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1 ALGEMEEN 

Dit normblad is uitgegeven door de Minister van Verkeer en Waterstaat. 
Een normblad is uitvoeringsregelgeving van het RRV en is dwingend van karakter, 
d.w.z.: hier mag niet van worden afgeweken. 
 

1.1 Verificatie en autorisatie 

Middels zijn paraaf geeft de normbladbeheerder te kennen dat dit normblad volgens 
de eisen van het kwaliteitssysteem van IVW DR tot stand is gekomen en wordt 
beheerd. Middels zijn paraaf heeft de Senior Beleidsmedewerker DGP dit normblad 
vastgesteld en aangegeven akkoord te gaan met de vrijgave ervan. 
 

 Functie en naam Datum Paraaf 

Verificatie 
Normbladbeheerder: 
W. Fux 

 
 

Vaststelling 
Senior Beleidsmedewerker 
DGP Mr. G.J.M.M. Tax 

  

 

1.2 Doel en functie 

Dit normblad heeft tot doel dat melding van en veiligheidsonderzoek naar 
bijzondere voorvallen op een juiste wijze plaatsvindt. Daarnaast wordt in het 
normblad de wijze van afwikkeling van veiligheidsonderzoeken bij IVW DR 
bekendgemaakt. 

1.3 Toepassingsgebied/werkingsgebied 

Dit normblad geldt voor alle bijzondere voorvallen die binnen het werkingsgebied 
van het RRV plaatsvinden. 

1.4 Hogere regelgeving 

Dit is een normblad als bedoeld in RRV, hoofdstuk I (algemene bepalingen). 
Dit normblad geeft een nadere uitwerking van het RRV, hoofdstuk IX (Bijzondere 
voorvallen). 
 

1.5 Inwerkingtreding 

Dit is de versie 5.0 2003 van dit IVW DR-normblad.  
Bij de toepassing van dit normblad dient te worden nagegaan, of dit de laatst geldende 
versie is. Het versienummer van een IVW DR-normblad is vermeld op het voorblad en 
in de voettekst van dat normblad.  
De laatst geldende versie staat op de website van IVW DR. 
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Dit normblad treedt op 1 juli 2003 in werking.  
De wijzigingen in de tekst zijn gemarkeerd door een lijn in de linker marge.  

1.6 Definities  

 
Vooronderzoek: Het eerste onderzoek naar aanleiding van een bijzonder voorval. 
Vooronderzoek is te onderscheiden in direct onderzoek ter plaatse van het bijzonder 
voorval en onderzoek op een andere plek.  
 
Direct onderzoek ter plaatse: sporenonderzoek en vastleggen van vluchtige gegevens 
betreffende een bijzonder voorval, op de plaats van het bijzonder voorval 
 
Bijzonder voorval: ongewenste gebeurtenis in het kader van de spoorwegveiligheid. 
Bijzondere voorvallen worden onderscheiden in calamiteiten, incidenten, ongevallen en 
storingen. 
 
Participant: vervoerders, taakorganisaties en zij die op andere wijze belanghebbende 
zijn bij het railverkeerssysteem.  
 
Deze definities zijn beschreven in het RRV (hfdst XIII begripsomschrijvingen). 
 

1.7 Verkortingen 

DGP Directoraat Generaal Personenvervoer van het Ministerie van 
Verkeer en Waterstaat 

DGG Directoraat Generaal Goederenvervoer van het Ministerie van 
Verkeer en Waterstaat 

DCC V&W: Departementaal Coördinatiecentrum, Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat 

Prorail RVL: Prorail Railverkeersleiding  
RRV  Reglement Railverkeer 
MBV  Melding Bijzonder Voorval 
RvTV  . Raad voor de Transportveiligheid  
IVW DR: Inspectie Verkeer en Waterstaat divisie Rail 
DHI IVW DR Directeur Hoofdinspecteur Inspectie Verkeer en Waterstaat divisie 

Rail 
Prorail RIB: Prorail Railinfrabeheer  
KLPD  Korps Landelijke Politiediensten 
IIC   Investigator in charge 
OVS  Overleg Veiligheid Spoorwegen 

1.8 Ontheffingen en nadere beslissingen 

Ontheffingen op dit normblad kunnen slechts door DHI IVW DR worden gegeven. 
Over zaken, waarover dit normblad geen uitsluitsel geeft, zal DHI IVW DR 
beslissen. 

Inspectie Verkeer en Waterstaat 
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1.9 Bekendmaking 

IVW DR maakt aan de directies van de hieronder genoemde organisaties per brief 
bekend dat een nieuwe versie van dit normblad is verschenen. Die nieuwe versie kan 
geraadpleegd worden op de internetsite van IVW. 
DGP 
DGG 
DCC V&W 
IVW 
RvTV 
Vervoerders 
Nedtrain 
NS Stations 
Prorail Railinfrabeheer 
Prorail Rail Verkeersleiding 
KLPD Divisie Spoorwegpolitie 
 
Verstrekking van kopieën van dit IVW DR-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. 

Inspectie Verkeer en Waterstaat 
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NORMTEKST 
 
2 MELDEN EN KENNISGEVEN VAN BIJZ. VOORVALLEN 

2.1 Kennisgeven van bijzondere voorvallen aan overheden 

Participanten in het railverkeerssysteem zijn verplicht bepaalde bijzondere 
voorvallen te melden aan overheidsinstanties. Deze meldingen bevatten een 
korte weergave van de feiten. In het volgende overzicht is aangegeven wie 
verantwoordelijk is voor de melding. 

In de paragrafen 2.2 tot 2.6 worden de meldingen uit deze tabel nader 
toegelicht. 

Bijzonder voorval Door aan termijn 
 

Ontsporing van treinen en botsing tussen: 
trein-trein; trein-rangeerdeel; trein met 
wegverkeer (artikel 68 RHDL). 
Overige bijzondere voorvallen in het 
railverkeerssysteem met: 

Prorail RVL 
Backoffice 
 

1. IVW DR (regio) 
2. DCC V&W 

direct 

• aanzienlijke schade (> 0,5 miljoen euro’s); 
of 

IVW DR   
 

RvTV  direct 

• dood of zwaar lichamelijk letsel van 
reizigers en personeel (uitgezonderd 
zelfdoding) 

 

KLPD Divisie 
Spoorwegpolitie
 

1. Regiopolitie 
2. IVW DR Hoofd 

handhaving 

direct 

Overige bijzondere voorvallen in het 
railverkeerssysteem die in ernstige mate de  
veiligheid van het railverkeerssysteem in 

Prorail RVL 
Netwerk-
bestuurder 

IVW DR (vestiging) direct 

gevaar brachten, maar geen materiële schade 
of letsel tot gevolg hadden, o.a.: 

   

• veiligheidsstoringen van seinen, atb en 
materieel 

• bijna botsing van treinen 
• bijna aanrijding met baanwerkers 

   

 
Incidenten1 met gevaarlijke stoffen die 
vervoerd worden over de spoorweg 
 

 
Vervoerder 

 
IVW DV via  
IVW DR (vestiging)

 
10 dagen 

Ongeval1 waarbij gevaarlijke stoffen die 
vervoerd worden over de spoorweg 
betrokken zijn 

KLPD Divisie 
Spoorwegpolitie

IVW DV 
DCC V&W 

Direct 

                                                     
1 Voor definitie zie bijlage B, of de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen (WVGS) 
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2.2 Termijnen voor melden van voorvallen aan IVW DR 

Wanneer binnen het railverkeerssysteem een bijzonder voorval heeft plaatsgevonden, 
wordt dit door de betrokken participant gemeld aan de betreffende vestiging van IVW 
DR (Bijlage F).  
 
