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0 ALGEMEEN

0.1 Autorisatie

Middels zijn paraaf in het onderstaande invulvak geeft H.G.D. Cramer als normbeheerder te
kennen dat dit normblad geheel volgens de eisen van het kwaliteitssysteem van de
Centrale Staf van Railned Spoorwegveiligheid tot stand is gekomen.

Middels zijn paraaf in het onderstaande invulvak geeft Hoofd Spoorwegtoezicht als externe
toetser te kennen akkoord te gaan met de inhoud van dit normblad.

Middels een paraaf in het onderstaande invulvak geeft Hoofd Spoorwegveiligheid te kennen
akkoord te gaan met de vrijgave van dit normblad.

Functie en naam Datum Paraaf

Verificatie
Normbeheerder:
drs. H.G.D. Cramer

w.g. 2 juli1997

Voor akkoord
Externe toetser:
Rijksverkeersinspectie
Hoofd Spoorwegtoezicht
drs. J.F.P. de Jong

w.g. 3 juli 1997

Autorisatie
Hoofd Spoorwegveiligheid:
drs. W.A Vriesendorp

w.g. 7 juli 1997

0.2 Laatste versie

Bij de toepassing van dit normblad dient te worden nagegaan, of dit de laatst geldende
versie is. Het versienummer is vermeld op het voorblad van dit normblad.
De laatst geldende versie is vermeld in het normenoverzicht, dat toegevoegd is aan het
RRV.    Nadere informatie over dit normblad is te verkrijgen bij de normbeheerder.

0.3 Doel en functie

Dit normblad beoogt:
• Aan vervoerders duidelijkheid te verschaffen welke eisen gesteld worden aan het

veiligheidszorgsysteem dat zij volgens het RRV dienen op te zetten en in stand te
houden.

• Het document te zijn waaraan bij door Railned Spoorwegveiligheid uitgevoerde audits
getoetst wordt.

• De basis te zijn waarop Railned Spoorwegveiligheid de eisen aan nieuwe vervoerders
fundeert.
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0.4 Toepassingsgebied

Deze norm geldt voor railvervoerders die tot het Nederlandse spoorwegnet zijn toegelaten.
Het stelt eisen aan het zorgsysteem voor de spoorwegveiligheid: de mate van afwezigheid
van gevaar in en door het railverkeerssysteem. Waar in de tekst het woord veiligheid wordt
gebruikt is altijd bedoeld Spoorwegveiligheid, zoals gedefinieerd in het RRV.
De norm is ontworpen voor gebruik door alle railvervoerders, ongeacht de omvang en de
aard van het vervoer.
De formulering biedt voldoende mogelijkheden om de uitwerking aan te passen aan de
specifieke eigenschappen van het betrokken bedrijf.
De norm zelf geeft geen inhoudelijke doelstellingen en criteria, noch regelgeving voor de
uitvoering. De toepassing van deze norm dient derhalve te geschieden in samenhang met
de geldende regelgeving (voor een belangrijke mate vervat in de Spoorwegwet c.a. en in
het RRV1) en het jaarlijks uitgegeven  Railned Spoorwegveiligheidsplan.

0.5 Inwerkingtreding

Ten aanzien van bestaande vervoerders is bepaald dat zij tot 31-12-98 de tijd krijgen om
hun bedrijfsvoering aan de eisen van deze norm aan te passen.
Bij de toets voor het veiligheidsattest van nieuwe vervoerders worden eisen gesteld die van
deze norm zijn afgeleid. Niet verwacht kan worden dat een nieuwe vervoerder vooraf een
volledig operationeel veiligheidszorgsysteem kan aantonen. Getoetst wordt of alle
noodzakelijke voorbereidingen zijn getroffen. In de aan het veiligheidsattest verbonden
voorwaarden zal worden opgenomen op welke termijn het zorgsysteem aantoonbaar
volledig operationeel dient te zijn.

