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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 concept 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:
Ing. J.J. Schenk

Vaststelling
Hoofd Spoorwegveiligheid:
Drs. W.A Vriesendorp

0.2 Doel en functie

De indienststellingsaanschrijving heeft als doel de taakorganisaties en de eigen organisatie
van de houder te informeren over de (technische) kenmerken en eigenschappen van het
rollend materieel. Deze gegevens zijn van belang voor de partijen die tijdens de exploitatie
en/of bij incidenten met het rollend materieel worden geconfronteerd.

0.3 Toepassingsgebied/werkingsgebied

Dit normblad is van toepassing op alle railvoertuigen, die voor inzet op het nationale
spoorwegnet zijn toegelaten.

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) en RnV
normblad M-005 “Procedure voor de toelating van materieel op het nationale
spoorwegnet”.

0.5 Inwerkingtreding

Deze versie 1 vervangt het eerder verschenen voorlopige normblad versie 0.3 van 24 juni
1998 dat betrekking heeft op de indienststellingsaanschrijving.
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.
Deze versie van dit normblad treedt op 1 juni 2000 in werking.

Houders dienen binnen 6 maanden na inwerkingtreding van dit normblad voor al hun
railvoertuigen gewaarmerkte indienststellingsaanschrijvingen conform dit normblad te
hebben. Indien deze termijn voor een bepaald type materieel niet redelijk haalbaar is, dient
bij Hoofd Spoorwegveiligheid verlenging te worden aangevraagd.
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0.6 Definities

Houder
De definitie van "houder" zal in de nieuwe spoorwegwet zijn vastgelegd. Zolang de nieuwe
spoorwegwet nog niet van kracht is, wordt de volgende definitie aangehouden:
Onder de houder van een railvoertuig wordt verstaan degene die als eigenaar of anderszins
bevoegde dit voertuig duurzaam als transportmiddel economisch exploiteert en
verantwoordelijk is voor de aansturing van het onderhoud.
Vervoerder
Spoorwegonderneming, die met Railned een toegangsovereenkomst heeft
Inzettoelatingscertificaat
Het door Railned uitgegeven certificaat, waaruit blijkt dat het betreffende railvoertuig voor
inzet is toegelaten tot het nationale spoorwegnet.

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 Distributie

Een origineel exemplaar van dit normblad wordt standaard verstrekt aan de directie en de
spoorwegveiligheidskundige van:
• Railned
• Houders van railvoertuigen
• Spoorwegondernemingen, die met Railned een toegangsovereenkomst hebben
• NS Railinfrabeheer
• NS Verkeersleiding

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

De houder is verantwoordelijk voor het opstellen, up-to-date houden en verstrekken van
een indienststellingsaanschrijving voor elk railvoertuigtype, dat hij exploiteert op het
nationale spoorwegnet.

De indienststellingsaanschrijving heeft als doel de taakorganisaties en de betrokken
vervoerders te informeren over de (technische) kenmerken en eigenschappen van het type
railvoertuig. Deze gegevens zijn van belang voor de partijen die in verband met het vervoer
en/of bij incidenten met dit materieel worden geconfronteerd.

De vereiste gegevens zijn in hoofdstuk 2 opgesomd.
Voor de inzet van treinen zijn bepaalde gegevens nodig om te beoordelen of de betreffende
materieelsamenstelling al dan niet met beperkingen kan worden ingezet. Deze gegevens
dienen eenvoudig toegankelijk te zijn en moeten in de vorm van een standaardtabel (zie
bijlage A) deel uitmaken van de indienststellingsaanschrijving.

De indienststellingsaanschrijving vermeldt niet op welke delen van het nationale spoorweg-
net het rollend materieel is toegelaten. Deze gegevens kunnen namelijk in de loop der tijd
wijzigen. Ze worden vermeld op het betreffende inzettoelatingscertificaat en daarnaast
opgenomen in het door Railned beheerde TKR (Toelating Krachtvoertuigen en Rijtuigen).

Voor de Regionale Eenheden van Railned Spoorwegveiligheid is de indienststellings-
aanschrijving de eerste informatiebron bij veiligheidsonderzoeken.
De indienststellingsaanschrijving dient tevens om de calamiteitenorganisatie van NS
Verkeersleiding te voorzien van de benodigde gegevens die noodzakelijk zijn om hun taak
adequaat te kunnen uitvoeren. Over de inhoud van deze gegevens (zie §2.4.7) moet
tevoren afstemming zijn gepleegd met de calamiteitenorganisatie van NS Verkeersleiding.

