
 

Het kwaliteitssysteem van Railned Spoorwegveiligheid is gecertificeerd volgens de  

norm NEN-EN-ISO 9001:1994 onder DNV-nummer CERT-00880-98-AQ-ROT-RvA 

 

RAILNED B.V.  statutair gevestigd te Utrecht - Handelsregister Utrecht 124361 

 

 

Spoorwegveiligheid
 

Railned Spoorwegveiligheid 
Centrale Staf 
St. Jacobsstraat 16 
Postbus 1511 
3500 BM Utrecht 
Tel. 030 2363131 
Email: safety@railned.ns.nl 

  

 

RnV-NORMBLAD  M-008  
Voertuigen met 
Beperkingen 
 

   

  Colofon
 

   
Normbladbeheerder  Ing. J.P.J.M. van den Hout (tel. 030-2363142) 

Kenmerk  RnV/02/N10.040.012 
Versie  2.0 

Uitgiftedatum  31-12-2002  
 

 
 

© Railned Spoorwegveiligheid, 2002 

 



 

RnV-NORMBLAD  M-008 / Versie 2.0 / Uitgiftedatum 31-12-2002
 
 Pagina 2 van 6 

 
 

Railned Spoorwegveiligheid 
Centrale Staf 

Inhoud 

0 -----ALGEMEEN---------------------------------------------------------------------------------------------3 
0.1 Verificatie en autorisatie ---------------------------------------------------------------------------------- 3 
0.2 Doel en functie ---------------------------------------------------------------------------------------------- 3 
0.3 Toepassingsgebied/werkingsgebied ------------------------------------------------------------------- 3 
0.4 Hogere regelgeving----------------------------------------------------------------------------------------- 3 
0.5 Inwerkingtreding -------------------------------------------------------------------------------------------- 3 
0.6 Definities ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 
0.7 Ontheffingen en nadere beslissingen ----------------------------------------------------------------- 4 
0.8 Distributie ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 

1 -----NORMTEKST ------------------------------------------------------------------------------------------5 
1.1 Vervoersregeling -------------------------------------------------------------------------------------------- 5 

1.1.1 Bekendmaking-------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 
1.1.2 Welke voertuigen altijd met Vervoersregeling vervoeren ----------------------------------------- 5 

1.2 Bijzondere bepalingen voor het vervoer van bepaalde voertuigen en lading-------------- 5 
1.2.1 Wagens niet geschikt voor langsdrukkrachten van 150 kN ( niet zijnde RIV-wagens) - 5 
1.2.2 Voertuigen met een snelheidsbeperking ten opzichte van de standaard -------------------- 5 
1.2.3 Belading over meerdere wagens-------------------------------------------------------------------------- 5 
1.2.4 Buitenlandse locomotieven--------------------------------------------------------------------------------- 5 
1.2.5 Locomotoren---------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

 
 
 
 
 
 
 
 

© Railned Spoorwegveiligheid, 2002 

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

31-12-2002  

Vaststelling 
Hoofd Spoorwegveiligheid: 
drs. W.A Vriesendorp 31-12-2002  

 

0.2 Doel en functie 

Het beschrijven van wanneer en hoe de Vervoerder een regeling moet opstellen om 
voertuigen te kunnen vervoeren waaraan beperkingen zijn opgelegd.  

0.3 Toepassingsgebied/werkingsgebied 

Dit normblad geldt voor alle voertuigen waaraan beperkingen zijn opgelegd op het nationale 
spoorwegnet. 

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). 

0.5 Inwerkingtreding 

Dit is de tweede versie van dit RnV-normblad.  
Het vervangt de eerdere versie en de eerder verschenen regeling in het RRV met betrekking 
tot voertuigen met beperkingen. 
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 1 mei 2003 in werking.  

0.6 Definities 

Vervoersregeling 
Regeling voor een trein waarin zich wagens en/of voertuigen bevinden die door hun 
constructie, defect of lading bijzondere voorwaarden vereisen. 
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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 Distributie 

Railned Spoorwegveiligheid maakt aan de directies van de hieronder genoemde 
organisaties per brief bekend dat een nieuwe versie van dit normblad is verschenen. 
Die nieuwe versie kan geraadpleegd worden op de internetsite van Railned. 
Vervoerders 
Railverkeersleiding 
DGP 
DGG 
Internetsite van Railned: 
 www.railned.nl  
 
 

http://www.railned.nl/
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1 NORMTEKST 

1.1 Vervoersregeling 

Voertuigen waaraan beperkingen zijn opgelegd, mogen alleen in een trein worden 
opgenomen als de vervoerder hiervoor een vervoersregeling heeft opgesteld, waarin zijn 
vermeld: 
− de beperkingen; 
− bijkomende voorwaarden. 

