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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.

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

Dit normblad bevat de vakbekwaamheidsnormen voor de technische controle van treinen
en krachtvoertuigen.

Het doel van de norm is om, bij de grote verscheidenheid in situaties waarin de technische
controles worden uitgevoerd, een eenduidige standaard te formuleren voor het personeel
dat deze taak uitvoert, als hoofdtaak of als onderdeel van een andere taak. Deze eenduidi-
ge standaard is vooral voor het goederenvervoer van belang bij de overgave van treinen en
treindelen tussen opeenvolgende vervoerders. Tevens 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 van vervoerders en onderhoudsbedrijven dat technische
controles uitvoert. Per vervoerder verschilt welke medewerkers deze controles uitvoeren,
als hoofdtaak of naast andere taken.

De technische eisen voor de controle veilige loop en de technische controle zijn opgenomen
in het Railned-normblad M-013.

De vakbekwaamheid voor de controles in verband met het vervoer van gevaarlijke stoffen
is opgenomen in het RnV-normblad P-022.

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

0.5 Inwerkingtreding

Dit normblad treedt op 1 september 2000 in werking. Dit is de eerste versie van dit RnV-
normblad.
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Personeel dat op 1 september 2000 bevoegd was de in deze norm geregelde veiligheidsta-
ken te verrichten, wordt geacht aan deze norm te voldoen, indien hun vakbekwaamheid,
blijkend uit een eerdere beoordeling of opleiding, overeenkomt met de in deze norm be-
schreven niveaus.

Als het kennispakket waarop hun bevoegdheid is gebaseerd niet geheel voldoet aan de
eindtermen die deze norm aangeeft, volgt dit personeel vóór 1 september 2001 een herin-
structie 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 verkrijgbaar is bij Railned Spoor-
wegveiligheid.

0.6 Definities

In de norm P-014 zijn algemene regels opgenomen voor:
- vaststellen van het voldoen aan de vakbekwaamheidseisen;
- herinstructie;
- taakhervatting na onderbreking.

0.7 Ontheffingen en nadere beslissingen

Ontheffingen op dit normblad kunnen slechts door Hoofd Spoorwegveiligheid worden ge-
geven.
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  vervoerders en onderhoudsbedrijven.

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.

Kopieën van dit normblad kunnen tevens verkregen worden op de website van Railned:
www.railned.nl
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1 Taak en bevoegdheid

1.1 Taakindicatie

De controle van treinen en krachtvoertuigen omvat:
- de dagelijkse controle van krachtvoertuigen, rijtuigen en zelfrijdende onderhouds-

voertuigen;
- de controle veilige loop bij goederentreinen en de uitvoering van de grote remproef;
- technische controle van goederentreinen en de uitvoering van de grote remproef;
zoals omschreven in hoofdstuk IV van het RRV, en:
- het bij de controle en tijdens de dienst herkennen van gebreken;
- het zelf verhelpen van gebreken als dat met normale bedieningshandelingen moge-

lijk is of het laten verhelpen daarvan door bevoegd personeel.

1.2 Reikwijdte van de bevoegdheid

De norm heeft betrekking op de controles voor het binnenlands verkeer. De vervoerder kan
in interne bedrijfsvoorschriften verdergaande eisen stellen in verband met internationaal
verkeer.

De vakbekwaamheid voor de controles in verband met het vervoer van gevaarlijke stoffen
is opgenomen in het RnV-normblad P-022.

1.3 Basis-niveau

Als basis-opleidingsniveau (indicatief) voor de controle veilige loop en de technische con-
trole geldt VBO. De betrokkene beheerst de Nederlandse taal voldoende om:
- te kunnen communiceren met andere ter plaatse werkzame personen met veilig-

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

Als basis-opleidingsniveau (indicatief) voor de dagelijkse controle geldt VBO-E bij uitvoering
als afzonderlijke taak. Bij uitvoering van de dagelijkse controle door de machinist geldt er
geen afzonderlijk basis-niveau. De betrokkene beheerst de Nederlandse taal voldoende om:
- dienstmededelingen en veiligheidsberichten te kunnen wisselen en te begrijpen;
- instructies en bekendmakingen te kunnen lezen en begrijpen;
- korte mededelingen en berichten te kunnen opschrijven.