1.1 Waarmerking

De indienststellingsaanschrijving dient vóór de reguliere inzet van het materieel te zijn
uitgegeven en door Railned Bureau Materieel Toelating (BMT) te zijn gewaarmerkt.
Indien de in een indienststellingsaanschrijving vermelde gegevens wijzigen of worden
aangevuld, dient de houder een nieuwe indienststellingsaanschrijving aan BMT ter
waarmerking aan te bieden.

1.2 Verdeling

Na waarmerking dient de houder de indienststellingsaanschrijving als volgt te verstrekken:
• Hoofd Railned Spoorwegveiligheid
• De hoofden van de Regionale Eenheden van Railned Spoorwegveiligheid
• Hoofd Railned Capaciteitsplanning
• Hoofd Railned Capaciteitstoedeling
• Directeur NS Verkeersleiding
• Directeur NS Railinfrabeheer
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2 VEREISTE GEGEVENS

In dit hoofdstuk is gerubriceerd aangegeven welke gegevens de indienststellings-
aanschrijving minstens dient te bevatten. Gegevens, welke niet relevant zijn voor het
betreffende materieel, kunnen worden weggelaten.
Indien het materieel bijzondere constructies en/of eigenschappen heeft, die volgens dit
hoofdstuk niet verplicht in de indienststellingsaanschrijving moeten zijn opgenomen, wordt
aangeraden dit tóch op te nemen ter informatie aan betrokkenen.
Voor een eenduidige lay-out wordt geadviseerd de onderstaande volgorde van rubricering
aan te gehouden. De met een * gemarkeerde punten zijn in het type- en/of inzettoelatings-
certificaat opgenomen en moeten daaraan gelijk zijn.

2.1 Algemene informatie

• Toelating door Railned Spoorwegveiligheid BMT onder certificaatnummer …......
• Eigenaar / houder *
• Benaming materieelsoort, verkorte benaming (type) *
• Bouwjaar *
• Voertuignummers *
• Globale beschrijving incl. aanzichttekeningen (eventueel foto)
• Hoofdleverancier
• Onderleveranciers van:

- draaistellen
- wielstellen
- vermogens/tractie installatie
- reminstallatie
- dieselmotor
- elektrische uitrusting

2.2 Inzetbaarheid

• Lengte (+ lengte over buffers) *
• Profielreferenties *
• Totaalgewicht (leeg en beladen) *
• Mogelijke samenstellingen (w.o. maximale treinlengte)
• Ton/meter gewicht
• Aslasten *
• Asafstanden *
• Capaciteiten (lading/reizigers)
• Maximum snelheid *
• Minimaal te berijden boogstralen leeg en beladen *
• Koppelbaarheid / combinatiemogelijkheden
• Maatregelen bij opzendingen
• Beremming, remsysteem, remregimes, remgewichten *
• Beremming bij afgesloten remmen (factor “afgesloten rem”)
• Gegevens t.b.v. rijtijdberekeningen:

- Trekkrachtkarakteristiek van v=0 km/h tot en met de maximale snelheid in stappen
van 5 km/h

- Weerstandscoëfficienten (loopweerstand, snelheidsafhankelijke loopweerstand,
kop/staart weerstand)

• Tonnentafel (massa/snelheid/hellingpromillage)
• Detectie: brengt wel, niet of onder voorwaarden de vereiste kortsluiting van de

spoorstaven tot stand
• Type ATB * (ATB EG, ATB NG, Indusi, TBL1, ETCS level 1, 2, 3  etc.)
• Communicatievoorzieningen * (Telerail o.i.d.)
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2.3 Documentatie

In de indienststellingsaanschrijving dient te worden vermeld, welke andere documentatie is
uitgegeven voor het betreffende materieel, zoals:
• Bedieningshandleiding
• Materieelgids/storingsgids
• Materieelbeschrijving
• Onderhoudssysteem
Het is voldoende om alleen de titel en/of het kenmerk en de uitgever/beheerder te
vermelden.

2.4 Subsystemen

2.4.1 Voertuigbak
• Interieur
• Stoot- en trekwerk
• Bijzondere voorzieningen (bijvoorbeeld lift, doorloopkop)
• Verlichting / noodverlichting
• Deuren / deursluiting / vergrendeling / deur-nood-open (exterieur en interieur)
• Vluchtwegen, noodvoorzieningen
• Profiel en profieloverschrijding

2.4.2 Loopwerk/draaistellen
• Soort draaistel
• Soort assen, wielen en lagers
• Wielflenssmering
• Zandstrooiers

2.4.3 Remmen
• Doorgaande zelfwerkende rem
• Bijzondere remsystemen (Hoge druk rem, EP-rem, magneetrem, ED-rem,

handrem/parkeerrem etc)
• Antiblokkeerinstallatie
• Lastafremming (automatisch, leeg/beladen omstelinrichting)
• Remregimes (R/P/G omstelinrichtingen, P+E)