1.1.1 Bekendmaking 

De vervoersregeling moet worden bekendgemaakt aan het vervoerend personeel en RVL. 

1.1.2 Welke voertuigen altijd met Vervoersregeling vervoeren 

Voertuigen die altijd met een vervoersregeling moeten worden vervoerd, zijn: 
− beladen wagens met meer dan 8 assen; 
− voertuigen met een technisch gebrek, opgegeven door de 

wagenmeester/storingsmonteur; 
− voertuigen die niet zijn aangesloten op de doorgaande remleiding, met uitzondering 

van voertuigen in locomotortreinen; 
− krachtvoertuigen die in opzending niet met ten minste 90 km/h of de inhaalsnelheid 

van de trein mogen worden vervoerd; 
− voertuigen 'Buiten profiel'; 
− voertuigen ‘Bijzonder Vervoer’; 
− wagens met ontplofbare stoffen klasse 1; 
− wagens met radio-actieve stoffen; 
− wagens chloor in niet-voorgeschreven treinen; 
− wagens met een maximum voertuigsnelheid van 80 km/h; 
− wagens waarvan de constructie of belading beperkingen oplegt, opgegeven door: 

∗ de wagenmeester/storingsmonteur 
∗ de verzender/verlader. 

1.2 Bijzondere bepalingen voor het vervoer van bepaalde voertuigen en lading  

1.2.1 Wagens niet geschikt voor langsdrukkrachten van 150 kN ( niet zijnde RIV-wagens) 
Wagens die niet geschikt zijn voor langsdrukkrachten van 150 kN  moeten, indien 
onbeladen, worden vervoerd: 
− met een maximum snelheid van 90 km/h; 
− achteraan de trein; óf 
− met afgesloten rem. 

1.2.2 Voertuigen met een snelheidsbeperking ten opzichte van de standaard 
Voertuigen met een afwijkende of ongeplande snelheidsbeperking moeten door de 
vervoerder worden gemeld aan RVL. 
 

1.2.3 Belading over meerdere wagens 
Treinen met belading over meerdere wagens mogen niet over de heuvel rijden. 
 
 

1.2.4 Buitenlandse locomotieven 



 

RnV-NORMBLAD  M-008 / Versie 2.0 / Uitgiftedatum 31-12-2002
 
 Pagina 6 van 6 

 
 

Railned Spoorwegveiligheid 
Centrale Staf 

Losse buitenlandse locomotieven mogen op het nationale spoorwegnet rijden met een 
maximum snelheid van 100 km/h of met de door Railned Spoorwegveiligheid Bureau 
Materieeltoelating aangegeven snelheid. 

1.2.5 Locomotoren 

• Het rijden van een trein getrokken door een locomotor is niet toegestaan: 
− over een fly-over; 
− door de Hemtunnel, Willemspoortunnel, Velsertunnel en Schipholtunnel. 

 

• Treinen getrokken door een locomotor 
Voor treinen getrokken door een locomotor gelden voor snelheden tot en met 40 km/h de 
volgende toegestane treingewichten (in ton): 
 

Snelheid in km/h: 
Remtabel: 

20 25 30 35 40 

1 150 99 64 45 27 
2 50 39 29 -- -- 

 
Het gewicht van de locomotor (21 ton) is al in mindering gebracht. Wordt de trein gereden 
door een locomotor uitgerust met een hijskraan, dan moeten de in het overzicht genoemde 
tonnages verminderd worden met 2 ton. 
Remtabel 1 geldt voor alle baanvakken met uitzondering van de baanvakken genoemd bij 
remtabel 2. 
Remtabel 2 geldt voor de baanvakken: Nuth – Haanrade en Heerlen – Schin op Geul. 
 

• Opzending 
Een locomotor mag alleen worden opgezonden als een van de laatste 10 voertuigen. Bij 
locomotoren in opzending moet: 
− het rijrichtinghandel zijn vastgezet in de middenpositie; 
− het remhandel zijn vastgezet in de losstand.  
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