1e editie van 1-1-89 
herdruk 1-7-94) 
UIC510-4 (2e editie van 1-4-
02) 
UIC510-5 (1e editie van 1-2-
03) 
UIC 577 (2e editie van 1-7-98) 
UIC 573 (5e editie van 1-1-99) 
UIC 576 (5e editie van 1-7-75 
inclusief 6 wijzigingsbladen) 
ERRI B12 / RP17 
en artikel 9 

b. Opschriften UIC 640  
(3e editie van 1-10-03) 
 

UIC 438-1 
(2e editie 
van 1-1-
88 inclusief 
1 
wijzigings-
blad, 3e 
editie in 
voor-
bereiding) 
UIC 580 
(6e editie 
van 1.1.90 
en 3 
wijzigings-
bladen) 

UIC 438-
4 (1e 
editie in 
voor-
bereid-
ing) 

UIC 438-2 (6e editie van 1-1-
87 herdruk 1-7-94, 7e editie in 
voorbereiding) 
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Keuringseisen Onderwerp 
Loco
mo-
tief 

Trein-
stel 

Bij-
zonder 
voertuig 

Rij-
tuig  

Wagen 
 

Casco en draaistellen (vervolg) 
c. Ontwerp     UIC 432 (9e editie 1-1-02) 

UIC 505-1 (9e editie van 1-11-03) 
UIC 505-4 (3e editie van 1-1-77 herdruk 1-
5-88 inclusief 2 wijzigingsbladen) 
UIC 505-5 (2e editie van 1-1-77 inclusief 4 
wijzigingsbladen) 
UIC 527-1 (2e editie van 1-1-81 inclusief 4 
wijzigingsbladen) 
UIC 527-2 (2e editie van 1-1-60 inclusief 3 
wijzigingsbladen) 
UIC 533 (2e editie van 1-1-77 inclusief 4 
wijzigingsbladen) 
UIC 571-3 (5e editie van 1-1-79 herdruk 1-
1-96) 
UIC 571- 4 (3e editie van 1-7-97) 
UIC 581 (1e editie van 1-1-83 inclusief 1 
wijzigingsblad) 

d. Aanbouw-
delen 

    UIC 532 (9e editie van 1-1-79 herdruk 1-
191 inclusief 2 wijzigingsbladen) 
UIC 535-1 (5e editie van 1-1-72 
herdrukken 1-1-73 en 1-1-86) 
UIC 535-2 (3e editie van 1-1-78 inclusief 7 
wijzigingsbladen) 
UIC 535-3 (1e editie van 1-1-76 herdruk 1-
7-95 inclusief 1 wijzigingsblad) 
UIC 543 (12e editie van 1-6-03) 
UIC 575 (4e editie van 1-1-95) 

e. Bovenbouw     UIC 573 (5e editie van 1-1-99) 
UIC 576 (5e editie van 1-7-75 inclusief 6 
wijzigingsbladen) 

f. Bijzondere 
wagens 

    UIC 512 (8e editie van 1-1-79 inclusief 2 
wijzigingsbladen) 
UIC 549 (4e editie van 1-1-85 herdruk 1-9-
87) 
UIC 572 (1e editie van 1-1-90 inclusief 4 
wijzigingsbladen) 

g. Sterkte  NEN-EN 12663 NEN-EN 
12663 
categorie 
FII 

NEN-
EN 
1266
3 

UIC 577 (2e editie van 1-7-98) 
EN12663 en ERRI B12 P17 

Container en 
wissellaad-
bakken 

 

Containers en 
wissellaad-
bakken 

UIC 574 (3e editie van 1-7-71) 
UIC 591 (2e editie van 1-1-98) 
UIC 592-2 (5e editie van 1-7-96) 
UIC 592-3 (2e editie van 1-1-98) 
UIC 592-4 (1e editie van 1-7-85 herdruk 1-7-95) 
UIC 593 (2e editie van 1-1-70 herdruk 1-4-81 inclusief 1 wijzigingsblad) 
UIC 596-5 (3e editie van 1-7-85 herdruk 1-196) 
UIC 596-6 (3e editie van 1-1-96) 
NEN 283-284 
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Keuringseisen Onderwerp 
Locomo-
tief 

Treinstel Bijzonder 
voertuig 

Rijtuig  Wagen 
Opmerki
ng 

 
5. Loopwerk 

UIC 518 (2e editie van 1-4-03) 
UIC510-5 (1e editie van 1-2-03) 
 

a. Algemeen  

 UIC 560 
(12e editie 
van 1-3-
02) 

 UIC 530-1 (2e ed.) 
UIC 530-2 (4e ed.) 
UIC 530-4 (2e ed.) 
 

Ook 
geldt: 
ERRI 
B55 / 
RP8, 
zie 
artikel 9 

UIC 615-0 (2e editie van 1-2-03) 
UIC 615-1 (2e editie van 1-2-03) 
UIC 615-4 (2e editie van 1-2-03) 
EN 12080 
EN 12081 
EN 12082 
EN 13103 
EN 13104 
 

UIC 515-
0 (2e 
editie van 
1-4-01) 
UIC515-
1 (2e 
editie van 
1-3-03) 
EN 
13103 
515-4 (1e 
editie van 
1-1-93) 
515-5 (1e 
editie van 
1-7-94) 
UIC 560 
(12e 
editie van 
1-3-02) 
EN 
12080 
EN 
12081 
EN 
12082 
 

UIC 510-1 (9e editie 
van 1-1-78 herdruk 
1-1-96 inclusief 14 
wijzigingsbladen) 
UIC510-2 (4e editie 
in voorbereiding) 
UIC510-3 (1e editie 
van 1-1-89 herdruk 
1-7-94) 
UIC510-4 (2e editie 
van 1-4-02) 
UIC 511 (7e editie 
van 1-7-87 inclusief 
1 wijzigingsblad) 
EN 12080 
EN 12081 
EN 12082 
EN 13103 
UIC 517 (6e editie 
van 1-7-79 herdruk 
1-1-89 inclusief 10 
wijzigingsbladen) 

b. Componen-
ten, draaistellen, 
wielstellen, 
aslagering, 
veren, etc. 

