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en datum) daarbij wordt vermeld.
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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
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 geeft uitvoering aan de per 1 oktober 1998 in randnummer 22 NE van de
Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen aan Railned opgedragen taak
nadere invulling te geven aan de daar opgenomen bepalingen inzake de vakbekwaamheid
voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Op grond van dit randnummer heeft de Minister van Verkeer en Waterstaat bij beschikking
G/V98010414 van 9 december 1998 ingestemd met de aanwijzing van de categorieën
spoorwegpersoneel en de vaststelling van de eindtermen.

0.3 Werkingsgebied

Dit normblad is van toepassing op:
- spoorwegpersoneel met een standplaats binnen Nederland, dat dienst doet op een

spoorweg waarop het RDHL of het Reglement op de Raccordementen van
toepassing is;

- spoorwegpersoneel met een standplaats buiten Nederland, dat in Nederland dienst
doet buiten een grensdienstbaanvak, tenzij dit personeel naar het oordeel van
Hoofd Spoorwegveiligheid op grond van de in het land van hun standplaats
voorschriften beschikt over de in dit normblad bedoelde vakbekwaamheid.

0.4 Hogere regelgeving

Dit is een normblad als bedoeld in RRV, hoofdstuk I (algemene bepalingen).
Dit normblad is gebaseerd op:
- Hoofdstuk V (Personeel) van het Reglement Railverkeer;
- Railned-normblad P-014, inhoudend algemene uitvoeringsregels bij Hoofdstuk V van

het Reglement Railverkeer);
- Randnummer 22NE van de Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke

stoffen (VSG), zoals geldend vanaf 1 oktober 1998.
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0.5 Inwerkingtreding en overgangsregeling

Dit normblad treedt op 15 januari 1999 in werking.

Dit is de eerste versie van dit normblad. Het vervangt het op grond van het randnummer
22NE van de VSG, in zijn tot 1 oktober 1998 geldende redactie, door de Minister van
Verkeer en Waterstaat goedgekeurde opleidingsprogramma.

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.

0.6 Definities

VSG: Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen, zoals vastgesteld op
grond van de Wet en het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen.

GEVI: Gevaarsidentificatienummer
STID: Stofidentificatienummer
Zie verder het RRV, hoofdstuk V en het normblad P-014.

0.7 Nadere beslissingen

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:
NS Verkeersleiding
Vervoerders
NS Materieel

Verstrekking van kopieën van dit 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 Indeling in taak-categorieën

Voor de vereiste vakbekwaamheid in verband met het vervoer van gevaarlijke stoffen
worden vier categorieën personeel onderscheiden:
1: uitvoerend personeel dat niet zelf betrokken is bij het vervoer van gevaarlijke

stoffen, maar in hun dienstuitvoering in contact kan komen met onregelmatigheden
bij dat vervoer;

2: uitvoerend personeel dat direct bij het vervoer van gevaarlijke stoffen betrokken is;
3: personeel dat de technische controle van voor het vervoer van gevaarlijke stoffen

gebruikte wagens uitvoert;
4: personeel belast met de sturing en bijsturing van de trein- en rangeerdienst.

In de Bijlage is per veiligheidsfunctie aangegeven in welke categorie deze valt.

2 Eindtermen per categorie

2.1 Categorie 1

De medewerker kan:
a. opvallende onregelmatigheden met gevaarlijke stoffen waarnemen (sissen, stinken);
b. herkennen dat op een wagen een oranje kenmerking met GEVI/STID en

gevaarsetiketten aanwezig zijn;
c. GEVI/STID en de kleur van en afbeelding op gevaarsetiketten doorgeven;
d. rekening houdend met de aard van het gevaar op effectieve wijze zorgen voor de

veiligheid van hemzelf en, binnen de aanwezige mogelijkheden, anderen in afwachting
van ter zake kundig personeel en hulpverleners.

2.2 Categorie 2

De medewerker kan, in aanvulling op c.q. als uitbreiding van 2.1:
a. de belangrijkste typen (ketel)wagens en containers voor vervoer van gevaarlijke stoffen

aanduiden en herkennen;
b. globaal de soorten stoffen aanduiden die daarmee worden vervoerd;
c. het GEVI en de gevaaretiketten interpreteren en hun betekenis verklaren;
d. onregelmatigheden t.a.v. de lading (sissen, stinken, ijs- en nevelvorming ) en de wagen

(ontbreken van oranje kenmerking met GEVI/STID of gevaarsetiketten, op het eerste
gezicht opvallende ontbrekende of openstaande deksels en afsluitinrichtingen)
vaststellen,

e. de (mogelijke) gevaren bij de verschillende klassen omschrijven;
f. het verloop van waarschuwingsprocedures bij onregelmatigheden beschrijven, en in het

bijzonder de door hemzelf, rekening houdend met de soort stof, daarbij te treffen
maatregelen in afwachting van deskundigen en hulpverleners daarbij aangeven.

