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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 treindienstleider, opzichter en
brugwachter.

Het hoofddoel is het bevorderen van de veiligheid door te waarborgen dat zij over adequate
vakbekwaamheid beschikken. De norm richt zich op een algemene standaard die landelijk
toepasbaar is. De norm maakt daarvoor een onderscheid tussen landelijk uniforme en taak-
specifieke, aan lokaties systemen  gebonden kennis en vaardigheden.

0.3 Toepassingsgebied

Dit normblad geldt voor personeel dat dienst doet als treindienstleider, opzichter en brug-
wachter.

0.4 Hogere regelgeving

Dit is een normblad als bedoeld in het 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 juli 1999 in werking. Dit is de eerste versie van dit RnV-normblad.

Personeel dat op 1 juli 1999 bevoegd was de in deze norm geregelde veiligheidstaken te
verrichten, wordt geacht aan deze norm te voldoen.
Als het kennispakket waarop hun bevoegdheid niet geheel voldoet  aan de vakbekwaam-
heidseisen die deze norm aangeeft, dient vóór 1 juli 2000 een herinstructie voor het ontbre-
kende deel te zijn gevolgd.
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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:
- 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 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 NS Verkeersleiding en van vervoerders en andere organi-
saties die in opdracht van NS Verkeersleiding de in dit normblad geregelde taken verrich-
ten.

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

1.1.1 Treindienstleider en opzichter

De treindienstleider en de opzichter zijn verantwoordelijk voor de veilige verkeersregeling in
hun treindienstleiders- of opzichtersgebied.

Zij zorgen in dat gebied voor het:
- ter beschikkingstellen van rijwegen;
- treffen van veiligheidsmaatregelen bij onregelmatigheden;
- treffen van veiligheidsmaatregelen bij werkzaamheden.

De treindienstleider voor gebieden met technische beveiliging beschikt over signalerings-
bedieningsapparatuur (behalve bij TPRB) voor de beveiligingssystemen en over communica-
tieapparatuur.

De treindienstleider voor baanvakken met Centraal Telecom Blok (CTB) en Eén Trein On-
derweg en de opzichter, voor onbeveiligde stationssporen, beschikken alleen over commu-
nicatie-apparatuur.

De treindienstleider en de opzichter hebben dezelfde basiskennis. Voor de treindienstleider
neemt daarnaast de kennis voor de beveiligings- en bedieningsapparatuur een grote plaats
in. Bij de opzichter stelt de beheersing van complexe en verspreide lokale processen op de
grotere onbeveiligde emplacementen hoge eisen aan diens praktijk-vaardigheden.

Hierbij aansluitend zijn de eindtermen verdeeld in:
a. kennis voor de treindienstleider en de opzichter;
b. kennis voor de treindienstleider bij technische beveiliging;
c. kennis voor de treindienstleider op baanvakken met CTB of Eén Trein Onderweg.
De eindtermen maken onderscheid tussen algemene, landelijk uniforme kennis en kennis
die wordt bepaald door de lokale situatie van de plaats waar zij dienst doen.

1.1.2 Brugwachter
De brugwachter zorgt voor het veilig openen en sluiten van beweegbare bruggen vanaf een
brugpost of op afstand.

1.2 Reikwijdte van de bevoegdheid

De treindienstleider mag het instellen van rijwegen en het uitvoeren van bedieningshande-
lingen zonder veiligheidsgevolgen overlaten aan een daarvoor aangewezen personeelslid in
zijn directe nabijheid.

Taken die een opzichter specifiek voor een bepaalde vervoerder verricht, zoals het ver-
schaffen van informatie omtrent de samenstelling en eigenschappen van de trein, behoort
niet tot de opzichterstaak zoals die in deze norm geregeld.

De specifieke kennis in verband met het vervoer van gevaarlijke stoffen is opgenomen in
normblad P-022.
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1.3 Basisniveau

De treindienstleider heeft als basis-opleidingsniveau HAVO (indicatief). De opzichter en de
treindienstleider voor baanvakken met CTB of Eén Trein Onderweg heeft als basisniveau
MAVO (indicatief). Voor de brugwachter geldt geen basisniveau.

