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Voorwoord

Het handhaven van de spoorwegveiligheid is een zaak van toenemend belang. Het
aantal exploitanten op het spoorwegnet neemt toe. Daarnaast wordt extra
treinverkeer bij een toenemende vervoersstroom voorzien. Op grond van Europese
afspraken is een scheiding aangebracht tussen beheer en instandhouding van de
infrastructuur, de verkeersleiding en de exploitatie van treindiensten.

Nauwe samenwerking tussen de vervoerders en de taakorganisaties NS Railinfrabeheer,
NS Verkeersleiding en Railned is nodig, onder meer, om het veiligheidsniveau op het
vereiste peil te houden.

Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, is verantwoordelijk voor de strategische
sturing op het bereiken van een gewenst veiligheidsniveau in het spoorwegnet. De
afdeling Spoorwegveiligheid van Railned (RnV) geeft nadere inhoud aan deze sturing
door ontwikkeling van sturingsinstrumenten en het voeren van overleg met
betrokkenen voor de toepassing ervan.

Railvervoer is nu een veilige vorm van vervoer. Het Rijksbeleid is er op gericht
dit te handhaven en waar mogelijk verder te verbeteren. Daarvoor is nodig dat ieder
van de aan het railverkeerssysteem deelnemende bedrijven zijn bijdrage levert.
Immers de veiligheid wordt in de praktijk tot stand gebracht door de vervoerders en
de taakorganisaties in de dagelijkse uitvoering. Het personeel dat aan het werk is
op de trein, in de verkeersleidingsposten en langs de baan. Samenwerking met, en
inbreng van alle betrokken bedrijven zijn daarbij onontbeerlijk.

De kaders en normen die in het railverkeerssysteem gelden worden door RnV derhalve
in samenspraak met betrokken bedrijven ontwikkeld. Binnen die gestelde kaders en
normen zijn de bedrijven in eerste instantie verantwoordelijk voor het naar eigen
inzicht uitwerken van de zaken.

Om deel te kunnen nemen aan het railverkeerssysteem moeten vervoerders, zoals
geregeld in de toelatingsovereenkomst, beschikken over een veiligheidsattest. Dit
normblad bevat de concrete eisen waaraan vervoerders moeten voldoen om voor het
veiligheidsattest in aanmerking te komen. In de certificeringsaudit zal worden
getoetst of aan de eisen wordt voldaan. Zowel van nieuwe als van bestaande
bestaande vervoerders zal het voldoen aan de eisen veel inspanning vragen.

Aan Railned Spoorwegveiligheid is opgedragen om vervoerders te beoordelen op deze
eisen, maar ook om ze in het proces van certificatie te begeleiden en waar nodig te
ondersteunen.

Voldoen aan de regels is een eis.
Maar veel belangrijker nog is dat bedrijven bereid en in staat zijn om zelf
daadwerkelijk bij te dragen aan de nagestreefde voortdurende verbetering en dat zij
het vertrouwen wekken de verantwoordelijkheid voor hun bijdrage aan de veiligheid
van het geheel te kunnen dragen.

Dat vertrouwen moet de basis zijn voor het gezamenlijk bereiken van de beoogde
verdere verbetering van de veiligheid in het spoorsysteem.

DE DIRECTEUR VERKEERSVEILIGHEID EN VOERTUIG

ir. P.W.M. Elsenaar
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© Railned Spoorwegveiligheid, 1997

Alle rechten voorbehouden. Dit normblad mag niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand, openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande
toestemming van Railned Spoorwegveiligheid. Voor intern gebruik zijn hiervan uitgezonderd de
organisaties, die zijn genoemd in hoofdstuk 2 van dit normblad.
Het overnemen van gedeelte(n) uit dit normblad in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken
en/of van citaten uit dit normblad is toegestaan, mits de bron (Railned Spoorwegveiligheid, titel,
kenmerk en datum) daarbij wordt vermeld.
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ALGEMEEN

Dit normblad is uitgegeven onder beheer van Hoofd Spoorwegveiligheid, conform de
taakstelling door de Overheid.

