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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 specifiek zijn genoemd in de paragraaf distributie 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:
mr H.G. Schous 12-10-1998

Vaststelling
Hoofd Spoorwegveiligheid:
drs W.A. Vriesendorp

13-11-1998

0.2 Doel en functie

Het vastleggen van procedures voor gespreksdiscipline ten behoeve van een eenduidige en
daardoor veilige communicatie.

0.3 Werkingsgebied

Dit normblad geldt voor alle participanten in het railverkeerssysteem binnen het
toepassingsgebied van het RRV.

0.4 Hogere regelgeving

Dit is een normblad als bedoeld in RRV hoofdstuk I.
Het normblad is een uitwerking van RRV hoofdstuk X.

0.5 Inwerkingtreding

Dit is de eerste versie van dit RnV-normblad.
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.
Dit normblad treedt in werking op 1 mei 1999.
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0.6 Definities

Duplex verbinding
Een duplex verbinding is een verbinding waarbij de zender en de ontvanger tegelijk kunnen
zenden en ontvangen.

Treindienstleider
Waar treindienstleider staat kan in voorkomende gevallen gelezen worden: opzichter.

Simplex verbinding
Een simplex verbinding is een enkelvoudige verbinding waarbij zender en ontvanger niet
tegelijk kunnen zenden en ontvangen.

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 dé
spoorwegveiligheidskundige van:
Railned
NS Railinfrabeheer
NS Verkeersleiding

NS Materieel
NS Stations
Spoorwegpolitie

Vervoerders

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).
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1 NORMTEKST

1.1 Spreekverbindingen

Gebruikers van spreekverbindingen moeten:
− de apparatuur op de juiste manier bedienen;
− gesprekken kort en zakelijk houden;
− gespreksregels in acht nemen.

1.2 Taak van de bedrijfsleiding

De bedrijfsleiding:
− geeft per situatie aan welke spreekverbindingen mogen worden gebruikt;
− stelt aanvullende regels op met betrekking tot de gespreksdiscipline;
− regelt de instructie voor:

∗ de bediening
∗ het gebruik
∗ de gespreksdiscipline;

− zorgt voor de handhaving van de gespreksdiscipline door:
∗ controle
∗ training.

1.3 Gespreksregels

De gespreksregels zijn:
− luister of er een gesprek gaande is vóór u gaat spreken;
− gebruik dienstuitdrukkingen;
− gebruik de roepnaam aan het begin van een bericht;
− laat de ander uitspreken;
− vermijd ontkenningen;
− herhaal het ontvangen bericht inhoudelijk, of laat het herhalen;
− gebruik bij het spellen het NATO-spelalfabet;
− gebruik voor de plaatsbepaling de vaste infrastructuur:

∗ stationsnaam; of
∗ baanvak en kilometrering; of
∗ spoornummers; of
∗ wisselnummers; of
∗ seinnummers;

− schakel bij langere gesprekken per draadloze verbinding over op de telefoon.
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1.3.1 Dienstuitdrukkingen
De voorgeschreven dienstuitdrukkingen zijn:

Dienstuitdrukking Betekenis

Hier ..... roepnaam van verzender.

Wacht u moet wachten, nadere opdracht volgt.

Toegestaan u hebt toestemming tot .....

Stoppen u hebt geen toestemming tot ...../stoppen.

Herstel ik maakte een fout, ik begin weer bij het laatste goed
uitgesproken woord.

Herhaal mijn bericht u moet het ontvangen bericht herhalen om een goede
ontvangst te verifiëren.

Herhaal uw bericht ik heb uw bericht niet goed ontvangen, wilt u het herhalen?

Ik spel ik spel dit woord volgens het NATO-spelalfabet

Alle stations bericht aan alle stations.

Over (alleen bij simplex
verbindingen)

einde zin/bericht, ik verwacht antwoord.

Uit (alleen bij simplex verbindingen) einde bericht, ik verwacht geen antwoord.

Sluiten na dit bericht schakel ik mijn radioapparatuur uit.

1.3.2 Roepnaam
Als roepnaam moet de functionele naam, gekoppeld aan een eenduidige locatie of
treinnummer worden gebruikt met daarbij de plaatsbepaling.

Eigennamen worden alleen gebruikt bij het opmaken van een werkcontract (WECO).

1.3.3 NATO-spelalfabet

A ALFA H HOTEL N NOVEMBER U UNIFORM

B BRAVO I INDIA O OSCAR V VICTOR

C CHARLIE J JULIETT P PAPA W WHISKEY

D DELTA K KILO Q QUEBEC X X-RAY

E ECHO L LIMA R ROMEO Y YANKEE

F FOXTROT M MIKE S SIERRA Z ZULU

G GOLF T TANGO



RnV-NORMBLAD  P-013 /Versie 1.0 /afgiftedatum 23 november 1998
 

Pagina 7 van 7

Railned Spoorwegveiligheid
Centrale Staf

1.4 Communicatie bij mondeling afgeven lastgevingen

De treindienstleider geeft de lastgeving af.
Procedure:
− de treindienstleider leest de lastgeving voor aan de machinist;
− de machinist herhaalt inhoudelijk.

1.5 Communicatie bij mondeling afsluiten werkcontract (WECO)

De leider werkplekbeveiliging en de treindienstleider stellen het WECO op.
Procedure:
− de leider werkplekbeveiliging:

∗ noemt zijn naam
∗ leest het WECO letterlijk voor;

− de treindienstleider:
∗ herhaalt inhoudelijk.