UIC 812-3 (5e editie van 1-1-84 inclusief prints en inclusief 1 
wijzigingsblad) 

 

c. Wieldiameters UIC 510-2 (3e editie 4e editie in voorbereiding) 
Bij wieldiameters kleiner dan 730 mm nader onderzoek 

 

d. Snelheid     UIC 432(9e editie 
van 1-1-02) 

 

e. Baanschuivers 
/ Spoorstaaf-
ruimers 

Minimale afstand spoorstaafruimer 
bovenkant spoorstaaf is 100 mm bij 
ledig materieel. Zie ook artikel 7 

  Geldt 
ook voor 
kopdraai
stellen 
stuur-
standrij-
tuigen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onderwerp Keuringseisen Opmerki
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 Locomo-
tief 

Treinstel Bijzonder 
voertuig 

Rijtuig  Wagen ng 

 
6. Stoot- en trekwerk 
a. Algemeen UIC 521 (1e editie van 

1-1-87 inclusief 1 
wijzigingsblad) 

    

b. Automatische 
koppeling 

Zie artikel 10   UIC 522 (4e editie 
van 1-1-90) 
UIC 522-2 (2e 
editie van 1-4-
02) 
UIC 523(1e editie 
van 1-7-81 
inclusief 1 
wijzigingsblad) 
UIC 524 (1e editie 
van 01-01-1978 
inclusief 6 
wijzigingsbladen) 

Voor 
stuurstand
rijtuigen 
zie artikel 
10 

  
UIC 520 (7e editie van 1-12-
03) 
UIC 527-1 (2e editie van 1-1-
81 inclusief 4 
wijzigingsbladen) 
UIC 527-2 (2e editie van 1-1-
60 inclusief 3 
wijzigingsbladen) 

 
c. Buffers / 
trekwerk  

UIC 528 
(7e editie 
van 1-1-
91 
inclusief 
1 
wijzigings
blad) 

UIC 526-1 (2e 
editie van 1-7-
98) 
UIC 526-2 (1e 
editie van 1-1-81 
inclusief 2 
wijzigingsbladen) 
UIC 526-3 (2e 
editie van 1-7-
98) 

 

d. Trekhaak en 
schroef-
koppeling 

   UIC 520 (7e editie van 1-12-
03) ERRI: B36 RP32, B12 
RP17, B12 DT 135 

  

 
7. Hoofdafmetingen en vormgeving 
a. Omgrenzings-
profiel 

UIC 505-1 (9e editie van 1-11-03) 
UIC 505-4 (3e editie van 1-1-77 inclusief 2 wijzigingsbladen) 
UIC 505-5 (2e editie van 1-1-77 inclusief 4 wijzigingsbladen) 
UIC 506 (1e editie van 1-1-87 inclusief 4 wijzigingsbladen) 
en artikel 16 

 

b. Zichtbaarheid Zie artikel 11  Geldt ook 
voor 
stuurstand
rijtuigen 
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Keuringseisen Onderwerp 
Locomo-
tief 

Treinstel Bijzonder 
voertuig 

Rijtuig  Wagen 
Opmerking 

 
8. Additionele systemen 
a. Automatische 
ritregistratie 

Verplicht, zie artikel 12   Geldt ook voor 
stuurstandrijtuigen 

b. Automatische 
trein-
beïnvloeding 

Verplicht, zie artikel 26    Geldt ook voor 
stuurstandrijtuigen 

c. Dodeman 
installatie 

UIC 641 (4e editie van 1-2-01) 
Werkende bij elke snelheid 

  Geldt ook voor 
stuurstandrijtuigen 

d. Front- en 
sluitseinen 

UIC 534 (4e editie van 1-8-02) 
UIC 651 (4e editie van 1-7-02) 
Geldt ook voor stuurstandrijtuigen 

UIC 532 (9e editie van 
1-1-79 herdruk 1-1-
91 inclusief 2 
wijzigingsbladen) 

 

e. Reizigers- 
noodrem 

Verplicht aanwezig in alle ruimtes bestemd voor 
reizigers en / of personeel, inclusief de balkons  

 Op toiletten niet 
verplicht 

f. Radiobesturing NEN-EN 
50239 
NPR-R9-
005 

    “dodeman-
functie” in de 
afstandsbediening 
opnemen. 

g. Tyfoon UIC 644 (2e editie van 1-7-80)   Geldt ook voor 
stuurstandrijtuigen 

h. Treindetectie UIC 512 (8e editie van 1-1-79 inclusief 2 wijzigingsbladen) 
en zie artikel 19 

 

 
9. Elektronica en software toepassingen (veiligheidstoepassingen) 
a. Algemeen Bewijs van veiligheid en veilige implementatie 

volgens: NEN-EN 50126, 50128, 50129, 50155 
 Geldt ook voor 

stuurstandrijtuigen 
 
10. Veiligheidsinventaris 
a. Rode vlag In cabine aanwezig   Geldt ook voor 

stuurstandrijtuigen 
b. Noodsein 
lantaarn 

In cabine aanwezig   Geldt ook voor 
stuurstandrijtuigen 

c. Kortsluitkabel In cabine aanwezig   Geldt ook voor 
stuurstandrijtuigen 

d. Brandblusser In cabine en tussenrijtuigen 
aanwezig 

In rijtuig 
aanwezig 

 Geldt ook voor 
stuurstandrijtuigen 

e. Verband-
trommel 
afdekfolie en 
handschoenen 

In cabine of conducteursruimte   Geldt ook voor 
stuurstandrijtuigen 
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Keuringseisen Onderwerp 
Locomo-
tief 

Bijzonder 
voertuige 

Treinstel Rijtuig  Wagen 
Opmerking 

 
11. Interieur (veiligheidsaspecten) 
a. Brandveilig-
heid 

UIC 564-1 (6e editie van 1-1-79 herdruk 1-1-90) 
UIC 564-2 (3e editie van 1-1-91 inclusief 2 
wijzigingsbladen) 
UIC 642 (2e editie van 1-9-01) 
DIN 5510 
alle materialen met brandvertragende 
eigenschappen 

