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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 ka-
rakter, 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 aangege-
ven akkoord te gaan met de vrijgave ervan.

Functie en naam Datum Paraaf

Verificatie
Normbladbeheerder:
mr. A.A. Wedzinga

Vaststelling
Hoofd Spoorwegveiligheid:
drs. W.A. Vriesendorp

0.2 Doel en functie

Het hoofddoel van dit normblad is het bevorderen van de veiligheid door te waarborgen dat
machinisten over adequate vakbekwaamheid beschikken. Tevens biedt de norm een een-
duidige standaard als basis voor de collegiale dienstverlening tussen vervoerders en de
uitwisseling en overgang van personeel.

0.3 Toepassingsgebied

Dit normblad geldt voor personeel dat dienst doet als machinist:
- met beperkte bevoegdheid, uitsluitend voor rangeren;
- met beperkte bevoegdheid,
- met volledige bevoegdheid.

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 V (Personeel): Personeel
moet voldoen aan de door Hoofd Railned Spoorwegveiligheid vastgestelde vakbekwaam-
heidsnormen.

0.5 Inwerkingtreding

Dit normblad treedt op 1 mei 1999 datum in werking. Dit is de eerste versie van dit RnV-
normblad. Het vervangt de norm P-001 van 1 april 1995.

Personeel dat op 1 mei 1999 bevoegd was de in deze norm geregelde veiligheidstaken te
verrichten, wordt geacht aan deze norm te voldoen. Als het kennispakket waarop hun be-
voegdheid is gebaseerd niet geheel voldoet aan de eindtermen die deze norm aangeeft,
volgt dit personeel vóór 1 mei 2000  een herinstructie ten aanzien van het ontbrekende
gedeelte.
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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 ver-
krijgbaar is bij Railned Spoorwegveiligheid.

0.6 Definities

Zie het RRV, hoofdstuk V.
In de norm P-014 zijn algemene regels opgenomen voor:
- vaststelling van het voldoen aan de vakbekwaamheidseisen;
- herinstructie;
- taakhervatting na onderbreking;
- wegbekendheid.

0.7 Ontheffingen en nadere beslissingen

Ontheffingen op dit normblad kunnen door Hoofd Railned Spoorwegveiligheid worden ge-
geven.
Over zaken, waarover dit normblad geen uitsluitsel geeft, beslist Hoofd Railned Spoorweg-
veiligheid.

0.8 Distributie

Een origineel exemplaar van dit normblad wordt standaard verstrekt aan de directie en de
spoorwegveiligheidskundige van 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 betref-
fende directie.
Verstrekking van kopieën aan opdrachtnemers van deze organisaties dient op een beheers-
te wijze plaats te vinden door en onder verantwoordelijkheid van de directie van de betref-
fende opdrachtgever.

Verstrekking van kopieën aan directies van niet hierboven genoemde organisaties vindt
plaats op aanvraag bij de normbeheerder (zie voorblad).

Erratum: versie 1.0 err: op pagina 9 zijn enkele paragraafverwijzingen gecorrigeerd.
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1 Taak en bevoegdheid

1.1 Taakindicatie

De machinist is verantwoordelijk voor het veilig rijden van de trein of het rangeerdeel. Hij
bedient krachtvoertuigen en onderhoudsvoertuigen. Op reizigerstreinen waarop geen af-
zonderlijke chef van de trein dienst doet, vervult hij tevens de daaraan opgedragen taken
(normblad P-018), met uitzondering van het verlenen van eerste hulp.

Een pilot is iemand die een machinist zonder wegbekendheid begeleidt onder verantwoor-
delijkheid van die machinist. Eisen aan de pilot zijn opgenomen in Hoofdstuk 6.

Een voertuigbedienaar is iemand die een voertuig bedient onder verantwoordelijkheid van
een machinist. Een voertuigbedienaar beschikt over dezelfde voertuigkennis als een machi-
nist , specifiek voor het door hem te bedienen voertuig. Hij heeft geen veiligheidstaak. Als
het bedienen van voertuigen niet tot zijn normale taak behoort, verlangt de vervoerder een
praktijkbeoordeling alvorens hem als bedienaar te laten optreden.

1.2 Reikwijdte van de bevoegdheid

De machinist met volledige bevoegdheid mag:
- rangeren;
- treinen rijden, met de snelheid slechts begrensd door de infrastructuur ter plaatse;
- reizigers vervoeren;
- op het hele net rijden.

