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0 ALGEMEEN

Deze richtlijn is tot stand gekomen in overleg met de Rijksoverheid en wordt uitgegeven
door Railned Spoorwegveiligheid.

0.1 Autorisatie
Middels zijn paraaf geeft J.P.J.M. van den Hout als auteur te kennen dat deze richtlijn
volgens de eisen van het kwaliteitssysteem van Railned Spoorwegveiligheid tot stand is
gekomen.

Middels zijn paraaf heeft Hoofd Spoorwegveiligheid deze richtlijn vastgesteld en
aangegeven akkoord te gaan met de vrijgave ervan.

Functie en naam Datum Paraaf

Verificatie
Auteur:
ing J.P.J.M. van den Hout

Vaststelling
Hoofd Spoorwegveiligheid:
drs. W.A Vriesendorp

0.2 Doel en functie
Deze richtlijn heeft tot doel een efficiënte wijze van beheersing van het toezicht op de
veilige materieelcondities gedurende de exploitatie van het materieel op het Nederlandse
nationale spoorwegnet.
De richtlijn geeft uitleg aan vervoerders en aan onderhoudsbedrijven voor spoorweg-
materieel, over de gevolgde gedachtengang en over de gestelde erkenningseisen.

0.3 Toepassingsgebied/werkingsgebied
Deze richtlijn geldt voor onderhoudsbedrijven, die verantwoordelijk zijn voor de
instandhouding van spoorwegmaterieel, dat:
• óf in Nederland is geregistreerd;
• óf in het buitenland is geregistreerd en (vrijwel) permanent op het Nederlandse

spoorwegnet wordt geëxploiteerd.

0.4 Geldigheid en inwerkingtreding
Dit is de eerste versie van deze richtlijn.
Bij de toepassing dient te worden nagegaan, of dit geldende versie is.
De laatst geldende versie is vermeld in het normbladen- en richtlijnenregister dat
verkrijgbaar is bij Railned Spoorwegveiligheid.
Deze richtlijn treedt op 1 december 1997 in werking.

0.5 Ontheffingen en nadere beslissingen
Afwijkingen op de richtlijn kunnen slechts door Hoofd Spoorwegveiligheid worden
gegeven. Over zaken, waarover deze richtlijn geen uitsluitsel geeft, zal Hoofd
Spoorwegveiligheid beslissen.

0.6 Beroep
Tegen een negatieve beoordeling van RnV over een onderhoudsbedrijf kan beroep worden
ingesteld. In overleg met de Rijksoverheid wordt nog een beroepsprocedure ontwikkeld.
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1 DE RICHTLIJN

1.1 Inleiding
De Spoorwegwet regelt in Nederland het spoorvervoer. Het Ministerie van Verkeer en
Waterstaat is daarbij verantwoordelijk gesteld voor de veiligheid op het Nederlandse
spoorwegnet en legt de spoorwegmaatschappijen verplichtingen op.
De nieuwe regelgeving van de EG voorziet in gewijzigde structuren voor de organisatie-
verhoudingen binnen het klassieke spoorwegbedrijf. Daarbij worden verantwoordelijkheden
verdeeld over enerzijds de (nieuwe) vervoersondernemingen op het Nederlandse
spoorwegnet en anderzijds de infrastructuur beheerder(s) van dat net.