In eerste instantie wordt de betreffende vestiging op de hoogte gebracht van een 
bijzonder voorval middels een logboekmelding van Prorail RVL of uit andere bron. 
Aanvullende informatie wordt aan IVW DR geleverd middels het MBV, het formulier 
Melding Incident gevaarlijke stoffen en het Botsingsformulier. Indien het voorval 
betreft het ten onrechte voorbij een stoptonend sein rijden of een (bijna) aanrijding 
met werkenden aan de baan, worden de bij het MBV horende checklisten ingevuld.  
 
• Het ingevulde MBV moet uiterlijk 24 uur na het bijzonder voorval worden 

opgestuurd of gemaild naar de betreffende vestiging (voor de indeling van de 
regionale eenheden (Bijlage F).  

• Het formulier Melding Incident Gevaarlijke Stoffen wordt binnen 10 dagen na het 
incident opgestuurd naar de betreffende vestiging.   

• Het botsingsformulier wordt binnen 7 dagen na het bijzonder voorval opgestuurd 
naar de betreffende vestiging. 

 
Indien op basis van de melding wordt beoordeeld dat sprake is van een bijzonder 
voorval, dan wordt de melding door IVW DR geregistreerd.  
 

2.3 Kennisgeven van bijzondere voorvallen aan de RvTV. 

De wachtdienst van de vestiging van IVW DR informeert de wachtdienst van de 
Raad voor de Transport Veiligheid Kamer Rail direct na een ernstig bijzonder 
voorval, zoals beschreven in tabel 2.1.  Het doel van deze melding is om de RvTV 
in de gelegenheid te stellen z.s.m. na het optreden van het bijzonder voorval te 
bepalen of de RvTV het voorval wel of niet gaat onderzoeken.  
 

2.4 Kennisgeven aan DCC 

Prorail RVL Backoffice meldt ernstige bijzondere voorvallen (zoals beschreven in 
tabel 1.1) direct aan DCC. Doel van die melding is  om belanghebbenden binnen 
V&W in een zo vroeg mogelijk stadium te informeren over het voorval, dit i.v.m. de 
impact van het voorval en de eventuele publieke belangstelling ervoor. DCC zorgt 
voor doorgeleiding van de informatie binnen V&W. 
Bij ernstige ongevallen, als de wachtdienst IVW DR ter plaatse gaat, levert deze een 
wachtdienstverslag met de voornaamste bevindingen over de toedracht en de 
gevolgen, o.a. aan DCC. 
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Voor informatie vanuit het vooronderzoek, zie 4.1.  

2.5 Kennisgeven door KLPD Divisie Spoorwegpolitie aan IVW DR  

KLPD Divisie Spoorwegpolitie meldt bijzondere voorvallen (zoals beschreven in 
tabel  2.1) direct aan de wachtdienst tweede niveau van IVW DR.  Doel van deze 
melding is om te bepalen of wel of niet ter plekke moet worden gegaan.  
 

2.6 Kennisgeving aan de regionale vestiging van IVW DR  

Prorail RVL Backoffice en de Netwerkbestuurder melden bijzondere voorvallen 
(zoals beschreven in tabel 2.1) aan de regionale wachtdienst van IVW DR. Prorail 
RVL hanteert hiervoor de criteria zoals verwoord in de scenario’s van het 
calamiteitenplan Rail.  
Doel van de melding is dat de wachtdienstfunctionaris van de vestiging van IVW 
DR kan bepalen of wel of niet ter plekke moet worden gegaan om de 
werkzaamheden in het kader van het vooronderzoek over te nemen van de 
Algemeen Leider van Prorail RVL.  

2.7 Registratie bijzondere voorvallen 

Prorail RVL is verantwoordelijk voor de registratie van de bijzondere voorvallen in 
het railverkeerssysteem en stelt deze ter kennis van de betreffende regionale 
vestigingen van IVW DR. 

2.8 Beslissing over vervolgonderzoek 

Betrokken participanten maken binnen 24 uur melding van een bijzonder voorval 
waarbij ze betrokken waren aan de betrokken vestiging van IVW DR. 
IVW DR beslist daarna of aanvullende informatie gewenst is en geeft hiertoe 
opdracht aan de betrokken participant. Binnen 4 weken moet de totale informatie 
over het bijzonder voorval dermate compleet zijn dat door IVW DR beslist kan 
worden of en zo ja welk type onderzoek uitgevoerd moet worden (zie ook 4.2). 
IVW DR koppelt over deze beslissing schriftelijk terug op alle bij het bijzonder 
voorval betrokken participanten. 

Inspectie Verkeer en Waterstaat 
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3 VEILIGSTELLEN VAN GEGEVENS 

3.1 Verantwoordelijkheden 

De eerst verantwoordelijke voor het veiligstellen van gegevens, die voor het 
veiligheidsonderzoek van belang kunnen zijn, is (zijn) de bij het voorval betrokken 
participant(en). Indien door Prorail RVL in verband met het Calamiteitenplan Rail 
een Algemeen Leider aangesteld wordt, is deze verantwoordelijk voor de 
coördinatie hiervan. Indien een medewerker van IVW DR ter plaatse is en de 
verantwoordelijkheid voor het onderzoek overneemt, is IVW DR hiervoor 
verantwoordelijk. 
Indien de onderzoeker van De Raad voor de Transportveiligheid ter plaatse is, 
neemt deze, zodra duidelijk is dat de RvTV het onderzoek gaat uitvoeren, de 
verantwoordelijkheid over voor het onderzoek, met name het veiligstellen van het 
vluchtig feitenmateriaal.  

3.2 Meenemen en uit de dienst nemen van zaken 

IVW DR heeft de bevoegdheid om na bijzondere voorvallen zaken tegen 
ontvangstbewijs mee te nemen voor onderzoek.  
Voertuigen, inrichtingen, terreinen en voorzieningen mogen door IVW DR aan de 
dienst worden onttrokken voor zolang dit nodig is om onderzoek of inspecties uit 
te voeren of totdat gebreken ten aanzien van de veiligheid, de dienstuitvoering, de 
aantasting van de veilige berijdbaarheid van de infrastructuur of de bescherming 
van het milieu zijn hersteld. 

