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0 ALGEMEEN

Dit normblad is uitgegeven door Hoofd Spoorwegveiligheid, conform de taakstelling door
de Overheid.

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 met minimale bevoegdheid over adequate vakbekwaamheid beschikken. Te-
vens biedt de norm een 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 minimale 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.

Personeel dat op 1 mei 1999 bevoegd was de in deze norm geregelde veiligheidstaak te ver-
richten, wordt geacht aan deze norm te voldoen. Als het kennispakket waarop hun bevoegd-
heid 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.

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.
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0.6 Definities

Zie het RRV, hoofdstuk V.
In de norm P-014 zijn algemene regels opgenomen voor:
- vaststellen 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 dé
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).
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1 Taak en bevoegdheid

1.1 Taakindicatie

De machinist met minimale bevoegdheid bedient krachtvoertuigen en onderhoudsvoertui-
gen. Hij doet dienst in twee specifieke situaties:
- rangeren op onbeveiligde stationssporen; en/of
- rijden met onderhoudsvoertuigen op buitendienstgesteld spoor;
die zich kenmerken door de sterk beperkte kennis van de procesuitvoering die voor de taak
nodig is en het  zeer beperkte gebied waarbinnen de taak mag worden uitgevoerd.

Tekst over de volle paginabreedte geldt altijd,
tekst op de linkerhelft geldt alleen voor het
rijden op onbeveiligde stationssporen

tekst op  de rechterhelft geldt alleen voor
rijden met onderhoudsvoertuigen op een
werkplek op buitendienstgestelde sporen.

1.2 Reikwijdte van de bevoegdheid

De machinist met minimale bevoegdheid mag:
- rijden met een maximum snelheid van 40 km/h;
- geen reizigers vervoeren.

-  rangeren op de daarvoor aangewezen
onbeveiligde stationssporen.

- rijden met onderhoudsvoertuigen op een
werkplek op buitendienstgesteld spoor;

- als bedienaar optreden bij het, onder lei-
ding van een machinist met beperkte of
volledige bevoegdheid of van een volledig
bevoegde rangeerder overbrengen van
een (toegelaten) onderhoudsvoertuig tus-
sen een opstelspoor en een buitendienst-
gesteld spoor  in of grenzend aan hetzelf-
de station.

Een machinist met minimale bevoegdheid is bevoegd voor één of meer van de volgende
tractiesoorten:
- elektrisch;
- diesel;
- stoom;
- onderhoudsvoertuig.
De bevoegdheid voor het rijden met onderhoudsvoertuigen kan worden beperkt tot uitslui-
tend los rijdende rail/wegvoertuigen of tot zgn. rangeerrobot's.



RnV-NORMBLAD  P-016 / Versie 1.0  / Uitgiftedatum 10 maart 1999 Pagina 6 van 10

Railned Spoorwegveiligheid
Centrale Staf

1.3 Basis-niveau

De machinist met minimale bevoegdheid beheerst de Nederlandse1 taal voldoende om:
- te kunnen communiceren met andere personen ter plaatse werkzame personen met

veiligheidstaken;
- eenvoudige instructies en bekendmakingen te kunnen lezen en begrijpen.

                                           
1 Voor de machinist met minimale bevoegdheid die een onderhoudsvoertuig bedient op een
werkplek op buitendienstgesteld spoor mag, onder de voorwaarde dat:
- de machinist minimale bevoegdheid dezelfde taal beheerst als de werktreinbegelei-

der, leider werkplekbeveiliging en de veiligheidsman; en
- de werktreinbegeleider en de leider werkplekbeveiliging de Nederlandse taal ade-

quaat beheersen voor de communicatie met de treindienstleider en andere personen
buiten de werkplek;

van deze bepaling worden afgeweken.
(Afwijking toegestaan c.q. ontheffing verleend bij brief RnV/99/N22.003.55 d.d. 8 maart
1999)
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2 Eindtermen THEORIE

Tekst over de volle paginabreedte geldt altijd,
tekst op de linkerhelft geldt alleen voor het
rijden op onbeveiligde stationssporen

tekst op  de rechterhelft geldt alleen voor
rijden met onderhoudsvoertuigen op een
werkplek op buitendienstgestelde sporen.

