
Rail

Vereiste documenten

Voor het bouwen, het in bedrijf stellen en het hebben van een kabelbaaninstallatie is een kabelbaanvergunning 

vereist.

Procedure

1. Voordat met de bouw van een kabelbaaninstallatie kan worden gestart, dient de opdrachtgever de 
kabelbaaninstallatie door een Notified Body te onderwerpen aan een veiligheidsanalyse zoals omschreven in 
bijlage III van de richtlijn 2000/9/ betreffende kabelbaaninstallaties voor personenvervoer;

2. Op basis van de veiligheidsanalyse worden de risico’s en mogelijke onveilige situaties geïnventariseerd en 
samen met de voorwaarden waaronder de kabelbaaninstallatie veilig kan functioneren, neergelegd in een door 
de Notified Body vervaardigde veiligheidsrapport;

3. De initiatiefnemer van de kabelbaaninstallatie doet een aanvraag voor de kabelbaanvergunning. In deze 
vergunning kunnen op basis van de veiligheidsanalyse en het veiligheidsrapport voorschriften worden 
opgenomen ter verzekering van de veiligheid en gezondheid van personen en de veiligheid van goederen bij 

het gebruik van de kabelbaaninstallatie. Een belangrijke waarborg voor die veiligheid is dat de 
kabelbaaninstallatie als mede elke veiligheidscomponent en elk subsysteem voldoet aan de essentiële eisen. 
Daarnaast zal de kabelbaaninstallatie voor de afgifte van een kabelbaanvergunning moeten voldoen aan de 

eisen van het veiligheidsrapport en moeten alle gebruikte onderdelen zijn voorzien van een CE-markering 
danwel en EG-keuringscertificaat;

4. De ILT beoordeelt de aanvraag en geeft bij een positief oordeel de vergunning af, met daarin opgenomen de 

voorwaarden zoals opgenomen in het veiligheidsrapport (eventueel aangevuld met extra voorwaarden);
5. De bouw kan beginnen;
6. De kabelbaan mag pas in gebruik worden genomen of gegeven nadat hierdoor door de Inspectie Verkeer en 

Waterstaat toestemming is gegeven. Door de inspectie kunnen tijdens de bouw inspecties plaatsvinden. 

Voor meer informatie over de procedure, kunt u contact opnemen met de inspectie.

Opmerkingen
Alle kabelbanen die in exploitatie zijn genomen na mei 2004 en alle kabelbanen die na mei 2004 een verbouwing 
hebben ondergaan dienen een kabelbaanvergunning te hebben.

Meer informatie

• Contact

• Stuur door
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