3.3 Automatische ritregistratie 

Het veiligstellen en uitlezen van gegevens opgeslagen in de automatische 
ritregistratie gebeurt in opdracht van IVW DR door de vervoerder. IVW DR bepaalt 
of het veiligstellen of uitlezen in aanwezigheid van IVW DR plaatsvindt. De 
opdracht van IVW DR tot veiligstellen kan uitgaan bij de in §2.1 omschreven 
voorvallen. In andere gevallen bepaalt de vervoerder of de ritregistratie in het 
belang van het onderzoek veiliggesteld moet worden. 

3.4 Geregistreerde gesprekken 

De binnen het railverkeerssysteem geregistreerde gesprekken, worden tot en met 
de 7e dag na de dag van registratie bewaard door Prorail RVL.  

Het veiligstellen gebeurt door Prorail RVL, na opdracht van IVW DR. De opdracht 
kan ook namens IVW DR door een onderzoeksleider van een bedrijfsonderzoek (zie 
§ 4.3) gegeven worden. 
 
Drie weken na veiligstellen zal IVW DR beslissen over het al dan niet weer voor regulier 
gebruik vrijgeven van de geluiddragers. Prorail RVL zorgt, op verzoek van IVW DR, 
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voor het op geluidscassette of diskette kopiëren van de aangegeven geregistreerde 
gesprekken. 

3.5 Gelogde data beveiliging- en bedienapparatuur 

Het veiligstellen van gelogde data van beveiliging- en bedienapparatuur gebeurt in 
opdracht van IVW DR door Prorail Railinfrabeheer. De opdracht van IVW DR tot 
veiligstellen kan uitgaan bij voorvallen waar de beveiligingsapparatuur op enigerlei 
wijze betrokken is. 
 
4 PROCEDURE VEILIGHEIDSONDERZOEK 

4.1 Vooronderzoek 

Het vooronderzoek wordt verricht door de bij het voorval betrokken participanten 
in het railverkeerssysteem. De gegevens die van belang zijn voor het opsporen van 
oorzaken en het feitenmateriaal worden veiliggesteld. Onder deze gegevens zijn de 
bevindingen van betrokkenen en getuigenverklaringen. Zie voor het veiligstellen 
van gegevens ook de specifieke regels hiervoor in hoofdstuk 3 van dit normblad. 
 
Indien door Prorail RVL in het kader van het Calamiteitenplan Rail een Algemeen 
Leider is aangesteld, is deze verantwoordelijk voor de coördinatie van het 
vooronderzoek.  
De Algemeen Leider van Prorail RVL is ontslagen van de verantwoordelijkheid voor 
het vooronderzoek op het moment dat de wachtdienst van IVW DR hiervoor ter 
plaatse de verantwoordelijkheid overneemt. Indien de onderzoeker van De Raad 
voor de Transportveiligheid ter plaatse is, neemt deze, zodra duidelijk is dat de 
RvTV het onderzoek gaat uitvoeren, de verantwoordelijkheid over voor het 
onderzoek, met name het veiligstellen van het vluchtig feitenmateriaal.  
 
Indien de IVW DR wachtdienst ter plekke is geweest maakt deze van de 
bevindingen ter plekke een 24-uurs rapportage. Deze rapportage wordt aan DCC, 
DGG, DGP  en IVW BC ter beschikking gesteld. Voor bijzondere voorvallen die de 
RvTV onderzoekt, zie 2.4. 
 
Door de betrokken participanten wordt een vooronderzoek afgerond met een 
ingevuld MBV eventueel aangevuld met andere documentatie. Het MBV en de 
documentatie wordt binnen 24 uur na het voorval aan de betreffende vestiging van 
IVW DR gezonden (zie ook § 2.2).  
  
De informatie blijft in beheer van de betrokken participant. IVW DR heeft te allen 
tijde het recht informatie op te vragen. De betrokken manager van de participant 
mag de informatie ook aan anderen ter beschikking stellen. 
 

Inspectie Verkeer en Waterstaat 
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4.2 Type veiligheidsonderzoek 

Afhankelijk van de aard en het risico van het bijzonder voorval stelt IVW DR het 
type onderzoek vast (m.u.v. het RvTV onderzoek), aan de hand van een 
beslismodel. Hiervoor wordt als informatiebron o.a. het MBV gebruikt. De 
onderzoekstypen zijn: 
− het RvTV onderzoek 
− het IVW DR onderzoek 
− het bedrijfsonderzoek 
 
Daarnaast zijn er bijzondere voorvallen waarvan al veel data bekend zijn wat 
betreft mogelijke scenario’s en faalmechanismen. Dit soort voorvallen worden na 
het vooronderzoek geregistreerd in de IVW DR ongevaldatabase. Er wordt geen 
rapportage opgesteld. Per jaar besluit IVW DR welke soorten voorvallen (als ze 
voldoen aan bovengenoemde criteria) op deze wijze onderzocht en geregistreerd 
worden. 

4.3 Soorten voorvallen die in vooronderzoek genomen moeten 
worden 

Vervoerders, taakorganisaties en aannemers moeten van een bijzonder voorval (zie 
definitie bij 1.6), waarbij ze betrokken waren, een vooronderzoek opstarten. Onder 
bijzondere voorvallen worden zowel alle voorvallen beschouwd met schade en/of 
letsel, als de voorvallen die onder iets gewijzigde omstandigheden hadden kunnen 
leiden tot schade en letsel, zoals bijna aanrijdingen met baanwerkers en bijna 
botsingen met treinen en rangeerderdelen. Ook veiligheidsstoringen van 
beveiliging, infra onderdelen, atb en materieel moeten onderzocht en aan IVW DR 
gemeld worden. 
Bij twijfel of een voorval onderzocht moet worden verdient het aanbeveling om de 
betrokken vestiging van IVW DR te consulteren.  

