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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 12-11-1998

Vaststelling
Hoofd Spoorwegveiligheid:
drs W.A. Vriesendorp

13-11-1998

0.2 Functie

Naast het RRV en een aantal normbladen gelden algemene bepalingen voor personeel.
Tevens wordt in dit normblad in bijlage A een schematisch overzicht gegeven van
veiligheidsfuncties, veiligheidstaken en de van toepassing zijnde normbladen.

0.3 Toepassingsgebied

Dit normblad geldt voor het toepassingsgebied van het RRV.

0.4 Hogere regelgeving

Dit is een normblad als bedoeld in RRV, hoofdstuk I (algemene bepalingen).
In het normblad wordt een nadere uitwerking gegeven van bepalingen uit het RRV
hoofdstuk V (personeel).

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 op 1 mei 1999 in werking.

0.6 Definities

Zie het RRV.

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.
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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 Facility Services
− NS Opleidingen
− NS Stations
− NS Technisch Onderzoek
− NS Vastgoed
− 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 Veiligheidsfuncties en veiligheidstaken

De veiligheidsfuncties zijn limitatief genoemd in RRV hoofdstuk V. Ten behoeve van de
communicatie wordt uitgegaan van deze veiligheidsfuncties.

Een veiligheidsfunctie kan verschillende veiligheidstaken in zich verenigen. Participanten in
het railverkeerssysteem zijn bevoegd om verschillende veiligheidstaken toe te wijzen aan
één bepaalde functionaris, tenzij de regelgeving dit verbiedt of de veiligheid daardoor in het
gedrang komt.

Zie voor een schematische uitwerking van veiligheidsfuncties, veiligheidstaken en
bijbehorende normbladen bijlage A van dit normblad.

2 Vakbekwaamheid

2.1 Vakbekwaamheidsnormen

Hoofd RnV stelt voor veiligheidstaken vakbekwaamheidsnormen vast. Dit zijn minimum
normen. De participanten in het railverkeerssysteem zijn bevoegd aanvullende,
verdergaande eisen te stellen, eventueel in combinatie met andere, niet-veiligheidstaken.

2.2 Vakinhoudelijke leiding

Participanten in het railverkeerssysteem voorzien in vakinhoudelijke leiding voor het
personeel met veiligheidstaken.

Een vakinhoudelijke leidinggevende bezit kennis over procesvoering, techniek, bediening,
bedieningsfouten en locale situaties op zodanig niveau dat deze het personeel kan
instrueren, corrigeren, beoordelen en toetsen voor de uitvoering van hun veiligheidstaak.

2.3 Leeftijd

Personen moeten ten minste18 jaar oud zijn om een veiligheidstaak te mogen vervullen.
De machinist met volledige bevoegdheid moet ten minste 21 jaar oud zijn om zijn functie te
mogen vervullen.

3 Toekenning van bevoegdheid

De bevoegdheid om een veiligheidstaak te vervullen en een uitbreiding van die bevoegdheid
wordt door de leidinggevende van een personeelslid  toegekend als deze dit personeelslid
daarvoor geschikt acht. Hiertoe moet dit personeelslid tenminste conform de in de
vakbekwaamheidsnorm aangegeven wijze met positief resultaat op zijn vakbekwaamheid
zijn getoetst.

Hoofd RnV schrijft per veiligheidstaak  in een normblad voor of een examen, een toets of
een beoordeling nodig is.

Een toelichting over het onderscheid examinering, toetsing en beoordeling is opgenomen in
bijlage B bij dit normblad.
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3.1 Centraal examen

Een centraal examen wordt afgenomen door een door Railned erkend exameninstituut.
De examinering geschiedt:
− als theorie-examen: schriftelijk, per computer of mondeling;
− als praktijkexamen: met proefrit of praktijkproef.
Van de  proefrit en de praktijkproef wordt een verslag gemaakt.
De exameninhoud, de examenresultaten, en het verslag van de proefrit of praktijkproef
wordt bewaard door het exameninstituut, totdat de betrokkene 65 jaar is. Het document
met de toetsuitslag wordt gedurende de loopbaan van de betrokkene in zijn
personeeldossier bewaard.