Ontstaan uit de Nederlandse spoorwegonderneming NS is Railned B.V. de onafhankelijke
taakorganisatie die het capaciteitsmanagement en de spoorwegveiligheid op het
Nederlandse spoorwegnet namens de overheid nader invult. Als afdeling van Railned B.V.
houdt Railned Spoorwegveiligheid (RnV) zich daarbij specifiek bezig met het toezicht op en
het bevorderen van de spoorwegveiligheid.
In deze rol toetst RnV of de diverse vervoerders in staat zijn op het Nederlandse
spoorwegnet beheerst en veilig te kunnen werken. Deze toetsingen vinden plaats in het
kader van de Toegangsovereenkomst, die de vervoerder sluit met Railned B.V. , die daarin
mede namens de andere taakorganisaties optreedt. In de Toegangsovereenkomst verplicht
de vervoerder zich onder meer te blijven binnen de bepalingen van het hem door RnV
verstrekte of te verstrekken Veiligheidsattest, waarin is vastgelegd over welke
veiligheidsrelevante (en voor zijn bedrijfsvoering noodzakelijke) deskundigheden de
vervoerder zelf beschikt, en welke deskundigheden de vervoerder moet betrekken van
andere (erkende) instanties.
Een belangrijk onderdeel van het Veiligheidsattest bestaat uit bepalingen over de
verantwoordelijkheid van de vervoerder op het gebied van de zorg voor en het beheer van
spoorwegmaterieel. De vervoerder wordt daarbij integraal verantwoordelijk gesteld voor de
momentane conditie van het materieel in zijn treinen of vallend onder zijn
exploitatiewerkzaamheden1.
RnV bewaakt expliciet de veiligheidseisen voor spoorwegmaterieel dat in Nederland is
geregistreerd. In het buitenland toegelaten materieel, dat aan toelatings- en
onderhoudseisen van buitenlandse spoorwegondernemingen is onderworpen (met name
RIC/RIV materieel) wordt mits compatibel met het Nederlandse spoorwegnet (voorlopig)
door RnV geaccepteerd op het Nederlandse spoorwegnet.
Onverlet de verantwoordelijkheid van de Nederlandse vervoerder die dit buitenlandse
materieel in zijn treinen vervoert, gaat RnV er van uit, dat de buitenlandse autoriteit
vergelijkbare normen voor materieeltoelating en voor de momentane conditie (conform
RIC/RIV) hanteert. Voor materieel dat (vrijwel) permanent op het Nederlandse spoorwegnet
is ingezet en waarvoor geen adequate conditiebewaking door de in dienst stellende
buitenlandse autoriteit plaatsvindt, verlangt RnV een onderhoudsysteem, dat gelijkwaardig
is aan het onderhoudssysteem voor het eigen materieel van de vervoerder.

De voorwaarden die RnV hanteert voor toelating van veilig materieel, bestaan in essentie
uit :
a) De technische toelating: Het toe te laten materieel wordt getoetst aan de in RnV-

normbladen aangegeven ontwerpnormen.
b) Opname in een onderhoudssysteem (onderwerp van deze richtlijn).
Een juiste invulling van deze voorwaarden moet de kans, dat zich risicovolle incidenten
voordoen door materieeloorzaak, aanvaardbaar klein maken.
                                           
1 Dit kader is vastgelegd in de Railned-nota “Toelating van materieel op het Nederlandse

spoorwegnet”.
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1.2 Toelichting op de erkenningsregeling voor onderhoudsbedrijven.
Adequaat onderhoud van spoorwegmaterieel dat de procedure voor technische toelating
goed heeft doorlopen, vormt een essentieel element in de veiligheidsketen van een
vervoerder. RnV verlangt daarom dat materieel in alle relevante systemen en componenten
volgens een vastgelegd patroon wordt onderhouden. RnV voert het toezicht hierop uit.
Zoals reeds vermeld draagt de vervoerder de totale verantwoordelijkheid voor de veiligheid
van het materieel in zijn treinen. Dit betekent dat eventuele toeleveranciers van de
vervoerder (bijvoorbeeld materieel-eigenaren en onderhoudsbedrijven, inclusief eventuele
inspecterende en corrigerende instanties) aan dezelfde veiligheidseisen voor het materieel-
onderhoud zullen moeten voldoen. De vervoerder moet dit aan RnV aantonen.

RnV staat op het standpunt, dat de controle op onderhoudssystemen zo dicht mogelijk bij
de bron moet plaatsvinden. Het is dus praktisch, om een deel van de aantoonplicht te
verleggen naar de onderhoudsbedrijven. Dit voorkomt ook dat vervoerders, ieder voor zich,
telkens opnieuw de deskundigheid van dezelfde onderhoudsbedrijven moeten aantonen.