De machinist met beperkte bevoegdheid mag:
- rangeren;
- treinen rijden met een maximum snelheid van 40 km/h;
- geen reizigers vervoeren;
- op het hele net rijden, met een actieradius van 25 km vanaf het vertrekpunt van

zijn trein.
De bevoegdheid kan verder worden beperkt tot alleen het dienstdoen in de rangeerdienst.
De kennis waarbij vermeldt is dat die alleen voor het rijden van treinen geldt, is dan voor
hem niet van toepassing.

Een machinist is bevoegd voor één of meer van de volgende tractiesoorten:
- elektrisch;
- diesel;
- stoom;
- onderhoudsvoertuig. De bevoegdheid voor het rijden met onderhoudsvoertuigen kan

worden ingeperkt tot rail/wegvoertuigen.

1.3 Basis-niveau

De machinist met beperkte of volledige bevoegdheid heeft als basis-opleidingsniveau VBO-
C-niveau of MAVO (indicatief).
Hij beheerst de Nederlandse taal voldoende om:
- dienstmededelingen en veiligheidsberichten te kunnen wisselen en begrijpen;
- instructies en bekendmakingen te kunnen lezen en begrijpen;
- korte mededelingen en berichten te kunnen opschrijven.
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2 Eindtermen - THEORIE

2.1 Regelgeving

De machinist kent:
a. kent de termen en begrippen die in de uitvoering van de trein- en rangeerdienst

algemeen worden gehanteerd (referentie: het Reglement Railverkeer);
b. de taken en verantwoordelijkheden van personeel met veiligheidstaken in het ver-

voerproces, voor zover deze hem aangaan;
c. de regels voor gespreksdiscipline;
d. de documenten waarover hij dient te beschikken, zoals: tijdtafel en treinsamenstel-

ling als hij treinen rijdt, TSB-informatie (de vervoerder kan bepalen dat het gebruik
daarvan  voor zijn machinisten beperkte bevoegdheid verplicht is), en rangeerplan.

e. als hij treinen rijdt: de vereisten voor vertrekgereed zijn van een trein en de wijze
waarop hij dit kan vaststellen, en bij reizigerstreinen de uitvoering van de vertrek-
procedure volgens de bedrijfsinterne voorschriften van de vervoerder;

f. als hij treinen rijdt: welke factoren de snelheid  en de beremming bepalen en de
bedrijfsinterne wijze waarop gegevens hierover aan hem worden bekendgemaakt .

g. de situaties waarin geduwd rijden, terugzetten en achteruitrijden toegestaan zijn
c.q. waarin begeleiding door een begeleider verplicht is;

h. de regels voor het geven van rangeeropdrachten, het krijgen van toestemming voor
een rangeerbeweging, en voor het mogen bedienen van infra-inrichtingen;

i. de regels voor het rangeren op onbeveiligde sporen (wijze van rijden, met toestem-
ming per beweging of middels afspraken);

j. als hij treinen rijdt: de bepalingen voor de toegestane snelheid en de wijze waarop
hij deze moet toepassen.

k. de betekenis van en juiste handelwijze van de in het Seinenboek opgenomen sei-
nen, met uitzondering van:
- de seinen van Hoofdstuk 19 die buiten zijn wegbekendheid liggen;
- de geluidsseinen voor de persoonlijke veiligheid;
De machinist met beperkte bevoegdheid kent:
-  de seinen voor de ATB;
-  de lichtseinen en de borden voor de snelheid volgens 3.1 Seinenboek;
slechts in zoverre dat voor hem altijd een snelheid van 40 km/h of de lagere plaat-
selijke snelheid geldt;

l. de toepassing van de seinopvolging van lichtseinen en de relatie tussen lichtseinen
en borden voor de snelheid, en de regels voor het verhogen en verlagen van de
snelheid. De machinist met beperkte bevoegdheid kent slechts de regels voor het
verhogen en verlagen van de snelheid, voorzover die voor hem van belang zijn.

m. de uitreiking van en handelwijze bij lastgevingen;
n. de handelwijze bij bijzondere situaties, zoals:

- het voorzichtig berijden van een overweg/overpad, een wissel of spoorge-
deelte;

- het rijden op zicht en het rijden voorbij een stoptonend sein;
- het rijden met een voertuig zonder de juiste spoordetectie;
- het rijden door (diepe) tunnels;
- het rijden met werktreinen;
- het waarnemen van gedoofde lichtseinen en onjuiste seinbeelden.

