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1. Inleiding 

1.1. Algemeen 

De Stichting TCVT (Toezicht Certificatie Verticaal Transport) beheert alle keuring- en 
certificatieschema’s in het kader van Verticaal Transport. Binnen TCVT wordt gewerkt aan keuring- en 
certificatieschema's waarmee tot uitdrukking kan worden gebracht dat de vakbekwaamheid van de 
personen op kritieke taken en de goede staat van onderhoud van het materieel, voldoen aan 
vastgestelde veiligheidseisen. 

Certificatie vormt een belangrijk hulpmiddel voor een effectiever veiligheidsbeleid binnen Verticaal 
Transport in zowel de publieke als de private sector. De volgende typen kunnen worden 
onderscheiden: 
A. wettelijke verplicht waarin men toetst aan wettelijke normen bijvoorbeeld bij risicovolle 

beroepsactiviteiten. Het TCVT Certificaat is het bewijs dat hieraan wordt voldaan; 
B. vrijwillig op grond van wettelijke voorschriften en afspraken van de betrokken partijen. Het TCVT 

Certificaat is een bewijs dat hieraan wordt voldaan. 
Meer informatie is te vinden op www.tcvt.nl 

1.2. Railinframachines 

1.2.1. Onderwerp van certificatie  

De railinframachine moet goedgekeurd zijn als arbeidsmiddel volgens het in Nederland geldende 
Warenwetbesluit Machines met onderliggende regelgeving voor specifieke werktuigfuncties die op 
en/of aan de machine aanwezig zijn. Railinframachines zijn voorzien van: 

- een CE-markering, vergezeld van een EG verklaring van overeenstemming 
- een Certificaat van typegoedkeuring, opgesteld door een authorized body (vanaf 1-1-2014). 
 

Bij de inzet van de werktuigen op en/of aan de railinfrastructuur is er sprake van railinfra-gerelateerde 
risico's. Vanwege deze risico's worden aan de railinframachines en de inzet ervan, op buitendienst 
gesteld spoor, specifieke eisen gesteld. Deze eisen hebben een tweeledig karakter: 

- eisen m.b.t. de eigenschappen van de railinframachine; 
- eisen m.b.t. het gebruik van de railinframachine. 

Deze specifieke eisen zijn in dit certificatieschema geformuleerd en zijn uitsluitend gericht op het ver-
mijden, dan wel verminderen van de risico’s op het gebied van veiligheid en beschikbaarheid van de 
railinfrastructuur.  

Deze eisen hebben geen betrekking op de effectiviteit en efficiëntie van de railinframachine.  
Bij het formuleren van deze specifieke eisen is uitgegaan van de NEN-EN-normen en is rekening 
gehouden met de door de branche van de spoorweginfrastructuur gehanteerde:  

- geaccepteerde risico’s ten aanzien van de veiligheid van railinframachines, infrastructuur, 
materieel, personeel, reizigers en omgeving/milieu; 

- geaccepteerde risico’s ten aanzien van de beschikbaarheid van de infrastructuur (de 
ongestoorde werking van de infrastructuur); 

- geaccepteerde (geen bovenmatige) slijtage van de railinfrastructuur. 

1.2.2. Totstandkoming, geldigheid en inwerkingtreding certificatieschema  

De eisen zijn opgesteld door de TCVT Werkkamer 5 Railinframachines. De werkkamer beheert de in 
dit keuringschema vastgelegde specifieke eisen. Het keuringschema is goedgekeurd en vastgesteld 
door het CCvD-TCVT en bekrachtigd door het bestuur TCVT.  
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Het CCvD-TCVT kan aanpassingen aan schema’s doen. De aanpassingen worden opgenomen in een 
wijzigingsblad (TSJ). Een TSJ treedt in werking na bekrachtiging door het bestuur TCVT en melding 
aan de RvA en wordt gepubliceerd op: www.tcvt.nl. Na uitgave van een nieuw certificatieschema, 
vervalt de vorige versie met eventuele wijzigingsbladen.  

Dit document is van toepassing voor spooraannemers die met de bovengenoemde railinframachines 
werkzaamheden verrichten op of aan de Nederlandse railinfrastructuur. 