0.1 Autorisatie

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

Middels zijn paraaf geeft de Directie Verkeersveiligheid en Voertuig van het Ministerie van
Verkeer en Waterstaat als externe toetser te kennen akkoord te gaan met dit normblad.

Middels zijn paraaf geeft Hoofd Spoorwegveiligheid te kennen akkoord te gaan met de
vrijgave van dit normblad.

Functie en naam Datum Paraaf

Verificatie
Normbladbeheerder:
H.G.D. Cramer

Voor akkoord
Externe toetser:
De Directeur Verkeersveiligheid en
Voertuig
ir. P.W.M. Elsenaar

Autorisatie
Hoofd Spoorwegveiligheid:
drs. W.A. Vriesendorp

0.2 Doel en functie van dit normblad

In dit normblad zijn vastgelegd:
• de eisen die gesteld worden voor de afgifte van het veiligheidsattest,
• de wijze waarop vervoerders aantonen dat zij aan deze eisen voldoen, en
• de criteria die bij de beoordeling gehanteerd worden.

Bij dit normblad hoort de richtlijn V-002a, waarin nadere toelichting is opgenomen. Deze
richtlijn heeft het karakter van een aanbeveling aan vervoerders die er op is gericht om de
kans van slagen voor de aanvrager van het veiligheidsattest zo groot mogelijk te maken.

0.3 Toepassingsgebied/werkingsgebied

Dit normblad geldt voor vervoerders en voor Railned Spoorwegveiligheid bij iedere afgifte,
verlenging of wijziging van een veiligheidsattest.

0.4 Grondslag

De inhoud van deze norm is gebaseerd op, en moet gelezen worden in samenhang met:
• De vigerende overeenkomst tussen de Staat der Nederlanden en Railned BV.
• Railned-normblad V-001, Norm voor veiligheidszorgsystemen van railvervoerders,
• Het Reglement Railverkeer (RRV)
• De in het RRV genoemde wettelijke en andere vereisten ten aanzien van het

spoorverkeer.
• De toegangsovereenkomst tussen de vervoerder en Railned, en de daaraan verbonden

voorwaarden.
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0.5 Inwerkingtreding

Dit normblad treedt op 1 februari 1998 in werking.
De laatst geldende versie, zoals vermeld in het normenregister van Railned, is steeds van
toepassing. Het versienummer is vermeld op het voorblad en in de voettekst van dit
normblad.

0.6 Nadere beslissingen

Over zaken, waarover dit normblad geen uitsluitsel geeft, zal Hoofd Railned
Spoorwegveiligheid beslissen.
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0.7 Definities

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

AUDIT
Een systematische en onafhankelijke beoordeling van de werking van een
veiligheidszorgsysteem of delen daarvan.
AUDITTEAM
De personen die gezamenlijk onder leiding van een hoofdauditor een audit uitvoeren.
CERTIFICERINGSAUDIT
Audit die tot doel heeft te komen tot de afgifte, verlenging of wijziging van een certificaat.
(in dit geval: het veiligheidsattest)
CONFORMITEITSVERKLARING
De verklaring door een bevoegde instantie dat een bepaalde materieeleenheid overeenkomt
met (conform is aan) een toegelaten materieeltype.
HOOFDAUDITOR
De door Hoofd Spoorwegveiligheid aangewezen persoon die een audit leidt; leider van het
auditteam
INSPECTIE
Onderzoek waarbij in de praktijk wordt nagegaan of een toestand en/of werkwijze voldoet
aan de daarvoor gestelde regels.
NORMBLADEN
Aan het RRV verbonden specificaties, waarin  een toestand en/of werkwijze wordt
vastgelegd waaraan een categorie zaken of personen moet voldoen.
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
TOEGANGSOVEREENKOMST
De tussen de vervoerder enerzijds, en de taakorganisaties Railned, NS Railinfrabeheer en
NS Verkeersleiding anderzijds gesloten overeenkomst voor deelname aan het
spoorwegverkeer op het nationale spoorwegnet.
Op deze overeenkomst is de vigerende versie van de Voorwaarden Railned van toepassing.
TYPETOELATING
De vaststelling door een bevoegde instantie dat een materieeltype voldoet aan de geldende
eisen voor toelating van materieel op het nationale spoorwegnet.
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
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Een door de organisatie na te streven toestand met betrekking tot de spoorwegveiligheid,
in meetbare termen uitgedrukt.
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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1. NORMTEKST

