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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 (paragraaf 0.10) 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.

De Minister van Verkeer en Waterstaat is verantwoordelijk voor de kaders waarbinnen
uitoefening van het verkeer op het nationale net plaatsvindt en legt daartoe in Nederland
opererende spoorwegondernemingen verplichtingen op.

De zich ontwikkelende regelgeving van de EG voorziet in wijziging van structuren voor de
organisatorische verhoudingen in het railverkeerssysteem.
Daarbij zijn de verantwoordelijkheden voor het transport per spoor verdeeld over enerzijds
de beheerder van het net en anderzijds de vervoersondernemingen.
Voor het nationale spoorwegnet vullen namens V&W de volgende drie neutrale
taakorganisaties het begrip “infrabeheerder” in:
• Railned voor de toedeling van capaciteit op het net, toelating van materieel en verlening

van veiligheidsattesten
• NS Verkeersleiding voor het regelen van het verkeer op het net
• NS Railinfrabeheer voor verschaffing en instandhouding van de infrastructuur

Toelating van materieel op het nationale spoorwegnet is dus een aan Railned gedelegeerde
verantwoordelijkheid geworden. Railned is daarmee de enige formele instantie in Nederland
die een geldig en definitief oordeel geeft over de toelaatbaarheid van een voertuig.
Railned heeft voor de materieeltoelating een tijdelijk Buro Materieeltoelating ingericht, het
BMT.

0.1 Autorisatie

Middels zijn paraaf geeft S. Minkes als normbladbeheerder te kennen dat dit normblad
volgens de eisen van het kwaliteitssysteem van Railned Spoorwegveiligheid tot stand is
gekomen.

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:
ir. S. Minkes

Autorisatie
Hoofd Spoorwegveiligheid:
drs. W.A Vriesendorp

0.2 Doel en functie

Deze procedure is bedoeld voor vervoerders die met hun materieel op het nationale
spoorwegnet willen rijden. Uit oogpunt van veiligheid en compatibiliteit met de
infrastructuur worden voorwaarden gesteld aan de constructie en het onderhoud van dat
materieel.
Deze procedure omschrijft achtergronden, afspraken en werkwijze om materieel op het
spoorwegnet toegelaten te krijgen.

0.3 Toepassingsgebied/werkingsgebied
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Elk voertuig dat op het in dienst zijnde nationale spoorwegnet verschijnt, valt onder de
verantwoordelijkheid van een door Railned erkende Nederlandse vervoerder. Het maakt
daarbij niet uit, wie de eigenaar van dat voertuig is.

De betreffende vervoerder heeft zelf de aantoonplicht dat het materieel voldoet aan de door
Railned opgelegde eisen.

De door de vervoerder aan Railned af te leggen verantwoording over het materieel op het
nationale spoorwegnet betreft de constructie, bouw, wijziging, instandhouding,
indienststelling, inspectie en exploitatie van:

• voertuigen, waarover hij als economisch eigenaar zeggenschap heeft;
• voertuigen van derden, geen vervoerders zijnde, waarvoor hij bij overeenkomst deze

verantwoordelijkheid tegenover anderen aanvaardt;
• voertuigen van andere (binnen- en buitenlandse) vervoerders, waarmee hij regelingen

heeft getroffen om te waarborgen dat uitgewisselde voertuigen aan overeenkomstige
eisen voldoen als zijn eigen voertuigen

N.B.: Voertuigen van buitenlandse spoorwegmaatschappijen, die zijn aangesloten bij het
RIV of RIC en die voldoen aan de technische eisen van het RIC of RIV, worden voorlopig
nog toegelaten zonder dat de Nederlandse vervoerder vooraf hoeft aan te tonen, dat zij aan
de Nederlandse eisen voldoen.
De verplichtingen die uit de RIV en RIC overeenkomsten voortvloeien voor de aangesloten
vervoerders worden tijdelijk nog als voldoende zekerheid voor de veilige toestand van het
materieel beschouwd.
Bij zich voordoende incidenten met RIV/RIC materieel moet de vervoerder echter alsnog
aantonen dat aan alle eisen is voldaan.