4.4 Werkwijze RvTV veiligheidsonderzoek 

In het kader van de wet op de Raad voor de Transportveiligheid is de wachtdienst 
van de kamer Rail bevoegd om de situatie op de plaats van het ongeval te laten 
bevriezen en het vluchtig feitenmateriaal vast te leggen of te laten leggen. Dit in 
het geval dat de RvTV besluit een onderzoek in te stellen.  De uitvoering van deze 
bevoegdheden ligt bij de wachtdienst van de vestiging van IVW DR. 
De regie van een onderzoek door de RvTV ligt bij de projectleider RvTV. Hoofd 
Handhaving wijst een verantwoordelijk onderzoeker(s) aan die gedurende een 
halfjaar gedetacheerd wordt bij de RvTV.  
Het onderzoek wordt uitgevoerd in meerdere z.g. deelonderzoeken aan de hand 
van de door de RvTV opgestelde specificaties.  
De bevindingen uit de deelonderzoeken zijn toegankelijk voor de projectleider 
RvTV en IVW DR (voor haar eigen onderzoek) met uitzondering van de 
bevindingen van een deelonderzoek waaraan IVW DR geen deel wenst te nemen. 
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De vaststelling van de deelrapportages geschiedt na een z.g. verificatiebijeenkomst 
met alle betrokken partijen.  
IVW DR kan besluiten om naar aanleiding van de verzamelde informatie een eigen 
onderzoek in te stellen, afgerond met een IVW DR rapportage. 
 De deelrapportages vormen, naast andere informatie, input voor de 
eindrapportage, die wordt opgesteld door de Kamer Rail van de RvTV. Deze wordt, 
na verificatie bij de betrokken partijen, vastgesteld door de overkoepelende Raad. 
Ook beslist de Raad (niet de Kamer Rail) welke aanbevelingen in het rapport 
worden opgenomen. Partijen moeten binnen een jaar na verschijnen van het 
eindrapport reageren bij de Minister van Verkeer en Waterstaat, over het 
standpunt omtrent de aanbevelingen. 
De eindrapporten van de Raad zijn openbaar en kunnen bij de Sdu opgevraagd 
worden. Ook worden ze op de internetsite van de RvTV gepubliceerd. 

4.5 Werkwijze IVW DR veiligheidsonderzoek 

De IVW DR veiligheidsonderzoeken worden aan de hand van de 
onderzoeksmethodiek SAMOS (Spoorwegveiligheids Audit Methode en 
Onderzoeks Systematiek) en de gebeurtenissenboom-barrièreanalysemethodiek 
uitgevoerd. SAMOS zoekt naar de dieper liggende, structurele oorzaken van 
bijzondere voorvallen, de zg  Basisrisicofactoren (BRF’s). 
 
De basisgegevens voor het onderzoek vormen het MBV, checklisten, en andere 
relevante documentatie als technische gegevens, verslagen van bevindingen en 
waarnemingen van betrokken personeel, getuigenverklaringen, geregistreerde 
gesprekken en dergelijke. 

4.5.1 Interviews 
Gedurende het onderzoek kan het onderzoeksteam de bij het voorval betrokkenen en 
eventuele getuigen in een interview om nadere informatie vragen. Het verstrekken van 
informatie door betrokken medewerkers van deelnemers in het railverkeerssysteem is 
verplicht.  Voorafgaand aan het interview kan de betrokkene gevraagd worden een 
vragenlijst in te vullen. De vragenlijst dient ter ondersteuning van het te houden 
interview. De geïnterviewde heeft tijdens het interview recht op begeleiding. Het 
onderzoeksteam wijst de te interviewen personen bij de oproep hierop. 
 

Zo spoedig als mogelijk en wenselijk is worden de interviews gehouden. Daartoe 
worden in een zo vroeg mogelijk stadium de informatiebronnen vastgesteld en met 
hen afspraken voor interviews gemaakt. 
Indien nodig kunnen in een later stadium interviews worden gehouden als de 
eerste interviews onvoldoende gegevens hebben opgeleverd. 
Daarnaast kan een technische bijeenkomst met alle betrokken partijen gehouden 
worden, met als doel om op interactieve wijze informatie te verzamelen.  
Indien een interviewverslag wordt opgesteld (bij RvTV onderzoeken altijd), wordt 
dit ter toetsing aan de geïnterviewde voorgelegd. 
  

Inspectie Verkeer en Waterstaat 
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4.5.2 Veiligheidsbijeenkomst 
Het IVW DR onderzoek kan worden afgerond met een veiligheidsbijeenkomst. In 
deze bijeenkomst worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd aan: 
− de verantwoordelijke managers; 
− eventueel de direct betrokkenen bij het bijzondere voorval; 
− de geraadpleegde deskundigen. 

Na afloop van de veiligheidsbijeenkomst stelt het Hoofd Handhaving het rapport 
vast. Daarin deelt hij de managers van het betrokken personeel de conclusies en de 
vastgestelde tekortkomingen van het onderzoeksteam mee. De betrokken manager 
moet het personeel informeren. 

Indien geen veiligheidsbijeenkomst gehouden wordt dan wordt aan het 
management van de direct betrokkenen een rapport ter commentaar toegezonden. 

4.5.3 Het rapport 
Het rapport bevat ten minste de volgende punten: 
− toedracht en afhandeling van het voorval; 
− de gevolgen van het voorval; 
− de gebeurtenissenboom-barrièreanalyse; 
− SAMOS analyse en conclusies; 
− Vastgestelde tekortkomingen; 
− projectorganisatie en verloop van het onderzoeksproces; 
− onderzoeksgegevens. 
In het rapport worden geen privacygevoelige gegevens opgenomen. 

4.5.4 Tekortkomingen 
Nagegaan wordt of het voorval van incidentele of van structurele aard is. De 
inschatting van de kans op herhaling en de mogelijke gevolgen zijn hiervoor 
bepalend. De factoren, die van invloed zijn op de loop van het proces, worden 
daarbij nader onderzocht. 
De in de IVW DR rapportage vastgestelde tekortkomingen zijn van structurele aard. 
Het betrokken management dient deze tekortkomingen binnen een af te spreken 
tijd op te heffen middels het implementeren van verbetermaatregelen. 
Het betrokken management dient IVW DR in te lichten over de aard van de te 
nemen maatregelen en op welke wijze ze bijdragen aan het opheffen van de 
geconstateerde tekortkomingen. 
IVW DR monitort op deze wijze het opheffen van de tekortkomingen. 

4.5.5 Autorisatie 
Het IVW DR onderzoek wordt afgesloten met de autorisatie door Hoofd 
Handhaving, ten teken dat het onderzoeksproces op de juiste wijze heeft 
plaatsgevonden.  
 
Een IVW DR onderzoek wordt in maximaal 40 weken afgerond, een 
bedrijfsonderzoek dient binnen 13 weken afgerond te worden. 
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4.6 Werkwijze bedrijfsonderzoeken 

Een bedrijfsonderzoek is het onderzoek naar een voorval, uitgevoerd door het bij 
het voorval betrokken bedrijf (of bedrijven). Het onderzoek van dat bedrijf richt 
zich met name op de eigen rol in het voorval en op de raakvlakken met andere 
bedrijven.  Basis van het bedrijfsonderzoek vormen de feiten uit het vooronderzoek 
van het bedrijf (toedrachtbeschrijving), eventueel aangevuld met informatie van 
andere bedrijven (b.v. gespreksregistratie), resulterend in een oorzakenanalyse en 
eventueel in een bedrijfsmaatregel.  
De resultaten van een bedrijfsonderzoek ontvangt de betrokken IVW DR vestiging 
en worden steekproefsgewijs getoetst. De gegevens worden geregistreerd in de 
IVW DR ongevaldatabase. 
Het verstrekken van informatie aan de onderzoeksleider van een bedrijfsonderzoek 
is verplicht. Dit kan ook vertrouwelijke informatie betreffen. De informatie kan 
door het bedrijf waarbij de informatie is opgevraagd, geanonimiseerd worden. 
Bij problemen met het opvragen van informatie bij andere bedrijven als het eigen 
bedrijf, kan de betrokken IVW DR vestiging worden ingeschakeld. 

