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Alle rechten voorbehouden. Dit normblad mag niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geau-
tomatiseerd 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
specifiek zijn genoemd in de paragraaf distributie 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.

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 aangege-
ven akkoord te gaan met de vrijgave ervan.

Functie en naam Datum Paraaf

Verificatie
Normbladbeheerder:
ir. R. Koningen

 (5-6-2002) (w.g. RK)

Vaststelling
Hoofd Spoorwegveiligheid:
drs. W.A. Vriesendorp (5-6-2002) (w.g. PV)

0.2 Doel en functie

Het doel van dit normblad is het regelen van een vereenvoudigde procedure voor de
toelating van industrielocomotieven op onbeveiligde sporen. Deze procedure vervangt
daarvoor de toelatingsprocedure volgens het normblad M-005.

0.3 Toepassingsgebied/werkingsgebied

Dit normblad kan worden toegepast op industrielocomotieven die op onbeveiligde sporen
van het nationale spoorwegnet worden ingezet voor het uitwisselen van goederenwagens,
op grond van een rangeerovereenkomst tussen een op het hoofdnet toegelaten vervoerder
en een industriële onderneming.

Dit normblad kan ook worden toegepast in vergelijkbare situaties, zoals:
- toelating van niet-aangedreven industriële railvoertuigen;
- toelating van industrielocomotieven die op onbeveiligde sporen worden ingezet door

industriële ondernemingen die onder eigen verantwoordelijkheid rangeren;
- toelating van voertuigen van toegelaten hoofdnetvervoerders die uitsluitend plaatsge-

bonden worden ingezet, zoals wasmachinetrekkrachten.

Dit normblad is niet van toepassing op locomotieven van hoofdnetvervoerders die worden
verhuurd aan industriële ondernemingen, tenzij een locomotief duurzaam bestemd is voor
verhuur en Railned schriftelijk met de toepassing van dit normblad heeft ingestemd.

Dit normblad is niet van toepassing op industrielocomotieven die alleen rijden op raccorde-
menten die uitsluitend beheerd en gebruikt worden door de op die raccordementen aange-
sloten bedrijven.

0.4 Hogere regelgeving

Dit is een normblad als bedoeld in RRV, hoofdstuk I (algemene bepalingen).
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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 van een RnV-normblad is vermeld op het voorblad en in de
voettekst van dat normblad.
De laatst geldende versie is vermeld in een register dat verkrijgbaar is bij Railned Spoor-
wegveiligheid en dat tevens kan worden ingezien op de internetsite van Railned:
www.railned.nl.
Dit normblad treedt op (((datum))) in werking.
Uiterlijk (((datum))) dienen alle industrielocomotieven met toepassing van dit normblad te
zijn toegelaten.

0.6 Definities

Industrielocomotief
Een locomotief, rail-/wegvoertuig of ander railvoertuig met aandrijving, voor rangeren met
goederenwagens door een industriële onderneming, en toebehorend aan die onderneming
of aan een verhuurder van dergelijke locomotieven.

Onbeveiligde sporen
Sporen die niet zijn voorzien van een technische beveiliging of die door technische
middelen, zoals gegrendelde wissels of Vrijgave-Rangeren-schakelingen, kunnen worden
afgeschermd van ander spoorwegverkeer.

0.7 Ontheffingen en nadere beslissingen

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

0.8 Bezwaar

Tegen de vaststelling van dit normblad kan bezwaar worden ingediend bij Hoofd Spoorweg-
veiligheid. Dit wordt behandeld op de in hoofdstuk I van het Reglement Railverkeer beschre-
ven wijze.

0.9 Distributie

De vaststelling van dit normblad wordt bekend gemaakt aan de directie en de spoorweg-
veiligheidskundige van:
- Railinfrabeheer
- RailVerkeersleiding
- Spoorwegondernemingen, die met Railned een toegangsovereenkomst hebben
- Onderhoudsbedrijven voor rollend materieel
De tekst van dit normblad kan worden opgevraagd op de Internetsite: www.railned.nl
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1 Inleiding

Op het nationale spoorwegnet toegelaten vervoerders kunnen met industriële ondernemingen
een rangeerovereenkomst sluiten voor het onder hun verantwoordelijkheid door een industri-
ele onderneming rangeren met goederenwagens op onbeveiligde sporen van het nationale
spoorwegnet.
De daarvoor ingezette industrielocomotieven, rail/wegvoertuigen en andere hybride voertui-
gen dienen met toepassing van dit normblad door Railned1 te worden toegelaten. Vanwege
de zeer beperkte inzet van deze voertuigen en de grote verscheidenheid aan types en uitvoe-
ringen geldt hiervoor een vereenvoudigde procedure.