0.4 Hogere regelgeving

Dit is een normblad als bedoeld in RRV, hoofdstuk I (algemene bepalingen).
Dit normblad geeft een nadere uitwerking van het RRV, hoofdstuk IV (Materieel):
Materieel wordt pas in dienst gesteld, nadat is vastgesteld dat dit aan de voorwaarden
voor inzet op het nationale spoorwegnet voldoet. Deze voorwaarden worden vastgesteld
door Hoofd Spoorwegveiligheid. Een voertuig dat niet aan de gestelde eisen voldoet, mag
alleen na schriftelijke toestemming van Hoofd Spoorwegveiligheid in dienst worden gesteld.

0.5 Inwerkingtreding

Dit is de eerste versie van dit RnV-normblad.
Bij de toepassing van dit normblad dient te worden nagegaan, of dit de laatst geldende
versie is. Het versienummer is vermeld op het voorblad en in de voettekst van dit
normblad.
De laatst geldende versie is vermeld in het normenregister dat verkrijgbaar is bij Railned
Spoorwegveiligheid.
Dit normblad treedt op 15 april 1998 in werking.

0.6 Definities

Zie het RRV, hoofdstuk IV (Materieel)

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.
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0.8 Bezwaar/Beroep

Indien de aanvrager van toelating of erkenning niet akkoord gaat met de uitslag van de
beoordeling door het Buro Materieeltoelating staat de weg open tot het indienen van een
bezwaar bij Directeur Railned. Deze zal, afhankelijk van de zich voordoende situatie zo
nodig op basis van uitspraken van deskundigen of autoriteiten beoordelen of er aanleiding
is tot wijziging van de uitslag.

Tegen een besluit van Directeur Railned kan bij de minister van Verkeer en Waterstaat
bezwaar worden aangetekend.

In uiterste instantie staat de weg naar de civiele rechter open.

0.9 Kosten en facturering

De aan materieeltoelating en werkplaatserkenning verbonden kosten worden ieder jaar in
een separaat tarievenblad gepubliceerd.
De facturering en betalingsvoorwaarden worden per geval afzonderlijk vastgelegd.
In bijlage A zijn de tarieven voor 1998 vastgelegd.

0.10 Distributie

Dit normblad wordt standaard verstrekt aan de directie van:
• Railned
• NS Railinfrabeheer
• NS Verkeersleiding
• NS Materieel
• Vervoerders
• Onderhoudsbedrijven
• NS Materieel

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.

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

De aan het materieel te stellen eisen houden verband met:
• de veiligheid van het verkeer en de veiligheid voor reizigers, personeel en omgeving;
• de eisen in verband met de compatibiliteit met de infrastructuur;
• de eisen vanwege gezamenlijk gebruik van de infra;
• de eisen die de taakorganisaties moeten opleggen om zelf te kunnen voldoen aan

milieuvergunningen;
• een unieke identificatie, zodat herkenning en beheersing mogelijk is.

Railned baseert zich daarbij op de eisen, verzameld uit de (voormalige) NS-, UIC-, nationale
en Europese regelgeving, alsmede op ervaringsgegevens die op genoemde aspecten
betrekking hebben.
Toetsing op andere wetgeving, waaronder arbowetgeving, wordt in principe niet
uitgevoerd, tenzij er een relatie is met bovenstaande eisen.

De voorwaarden voor toelating hebben zowel betrekking op de constructie, bouw en
wijziging als op inspecties, onderhoud en exploitatie van het materieel.