 
4.6.1 Bedrijfsmaatregelen 
Een bedrijfsmaatregel is de actie die het bedrijf zelf heeft genomen om het 
onderzochte voorval in de toekomst te voorkomen. IVW DR gaat deze maatregelen 
beoordelen op effectiviteit en door monitoring achterhalen of er sprake is van een  
structurele verbetering. Monitoring van bedrijfsmaatregelen door IVW DR gebeurt 
dus alleen bij structurele, organisatorische bedrijfsmaatregelen. 
 

4.7 Verspreiding van het onderzoeksrapport 

Een ieder die aan een IVW DR onderzoek heeft meegewerkt wordt voorzien van 
het onderzoeksrapport. Daarnaast vraagt in algemene zin IVW DR elk jaar in de 
OVS uit welke functionarissen van vervoerders en taakorganisaties de IVW DR 
onderzoeksrapporten moeten ontvangen. Die verdeling wordt weergegeven in 
bijlage E. 
 
Rapportages van bedrijfsonderzoeken worden door het onderzoekende bedrijf zelf 
verspreid.  
 
 

Inspectie Verkeer en Waterstaat 
Divisie Rail 

 

 



 Normblad V003 versie 5.0 2003 Paginanummer 

15 
  

 

 
Bijlage A FORMULIER MELDING BIJZONDER VOORVAL 

Bijlage B FORMULIER MELDING INCIDENT GEVAARLIJKE STOFFEN 

Bijlage C CHECKLIJSTEN STS EN BIJNA AANRIJDING 

Bijlage D CRITERIA BESLISSEN TYPE ONDERZOEK  

Bijlage E VERSTREKKING IVW DR ONDERZOEKSRAPPORTAGES 

Bijlage F KAART REGIO INDELING 

(in de loop van 2003 worden vernieuwde formulieren MBV en checklisten sts 
uitgegeven) 
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Colofon 
 
Uitgever Inspectie Verkeer en Waterstaat divisie Rail 
 
Datum  
 
Contactpersoon W. Fux 
 
Doorkiesnummer 030-2363113 
 
Fax 030-2363199 
 
Uitvoerder W. Fux 
 

Inspectie Verkeer en Waterstaat 
Divisie Rail 

 



 

MELDING BIJZONDER VOORVAL 
Aan de vestiging Inspectie Verkeer en Waterstaat divisie Rail IVW 

  
 
 

OPSTELLER 
     
Opgesteld:  Ref. opsteller:  
Naam:    
Functie:  Bedrijf:  
Plaats:  Telefoon:  

 
 

ALGEMEEN 
     
Datum/tijd:  Plaatsaand.:  
Logboeknr.:  RVL-post:  
     
Weersomstandighede   Temperatuur:  
Neerslag:  Zicht:  
Wind:  Zichtafstand:  

 
 

TOEDRACHT EN AFHANDELING 
Toedracht 
 
 

Genomen maatregelen 
 
 

(Vermoedelijke) Oorzaak 
 
 

 
 

BETROKKENEN 
Personeelsnr. of naam Uitgeoefende functie Bedrijf
   
   

 
 
 
 



 
MATERIEEL EN/OF GEREEDSCHAP 

Treinnummer Samenstelling Soort trein/gereedschap Nummer(s) 
    
    

 
 

LETSELGEVALLEN 
Personeelsnr. of naam Ziekenhuis opname Dodelijk Zelfdoding
    
    

 
 

HULPDIENSTEN 
  Politie   Ambulance   Ned Train Services   Hulpdienst chloor 
  Spoorwegpolitie   Brandweer   Brandweer     

 
 

GETUIGEN 
Personeelsnr. of naam Adres Woonplaats en telefoonnr.
   
   

 
 

OPMERKINGEN 
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 Definitief, versie 2 
  Versiedatum: 04 juli 2003 

Melding incident gevaarlijke stoffen  
artikel 47 en 48 Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen (WVGS)  
 
Toelichting bij het formulier “Melding incident gevaarlijke stoffen railvervoer” 

1.0 Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen 

De WVGS stelt in artikel 47 het onverwijld melden van ongevallen en voorvallen waardoor gevaar voor de openbare veiligheid is 
ontstaan of is te duchten verplicht, voor diegene die vervoershandelingen verricht volgens deze wet. De melding moet geschieden 
aan een door de Minister aangewezen instantie. Dit is de Inspectie Verkeer & Waterstaat Divisie Vervoer. Op grond van artikel 48 
kan het verstrekken van nadere informatie omtrent het incident verplicht gesteld worden.  
Met het volgen van de onderstaande procedure wordt voldaan aan beide artikelen en daarmee aan de meldingsplicht uit de WVGS.  
 
Met de invoering van dit formulier vervalt de verplichting om voor incidenten  met gevaarlijke stoffen een Meldingsformulier  
Bijzonder Voorval (MBV) in te vullen. Indien echter naast het incident met gevaarlijke stoffen, de spoorwegveiligheid op een andere 
wijze in het geding is geweest, moet naast dit formulier wel een Melding Bijzonder Voorval (MBV) worden ingevuld. Zie voor de 
criteria die gelden voor het invullen van het MBV het Reglement Railverkeer (RRV), Hoofdstuk IX. 
 
Het invullen van dit formulier laat de verplichtingen opgelegd door het bevoegde gezag, om op andere wijze melding te doen van 
incidenten onverlet. 
 
De Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen verstaat onder een incident zowel een ongeval als een voorval.  