  

b. Nood-
verlichting 

  UIC 555 (1e editie van 
1-1-78 inclusief 7 
wijzigingsbladen) 
UIC 555-1 (1e editie 
van 1-1-84) 

  

c. Frontruit 
cabine 

UIC 651 (4e editie van 1-7-02), 
snelheid projectiel is 200 km/u + de 
maximale snelheid van het 
spoorvoertuig 
ISO 3538 
DIN 52305, 52335, 52336 

  Geldt ook voor 
stuurstandrijtuigen 

d. Zichtlijnen 
machinist 

UIC 651 (4e editie van 1-7-02)   Geldt ook voor 
stuurstandrijtuigen 

UIC 651 (4e editie van 1-7-02)   e. Nooduitstap- 
vensters en 
vluchtwegen 

  UIC 560 (12e editie 
van 1-3-02) 
UIC 564-1 (6e editie 
van 1-1-79 herdruk 
1-1-90) 

  

f. Veiligheidsglas UIC 564-1 (6e editie van 1-1-79 herdruk 1-1-90) 
EN 12600 (gehard glas) 

  

g. Meubilair   UIC 566 (3e editie van 
1-1-90 inclusief 1 
wijzigingsblad) 

  

h. Opschriften   UIC 580 (6e editie van 
1-1-90 inclusief 3 
wijzigingsbladen)  

  

 
 
Vervolg bijlage 1, behorende bij artikel 3 van de Regeling keuring spoorvoertuigen 
 
a. Algemene veiligheidsfilosofie 
De primaire functie van een trein is het veilig en volgens dienstregeling zo comfortabel mogelijk 
vervoeren van reizigers en goederen met een zo laag mogelijk energieverbruik. Het is van belang, dat 
naast de bots- en ontsporingsveiligheid, de systemen zo ontworpen zijn dat een voldoende mate van 
veilig functioneren wordt gegarandeerd (systeemveiligheid). 
 
Onder (spoorweg)veiligheid wordt verstaan: "De mate van afwezigheid van gevaar in en door het 
railverkeerssysteem. Gevaar heeft betrekking op letsel en schade".  
Een veiligheidsfunctie is een functie waarvan het niet (of niet juist) vervullen een negatieve invloed kan 
hebben op het handhaven van een voldoende niveau van veiligheid. 
Een veiligheidsstoring wordt veroorzaakt door een technisch defect, een menselijke bedieningsfout of 
een combinatie van technisch falen en een menselijke bedieningsfout met als gevolg het niet (of niet 
juist) vervullen van een veiligheidsfunctie. Het risico dat optreedt bij een veiligheidsstoring is het 
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product van de kans op het ten onrechte niet (of niet juist) vervullen van een veiligheidsfunctie en de 
ernst van het gevolg van het optreden van de veiligheidsstoring. 
 
Om de risico's te beheersen moeten de eisen ten aanzien van het vervullen van een veiligheidsfunctie 
afhangen van de verwachte gevolgen van een veiligheidsstoring ten aanzien van die functie. Het is 
echter niet altijd goed mogelijk om de verwachte gevolgen van een veiligheidsstoring te kwantificeren. 
Om desondanks het aantal veiligheidsstoringen ten aanzien van een bepaalde functie te kunnen 
waarderen als al dan niet acceptabel, en om prioriteiten te kunnen stellen bij het verkleinen van risico's, 
zullen de veiligheidsfuncties in drie orden worden ingedeeld: 
I : kleine kans op zeer ernstige gevolgen; 
II : zeer kleine kans op zeer ernstige gevolgen, kleine kans op ernstige gevolgen en 
III : zeer kleine kans op ernstige gevolgen. 
Hierbij wordt verstaan onder een kleine kans: onwaarschijnlijk maar mogelijk; onder een zeer kleine 
kans wordt verstaan: extreem onwaarschijnlijk. 
Onder ernstig gevolg wordt verstaan: een zwaargewonde en/of meerdere gewonden; onder een zeer 
ernstig gevolg: doden en/of meerdere zwaargewonden. 
 
Naast veiligheidsfuncties is er een aantal functies dat in geval van een (eventueel dreigend) niet 
vervullen van een veiligheidsfunctie kan ingrijpen of waarschuwen. Er kan een onderscheid gemaakt 
worden in beveiligingsfuncties en waarschuwingsfuncties. Het kenmerk van een beveiligingsfunctie is 
het bewaken van een veiligheidsfunctie en bij een falen eventueel zodanig ingrijpen dat een veilige 
toestand wordt bereikt. Waarschuwingsfuncties bestaan uit het waarschuwen van (bedienend) 
personeel of derden ter voorkoming van menselijke fouten. 
 
NB:  
Bepaalde functies kunnen slechts als “veilig” worden beschouwd indien in de exploitatie van het 
materieel de juiste procedures worden gehanteerd (bijvoorbeeld: vertrekprocedure in samenhang met 
de centrale deurbediening, defecte dodemaninstallatie en het stellen van de tweede man.). De 
beoordeling van deze procedures valt buiten deze norm en zal bij het verstrekken van het 
veiligheidsattest plaatsvinden. 
In het kader van de systeemveiligheid wordt niet gekeken naar het gebruik van systemen buiten de 
specificaties en naar de invloed van gebrekkig onderhoud. De gestelde eisen zijn kwalitatief, en dienen 
als basis voor het beoordelen van nieuwe constructies of de wijziging van bestaande constructies. 
Naast kwalitatieve eisen zullen ook kwantitatieve eisen gesteld worden. Voor elektronische 
veiligheidsfuncties (zoals bijvoorbeeld beveiliging en automatische treinbeïnvloeding) zijn reeds 
kwantitatieve eisen internationaal vastgesteld. In de toekomst zullen de kwantitatieve eisen voor de 
overige veiligheidsfuncties worden vastgesteld. 
 