2 WERKWIJZE

De manier, waarop Railned aan de materieeltoelating invulling geeft, heeft een tijdelijk
karakter. De verwachting is namelijk, dat er op termijn zogenaamde “notified bodies”
(nobo’s) zullen ontstaan, die geautoriseerd zijn om materieel op deskundige en neutrale
wijze te beoordelen, toe te laten en die onder toezicht van Railned opereren. Zolang er
echter nog niet zulke nobo’s zijn, geldt voor materieeltoelating de voorliggende procedure,
die de vereisten voor neutrale en deskundige toelating waarborgt.

Railned heeft voor de materieeltoelating een tijdelijk Buro Materieeltoelating ingericht, het
BMT. Dit BMT beperkt zich nadrukkelijk tot het beoordelen van de door vervoerders /
materieeleigenaren en onderhoudsbedrijven gepresenteerde informatie, die betrekking moet
hebben op alle relevante aspecten voor materieeltoelating dan wel erkenning van
onderhoudsbedrijven.
De aanvrager van toelating of erkenning heeft zelf de aantoonplicht/bewijslast dat voldaan
wordt aan de eisen, die door Railned worden gesteld.

De relevante beoordelingsaspecten zijn in normen vastgelegd en dienen in toetsbare vorm
aan het BMT te worden aangeleverd.

Desgewenst adviseert het BMT vervoerders bij het samenstellen van het toelatingsdossier
over de uit te voeren onderzoekingen en beproevingen. Ook kan worden geadviseerd
omtrent partijen en offertes daarvan, die de vervoerder daarbij kunnen ondersteunen.

Railned maakt onderscheid naar de volgende drie processen m.b.t. materieeltoelating:
• De technische toelating (typetoelating)

Het ontwerp zowel als een representatief prototype van het toe te laten materieel
wordt hierbij getoetst aan de in Railned-normbladen aangegeven ontwerpnormen en
ontwerpeisen. Eventuele constructiewijzigingen aan reeds toegelaten materieel die de
toelatingseisen raken, dienen een herbeoordeling te ondergaan.

• De serietoelating
Hierbij wordt vastgesteld of de serie-exemplaren van het materieel conform de bij de
typetoelating vastgestelde kenmerken zijn gebouwd.

• De onderhoudseisen
De conditie van het materieel moet worden zekergesteld door het toepassen van
onderhoudszorg, die wordt uitgevoerd door daartoe door Railned erkende
onderhoudsbedrijven.
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Slechts indien alle drie processen met goed gevolg zijn doorlopen, kan het materieel
daadwerkelijk worden toegelaten. De kans, dat zich risicovolle incidenten door falen van
het materieel voordoen, is daarmee aanvaardbaar klein.

Als aan de voorwaarden voor typetoelating, serietoelating en onderhoud is voldaan, kan
het materieel, door middel van een door Railned geaccordeerde indienststellingsaan-
schrijving en opname in het materieelregister van de vervoerder in dienst worden gesteld.

3 TYPETOELATING

Al het materieel, dat op het in dienst zijnde nationale spoorwegnet verschijnt, dient over
een typetoelating van Railned te beschikken. Het maakt daarbij niet uit of het nieuw dan
wel bestaand materieel betreft.

Typetoelating houdt in, dat het materieel inclusief al zijn kritische systemen en
componenten (zowel v.w.b. het ontwerp als in gebouwde toestand) is gecontroleerd op de
relevante constructieve aspecten en waarbij Railned tot positieve bevindingen is gekomen.

Er wordt daarbij veel waarde gehecht aan het op bevredigende wijze doorlopen (hebben)
van een validerings- en beproevingsprogramma, waarmee aangetoond wordt dat het
materieel voldoet aan de vastgelegde materieelkenmerken en -eisen.

In het beoordelingsproces kunnen de volgende stappen worden onderkend:

• De ontwerpbeoordeling
In deze fase wordt het technische ontwerp beoordeeld op zijn deugdelijkheid ten
aanzien van ontwerpcriteria, constructietechnieken, bouwmethoden, en de bedoelde
exploitatieve inzet. De berekeningen worden gecontroleerd op de geldende
voorschriften, en de documentatie wordt op zijn compleetheid en kwaliteit nagezien.