2.0 Ongeval 

Het karakter van een ongeval betreft groot en acuut gevaar, of dreiging daartoe. 
Van een ongeval is onder meer sprake wanneer er door toedoen van gevaarlijke stoffen: 
• Omvangrijke materiële schade ontstaat, of 
• Hinder wordt veroorzaakt voor de omgeving, of 
• Personen letsel oplopen. 
Ook dreiging daartoe valt onder een ongeval. 
Enkele voorbeelden: een ontsporing waarbij ook lading gevaarlijke stoffen wordt verloren1, brand of explosie1, overbuffering van een 
ketelwagen1, een incident waarbij een deuk in de tank ontstaat1, lekkage van grote hoeveelheid lading. 
1 m.b.t  deze incidenten wordt ook een MBV ingevuld  

Het melden van een ongeval moet, nadat de hulpverlenende instanties zijn gealarmeerd, direct geschieden aan het 
Vervoerinformatiecentrum van de IVW Divisie Vervoer (tel 070-3052444). 
Indien het gaat om een ongeval op het nationale spoorwegnet, is het voldoende dat u de Centrale Meldkamer van de 
Spoorwegpolitie (030 235 44 44/21 4444) alarmeert. Deze geeft dit vervolgens door aan de IVW Divisie Vervoer. Daarnaast meldt u 
het ongeval aan de betreffende Procesleider van Prorail  Railverkeersleiding. 
Het formulier “Melding incident gevaarlijke stoffen railvervoer”  dient binnen 10 dagen opgestuurd te worden aan de betreffende 
vestiging van IVW Divisie Rail (voor adressen zie het meldingsformulier). 

3.0 Voorval  

Het karakter van een voorval is, dat het gevaar dat veroorzaakt wordt niet daadwerkelijk hoeft te leiden tot schade, letsel of hinder 
voor de omgeving. Een voorval leidt tot een korte onderbreking van de normale bedrijfsvoering, waarna deze als normaal hervat kan 
worden. De situatie kan goed in de hand worden gehouden.  
Enkele voorbeelden: verlies van een kleine hoeveelheid lading, ondeugdelijke verpakking, het vermoeden van 
vrijgekomen lading, een trein of rangeerdeel waarin mede gevaarlijke stoffen vervoerd worden is betrokken bij een 
ontsporing (voor dit incident wordt ook een MBV ingevuld). 

Een voorval moet binnen 10 dagen gemeld worden door het formulier “Melding incident gevaarlijke stoffen 
railvervoer” op te sturen aan de betreffende vestiging van IVW Divisie Rail (voor adressen zie het meldingsfomulier). 

4.0 Formulier 

Het volstaat om per gebeurtenis één formulier in te vullen. Indien dit het invullen vergemakkelijkt, mag u per gebeurtenis meerdere 
formulieren invullen.   
Vraag 6 
Vermeld in geval van meerdere stoffen alle stoffen. Eventueel kan de vrachtbrieflijst worden toegevoegd. 
Vraag 7 
Probeer het incident kort en goed te omschrijven. Bij het invullen gaat het met name om leren van incidenten. Het gaat hierbij om de 
registratie ten behoeve van de veiligheid en niet om de schuldvraag. Daarom kan elke gebeurtenis vermeldenswaardig zijn. Vul bij 7c 
de eventuele genomen maatregelen in. Vul, indien geen maatregelen genomen zijn n.v.t. in. 
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Melding incident gevaarlijke stoffen  
artikel 47 en 48 Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen (WVGS)  
 
 
Vraag 8 
Vul, indien geen sprake is van brand of explosie, niets in. 
Vraag 9a 
Kruis bij een geringe hoeveelheid lekkage het hokje druppellekkage aan; probeer in de overige gevallen  de hoeveelheid lekkage in te 
schatten. 
Vraag 19 
Vult u hier datgene in dat u voor de melding van belang acht, maar niet op het formulier kwijt kunt. 
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Melding incident gevaarlijke stoffen  
artikel 47 en 48 Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen (WVGS)  

                                                                                                                                                                                                              

 Versiedatum: 

 
Algemene gegevens 

 
1. Datum: 2. Tijdstip: 
  
 
3. Treinnummer:       4. Wagen/ 

Containernummer:  
 
5. Lokatie  � vrije baan � emplacement  � raccordement  � werkplaats  
 
   � bedrijfsterrein � laad/lospunt 
 
   plaats/baanvak    spoor   km. 
 
   
6. Aanwezige   GEVI / STID Stofnaam (conform vrachtbrief)   � leeg ongereinigd 
gevaarlijke          � beladen 
stoffen    
           hoeveelheid lading:   
              
                    kg.  
  
 
7.  Korte beschrijving van het incident 
 
7a. Toedracht 
 
 
 
 
 
7b. Vermoedelijke  
oorzaak 
 
 
 
 
 
7c. Genomen  
maatregelen of 
voorzieningen 
om het incident 
in het vervolg te  
voorkomen 
 
 
 
 
8. Er was sprake van: � brand  � explosie   
 
9a. Vrijgekomen lading: � druppellekkage   � hoeveelheid in liters/kg  ca  
 
   GEVI/STID    Stofnaam     
 
9b. Uit:   � scheur/gat � flens  � afsluiter  � domdeksel  
 
   � anders:  
 
10. Type vervoer: �  Los gestort  �  Ketelwagen  �  Tankcontainer �  Stukgoed 
 
 
   Type verpakking 
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11. Slachtoffers door   � aantal dodelijke slachtoffers 
toedoen vrijgekomen 
lading:    � aantal gewonden  
     � waarvan naar ziekenhuis  ter observatie 
             
     � waarvan naar ziekenhuis ter behandeling     
 
12. Geschatte afstand 
tot bebouwing:  � woning      m  � woonwijk   m 
    
   � industrie       m  � anders nl.       m 
 
 
 
 
 
Gegevens betrokken zending 
 
 
13. Afzender     14. Geadresseerde 
 
 
 
 
 
15. Vervoerder      
 
 
 
Formulier ingevuld door 
 
16. Naam 
 
 
17. Adres 
 
 
 
18. Datum 
 
 
 
 
19. Overige opmerkingen 
 
 
 
 
Adressen decentrale vestigingen IVW Divisie Rail:  
(voor indeling van de gebieden zie RnV Normblad V-003 / melding en veiligheidsonderzoek na een bijzonder voorval) 
 
Vestiging Zwolle 
Gebouw Schellepoort 
Lübeckplein 20 
Postbus 241 
8000 AE Zwolle 
Tel. 038 4974102 
Fax: 038 4974871 

Vestiging Amsterdam 
Gebouw VLTC, Kamer 3.07 
De Ruyterkade 4 
Postbus 1283 
1000 BG Amsterdam 
Tel. 020 557 8468 
Fax: 020 557 8453 

Vestiging Rotterdam 
Gebouw De Splinter 
Aert van Nesstraat 25S 
Postbus 21180 
3001 AD Rotterdam 
Tel. 010 2800485 
Fax: 010 2709184 

Vestiging Eindhoven 
Raiffeisenstraat 34 
 
Postbus 6316 
5600 HH Eindhoven 
Tel. 040 2655700 
Fax: 040 2655701 

 



 

STS SEINSTORING VOOR DE VERVOERDER 
Aan de vestiging Inspectie Verkeer en Waterstaat divisie Rail IVW 

  
 
 

OPSTELLER 
     
Opgesteld:  Ref. opsteller:  
Naam:    
Functie:  Bedrijf:  
Plaats:  Telefoon:  

