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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 

31-12-2002  

Vaststelling 
Hoofd Spoorwegveiligheid: 
drs. W.A Vriesendorp 

31-12-2002  

 

0.2 Doel en functie 

Het beschrijven van de procedure voor het behandelen van ATB-veiligheids- en ATB-
beschikbaarheidsstoringen. 

0.3 Toepassingsgebied/werkingsgebied 

Dit normblad geldt voor alle treinen voorzien van ATB op het spoorwegnet waarop het 
RRV van toepassing is. 

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 
hoofdstuk IX (Bijzondere voorvallen). 

0.5 Inwerkingtreding 

Dit is de vijfde versie van dit RnV-normblad.  
Het vervangt RnV-normblad M-010 versie: 3.0 en alle eerder verschenen normen en 
functionele specificaties die betrekking hebben op de behandeling van ATB-veiligheids- 
en ATB-beschikbaarheidsstoringen. 
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 op de 
internet pagina van Railned Spoorwegveiligheid [www.railned.nl]. 
Dit normblad treedt op 1 mei 2003 in werking.  
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0.6 Definities 

ATB-veiligheidsstoring:  
− de cabineseinen laten ten onrechte een hogere snelheid toe dan de vaste seinen 

langs de baan; 
− het cabinesein toont ten onrechte 'blauw' (BD = buitendienst); 
− de ATB-remming blijft ten onrechte uit; 
− bij ATB fase 4 en nieuwe generatie treinapparatuur: een defecte snelheidsmeting. 
 
ATB-beschikbaarheidsstoringen: 
− het cabinesein is restrictiever dan de seingeving langs de baan; 
− er treedt ten onrechte een ATB-remming op; 
− een defect in de randapparatuur. 

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. 
DGP 
DGG 
Vervoerders 
Railinfrabeheer 
Rail Verkeersleiding 
 
Internetsite van Railned: 
 www.railned.nl  

http://www.railned.nl/
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1 ATB-STORINGEN 

1.1 Algemeen 

Bij ATB-storingen wordt een onderscheid gemaakt tussen: 
− ATB-veiligheidsstoringen; 
− ATB-(beschikbaarheids)storingen. 

1.2 ATB-veiligheidsstoringen 

1.2.1 Kenmerken 
ATB-veiligheidsstoringen hebben als kenmerk: 
− de cabineseinen laten een hogere snelheid toe dan de vaste seinen langs de baan; 
− het cabinesein toont ten onrechte 'blauw' (BD = buitendienst); 
− de ATB-remming blijft ten onrechte uit; 
− bij ATB fase 4 en nieuwe generatie treinapparatuur: een defecte snelheidsmeting. 

1.2.2 Informeren Hoofd Spoorwegveiligheid 
De vervoerder en RIB: 
− leveren Hoofd Spoorwegveiligheid maandelijks een overzicht van de opgetreden ATB-

materieel-veiligheidsstoringen resp. ATB-infrastructuur-veiligheidsstoringen. Indien 
zich in een maand géén veiligheidsstoringen hebben voorgedaan kan een 
“nulmelding” achterwege blijven. 

1.2.3 Functionarissen c.q. organisaties die betrokken zijn bij ATB-veiligheidsstoringen 
De volgende functionarissen kunnen betrokken zijn bij ATB-veiligheidsstoringen: 
− de melder; 
− de treindienstleider; 
− de (storingsorganisatie van de) vervoerder; 
− de medewerker van de beheerorganisatie van de RIB-regio; 
− de regionale afdeling van Railned Spoorwegveiligheid. 

1.2.4 Taken van de functionarissen die ATB-veiligheidsstoringen behandelen 
De melder: 
− treft direct maatregelen die het gevaar voorkomen; 
− meldt de ATB-veiligheidsstoring aan de treindienstleider; 
− meldt de ATB-veiligheidsstoring aan de eigen storingsorganisatie; 
 

De treindienstleider: 
− licht de machinist van de volgende trein in en vraagt aan deze machinist een 

terugmelding of dezelfde storing opnieuw optreedt; 
− indien de tweede machinist aan de treindienstleider meldt dat dezelfde storing 

opnieuw optreedt, wordt door de treindienstleider de medewerker van de 
beheerorganisatie van de RIB-regio geïnformeerd  

− licht de machinisten van de volgende treinen in totdat bekend is dat het geen ATB-
veiligheidsstoring in de baanapparatuur betreft of, indien het wél een ATB-
veiligheidsstoring in de baanapparatuur betreft, dat de veilige berijdbaarheid van het 
baanvak is gewaarborgd; 

