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0 ALGEMEEN

0.1 Autorisatie

Middels zijn paraaf in het onderstaande invulvak geeft P. Hoekstra als normbeheerder te
kennen dat dit normblad volgens de eisen van het kwaliteitssysteem van Railned
Spoorwegveiligheid tot stand is gekomen.

Middels een paraaf in het onderstaande invulvak geeft Hoofd Spoorwegveiligheid te kennen
akkoord te gaan met de vrijgave van dit normblad.

Functie en naam Datum Paraaf

Verificatie
Normbladbeheerder:
P.Hoekstra

Vaststelling
Hoofd Spoorwegveiligheid:
drs. W.A. Vriesendorp

0.2 Doel en functie

Doel van het dragen van waarschuwingskleding is het verbeteren van de opvallendheid van
personen in of nabij het spoor.

Deze norm bestaat uit twee delen:
normtekst 1 beschrijft de eisen die gesteld worden aan waarschuwingskleding;
normtekst 2 beschrijft de wijze van gebruik van de kleding. Hierin wordt omschreven door
wie en op welke plaatsen waarschuwingskleding gedragen moet worden.

0.3 Toepassingsgebied

Dit normblad geldt voor alle participanten in het railverkeerssysteem op het nationale
spoorwegnet.

Door functionarissen met een specifieke taak bij de calamiteiten-bestrijding wordt
afwijkende waarschuwingskleding gedragen, vastgesteld door Railverkeersleiding BV.
Zie hiervoor bijlage B.

0.4 Hogere regelgeving

Dit is een normblad als bedoeld in RRV hoofdstuk I , punt 3.2 .
Dit normblad geeft een nadere uitwerking van RRV hoofdstuk V, punt 1.2 en hoofdstuk VII,
punt 5.3.
In dit normblad gaat uit van de NEN-EN-471 als standaard voor waarschuwingskleding.
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0.5 Inwerkingtreding

Dit is de tweede versie van dit normblad. Deze tweede versie vervangt de eerste versie van
10 april 1998.
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 2002 in werking.

0.6 Definities

In of nabij het spoor
Men wordt geacht in of nabij het spoor te zijn indien men dichter dan 1,5 meter (horizontaal
gemeten) bij een spoorstaaf kan komen.

Participanten in het Railverkeerssysteem
Dit zijn alle vervoerders, taakorganisaties, aannemers of andere bedrijven die op enigerlei wijze
gebruik maken van het nationale spoorwegnet.

RRV
Reglement Railverkeer.

Station
Gedeelte van de spoorweg waar treinen kunnen beginnen, eindigen, inhalen of kruisen.

Veiligheidsman
Degene die verantwoordelijk is voor het waarschuwen van het personeel voor naderende
treinen.
Veiligheidsman is een veiligheidsfunctie als bedoeld in RRV hoofdstuk V.

Vrije baan
Gedeelte van de spoorweg tussen twee stations.

Waarschuwingskleding
Genormeerde kleding die dusdanig opvallend is dat dit, ook van grote afstand, een
waarschuwend karakter heeft.
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0.7 Verantwoordelijkheden

Railned Spoorwegveiligheid:
is verantwoordelijk voor het vaststellen en verstrekken van dit normblad.

Participanten in het railverkeerssysteem:
zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van waarschuwingskleding aan hun personeel en
zijn verantwoordelijk voor het instrueren van hun personeel, opdat waarschuwingskleding
op de juiste wijze en op de vereiste plaatsen wordt gedragen.

Individuele personen in het railverkeerssysteem:
zijn verantwoordelijk voor het op juiste wijze en op de vereiste plaatsen dragen van de
waarschuwingskleding.

0.8 Ontheffingen en nadere beslissingen

Ontheffingen op dit normblad kunnen slechts door Railned Spoorwegveiligheid worden
gegeven.
Over zaken, waarover dit normblad geen uitsluitsel geeft, zal Railned Spoorwegveiligheid
beslissen.

0.9 Afkondiging

Dit normblad wordt gepubliceerd op de website van Railned BV (www.railned.nl onder
veiligheidsreglementering).