Een onderhoudsbedrijf dat voldoet aan de eisen van RnV, kan door RnV tot ‘erkend
onderhoudsbedrijf’ worden verklaard.
Vervoerders mogen hun materieel uitsluitend bij erkende onderhoudsbedrijven laten
onderhouden. Vervoerders die het onderhoud zelf uitvoeren, dienen aan dezelfde eisen te
voldoen, waarmee hun onderhoudsbedrijven voor erkenning door RnV in aanmerking
komen.
N.B.: Materieelonderhoud dat plaatsvindt in erkende onderhoudsbedrijven ontslaat de 

vervoerder niet van zijn integrale veiligheidsverantwoordelijkheid voor het materieel 
in zijn treinen.

De methodiek die RnV hanteert voor bedrijfserkenning, is gebaseerd op het scheppen van
een kader. Hierin is wel vastgelegd aan welke eisen het materieel te allen tijde dient te
voldoen, maar de wijze waarop dit wordt bereikt wordt vrijgelaten. Het onderhoudsbedrijf
moet daarbij aan RnV aantonen, dat de wijze van werken leidt tot permanent veilig
materieel. RnV voert dus geen structurele keuring van materieel uit.
Op deze wijze heeft een onderhoudsbedrijf zijn vrijheidsgraden om een efficiënt en
concurrerend onderhoudsproduct in de markt te zetten.
Indien naar oordeel van RnV het veiligheidsniveau van het materieel van een vervoerder te
wensen overlaat, kan dat consequenties hebben voor zowel de toelating van de vervoerder
als de erkenning van het onderhoudsbedrijf dat het onderhoud uitvoerde.

RnV geeft voorlopig alleen een erkenning af aan bedrijven, die als hoofdaannemer
materieelonderhoud leveren. De erkenning kan daarbij bepaalde deelsystemen of
componenten uitsluiten. Daarvoor  dient de hoofdleverancier dan wel aan te tonen, dat de
toeleveranties van die systemen of componenten kwalitatief geborgd zijn (status van
erkende toeleverancier). Reden tot deze handelwijze is de aanzienlijke inspanning die het
erkenningsproces vraagt van RnV en het te erkennen onderhoudsbedrijf.

Er is momenteel nog geen sprake van harmonisatie van erkenningsregels in de diverse EG-
landen. De erkenningsregels verschillen van land tot land. Veelal zijn daarbij de specifieke
onderhoudsregels van de vroegere nationale spoorwegmaatschappijen tot in detail verplicht
voorgeschreven.
Als in het buitenland gevestigde onderhoudsbedrijven erkend zijn door de nationale
autoriteit, zal RnV, bij gelijkwaardige inzetcondities van het betreffende materieel, in
principe slechts een marginale toetsing van het betreffende bedrijf uitvoeren, alvorens tot
erkenning over te gaan.
Op het moment dat in EG-verband uniforme erkenningsregels van kracht worden, zal tot
volledige wederzijdse erkenning van onderhoudsbedrijven kunnen worden overgegaan.
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1.3 RnV-erkenningssystematiek voor onderhoudsbedrijven
RnV stelt met betrekking tot de erkenning van onderhoudsbedrijven eisen aan de elementen
onderhoudssysteem en materieelonderhoud, waaruit het algehele onderhoudssysteem moet
zijn opgebouwd. Deze elementen waarborgen een duurzaam veilige onderhoudstoestand
van het betreffende materieel over een gedefinieerde prestatie.
Onder onderhoudssysteem wordt verstaan: de structuur, waarbinnen
onderhoudsvoorschriften tot stand komen. RnV dient vertrouwen te hebben in de
deskundigheid van de organisatie, die zorg draagt voor dit onderhoudssysteem.
Onder materieelonderhoud wordt verstaan: de daadwerkelijke uitvoering van de
onderhoudswerkzaamheden, inclusief herstellingen. Daarbij dient het onderhoudssysteem
te worden gevolgd.

Een onderhoudsbedrijf kan in principe meerdere onderhoudssystemen aanbieden op
hetzelfde materieel. Voorts zal niet ieder onderhoudsbedrijf geschikt zijn, om aan alle
mogelijke soorten en types materieel onderhoud te geven.
Een onderhoudsbedrijfserkenning is dus materieel- en onderhoudssysteem gebonden.