                                           
1. Het bij het in werking treden van deze norm bestaande RRV heeft nog niet de status van goedgekeurd
dienstreglement in de zin van de Spoorwegwet. Met instemming van de Rijksverkeersinspectie geldt het
vooralsnog wel als regelgeving voor de uitvoering in het railverkeerssysteem.
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0.6 Definities en afkortingen

In de volgende lijst zijn de kernbegrippen die uniek zijn voor deze norm gedefinieerd.
Voor definities van andere termen wordt verwezen naar het RRV.

AUDIT
Een systematisch en onafhankelijke beoordeling van de werking van een
veiligheidszorgsysteem of delen daarvan.
NORMBLADEN
Aan het RRV verbonden specificaties, waarin  een toestand en/of werkwijze wordt
vastgelegd waaraan een categorie personen of zaken moet voldoen.
ONVEILIGE HANDELING
Handeling die onbedoelde en ongewenste risico’s oproept.
ONVEILIGE SITUATIE
Toestand waarin onbedoelde en ongewenste risico’s aanwezig zijn.
RISICO
De combinatie van enerzijds de kansen op en anderzijds de effecten van het optreden van
een ongewenste gebeurtenis.
RISICOANALYSE
Het geheel van activiteiten voor het identificeren, evalueren en waarderen van risico’s,
welke verbonden zijn aan een bepaalde activiteit, en het ontwikkelen en evalueren van
maatregelen voor risicoreductie. Kansen en effecten van risico’s kunnen kwalitatief of
kwantitatief worden bepaald en beoordeeld.
RRV
Reglement Railverkeer
VEILIGHEIDSATTEST
Een door de bevoegde instantie afgegeven verklaring dat de vervoerder voldoet aan de
veiligheidsvoorwaarden voor deelname aan het spoorwegverkeer
VEILIGHEIDSBELEID
De intenties, de uitgangspunten en de algemene koers ten aanzien van de
spoorwegveiligheid, zoals deze formeel door de hoogste bedrijfsleiding tot uitdrukking zijn
gebracht, en waarvan de prioriteiten, de doelstellingen en de te ondernemen acties worden
afgeleid.
VEILIGHEIDSDOELSTELLINGEN
Een door de organisatie na te streven toestand met betrekking tot de spoorwegveiligheid,
in meetbare termen uitgedrukt.
VEILIGHEIDSGEBREK
Iedere geconstateerde tekortkoming waardoor de spoorwegveiligheid in gevaar gebracht is
of kan worden gebracht.
VEILIGHEIDSZORG
Het aspect van de totale managementfunctie dat het veiligheidsbeleid vaststelt en ten
uitvoer brengt.
VERVOERDER
De organisatie die onder eigen verantwoordelijkheid railvervoer verricht op het nationale
spoorwegnet.
ZORGSYSTEEM
De organisatorische structuur, verantwoordelijkheden, procedures, processen en
voorzieningen voor het ten uitvoer brengen van de zorg op een bepaald aspect van de
totale managementfunktie.
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0.7 De norm in schema

De cijfers in het schema verwijzen naar de paragrafen van de tekst

Beoordeling 
door de 
directie

Monitoring en 
corrigerende 

acties

Implementatie 
en 

bedrijfsvoering

Beleid  

Beoordeling 
door de 
directie

Planning

Interne
factoren

Externe
factoren

Auditresultaten Terugkoppeling uit monitoring

1.5

1.6

1.6

1.2

1.3

1.4
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1 NORMTEKST

1.1 Algemene eisen

De vervoerder zet een veiligheidszorgsysteem op dat voldoet aan de eisen zoals
beschreven in de paragrafen 1.2 t/m 1.6, en houdt dit in stand.
Alle genoemde elementen van het veiligheidszorgsysteem moeten aantoonbaar aanwezig
zijn en structureel in de normale bedrijfsgang zijn opgenomen.
De mate waarin de verschillende elementen relevant zijn en de manier waarop zij worden
uitgewerkt hangt in sterke mate af van de aard en de omvang van het bedrijf, de te
ondernemen activiteiten en de risico’s die daarbij optreden.