De directie van:
− Railinfrabeheer BV
− Railverkeersleiding BV
− NedTrain BV
− NS Stations
− NS Vastgoed
− NS Facility Services
− de toegelaten vervoerders op het nationale spoorwegnet
− Railned BV
wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van de wijziging van het normblad.

http://www.railned.nl/
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1 NORMTEKST I - Beschrijving waarschuwingskleding

1.1 Doel

Het doel van de beschrijving van waarschuwingskleding is het hebben van uniforme normen
voor deze kleding met betrekking tot de kleur en de opvallendheid.

1.2 Algemeen

Dit normblad stelt eisen aan de (waarschuwings)kleding van de romp van het bovenlichaam,
voor zowel voor wat betreft de uitvoering als de aanwezigheid.
De aanwezigheid van waarschuwingskleding voor het onderlichaam en de armen wordt niet
voorgeschreven. Indien aanwezig dan dient de kleding als geheel te voldoen aan de eisen van
norm NEN-EN-471.

1.3 Kleurstelling, opvallendheid en patroon retro reflecterende strepen

De kleur van de kleding op het bovenlichaam is óf overwegend geel óf overwegend oranje.
Uitzonderingen voor wat betreft kleurstelling geldt voor de functionarissen bij calamiteiten,
genoemd in bijlage B.
De kleding moet voldoen aan de norm NEN-EN-4711:
− klasse 2 uit tabel 1 van de norm is van toepassing;
− de retro reflecterende strepen mogen niet de vorm hebben van een diagonaal kruis;
− het patroon van retro reflecterende strepen zoals is weergegeven in bijlage A van dit

normblad is eveneens toegestaan.

1.4 Logo's en bedrijfsnamen

Opdruk van een logo en/of bedrijfsnaam is toegestaan indien:
− dit is aangebracht tussen de retro-reflecterende strepen;
− dit zich bevindt binnen een vlak van 30 x 15 cm (achterkant) of 15 x 7,5 cm (voorkant);
− de dekking ervan binnen deze vlakken maximaal 50% is.

                                           
1 de laatste definitief verschenen versie is van toepassing. Bij het tot stand komen van dit
normblad is dit de versie van oktober 1994, welke de Engelse versie van de Europese norm
EN 471 van maart 1994 de status van Nederlandse norm verleent.
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2 NORMTEKST II - Gebruik waarschuwingskleding

2.1 Doel

Het doel van waarschuwingskleding is het vergroten van de opvallendheid van personen in
of nabij het spoor.

Het doel van de beschrijving van het gebruik van waarschuwingskleding is het verkrijgen
van een uniforme norm voor de wijze waarop deze kleding gebruikt moet worden.

2.2 Basisregels

Iedereen die zich in of nabij het spoor begeeft op niet voor publiek toegankelijke delen van het
spoorwegterrein, is verplicht tot het dragen van de in normtekst I beschreven
waarschuwingskleding.
Van de draagplicht is uitgezonderd historisch gekleed personeel van vervoerbedrijven met een
museale functie, op stations.

2.3 Kleurgebruik

Iedereen behalve de veiligheidsman draagt waarschuwingskleding met de kleur geel.
De veiligheidsman draagt waarschuwingskleding met de kleur oranje.

2.4 Openbare hulpdiensten

Personeelsleden van openbare hulpdiensten zoals van ambulance, brandweer en politie die zich
in of nabij het spoor begeven zijn, indien geüniformeerd in uitrukkleding, niet verplicht tot het
dragen van de in dit normblad genoemde waarschuwingskleding.
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Bijlage A Patroon retro-reflecterende strepen

Voorzijde achterzijde

De liggende strepen moeten 5 cm breed zijn, de staande strepen moeten minimaal 2,5 cm
en maximaal 5 cm breed zijn, (op beide is een afwijking van 10% toegestaan).
De staande strepen mogen doorlopen over de schouders.
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Bijlage B   Waarschuwingskleding bij calamiteiten