De treindienstleider en opzichter beheersen 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.
De brugwachter beheerst de Nederlandse taal voldoende om:
- te kunnen communiceren met de treindienstleider en de scheepvaart;
- eenvoudige instructies en bekendmakingen te kunnen lezen en begrijpen.

2 Algemene kennis voor de treindienstleider en de opzichter

2.1 Regelgeving

De treindienstleider en de opzichter kennen, waar voor hen relevant:
a. de termen en begrippen die in de uitvoering van de trein- en rangeerdienst alge-

meen worden gehanteerd (referentie: het RRV) en termen en begrippen die in de
uitvoering van werkzaamheden aan de infrastructuur worden gehanteerd, in het bij-
zonder gericht op de communicatie met het uitvoerende personeel;

b. de taken en verantwoordelijkheden van personeel met veiligheidstaken en van an-
dere organisaties in het vervoerproces;

c. de regels voor de gespreksdiscipline (normblad P-013), voor het wisselen van vei-
ligheidstreinberichten en voor de communicatie met buur-treindienstleiders/-
opzichters;

d. de documenten voor de planning van de trein- en rangeerdienst en voor werkzaam-
heden aan de infrastructuur, die zij voor hun taak nodig hebben (sporenstaat, aan-
schrijvingen, vervoersregelingen etc.);

e. de strekking van de vereisten voor het vertrekgereed zijn van een trein;
f. de situaties waarin geduwd rijden, terugzetten en achteruitrijden toegestaan zijn

c.q. waarin begeleiding verplicht is;
g. de regels voor het geven van rangeeropdrachten, het krijgen van toestemming voor

een rangeerbeweging, en voor het mogen bedienen van infrastructuur-voorzienin-
gen door ter plaatse aanwezig personeel;

h. de regels voor het rangeren op onbeveiligde stationssporen (wijze van rijden, met
toestemming per beweging of middels afspraken);

i. de algemene voorschriften voor het rijden op raccordementen;
j. de betekenis van  de volgende in het Seinenboek opgenomen seinen:

- lichtseinen (Seinenboek 2.3 t/m 2.7);
- borden voor de snelheid (Seinenboek 3);
- seinen met stopopdrachten (Seinenboek 7);

- seinen op voertuigen (Seinenboek 9)
           - overige vaste seinen: fluitborden, wissel- en weegbrugsein, borden "rijden

op zicht", "einde beveiligd gebied", facultatief stopbord (Seinenboek 12);
- geluids- en gevaarseinen (Seinenboek 14, 15);
- pijlbord, wisselnummerbord, vrijbalk, contragewicht (Seinenboek 17, 18)

k. de handelwijze voor de uitreiking en opvolging van lastgevingen en voor het voor-
zichtig berijden van een overweg/overpad, wissel of spoorgedeelte;

l. de procedures, werkwijzen en middelen in verband met de uitvoering van werk-
zaamheden aan de infrastructuur, waaronder:
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- communiceren met de leider werkplekbeveiliging aan de hand van de werk-
plekbeveilingingsinstructie over de werkzaamheden en voor het opstellen
van het werkcontract;

- met de leider werkplekbeveiliging de veiligheidsmaatregelen voor ongeplan-
de werkzaamheden vaststellen en uitvoeren;

- communiceren met  het Schakel- en Meldcentrum over de spanningloosstel-
ling van de bovenleiding en het treffen van maatregelen in verband met die
spanningloosstelling;

- het buiten dienst stellen en weer in dienst krijgen van een spoor;
- het aanbrengen en verwijderen van veiligheidsmiddelen, door hemzelf en

door de leider werkplekbeveiliging;
m. voor het rijden op buitendienstgesteld spoor, waaronder:

- de voorschriften voor het rijden op buitendienstgesteld spoor;
- het vertrek naar en de terugkeer van een buitendienstgesteld spoor door

werktreinen;
- het toepassen van de werktreininstructie;
- het in en uit het spoor zetten van rail/wegvoertuigen;

n. de procedures voor het ontvangen, doorgeven en vastleggen van onregelmatighe-
den, bedrijfsstoringen, veiligheidsstoringen en de voor de verschillende soorten on-
regelmatigheden door hen te treffen eerste maatregelen;

o. de taak en handelswijze van organisaties voor in- en externe hulpverlening bij bij-
zondere voorvallen, en de wijze waarop hij met deze organisaties communiceert;

Afhankelijk van de lokatie waarvoor zij verantwoordelijk zijn kennen zij tevens:
p. de daar geldende lokale voorschriften en raccordementsinstructies;
q. de daar aanwezige lokaal voorkomende seinen (Seinenboek 19);

2.2 Voertuigkennis

De treindienstleider en de opzichter kennen:
a. de verschillende soorten railvoertuigen en tractievormen en de in verband met hun

taak wezenlijke eigenschappen, verschillen en overeenkomsten in exploitatieve ei-
genschappen en mogelijkheden;

b. de globale constructieprincipes van railvoertuigen en hun hoofdcomponenten, en de
in verband met hun taak wezenlijke termen en begrippen, storingen en storingsge-
volgen;

c. de algemene voorschriften en beperkingen voor hun taakuitvoering door eigen-
schappen van voertuigen, voertuigsamenstellingen en ladingen, zowel op zich als
ten opzichte van de infrastructuur.

d. de maatregelen die getroffen moeten worden bij storingen en gebreken aan voertui-
gen.

Afhankelijk van de lokatie waar zij dienst doen kennen zij tevens de voor hun taak relevan-
te specifieke eigenschappen, voorschriften en beperkingen voor de op die lokatie gewoon-
lijk ingezette voertuigen.

2.3 Kennis van infrastructuurvoorzieningen

De treindienstleider en de opzichter kennen:
a. de algemeen gebruikelijke c.q. voor hun taak relevante termen en begrippen voor de

aanduiding van infrastructuur-voorzieningen en onderdelen daarvan,
b. de bedieningswijze van ter plaatse te bedienen infrastructuur-voorzieningen, zoals

aangedreven wissels, overwegen, spoorafsluitingen;
c. de uitvoeringsvormen van de overwegbeveiligingen;
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d. de bediening en de beoordeling van de berijdbaarheid van handwissels en andere ter
plaatse bediende infrastructuur-inrichtingen;

e. de regels voor de zorg voor de eigen veiligheid bij verblijf op spoorwegterrein.

2.4 Lokale bekendheid

De treindienstleider en de opzichter kennen:
a. de werkelijke ligging van sporen, perrons, beweegbare bruggen, aansluitingen en

andere met naam bekende punten,
b. de globale inrichtingswijze en verschijningsvorm van de baanvakken,
c. de grenzen van de bovenleiding (indien voor hun gebied relevant),
d. de aanwezigheid en lokatie van bijzondere infrastructuurvoorzieningen,
e. de sporenlay-out van onbeveiligde stationssporen en baanvakken met CTB of Eén

Trein Onderweg.

2.5 Praktijk

De treindienstleider en opzichter kunnen:
a. de voor hen geldende theoriekennis op de juiste wijze toepassen;
b. op de juiste wijze met het uitvoerend personeel communiceren over de door hen uit

te voeren bewegingen en handelingen;
c. de voor hun dienst geldende planningdocumenten interpreteren en dienst conform

deze planning (laten) uitvoeren;
d. bij verstoring van de planning maatregelen treffen om de gevolgen ervan te beper-

ken en de geplande of aangepaste dienst zo goed mogelijk uit te voeren;
e. bij melding van onregelmatigheden door personen of apparatuur de juiste maatre-

gelen treffen voor de veiligheid en voor de alarmering van in- en externe hulpverle-
ners.
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3 Kennis voor de treindienstleider bij centrale beveiliging

3.1 Regelgeving

De treindienstleider kent:
a. de voorschriften voor :