1.2 Veiligheidsbeleid

De directie van de vervoerder stelt het beleid ten aanzien van spoorwegveiligheid vast en
gaat daarin de verplichting aan tot:
• een continu streven naar vermindering van de risico’s, waarbij de wettelijke

voorschriften en de andere vereisten (RRV en de in het RRV genoemde regelgeving) als
een minimum beschouwd worden,

• het bekendmaken van het veiligheidsbeleid, het scheppen van een draagvlak en het
doen uitvoeren van het beleid op alle niveaus in de organisatie,

• het voorzien in de benodigde middelen om het beleid uit te voeren.
• het opnemen van spoorwegveiligheid  als een prestatie-indicator voor de bedrijfsvoering.
Het beleid biedt voldoende houvast voor het stellen van veiligheidsdoelstellingen en het
reviewen van bereikte resultaten

1.3 Planning

1.3.1 Risicoanalyse
De vervoerder
• inventariseert de veiligheidskritische activiteiten van zijn bedrijfsvoering, en
• voert daarop een risicoanalyse uit.
Speciale aandacht dient te worden besteed aan de grensvlakken met andere processen en
systemen in het railverkeer.
Bij majeure wijzigingen in de bedrijfsvoering en op ieder ander moment dat daartoe
aanleiding bestaat vindt heroverweging plaats van de uitgevoerde inventarisaties en risico-
analyses.

1.3.2 Wettelijke en andere vereisten
In aanvulling op zijn risico-analyse, inventariseert de vervoerder de  wettelijke en andere
vereisten, waaraan hij gebonden is, de geldende afspraken en de gebruikelijke werkwijzen
in het railverkeerssysteem.
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1.3.3 Doelstellingen
De vervoerder stelt schriftelijk gedocumenteerde veiligheidsdoelstellingen vast op
verschillende (afhankelijk van de omvang van het bedrijf) niveaus in zijn organisatie.
Bij het opstellen en aanpassen van zijn doelstellingen houdt de vervoerder rekening met:
• de uitkomsten van de risico-analyse;
• de wettelijke en andere vereisten;
• de technologische, financiële en operationele mogelijkheden;
• het Railned Spoorwegveiligheidsplan;
• maatregelen die voortvloeien uit door Railned Spoorwegveiligheid verrichte

veiligheidsonderzoeken en audits;
• de resultaten uit eigen veiligheidsonderzoeken en audits.

1.3.4 Inrichting van de bedrijfsvoering
De vervoerder verwerkt de uitkomsten van de risico-analyses en de geï nventariseerde
wettelijke voorschriften en andere vereisten in de operationele planning (toegepaste
technieken, en processen, werkinstructies, procedures, criteria, etc.) van de
bedrijfsvoering.
Hij richt zijn bedrijfsvoering zodanig in dat:
• Onveilige handelingen en onveilige situaties zoveel als mogelijk worden vermeden;
• De gevolgen van onveilige handelingen/situaties zo klein mogelijk zijn;
De vervoerder houdt hierbij rekening met de stand van de techniek, de geldende afspraken
en de gebruikelijke werkwijzen in het railverkeerssysteem. Over de processen die zich
afspelen op het grensvlak met andere betrokken bedrijven in het railverkeerssysteem stemt
de vervoerder af met die bedrijven.

1.3.5 Jaarplannen spoorwegveiligheid
De vervoerder maakt per jaar een jaarplan spoorwegveiligheid.
In dit plan is tenminste opgenomen:
• welke activiteiten ondernomen zullen worden,
• wie in de organisatie van de vervoerder voor die activiteiten verantwoordelijk is;
• een tijdsplanning.