Door functionarissen met een specifieke taak bij de calamiteiten-bestrijding wordt enigszins
afwijkende waarschuwingskleding gedragen, vastgesteld door Railverkeersleiding BV. Deze
kleding voldoet aan de in normtekst I gestelde eisen maar er wordt voor de volgende taken
een afwijkende kleurstellingen gebruikt:

de algemeen leider
draagt een geheel groen vest;

de wachtdienst calamiteitenstaf rail
draagt een geel vest met een groene band van 15 cm over de breedte op borsthoogte voor
en achter;

de wachtdienst veiligheid
draagt een geel vest met een oranje band van 15 cm over de breedte op borsthoogte voor
en achter;

de deelaspectleiders van vervoerders
(opvang personeel, opvang reizigers, opvang goederen, alternatief vervoer)
dragen een geel vest met een blauwe band van 15 cm over de breedte op borsthoogte voor
en achter.

Op al deze vesten is op de rugzijde de taak van de functionaris vermeld.
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Bijlage C   Toelichting op de normtekst

Deze toelichting maakt geen deel uit van de normtekst maar is bedoeld om de
achtergronden van de norm te omschrijven.

Normtekst I - Beschrijving waarschuwingskleding

1.1 Doel

Het doel van de beschrijving van waarschuwingskleding is het verkrijgen van een uniforme
norm voor deze kleding met betrekking tot de opvallendheid. Uniformiteit is noodzakelijk om
te voorkomen dat hier wildgroei ontstaat. Bovendien zijn de twee gekozen kleuren (geel en
oranje) aantoonbaar de meest opvallende kleuren.

1.2 Algemeen

De basis voor de norm is de kleding van de romp van het bovenlichaam: indien
waarschuwingskleding gedragen moet worden moet minimaal de romp van het bovenlichaam
bedekt zijn met deze kleding. De aanwezigheid van waarschuwingskleding voor het
onderlichaam en voor de armen wordt niet dwingend voorgeschreven. Dit zou namelijk op
twee bezwaren stuiten:
1. het aantrekken van waarschuwingskleding wordt aanzienlijk bemoeilijkt; er wordt namelijk

erg veel gebruik gemaakt van zogenaamde 'gele vesten', deze zijn makkelijk aan en uit te
trekken, wat het gebruik en daarmee de wil om de kleding te dragen bevordert;

2. ook nog waarschuwingskleding voor het onderlichaam verplicht stellen zou de bedrijven
voor hoge kosten plaatsen.

Daarnaast is het echter zo dat deze norm spreekt van waarschuwingskleding. Het dragen van
vesten is dus niet verplicht. Waar het om gaat is dat de kleding zoals deze gedragen wordt
aan de norm voldoet. Het is dus toegestaan om overalls, T-shirts of bijvoorbeeld overjassen te
dragen, als deze maar voldoen aan de norm.
Indien een bedrijf besluit tot het aanschaffen van kleding welke meer bedekt dan alleen de
romp van het bovenlichaam, dan moet deze kleding in zijn geheel voldoen aan de norm NEN-
EN-471.

1.3 Kleurstelling en opvallendheid

De kleur is overwegend óf geel óf oranje. Dit heeft te maken met de opvallendheid (geel is het
opvallendst) en de functie van oranje (gereserveerd voor de veiligheidsman ter onderscheid
van de anderen). Uitzondering wordt gemaakt in bijlage B voor functionarissen met een
specifieke taak bij de calamiteiten-bestrijding. Om praktische redenen kan het nodig zijn om
een gedeelte van de kleding van het bovenlichaam een andere kleur te geven. Dat is
toegestaan mits de hoofdkleur maar ofwel geel ofwel oranje is. Bovendien moet de kleding
voldoen aan de norm NEN-EN-471, tabel 1, klasse 2. Het zou niet erg efficiënt zijn om nog
eens zelf het wiel uit te vinden. De norm NEN-EN-471 bestaat al geruime tijd en voldoet. We
verwijzen er al enige jaren naar. De naam van de kleding in dit normblad is ook aangepast aan
NEN-EN-471: voorheen spraken we van 'signalerende kleding'; met ingang van 1 december
1997 (4e wbl RRV) is dit 'waarschuwingskleding' geworden.