− indien de tweede machinist meldt dat dezelfde storing niet optreedt, betreft het een 
materieel veiligheidsstoring; 

− verzorgt de voorgeschreven schriftelijke meldingen (logboek). 
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 (De eigen storingsorganisatie van) de vervoerder: 
− neemt contact op met de treindienstleider, blijkt de storing een materieelstoring te 

zijn, dan: 
− stelt een MBV op; 
− meldt, binnen 24 uur, door het MBV de veiligheidsstoring aan de regionale afdeling 

van Railned Spoorwegveiligheid; 
− regelt dat het materieel zo snel mogelijk uit de dienst wordt gehaald; 
− stelt het feitenmateriaal veilig; 
− stelt de oorzaak van de storing vast; 
− zorgt bij een onderzoek door Railned Spoorwegveiligheid voor het vastleggen van de 

technische gegevens voor vervolgrapportage; 
− overlegt bij een onderzoek door Railned Spoorwegveiligheid met de regionale afdeling 

van Railned Spoorwegveiligheid; 
− maakt een rapport en van het (voor)onderzoek stuurt dit binnen 4 weken naar de 

regionale afdeling van Railned Spoorwegveiligheid. 
 

De medewerker van de beheerorganisatie van RIB-regio: 
− stelt een MBV op; 
− meldt, binnen 24 uur, door de MBV de veiligheidsstoring aan de regionale afdeling 

van Railned Spoorwegveiligheid; 
− neemt maatregelen zodat de veilige berijdbaarheid van het baanvak wordt 

gewaarborgd; 
− meldt direct aan de treindienstleider dat er maatregelen zijn genomen die de veilige 

berijdbaarheid van het baanvak waarborgen; 
− stelt het feitenmateriaal veilig; 
− stelt de oorzaak van de storing vast; 
− zorgt bij een onderzoek door Railned Spoorwegveiligheid voor het vastleggen van de 

technische gegevens voor vervolgrapportage; 
− overlegt bij een onderzoek door Railned Spoorwegveiligheid met de regionale afdeling 

van Railned Spoorwegveiligheid; 
− maakt een rapport van het (voor)onderzoek en stuurt dit binnen 4 weken naar de 

regionale afdeling van Railned Spoorwegveiligheid. 
 

De regionale afdeling van Railned Spoorwegveiligheid: 
− geeft in het geval dat het een onderzoek door Railned Spoorwegveiligheid betreft dit 

door aan de vervoerder; 
− start bij een onderzoek door Railned Spoorwegveiligheid, naast het technisch 

onderzoek (Bedrijfsonderzoek) door de vervoerder en/of RIB, een onderzoek conform 
hoofdstuk IX van het RRV. 

1.3 ATB-(beschikbaarheids)storingen 

1.3.1 Kenmerken 
ATB-(beschikbaarheids)storingen hebben als kenmerk: 
− het cabinesein is restrictiever dan de seingeving langs de baan; 
− er treedt ten onrechte een ATB-remming op; 
− een defect in de randapparatuur. 
 

1.3.2 ATB-storing met onduidelijke oorzaak 
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− De machinist meldt de storing aan de treindienstleider en aan de eigen 
storingsorganisatie; 

− De treindienstleider handelt de storing af zijnde een:  
− materieelstoring, als van de volgende 2 treinen met ATB geen nieuwe melding 

van dezelfde plaats komt; 
− baanstoring, als van 1 van de volgende 2 treinen met ATB wel een nieuwe 

melding van dezelfde plaats komt;  
− baanstoring, als op een baanvak voorzien van ATB nieuwe generatie 

baanapparatuur de treinapparatuur aan de machinist meldt dat een storing in 
de baanapparatuur aanwezig is (melding: “baanonderhoud nodig”), hier is dus 
geen tweede melding noodzakelijk. 

− De storingsorganisatie van de vervoerder neemt contact op met de treindienstleider, 
blijkt de storing een materieelstoring te zijn, dan regelt de storingsorganisatie van de 
vervoerder dat het materieel wordt hersteld; 

− Bij een baanstoring informeert de treindienstleider de medewerker van de 
beheerorganisatie van de RIB-regio 

1.3.3 ATB buiten bedrijf 
− Bij 'Buiten Bedrijf' stelling van de ATB-treinapparatuur moet de materieeleenheid op 

de eindbestemming worden uitgewisseld met materieel waarvan de ATB in bedrijf 
staat. 
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