2.4.4 Tractie
• Tractie vorm, type krachtbron
• Soort, type krachtoverbrenging
• Vermogenselektronica
• Stroomafnemer
• Hoogspanningsveiligheid
• Stoorstroomdetectie
• Retourstroom

2.4.5 Overige energiesystemen
• Laagspanningsvoorziening
• Depotvoeding
• Luchtlevering
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2.4.6 Uitrusting en inventaris
• Dodeman
• Omroep
• Front- en sluitseinen
• Geluidsseinen
De aanwezigheid en de plaats van:
• Automatische ritregistratie (signalen / uitlezing)
• Noodrem / noodremonderdrukking
• Brandblusmiddelen
• EHBO-middelen
• Seinmiddelen (kortsluitkabel, vlag, noodseinlantaarn)
• Andere nood- en hulpmiddelen

2.4.7 Noodvoorzieningen
• hersporingsvoorzieningen:

- plaats hefpunten
- capaciteit hefpunten
- vrije cilindrische ruimte onder hefpunten
- benodigde hijshaken
- ruimte onder de bak voor hijsbanden/kettingen ter plaatse van de hefpunten
- gewicht per draaistel
- bevestigingsmethode draai- en wielstellen aan de bak bij heffen
- blokkeringsmethode van as- en veerspel
- bijzondere maatregelen voordat met heffen kan worden gestart

• wegsleepvoorzieningen:
- Als trekkracht eventuele voorwaarden, maximale belasting, e.d.
- Als gesleept materieel (ook afzonderlijke treindelen bij treinstellen) eventuele

voorwaarden;
- Mogelijkheden tot koppelen:

- met stroomlijn materieel / koppelboom / koppelplaat
- met buffermaterieel

- Toegestane snelheden:
- geduwd
- getrokken

- Toepasbaarheid asbreukwagen (te demonteren (rem) onderdelen)
- Aardingsvoorzieningen

2.4.8 Milieu
• aanwezigheid van gevaarlijke stoffen of stoffen die bij hitte kunnen ontstaan of

vrijkomen zoals:
- pcb’s
- asbest
- brandstof (inhoud tanks)
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Bijlage A:  Gegevens voor inzet van treinen

Voor de inzet van treinen zijn bepaalde gegevens nodig om te beoordelen of de betreffende
materieelsamenstelling (eventueel met beperkingen) kan worden ingezet.
Deze gegevens dienen in de vorm van de onderstaande tabel te worden gepubliceerd.
Afhankelijk van de categorie dienen de met een X aangegeven vakken te worden ingevuld.
Indien een bepaalde categorie niet van toepassing is op het voertuigtype, kan de
betreffende kolom worden weggelaten.

categorie

getrokken voertuig
trekkend
voertuig

zelfstandig
rijdend

voertuig
voor

personenvervoer
voor

ander vervoer 1)

Soort / type (benaming) X X X X

Snelheid (maximaal) X 2) X X X

Gewicht X X 3) X 3) -

Remgewicht X 4) X 3) X 3) -

Factor:
“Afgesloten Rem” 5) (AR) X4) X 3) X 3) -

Lengte X X X -

Tractievorm X X - -

Combinatiemogelijkheden6) X X X -

Tonnentafels X - - -

Toelating7) X X X X

1) De opgave van gegevens betreft uitsluitend voertuigen, die, indien ze worden ingezet in
een trein, noodzaken dat er aan de inzet van die trein voorwaarden moeten worden
verbonden. Dit is herkenbaar door een toevoegsel aan het treinnummer. (voorbeelden:
Chloor en soorten Bijzonder Vervoer).

2) De snelheid bij locomotieven moet in de betreffende kolommen zijn vermeld in snelheid
als: gekoppeld met andere voertuigen, losse locomotief en als locomotief in opzending.

3) De gewichten (en ook de factor afgesloten rem) bij reizigersmaterieel moeten zijn
gesplitst in “leeg” en “beladen”.

4) De remgewichten (en ook de factor afgesloten rem) bij trekkende voertuigen moet
(indien van toepassing) zijn gesplitst in de mogelijke standen van de rem (R, P en G)

5) De factor “Afgesloten Rem” is de factor waarmee het remgewicht moet worden
verminderd bij het afsluiten van een rem (draaistel).

6) Combinatiemogelijkheden: hieronder worden diverse dingen verstaan: o.a. de
mogelijkheden (incl. voorwaarden en beperkingen) om met andere materieelsoorten te
combineren en de maximale samenstellingen.

7) Toelating, aangeven op het inzettoelatingscertificaat en in het TKR