 
 

INFORMATIE BETREFFENDE DE MACHINIST 
     
Pers.nr./naam:  Standplaats:  
         
Geboortedatum
: 

 Ervarings 
jaren: 

 Laatste 
PO/MO: 

 Uitslag:  

Bevoegdheid:          Sinds:  
     
Wegbekendheid:  Materieel bereden sinds:  
Materieelbekendheid:  Frequentie van berijden materieel:  
       
Dienstnr.:  Treinnr.:   Dienstfunctie:  

 
 

SITUATIEVERKLARING 
     
Afstand door STS [m.]:  Lengte remweg [m.]:   
       
Type STS: 

 
Frequentie 
passeren trein:  

Type sein: 
 

Type trein- 
beweging: 

 Conditie van de 
baan: 

 Zicht door de 
frontruit: 

 

   
Inzet remming:  
Remonderzoek:  
       
Totaal 
treingewicht 

n.v.t. Totaal 
remgewicht

n.v.t. Stand van de 
P/G hendels: 

n.v.t. 

 
 
 



 
CHECKLIST OORZAKEN 

 
 
Waarneming 
(n.v.t.) 

 
 
Remming 
(n.v.t.) 

 
 
Beremming 
(n.v.t.) 

 
 
Communicatie 
(n.v.t.) 

 
 
Handelen derden 
(n.v.t.) 

 
 
Gladde sporen 
(n.v.t.) 

 
 
 
 

OPMERKINGEN 
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                                         Bijlage D
Criteria beslissen type 
onderzoek                                        

 
 
 
 
BELEID IVW DR/V&W voor 2003: 
• veiligheid aannemers personeel 
• veiligheid rangeerpersoneel 
• in- en uitstapproces 
• onderhoudstoestand en veilige berijdbaarheid infra 

JA NEE 

MAATREGEL IN ANDER ONDERZOEK 
 

JA, onderzoeksnummer: NEE 

VERGELIJKBAAR VOORVAL EERDER 
ONDERZOCHT 
 

JA, onderzoeksnummer: NEE 

 
GEVOLGEN VOORVAL 
(schade en letsel) 

LAAG   HOOG 

RISICO VOORVAL 
 

LAAG   HOOG 

VEILIGHEIDSRENDEMENT 
(verbetermaatregelen en leermomenten) 

LAAG   HOOG 

PUBLIEKE BELANGSTELLING 
(media, autoriteiten, opdrachtgever) 

LAAG   HOOG 

INTERACTIE TUSSEN BEDRIJVEN 
(NIET de passieve bemoeienis, zoals het instellen van een rijweg) 

LAAG   HOOG 

 
 
Hieronder een toelichting op de criteria: 
 

PERSOONLIJK LETSEL 
HOOG één na hoogste één na laagste LAAG 
gedood zwaar gewond licht gewond overig 

 
MATERIËLE SCHADE 

HOOG één na hoogste één na laagste LAAG 
> €3.000.000  > €500.000  > €550.000  overig 

 
BRAND,  MILIEU en GEVAARLIJKE STOFFEN 

HOOG één na hoogste één na laagste LAAG 
Ernstige gevolgen voor mens, milieu, 
financiële en imago schade 

Geringe gevolgen voor mens, milieu, 
financiële en imago schade 

 
Gevolgen voorval In welke mate heeft het voorval geleid tot lichamelijk letsel en/of schade? 

Beleid IVW DR en 
V&W 

Geeft het beleid van IVW DR en de Beleidsdirectie van het Ministerie van Verkeer & 
Waterstaat aanleiding of opdruk om een onderzoek op te starten naar aanleiding van het 
voorval (speerpunt in het jaarplan, actueel spoorwegveiligheid onderwerp, beschikbare 
capaciteit per regio)?  
 

Maatregelen in een 
ander  onderzoek 

Is in een ander onderzoek (uitgevoerd door de eigen regio of door een andere regio) reeds 
een maatregel overeengekomen waardoor het onderzoeken van het voorval geen extra 
rendement zal opleveren? 
 

Vergelijkbaar incident 
eerder onderzocht 

Is het voorval identiek aan één of meerdere voorvallen die reeds eerder zijn onderzocht in 
de eigen regio of een andere, waardoor het onderzoeken van het voorval geen extra 
rendement zal opleveren? 
(b.v. een vergelijkbare ontsporing op hetzelfde emplacement, een sts bij hetzelfde sein, een 
botsing op dezelfde overweg, eenzelfde materieelmankement, eenzelfde communicatiefout 
in hetzelfde proces.) 
 

Veiligheidsrendement In welke mate kan een onderzoek en de daaruit voortkomende resultaten leiden tot een 
verbetering van de spoorwegveiligheid? De verbetering kan daarbij een verbetermaatregel 
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                                         Bijlage D
Criteria beslissen type 
onderzoek                                        

 
zijn maar kan ook een leermoment zijn voor een (deel van een) organisatie of bedrijf.  
 

Publieke 
belangstelling 

In welke mate heeft het voorval publieke belangstelling (impact) van bijvoorbeeld media of 
autoriteiten? 
 

Interactie tussen 
meerdere bedrijven 

In welke mate heeft het voorval plaatsgevonden op het grensvlak tussen twee of meer 
bedrijven? Zijn er bij het voorval (medewerkers van) meerdere bedrijven betrokken die actief 
hebben bijgedragen aan het optreden van het voorval?  
 

Risico voorval In welke mate heeft het voorval geleid tot risico op lichamelijk letsel of materiele schade? 
Risico = Kans x Effect. Wat is de verhouding tussen de kans dat het voorval opnieuw 
optreedt met vergelijkbare gevolgen (letsel of schade) van het voorval (mogelijk hulpmiddel: 
Risico Analyse Methode) 
Bij het vaststellen van de kans en het effect gaan we uit van werkelijke kansen en werkelijke 
effecten die zijn opgeslagen in de MISOS ongevaldatabase. 
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V003 Bijlage E            
Verstrekking van:                                                  

 IVW DR rapport 
 

IVW DR 
informatie-brief 
(van standaard 
voorvallen, o.a. sts)  

Beslisbrief 
(uitkomst 
vooronderzoek) 

BEDRIJF Per 
post 

Per      
e-mail 

Per 
post 

Per      
e-mail 

Per 
post 

Per      
e-mail 

 
 
Prorail Railverkeersleiding 
Betrokken RVL regiomanagement 
 
RVL Centrale Directie Coörd. Veiligheid 
Peter van der Vlist  
 

 
1 
 
1 

 
1 
 
 

  
1 

  
1 
 
1 
 

Prorail Railinfrabeheer 
Centrale Directie RIB, t.a.v. Joke Stryland-Zweers, 
Postbus 2038, 3500 GA Utrecht, kamer C2.06 
 