De vervoerder dient voor iedere voor hem geregistreerde materieeleenheid dus niet alleen
vast te leggen welke onderhoudsbedrijven uitvoering geven aan het onderhoud, maar ook
welk onderhoudssysteem van toepassing is op het betreffende materieel.

De erkenningseisen van RnV hebben vooral betrekking op de interne gang van zaken van
de onderhoudsbedrijven. De daarbij toegepaste onderhoudssystemen worden daarbij
inhoudelijk beoordeeld, waarbij het nodig kan blijken om de deskundigenorganisatie, die dit
systeem heeft gemaakt, ook te bevragen. Dit zal vooral het geval zijn bij nieuwe systemen.

De in Europa gepraktiseerde onderhoudssystemen zijn veelal op basis van jaren
praktijkervaring tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van de nationale
spoorwegmaatschappijen.
Bij dit soort onderhoudssystemen is voorlopig een marginale RnV-controle voldoende.
Het huidige niveau van materieelveiligheid in Nederland wordt (tijdelijk) als standaard
gehanteerd.

RnV verbindt aan de erkenning de verplichting aan het onderhoudsbedrijf om niet mee te
werken aan vrijgave van onveilig materieel en indien dit onverhoopt toch gebeurt, daarvan
melding te maken doen RnV.

De RnV-doorlichting van de te erkennen onderhoudsbedrijven is er op gericht vast te stellen
of de bedrijfsorganisatie zodanig functioneert, dat vooraf de kwaliteit van het betreffende
eindproduct wordt zeker gesteld.

Het RnV-onderzoek gaat in op de volgende factoren :
• De validiteit van het gehanteerde onderhoudsconcept;
• De kwaliteitsbeheersing;
• De vakbekwaamheid van het personeel;
• De toegepaste gereedschappen, outillage, materialen en meetinstrumenten.
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1.4 RnV-eisen voor erkenning van onderhoudsbedrijven

1.4.1 Het onderhoudssysteem
In relatie met in Nederland geregistreerd materieel, dat in het te erkennen
onderhoudsbedrijf zal worden onderhouden, dienen de navolgende gegevens aan RnV te
worden overlegd of aangetoond :
a) De onderhoudsfilosofie welke de basis vormt voor het toe te passen systeem van

werken. Hierin moet duidelijk tot uitdrukking komen, op welke wijze bereikt wordt dat
de onderhoudstoestand van het materieel, gedurende de beoogde exploitatieperiode,
veilig is.

b) De wijze waarop de relevante materieelgegevens zoals toelatingseisen, constructie-
tekeningen, berekeningen, beproevingen, grenswaarden, afkeurcriteria etc. in het
onderhoudssysteem worden verwerkt tot een toegesneden materieelonderhoudsplan2.

c) De verzameling onderhoudsvoorschriften die met het plan zijn verbonden.
d) De wijze waarop het onderhoudsplan up-to-date wordt gehouden. Hoe vindt

terugkoppeling uit de praktijk daadwerkelijk plaats en hoe worden ervaringsgegevens
verwerkt in het onderhoudsplan.

e) Op welke wijze is geregeld hoe en door wie herstellingen mogen worden uitgevoerd. De
herstelorganisatie mag niet het karakter van het onderhoudssysteem beïnvloeden;
herstellingen aan veiligheidscomponenten mogen slechts incidenteel nodig zijn.

f) De gekwalificeerde functionarissen welke (persoonlijk) verantwoordelijk zijn voor het
onderhoudssysteem.

g) De wijze waarop wordt vastgelegd dat het bedoelde onderhoud, daadwerkelijk is
uitgevoerd en gecontroleerd. De vastgelegde veiligheidsgegevens (bijv. meetstaten),
moeten toegankelijk zijn voor RnV, de materieeleigenaren en de vervoerder t.b.v.
controle, onderhoudsresearch en onderzoek van veiligheidsstoringen.

h) De relatie met eventuele andere onderhoudsbedrijven of organisaties die aan hetzelfde
materieel werkzaamheden verrichten (inspecties en herstellingen). Veelal zal deze relatie
samen met de vervoerder en eigenaar van het betreffende materieel moeten worden
ingevuld.