• De prototypebeproeving
De verificatie van de kritische eigenschappen van het ontwerp vindt plaats d.m.v. het
uitvoeren van beproevingen en testen aan één of meer prototypes of eerste exemplaren
van de bouwserie. Van te voren moet hiervoor met Railned een beproevingsprogramma
zijn overeengekomen en vastgelegd.

• De bedrijfservaringen
Uiteindelijk bepalen de ervaringen in het bedrijf, of het materieel definitief voldoet aan
alle eisen van veiligheid en compatibiliteit.

In het algemeen zal een definitieve toelating eerst verkregen worden nadat er voldoende
bedrijfservaringen zijn opgedaan. Er kan in de voorafgaande fases wel worden gereden met
voorlopige of tijdelijke technische toelatingen om beproevingen en bedrijfservaring mogelijk
te maken.

Er wordt overgegaan tot een typetoelatingsprocedure als sprake is van eerste toelating op
het nationale net van nieuw of bestaand, nog onbekend, materieel. Hiervoor geldt de
standaard procedure.

Voor bestaand naterieel zullen meestal reeds alle noodzakelijke gegevens over
ontwerpbeoordeling, prototypebeproeving en bedrijfservaringen voorhanden zijn. Zolang er
nog geen Europese of bilaterale afspraken over wederzijdse erkenning tussen toelatende
instanties bestaan zal Railned ook op bestaand materieel een volledige beoordeling
uitvoeren.
Railned zal overigens het totstandkomen van zulke wederzijdse erkenningsafspraken
stimuleren.
In sommige gevallen kan een vereenvoudigde procedure worden gehanteerd, bijvoorbeeld
bij:
§ wijzigingen aan bestaand materieel dat reeds over een typetoelating beschikt;
§ zeer incidenteel op het nationale spoorwegnet verkerende materieelsoorten;
§ tijdelijke toelating voor bepaalde proefritten onder voorwaarden.
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Zie hiervoor het gestelde in paragraaf 3.2 .

3.1 Standaardprocedure

Fase 1: Initiële informatie aan vervoerders/materieeleigenaren/fabrikanten e.d.

De belanghebbende partij bij materieeltoelating is in het algemeen een vervoerder, een
materieeleigenaar die geen vervoerder is, of een fabrikant of importeur van
spoorwegmaterieel.
Vragen om informatie over het toelatingsproces kunnen bij het BMT worden ingediend. Het
BMT kan toelichting geven over de procedure en de manier waarop toelating in het
betreffende geval tot stand kan komen.

In essentie komt het er op neer, dat de aanvrager moet aantonen, dat het betreffende
materieel voldoet aan de eisen, gesteld in RnV-normblad M-001.

Het BMT adviseert vervoerders desgewenst over het samenstellen van het
toelatingsdossier, over de (nog) uit te voeren onderzoekingen en beproevingen, alsmede
omtrent partijen die daar gedegen uitvoering aan kunnen geven.

Het BMT zal echter uitdrukkelijk niet als intermediair of opdrachtgever optreden voor
onderzoeken, te concipiëren materieelaanpassingen of ontwikkelingsadviezen die behoren
bij de bewijslast van de belanghebbende partij bij de materieeltoelating.

De initiële informatie over de procedures en kosten, verbonden aan de materieeltoelating, is
van oriënterende aard, vrijblijvend, kortdurend en daarom kostenloos voor de aanvrager.

Fase 2: Aanvraag voor toelating van materieel

De vervoerder of materieeleigenaar dient een schriftelijk verzoek in bij het BMT om het
betreffende materieel toe te laten op het nationale spoorwegnet.
Dit verzoek dient vergezeld te gaan van toereikende informatie, die helder inzicht geeft in
de specifieke constructiekenmerken, berekeningen, tekeningen, onderzoeksrapporten, etc
die aantonen dat het materieel voldoet aan de eisen van RnV-normblad M-001.
Op basis van deze initiële informatie vindt een eerste beoordeling plaats en wordt een
offerte gemaakt voor de totale toelatingsbeoordeling door het BMT.