b. Ontwerpcriteria 
Afhankelijk van het risico gelden er bepaalde ontwerpcriteria. 
De algemene criteria die voor elke veiligheidsfunctie gelden, zijn de volgende: 
- Eén enkelvoudig defect aan één enkele component- met inachtneming van defecten die als gevolg 
hiervan kunnen optreden- mag er niet toe leiden dat een systeem zijn 
veiligheidsfunctie(s) niet langer (geheel) kan vervullen; 
- Indien twee defecten tezamen er toe kunnen leiden dat een veiligheidsfunctie niet langer kan worden 
vervuld, dan dienen deze defecten onafhankelijk van elkaar te zijn en zich na optreden op een niet 
gevaarlijke wijze te manifesteren. Hierbij dient gewaarborgd te zijn dat de kans op optreden van het 
tweede defect, voordat het eerste defect is opgemerkt en verholpen, voldoende klein is.  
-Indien bepaalde systeemdelen niet voldoen aan de hierboven genoemde ontwerpcriteria, dan is dit 
slechts acceptabel onder de voorwaarde dat de leverancier de toelatende instantie er van kan 
overtuigen dat de kans op onveilig falen verwaarloosbaar klein is. 
 
Bij het bovenstaande dient rekening te worden gehouden met het feit dat de normale 
bedieningsorganen op elk willekeurig moment kunnen worden bediend. 
 
De orde van de veiligheidsfunctie of het feit dat het een beveiligings- of waarschuwingsfunctie betreft, 
kan voor de toelatende instantie, in combinatie met kennis van de constructie en ervaring met 
uitvalkansen, reden zijn om een bepaalde mate van afwijking van de eerste twee criteria toe te laten. 
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c. Functies 
De volgende veiligheidsfuncties, beveiligingsfuncties en waarschuwingsfuncties worden herkend. 
De cijfers en letters voor de functie geeft de orde (I, II, III) van de veiligheidsfunctie aan en of het 
een beveiligingsfunctie (b) of een waarschuwingsfunctie (w) betreft. 
 
1 Remsysteem 
I  snelremming1) geïnitieerd door machinist. 
II  snelremming1) na bediening noodremtrekker (incl. signalering aan machinist). 
II  parkeerremming. 
b  snelremming1) geïnitieerd door ATB-installatie. 
b  snelremming1) geïnitieerd door dodemaninstallatie. 
b  remming als gevolg van treinbreuk. 
1) Bij een snelremming dient een remvertraging te worden gerealiseerd overeenkomstig of groter dan 
het vereiste rempercentage van de trein. Tevens dient een opdracht gegeven te worden om de 
tractietrekkracht af te schakelen. 
 
2 Dodemaninstallatie 
b  controleren aanwezigheid en handelingsbekwaamheid machinist. 
 
3 ATB-installatie 
II  cabinesignalering 
b  bewaken van het zodanig besturen van treinsystemen door de machinist dat de trein geen 
onveilig hoge snelheid kan bereiken of houden. 
 
4 Tractiesysteem 
I  uitschakelen trekkracht bij snelremmingen. 
I  indien de ED-rem wordt meegenomen in het remgewicht: leveren van ED-remkracht bij 
snelremmingen. 
II  niet inschakelen trekkracht indien niet gevraagd. 
 
5 Luchtvoorzieningsinstallatie 
II  op werkdruk brengen en houden van pneumatisch net. 
 
6 Deursysteem 
I  buitendeuren: sluiten en vergrendeld houden van de deur tijdens rijden in de reizigersdienst 
(incl. signalering). 
III  buitendeuren: openen en geopend houden door middel van noodbediening bij lage snelheid. 
III  voorkomen van inklemmen van reizigers bij openen en dichtgaan van de deuren. 
b  signalering: niet ten onrechte geven van een vertrekbevel. 
b  binnendeuren: vrijmaken en vrijhouden van vluchtroutes uit de trein. 
b  cabinedeuren: vrijmaken van vluchtroutes uit de trein resp. cabine. 
w  signalering: het signaleren van het wegvallen van de vergrendeling van de deuren. 
 
7 Verlichtingssysteem 
II  front- en sluitseinen: signaleren van voor- en achterzijde van de trein. 
III  noodverlichting interieur (vluchtroutes uit trein). 
 
8 Typhooninstallatie (incl. verwarming) 
w  inschakelen en in werking houden van lage en hoge tonen tyfoon. 
 
9 Zicht (ruitenwisser) 
III  goed waar kunnen nemen van seinen en andere relevante informatie buiten de trein. 
 
10 Loopwerk 
I  geleiding van de trein in x-, y- en z-richting. 
II ophanging van onderdelen. 
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11 Stoot- en trekwerk 
II  gekoppeld houden van treindelen. 
I  het ongestoord overdragen van veiligheidsinformatie. 
 
12 Bakconstructie 
I  binnen positie van vrije ruimte houden van alle aan en in de bak geplaatste componenten. 
 
13 Communicatie 
w  het alarmeren van naderende treinen indien de infrastructuur niet veilig bereden kan worden. 
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Bijlage 2, behorende bij artikel 6 van de Regeling keuring spoorvoertuigen 
 
 
a. Instap bij spoorvoertuigen bestemd voor het vervoer van reizigers: 
 
Onderwerp 
 

Keuringseisen 

Toegang 
Valide reiziger: 

• Doorgangshoogte 
 
• Doorgangsbreedte 

 
Rolstoelgebruiker: 

• Doorgangsbreedte 
• Draairuimte op balkon 

 
Minimaal 2100 mm  
Bij treden verticaal gemeten bij de tredevoorrand. 
Minimaal 850 mm 
 
 
Minimaal 850 mm 
Voldoende manoeuvreerruimte voor de rolstoel 

Kloof 
Valide reiziger: 

• Horizontaal 
• Verticaal 

 
 
 
 
 
 
Rolstoelgebruiker: 

• Geschiktheid toegang 
 
 
 

• Horizontaal 
 

• Verticaal 
 
 

• Verhouding 
 

 
Maximaal 150 mm 
Direct naar vloer: 
Maximaal 180 mm 
Vloer nooit lager dan perron. 
Via tussentrede(n) naar vloer: 
Maximaal 180 mm 
Onderste effectief bruikbare trede nooit lager dan perron 
 
 
Minimaal 1 per trein of treinstel leidend naar volwaardige 
rolstoelplaats (bij voorkeur alle deuren van een treinstel).  
 