2 Aanvraag van toelating

Een verzoek om toelating van een industrielocomotief kan worden ingediend door:
- de hoofdnetvervoerder onder wiens verantwoordelijkheid de locomotief wordt ingezet;
- de industriële onderneming die de gebruiker van de locomotief is;
- een verhuurder van industrielocomotieven.

2.1 Bij het verzoek te verstrekken informatie

Bij het verzoek om toelating dient de volgende informatie te worden gevoegd:
- de informatie voor het kunnen invullen van de als Bijlage A opgenomen Toelatingsver-

klaring;
- een tekening met maataanduidingen van voor- en zijaanzicht, of bij ontbreken daarvan

foto's plus een opgave van voor het gebruik maatgevende hoogte- en breedtematen;
- indien aanwezig, documenten inzake een eerder verleende, binnen- en buitenlandse,

typegoedkeuring of toelating;
- indien aanwezig, documenten omtrent onderdelen waarop een EU-conformiteits-

procedure is toegepast;
- bij eerste toelating van fabrieksnieuwe of gereviseerde voertuigen een verklaring inzake

de afleveringskeuring;
- een deskundigenverklaring omtrent de technische toestand van het voertuig.

2.2 Wijziging van gebruiker

Bij overdracht van een industrielocomotief aan een nieuwe industriële gebruiker dient een
op naam van de nieuwe gebruiker gestelde toelating te worden gevraagd. Bij dit verzoek
hoeft alleen een deskundigenverklaring omtrent de technische toestand te worden ge-
voegd.
Bij definitieve buitendienststelling door sloop, export of dergelijke dient dit aan Railned te
worden meegedeeld.

3 Beoordeling

Railned beoordeelt het verzoek op basis van de verstrekt informatie. Zonodig kan nadere
informatie worden verlangd of een nader onderzoek door deskundigen worden opgedragen.

                                           
1 via Bureau Materieeltoelating van Railned Spoorwegveiligheid
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4 Behandeling

4.1 Toelatingsverklaring

Voor een toegelaten industrielocomotief wordt een Toelatingsverklaring volgens Bijlage A
afgegeven. Op de toelating zijn de in Bijlage A aangegeven algemene voorwaarden van
toepassing alsmede de door het Bureau Materieeltoelating namens Hoofd Spoorwegveilig-
heid op de Toelatingsverklaring aangegeven nadere voorwaarden.

4.2 Registratienummer

De gebruiker dient het door Railned vastgestelde registratienummer, zoals vermeld op de
Toelatingsverklaring, op het voertuig aan te brengen. Het registratienummer wordt bij
overdracht aan een andere gebruiker niet gewijzigd.

4.3 Jaarlijkse inspectie

In afwijking van de normaal geldende verplichting tot onderhoud in een erkende werk-
plaats, dient een toegelaten industrielocomotief eens per jaar op een veilige bedrijfstoe-
stand te worden onderzocht door een deskundige. Dit kan zijn:
- een technisch materieeldeskundige van de hoofdnetvervoerder onder wiens verantwoor-

delijkheid wordt gerangeerd;
- een technisch deskundige medewerker van een voor onderhoud of revisie van locomo-

tieven erkende werkplaats;
- een technisch deskundige medewerker van de fabrikant die de locomotief gebouwd

heeft, van diens importeur of van diens onderhoudsafdeling.

4.4 Inspectiebericht

De deskundige legt  in een inspectiebericht vast:
- zijn naam en hoedanigheid;
- het registratienummer van het voertuig;
- zijn oordeel of de voertuigconditie in de periode tot de volgende inspectie:

- voortzetting van het gebruik toestaat;
- veiligheidsrelevante werkzaamheden daartoe nodig zijn en hun prioriteit.

Het inspectiebericht wordt verstrekt aan de voertuighouder, de betrokken hoofdnetver-
voerder en Railned (Bureau Materieeltoelating).

5 Vergoeding

De vergoeding voor de behandeling van een toelating van een industrielocomotief bedraagt
€ 200. Bij uitsluitend een wijziging van de tenaamstelling is geen vergoeding verschuldigd.