2.1 Kennis van de regelgeving

De machinist kent
a. de termen en begrippen die in de uitvoering

van de rangeerdienst zoals hij die verricht,
relevant zijn (referentie: het Reglement
Railverkeer);

 de begrippen buitendienststelling en span-
ningloosstelling, de methoden voor werk-
plekbeveiliging en de risico's door het nor-
male railverkeer bij de inzet van zijn onder-
houdsvoertuig;

b. de taken en verantwoordelijkheden van:
- de opzichter (c.q. de treindienstleider als

er geen opzichter is) en de begeleider;
- de leider werkplekbeveiliging, de veilig-

heidsman en de werktreinbegeleider;
c. de situaties waarin geduwd rijden, terugzetten en achteruitrijden toegestaan zijn

c.q. waarin begeleiding door een begeleider verplicht is;
d. de regels voor

- geven van rangeeropdrachten, het krijgen
van toestemming voor een rangeerbewe-
ging, en voor het mogen bedienen van in-
fra-inrichtingen;

- het rangeren op onbeveiligde stationsspo-
ren (wijze van rijden, met toestemming
per beweging of middels afspraken);

- het rijden op buitendienstgestelde sporen;

e. als hij omgaat met goederenwagens, de wagens waarmee hij voorzichtig moet ran-
geren en de wagens waarvan afstoten verboden is;

f. de volgende seinen:
-   stoptonende lichtseinen (Seinenboek 2.6);
- geel knipper2, wit (Seinenboek 2.5, 2.7), - groen/geel/wit-varianten, altijd op te vol-

gen met op zicht rijden (Seinenboek 2.4,
2.5, 2.7)

-   seinen met stopopdrachten (Seinenboek 7, 12),
-   seinen op voertuigen (front- en sluitseinen, Seinenboek 9.1)
-   wisselseinen (Seinenboek 12),
-   rangeerseinen (Seinenboek 13),
-   geluidsseinen (Seinenboek 14),
-   gevaarseinen (Seinenboek 15),
- seinen voor de persoonlijke veiligheid

(Seinenboek 16), behalve de geluidssei-
nen

- seinen voor de persoonlijke veiligheid
(Seinenboek 16)

-   vrijbalk.
g. de handelwijze bij bijzondere situaties, zoals:

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

                                           
2 Alleen voor de situaties waarin tegengesteld Geel Knipper wordt toegepast bij Vrijgave
Rangeren.
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- het in en uit het spoor zetten van
rail/wegvoertuigen

- het rijden voorbij een stoptonend sein
volgens de opdracht van een begeleider
of leider werkplekbeveiliging

h. kent de ter plaatse te hanteren procedure voor het melden en vastleggen van onre-
gelmatigheden, bedrijfsstoringen en veiligheidsstoringen en de door hem daarbij te
treffen maatregelen, voorzover voor zijn taak relevant;

2.2 Voertuigkennis en -bediening

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

de voor hem herkenbare (gevaarlijke) gebreken daaraan, en de handelwijze  t.a.v.
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, en de handelwijze bij storingen (niet
toepasselijk bij bevoegdheid voor uitsluitend los rijdende rail/wegvoertuigen);

d. de juiste wijze van koppelen aan andere voertuigen en de controle op het juist ge-
koppeld zijn (niet toepasselijk bij bevoegdheid voor uitsluitend los rijdende
rail/wegvoertuigen);

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;

f. de risico's voor en door het overige railver-
keer bij het gebruik van op het onder-
houdsvoertuig aanwezige beweegbare in-
stallaties (kraanarmen, bordessen etc.)

2.3 Kennis en bediening van infrastructuur-inrichtingen

De machinist kent:
a. de uitvoeringsvormen van automatische overwegbeveiligingen en de handelwijze bij

storing daarvan;
b. de bediening en de beoordeling van de berijdbaarheid van handwissels en andere

handbediende inrichtingen;
c. voorgeschreven en verboden handelwijzen ter bescherming van de infrastructuur en

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

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

e. kent de regels voor de zorg voor de eigen veiligheid die bij verblijf op het spoorweg-
terrein waar hij actief is, relevant zijn.