o. de algemene bepalingen voor baanvakken met bijzondere voorschriften en voorzie-
ningen zoals TPRB, ATB NG, Eén Trein Onderweg, en CTB (taakafhankelijk, alleen
als hij op dergelijke baanvakken treinen rijdt);
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p. de procedure voor het melden en vastleggen van onregelmatigheden, bedrijfsstorin-
gen en veiligheidsstoringen en de door hem daarbij te treffen eerste maatregelen;

2.2 Voertuigkennis en -bediening

De machinist kent :
a. de algemene constructie en werking van de hoofdcomponenten van voertuig, de

voor hem herkenbare (gevaarlijke) gebreken daaraan, en de handelwijze  ten aan-
zien van voortzetting van de rit en/of melding bij gebreken;

b. de betekenis en hantering van de voor de tractievorm waarmee hij dienst doet in
het algemeen aanwezige meet- en signaleringinstrumenten, apparaten en systemen
en de (mogelijke) gevolgen van verkeerd gebruik en verkeerde bediening daarvan;

c. de werking, bediening en bedrijfsstoringen van het standaard luchtremsysteem,
onder normale en afwijkende omstandigheden, de juiste uitvoering van de remproe-
ven en de handelwijze bij storingen;

d. de juiste wijze van koppelen aan andere voertuigen en de controle op het juist ge-
koppeld zijn;

e. de specifieke werking van de hoofdcomponenten, tractie-, rem- en andere syste-
men, apparatuur en instrumenten voor de tractievorm(en) en voertuigtype(n) waar-
mee hij dienst doet (taakafhankelijk).

f. als hij dienst doet in de goederendienst (taakafhankelijk):
-  de wagens waarmee hij voorzichtig moet rangeren;
-  de wagens waarvan het afstoten verboden is;
-  de wagens waarvoor specifieke voorschriften voor hun plaats in de trein bestaan;
-  de wagens met een vervoerbeperking.

2.3 Kennis van de infrastructuur

De machinist kent:
a. de principes van de baanvakbeveiliging (als hij treinen rijdt) en stationsbeveiliging,

zoals voertuigdetectie, garanties, seingeving, centrale bediening, rijweginstelling,
blokstelsels, en de storingen waarmee hij kan worden geconfronteerd;

b. de uitvoeringsvormen van automatische overwegbeveiligingen en de handelwijze bij
storing daarvan;

c. de bediening van daarvoor bestemde inrichtingen van beveiligingssystemen;
d. de bediening en de beoordeling van de berijdbaarheid van lokaal bediende wissels

en andere lokaal bediende infrastructuur-inrichtingen;
e. voorgeschreven en verboden handelwijzen ter bescherming van de infrastructuur en

de mogelijke schade en gevaar bij verkeerde handelingen; voor elektrische tractie
alleen voor een machinist die daarvoor bevoegd is;

f. de voor hem herkenbare gebreken aan de infrastructuur en de procedure voor de
melding daarvan.

g. kent de regels voor de zorg voor de eigen veiligheid bij verblijf op spoorwegterrein.

2.4 Wegbekendheid

De machinist bezit wegbekendheid voor de door hem te berijden baanvakken en emplace-
menten.
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3 Eindtermen - PRAKTIJK

De machinist moet de theoriekennis waarover hij dient te beschikken steeds kunnen toe-
passen als dat in de praktijk nodig is.

3.1 In bedrijf en buiten bedrijf stellen

De machinist  kan bij het vanuit ruststand in bedrijf stellen van het voertuig:
a. vaststellen of de vereiste technische controles uitgevoerd zijn;
b. vaststellen of de door hem te controleren voertuigsystemen (rem, frontsein, tractie,

ATB, Telerail, radiografische bediening etc.) correct ingesteld en/of in werking zijn;
c. vaststellen dat de benodigde bedrijfsvoorraden en cabine-inventaris aanwezig zijn;
d. storingsindicaties herkennen en op de daarvoor voorgeschreven wijze handelen;
e. waar nodig, de juiste gegevens invoeren in voertuigsystemen;
f. op de juiste wijze koppelen aan andere voertuigen en het goed gekoppeld zijn vast-

stellen;
g. tekortkomingen laten verhelpen of, binnen zijn competentie, verhelpen.

De machinist kan bij het einde van een rit of dienst het voertuig op de juiste wijze buiten
bedrijf stellen, en de daarbij benodigde technische en administratieve handelingen uitvoeren
en inspecties verrichten.