1.0 Algemene bepalingen

1.0.1 Doel en functie van het veiligheidsattest

Om tot het nationale spoorwegnet te worden toegelaten dienen vervoerders te beschikken
over een veiligheidsattest. Het veiligheidsattest maakt deel uit van de aan de
toegangsovereenkomst verbonden voorwaarden. Het doel van het veiligheidsattest is te
verzekeren dat de op het nationale spoorwegnet opererende vervoerders hun bedrijf
uitoefenen volgens de geldende eisen op het gebied van spoorwegveiligheid en in
overeenstemming met het overheidsbeleid op dit gebied.

Namens de overheid is Railned Spoorwegveiligheid gemachtigd om het veiligheidsattest af
te geven na toetsing of vervoerders “voldoen aan de eisen van deskundigheid, organisatie
en spoorwegveiligheidszorg en kunnen voldoen aan de veiligheids- en andere voorschriften
voor het spoorverkeer.”1

1.0.2 Omvang van het veiligheidsattest
Het veiligheidsattest wordt afgegeven voor bepaalde tijd (maximaal drie jaar) en voor een
omschreven werkingsgebied. Verlenging/wijziging vindt plaats op aanvraag van de
vervoerder en na een hernieuwde toets.
Na toekenning van het veiligheidsattest kan de vervoerder deelnemen aan het
railverkeerssysteem binnen de in het veiligheidsattest en de toegangsovereenkomst
aangegeven begrenzingen.

1.0.3 Tussentijdse audits en inspecties
De toets voor het veiligheidsattest is een momentopname. Om vast te stellen of de
bedrijfsvoering en de veiligheidszorg ook na verstrekking van het veiligheidsattest aan de
eisen blijft voldoen, zal Railned Spoorwegveiligheid tijdens de looptijd van het attest audits
en inspecties bij de vervoerder uitvoeren, waaraan, in overeenstemming met het gestelde in
de voorwaarden bij de toegangsovereenkomst, consequenties kunnen worden verbonden.

1.1 Verstrekking van het veiligheidsattest

Het veiligheidsattest voor railvervoerders wordt toegekend door Hoofd Railned
Spoorwegveiligheid, nadat bij een certificeringsaudit (1.3 van dit normblad) is vastgesteld
dat de vervoerder aan de geldende eisen voldoet.

Voorafgaand aan de certificeringsaudit wordt de aanvraag van de vervoerder op
ontvankelijkheid beoordeeld. (1.2 van dit normblad)

De in 1.2 genoemde informatie dient tenminste 3 maanden voor de gewenste
ingangsdatum bij Railned Spoorwegveiligheid te zijn ontvangen. Aan de hand hiervan
wordt met de vervoerder het tijdschema voor de verdere procedure besproken.
Vanaf 5 weken voor de gewenste ingangsdatum zijn wezenlijke wijzigingen in het
Spoorwegveiligheidsrapport volgens 1.3 niet meer mogelijk.

                                           
1 Tekst uit: Overeenkomst tussen de Staat der Nederlanden en Railned BV. voor het jaar 1997
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De certificeringsaudit wordt uitgevoerd onder leiding van een door Hoofd Railned
Spoorwegveiligheid aangewezen hoofdauditor. De hoofdauditor stelt het auditteam samen.

