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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.

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. A.A. Wedzinga

Vaststelling
Hoofd Spoorwegveiligheid:
drs. W.A. Vriesendorp

0.2 Doel en functie

Dit normblad bevat de vakbekwaamheidsnormen voor de chef van de trein bij
reizigerstreinen. Het doel van de norm is om, bij de grote vrijheid van de vervoerder om de
taak van de chef van de trein inhoud te geven, een algemene grondslag te geven voor deze
taak, gericht op de veiligheidsaspecten en de eerste opvang bij calamiteiten.

0.3 Toepassingsgebied

Dit normblad geldt voor personeel dat de taak van chef van de trein vervult, in het
bijzonder bij regulier openbaar personenvervoer volgens een vaste dienstregeling.

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
vakbekwaamheidsnormen.

0.5 Inwerkingtreding

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

Personeel dat op 1 mei 1999 bevoegd was de in deze norm geregelde veiligheidstaken te
verrichten, wordt geacht aan deze norm te voldoen.

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.
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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;
- lokale bekendheid.

0.7 Ontheffingen en nadere beslissingen

Ontheffingen op dit normblad kunnen door Hoofd Railned Spoorwegveiligheid worden
gegeven.
Over zaken, waarover dit normblad geen uitsluitsel geeft, beslist Hoofd Railned
Spoorwegveiligheid.

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
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 Taak en bevoegdheid

1.1 Taakindicatie

Dit normblad is gericht op de algemene aspecten van de taak van de chef van de trein,
zoals die wordt vervuld bij regulier openbaar personenvervoer volgens een vaste
dienstregeling.

Elke vervoerder stelt zelf de inhoud van de taak en de mogelijke variaties vast die binnen
zijn organisatie worden toegepast.

De chef van de trein bij reizigerstreinen:
- geeft leiding aan het overige personeel van een reizigerstrein;
- is verantwoordelijk voor het initiëren van het vertrek van de trein, het sluiten van

de deuren en het geven van vertrekbevel aan de machinist;
- kan samen met de machinist een kleine remproef uitvoeren als hij dienst doet op

treinstellen en vaste voertuigverbanden;
- bedient de in de reizigers-, bagage- en dienstafdelingen van een trein aanwezige

bedrijfs- en noodvoorzieningen;
- verzorgt het eerste optreden bij calamiteiten binnen en buiten de trein;
- verleent eenvoudige eerste hulp.
Als meerdere voor deze taak bevoegde functionarissen tegelijk op een trein aanwezig zijn,
bepaalt de vervoerder wie als chef van de trein dienstdoet.

1.2 Treinen met personeel zonder veiligheidstaak

Als de taak van het in de reizigersafdelingen van de trein dienstdoende personeel is beperkt
tot het na opdracht van de machinist sluiten en controleren van de deuren, en het bedienen
van verlichting en verwarming wordt de taak niet aangemerkt als veiligheidstaak.
De vervoerder zorgt dan dat ten minste één van deze personeelsleden de in 2.5 a. en c.
genoemde eerste hulp en maatregelen kan uitvoeren; dit normblad is dan voor het overige
niet van toepassing.

1.3 Treinen met éénmansbediening

Indien een reizigerstrein voor regulier openbaar vervoer is ingericht voor éénmansbediening
door voorzieningen voor onder meer:
- aangepaste bediening en bewaking van de deursluiting;
- aangepaste uitvoering van de vertrekprocedure;
is de aanwezigheid van een afzonderlijke chef van de trein of van het in 1.2 bedoelde
personeel niet vereist. In dat geval is de machinist verantwoordelijk voor de uitvoering van
de vertrekprocedure en moet hij voldoen aan de in hoofdstuk 2 beschreven eindtermen,
uitgezonderd het verlenen van eerste hulp.

1.4 Besloten vervoer en incidentele ritten

Bij besloten vervoer en incidentele ritten kan de vervoerder de taak van de chef van de
trein laten uitvoeren door een machinist, rangeerder of vakinhoudelijk leidinggevende, die
hiervoor voorzover nodig is geï nstrueerd.
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2 Eindtermen chef van de trein

2.1 Regelgeving

Als de chef van de trein de vertrekprocedure initieert en/of zelfstandig seinwaarneming
doet, kent hij:
a. de betekenis van de kleuren rood, geel en groen in lichtseinen;
b. de eisen en voorwaarden voor het vertrek van een trein en het geven van

vertrekbevel;
c. betekenis en gebruik van het vertrekbevelsein en de verstrekstaf.
d. de interne bedrijfsinstructie voor de vertrekprocedure.

De chef van de trein kent de procedure voor en seinen bij het uitvoeren van een kleine
remproef met treinstellen en vaste voertuigverbanden, volgens de bedrijfsinstructie van de
vervoerder.

Als de chef van de trein bij vertrek slechts de deuren sluit op aanwijzing van de machinist
en het gesloten zijn van de deuren aan de machinist meedeelt, is alleen kennis van de
interne bedrijfsinstructie voor de vertrekprocedure nodig.

De vervoerder stelt vast welke andere kennis de chef van de trein nodig heeft voor de
werkzaamheden die hij hem opdraagt.

2.2 Voertuigbediening

De chef van de trein kent voor de voertuigtypen waarmee hij dienst gaat doen:
a. de normale werking en bediening van deursluitsystemen en de verschijnselen bij

storing daarvan;
b. de wijze waarop bij nood de trein kan worden verlaten;
c. de bediening van voertuig-verzorgingssystemen zoals verlichting, verwarming en

ventilatie;
d. de bediening van aanwezige communicatie-systemen;
e. de uitvoering van een kleine remproef;
f. het gebruik van de noodrem en, indien toegepast, de regeling voor de

noodremonderbreking.

2.3 Infrastructuur

De chef van de trein kent:
a. algemene begrippen en termen voor de inrichting van de infrastructuur
b. de bedieningswijze van de op stations aanwezige voorzieningen voor bediening

door treinpersoneel;
c. de regels voor de zorg voor de eigen veiligheid bij verblijf op spoorwegterrein.

2.4 Lokale bekendheid

De chef van de trein doet voordat hij dienst gaat doen op een baanvak waarop hij niet
eerder als chef van de trein heeft dienstgedaan, eerst op dat baanvak een dienst onder
begeleiding van een op dat baanvak bekende chef van de trein die hem wijst op de
relevante bijzonderheden op de stations en haltes.

2.5 Optreden bij ongewenste gebeurtenissen

De chef van de trein kan:
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a. eerste hulp verlenen, gericht op het met eenvoudige middelen stabiliseren van
personen die onwel zijn geworden of verwond zijn in omstandigheden die in en om
de trein voorzienbaar zijn;

b. bij onregelmatigheden tijdens de rit de situatie ter plaatse opnemen en beschrijven,
op de juiste wijze hulp inroepen, en ter plaatse te treffen maatregelen voor de
veiligheid uitvoeren of opdragen;

c. aanwijzingen en informatie aan reizigers geven over hun gewenste gedrag;
d. optreden als eerste aanspreekpunt voor externe hulpverleners.

3 Vaststelling van het voldoen aan de vakbekwaamheidsnormen

De chef van de trein verwerft zijn eerste bevoegdheid door:
- een beoordeling van zijn theorie-kennis;
- een praktijkbeoordeling voor zijn normale taakuitvoering;
- een praktijkbeoordeling voor zijn vaardigheid van eerste hulp.

Bij uitbreiding van zijn werkpakket met materieeltypen met voor hem onbekende
eigenschappen vindt een beoordeling plaats van zijn kennis van deze materieeltypen.