3.2 Rijden

De machinist kan:
a. met de opzichter en treindienstleider op de juiste wijze communiceren over de door

hem uit te voeren handelingen en bewegingen;
b. als hij wordt begeleid, met de begeleider de benodigde mondelinge en andere com-

municatie voeren over en tijdens de uit te voeren bewegingen;
c. de bewegingen zelfstandig of samen met de begeleider uitvoeren, met inachtne-

ming van de toepasselijke algemene en lokale voorschriften;
d. op onbeveiligde sporen zijn rijgedrag afstemmen op de plaatselijke sporensituatie en

bedrijfsomstandigheden, en de vooraf en tijdens de verplaatsing gegeven opdrach-
ten van de opzichter en begeleider;

e. de snelheid regelen overeenkomstig de getoonde seinbeelden, de voor zijn trein of
rangeerdeel toegestane en geplande snelheid en de aan hem bekendgemaakte be-
perkingen daarop;

f. de aan hem uitgereikte lastgevingen op de juiste wijze opvolgen;
g de seinen en cabine-instrumenten met de vereiste aandacht observeren en de trac-

tie-, rem- en andere systemen op beheerste wijze, op het juiste moment, in onder-
ling correcte samenhang en in overeenstemming met de voertuigsoort bedienen,
zodanig dat hij zijn trein of rangeerdeel, rekening houdend met de eigenschappen en
bijzonderheden van de aangekoppelde andere voertuigen, de infrastructuur en de
omgeving veilig en conform de planning kan vervoeren.
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4 Praktijkervaring

4.1 Praktijkervaring voor  beperkte bevoegdheid

Machinisten met beperkte bevoegdheid moeten voorafgaand aan hun praktijkbeoordeling
ten minste 40 dagen onder toezicht van een ervaren machinist hebben dienstgedaan. Deze
periode kan worden verkort tot 20 dagen als zij:
- dienstdoen met slechts één voertuigtype; of
- ten minste een jaar ervaring hebben in een andere veiligheidstaak in het vervoer-

proces op de plaats waar zij dienst gaan doen; of
- dienstdoen op een lokatie zonder doorgaand treinverkeer.

4.2 Praktijkervaring voor volledige bevoegdheid

4.2.1 Standaard praktijkervaring
Machinisten met volledige bevoegdheid moeten voorafgaand aan hun praktijkbeoordeling:
- ten minste 200 dagen zelfstandig hebben dienstgedaan als machinist met beperkte

bevoegdheid;
- daarna ten minste 20 dagen onder toezicht van een ervaren machinist hebben

dienstgedaan met hoge snelheden.
In plaats hiervan mag, onder de aangegeven voorwaarden, de praktijktijd voorafgaand aan
de praktijkbeoordeling volgens 4.2.2 of 4.2.3 worden ingericht.

4.2.2 Aangepaste praktijkervaring bij begrensde actieradius
Voor machinisten die dienst gaan doen met:
- slechts één materieeltype en max. acht rijtuigbakken (treinstel of trek-duw); of
- een enkele locomotief met goederentrein; of
- een onderhoudsvoertuig met bijbehorende wagens,
vanuit een standplaats:
- in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht over trajecten van samen ten

hoogste 50 km/h; of
- buiten de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht over trajecten van samen

ten hoogste 100 km buiten die provincies,
geldt dat elk aansluitend aan de praktijkbeoordeling te berijden traject, voorafgaand aan
hun praktijkbeoordeling, met het betrokken materieel op tenminste 20 dagen in beide rich-
tingen wordt bereden onder toezicht van een instructeur of mentor-machinist.

Hoofd Railned Spoorwegveiligheid kan voor de praktische toepassing in specifieke situaties
die hiermee overeenkomen in dienstuitvoering en complexiteit van het traject een geringe
afwijking van de trajecteigenschappen toestaan.

4.2.3 Aangepaste praktijk bevoegdheid bij grotere actieradius
Voor machinisten die dienst gaan doet met:
- met grotere treinsamenstellingen dan bij 4.2.2 en/of
- over trajecten van samen ten hoogste 250 km,
geldt dat elk aansluitend aan de praktijkbeoordeling te berijden traject, voorafgaand aan
hun praktijkbeoordeling, met het betrokken materieel op tenminste 40 dagen in beide rich-
tingen wordt bereden onder toezicht van een instructeur of mentor.