1.4 Implementatie en bedrijfsvoering

1.4.1 Organisatiestructuur en verantwoordelijkheid
De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de spoorwegveiligheid ligt bij de directie van de
vervoerder. Het is van belang dat op dit niveau actieve betrokkenheid bij het voortdurend
verbeteren van de spoorwegveiligheid getoond wordt.
De verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden met betrekking tot
spoorwegveiligheid  in zijn organisatie wordt door de vervoerder schriftelijk vastgesteld en
bekendgemaakt binnen de organisatie.
Op alle niveaus in de organisatie dienen leidinggevenden en medewerkers hun
verantwoordelijkheid ten aanzien van spoorwegveiligheid  te kennen en zich bewust te zijn
van de invloed die hun handelen daarop heeft.
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De vervoerder benoemt een functionaris, die specifieke verantwoordelijkheden en
bevoegdheden heeft met betrekking tot:
• het opzetten en in stand houden van het veiligheidszorgsysteem, in overeenstemming

met deze norm;
• het rapporteren over de werking van het veiligheidszorgsysteem met als doel zo nodig

tot bijstelling/verbetering te komen.
Deze functionaris heeft directe toegang tot de directie.

1.4.2 Beheersing van de bedrijfsvoering
De vervoerder:
• zorgt dat zijn medewerkers te allen tijde op de hoogte zijn van de voor hen geldende

werkinstructies, procedures, criteria en samenwerkingsafspraken met andere
betrokkenen in het railverkeerssysteem;

• verschaft zijn medewerkers de nodige middelen en bevoegdheden om hieraan te
voldoen;

• ziet erop toe dat de uitvoering hiermee in overeenstemming is.

1.4.3 Eisen aan personeel
De vervoerder stelt vast aan welke eisen leidinggevend en uitvoerend personeel moet
voldoen. De vervoerder stelt voorts de behoefte aan training en herinstructie vast.
De vervoerder draagt zorg dat een ieder wiens werk een belangrijke invloed heeft op de
spoorwegveiligheid beschikt over de daarvoor benodigde persoonlijke eigenschappen,
opleiding en ervaring.

1.4.4 Eisen aan rollend materieel
De vervoerder treft zodanige regelingen dat de aan het gebruik van zijn rollend materieel
verbonden risico’s zo laag zijn als redelijkerwijs mogelijk is.
Daarbij wordt aandacht besteed aan:
• de toelating volgens de in het RRV en de daaraan verbonden normbladen gestelde eisen;
• bewaking en beheersing van de conditie van het materieel door middel van een

beschreven onderhoudssysteem, dat zich richt op het waarborgen van een duurzaam
veilige onderhoudstoestand van het materieel, gebaseerd op materieeldeskundigheid in
de eigen organisatie of daarbuiten;

• het onderhoud van het materieel door deskundige werkplaatsen;
• administratief beheer opdat de geschiedenis van iedere materieeleenheid gevolgd kan

worden (materieel identificatie, keuringsrapporten en onderliggende technisch
documentatie, indienststellingsaanschrijvingen, constructiewijzigingen, etc.);

• de beschikbaarheid van adequate documentatie voor het met de bediening van het
materieel belaste personeel, waaronder begrepen documentatie met betrekking tot de
veilige handelwijze bij storingen en defecten.

1.4.5 Eisen aan toeleveranciers en aannemers
De vervoerder draagt er zorg voor dat ingekochte producten en diensten voldoen aan de
vanuit spoorwegveiligheid te stellen eisen. Hij stelt daartoe vast hoe de specificaties
moeten luiden om aan deze eisen te voldoen en waarborgt dat de geleverde
producten/diensten aan die specificaties voldoen.
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1.4.6 Communicatie
De vervoerder bevordert:
• de effectieve en open communicatie met betrekking tot spoorwegveiligheid;
• de betrokkenheid van de medewerkers bij het vaststellen en uitvoeren van het beleid ten

aanzien van spoorwegveiligheid.

1.4.7 Documentatie
De vervoerder legt schriftelijk vast:
• de documentatie met betrekking tot de kernelementen van zijn op deze norm gebaseerde

veiligheidszorgsysteem;
• de verwijzing naar aanvullende documentatie.
De vervoerder zorgt ervoor dat de genoemde documentatie actueel en beschikbaar is.