2 Eindtermen controle veilige loop

2.1 Regelgeving

De medewerker kent de in het Railned-normblad M-007 opgenomen en de, voor hem als
melder relevante, aanvullende door de vervoerder op grond van de Railned-normbladen M-
010  en M-011 vastgestelde regels voor:
- de instelling van het remsysteem en de juiste uitvoering van de kleine en grote

remproef;
- de melding en registratie van aangetroffen gebreken;
- de uitvoering van de maatregelen die hij bij aangetroffen gebreken moet nemen.

2.2 Voertuigkennis

2.2.1 De medewerker kent:
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- de algemene constructie en werking van de hoofdcomponenten van voertuigen
(handrem en luchtrem, stoot- en trekwerk, onderstel, loopwerk, opbouw);

- de in het algemeen voorkomende mechanische bediensystemen voor deuren, klep-
pen, luiken, overgangsinrichtingen;

- de werking en bedrijfsstoringen van het doorgaand zelfwerkend luchtremsysteem,
onder normale en afwijkende omstandigheden, en de handelwijze bij storingen
daaraan;

- de juiste wijze van gekoppeld zijn van voertuigen;
- de algemene voorschriften voor het veilig vastzetten van lading op open wagens;
- de kenbare gebreken waarop bij de controle veilige loop moet worden gecontroleerd

en de bij aantreffen daarvan te nemen maatregelen, zoals opgenomen in het Rail-
ned-normblad M-013;

- de risico's van gebreken voor de veiligheid.

2.2.2 De medewerker kent de door de vervoerder aangegeven:
- constructies en voorzieningen van specifieke voertuigentypen; en
- bijzondere beladingsvoorschriften voor specifieke ladingen;
die in de normale bedrijfsvoering van de vervoerder gebruikelijk zijn en die hij bij zijn nor-
male taakuitoefening moet controleren, met de:

-  kenbare gebreken waarop daarbij moet worden gecontroleerd;
-  risico's van deze gebreken voor de veiligheid;
-  criteria die bepalend zijn voor de te treffen maatregelen als hij die gebreken aan-
treft.

De medewerker kent de wijze waarop voertuiggebreken op een voertuig zelf kenbaar kun-
nen worden gemaakt.

2.3 Kennis van de infrastructuur

De medewerker kent de regels voor de zorg voor de eigen veiligheid bij verblijf op spoor-
wegterrein.

2.4 Praktijk

De medewerker moet de theoriekennis waarover hij dient te beschikken steeds kunnen
toepassen als dat in de praktijk nodig is.

De medewerker kan:
- een kleine en grote remproef uitvoeren;
- verstelhandels voor het remsysteem en handremmen in de juiste stand zetten;
- mechanische bediensystemen voor deuren, kleppen, luiken, overgangsinrichtingen

e.d. bedienen en in de juiste stand zetten;
- het op de juiste wijze gekoppeld zijn van de voertuigen vaststellen en deze waar

nodig alsnog op de juiste wijze koppelen;
- voor hem kenbare gebreken aan wagens visueel herkennen en deze beoordelen ten

aanzien van de door hem te treffen maatregelen;
- de uitvoeren van de te treffen maatregel in gang zetten;
- visueel vaststellen of een lading op een open wagen voldoet aan de voor de betrok-

ken ladingsoort geldende algemene voorschriften voor het veilig vastzetten daarvan
en aan eventuele expliciet voor dat vervoer en die lading aan hem afzonderlijk mee-
gedeelde bijzondere beladingsvoorschriften.
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3 Eindtermen technische controle

3.1 Voertuigkennis

De medewerker kent, in aanvulling op de eisen van hoofdstuk 2:
- de eisen en afkeurcriteria voor voertuigonderdelen en voertuigsystemen:

- waarvoor vanwege de veilige verkeersdeelname een voorgeschreven functi-
onaliteit of maatvoering geldt;

- die door verkeersdeelname aan slijtage onderhevig zijn;
volgens Railned-norm M-013;

- de eisen voor de geldigheid van onderhouds- en revisietermijnen van wagens en
rijtuigen;

- de  principes, de voorschriften en eisen voor de veilige belading van wagens en de
juiste toepassingswijze daarvan.

3.2 Praktijk

De medewerker kan visueel, door metingen of op andere wijze vaststellen:
- of een voertuig vrij is van gebreken, slijtage en maatafwijkingen die ontoelaatbaar

zijn of beperkingen opleggen aan de verkeersdeelname;
- of de lading van een voertuig voldoet aan de daarvoor geldende beladingsvoor-

schriften of, bij gebreke van passende voorschriften, de beladingwijze zodanig is
dat een veilige verkeersdeelname verzekerd is;

- onder welke beperkingen een voertuig dat gebreken vertoont mag worden ver-
plaatst of vervoerd om lossing, herstel of correctie elders mogelijk te maken.

