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Bijlage 7, behorende bij artikel 14 van de Regeling keuring spoorvoertuigen 
 
Aanvraag voor de afgifte of wijziging van een inzetcertificaat als bedoeld in artikel 28 Besluit keuring 
spoorvoertuigen. 
 
 
De aanvraag wordt gericht aan de Minister van Verkeer en Waterstaat en in tweevoud ingediend bij: 
 
Inspectie Verkeer en Waterstaat 
Postbus 1511 
3500 BM Utrecht 
o.v.v. aanvraag inzetcertificaat 
 
 
De aanvraag kan ook digitaal worden ingediend op het e-mail adres: aanvraag@ivw.nl 
 
 
Het ingevulde aanvraagformulier wordt in ieder geval voorzien van: 
 

 een door de keuringsinstantie afgegeven compatibiliteitsverklaring als bedoeld in artikel 28, derde lid, 
van het Besluit keuring spoorvoertuigen, waarmee de keuringsinstantie verklaart dat het spoorvoertuig 
waarvoor het (te wijzigen) inzetcertificaat wordt aangevraagd voldoet aan alle toepasselijke eisen als 
gesteld in paragraaf 4 van de Regeling keuring spoorvoertuigen. De wijze waarop de keuringsinstantie 
aantoont dat voldaan is aan alle  toepasselijke eisen van paragraaf 4 van de Regeling keuring 
spoorvoertuigen is in de bijlage behorend bij dit aanvraagformulier aangegeven. 

 de inhoudsopgave van het door de keuringinstantie opgestelde dossier op basis waarvan de 
keuringinstantie de compatibiliteitsverklaring als bedoeld in artikel 28, derde lid, van het Besluit keuring 
spoorvoertuigen heeft afgegeven. 

 eventuele overige relevante documenten en gegevens. 
 het goedkeuringscertificaat of de EG-keuringverklaring van het spoorvoertuig. 

 
 
 
 1 Aanvraag betreft1 
 

   afgifte van een inzetcertificaat specifiek spoorvoertuig 
 afgifte van een inzetcertificaat type spoorvoertuig  
   wijziging2 van een inzetcertificaat3, 

    
 

 
 
 
  2  Gegevens aanvrager 
2.1 Naam aanvrager 

 
 

2.2 Hoedanigheid aanvrager4 
  

Spoorwegonderneming/   eigenaar van het spoorvoertuig/    houder van het 
spoorvoertuig 

2.3 Adres 
 

 

2.4 Postcode en plaats  
 

 

2.5 Naam contactpersoon 
 

 

2.6 Functie contactpersoon 
 

 

2.7 Telefoonnummer  
 

 

2.8 Faxnummer 
 

 

                                                     
1 Aankruisen wat van toepassing is. 
2 Bij aanvraag tot wijziging alleen de te wijzigen onderdelen vermelden. 
3 Bij aanvraag tot wijziging dient een afschrift van het te wijzigen inzetcertificaat gevoegd te zijn. 
5 Doorhalen wat niet van toepassing is. 
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2.9 E-mailadres 
 

 

 
 
 
 
 
  3 Gegevens keuringinstantie 
3.1 Naam keuringinstantie 

 
 

3.2 Adres 
 

 

3.3 Postcode en plaats  
 

 

3.4 Naam contactpersoon 
 

 

3.5 Telefoonnummer  
 

 

3.6 Faxnummer 
 

 

3.7 E-mailadres 
 

 

 
 
 
 4 Gegevens van het (type) spoorvoertuig 
4.1 Soort inzet   

 
 

4.2 Soort spoorvoertuig 
 

 

4.3 Type 
 

 

4.4 Materieelnummers 
 

 

4.5 Aantal spoorvoertuigen 
 

 

4.6 Bouwjaar 
 

 

4.7 Fabrikant 
 

 

4.8 Bijzonderheden 
 

 

 
 
 

  5  Gegevens m.b.t. gewenste inzet5 
5.1 Traject / baanvakken 

 
 

5.2 Bijzonderheden 
 

 

 
 
 
 
 
6  Gegevens spoorvoertuig in relatie tot. communicatieapparatuur 
 
 Het spoorvoertuig is voorzien van2 : 
 

 Telerail 
 GSM-R 

                                                     
5 Een afgegeven of gewijzigd inzetcertificaat geeft geen recht op capaciteit. 
 



 3

 Zugfunk 
 Andere communicatieapparatuur:  

 
 
 
 
 
 
 
 