Op grond van de in de certificeringsaudit verzamelde informatie brengt de hoofdauditor een
advies uit aan Hoofd Railned Spoorwegveiligheid. Deze beslist over toekenning van het
veiligheidsattest op grond van dit advies en na afstemming met de Directie
Verkeersveiligheid en Voertuig van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

1.2 Ontvankelijkheid van de aanvraag

Om tot de certificeringsaudit te worden toegelaten dient de vervoerder een formele
aanvraag in zoals hieronder aangegeven. De aanvraag zal op ontvankelijkheid worden
beoordeeld volgens de criteria zoals vermeld onder 1.2.2 van dit normblad.

1.2.1 Bij de aanvraag te verstrekken gegevens
De aanvraag bevat de volgende gegevens:
• Algemene bedrijfsgegevens (Naam, adres, inschrijvingsgegevens Kamer van Koophandel,

naam van de voor de verantwoordelijke manager),
• De stand van zaken met betrekking tot de verlening van vergunning/erkenning door het

Ministerie van Verkeer en Waterstaat.
• De wijze waarop voorzien is in deskundigheid op het gebied van operationeel

management en spoorwegveiligheid.
• Een globale omschrijving van de bedrijfsactiviteiten waarvoor een veiligheidsattest

wordt gevraagd.(baanvakken, vestigingsplaatsen, aard en omvang van het vervoer,
gegevens over in te zetten materieel)

• De gewenste datum van ingang van het veiligheidsattest, en voor startende bedrijven,
een globale planning waaruit blijkt dat tijdige invulling van de voorwaarden haalbaar is.

1.2.2 Criteria bij de beoordeling
Bij de beoordeling van de ontvankelijkheid van de aanvraag gelden de volgende criteria:
• De verstrekte gegevens zijn voldoende duidelijk en geven een, alhoewel nog globaal,

compleet beeld van de bedrijfsvoering, waarvoor een veiligheidsattest wordt gevraagd.
• Deskundig management is aanwezig en vast aan het bedrijf van de vervoerder

verbonden.
• Voldoende zekerheid is aanwezig met betrekking tot de tijdige beschikbaarheid van

toegelaten materieel, deskundig personeel, en een vergunning/erkenning verleend door
het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

 

1.3 De certificeringsaudit

1.3.1 Algemeen
De certificeringsaudit vindt plaats aan de hand van het Spoorwegveiligheidsrapport, en
bestaat uit drie opeenvolgende onderdelen:
• de documentatiebeoordeling
• de managementpresentatie
• de praktijkbeoordeling

Telkens na afronding van een onderdeel zal Railned Spoorwegveiligheid omtrent de
bevindingen aan de vervoerder verslag uitbrengen.
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1.3.2 Het Spoorwegveiligheidsrapport
De vervoerder stelt een Spoorwegveiligheidsrapport (SVR) op en dient dit in bij Hoofd
Railned Spoorwegveiligheid. In het SVR beschrijft de vervoerder de bedrijfsvoering en de
wijze waarop de aan de vervoersfunctie verbonden risico’s duurzaam worden beheerst.

Het SVR dient twee doelen:
1. De vervoerder toont aan dat hij:

• de spoorwegveiligheidsrisico’s die verbonden zijn aan zijn bedrijf heeft onderkend
en geëvalueerd en dat beheersmaatregelen zijn getroffen in overeenstemming met
de geldende eisen.

• alle noodzakelijke voorzorgen heeft getroffen en voorzien heeft in een
veiligheidszorgsysteem overeenkomstig normblad V-001.

2. Railned Spoorwegveiligheid gebruikt het SVR als een document waartegen audits bij de
vervoerder zullen worden uitgevoerd.

1.3.3 De documentatiebeoordeling
De hoofdauditor onderzoekt of de in het SVR gegeven beschrijving geschikt is om aan de
eisen te voldoen, en vormt zich een voorlopig oordeel over het voldoen aan de criteria zoals
genoemd in 1.3.7 van deze norm.