Voor het patroon van de strepen is de norm in deze laatste versie 2 aangepast. Het patroon
van de strepen moet voldoen aan de norm NEN-EN-471. Uitzondering is dat kruisvormen niet
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zijn toegestaan. Een diagonaal kruis kan namelijk in het duister tot verwarring leiden omdat
niet in dienst gestelde lichtseinen zijn voorzien van een wit diagonaal kruis. Dit komt relatief
veel voor bij werkzaamheden en dat zijn plaatsen waar ook veelvuldig mensen met
waarschuwingskleding aan rondlopen. Vervolgens is ook nog het patroon van de strepen zoals
opgenomen in bijlage A van dit normblad toegestaan, omdat dit jarenlang het enige patroon is
geweest dat was toegestaan binnen het railverkeersysteem.
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1.4 Logo’s en bedrijfsnamen

Hier spreekt de norm voor zichzelf.

Er is wel eens de wens geuit om alle waarschuwingskleding van logo's of bedrijfsnamen te
voorzien zodat eventuele overtreders van de regels (met name het te laat uit het spoor gaan
als er een trein nadert werd genoemd) makkelijk identificeerbaar maken. Gezien de snelheid
waarmee treinen werkplekken passeren is dit echter geen reëel idee. Bovendien brengt het
opdrukken van logo's of teksten extra kosten met zich mee voor de gebruiker en dat wil
Railned niet verplicht stellen.

Normtekst II - Gebruik waarschuwingskleding

2.1 Doel

Het doel van waarschuwingskleding is het vergroten van de opvallendheid van personen in
of nabij het spoor. Daarnaast is het ook van belang om te omschrijven hoe de kleding
gebruikt moet worden: waar en wanneer. Dit is het doel van normtekst II.

2.2 Basisregels

Het zich bevinden in of nabij het spoor of op delen van spoorwegterreinen die niet voor het
publiek toegankelijk zijn, is uitsluitend toegestaan aan personen die middels een in het RRV
hoofdstuk VIII genoemd document kunnen aantonen dat zij hiertoe bevoegd zijn. Het dragen
van waarschuwingskleding is dan verplicht, maar dit ontheft de drager niet van zijn andere
verplichtingen. Aanwezigheid van personen in of nabij het spoor is namelijk niet zonder risico.
Het enkel dragen van waarschuwingskleding is niet voldoende om de veiligheid te borgen: met
katoen wordt men nog niet voldoende beschermd tegen treinen.

Als men zich bevindt op de voor het publiek toegankelijke plaatsen is de
waarschuwingskleding niet verplicht. Dit is bepaald om de volgende redenen:
− het betreft plaatsen waarvan machinisten van aankomende treinen weten dat zich daar

mensen (publiek) kunnen bevinden, de aanwezigheid van mensen past daarmee dus in het
verwachtingspatroon van de machinist;

− consequent gezien zou men dan ook het publiek moeten voorzien van
waarschuwingskleding, dit gaat de competentie van Railned te buiten.

Verder gaat het alleen om spoorwegterrein: de cabines van krachtvoertuigen vallen niet onder
het spoorwegterrein dus hier bestaat geen verplichting tot het dragen van
waarschuwingskleding.

Iedereen die zich begeeft buiten de voor het publiek toegankelijke delen van het
spoorwegterrein is verplicht tot het dragen van waarschuwingskleding.
Er is wel eens voorgesteld om bij ploegen alleen de ploegleider of de veiligheidsman van
waarschuwingskleding te voorzien. Railned wijst dit idee uitdrukkelijk van de hand omdat ieder
die in ploegverband werkt, wel eens van zijn ploeg weggaat. Dit komt voor bij aanvang van
het werk en bij vertrek. Maar ook omdat een ploeglid een sanitaire stop moet maken of
gereedschap op moet halen of dergelijke.