1.2.3. Verificatie 

Bij de verificatie van de railinframachine conform dit keuringschema geldt het uitgangspunt dat de 
machines inclusief alle op en/of aan de railinframachine aanwezige werktuig(en) naar hun aard reeds 
aantoonbaar voldoen aan de Europese Richtlijnen. Dat betekent dat er van wordt uitgegaan dat ze 
voldoen aan de eisen die gelden voor de functie(s) van het (de) desbetreffende werktuig(en). 
Grondslag van deze eisen zijn de Machinerichtlijn, en (indien van toepassing) de relevante NEN-EN-
normen.  
 

ad A. Het gestelde in punt 1.2.3. van dit certificatieschema geldt voor machines die gebouwd zijn na 
het van kracht worden van de machinerichtlijn

1
. 

ad B. Ontheffing van het EG typecertificaat is mogelijk tot 12 maanden na het publiceren van de van 
toepassing zijnde EN normen als Nederlandse norm (of uiterlijk 1 januari 2014 voor railweg 
machines). Dit tijdstip geldt niet voor bestellingen, doch uitsluitend voor leveringen en keuringen. 

Ad C. Railinframachines die aantoonbaar reeds in het bezit zijn van een geldige TCVT keurmerk van 
voor 01 juli 2011 (W5-01_005) hoeven niet te voldoen aan de eisen uit de EN normenreeks 14033 / 
15746 / 15954 / 15955.  

1.2.4. Grondslag voor certificering van railinframachines 

De beheerder van de spoorweginfrastructuur is verantwoordelijk voor: 
- de veilige berijdbaarheid van de infrastructuur die wordt vrijgegeven; 
- een passende regelgeving; 
- het creëren van randvoorwaarden, opdat veilig gewerkt kan worden aan de railinfrastructuur. 

Daartoe worden alleen die railinframachines bij werkzaamheden aan of op de railinfrastructuur 
gecertificeerd die aantoonbaar voldoen aan de specifieke eisen van dit keuringschema. Het bewijs 
daarvan is het geldige TCVT Certificaat van Goedkeuring en de op de railinframachine, voor derden 
zichtbaar, aan beide zijden aangebrachte TCVT Goedkeursticker A+B.  
 
 
 

                                                      
1
 Machines gebouwd na 1 jan.1995 en hoogwerkers na 1 jan.1997 
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2. Definities en afkortingen 

2.1. Definities 

Authorized Body  Een door de infrastructuurmanager erkende instantie voor het toetsen 
naar de Nationale specifieke bepalingen. 

Beheerder van 
spoorweginfrastructuur  

: Beheerder, verantwoordelijk voor de uitvoering van de 
Beheerconsessie verstrekt door de wetgever.  

Beheerconsessie : Beschreven opdracht voor beheer, onderhoud en exploitatie van een 
specifieke infrastructuur afgegeven door de Minister. 

Certificering : 

  

Vaststellen dat railinframachines conform het certificatieschema W5-
01 zijn gekeurd door een keuringsinstelling en het op grond van een 
positief keuringsresultaat verlenen van een TCVT Certificaat van 
Goedkeuring en aanbrengen van een TCVT Goedkeursticker 

Infrastructuurmanager : Medewerker van ProRail, bevoegd om te oordelen over toelating van 
voertuigen en instanties op haar spoor. 

Keuringsinstelling/CKI : 

 
Een deskundige en onafhankelijke organisatie in het bezit van een: 
- NEN-EN-ISO/IEC17020:2012 accreditatie; en 
- een aanwijzing door ProRail als authorized body; en 
- een gebruiksovereenkomst met TCVT voor het TCVT Schema 

W5-01 Periodieke Keuring Railinframachines heeft afgesloten. 
Hierna CKI 

Keurmeester  Persoon van een CKI belast met de keuring van de railinframachine 
conform onderhavig schema. 

KROL : 

 
KRaan Op Lorrie. 
Een KROL is een weg-railmachine, zoals gedefinieerd in art 4.1 van 
NEN-EN 15746-1. 
Er bestaan drie typeaanduidingen (zie ook de bijlage B2+C): 

a) 9A machine (remmen en tractie rechtstreeks op de spoorwielen, 

belasting volledig op de spoorwielen);  

b) 9B machine (remmen en tractie indirect, via de straatwielen op 

de spoorwielen, belasting volledig op de spoorwielen);  

c) 9C machine (remmen en tractie via de straatwielen, belasting 

verdeeld over straatwielen en spoorwielen). Dit type is verboden 

per 01-04-2016. 

