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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 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

Vaststelling
Hoofd Spoorwegveiligheid:
drs. W.A Vriesendorp

0.2 Doel en functie

Het beschrijven van de te treffen maatregelen bij het vervoer van risicotreinen, die voorzien
zijn van een signalering in de cabine dat de buitendeuren gesloten zijn, waarbij de noodrem
wordt afgesloten.
Het beschrijven van de te treffen maatregelen bij een defect aan de noodrem.

0.3 Toepassingsgebied/werkingsgebied

Dit normblad geldt voor alle reizigerstreinen 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 2e versie van dit RnV-normblad. Het vervangt de 1e versie van 1 september 1998.
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
Spoorwegveiligheid en dat tevens is in te zien op internet:
www.railned.nl/veiligheidsreglementering/normbladenregister.htm.

Dit normblad treedt op 1 januari 2001 in werking.

0.6 Definities

Verbindingsman: is een geïnstrueerde medewerker van of een medewerker namens de
vervoerder die lid is van de begeleidingsploeg en tijdens de rit in de bediende cabine
aanwezig is en communiceert met de begeleiders;
Begeleidingsploeg:de begeleidingsploeg is samengesteld uit een verbindingsman en
tenminste één begeleider per rijtuigbak.
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Risicotrein: is in deze norm een trein waarmee bijvoorbeeld voetbal supporters worden
vervoerd en de vervoerder heeft vastgesteld dat het afsluiten van de noodrem noodzakelijk
is.

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
NS Verkeersleiding
Vervoerders
Korps Landelijke Politiediensten, divisie Spoorwegpolitie

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).



RnV-NORMBLAD  M-009 / Versie 2.0   / Uitgiftedatum 12-12-2000 Pagina 5 van 6

Railned Spoorwegveiligheid
Centrale Staf

1 NORMTEKST

1.1 Afgesloten noodrem

Als in een rijtuig de noodrem wordt afgesloten:
− moet het rijtuig worden ontruimd en afgesloten; óf
− mag de snelheid van de trein niet hoger zijn dan 40 km/h; of
− bij risicotreinen, die in de cabine voorzien zijn van een signalering van het gesloten

zijn van de buitendeuren, mag zonder noodrem worden gereden indien voldaan wordt
aan de voorwaarden uit dit Normblad.

1.2 Afgesloten noodrem bij het vervoer van risicotreinen

Uitgangspunt hierbij is dat door de vervoerder al is vastgesteld dat het een risicotrein
betreft waarbij de functie van de noodrem uitgevoerd moet worden door een
begeleidingsploeg.

Risicotreinen met een buitendienst gestelde noodrem mogen zonder snelheidsbeperking
rijden als aan onderstaande voorwaarden is voldaan:
− er is een regeling die aan de in paragraaf 1.3 gestelde voorwaarden voldoet;
− een begeleidingsploeg is in de trein aanwezig;
− een verbindingsman is in de bediende cabine aanwezig;
− de leden van de begeleidingsploeg kunnen onderling per spreekverbinding

communiceren;
− een rode sticker is aangebracht op de binnenzijde van de frontruit van de bediende

cabine;
− gemerkte afsluitpluggen zijn op de noodremmen geplaatst;
− het buiten werking zijn van de noodrem staat vermeld in de materieelagenda van de

treinstellen waarvan de noodrem van is afgesloten;
− de vervoerder moet voorkomen dat materieel met een buitendienst gestelde noodrem

in een andere trein dan de risicotrein wordt geplaatst.

1.3 Inhoudelijke eisen:

Eisen aan het buitendienststellen van de noodrem
• buitendienst en weer in dienst stellen van de noodrem gebeurt altijd in het gebied van

de manager die het vervoer aanvraagt;
• er is een aanschrijving voor de risicotrein aanwezig, waarmee bekend gemaakt wordt

aan de machinist en het treinpersoneel dat de betreffende trein onder voorwaarden uit
dit Normblad wordt vervoerd;

• buitendienst stellen van de noodrem gebeurt door de storingsmonteur;
• de noodrem wordt afgeplugd middels gemerkte, traceerbare afsluitpluggen;
• de storingsmonteur vermeldt de buitendienststelling in de materieelagenda van de

treinstellen waarvan de noodrem buitendienst wordt gesteld;
• de storingsmonteur maakt de buitendienststelling kenbaar in de voorste en de laatste

cabine door een rode sticker op de binnenzijde van de voorruiten;
• op een trein met buitendienstgestelde noodrem waarmee reizigers vervoerd worden is

een begeleidingsploeg aanwezig;
• een trein met buitendienstgestelde noodrem zonder reizigers en zonder andere

personeelsleden dan de machinist mag zonder begeleiding vervoerd worden om van en
naar de plaats te komen waar de begeleidingsploeg af- of opstapt.
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Eisen aan de begeleiding
• een begeleidingsploeg is aanwezig op een trein waarmee reizigers vervoerd worden;
• de begeleidingsploeg bestaat altijd uit begeleiders plus een personeelslid van of

namens de vervoerder (de verbindingsman);
• de begeleidingsploeg zorgt voor de spreekverbinding;
• in elke rijtuigbak is een lid van de begeleidingsploeg aanwezig;
• de verbindingsman is als lid van de begeleidingsploeg in de bediende cabine aanwezig;
• de begeleiders communiceren onderling via een spreekverbinding;
• de verbindingsman controleert continu de spreekverbinding tijdens de rit;
• de verbindingsman geeft de machinist opdracht de snelheid terug te brengen naar 40

km per uur als de spreekverbinding is gestoord;
• de verbindingsman geeft de machinist opdracht te stoppen als de spreekverbinding is

verbroken tijdens het vertrekken van de trein;
• de verbindingsman geeft de machinist opdracht de snelheid te begrenzen tot 40 km per

uur als de spreekverbinding is verbroken tijdens de rit;
• de verbindingsman geeft de machinist opdracht te stoppen in geval van nood;

Eisen aan het in dienst stellen van de noodrem
• de storingsmonteur neemt het materieel over van de machinist;
• in dienst stellen van de noodrem gebeurt altijd door de storingsmonteur;
• de afsluitpluggen worden verwijderd;
• de in dienststelling wordt vermeld in de materieelagenda van de treinstellen waarbij de

noodrem in dienst wordt gesteld;
• de rode sticker op de voorruiten van de eerste en de laatste cabine worden verwijderd;
• de storingsmonteur licht de manager, die het vervoer aanvraagt (zie punt 1.3), in over

de indienststelling van de noodrem.