1.4.2 Het kwaliteitssysteem
a) Het te erkennen onderhoudsbedrijf dient gecertificeerd te zijn voor een

kwaliteitsbeheersingssysteem volgens of gelijkwaardig aan ISO-9000 3.
b) In het hierbij horende kwaliteitshandboek of kwaliteitsplan zijn de organisatiestructuur,

verantwoordelijkheden, werkmethoden, processen en de productiemiddelen vastgelegd.
RnV moet hierover kunnen beschikken.

c) De verantwoordelijke functionarissen voor de veiligheidsgerelateerde processen en de
vrijgavegemachtigden, dienen op naam aan RnV te zijn bekendgemaakt in een
inzetbaarheidsregister. Er dient expliciet geregeld te zijn dat niet vrijgegeven materieel
niet op het spoorwegnet kan verschijnen.

                                           
2 Het materieelonderhoudsplan kan worden uitgevoerd door meerdere werkplaatsen en/of

controlerende instanties, die ieder voor zich een bijdrage aan de totale veiligheid van dat
materieel geven. Het plan dient deze relaties helder aan te geven en de
verantwoordelijkheidsgrenzen van het te erkennen onderhoudsbedrijf te definiëren.

3 RnV wil zich niet bewegen op dit terrein, waarbij meerdere aanbieders in de markt zijn die
de kwaliteitscertificering kunnen verzorgen.
Bij bestaande onderhoudsbedrijven waarvoor dit een te zware eis is, gezien aard en
omvang van de aan het materieel verrichte werkzaamheden, kan RnV zich beperken tot
een quick-scan van de kwaliteitsstructuur van dat bedrijf. De erkenning blijft dan beperkt
tot onderhoud voor bedrijfscondities waarmee de werkplaats ervaring heeft.
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De volgende paragrafen 1.4.3 en 1.4.4 worden, hoewel onderdeel van het
kwaliteitssysteem, speciaal door RnV belicht omdat veel waarde aan de specifieke
spoorwegtechniek wordt gehecht.

1.4.3 Vakbekwaam personeel
a) RnV verlangt dat het onderhoudsbedrijf in alle geledingen over adequaat opgeleid

personeel beschikt. Naast hun persoonlijke verantwoordelijkheid voor de processen
dient de opleiding van het leidinggevend en toezichthoudend personeel te zijn
aangegeven. In het algemeen is HBO/academisch niveau in een relevante technische
richting vereist.

b) Het onderhoudsbedrijf dient voor het uitvoerend personeel over een passend opleidings-,
trainings- en herinstructiesysteem te beschikken. De toetsresultaten moeten zijn
vastgelegd.

c) Speciale aandacht is vereist voor de kwalificatie van personeel voor
verbindingstechnieken en onderzoeksmethoden. Lassen, lijmen en andere
veiligheidsverbindingen dienen uitsluitend door gecertificeerd personeel te worden
behandeld (opgeleid en gediplomeerd door de betreffende branche-organisatie).

1.4.4 Gereedschappen, outillage, materialen en meetinstrumenten
a) Het onderhoudsbedrijf dient te beschikken over een passende technische uitrusting, die

het materieel volgens de stand der techniek kan onderhouden.
b) Vastlegging van de bedrijfsuitrusting en de hoofdkenmerken ervan is vereist.
c) Er hoort een onderhoudssysteem voor de juiste conditie van de gereedschappen,

meetinstrumenten en outillage te zijn.
d) De (bevoorradings)organisatie dient zodanig te zijn ingericht, dat de juiste

voorgeschreven materiaalkwaliteiten en gekwalificeerde onderdelen worden toegepast.
Alle gereedschappen, instrumenten en andere middelen dienen regelmatig te worden
gecontroleerd en gekalibreerd op hun nauwkeurigheid. Hiervan dient een register
aanwezig te zijn.

1.5 De erkenningsprocedure

1.5.1 Aanvraag tot erkenning
Een verzoek tot RnV-erkenning wordt slechts in behandeling genomen als de vervoerder
en/of de directeur van het betreffende onderhoudsbedrijf een schriftelijk verzoek daartoe
richt aan Hoofd Spoorwegveiligheid (Hoofd RnV). Dit verzoek dient vergezeld te gaan van
voldoende informatie, die helder inzicht geeft in alle in deze richtlijn genoemde
voorwaarden.
De omvang en inhoud van de gewenste erkenning dient duidelijk te zijn gedefinieerd.