 
Maximaal 100 mm afhankelijk van verticale verschil; zie 
verhoudingen 
Maximaal 50 mm 
Vloer niet lager dan perron. 
 
Horizontaal + verticaal <= 100 mm 
Verticaal maximaal = 50 mm 

Tussentreden 
• Aantal bij instap 

 
 
 
 
 
 
 

• Optrede / aantrede 
 
 
 
 
 
 

• Markering 
 
 
 

Nieuwbouw: 
Vlakke vloer 
Acceptabel: 1 tussentrede (= 2 opstappen van perron naar vloer) 
Bestaand: 
Maximaal 2 tussentreden (= 3 opstappen van perron naar vloer) 
 
 
 
Optrede: 160 – 200 mm / aantrede: 200 – 330 mm 
Optrede en aantrede in relatie met elkaar: 
160 mm / 280 – 330 mm 
180 mm / 240 – 290 mm 
200 mm / 200 – 250 mm 
bij meerdere tussentreden gelijke optrede en aantrede 
 
Contrasterend tegen achtergrond 
geheel of alleen voorrand (minimaal 20 mm) 
bij voorkeur: geel 
 



 14

• Oppervlak 
 
 

• Afwatering 
 

• Wintervast 

slipvast ook bij natte ondergrond 
ook bij overgang van balkonvloer naar trede(n) 
 
Geen plasvorming 
 
Niet door deuren afgedekte treden: roosters 
(goede afwatering en bij sneeuw doortrapbaar) 

Grepen 
• Aanwezig 

 
 
 

• Aantal 
 
 
 
 
 

• Uitvoering 
 
 
 
 
 

 
• Relatie met perron 

 
• Diameter 

 
• Handvrijheid 
 

Bij vlakke vloer: aanbevolen 
Bij hoge vloer: vereist 
Bij tussentrede: vereist 
 
Bij deurbreedte <= 850 á 900 mm: voorkeur aan beide zijden; 
minimaal aan 1 zijde; rechts bij uitstappen 
Bij deurbreedte > 850 á 900 mm: greep aan beide zijden 
Bij deurbreedte > 1850 mm: greep aan beide zijden; bij voorkeur 
ook op 1/3 van de doorgang. 
 
Bij 1 tussentrede tenminste verticale stang op een hoogte van 700 
mm vanaf onderste trede tot 1700 mm boven de vloer. 
Bij 2 tussentreden bij voorkeur een trapleuning: verticale hoogte 
850 – 950 mm vanaf de vloer / voorrand trede en tenminste 300 
mm doorlopend op het balkon en aan perronzijde verticaal 
doorlopend naar onderen zoals bij de verticale stang. 
 
Afstand greep tot perronrand: maximaal 200 – 250 mm. 
 
30 – 50 mm 
 
>=50 mm uit de wand 

Omstandigheden 
• Licht Bij instap op vloer en treden: minimaal 120 lux 

Daarbij aandacht voor: 
Gelijkmatige verdeling; minimale schaduwwerking door reizigers; 
vermijden grote contrastverschillen en vermijden hinderlijke 
spiegelingen. 
 

 
b. Eisen ten aanzien van deuren 
 
Definities 
dicht: Deur is gesloten maar kan geopend worden door het bedienen van de deurbedieningsorganen. 
vergrendeld: Deur is gesloten en kan niet geopend worden door het bedienen van de 
deurbedieningsorganen, wel door bedienen van de noodbediening. 
geblokkeerd: Deur is gesloten en kan niet geopend worden door het bedienen van de 
deurbedieningsorganen en ook niet door de noodbediening. Een noodbedieningsinrichting waarbij 
twee handelingen nodig zijn om de deur te openen geeft ontheffing aan de eis 'tot blokkeren' onder 
“Reizigersinstapdeuren” punt e. 
 
Reizigersinstapdeuren 
a. Vanuit veiligheidsoptiek worden aan het openen van de deuren de volgende eisen gesteld: 

• Bij stilstand zijn alle deuren altijd van binnenuit door de reiziger te openen met een 
noodbediening, welke buiten alle besturingen en beveiligingen om en onder alle 
omstandigheden is te bedienen ook indien het rijtuig beschadigd en/of gekanteld is. 

• Er mag geen gevaar bestaan voor letsel door inklemming van lichaamsdelen bij het openen van 
de deuren. Indien gevaar voor inklemming bestaat is een inklembeveiliging noodzakelijk. 



 15

• Kleine voorwerpen/lichaamsdelen (die door de inklembeveiliging niet gedetecteerd kunnen 
worden) moeten na inklemming met een geringe inspanning weggetrokken kunnen worden. 

• Bij stilstand worden de deuren uitsluitend aan de perronzijde vrijgegeven voor bediening door 
de reiziger. 

• (Nood)bediening aan de buitenzijde t.b.v. hulpverleners is vereist bij minstens één deur per 
rijtuigzijde, bij voorkeur diagonaal geplaatst. 

b. Vanuit veiligheidsoptiek worden aan het sluiten van deuren de volgende eisen 
gesteld: 

• Er mag geen gevaar bestaan voor letsel door inklemming van lichaamsdelen bij het sluiten van 
de deuren (tussen deurbladen onderling en tussen deurblad en kozijn/dorpel). Indien gevaar 
voor inklemming bestaat is een inklembeveiliging noodzakelijk. 

• Kleine voorwerpen/lichaamsdelen (die door de inklembeveiliging niet gedetecteerd kunnen 
worden) moeten na inklemming met een geringe inspanning weggetrokken kunnen worden. 

• Bij automatisch sluiten van de deur dient dit aangekondigd te worden door een 
waarschuwingssignaal. 

c. Vanuit veiligheidsoptiek worden aan het centraal sluiten van deuren de volgende eisen gesteld: 
• Het sluitproces moet vooraf worden gegaan door een waarschuwingssignaal. 
• Inklemgevaar: indien het personeel de opdracht heeft èn in staat is om vast te stellen of iets of 

iemand ingeklemd raakt of gevaar loopt om ingeklemd te raken en het personeel kan het 
sluitproces onderbreken of terugdraaien dan is inklembeveiliging niet voorgeschreven. 