Er worden daarom hoge kwaliteitseisen gesteld aan de aangereikte informatie. Bij
onvoldoende of kwalitatief slechte aangeleverde informatie kan de aanvraag worden
afgewezen.

Voor de behandeling van de aanvraag wordt een vast bedrag in rekening gebracht.

Fase 3: Offertefase

Het BMT offreert op basis van de aanvraaggegevens de kosten, die aan het
toelatingsonderzoek zijn verbonden, en stelt daarbij zonodig voorwaarden. In de offerte
wordt er van uitgegaan dat tijdens het onderzoek goed beoordeelbare en volledige
documentatie wordt aangeleverd (bij voorkeur in de Nederlandse taal). Voorts wordt
geanticipeerd op een uiteindelijk positief beoordelingsresultaat.
Zonodig wordt aangegeven welke aanvullende informatie nodig is, om een verantwoorde
beoordeling mogelijk te maken.

Al naar gelang de complexiteit en de innovaties van het betreffende (nieuwe) materieel
kunnen offertes zeer in hoogte verschillen. In het algemeen zal de toelating van reeds
bestaand materieel aanzienlijk eenvoudiger zijn dan die van nieuw materieel.

Uiterlijk 1 maand na binnenkomst van de aanvraag wordt offerte uitgebracht of uitsluitsel
gegeven.
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Fase 4: Opdracht/opdrachtacceptatie

De aanvrager geeft op basis van de offerte van het BMT en eventueel nader overleg een
schriftelijke opdracht aan het BMT.
In de opdracht zijn de definitieve voorwaarden en afspraken t.a.v. de uiteindelijke strekking
van de erkenning, de planning en de kosten helder vastgelegd.
Het BMT bevestigt schriftelijk de acceptatie van de opdracht en de voorwaarden waaronder
het onderzoek zal worden verricht.

Fase 5: Toelatingsonderzoek

Het toelatingsonderzoek wordt uitgevoerd conform de opdracht/opdrachtacceptatie.
Lopende het toelatingsonderzoek kunnen omstandigheden optreden, die een bijstelling van
de opdracht nodig maken. Gedacht kan worden aan materieel, dat bij nader onderzoek niet
aan de normen voldoet en waarvoor een aparte “fitness for use”-beoordeling moet
plaatsvinden.

De doorlooptijd van het onderzoek is sterk afhankelijk van de omvang en aard van het
project. In de opdracht worden hierover afspraken gemaakt.

Fase 6: Typetoelating

Bij een positieve beoordeling van alle relevante aspecten op basis van de aangeleverde
informaties wordt een verklaring voor (voorlopige, tijdelijke of definitieve) typetoelating
verstrekt. Hierbij kunnen voorwaarden en beperkingen zijn aangegeven als weliswaar niet
volledig aan alle eisen wordt voldaan, maar er ook geen reden aanwezig is, om een
volledige weigering af te geven.

Een definitieve toelating heeft geen onbeperkte geldigheid. Als er gedurende de exploitatie
twijfel ontstaat aan de veiligheid of compatibiliteit met de infrastructuur, kan de
typetoelating worden opgeschort of ingetrokken.
Evenzeer kan opschorting/intrekking plaatsvinden als oud of bestaand materieel niet meer
voldoet aan de huidige of veranderde eisen.

Na opschorting/intrekking kan een hertoelatingsproces plaatsvinden als nader onderzoek is
verricht of indien er wijzigingen zijn aangebracht die de problemen oplossen.

Indien er wijzigingen aan reeds toegelaten materieel worden aangebracht die invloed
(kunnen) hebben op toelatingsaspecten, is eveneens een hertoelating verplicht.

