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© 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 de procedure voor het behandelen van veiligheidsstoringen aan het 
rollend materieel 

0.3 Toepassingsgebied/werkingsgebied 

Dit normblad geldt voor alle treinen 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). 

0.5 Inwerkingtreding 

Dit is de vierde versie van dit RnV-normblad.  
Het vervangt alle eerder verschenen normen en functionele specificaties die betrekking 
hebben op de afhandeling van veiligheidsstoringen aan het rollend materieel. 
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. 
Dit normblad treedt op 1 mei 2003 in werking.  

0.6 Definities 

Veiligheidsstoringen zijn materieelstoringen die gevaar (kunnen) opleveren of gevaar 
opleverden voor: 
− personen; óf 
− het materieel; óf 
− de omgeving; óf 
− de spoorwegveiligheid. 
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Als bijlage is een stroomschema opgenomen, dat moet worden gebruikt om vast te 
stellen of een storing ook een veiligheidsstoring 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 

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 
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1 NORMTEKST 

1.1 Functionarissen die veiligheidsstoringen behandelen 

Veiligheidsstoringen worden behandeld door: 
− de melder; 
− de (de storingsorganisatie van de) vervoerder; 
− de regionale afdeling van Railned Spoorwegveiligheid. 
− de treindienstleider; 

1.2 Taken van de functionarissen die veiligheidsstoringen behandelen 

De melder in het vervoerproces (incl.: bij controles buiten werkplaatsen): 
− treft direct maatregelen die het gevaar voorkomen; 
− meldt de storing als 'veiligheidsstoring' aan de treindienstleider; 
− meldt de storing als 'veiligheidsstoring' aan de wachtdienst van de vervoerder; 

De melder in de overige processen (in werkplaatsen): 
− treft direct maatregelen die het gevaar voorkomen; 
− meldt de storing als 'veiligheidsstoring' aan de vervoerder; 

De treindienstleider: 
− draagt zorg voor het registreren van de veiligheidsstoring (logboekregistratie)  

De wachtdienst van de vervoerder: 
− neemt het materieel uit de dienst; 
− licht (de storingsorganisatie van) de vervoerder in; 
− zorgt ervoor dat (de storingsorganisatie van) de vervoerder het betrokken personeel 

(ter plaatse) kan interviewen; 
− volgt de aanwijzingen op van (de storingsorganisatie van) de vervoerder over de 

materieelinzet; 

(De storingsorganisatie van) de vervoerder: 
− stelt het feitenmateriaal veilig; 
− stelt de oorzaak en aard van de storing vast; 
− stelt een Melding Bijzonder Voorval (MBV) op; 
− meldt, binnen 24 uur, de storing door middel van het MBV aan de regionale afdeling 

van Railned Spoorwegveiligheid. Bij een veiligheidsstoring die mogelijk in aanmerking 
komt voor een Railned Spoorwegveiligheid onderzoek, wordt de regionale afdeling 
van Railned Spoorwegveiligheid direct geïnformeerd; 

− zorgt voor het vastleggen van de technische gegevens voor de vervolgrapportage; 
− maakt een rapport; 
− overlegt (bij een Railned Spoorwegveiligheid onderzoek) met de regionale afdeling 

van Railned Spoorwegveiligheid; 
− rapporteert binnen 4 weken aan de regionale afdeling van Railned 

Spoorwegveiligheid; 
− geeft het materieel weer vrij voor de dienst. 
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De regionale afdeling van Railned Spoorwegveiligheid: 
− bepaalt of het een bedrijfsonderzoek of een Railned Spoorwegveiligheid onderzoek 

wordt aan de hand van het MBV en de rapportage; 
− deelt het soort onderzoek (bedrijf of Railned Spoorwegveiligheid) aan de vervoerder 

mee; 
− start bij een Railned Spoorwegveiligheid onderzoek een onderzoek conform hoofdstuk 

IX van het RRV en Railned norm V-001, naast het (technisch) bedrijfsonderzoek van 
de vervoerder. 
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Bijlage: Stroomschema veiligheidsstoring 

  

      STORING

Functioneerde het materieel 
zoals verwacht mag/mocht 
worden: 
• volgens de (bedienings) 

handleiding OF 
• van een constructie OF 
•  van een systeem 
 

Zijn er: 
-componenten/onderdelen: 
• losgeraakt OF 
• weggeraakt OF 
• verkeerd gemonteerd? OF 
- vloeistof/gassen: 
• weglekkend OF 
• uitstromend? 

     GEEN VEILIGHEIDSSTORING 

Bestond/bestaat de kans dat het niet functioneren OF het losraken OF 
het wegraken OF het verkeerd gemonteerd zijn OF het 
weglekken/uitstromen van gas/vloeistof, gevaar oplevert/opleverde 
voor: 
 
• personen OF 
• materieel OF 
• omgeving OF 
• spoorwegveiligheid? 

         WEL VEILIGHEIDSSTORING 

Ja Nee 

Nee 

Nee

Ja

Ja 
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