• Kleine voorwerpen/lichaamsdelen (die door een inklembeveiliging niet gedetecteerd zouden 
kunnen worden) moeten na inklemming met geringe inspanning weggetrokken kunnen 
worden. 

d. Vanuit veiligheidsoptiek is het centraal openen niet toegestaan! 
e. Vanuit veiligheidsoptiek wordt aan het gesloten houden van deuren de volgende eis gesteld: 

• Bij niet stilstand zijn de deuren dicht, vergrendeld en geblokkeerd  
• Houvast aan de buitenzijde van de trein is niet toegestaan. 

f. Vanuit veiligheidsoptiek wordt aan het buiten profiel zijn van (geopende / opende / gesloten) deuren 
de volgende eisen gesteld: 

• Geen vaste objecten mogen worden geraakt. 
• Geen beperkingen/belemmeringen ten aanzien van in- en uitstappen. 
• Geen schade of letsel. 

 
Vertrekproces 
De gebruikte vertrekprocedure dient compatibel te zijn met de toegepaste 
deursystemen. 
Vanuit veiligheidsoptiek worden aan het vertrekproces de volgende eisen gesteld: 

• De trein mag pas vertrekken als alle deuren dicht en vergrendeld zijn. 
 
Algemene regels voor deuren en bediening 
Deuren dienen zodanig te worden ontworpen dat niet door het falen van één element een onveilige 
situatie kan ontstaan (fail-safe of redundant ontwerpen) of, dat omdat het element een goed volgbaar 
degradatiegedrag vertoont, door regelmatige controle tijdig de onveilige situatie kan worden 
voorkomen. Aangetoond dient te worden dat de kans op een onveilige situatie voldoende klein is in 
relatie tot de verwachte gevolgen. 
 
Reizigers mogen bij het in- en uitstappen en tijdens de rit in een railvoertuig geen schade oplopen, 
geen hinder ondervinden en evenmin in gevaar worden gebracht, door de gebruikelijke 
bedrijfsuitvoering of als gevolg van voorzienbare afwijkingen in de normale bedrijfsuitvoering. Als 
voorzienbare afwijking van de normale bedrijfsuitvoering worden in ieder geval beschouwd: 

a. een bedieningsfout door een lid van het treinpersoneel; 
b. een verkeerde bediening van een inrichting, die bedoeld is om door reizigers bediend te 

worden; 
c. een onbevoegde bedieningshandeling; 
d. een storing, dat wil zeggen een afwijking in het normale functioneren van een onderdeel van 

een systeem in of buiten het voertuig; 
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e. indien een waarschuwingssignaal vòòr het sluiten van de deuren wordt gebruikt als middel om 
het in- of uitstappen te bespoedigen of om een reiziger te weerhouden om in of uit te stappen: 
het negeren van dit signaal door de in- of uitstappende reizigers. 

f. het aanraken door onbevoegden van onderdelen van het voertuig, die door hun constructie of 
door het voeren van een elektrische spanning (letsel)schade kunnen veroorzaken. 

g. een te lange trein in relatie tot de perronlengte. 
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Bijlage 3, behorende bij artikel 7, tweede lid van de Regeling keuring spoorvoertuigen 
 
 

Alle spoorvoertuigen voor reizigersvervoer 
Maximale materieel snelheid1) 

 
>=160 
km/h 

140 km/h 120 km/h 100 
km/h 

<=80 
km/h 

Aslast drempelwaarde 2) 

 
200 kN 160 kN 120 kN 80 kN 60 kN 

Statische belasting in het midden 
van de baanschuiver3) 

300 kN 240 kN 180 kN 120 kN 60 kN 

Energie absorptie in het midden 
van de baanschuiver4) 

36 kJ 29 kJ 22 kJ 14 kJ 7 kJ 

Statische belasting op 750 mm 
vanaf het midden 3) 

250 kN 200 kN 150 kN 100 kN 50 kN 

Energie absorptie op 750 mm vanaf 
het midden 4) 

30 kJ 24 kJ 18 kJ 12 kJ 6 kJ 

 
Voetnoten: 
 

1) Voor maximale materieelsnelheden die afwijken van de in de tabel gegeven waarden mogen 
de belasting en energie eisen worden geïnterpoleerd. 

2) Indien de aslast van de vooroplopende as hoger is dan die, in relatie met de maximale 
materieelsnelheid, in de tabel is aangegeven, is een baanschuiver niet verplicht. 

3) Elke statische belasting zal afzonderlijk worden aangebracht in de lengterichting van het 
spoorvoertuig. De belasting dient aangebracht te worden in een gebied van 0,25 m lang en tot 
op 0,25 m hoog van af de onderste rand van de baanschuiver. (de beschikbare hoogte kan 
worden beperkt door onderbrekingen voor de koppeling of andere apparatuur). De lijn 
waarlangs de belasting wordt aangebracht is horizontaal en loopt door het hart van elk 
belastingsgebied tot op een maximale hoogte van 500 mm boven de spoorstaafkop. Er treedt 
geen significante blijvende vervorming van de baanschuiver en van de bevestiging op, ten 
gevolge van deze statische belastingen. 