EN 474 : 

 
Hydraulische graafmachines NEN-EN 474-5:2006+A3:2013  

EN 14033-1 en -2 en -3 : 

 
Railgebonden constructie- en onderhoudsmachines: NEN-EN 14033-
1:2011 & NEN-EN 14033-2:2008+A1:2011 & NEN-EN 14033-
3:2009+A1:2011 

EN 13715 : 

 
Railtoepassingen: Wielstellen en draaistellen, Wielen, Wielprofiel: 

 

EN 15153-1 

 

 

NEN-EN 13715:2006+A1:2010 
 
 
Railtoepassingen: Akoestische en optische waarschuwingsapparatuur 
voor treinen. Deel 1: Frontseinen, markeringslichten en sluitseinen. 
NEN-EN 15153-1:2013 
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EN 15273-2 : 

 
Railtoepassingen: omgrenzingsprofiel, Rollend materieel NEN-EN 
15273-2:2013 

EN 15746-1 en -2 : 

 
Weg-, spoormachines, NEN-EN 15746-1:2010+A1:2011 & NEN-EN 
15746-2:2010+A1:2011 

EN 15954-1 en -2 : 

 
Trailers, NEN-EN 15954-1:2013 & NEN-EN 15954-2:2013  

EN 15955-1 en -2 ; 

 
Uit het spoor te nemen machines, NEN-EN 15955:2013 & NEN-EN 
15955-2:2013  

EN 17020 : 

 
Accreditatie eisen voor instellingen die keuringen uitvoeren, NEN-EN-
ISO/IEC 17020:2012  

EN 50153 : 

 
Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer: Rollend materieel, 
Beschermende maatregelen met betrekking tot elektrische gevaren. 
NEN-EN 50153:2014 

EN 60204-1 : 

 
Veiligheid van machines: Elektrische uitrusting van machines - Deel 1: 
Algemene eisen, NEN-EN IEC 60204-1:2006  

Onderhoudsdocumentatie  : Dossier waarin ten minste het onderhoud en de keuringen van de 
railinframachine is geregistreerd. 

Railgebonden machines : Railgebonden constructie- en onderhoudsmachines voldoen aan 
EN14033-1 en -2 en -3 

Railinframachine : Railgebonden machine,  weg- / railmachine, railtrailer en uitneembare 
railmachine 

Weg-, spoormachines : Weg-, spoormachines voldoen aan EN15746-1 en -2 

Rail trailers : Rail trailers voldoen aan EN15954-1 en -2 

A-Tekortkoming : Tekortkoming met direct gevaar voor de veiligheid (cat. A) 

B-Tekortkoming : 

 
Tekortkoming zonder direct gevaar voor de veiligheid (cat. B) 

TCVT Werkkamer 5 
Railinframachines 

: Bestaat uit vertegenwoordigers van beheerder van 
spoorweginfrastructuur, spooraannemers, werknemers en 
keuringsinstellingen. Staat onder toezicht van CCvD-VT en Stichting 
TCVT. 

Uitneembare railmachines : Uitneembare railmachines voldoen aan EN15955-1 en -2 

   

2.2. Afkortingen 
 
CCvD-VT Centraal College van Deskundigen Verticaal Transport 
CKI  Certificerende- en keurende instelling 
IL&T  Inspectie Leefomgeving en Transport 
NEN-EN In Nederland overgenomen Europese geharmoniseerde norm 
RCI  Rated Capacity Indicator 
RCL  Rated Capacity Limitator 
RI&E  Risico Inventarisatie en Evaluatie 
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RvA  Raad voor Accreditatie 
TCVT  Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport 
TSJ  TCVT Schema Journaal 
UIC  Union Internationale des Chemins de Fer 
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3. Keuringsproces 

3.1. Doelstelling 

Dit keuringschema omschrijft de procedures die relevant zijn voor het juist toepassen van het 
specifieke schema. Hierbij moet gedacht worden aan onder meer procedure van aanvraag, de 
condities met betrekking tot de keuring, de afgifte van certificaten, procedures bij het uitvoeren van 
keuringen, klachtenafhandeling en het indienen van bezwaarschriften. 