3.2 Toets

Een toets wordt opgesteld en afgenomen door een door de participant in het
railverkeerssysteem  aangewezen vakdeskundige of een externe deskundige organisatie. De
toets wordt schriftelijk of per computer afgenomen. De toetsinhoud en de uitkomst van de
toets worden schriftelijk of electronisch vastgelegd en vijf jaar bewaard. Het document met
de toetsuitslag wordt gedurende de loopbaan van de betrokkene in zijn personeeldossier
bewaard.

3.3 Beoordeling

Beoordeling geschiedt door een door de participant in het railverkeerssysteem aangewezen
vakdeskundige binnen of buiten diens organisatie. Beoordeling van theoriekennis
geschiedt  op de door de beoordelaar passend geachte wijze. Een praktijkbeoordeling
geschiedt door observatie van de taakuitvoering gedurende een voldoende representatief
tijdsverloop. De uitkomst van de beoordeling wordt schriftelijk vastgelegd. Het document
met de beoordelingsuitslag wordt gedurende de loopbaan van de betrokkene in zijn
personeeldossier bewaard.

3.4 Herinstructie

Naast de normaal benodigde instructie vanwege ontwikkelingen in de taakuitvoering krijgt
personeel met veiligheidstaken in een drie-jarige of kortere cyclus een herinstructie voor de
gehele breedte van hun taak. Daarbij wordt vastgesteld of:
- de normale wijze van taakuitoefening adequaat is;
- de kennis omtrent weinig voorkomende gebeurtenissen nog adequaat is;
- adequaat kennis is genomen van wijzigingen in de regelgeving en taakuitvoering.
Een herinstructie wordt afgesloten met een beoordeling. Indien een toets of een centraal
examen is voorgeschreven voor het verkrijgen van de eerste bevoegdheid wordt de
herinstructie afgesloten met een toets.

Een positieve uitslag is voorwaarde voor het behoud van de bevoegdheid.
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3.5 Taakhervatting en behoud van kennis en routine

Hervatting van een uitoefening van een veiligheidstaak na een onderbreking van minder dan
een jaar vindt plaats na een beoordeling door een vaktechnisch leidinggevende. Bij een
onderbreking van langer dan een jaar vóór hervatting vindt bovendien een volledige
herinstructie plaats.  Bij een onderbreking langer dan drie jaar vindt, indien een toets of
examen verplicht was, opnieuw een toets of examen plaats.

Voor personeel dat op specifieke voertuigtypes, locaties of  bediensystemen voor de
beveiliging slechts incidenteel dienst doet, wordt gezorgd dat zij:
- dit voldoende vaak doen om hun kennis en routine daarvan actueel te houden; of
- van tevoren hun kennis en routine kunnen actualiseren; of
- van tevoren daarvoor worden herinstrueerd.

3.6 Bevoegdheid van personeel van buitenlandse en regionale  vervoerders

In het algemeen is personeel met een standplaats in het buitenland in Nederland bevoegd
voor dezelfde soort taak als zij in het buitenland al mogen vervullen, mits zij na opleiding en
door toetsing blijken te voldoen aan de voor Nederland specifieke kennis en
bekwaamheden. Dit geldt eveneens voor personeel van binnenlandse regionale
spoorwegdiensten. De beoordeling daarvoor betreft alleen de kennis en vaardigheden die
specifiek zijn voor het rijden binnen het toepassingsgebied van het RRV. In de normbladen
kunnen hiervoor per veiligheidstaak specifieke regels worden gesteld.
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Bijlage A Schema veiligheidsfuncties/veiligheidstaken

Opmerking: voor alle functies en taken zijn de volgende normbladen altijd van toepassing:
− P-010 (waarschuwingskleding);
− P-013 (gespreksdiscipline);
− P-014 (algemene bepalingen voor personeel in het railverkeerssysteem).
Deze normbladen worden in onderstaande tabel niet vermeld.