4) Indien de baanschuiver wordt overbelast zal deze plastisch vervormen en de in de tabel 
aangeven energie absorberen. De vervorming van de baanschuiver zal zodanig zijn dat de 
baanschuiver niet zélf een gevaar vormt. 
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Bijlage 4, behorende bij artikel 8 van de Regeling keuring spoorvoertuigen 
 
 
Mechanische grenskarakteristieken van treinstellen 
De statische en dynamische sterkte van treinstellen dient het vereiste niveau van veiligheid voor de 
reizigers en het treinpersoneel te waarborgen, met name bij aanrijdingen met obstakels van buiten het 
spoorwegsysteem, waaronder bijvoorbeeld auto's of vee. 
De met het oog hierop toegepaste constructienormen moeten de zogenoemde passieve veiligheid 
zeker stellen. Zij voorzien niet in eventuele leemtes op het gebied van de actieve veiligheid van het 
spoorwegsysteem, maar vormen een extra beveiliging van personen bij onvoorziene gebeurtenissen 
waarop het spoorwegsysteem geen invloed heeft.  
De mechanische grenskarakteristieken van spoorvoertuigen in treinstellen waarmee deze functie kan 
worden vervuld, worden omschreven door twee soorten eigenschappen: 

 a - de statische sterkte van de rijtuigconstructie, 

 b - de passieve veiligheid - botsbestendigheid. 

a - Statische sterkte van de rijtuigconstructie 

Deze zijn opgenomen in bijlage 1 van deze regeling. 

b - Passieve veiligheid - botsveiligheid 

Bij een frontale botsing, zoals beschreven in de onderstaande botsscenario’s, dient de mechanische 
constructie van spoorvoertuigen in een treinstel: 

• het over elkaar schuiven van treinstellen te voorkomen door de aanwezigheid van speciale 
voorzieningen, 

• de vertraging te beperken, 
• de compartimenten voor reizigers en de cabines optimaal te beschermen, 
• de botsenergie te absorberen. 

 
Er worden drie botsscenario's omschreven, die respectievelijk overeenkomen met: 

• een frontale botsing tussen twee treinstellen; 
• een frontale botsing met een spoorvoertuig met buffers; 
• een aanrijding met een vrachtauto op een overweg. 

 
Uitgangspunten, scenario’s en de specificaties waaraan de voorziening voor het absorberen van energie 
voldoet, worden hieronder beschreven. 
 
Uitgangspunten: 

• voorkomen van het over elkaar schuiven van twee spoorvoertuigen die in botsing komen of 
van twee spoorvoertuigen die zich achter elkaar in hetzelfde treinstel bevinden; 

• beperken van de vertraging in de delen van de treinen die bestemd zijn voor de reizigers en het 
personeel, 

• zorgdragen voor een minimale binnendringing in de delen van de trein die bestemd zijn voor 
de reizigers en het personeel. 

• zorgdragen voor vervorming ter hoogte van het koprijtuig en in de rest van de trein, door 
inrichting van ruimten die de botsenergie kunnen absorberen en/of van vervormbare delen. 
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Referentie-ongevallen: 
 
Er wordt uitgegaan van drie referentie-ongevallen: 

• Scenario 1 
Aanrijding bij een relatieve snelheid van 36 km/u tussen twee identieke treinstellen 

• Scenario 2 
Aanrijding bij een snelheid van 36 km/u tussen een treinstel en een spoorvoertuig met 
zijbuffers. Het spoorvoertuig is een vierassige goederenwagon van het type nr. UIC 571-2, met 
een massa van 80 t. 

• Scenario 3 
Aanrijding op een overweg bij een snelheid gelijk aan de maximale snelheid van het treinstel, 
verminderd met 50 km/u, met een wegvoertuig met een massa van 15 t. 

 
Specificaties: 

• In scenario 1 dienen in de stuurcabine en de reizigerscompartimenten geen plastische 
vervormingen op te treden ten gevolge waarvan de veiligheid van de inzittenden in het geding 
kan komen. 

• In de scenario's 2 en 3 kan de stuurcabine vervormen, maar dient in de 
reizigerscompartimenten geen plastische vervorming op te treden ten gevolge waarvan de 
veiligheid van de inzittenden in het geding kan komen. De acceptatiecriteria voor de 
reizigerscompartimenten is een maximale reductie van 1% over 5 m van de initiële lengte van 
het rijtuig (uitgezonderd zijn kreukelzones). Voor balkons geldt een maximale lengtereductie 
van niet meer dan 0,3 m. Aan de achterzijde van de cabine dient een niet vervormbare 
overlevingsruimte met een lengte van ten minste 0,75 m te worden ingericht voor de 
bestuurder. Indien de machinistenstoel zich in de overlevingsruimte bevindt, dient tussen de 
stuurtafel en de rugleuning van de machinistenstoel minimaal 0,3 m te resteren na de botsing. 

• De krachten die optreden bij het indrukken van de kreukelzones (veiligheidszones) dienen in de 
reizigerscompartimenten van de spoorvoertuigen aan de uiteinden van het treinstel en in de 
overlevingsruimte van de bestuurder geen gemiddelde vertragingen te veroorzaken van meer dan 5 g. 



 20

 
 

Bijlage 5, behorende bij artikel 11 van de Regeling keuring spoorvoertuigen 
 
Zichtbaarheid treinfronten 
 
De volgende keuringseisen zijn geldig voor alle locomotieven, treinstellen, stuurstandrijtuigen en 
bijzondere voertuigen en zijn van toepassing op: 
• nieuw materieel; 
• bestaand materieel waarvan de kleurstelling wordt aangepast; 
• bestaand materieel dat in het kader van groot onderhoud een nieuwe of vernieuwde laklaag krijgt; 
• een vervolgserie van een bestaande materieelserie. 
Op spoorvoertuigen die worden ingezet voor de beleving van de spoorweghistorie en die zijn 
uitgevoerd in de oorspronkelijke kleurstelling, zijn deze keuringseisen niet van toepassing. 
Kleur: 
Het kenmerkende kleurvlak moet geel of wit zijn, waarbij geel de voorkeur heeft aangezien deze kleur 
de beste vertaling is van de functionele eisen detectie, opvallendheid en herkenning. 
De vereiste kleuren geel en wit worden beschreven in ISO 3864 (Safety colours and safety signs) op 
basis van de CIE-kleurendriehoek (zie figuur 1). Tabel 1 geeft de specifieke eisen voor de twee vereiste 
kleursoorten en de luminantiefactor. 