4.3 Voorwaarden voor de toepassing van de aangepaste praktijkervaring

Aan de toepassing van de in 4.2.2 en 4.2.3 genoemde termijnen zijn de volgende woord-
waarden verbonden:
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a. Vóórdat aan de praktijkperiode wordt begonnen, is praktische vaardigheid in de
voertuigbediening en kennis van de verkeersvoorschriften verworven.

b. De praktijktijd wordt vervuld onder aanwezigheid van instructeurs of van mentor-
machinisten1. In de praktijktijd of tijdens afzonderlijk georganiseerde praktijkinstruc-
tie-dagen moet de machinist in opleiding zoveel mogelijk worden geconfronteerd
met in de normale treindienst weinig voorkomende handelingen, werkwijzen en
voorvallen.

c. Er wordt daadwerkelijk dienstgedaan in de taak die nadien zelfstandig wordt uitge-
voerd.

d. De vervoerder dient de minimum-periode zonodig te verlengen totdat een machinist,
naast het met goed gevolg hebben afgelegd van de toets, ook over een passende
routine en zelfvertrouwen beschikt om zijn taak naar behoren en veilig uit te kunnen
voeren.

e. Uitbreiding van de bevoegdheid met andere materieeltypen en baanvakken is voor
het eerst mogelijk nadat 60 dagen daadwerkelijk dienst is gedaan, en door een
vakinhoudelijk leidinggevende daarvoor een positieve beoordeling is gegeven. Ver-
dere uitbreiding vindt plaats na een herhaalde  beoordeling.

f. De toepassing van de verkorte praktijk-tijd vindt plaats in overleg met Railned, op
basis van een instructieplan.

g. De aanpak is van toepassing op machinisten zonder rij-ervaring. Voor machinisten
die buiten het nationale spoorwegnet al relevante ervaring hebben opgedaan, kun-
nen de termijnen naar gelang hun eerdere ervaring worden verkort of vervallen.

                                           
1 Een mentor-machinist:
- heeft ten minste twee jaar praktijk-ervaring in de taak waarvoor hij nieuwe machi-

nisten instructie geeft;
- heeft een goede vaktheoretische kennis en zeer goede praktijkvaardigheid;
- is didactisch geschoold en gemotiveerd voor het geven van praktijkinstructie;
- kan volgens een instructieplan begrijpelijk en adequaat praktijkinstructie verzorgen,
- is in staat vorderingen te beoordelen en daarover te rapporteren;
- is op deze eigenschappen geselecteerd  en als mentor aangewezen.
Toepassing van de mentor-machinist betekent ook een vast verband tussen mentor en
leerling, dus geen dagelijkse wisselingen.
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5 Vaststelling van het voldoen aan de vakbekwaamheidseisen

5.1 Eerste bevoegdheid

Bij de vaststelling van het voldoen aan de vakbekwaamheidseisen wordt onderscheiden
tussen:
a. algemene kennis en vaardigheden,
b. de taakafhankelijke kennis en vaardigheden, bestaande uit:
- de kennis en bedieningsvaardigheid van specifieke tractievormen en voertuigtypen;
- de wegbekendheid,
- de lokale voorschriften voor baanvakken met bijzondere beveiligingssystemen en

voor emplacementen en baanvakken zonder technische beveiliging;
- de interne bedrijfsvoorschriften.

Voor de eerste bevoegdheid als machinist wordt het voldoen aan de vakbekwaamheidsei-
sen voor het algemene deel vastgesteld door:
- een toets2;
- een praktijkbeoordeling3, bestaand uit een heen- en terugrit over het langste aan-

eengesloten traject en/of een representatief aantal rangeerbewegingen;
en voor het taakafhankelijke deel door een beoordeling van:
- de kennis van het specifieke voertuigtype waarop de machinist dienst gaat doen;
- de wegbekendheid,
- de lokale voorschriften voor baanvakken met bijzondere beveiligingssystemen en

voor emplacementen en baanvakken zonder technische beveiliging;
- de bedrijfsvoorschriften.
Bij de praktijkbeoordeling moet de machinist de taakafhankelijke kennis kunnen toepassen.
De vaststelling van het voldoen aan de algemene en de taakafhankelijke eisen kan naar
gelang de situatie gescheiden of gecombineerd plaatsvinden.