- het instellen van rijwegen volgens de planning en op verzoek;
- het instellen van rijwegen met Rijden op Zicht;
- het instellen van rijwegen met het daarbij afgeven van een lastgeving;
- het instellen van rijwegen voor voertuigen zonder de vereiste werking op

geï soleerd spoor;
- de omstandigheden waarin rijweginstelling verboden is;
- het instellen van rijwegen naar een buitendienstgesteld spoor;
- het herroepen van rijwegen;
- het rijden voorbij stoptonend sein, met een lastgeving en bij P-seinen;

b. de betekenis van en de handelwijze bij:
- lichtseinen en borden voor de snelheid (SB 2, 3);
- de aanvullende seinen bij lichtseinen (Seinenboek 4);
- de ATB-baanseinen (Seinenboek 5.1);
- de seinen voor tunnels en steile hellingen (Seinenboek 6);
- de overige vaste seinen (Seinenboek 12);
- de vaste waarschuwingsinstallaties (Seinenboek 16.2);
- de kenborden (Seinenboek 17);

c. de handelwijze bij bijzondere situaties, zoals:
- 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;

Afhankelijk van de lokatie waarvoor hij verantwoordelijk is kent hij tevens:
d. de algemene bepalingen voor baanvakken met bijzondere vormen van technische

beveiliging (TPRB, VCVL, VS, grensbaanvakken).

3.2 Kennis van infrastructuurvoorzieningen

a. de termen en begrippen waarmee de onderdelen van de technische beveiliging en
de daartoe behorende inrichtingen en voorzieningen worden aangeduid, gericht op
zijn taak;

b. de ontwerp- en functieprincipes en de toepassing van de baanvak- en stationsbe-
veiliging (voertuigdetectie, garanties, seingeving, centrale bediening en bedienbare
elementen, rijweginstelling, blokstelsels, gedrag bij storingen, juiste handelwijzen en
risico's van verkeerde handelwijzen;

c. de principes en toepassing van het lichtseinstelsel;
d. de uitvoeringsvormen en eigenschappen van overwegbeveiligingen;
e. de storingen aan de infrastructuurvoorzieningen waarmee hij kan worden gecon-

fronteerd en de maatregelen die hij in verband daarmee dient te treffen;

Tevens kent hij, gericht op de apparatuur voor bediening en communicatie waarmee hij
dienstdoet;
f. de principes, werking, bediening en eigenschappen van die apparatuur, het gedrag

bij storingen, juiste handelwijzen en risico's van verkeerde handelwijzen;
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3.3 Praktijk

De treindienstleider kan:
a. met ander personeel op de juiste wijze communiceren over de uitvoering en aan-

passing van de trein- en rangeerdienst, calamiteiten en werkzaamheden;
b. de signalen van de signalerings- en bedieningsapparatuur op de juiste wijze interpre-

teren en deze apparatuur op de juiste wijze bedienen;
c. storingen aan deze apparatuur herkennen en op de voor die apparatuur voorge-

schreven wijze handelen om deze op te lossen of de gevolgen te beperken;
d. rijwegen instellen en herroepen conform de planning, in normale toestand en bij

aanwezigheid van storingen (zowel in de signalerings- en bedieningsapparatuur als
in de infrastructuur in de spoorbaan), met inachtneming van de veiligheids en ande-
re voorschriften;

e. bij melding van een storing of onregelmatigheid adequaat de eerste maatregelen
treffen voor de alarmering en voor de veiligheid ter plaatse;

f. in de voorgeschreven gevallen rijwegen alleen met beperkingen instellen en daarbij
de voorgeschreven lastgevingen op de juiste wijze afgeven;
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4 Kennis voor de treindienstleider op baanvakken met CTB / ETO
beveiliging

4.1 Regelgeving

De treindienstleider kent:
a. de principes en de toepassing van de baanvakbeveiliging met Eén Trein Onderweg

en/of Centraal Telecom Blokstelsel;
b. de lokale voorschriften voor de baanvakken waarvoor hij als treindienstleider op-

treedt;

4.2 Praktijk

De treindienstleider kan:
a. op de juiste wijze de treinveiligheidsberichten wisselen;
b. op de voorgeschreven wijze een registratie van de gewisselde berichten en de trei-

nenloop bijhouden.