Tabel 1: Eisen voor de kleursoort en de luminantiefactor 

Coördinaten hoekpunten van kleurgebied   
1 2 3 4 

luminantiefactor 

Geel x 0,522 0,470 0,427 0,465 
 y 0,477 0,440 0,483 0,534 

≥ 0,45 

Wit x 0,350 0,300 0,290 0,340 
 y 0,360 0,310 0,320 0,370 

≥ 0,75 

Afmetingen: 
Een minimaal aaneengesloten kleurvlak van 1 m2 met minimale verticale afmeting van 0,6 m 
(geprojecteerd gemeten = loodrecht op de verticaal) is vereist. 
Hoogte: 
Het kenmerkende kleurvlak moet zich tenminste op een hoogte tussen 1,2 en 2,5 m +BS bevinden  
Hoek 
Het kenmerkende kleurvak dient te worden aangebracht op een licht schuin hellend vlak (30° +/- 10° 
met de verticaal) of op een verticaal vlak. Het kleurvlak op een schuin voorover hellend vlak (vanaf 10°) 
wordt, vanwege de naar beneden gerichte reflecties, niet meegeteld 
Opbouw 
Het kenmerkende kleurvlak kan gedeeld worden, indien dat door de constructie en het ontwerp 
van het treintype noodzakelijk is. Voorwaarde is, dat elk deelvlak een aaneengesloten oppervlak 
van minimaal 0,5 m2 heeft met een minimale verticale afmeting van 0,6 m. 
Aantal kleuren: 
Het aantal toe te passen kleuren op een treinfront dient beperkt te blijven tot maximaal 3. 
Eén van de kleuren dient “wit” of “geel” te zijn. De aangrenzende kleur(en) dient(en) in helderheid zo 
veel mogelijk hiervan af te wijken. Er dient uitgegaan te worden van grotere kleurvlakken zodat geen 
versnipperd visueel beeld ontstaat waardoor de schijnbare vorm en afmeting van de trein nadelig 
worden beïnvloed. 
Toepassing logo en tekst: 
Een logo of tekst op het treinfront is toegestaan. Bij voorkeur wordt dit niet op het kenmerkende 
kleurvlak geplaatst. Indien het wel op het kenmerkende kleurvlak wordt geplaatst, telt de omhullende 
rechthoekige contour van het logo of de tekst niet mee bij het oppervlak van het kenmerkende 
kleurvlak. In dit geval geldt de eerdere eis bij toepassing van deelvlakken. 
Spoorvoertuigen toegelaten met een snelheid van maximaal 40 km/uur: 
Bij spoorvoertuigen zoals rangeerlocomotieven die in de ogen van de waarnemer op een 
emplacement onverwachte rangeerbewegingen kunnen uitvoeren in een mogelijk drukke, 
onoverzichtelijke omgeving kunnen afwisselend gele en zwarte diagonale strepen (onder een hoek 
van 450 ) worden toegepast. Qua opvallendheid is dit optimaal. De uitvoering kan gebaseerd 
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worden op het voorschrift waarbij de breedte van de strepen afgestemd zijn op de maximale 
snelheid van het spoorvoertuig: 

o 20 km/h -> 50 mm 
o 40 km/h -> 100 mm 

De afstand tussen de strepen is dezelfde als de breedte van de strepen zelf. Als het 
vanwege de vormgeving van het front van het spoorvoertuig niet mogelijk is een 
aaneengesloten kleurvlak van 1 m2 aan te brengen mogen als alternatief alle voorwaarts 
gerichte vlakken de vereiste kleur hebben.” 
De bovenstaande keuringseisen zijn ook hier van toepassing. 
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figuur 1: Kleuren geel en wit op basis van ISO 3864 
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Bijlage 6, behorende bij artikel 12 van de Regeling keuring spoorvoertuigen 
 
 

Locomotieven voornamelijk 
bestemd voor het vervoer van: 

Te registreren 
informatie 

goederen Reizigers 

Treinstellen 
 

Bijzondere 
spoor-
voertuigen 

Stuur-stand-
rijtuigen 

Tijd X X X X X 
Snelheid X X X X X 
Bedienen rem X X X  X 
Bedienen 
snelrem 

X X X  X 

Bedienen 
directe rem 

X     

ATB 
cabineseinen 

X X X X*) X 

Stand 
rijrichting-
schakelaar 

X X    

Signaal 
“deuren dicht” 

 X X  X 

Indien een spoorvoertuig is voorzien van een automitisch treinbeïnvloedingssyteem (ATB) dat werkt op 
basis van remcurvebewaking wordt van dat ATB-systeem ten minste geregistreerd: 

• de door de machinist ingevoerde gegevens 
• de aan de machinist gegeven opdrachten en toestemmingen 
• bedieningshandelingen in opdracht of op verzoek van de ATB 
• bedieningshandeling waarmee de remcurvebewaking wordt genegeerd 
• bediening “Gladspoor” knop*) 
• de door de ATB bewaakte snelheid 
• de aan de machinist getoonde bewaakte snelheid 
• de data die door de ATB treinapparatuur van de ATB baanapparatuur wordt ontvangen 
• de data die door de ATB treinapparatuur aan de ATB baanapparatuur wordt gezonden *) 
• storingsmeldingen ATB baanapparatuur 
• storingsmeldingen ATB treinapparatuur 
• de uitvoering en resultaat van de test van de ATB treinapparatuur 
• de door de ATB geïnitieerde ingrepen 
• indien de ATB buiten bedrijf is geschakeld 
• informatie over het adhesiegedrag van het spoorvoertuig*). 

 
*) indien aanwezig / beschikbaar. 
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Bijlage 8, behorende bij artikel 16 van de Regeling keuring spoorvoertuigen 
 
Omgrenzingsprofiel Spoorvoertuigen NL (maten in mm) 
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Bijlage 9 behorende bij artikel 16 van de Regeling keuring spoorvoertuigen 
 
Omgrenzingsprofiel Spoorvoertuigen Zoetermeerlijn (maten in mm) 
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Bijlage 10, behorende bij artikel 16 van de Regeling keuring spoorvoertuigen 
 
Omgrenzingsprofiel Spoorvoertuigen GC 1500 V (maten in mm) 
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Bijlage 11,  behorende bij artikel 16 van de Regeling keuring spoorvoertuigen 
 
Omgrenzingsprofiel Spoorvoertuigen GC 25 kV (maten in mm) 
 

 

  