Tevens kan hij:
- een onjuiste of onvoldoende beladingswijze (laten) corrigeren.

4 Eindtermen dagelijkse controle

4.1 Voertuigkennis

De medewerker kent, voor de voertuigtypen waarvoor hij de dagelijkse controle uitvoert:
- de principes van de werking van voertuigsystemen voor rem, tractie, boordenergie,

communicatie, veiligheid, deuren, boordverzorging, van het loopwerk en stoot- en
trekwerk, en van overige voor de controle van belang zijnde systemen;

- de werking, bediening en bedrijfsstoringen van het standaard luchtremsysteem en
aanvullende remsystemen, onder normale en afwijkende omstandigheden, de juiste
uitvoering van de remproeven en de handelwijze bij storingen;

- de betekenis en hantering van de voor de voertuigsoorten die hij controleert in het
algemeen aanwezige meet- en signaleringinstrumenten,

- de specifieke werking, bediening, controlewijze en controlekriteria van de door hem
te controleren voertuigsystemen en -onderdelen en risico's van verkeerde bedie-
ning;

- de in de Railned-norm M-013 opgenomen gebreken waarop bij de controle veilige
loop dient te worden gecontroleerd, voorzover relevant voor de door hem te con-
troleren voertuigtypen;

- de aanwezigheid van noodzakelijke inventaris;
- verplichte en verboden handelingen ter bescherming van het milieu (vrijkomende

afvalstoffen, geluid) en de infrastructuur (bij electrische tractie: in het bijzonder de
bovenleiding);

- de wijze waarop hij noodvoorzieningen kan treffen om defecte voertuigen veilig te
verplaatsen voor herstel elders of voor vrijmaken van het spoor.
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4.2 Praktijk

De medewerker kan:
- visueel, door metingen of door andere vormen van beproeving en controle vast-

stellen of een voertuig vrij is van gebreken, slijtage en maatafwijkingen die ontoe-
laatbaar zijn of beperkingen opleggen aan de verkeersdeelname;

- voertuigsystemen op de door de vervoerder voorgeschreven wijze bedienen en be-
proeven, en daarbij vaststellen of deze op de voorgeschreven wijze functioneren,
met inbegrip van de daarvoor benodigde losse instrumenten;

- voertuigsystemen controleren op de aanwezigheid van de door de vervoerder voor-
geschreven instellingen, verzegelingen en borgingen;

- storingen van voertuigsystemen herkennen en (laten) verhelpen;
- bij zijn controle de door de vervoerder voorgeschreven check-lists of andere hulp-

middelen hanteren.

5 Vaststelling van het voldoen aan de vakbekwaamheidseisen

5.1 Controle veilige loop

De beoordeling voor de eerste verwerving van de bevoegdheid  voor de controle veilige
loop geschiedt voor het in 2.2.1 aangegeven basispakket door:
- een centraal examen voor de in M-007 en M-013 opgenomen theorie-kennis1;
- een toets voor de overige theorie-kennis;
- een praktijkbeoordeling.
De beoordeling van de vakbekwaamheid voor het aanvullende, vervoerder-specifieke kennis
geschiedt door een beoordeling.

5.2 Technische controle

De beoordeling voor de eerste verwerving van de bevoegdheid  voor de technische controle
geschiedt voor het in 2.2.1 en 3.1 aangegeven basispakket door:
- een centraal examen voor de in M-007 en M-013 opgenomen theorie-kennis1;
- een toets voor de overige theorie-kennis;
- een praktijkbeoordeling.
De beoordeling van de vakbekwaamheid voor het aanvullende, vervoerder-specifieke kennis
geschiedt door een beoordeling.

Indien de betrokkene al bevoegd is voor de uitvoering van de controle veilige loop, kan de
toets of beoordeling worden beperkt tot het meerdere.

5.3 Dagelijkse controle

De beoordeling voor de eerste verwerving van de bevoegdheid voor de dagelijkse controle
van krachtvoertuigen en reizigersmaterieel geschiedt door:
- een toets voor de theorie-kennis;
- een praktijkbeoordeling.
Indien de betrokkene al bevoegd is voor de uitvoering van de controle veilige loop, kan de
toets of beoordeling worden beperkt tot het meerdere.

                                           
1  In afwachting van de vaststelling van een herzien examen door de examencommissie
vindt dit examen plaats met toepassing van de interim-examenregeling van het Bureau voor
Toetsing en Certificering.