1.3.4 De managementpresentatie
Het doel van de managementpresentatie is dat de vervoerder de bedrijfsvoering en het
veiligheidszorgsysteem, zoals beschreven in het SVR, nader toelicht en preciseert ten
overstaan van de hoofdauditor/het auditteam.
Daartoe wordt een bijeenkomst belegd waarin:
• de vervoerder in de gelegenheid wordt gesteld zijn SVR te presenteren en nader toe te

lichten,
• de hoofdauditor/het auditteam in de gelegenheid  worden gesteld nadere toelichting te

vragen,
• de hoofdauditor/het auditteam zich een definitief oordeel vormen met betrekking tot het

voldoen aan de criteria zoals genoemd in 1.3.7 van dit normblad.

1.3.5 De praktijkbeoordeling
Bij de praktijkbeoordeling wordt vastgesteld of het beschreven veiligheidszorgsysteem
daadwerkelijk is ingevoerd en wordt gehandhaafd en of daarmee het beoogde
veiligheidsresultaat wordt bereikt.

1.3.6 Inhoud van het Spoorwegveiligheidsrapport
Het SVR bevat een zodanige beschrijving van de voorgenomen bedrijfsvoering, en de
daaraan ten grondslag liggende overwegingen van spoorwegveiligheid dat Railned
Spoorwegveiligheid er uit kan afleiden dat - mits de uitvoering conform de beschrijving is -
alle voorzorgen zijn genomen en alle managementsystemen aanwezig zijn om een veilig
spoorwegbedrijf te kunnen voeren.
De opbouw van het SVR is ter keuze aan de vervoerder mits aan de onder 1.3.2 gestelde
doelstellingen wordt voldaan

De volgende onderwerpen komen in het SVR aan de orde:

a) Algemene bedrijfsgegevens (Naam, adres, inschrijvingsgegevens Kamer van
Koophandel),

 
b) De naam van de uiteindelijk verantwoordelijk manager.
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c) Een beschrijving van de bedrijfsactiviteiten, waaronder
• vestigingsplaatsen- en inrichtingen,
• baanvakken, emplacementen,
• aard en omvang van het vervoer,
• de procesvoering,
• grensvlakken met andere bedrijven in het railverkeersysteem.
• Een opgave welke activiteiten in eigen beheer worden uitgevoerd en welke

worden uitbesteed.
 

d) Gegevens waaruit blijkt dat het management van het bedrijf op alle niveaus competent
is om op veilige en betrouwbare wijze leiding te geven aan de activiteiten.

 
e) Het betrokken personeel in veiligheidsfuncties:

• functies
• globale aantallen per functie
• gehanteerde keuringseisen
• noodzakelijke opleiding en training (zowel initiële opleiding als herinstructie);
• de wijze waarop geborgd is dat blijvend aan de opleidings- en keuringseisen

wordt voldaan.

f) Het betrokken materieel:
• initiële toelating (typetoelating en conformiteitsverklaring);
• borging van de huidige en toekomstige onderhoudstoestand van het materieel;
• bedieningsvoorschriften voor zowel normale als storingssituaties.

g) De algemene opzet van het veiligheidszorgsysteem volgens normblad V-001, en een
specifieke beschrijving van de volgende onderdelen daarvan:

 
• Het spoorwegveiligheidsbeleid en de veiligheidsdoelstellingen.
 
• De uitgevoerde risico-analyses en de daaruit geconcludeerde beheersmaatregelen.
 
• De afspraken met betrekking tot de samenwerking op de grensvlakken met andere

bedrijven en processen in het railverkeersysteem:
• lokale regelgeving,
• inpassing in calamiteitenorganisatie,
• overgaveprocedures,
• informatievoorziening.

• De interne procedures, werkinstructies en handboeken voor het personeel, in
veiligheidskritische functies, inclusief de te volgen procedures bij wijzigingen daarin.

• De maatregelen die zijn getroffen om te waarborgen dat ingekochte diensten en
goederen aan de veiligheidseisen voldoen.

 
• De registratie, analyse en onderzoek van bijzondere voorvallen.
 
