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Alle rechten voorbehouden. Dit normblad mag niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand, openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande
toestemming van Railned Spoorwegveiligheid. Voor intern gebruik zijn hiervan uitgezonderd de
organisaties, die zijn genoemd in de distributielijst van dit normblad.
Het overnemen van gedeelte(n) uit dit normblad in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken
en/of van citaten uit dit normblad is toegestaan, mits de bron (Railned Spoorwegveiligheid, titel, kenmerk
en datum) daarbij wordt vermeld.
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0 ALGEMEEN

Dit normblad is uitgegeven door Hoofd Spoorwegveiligheid, conform de taakstelling door
de Overheid. Een normblad is uitvoeringsregelgeving van het RRV en is dwingend van
karakter, d.w.z.: hier mag niet van worden afgeweken.

0.1 Verificatie en autorisatie

Middels zijn paraaf geeft de normbladbeheerder te kennen dat dit normblad volgens de
eisen van het kwaliteitssysteem van Railned Spoorwegveiligheid tot stand is gekomen en
wordt beheerd.
Middels zijn paraaf heeft Hoofd Spoorwegveiligheid dit normblad vastgesteld en
aangegeven akkoord te gaan met de vrijgave ervan.

Functie en naam Datum Paraaf

Verificatie
Normbladbeheerder:
P. Hoekstra

Vaststelling
Hoofd Spoorwegveiligheid:
drs. W.A. Vriesendorp

0.2 Doel en functie

• Het beveiligen van treinverkeer op het hoofdspoor.
• Het invulling geven van artikel 29 lid 3 Reglement Dienst- Hoofd en Lokaalspoorwegen

(RDHL) voor zover het betreft werkwissels gelegen in het nationale spoorwegnet.

0.3 Toepassingsgebied/werkingsgebied

Ditnormblad geldt voor NS Railinfrabeheer (RIB), als verantwoordelijke voor het beheren en
ontwerpen van de railinfra op het nationale spoorwegnet. Daarnaast geldt dit normblad
voor ingenieursbureaus, door RIB belast met het ontwerpen van de railinfrastructuur,
alsmede voor NS Verkeersleiding en Railned Capaciteitstoedeling.

0.4 Hogere regelgeving

Dit is een normblad als bedoeld in RRV, hoofdstuk I (algemene bepalingen).

0.5 Inwerkingtreding

Dit is de eerste versie van dit RnV-normblad.
Dit normblad treedt op 1 juni 1999 in werking.

0.6 Definities

Werkwissel
Een werkwissel is een wissel dat niet ter beschikking staat voor de uitvoering van de
reguliere treindienst en gelegen is in exploitatie zijn spoor.

Reguliere treindienst
Alle trein- en rangeerbewegingen, niet zijnde bewegingen naar buiten exploitatie zijnde
sporen.
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0.7 Ontheffingen en nadere beslissingen

Ontheffingen op dit normblad kunnen slechts door Hoofd Spoorwegveiligheid worden
gegeven.
Over zaken, waarover dit normblad geen uitsluitsel geeft, zal Hoofd Spoorwegveiligheid
beslissen.

0.8 Bezwaar/Beroep

Tegen de vaststelling van dit normblad kan bezwaar worden ingediend bij Hoofd
Spoorwegveiligheid. Dit wordt behandeld op de in hoofdstuk I van het Reglement Railverkeer
beschreven wijze.

0.9 Distributie

Een origineel exemplaar van dit normblad wordt standaard verstrekt aan de directie en de
spoorwegveiligheidskundige van :
NS Railinfrabeheer
NS Verkeersleiding
Railned capaciteitstoedeling
NS Opleidingen

Verstrekking van kopieën van dit RnV-normblad dient binnen bovengenoemde organisaties
op een beheerste wijze plaats te vinden door en onder verantwoordelijkheid van de
betreffende directie.
Verstrekking van kopieën aan opdrachtnemers van deze organisaties dient op een
beheerste wijze plaats te vinden door en onder verantwoordelijkheid van de directie van de
betreffende opdrachtgever.

Verstrekking van kopieën aan directies van niet hierboven genoemde organisaties vindt
plaats op aanvraag bij de normbeheerder (zie voorblad).
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1 NORMTEKST

Tussen een werkwissel gelegen in sporen in beveiligd gebied en het daarvoor geplaatste
sein moet het volgende verband bestaan:

type controle van de
juiste stand van

de tongen

vasthouding

1. werkwissel dat toegang
geeft tot buiten exploitatie
zijnd spoor en bediend moet
worden voor treinverkeer
naar dit spoor

ja ja

2. werkwissel dat uitsluitend
bediend hoeft te worden
voor werkzaamheden aan
het wissel zelf

ja middels klemmen en
sloten of anderszins

vastgelegd is
toegestaan

3. werkwissel dat niet bediend
hoeft te worden

ja middels klemmen en
sloten of anderszins

vastgelegd is
toegestaan

4. werkwissel dat niet bediend
hoeft te worden, één
tongbeweging heeft en
indien een ter plaatse
toegelaten maximum
snelheid van 40 km/u geldt

niet
noodzakelijk

middels klemmen en
sloten of anderszins

vastgelegd is
toegestaan

Onder controle van de juiste stand van de tongen wordt verstaan: tussen het wissel en het
daarvoor geplaatste sein bestaat een zodanig verband, dat indien het sein voorbijrijden
toestaat het wissel in de juiste stand ligt en de tongen aanliggen.

Onder vasthouding van het wissel wordt verstaan: tussen het wissel en het daarvoor
geplaatste sein bestaat een zodanig verband dat indien het sein voorbijrijden toestaat het
wissel niet kan worden omgelegd. Het wissel kan niet worden omgelegd totdat de trein in
zijn geheel het wissel is gepasseerd.

Werkwissels gelegen in sporen buiten beveiligd gebied moeten middels klemmen en sloten
zijn gesloten, gespijkerd zijn of anderszins vastgelegd.