Voor de behandeling van toelatingsaanvragen van industrielocomotieven die reeds in ge-
bruik waren op het moment van inwerkingtreding van dit normblad, is geen vergoeding
verschuldigd.
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Bijlage A MODEL TOELATINGSVERKLARING

(Zie volgende pagina)



Bureau Materieeltoelating

#TOELATING INDUSTRIELOCOMOTIEF#

Railned Spoorwegveiligheid
Bureau Materieeltoelating
Postbus 2101
3500 GC  Utrecht
Tel. 030-2359402
Fax 030-2353015

Registratienummer Railned: R-99 . .

Kenmerk: RnV/BMT/0?/K72.???.??? Blad 1 / 2

Railned B.V. - statutair gevestigd te Utrecht - Handelsregister Utrecht 30 124361

Onderstaande industrielocomotief is toegelaten voor de inzet op niet van een technische beveiliging
voorziene sporen van het nationale spoorwegnet, uitsluitend ten behoeve van de uitwisseling van
goederenwagens bestemd voor of komende van spooraansluitingen van bedrijven, volgens een
rangeerovereenkomst met een op het nationale spoorwegnet toegelaten vervoerder.
Onder sporen zonder technische beveiliging worden tevens sporen verstaan, welke
door technische middelen tijdelijk zijn afgeschermd van ander spoorwegverkeer.

Materieel-
identificatie

Fabrikant:
Bouwjaar:

Typeaanduiding:
Fabrieksnummer:

(naam en vestigingsplaats)

Technische
gegevens

Maximum snelheid:
Lengte over de buffers:

Gewicht:
Aantal assen:

Radstand:
Directe rem:

Doorgaande rem:
Parkeerrem:

Afstandsbediening:
Dodemaninstallatie:

Front-/sluitseinen:
Geluidsseinen:

Aandrijfvermogen:
Soort aandrijving:

Werking op geïsoleerde sporen:
DH/DE/DM/...
voldoende / onvoldoende

Gebruiker Bedrijfsnaam:
Afdeling:

Adres:
Plaats:

Bedrijfsaanduiding: (door de houder toegekende aanduiding van de loc)
Spoor-
locatie(s)

Onderhoud Jaarlijkse inspectie vanwege hoofdnetvervoerder: nee / ja, door:

Onderhoud geschiedt door:                                te

Nadere
voorwaarden

Zie de algemene en specifieke voorwaarden aan ommezijde

Geldigheid Tot . . . . .

Utrecht, datum
Namens Hoofd Spoorwegveiligheid,

ir E.L. Carton
Projectleider Materieeltoelating
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Algemene voorwaarden voor de toelating van industrielocomotieven
1. De toelating betreft alleen de inzet op de genoemde spoorlocatie(s).

- Voor locomotieven die kunnen worden ingezet op meerdere locaties, zoals verhuurlocomotie-
ven, is dit op de voorzijde vermeld.

- Bij inzet op een niet genoemde locatie dient aan Railned een nieuwe toelating te worden ge-
vraagd.

- Voor incidentele ritten buiten de genoemde locatie(s), zoals transport tussen locaties en over-
brenging van en naar een werkplaats, dient aan Railned een Verklaring van Geen Bezwaar te
worden gevraagd.

2. De gebruiker zorgt voor de aanwezigheid van een administratie, waaruit blijkt:
- Wanneer en door wie de jaarlijkse inspectie van de locomotief namens de hoofdnetvervoerder,

waarmee een rangeerovereenkomst is aangegaan, is uitgevoerd.
- Wanneer en door wie andere onderhouds- en inspectiewerkzaamheden zijn uitgevoerd.
- De vastgelegde uiterste datum voor de volgende inspectie en onderhoudsbeurt.
- Welke gebreken bij de inzet zijn aangetroffen en door wie deze zijn hersteld.
Op verzoek wordt deze administratie aan Railned ter inzage gegeven.

3. Bij overdracht van de locomotief aan een andere gebruiker dient deze bij Railned een nieuwe
toelating aan te vragen.

4. Het bovengenoemde registratienummer moet onuitwisbaar, contrasterend en goed leesbaar aan de
linker en de rechter zijde van de locomotief buiten op het machinistenhuis worden aangebracht in
ten minste 10 cm hoge tekens.

5. De toelating vindt plaats op grond van de over de locomotief verstrekte gegevens en de beoorde-
ling daarvan voor het specifieke gebruik als industrielocomotief. Een volledige beoordeling van het
ontwerp en de constructie van de locomotief op basis van de Railned-norm M-001 heeft door Rail-
ned niet plaatsgevonden.

Specifieke voorwaarden voor de toelating van de onderhavige industrielocomotief
6. De . . . . . . . .

- Voor . . . . .
- Bij . . . .
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