2.3 Categorie 3

De medewerker kan, in aanvulling op c.q. als uitbreiding van 2.2:
a. beschermkappen, domdeksels en afsluitinrichtingen van ketelwagens en multimodale

laadeenheden inspecteren op de voor hun type of uitvoering correcte stand en kenbare
gebreken;
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b. het reservoir van ketelwagens beoordelen op deugdelijke bevestiging op het onderstel,
de afwezigheid van beschadigingen en vervormingen, de ketelproeftermijn en de
aardverbinding;

c. (ketel)wagens en multimodale laadeenheden gericht inspecteren op tekenen van
onbedoeld vrijkomen van lading;

d. de vrachtbrief of voertuig/ladingoverzichten beoordelen op de aanwezigheid (niet op de
juistheid) van de aanduidingen voor gevaarlijke stoffen, zoals GEVI/STID, benaming
van het goed , en klasse en cijfer;

e. vaststellen dat de op een wagen aanwezige oranje kenmerking met GEVI/STID, en
gevaarsetiketten met deze aanduidingen overeenkomen;

f. als voor bepaalde stoffen extra voorzieningen aan wagens zijn voorgeschreven, de
aanwezigheid daarvan vaststellen.

2.4 Categorie 4

De medewerker kan:
a. de bijzondere maatregelen die gelden bij het vervoer van specifieke stoffen (zoals

ontplofbare en radio-actieve stoffen, chloor), zoals die door de vervoerder bekend
moeten worden gemaakt, benoemen en hanteren;

b. de toepassing van de oranje kenmerking met GEVI/STID en gevaarsetiketten uitleggen;
c. bij ontvangen van meldingen van onregelmatigheden gericht kunnen navragen naar de

relevante informatie om de betrokken stof(fen) en aard en omvang van het incident
vast te kunnen stellen;

d. de gevaren bij incidenten met gevaarlijke stoffen onderkennen;
e. eerste veiligheidsmaatregelen treffen (ontruimen van de omgeving, stilleggen

railverkeer in de omgeving, omgeving laten ontruimen, ontstekingskans beperken), in
afwachting van nadere opdrachten en informatie van deskundigen en hulpverleners;

f. de bij onregelmatigheden met gevaarlijke stoffen geldende alarmerings- en
noodprocedures in werking stellen;

3 Beoordeling

3.1 Eerste bevoegdheid

De vakbekwaamheid voor personeel in de categorie 1 en 4 wordt beoordeeld door middel
van een toets.

De vakbekwaamheid voor personeel in de categorieën 2 en 3 wordt beoordeeld door middel
van een centraal examen.
Het centraal examen voor de categorie 2 bestaat uit een theorie-examen.
Het centraal examen voor de categorie 3 bestaat uit een theorie-examen en een
praktijkproef.  Bij de praktijkproef moet de kandidaat bij een ketelwagen voor klasse-2-
stoffen, een andere soort ketelwagen en een containerwagen met tankcontainer
demonstreren hoe en met welke criteria hij deze wagens controleert.

3.2 Herinstructie

Ten minste eens per drie jaar wordt beoordeeld of personeel nog steeds de vereiste kennis
in verband met het vervoer van gevaarlijke stoffen bezit, als onderdeel van de normale
herinstructie.
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Voor personeel in de categorie 1 vindt dit plaats door middel van een beoordeling of een
toets. Voor personeel in de categorieën 2, 3 en 4 vindt dit plaats door middel van een
toets.

3.3 Aantekening op bevoegdheidsbewijs

Bij personeel van de categorieën 2 en 3 dat op de in  3.1 en 3.2 aangegeven wijze heeft
aangetoond de vereiste vakbekwaamheid te bezitten, wordt op het bevoegdheidsbewijs
"vervoer gevaarlijke stoffen" aangetekend.

Het bevoegdheidsbewijs moet op verlangen van ambtenaren van de Rijksverkeersinspectie,
belast met het toezicht op de naleving van de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen, ter inzage
worden gegeven.

4 Overgangsregeling

Personeel dat:
- vóór 1 januari 1992 een op het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor gerichte

opleiding heeft genoten; dan wel
- vóór 1 oktober 1998 met goed gevolg een toets of examen voor het vervoer van

gevaarlijke stoffen per spoorheeft afgelegd;
wordt geacht de in 3.1 genoemde bevoegdheid en vakbekwaamheid te bezitten. Het
bepaalde in 3.3 is van toepassing.
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Bijlage - Verdeling van veiligheidstaken naar categorieën

De onderstaande tabel geeft aan welke categeorie vakbekwaamheid geldt voor welke taak.

BOORDPROCES
Kolom A geldt voor veiligheidstaken bij vervoerders die geen vervoer van gevaarlijke
stoffen verrichten, als zij actief zijn op lokaties waar ook vervoer van gevaarlijke stoffen
kan plaatsvinden.
Kolom B geldt voor vervoerders die wel vervoer van gevaarlijke stoffen verrichten.

A B
- begeleider minimaal 1 2
- begeleider volledig 1 2
- machinist minimaal 1 2
- machinist beperkt 1 2
- machinist volledig 1 2
- chef van de trein - 2
- controle goederentrein 1 3
- controle locomotieven 1 -

reizigersmaterieel

WALPROCES
Kolom A geldt voor lokaties waar geen vervoer van gevaarlijke stoffen voorkomt.
Kolom B geldt voor lokaties waar wel vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt.

A B
- treindienstleider - 4
- opzichter - 4 (*)
- brugwachter - -
- betreden spoorbaan - -
(*) Indien zelf op de lokatie aanwezig: tevens 2.

WERKZAAMHEDEN
Voor veiligheidstaken bij werkzaamheden is geen kennis ten aanzien van vervoer van
gevaarlijke stoffen nodig.