Op de vrije baan, waar treinen in principe hard rijden, is waarschuwingskleding zonder
uitzondering verplicht gesteld.
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Ook op de stations is het dragen van waarschuwingskleding verplicht als men zich bevindt in
of nabij het spoor. Hiervan is uitgezonderd historisch gekleed personeel van vervoerbedrijven
met een museale functie. Het betreft veelal bedrijven met een eigen bedrijfsvoering los van
het hoofdnet (eilandbedrijf) waar geen hoge snelheden worden gereden en waar de
treinfrequentie laag is. Het gaat landelijk gezien bovendien om een gering aantal
personeelsleden. In deze gevallen wordt het aanrijdrisico klein geacht. Een van de
doelstellingen van de bedrijven met een museale functie is om zoveel mogelijk een
historische sfeer tot stand te brengen. Veelal is dat ook het bestaansrecht van zo’n bedrijf:
het is voor een groot deel de genoemde sfeer waar de cliëntèle (reizigers/toeristen) op af
komt: authentieke stationsgebouwen, blinkend gepoetste stoomlocomotieven, personeel in
historische kleding. In die vorm van bedrijfsvoering zou het een vreemd gezicht zijn om
personeelsleden te zien rondlopen in waarschuwingskleding anno 21e eeuw. Bovenstaande
overwegingen rechtvaardigen de uitzondering tot het dragen van waarschuwingskleding

Met ingang van deze versie van het normblad is het als zodanig herkenbaar vervoerspersoneel
dat zich begeeft van of naar hun voertuig, anders dan voorheen, niet meer uitgezonderd van
de draagplicht.

2.3 Kleurgebruik
Iedereen behalve de veiligheidsman draagt geel. De veiligheidsman draag oranje.
De veiligheidsman heeft een zeer specifieke functie. Op zijn schouders rust de
verantwoordelijkheid voor een hele ploeg. Hij moet niet alleen voor mensen buiten de ploeg,
maar ook voor de ploegleden duidelijk herkenbaar zijn. Van oudsher draagt de veiligheidsman
derhalve oranje. Er was bij het vaststellen van de norm voor waarschuwingskleding geen
enkele reden om van dit gebruik af te wijken.

De wachtdienst veiligheid draagt een geel vest met een oranje band van 15 cm omdat ook
deze functionaris kan optreden als veiligheidsman.

2.4 Openbare hulpdiensten
De uitzondering voor openbare hulpdiensten heeft vier redenen:
1. omdat men een openbare functie bekleedt met een wettelijke vastgelegde bevoegdheid om

alle plaatsen te betreden die nodig zijn om een onheil af te wenden, heeft Railned geen
formele gronden om aan deze diensten kleding voor te schrijven;

2. men draagt een voor iedereen herkenbaar eigen uniform;
3. dit uniform (uitrukkleding) is veelal voorzien van kenmerken die een waarschuwingsfunctie

hebben (reflecterende strepen op het uniform);
4. het voorzien van waarschuwingskleding voor alle personeelsleden van deze hulpdiensten,

alleen voor het geval dat men een keer in of nabij het spoor moet zijn, is een erg kostbare
aangelegenheid. En als men haast heeft zou men het nog kunnen vergeten. Nogmaals: een
norm moet zijn doel niet voorbij schieten.


	ALGEMEEN
	Autorisatie
	Doel en functie
	Toepassingsgebied
	Hogere regelgeving
	Inwerkingtreding
	Definities
	Verantwoordelijkheden
	Ontheffingen en nadere beslissingen
	Afkondiging

	NORMTEKST I - Beschrijving waarschuwingskleding
	Doel
	Algemeen
	Kleurstelling, opvallendheid en patroon retro reflecterende strepen
	Logo's en bedrijfsnamen

	NORMTEKST II - Gebruik waarschuwingskleding
	Doel
	Basisregels
	Kleurgebruik
	Openbare hulpdiensten

	Bijlage A Patroon retro-reflecterende strepen
	Bijlage B   Waarschuwingskleding bij calamiteiten
	Bijlage C   Toelichting op de normtekst