Als verwerven van eerste bevoegdheid geldt ook:
- een machinist met beperkte bevoegdheid voor alleen de rangeerdienst, die tevens

bevoegd wordt treinen te rijden;
- een machinist met beperkte bevoegdheid die de volledige bevoegdheid verwerft;
- een machinist met minimale bevoegdheid die beperkte of volledige bevoegdheid
verwerft.

5.2 Uitbreiding bevoegdheid

Bij een wijziging of uitbreiding van de bevoegdheid en bij indiensttreding van een reeds
bevoegde machinist, vindt een beoordeling plaats van:
- de kennis van elk specifieke voertuigtype;
- de aanwezigheid van voldoende ervaring met het rijgedrag van andere treinsamen-

stellingen of voertuigsoorten c.q. het rijden door diepe tunnels;
- de wegbekendheid en lokaal vastgestelde regelgeving van de baanvakken;
waarop c.q. waarmee de machinist gaat rijden.

                                           
2  Op termijn kan worden besloten in plaats hiervan een centraal theorie-examen in te voe-
ren.
3  Op termijn kan worden besloten in plaats hiervan een centraal praktijkexamen in te voe-
ren. Zolang dit niet het geval is gebeurt dient bij toepassing van de verkorte praktijktijd de
praktijkbeoordeling door een instructeur van NS Opleidingen die niet bij de opleiding van de
machinist betrokken is geweest.
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6 Piloteren

6.1 Piloteren met een snelheid tot en met 40 km/h

Als pilot mogen optreden:
a. een machinist met beperkte of volledige bevoegdheid;
b. een rangeerder met volledige bevoegdheid;
die wegbekendheid bezitten voor de te berijden sporen en baanvakken.

6.2 Piloteren met een snelheid boven 40 km/h

Als pilot mogen optreden:
a. Een machinist met volledige bevoegdheid die wegbekendheid bezit voor de te berij-

den sporen en baanvakken;
b. - een machinist met beperkte bevoegdheid;

- een rangeerder met volledige bevoegdheid;
op de sporen en baanvakken binnen hun bevoegdheidsgebied waar zij gewoonlijk
dienstdoen, mits:
- zij ten minste twee jaar voor hun taak bevoegd zijn;
- met een toets is vastgesteld dat zij de seinen en regels volgens 2.1 k. en l.

voor volledig bevoegde machinisten kennen;
- wegbekendheid bezitten;
- met een praktijkbeoordeling is vastgesteld dat zij adequaat als pilot informa-

tie over de te berijden weg en de seinen kunnen verschaffen.
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7 Buitenlands personeel

Een buitenlandse bevoegdheid als machinist geldt als vrijstelling voor de toetsing van de
voertuigkennis en de voertuigbediening, binnen de reikwijdte van die buitenlandse be-
voegdheid.

7.1 Inzet op grensdienstbaanvakken

Een machinist met volledige bevoegdheid met een standplaats buiten Nederland, die
dienstdoet in het overgaveverkeer op een grensdienstbaanvak kent de Nederlandse taal
voldoende om dienstmededelingen en veiligheidsberichten kunnen wisselen en begrijpen.

Hij voldoet, in aanvulling op de op zijn standplaats geldende eisen, aan de in Hoofdstuk 2
en 3 opgenomen eindtermen, maar slechts voorzover het betreft de feitelijke toepassing
van die kennis in de specifieke situatie zoals die op het betrokken grensbaanvak aanwezig
is.

De beoordeling geschiedt door een toets en een praktijkbeoordeling, volgens de aanwijzin-
gen van de Nederlandse vervoerder aan wie wordt overgegeven.

7.2 Inzet buiten grensdienstbaanvakken

Machinisten met volledige bevoegdheid met een standplaats buiten Nederland moeten vol-
doen aan de in 1.3 genoemde taalvaardigheid en de in Hoofdstuk 2 en 3 opgenomen eind-
termen. Een overeenkomstige buitenlandse bevoegdheid als machinist geldt als vrijstelling
voor de kennis en vaardigheden van de voertuigkennis en de voertuigbediening.

Als zij dienst doen buiten het overgaveverkeer op grensdienstbaanvakken:
- leggen zij voor de beoordeling van deze theoriekennis een toets4 af;
- wordt met een praktijkbeoordeling nagegaan of zij de voor het Nederlandse spoor-

wegnet specifieke regels, processen en procedures kunnen toepassen.

                                           
4  Op termijn kan worden besloten in plaats hiervan een centraal theorie-examen in te voe-
ren