Veiligheidfunctie Veiligheidstaken Toepasselijke normbladen
Treindienstleider − het ter beschikking stellen van

veilige rijwegen
− het treffen van maatregelen bij

storingen en werkzaamheden

P-004a
P-020

Opzichter − het ter beschikking stellen van
rijwegen

− het treffen van maatregelen bij
storingen en werkzaamheden

P-005
P-020

Brugwachter − brug openen met inachtneming
van de spoorwegveiligheid en
de veiligheid voor de
scheepvaart

P-004b
P-020

Machinist
met minimale bevoegdheid

− voertuigen verplaatsen
− rijden met een maximum

snelheid van 40 km/u
− geen reizigers vervoeren
− uitsluitend werken binnen een

afgebakend gebied

P-001a
P-016

Machinist
met beperkte bevoegdheid

− rangeren
− treinen rijden met een max

snelheid van 40 km/u
− geen reizigers vervoeren
− op het hele net rijden
− begeleiden van een trein of

rangeerdeel
− koppelen en ontkoppelen
− nemen van remproeven
− geven van stoptekens aan het

wegverkeer

P-001b
P-015

Machinist
met volledige bevoegdheid

− rangeren
− treinen rijden met een max

snelheid van 160 km/u
− reizigers vervoeren
− op het hele net rijden
− begeleiden van een trein of

rangeerdeel
− koppelen en ontkoppelen
− nemen van remproeven
− geven van stoptekens aan het

wegverkeer

P-001c
P-015
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Veiligheidsfuncties Veiligheidstaken Toepasselijke normbladen
Rangeerder − begeleiden van een trein of

rangeerdeel
− koppelen en ontkoppelen
− nemen van remproeven
− geven van stoptekens aan het

wegverkeer

P-002
P-017

Chef van de trein − verantwoordelijk voor het
vertrekproces van de trein

P-003
P-018

Storingsmonteur − dagelijkse controle
− kleine herstellingen
− keuren van materieel
− nemen van remproeven

P-008b
P-019

Wagenmeester − technische controle
goederenmaterieel

− kleine herstellingen
− keuren van materieel
− nemen van remproeven

P-008b
P-019

Voorbereider
werkplekbeveiliging

− creëren van veilige
voorwaarden voor start,
uitvoering en beëindiging van
de werkzaamheden

− instructie van personeel
− inzet van veiligheidsmiddelen
− vervaardigen van correcte

documenten

P-006
P-021

Leider werkplekbeveiliging − leiding over iedereen op de
werkplek t.a.v. veiligheid

− uitvoeren van
veiligheidsmaatregelen
conform WBI

− instrueren van personeel
− stopzetten van werk als de

veiligheid dat vereist

P-007
P-021

Verantwoordelijk
deskundige

− adviseren van vwb over
elektrocutiegevaar bij
werkzaamheden

P-008b

Veiligheidsman − waarschuwen van personeel
voor naderende treinen

P-008a
P-021

De alleenwerkende − zorg dragen voor eigen
veiligheid conform WBI

P-009
P-021

Werktreinbegeleider − instrueren werktreinmachinist
conform werktreininstructie

− koppelen en ontkoppelen
− nemen van remproeven

P-002
P-021

Bevoegd spoorbetreder − zorg dragen voor eigen
veiligheid

P-009 alléén MO
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Bijlage B Toelichting examinering, toetsing en beoordeling

Een centraal examen wordt alleen toegepast bij  het voor het eerst verwerven van een
bevoegdheid. Een centraal examen bestaat ten minste uit een theorie-examen, en
afhankelijk van de taak ook uit een praktijkexamen. Bij een centraal examen worden de
kennis en vaardigheden van de essentiële regels en handelingen in het vervoerproces
getoetst die landelijk uniform en universeel gelden voor alle uitvoerders van een taak en die
direct doorwerken in de veiligheid, vooral in de verhouding tot andere partijen in dat
vervoersproces. De aan een centraal examen verbonden organisatie waarborgt daarbij de
objectieve en onafhankelijke beoordeling.

Een toets wordt toegepast als:
− de te toetsen kennis niet de directe, actieve veiligheid betreft;
− er geen noodzaak voor uniformiteit in de toepassing van kennis en voorschriften is;
− de te toetsen kennis verschilt tussen vervoerders, locaties en materieel of afhankelijk is

van de bedrijfsvoering of organisatie.
Waarbij het gewenst is achteraf na te kunnen gaan (doordat inhoud en uitslag worden
bewaard) of de toetsing adequaat heeft plaatsgevonden. Een centraal theorie-examen is
hiervoor onnodig zwaar en/of vanwege ontbrekende uniformiteit niet toepasbaar. Een toets
betreft altijd theorie en geschiedt altijd schriftelijk of per computer.

Een beoordeling wordt  toegepast als er geen centraal examen of toets is voorgeschreven.
Een beoordeling kan zowel theorie als praktijk betreffen.