Betrokken regionale veiligheidsadviseur  
 

 
2 
 
 
1 

  
1 
 
 
1 

  
1 
 
 
1 

 

ShortLines B.V. 
Directeur R. Spierings  rob.spierings@shortlines.nl 
 
M.P.M. Drowniak:  michas.drowniak@shortlines.nl
 
 

 
 
 
1 

 
1 
 
1 

 
 
 
1 

 
1 
 
1 

 
 
 
1 

 
1 
 
1 

Strukton Railinfra Materieel 
Directeur Strukton Railinfra Materieel 
N. Toet 
Postbus 1281  
5200 BH Den Bosch 
Mail:     ktoet@strukton.com 
  
Arbo-coördinator Strukton Railinfra Materieel 
C.J. van der Blom 
Postbus 1281 
5200 BH Den Bosch 
Mail: cvanderblom@strukton.com 
 

 
1 
 
 
 
 
 
1 

 
1 
 
 
 
 
 
1 

 
1 
 
 
 
 
 
1 
 

 
1 
 
 
 
 
 
1 

 
1 
 
 
 
 
 
1 

 
1 
 
 
 
 
 
1 

Volker Stevin Rail & Traffic Materieel 
betrokken veiligheidskundige: 
 H. Derksen 
Volker Stevin Rail & Traffic Materieel 
Donker Duyvisweg 75 
3316 BL  Dordrecht 
 
 K. Ederveen 
Volker Stevin Rail & Traffic 
Postbus 240 
4130 EE  Vianen 
 

 
 

1 
 
 
 
 
1 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1 
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NS Reizigers 
Directievoorzitter 
Mw Drs. P.G. Boumeester 
Postbus 2025, 3500 HA Utrecht 
 
Hoofd Productie Services  
Mw I.C. de Vree 
 
Hoofd Spoorwegveiligheid 
J. Hendriks 
Spoorwegveiligheid@reizigers.ns.nl 
 
Manager veiligheid&Regelgeving 
P. Wielaard 
 
Betrokken Productiemanager 
 
Betrokken Procesmanager 
 
Betrokken SV-medewerker Productiegebied 
(BAMS mw) 
 

 
1 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
1 
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1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
1 
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1 
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1 
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NS Internationaal 
Directeur Carriers 
M. van Roozendaal 
 
Betrokken Hoofd Carrier 
W. van Roy (Bnl) 
P. de Neef (ICE) 
 
Betrokken Manager Boord 
J. Brouwer (ICE Asd) 
S. Schurer (Bnl Asd) 
H. de Jong (Bnl Rtd) 
H. de Rond (Bnl Rsd) 
 
Techn. Manager 
O. le Comte (Rtd) 
 
Stafmw Spoorwegveiligheid 
B.C.M. van Nimwegen 
Dick.vanNimwegen@ns.nl 
 

 
1 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
1 
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Thalys Nederland 
Manager G.J.M. Vanderheyden 
 
Manager Boord mw B. Talsma 
 
Hoofd Spoorwegveiligheid 
B.C.M. van Nimwegen 
Dick.vanNimwegen@ns.nl 
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Ministerie van Verkeer en Waterstaat 
DGP, Ir R van der Burg 
 
DGG, D. Pas 
 

 
1 
 
1 

     

Railion       
Algemeen directeur C.P.H. Robbeson 1            
Railion HGB I 1.11 Postbus 2060 
3500 GB Utrecht 

      

       
Projectleider Spoorwegveiligheid   1   1   1 
e-mail: dick.van-breemen@railion.nl       
Railion HGB I 4.28 Postbus 2060 
3500 GB Utrecht 

      

       
Lokatie Havens S. Kriek           
e-mail: max.jonkers@railion.nl   1    1    1  
Railion Rotterdam Waalhaven Zuid 
Albert Plesmanweg 120  
3088 GD Rotterdam 

      

       
Lokatie Kijfhoek E.H.W. van Wijngaarden  1    1    1   
T. Mels  1    1    1  
Spoedeisende gevallen       
e-mail: eric.van-wijngaarden@railion.nl       
teus.mels@railion.nl       
Railiongebouw Kijfhoek 
Develsingel 11 3333 LD Zwijndrecht 

      

       
Lokaties Noordoost en Noordwestmidden 
P.Habermehl 

 1    1    1   

Railion Almelo  
Stationsplein 1 7607 GD Almelo 
Railion Amsterdam Westhaven 
Westhavenweg 30 1042 AL Amsterdam 

      

       
Lokaties Zeeuws Vlaanderen en Zuid   
T. Braam 

1   1    1   

Railion Terneuzen  
Stationsweg 66 4538 AD Terneuzen 
Railion Sittard  
Geerweg 1c 6135 KB Sittard 

      

       
Raad voor de Transportveiligheid 
Kamer Rail 
Postbus 95404 
2905 CK Den Haag 

 
1 

     

Van overige organisaties geen informatie 
ontvangen 
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Regiogrenzen Baanvak Km locatie
Zuidwest-Zuid Utrecht-‘s-Hertogenbosch 3.408 Inrijsein Lunetten
Zuidwest-Zuid Dordrecht-Geldermalsen 46.300 Inrijsein Geldermalsen
Zuidwest-Zuid Dordrecht-Lage Zwaluwe 18.396 Noordelijk brughoofd Moerdijkbrug
Zuidwest-Noordwest Utrecht-Amsterdam 23.722 Inrijsein Breukelen
Zuidwest-Noordwest Utrecht-Hilversum 12.354 Inrijsein Blauwkapel
Zuidwest-Noordwest Utrecht-Amersvoort 6.630 Inrijsein Blauwkapel
Zuidwest-Noordwest Leiden-Haarlem 34.500 Lisse-Leiden
Zuidwest-Noordwest Woerden-Breukelen 0.707 Inrijsein Breukelen
Zuidwest-Noordwest Leiden-Schiphol 32.200 Ringvaartbrug tussen Hoofddorp en Leiden, zijde Leiden
Noordoost-Zuidwest Utrecht-Arnhem 37.955 Inrijsein Lunetten
Noordoost-Noordwest Amersfoort-Zwolle 48.110 Viaduct A28, Ermelo-Hardewijk
Noordoost-Noordwest Amersfoort-Deventer 72.100 Assel, Apeldoorn-Stroe
Noordoost-Noordwest Amersfoort-Ede 16.827 Barneveld Centrum-Lunteren
Noordoost-Zuid Tiel-Elst 30.204 Brug Amsterdam-Rijnkanaal tussen Tiel en Kesteren
Noordoost-Zuid ’s-Hertogenbosch-Nijmegen 51.145 Maasbrug tussen Wijchen en Ravestein, zijde Wijchen
Noordoost-Zuid Nijmegen-Venlo 27.714 Maasbrug tussen Mook en Cuijk, zijde Mook
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