7  Gegevens spoorvoertuig in relatie tot. omgrenzingsprofiel 

 
Het spoorvoertuig voldoet aan de eisen t.a.v.2 : 

 
 UIC 505-1 
 OPS - NL 
 OPS - Zoetermeerlijn 
 OPS - GC (1500 V) 
 OPS - GC (25 kV) 

 
 

 
 

8   Gegevens spoorvoertuig in relatie tot bovenbouw en kunstwerken 
8.1 Welke kleinste boogstraal kan het 

spoorvoertuig berijden 
  

 
……. m  

8.2 Welke kleinste boogstraal kan het 
spoorvoertuig berijden in een S-boog 
 

 
……..m              

8.3 Het spoorvoertuig is geschikt voor 
baanvakken met beladingscategorie2 
 
 

 C2 
 C3 
 C4 
 D2 
 D4 
 D4 overschrijdend;  

 
Indien beladingscategorie D4 overschrijdend van toepassing is, voegt de 
aanvrager bij de aanvraag gegevens m.b.t.  as-afstanden, aslasten per as 
en tonmetergewicht. 
 

8.4. Is het spoorvoertuig voorzien van een 
wervelstroomreminrichting 
 

Wel/niet 5 

8.5 Is het spoorvoertuig voorzien van een 
inrichting voor het gebruik van adhesie 
vergrotende middelen of 
wielflenssmering 

Wel/niet 5 
 
Indien het spoorvoertuig voorzien is van een inrichting voor het gebruik 
van adhesievergrotende middelen of wielflenssmering voegt de 
aanvrager bij de aanvraag de risico analyse als bedoeld in artikel 18 
Regeling keuring spoorvoertuigen. 

 
 
 
9  Gegevens spoorvoertuig in relatie tot treindetectie 
 
 

Het spoorvoertuig is geschikt voor baanvakken voorzien van de volgende treindetectiesystemen2: 
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 laagfrequente spoorstroomlopen 
 prikspanningsspoorstroomlopen 
 toonfrequente spoorstroomlopen 
 assentellers 
 pedalen 
 detectielussen 

 
 
 
 
 
 

 
10  Gegevens spoorvoertuig in relatie tot energievoorziening 
10.1 Het spoorvoertuig is geschikt voor 

baanvakken voorzien van de volgende 
energievoorzieningssystemen2:  

 1500 V 
 25 kV 
 15 kV (voor grensbaanvakken met Duitsland) 
 3000V (voor grensbaanvakken met België) 

 
10.2 Wat is het maximaal aantal treinstellen 

waarmee de trein wordt samengesteld, 
resp. het maximaal aantal trekkende 
en/of duwende locomotieven 
 

 

 
 
 
11  Gegevens spoorvoertuig in relatie tot automatische treinbeïnvloeding en seingeving 
11.1 Het spoorvoertuig is voorzien van een 

systeem van automatische 
treinbeinvloeding2: 

 ATB - EG (fase 3) 
 ATB - EG (fase 4) of gelijkwaardig 
 ATB - NG of gelijkwaardig 
 ATBL - NL  of gelijkwaardig 
 Indusi 
 TBL 

 
11.2 Het spoorvoertuig voldoet ten aanzien 

van de maximale aanzetsnelheden aan 
de eisen als bedoeld in artikel 27 lid1 
Regeling keuring spoorvoertuigen. 
 

 
Wel/niet 5 
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12 Ondertekening 
 

Ondergetekende verklaart dat: 
 

 alle gegevens op dit formulier volledig en naar waarheid zijn ingevuld; 
 het verschuldigde tarief is gestort op rekeningnummer 19.23.23.733 t.n.v. Inspectie V&W Divisie Rail te 
Utrecht onder vermelding van aanvraag inzetcertificaat. Voor stortingen vanuit het buitenland tevens: 
IBAN nummer NL09 RABO 0192 323 733. Swift adres: RABO NL 2U. 

 
 
 
Naam en functie ondertekenaar:  

 

  
 
 
Plaats: 
 
 
Datum: 

 
 
 
 

 
 
Handtekening 
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Bijlage bij het aanvraagformulier 
 

MR KSV omschrijving artikel richtlijn van ProRail, paragraafnummer 

radionetwerken RLN00028 versie 008 van 21-10-2003 
15.a GSM-R 4 en bijlage 2 
15.b Telerail 4 en bijlage 1 

omgrenzing profiel spoorvoertuigen RLN00021 versie 006 van 01-03-2003 
16 profiel 3 

bovenbouw RLN00022 versie 002 van 22-11-2001 
17.1.b gaping 4.2 
17.1.c dwarskrachten 6.2 
18.1 adhesie vergrotende middelen 

en wielflenssmering 
8 en 9 

treindetectie RLN00018 versie 003 van 10-12-2001 
19.a laagfrequente spoorstroomloop 

en toonfrequente 
spoorstroomloop 

4.1 resp. 4.3 

19.b prikspanningsspoorstroomlopen 4.2 
19.c assentellers 4.4 
19.d pedalen 4.5 
19.e detectielussen 4.6 