1.5.2 Initiële beoordeling
Binnen 1 maand na ontvangst van de aanvraag bericht RnV over de vervolgstappen die
nodig zijn in het specifieke geval. Daarbij wordt een oordeel gegeven over de volledigheid
van de ter beschikking gestelde gegevens en zo nodig aanvullende informatie gevraagd.

1.5.3 Bedrijfsbeoordeling
Zodra de voorinformatie compleet is en in positieve zin is beoordeeld, kan worden
overgegaan tot één of meer bedrijfsbezoeken door onafhankelijke, door RnV aangewezen
deskundigen. Deze stellen aan de hand van vragenlijsten vast of het bedrijf aan de RnV-
eisen en de algemeen in Nederland gebruikelijke kwaliteitsstandaarden voldoet.
De duur van deze fase bedraagt ongeveer 2 maanden en resulteert in een (voorlopige)
erkenning of in een afwijzing. De erkenning geldt uitsluitend voor het bereik waarvoor is
beoordeeld (materieeltype-gebonden).
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1.5.4 Voorlopige erkenning
RnV kan besluiten om tot een voorlopige erkenning over te gaan, als er geen
doorslaggevende twijfels aan het bedrijf bestaan, maar nog wel aanvullende maatregelen
moeten worden getroffen of nadere bewijsvoering moet worden geleverd.
Met een voorlopige erkenning mag (onder condities) in Nederland geregistreerd materieel
worden onderhouden, voorzover dit materieel binnen het bereik van de erkenning valt.

1.5.5 Erkenning
De erkenning door RnV is geldig voor een periode van maximaal 3 jaar. Daarna vindt een
nieuw onderzoek plaats.
De erkenning wordt in een certificaat vastgelegd, waarin is aangegeven voor welke
activiteiten de erkenning geldt of waar beperkingen bestaan. RnV houdt een register bij van
erkende onderhoudsbedrijven.
De inhoud van de erkenning(bereik) kan in een later stadium worden uitgebreid of
gewijzigd. Daartoe is wel een nieuw onderzoek vereist.

1.5.6 Intrekking erkenning
De erkenning kan worden herroepen als :
a) Bij inspectie en gedurende de exploitatie bij herhaling gebreken in de veiligheid van het

betreffende materieel worden vastgesteld;
b) Eventuele incidentele bedrijfsinspecties door RnV afwijkingen van de

erkenningsvoorwaarden laten zien: RnV voert daartoe tussentijdse audits uit;
c) Aan de technische toelatingscriteria niet (meer) voldaan wordt;
d) RnV de ongehinderde toegang tot het bedrijf wordt geweigerd;
e) Herhaaldelijk verzuim van melding van afwijkingen van de veilige onderhoudstoestand

wordt vastgesteld.

1.5.7 Kosten
De afgifte van een bedrijfserkenning door RnV is niet kosteloos. De vanaf de formele
aanvraag bestede uren worden in rekening gebracht. Het aantal uren is afhankelijk van de
kwaliteit van de informatie en de omvang en complexiteit van de erkenning.
Indien gewenst, kan na de aanvraag een offerte worden gedaan voor de erkenningskosten.

2 DISTRIBUTIE

Deze richtlijn wordt standaard verstrekt aan de Rijksoverheid en aan de directie van:
• Railned B.V.
• Erkende Nederlandse vervoerders
• Erkende onderhoudsbedrijven voor spoorwegmaterieel
Verstrekking binnen deze organisaties vindt plaats door en onder verantwoordelijkheid van
de betreffende directie.
Verstrekking aan opdrachtnemers van deze organisaties vindt plaats door en onder
verantwoordelijkheid van de directie van de betreffende opdrachtgever.

Deze richtlijn wordt bij certificering verstrekt aan:
• Potentiële vervoerders
• Onderhoudsbedrijven voor spoorwegmaterieel

Verstrekking aan niet hierboven genoemde organisaties vindt plaats op aanvraag bij de
auteur (zie pagina 3).