2.4 Wegbekendheid

De machinist:
heeft wegbekendheid voor de sporen waar
hij mag rijden en de toepasselijke lokale
regelgeving voor de procesvoering.

kent de toepassing van werktreininstructies,
en kan de informatie daarin toepassen op de
werkplek.
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3 Eindtermen PRAKTIJK

Algemeen geldt dat de machinist de theoriekennis waarover hij dient te beschikken steeds
kan toepassen als dat in de praktijk(beoordeling) nodig is.

3.1 In bedrijf en buiten bedrijf nemen

De machinist  kan bij het vanuit ruststand in bedrijf stellen van het voertuig:
a. het voertuig op bedrijfsvaardigheid en afwezigheid van gevaarlijke gebreken con-

troleren;
b. vaststellen of de door hem te bedienen of te controleren voertuigsystemen correct

ingesteld en/of in werking zijn;
c. storingsindicaties herkennen;
d. op de juiste wijze koppelen aan andere voertuigen en het goed gekoppeld zijn vast-

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

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

3.2 Rijden

De machinist kan:
a. met de opzichter c.q. treindienstleider com-

municeren over de door hem uit te voeren
handelingen en bewegingen;

met de leider werkplekbeveiliging c.q. de
werktreinbegeleider communiceren over de
door hem uit te voeren handelingen en be-
wegingen

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, volgens de toe-
passelijke voorschriften;

d. zijn rijgedrag en snelheid afstemmen op de plaatselijke sporensituatie en bedrijfs-
omstandigheden en de gegeven opdrachten van de opzichter en begeleider;

e. de seinen, voorzover aanwezig en voor hem van toepassing, op de juiste wijze op-
volgen;

f. kan het spoor, de seinen, en de cabine-instrumenten observeren;
g. de voertuigsystemen op beheerste wijze, op het juiste moment, in onderling correc-

te samenhang en in overeenstemming met de voertuigsoort bedienen, zodanig dat
hij het voertuig, rekening houdend met de eigenschappen en bijzonderheden van de
aangekoppelde andere voertuigen, de infrastructuur en de omgeving veilig kan ver-
voeren.
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4 Vaststellen van het voldoen aan de vakbekwaamheidsnormen

4.1 Eerste bevoegdheid

De eerste bevoegdheid als machinist met minimale bevoegdheid wordt verworven door een
beoordeling van de theoriekennis en een praktijkbeoordeling.

De beoordeling voor de algemene kennis voor de verkeersdeelname en voertuigkennis kan
gescheiden van de specifieke taakafhankelijke kennis plaatsvinden. In dat geval zorgt de:

vervoerder voor de beoordeling van de ken-
nis van:
- het specifieke voertuigtype waarop de

machinist dienst gaat doen;
- de wegbekendheid;
- de lokale regelgeving.

eigenaar/gebruiker van het onderhoudsvoer-
tuig voor de beoordeling van de kennis van
het specifieke voertuigtype waarop de ma-
chinist dienst gaat doen.

Bij de praktijkbeoordeling moet de machinist de taakafhankelijke kennis kunnen toepassen.
De aanvullende beoordeling kan in de algemene beoordeling worden geï ntegreerd als de
beoordelaar de benodigde kennis bezit.

Door NS Railinfrabeheer is in overleg met de betrokken aannemers in de Regels Veilig Wer-
ken voorgeschreven dat machinisten met minimale bevoegdheid die met onderhoudsvoer-
tuigen rijden op een werkplek op buitendienstgestelde sporen in plaats van de beoordeling
van de theorie-kennis een theorie-examen bij de Stichting Rail Examens moeten afleggen.

4.2 Uitbreiding bevoegdheid

Voorafgaand aan een uitbreiding van de bevoegdheid met andere voertuigen of lokaties en
bij indiensttreding van een reeds bevoegde machinist, zorgt de:

vervoerder voor de beoordeling van de ken-
nis van:
- het specifieke voertuigtype waarop de

machinist dienst gaat doen;
- de wegbekendheid;
- de lokale regelgeving.

eigenaar/gebruiker van het onderhoudsvoer-
tuig voor de beoordeling van de kennis van
het specifieke voertuigtype waarop de ma-
chinist dienst gaat doen.

- - - - - - - - - - -