De verantwoordelijke vervoerder is verplicht om dergelijke wijzigingen aan te melden.

3.2 Vereenvoudigde procedure

Er kunnen zich omstandigheden voordoen, dat de standaard procedure een te zwaar middel
is, voor de betreffende typetoelating. Daarbij moet gedacht worden aan incidentele doch
wel noodzakelijke ritten met bijvoorbeeld buitenlands materieel, wegonderhoudsmachines,
proefritten met nieuw of gewijzigd materieel e.d., maar ook aan kleine wijzigingen aan het
materieel.

Per geval afzonderlijk zal door BMT worden bepaald of het verantwoord is om van een
complete typebeoordeling af te zien. Hierbij moet in ieder geval rekening worden gehouden
met op dat geval toegesneden plaatsvervangende praktijkinspecties ter vaststelling van de
momentane conditie, bijzondere vervoersvoorwaarden en de bewaking daarop.
Bij langduriger geldigheid van toelating gelden hier dezelfde beperkingen als genoemd in
paragraaf 3.1  fase 6.

Bij toepassing van een vereenvoudigde procedure zal altijd een kostendekkende vergoeding
voor de beoordelings- en toelatingswerkzaamheden van het BMT in rekening worden
gebracht.
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4 SERIETOELATING

In overleg met de aanvrager wordt vastgesteld, welke beoordelingsactiviteiten nodig zijn
om ervan verzekerd te zijn, dat alle materieeleenheden conform het type zijn gebouwd. De
omvang van het beoordelingswerk van het BMT voor de serietoelating is sterk afhankelijk
van de kwaliteit van de fabrikant en de door de aanvrager ingeschakelde keuringsinstanties.

Het BMT zal normaliter zelf geen keuringsbureau contracteren, behalve indien in gevallen
van twijfel aan de kwaliteit door het BMT zelf een keuringsbureau moet worden
ingeschakeld om steekproefcontroles uit te voeren om zicht te krijgen op de kwaliteit van
de bouwkeuring en de gegenereerde dossiers met bouw- en afnameprotocollen.

Bij bestaand materieel zal tenminste een intake-keuring door een voor alle partijen
acceptabel (deskundig) keuringsbureau moeten plaatsvinden. Dit kan ook gebeuren door
bijvoorbeeld een door Railned erkende werkplaats die het preventieve onderhoud gaat
uitvoeren.

5 ONDERHOUDSEISEN

Naast het voldoen aan de eisen voor technische toelating, dient het materieel gedurende de
exploitatieperiode ook in goede en veilige conditie te blijven. De daarvoor benodigde
preventieve onderhoudszorg moet op deskundige wijze worden beheerst en uitgevoerd.

Hiervoor is een systematiek van erkenning van onderhoudsbedrijven voor
spoorwegmaterieel ontwikkeld, die is vastgelegd in RnV-richtlijn M-004. Deze houdt in dat
vervoerders op het nationale spoorwegnet verplicht zijn, om materieel, dat in hun register
staat ingeschreven, bij een door Railned erkend onderhoudsbedrijf te (laten) onderhouden.

Daarmee is een kader geschapen voor de beheersing van de materieelconditie, zodat de
kans op risicovolle incidenten met de materieelconditie als oorzaak, aanvaardbaar klein
wordt.

5.1 Standaard procedure

Fase 1: Initiële informatie aan vervoerders en onderhoudsbedrijven

De belanghebbende partijen zijn hier i.h.a. vervoerders en onderhoudsbedrijven, die van het
BMT toelichting kunnen krijgen over de procedure en de achterliggende gedachten bij het
erkenningsproces voor onderhoudsbedrijven.
In RnV-richtlijn M-004 is beschreven, aan welke eisen een onderhoudsbedrijf dient te
voldoen om een erkenning van Railned te verkrijgen.
Deze initiële informatie over de procedure en kosten verbonden aan de erkenning is zuiver
oriënterend van aard, vrijblijvend, kortdurend en kostenloos.