• Het management van veranderingen, in de bij c. aangegeven activiteiten.
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1.3.7 Criteria bij de beoordeling

1.3.7.1 Criteria bij de documentatiebeoordeling en de managementpresentatie
Documentatiebeoordeling en managementpresentatie vinden beide plaats aan de hand van
het door de vervoerder ingediende SVR. Hoewel het twee onderscheiden stappen zijn,
leiden zij gezamenlijk tot een beoordeling aan de hand van één set criteria.
Door middel van het SVR en de bespreking daarvan bij managementpresentatie toont de
vervoerder aan dat voldaan wordt aan de volgende criteria:

a) Het spoorwegveiligheidsrapport is een adequate beschrijving van de voorgenomen
bedrijfsvoering en van het veiligheidszorgsysteem. Het rapport vormt een logisch
geheel, en het bevat alle aspecten die relevant zijn voor de beoordeling.

 
b) De vervoerder beschikt over competent management dat de kennis en ervaring bezit om

de operationele controle en het toezicht op de activiteiten veilig en betrouwbaar te
kunnen uitoefenen.
De vervoerder beschikt over voldoende kennis en een goed begrip van:

• de aan het railverkeer verbonden risico’s,
• de wijze waarop die risico’s worden beheerst, en
• de in het railverkeersysteem geldende voorschriften en gebruikelijke werkwijzen.

 
c) De vervoerder is bereid en in staat om een hoog niveau van spoorwegveiligheid te

realiseren en daarin continu verbetering aan te brengen.
 
d) De vervoerder beschikt over personeel en materieel dat aan de eisen voldoet, en er zijn

maatregelen genomen die waarborgen dat blijvend aan de eisen kan worden voldaan.
 
e) Alle elementen van een veiligheidszorgsysteem in overeenstemming met normblad V-

001 zijn aanwezig en consistent uitgewerkt.
 
f) De risico-analyses zijn volledig en bestrijken alle veiligheidsrelevante aspecten van de

uitvoering, en de als gevolg  daarvan getroffen beheersmaatregelen zijn geschikt om het
beoogde veiligheidsresultaat te bereiken.

 
g) Regelmatige afstemming met andere betrokken bedrijven in het railverkeersysteem en

adequate uitwisseling van informatie zijn geborgd.
 
h) De door uitvoerend personeel te hanteren procedures, criteria, en werkwijzen zijn:

• in overeenstemming met de wettelijke en andere vereisten, de geldende
afspraken en de gebruikelijke werkwijzen in het railverkeersysteem.

• consistent, zowel binnen het eigen bedrijf, als in relatie tot de werkwijze in
aangrenzende bedrijven en processen,

• adequaat beschreven,
• up-to-date,
• beschikbaar voor personeel

1.3.7.2 Criteria bij de praktijkbeoordeling
Bij de praktijkbeoordeling wordt vastgesteld of het veiligheidszorgsysteem daadwerkelijk is
ingevoerd en wordt gehandhaafd in overeenstemming met de in het SVR gegeven
beschrijving en de daarop bij de managementpresentatie gegeven toelichting.
Tevens wordt nagegaan of hiermee het gewenste veiligheidsresultaat bereikt wordt.
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Als maatstaf hierbij worden genomen:
• De wettelijke en andere vereisten, de geldende afspraken en gebruikelijke

werkwijzen in het railverkeersysteem, en
• de interne procedures en werkwijzen zoals vervat in het SVR.
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2. DISTRIBUTIE

Dit normblad wordt standaard verstrekt aan de directie van:

• Railned B.V.
• NS Railinfrabeheer
• NS Verkeersleiding
• NS Materieel
• Vervoerders

Verstrekking binnen deze organisaties vindt plaats door en onder verantwoordelijkheid van
de betreffende directie.
Verstrekking aan opdrachtnemers van deze organisaties vindt plaats door en onder
verantwoordelijkheid van de directie van de betreffende opdrachtgever.

Verstrekking aan directies van niet hierboven genoemde organisaties/opdrachtnemers vindt
plaats op aanvraag bij de normbladbeheerder (zie pagina 4).