1.4.8 Calamiteitenorganisatie
De vervoerder treft zodanige regelingen dat voldaan kan worden aan de in het RRV
opgenomen verplichtingen ten aanzien van de calamiteitenorganisatie.
Vanuit haar overkoepelende verantwoordelijkheid kan NSVL in haar calamiteitenplan nadere
richtlijnen geven met betrekking tot de voorbereiding op calamiteiten.

1.5 Monitoring, veiligheidsonderzoek en corrigerende acties

1.5.1 Monitoring
De vervoerder meet de mate waarin het beleid wordt nageleefd en de doelstellingen
worden gehaald op de volgende wijze:
• pro-actief, bijvoorbeeld door regelmatige inspecties en aanwezigheid van management

op de werkvloer;
• reactief door registratie en analyse van bijzondere voorvallen, ongevallen, bijna-

ongevallen, ziekteverzuim, etc.

1.5.2 Veiligheidsonderzoek en correctieve acties
De vervoerder onderzoekt geconstateerde veiligheidsgebreken, en volgt waar relevant de
procedure ten aanzien van veiligheidsonderzoek zoals genoemd  in het RRV.
De vervoerder verleent medewerking aan het verrichten van veiligheidsonderzoeken door
Railned Spoorwegveiligheid en andere betrokken bedrijven in het railverkeerssysteem.
De vervoerder beschikt over de deskundigheid om op systematische wijze achterliggende
oorzaken vast te stellen en stelt procedures vast waarin de verantwoordelijkheden en de
werkwijze bij het onderzoek worden geregeld.
Waar de resultaten van ingestelde onderzoeken daartoe aanleiding geven, zullen
corrigerende maatregelen of herziening van de risico-analyse volgen.

1.5.3 Interne audits
In aanvulling op de monitoring houdt de vervoerder periodiek een audit die  ingaat op de
beoordeling van de elementen  van het veiligheidszorgsysteem.
De auditor dient terzake kundig en zo onafhankelijk mogelijk te zijn van de activiteiten die
aan de audit worden onderworpen.
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Audits kunnen de hele bedrijfsvoering omvatten of gericht zijn op specifieke onderdelen
daarvan.

1.5.4 Registraties
De vervoerder houdt een registratie bij van de bevindingen die voortkomen uit de
monitoring, veiligheidsonderzoeken en interne audits (1.5.1 t/m 1.5.3), en van de op grond
daarvan genomen maatregelen, en verwerkt deze voorzover relevant tot kentallen.

1.5.5 Jaarverslag
De vervoerder stelt jaarlijks een verslag op met betrekking tot spoorwegveiligheid
Daarin is tenminste opgenomen:
• Een terugblik, met het voor dat jaar geldende plan (1.3.4) als referentie;
• Een aanduiding van het gerealiseerde veiligheidsniveau;
• Een samenvatting van de registraties volgens 1.5.4.;
• De resultaten van de beoordeling door de directie volgens 1.6 .

1.6 Beoordeling door de directie

De directie van de vervoerder zal, vanuit zijn in 1.4.1 genoemde verantwoordelijkheid,
periodiek, maar tenminste eenmaal per jaar, de werking van het veiligheidszorgsysteem op
effectiviteit beoordelen, en vaststellen welke actie nodig is om eventuele tekortkomingen te
verhelpen.
Hierbij zal aandacht worden besteed aan:
• de algemene stand van zaken ten aanzien van de veiligheidszorg;
• de stand van zaken ten aanzien van specifieke elementen van het systeem;
• de bevindingen uit interne audits;
• veranderingen in interne en externe omstandigheden: reorganisaties,  veranderde

regelgeving, nieuwe technieken, etc.
Hoewel het veiligheidszorgsysteem in belangrijke mate tegen veranderingen opgewassen
moet zijn, zullen van tijd tot tijd aanpassingen moeten plaatsvinden.
De beoordeling door de directie biedt daartoe de gelegenheid, en daarnaast kan de
informatie die hierbij verkregen wordt, gebruikt worden om de pro-actieve benadering bij
het verminderen van risico’s te verbeteren en de kosten als gevolg van incidenten te
verminderen.