EMC stoorstroom en impedantie RLN00024 versie 002 van 7-10-2003 
20.1.a emissie en immuniteit 4.1 en 4.2 
20.1.b immuniteit 4.1 
20.1.c immuniteit 4.1 
20.1.d immuniteit 4.1 
20.1.e totale ac component 4.4 
20.1.f psofometrisch 4.3 
20.1.g stoorstroom 75 ± 25 Hz 4.4 
20.1.h impedantie 4.5 
20.1.i impedantie 4.5 

TEV 1500 V RLN00015 versie 002 van 1-8-2004 
21.1.a stroomafname 4.2 
21.1.b stroomafname bij stilstand 4.1 
21.1.c stroomafname bij lage spanning 4.4 
21.1.d overstroom 4.6 
21.2 recuperatie 4.3 en 4.5 
22.1.a stroomafnemer bereik 4.9 
22.1.b stroomafnemer bereik voor de 

Zoetermeerlijn 
4.9 

22.1.c stuit 4.10 
22.1.d schuitbreedte 4.11 
22.1.e profiel schuit 4.12 
22.1.f sleepstuk materiaal 4.13 
22.1.g lengte sleepstuk 4.14 
22.1.h opdruk 4.16 
22.1.i dynamische opdrukkracht 4.17 en 4.18 
22.1.j scheefstand van de 

stroomafnemer 
4.19 

22.1.k afstand kop tot laatste 
stroomafnemer 

4.20 

22.1.m doorkoppelen stroomafnemers 4.8 
22.2 doorkoppelen stroomafnemers 

bij locomotief 
4.8 

25 impedantie spoorvoertuig tot 
spoorstaaf 

4.7 

TEV 25 kV RLN00016 concept versie 002 van 23-6-2004 
23.1.a stroomafname 4.1.2 
23.1.b stroomafname bij stilstand 4.1.1 
23.1.c stroombegrenzing bij lage 

spanning 
4.1.5 en 4.1.6 

23.1.d overstroombeveiliging en 
hoofdschakelaar 

4.1.3 en 4.1.4 

23.1.e vermogens faktor 4.1.10 
23.2.a maximale recuperatiestroom 4.1.7 
23.2.b minimale recuperatiespanning 4.1.9 
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MR KSV omschrijving artikel richtlijn van ProRail, paragraafnummer 

23.2.c maximale recuperatiespanning 4.1.8 
24.1.a mechanisch werkgebied 

stroomafnemer 
4.2.1 

24.1.b stuit 4.2.1 
24.1.c schuitbreedte 4.2.4 
24.1.d profiel van de schuit 4.2.5 
24.1.e sleepstuk materiaal 4.2.6 
24.1.f lengte sleepstuk 4.2.7 
24.1.g opdrukhoogte van de rijdraad 4.2.10 
24.1.h dynamische opdrukkracht 4.2.11 en 4.2.12 
24.1.i scheefstand schuit 4.2.9 
24.1.j elektrisch werkgebied 

stroomafnemer 
4.2.2 

24.1.k bediening stroomafnemer 4.2.13 
24.1.l daaltijd stroomafnemer 4.2.14 
24.1.m opkomtijd stroomafnemer 4.2.15 
24.1.n los komen stroomafnemer 4.2.13 
24.1.o systeemreactietijd 4.2.16 
24.1.p afstand tussen sleepstukken 4.2.8 
24.1.q afstand tussen stroomafnemers 

en doorgekoppelde 
stroomafnemers 

4.2.17 en 4.1.13 

24.2.a defecte stroomafnemer daalt 4.2.18 
24.2.b defecte stroomafnemer 

reactietijd 
4.2.19 

25 impedantie spoorvoertuig tot 
spoorstaaf 

4.1.12 

ATB en seingeving RLN00123 versie 002 van 24-10-2001 
26.1 ATB: 

1. ATB f4 
2. ATB NG 
3. ATBL-NL 

 
3.2 (RLN00025) 
3.2 (RLN00026) 
3.2 (RLN00027) 

27.1 maximale aanzetsnelheid 5.2 
 