Fase 2: Aanvraag tot erkenning door Railned

De vervoerder of het onderhoudsbedrijf dient een schriftelijk verzoek in bij het BMT om
door Railned te worden erkend voor onderhoud aan een bepaalde materieelsoort.
Dit verzoek dient vergezeld te gaan van relevante informatie over het bedrijf en het
gehanteerde onderhoudssysteem, zodat er helder inzicht wordt verschaft over alle in RnV-
richtlijn M-004 genoemde voorwaarden.
De omvang en inhoud (soorten materieel, soorten onderhoud, specifieke technologieën,
eventuele onderleveranties) van de gewenste erkenning moeten duidelijk zijn aangegeven.

Voor de behandeling van de aanvraag wordt een vast bedrag in rekening gebracht.

Indien de aangeleverde initiële informatie onvoldoende inzicht geeft of van slechte kwaliteit
is, kan de aanvraag worden afgewezen.
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Fase 3: Offertefase

Binnen 1 maand na ontvangst van de aanvraag offreert het BMT de kosten en voorwaarden
die aan het onderzoek voor de gewenste erkenning zijn verbonden.
Daarbij wordt ook aangegeven welke aanvulling op de initiële informatie nog moet worden
aangeleverd om het dossieronderzoek mogelijk te maken en hoe de uiteindelijke praktische
bedrijfsbeoordeling zal plaatsvinden.

De omvang van de erkenning en de complexiteit van de bedrijfsstructuur zijn van invloed
op de omvang van het onderzoek en dus op de hoogte van de offerte.

Fase 4: Offerteacceptatie/opdracht

De aanvrager geeft op basis van de offerte en eventueel nader overleg een schriftelijke
opdracht aan het BMT.
In de opdracht zijn expliciete vastleggingen opgenomen voor voorwaarden, afspraken,
restricties, strekking van de gevraagde erkenning, planning, en kosten.
Het BMT bevestigt de opdracht en voorwaarden waaronder het onderzoek zal worden
uitgevoerd.

Fase 5: Bedrijfsbeoordeling

Zodra de noodzakelijke dossiers compleet zijn, kan de bedrijfsbeoordeling van start gaan.
Na positieve beoordeling van de dossiers zal worden overgegaan tot één of meer
bedrijfsbezoeken door onafhankelijke deskundigen van Railned.
Deze stellen vast of het bedrijf voldoet aan de Railned-eisen en de algemeen in Nederland
gebruikelijke kwaliteitsstandaarden en of de voorinformatie conform is geï mplementeerd.

De duur van deze fase bedraagt voor een gemiddeld bedrijf ongeveer 2 maanden en
resulteert in een oordeel over een (eventueel voorwaardelijke) erkenning of in een afwijzing.

Fase 6: Erkenning

Op basis van de beoordelingsresultaten kan Railned besluiten over te gaan tot een
voorlopige, voorwaardelijke of definitieve erkenning; ook is een afwijzing mogelijk.

Een voorlopige erkenning zal worden gegeven als er geen doorslaggevende twijfels zijn,
maar nog wel aanvullende maatregelen moeten worden getroffen of nadere bewijsvoering
moet worden geleverd.
Met een voorlopige erkenning door Railned mag onder voorwaarden in Nederland
geregistreerd materieel worden onderhouden, voorzover dit materieel althans binnen de
erkenning valt.

De erkenning wordt in een certficaat vastgelegd, waarin is aangegeven voor welke
aktiviteiten de erkenning geldt en/of waarvoor beperkingen bestaan.