5 Brugwachter

5.1 Regelgeving

De brugwachter kent de voorschriften voor:
a. het mogen bedienen van de brug, in normale gevallen en bij storingen aan de brug

of de beveiliging;
b. de communicatie over het bedienen van de brug met de treindienstleider;
c. de veiligheidsmaatregelen en het bedienen van de brug tijdens de uitvoering van

werkzaamheden op en bij de brug;
d. het scheepvaartverkeer, voorzover die gelden voor het passeren van de brug en het

opvolgen van de op de brug geplaatste scheepvaartseinen;
e. het onderhouden van marifoonverkeer met de scheepvaart (als op de brug marifoon

aanwezig is).

5.2 Kennis van de infrastructuur

De brugwachter:
a. kent de beveiliging van het treinverkeer door de toeleidende seinen en het verband

tussen de brug en deze seinen, en de risico's bij verbreken van dat verband en bij
storingen;

b. kent de principes, werking, bediening en eigenschappen van de communicatie-,
signalerings- en bedieningsapparatuur voor de brug, het gedrag en de verschijnselen
bij storingen, de juiste handelwijze voor de bediening en risico's van verkeerde han-
delwijzen;

c. kent de regels voor de zorg voor de eigen veiligheid bij verblijf op spoorwegterrein,
als zijn bedieningspunt bij de brug is gelegen;

5.3 Praktijk

De brugwachter kan:
a. op de juiste wijze communiceren met de treindienstleider en de scheepvaart;
b. de brug op de juiste wijze bedienen;
c. bij het openen en sluiten van de brug het gedrag van de scheepvaart waarnemen en

daar bij de brugbediening rekening mee houden om gevaar te voorkomen.
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6 Vaststelling van het voldoen aan de vakbekwaamheidsnormen

6.1 Treindienstleider

Voor de eerste verwerving van de bevoegdheid voor de treindienstleider geldt:
a. een toets1 voor de algemene, niet lokatie-gebonden, kennis volgens hoofdstuk 2 en

3 en/of 4;
b. een praktijk-beoordeling2, uitgevoerd door middel van een simulatie-apparatuur die

voldoende representatief is voor de apparatuur die de treindienstleider nadien op
zijn eigen lokatie gaat bedienen; bij gebreke daarvan afgenomen op de werkplek,
voor de treindienstleider bij technische beveiliging;

c. een theorie-beoordeling voor de kennis die van de lokale situatie afhankelijk is;
d. een praktijkbeoordeling voor de kennis en vaardigheid voor de op de lokatie aanwe-

zige apparatuur en procesvoering en voor de lokale bekendheid.

6.2 Opzichter

Voor de opzichter geldt:
a. een toets3 voor de algemene, niet lokatie-gebonden,  kennis volgens hoofdstuk 2;
b. een theorie-beoordeling voor de kennis die van de lokale situatie afhankelijk is;
c. een praktijkbeoordeling voor de kennis en vaardigheid voor de op de lokatie aanwe-

zige apparatuur en procesvoering.

6.3 Brugwachter

Voor de brugwachter geldt:
een beoordeling van de theoriekennis en vaardigheid, gericht op de brug(gen) waar-
op hij dienst gaat doen.

6.4 Lokale bekendheid

De in 2.4 bedoelde lokale bekendheid wordt verworven:
- bij emplacementen waar gewoonlijk een rangeerproces plaatsvindt door plaatselijke

bezichtiging;
- bij baanvakken door:
           -         het in beide richtingen bereizen van een baanvak met zicht op de sporen en

de seinen; en/of
           - gebruikmaking van geschikte audiovisuele middelen, zoals een vanuit de

cabine gemaakte beeldregistratie.

                                           
1 In de toekomst kan worden besloten in plaats hiervan een centraal theorie-examen in te
voeren.
2 In de toekomst kan worden besloten in plaats hiervan een centraal praktijk-examen in te
voeren.
3 In de toekomst kan worden besloten in plaats hiervan een centraal theorie-examen in te
voeren.