De erkenning door Railned is voor een periode van maximaal 3 jaar geldig. Voor verlenging
van de erkenning vindt door Railned een nieuw onderzoek plaats. Dit nieuwe onderzoek
moet tijdig door het betreffende onderhoudsbedrijf worden aangevraagd.
De inhoud van de erkenning kan naderhand worden uitgebreid of gewijzigd. Daartoe is wel
een nieuw onderzoek vereist.

Een erkenning kan door Railned worden ingetrokken, zie RnV-richtlijn M-004.
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5.2 Vereenvoudigde procedure

Voor sommige bestaande zeer kleine onderhoudsbedrijven kan de standaard-procedure een
te zware eis zijn.
Rekening houdend met de aard en omvang van de aan het materieel te verrichten
werkzaamheden kan het BMT bij grote uitzondering afzien van de in RnV-richtlijn M-004
gestelde eis inzake het bezitten van een kwaliteitscertificaat.
In plaats daarvan zal het BMT zich dan beperken tot een beoordeling van de
kwaliteitsbeheersing van dat bedrijf.
De erkenning van dat bedrijf voor het uitvoeren van onderhoud kenmerkt zich door strikte
voorwaarden waaronder aan specifieke materieelsoorten voor specifieke werkzaamheden
mag worden gewerkt. Een dergelijk bedrijf zal zich geen door Railned erkende werkplaats
mogen noemen.

6 INDIENSTSTELLING

De vervoerder is verplicht om de toelating van het bij hem geregistreerde materieel te
publiceren in een indienststellingsaanschrijving. Hierin zijn gegevens opgenomen omtrent
het voertuig, de inzetvoorwaarden en -beperkingen, het onderhoud, de serienummering, de
fabrikant, het bouwjaar etc, die van belang zijn als inlichtingenbron voor partijen die tijdens
de exploitatie en/of calamiteiten met dat materieel worden geconfronteerd.

De inhoud en de verspreiding van de indienststellingsaanschrijving wordt, nadat de
toelating door de aanvrager is verkregen, in overleg met het BMT vastgesteld.
Een indienststellingsaanschrijving moet door Railned gewaarmerkt zijn en dient tevens als
vastlegging van de toelating van het betreffende materieel op het nationale spoorwegnet.

De vervoerder is verplicht een voor Railned toegankelijk register bij te houden van al het
onder zijn verantwoordelijkheid in dienstgestelde materieel.
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Bijlage A   Tarieven 1998

Voor 1998 zijn de onderstaande tarieven van kracht:

§ Beoordeling van een aanvraag voor een typetoelating, een serietoelating, of een
erkenning van een onderhoudsbedrijf (per lokatie):
Hiervoor geldt een vast tarief van Hfl 4500. per aanvraag.

§ Standaard beoordeling van de materieelgegevens (typetoetsing), de bouwgegevens
(serietoetsing), of van een te erkennen werkplaats:
Er wordt een op de omvang van het werk toegesneden offerte uitgebracht. Hierbij kan
per geval een vaste prijs worden overeengekomen of in regie worden beoordeeld tegen
een uurtarief van Hfl 221.

§ Vereenvoudigde toelating of erkenning:
Er wordt een op de omvang van het werk toegesneden offerte uitgebracht. Per geval
kan worden afgesproken het werk te verrichten voor een vaste prijs op basis van regie
tegen een uurtarief van Hfl 221.

§ Administratieve afronding van de typetoelating, de serietoelating of de
werkplaatserkenning:
Hiervoor geldt een vast tarief van Hfl 2250 per geval.

§ Verificatie en waarmerking van de indienststellingsaanschrijving (of wijzigingen ervan):
Hiervoor geldt afhankelijk van de omvang van het werk dat de gewerkte uren tegen een
tarief van Hfl 221. in rekening worden gebracht.

§ Wijzigingen aan het materieel, onderdelen of componenten, sanering van verouderde of
verlopen toelatingen, verlenging van erkenningen:
Per geval wordt hiervoor een vaste prijs af gesproken of gewerkt op basis van regie
(uurtarief Hfl 221.)