3.2. Certificatieprocedure 

De opdrachtgever dient bij een CKI, in overeenstemming met dit keuringschema, een aanvraag in tot 
het uitvoeren van de periodieke keuring van een specifieke railinframachine .  

3.3. Procedures 

De CKI is door TCVT geautoriseerd voor het uitvoeren van de betreffende periodieke keuring 
railinframachines en heeft hiertoe een overeenkomst met TCVT gesloten. De CKI is verplicht de 
aanvrager schriftelijk te informeren over de regels, voorwaarden en procedures die verband houden 
met het afgeven, intrekken, etc. van het certificaat . 

3.3.1. Aanvraag 
 
Door de aanvrager wordt voor een specifieke railinframachine de keuring bij de CKI aangevraagd. 
De CKI registreert de aanvraag en voert deze in de keuringsplanning in. 

3.3.2. Vaststelling tijdstip van Keuring 

De CKI bevestigt de aanvraag (schriftelijk) en informeert de opdrachtgever over plaats en tijd van de 
keuring, met daarbij de volgende uitgangspunten: 

3.3.3. Uitvoering en rapportage van de keuring 

Bij de uitvoering van de keuring vinden de volgende handelingen plaats door de keurmeester: 
– controle op juiste aanbieding van de railinframachine door de opdrachtgever; 
– uitvoering van de keuring of het product aan vereisten voldoet op basis van het 

beoordelingsformulier; 
– conclusie en omvang keuring (configuratie) noteren in het logboek als zijnde de TCVT keuring; 
– certificaatverlening afhankelijk van de geconstateerde tekortkomingen; 
– registratie keuring ter archivering voor CKI. 

3.3.4. Het in bedrijf houden van de railinframachine na een negatieve beoordeling 
 
Bij een A-tekortkoming moet de railinframachine direct buiten gebruik worden gesteld: zie 3.4.1 
Bij een B-tekortkoming mag de railinframachine in gebruik blijven, mits voldaan wordt aan de 
afhandeling zoals beschreven in 3.4.2. 
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3.4. Certificaatverlening  
 
De keurmeester is gemachtigd het TCVT Certificaat van Goedkeuring te verlenen en in combinatie 
daarmee de TCVT Goedkeuringssticker aan te brengen, mits aan de voorwaarden is voldaan.  
 
Op het certificaat wordt de datum van de keuring vermeld. De maximale geldigheid is 12 maanden.  

3.4.1. Tekortkoming(en) met direct gevaar voor de veiligheid (categorie A) 
 
- melding in het logboek van het directe gevaar; 
- reparatie railinframachine; 
- aantekening van reparatie(s) door of namens de opdrachtgever in het logboek; 
De vervolgprocedure kan zijn conform 3.5 

3.4.2. Tekortkoming(en) zonder direct gevaar voor de veiligheid (categorie B) 
 
- melding in het logboek dat er geen direct gevaar is; 
- reparatie railinframachine; 
- aantekening van reparatie(s) door of namens de opdrachtgever in het logboek; 
De vervolgprocedure kan zijn conform 3.5 

3.4.3. Geen tekortkomingen 
 
Afgifte TCVT Certificaat van Goedkeuring met de TCVT keuringssticker, gedateerd op de 
keuringsdatum. 
 

3.5. Afhandeling tekortkomingen 

3.5.1. Afhandeling tekortkomingen (Cat A) 
 
Als de tekortkoming(en) direct gevaar voor de veiligheid inhoudt, zijn directe voorzieningen aan de 
railinframachine noodzakelijk. Vanwege de wettelijke verplichtingen van de opdrachtgever wijst de CKI 
de opdrachtgever er op dat het gebruik van de railinframachine uit veiligheidsoogpunt onverantwoord 
is en deze derhalve buiten gebruik moet worden gesteld.  
De CKI geeft daarbij (bijv. per email, fax, brief, rapport, etc.) aan dat de opdrachtgever, wil hij de 
railinframachine blijven gebruiken, verplicht is direct de nodige voorzieningen te treffen ter opheffing 
van de tekortkomingen. 

De opdrachtgever geeft de CKI die de keuring heeft uitgevoerd opdracht voor een nacontrole op de 
uitgevoerde reparaties. De CKI voert de nacontrole uit, tenzij de aard van de tekortkoming een 
schriftelijke afhandeling rechtvaardigt. 
Indien de reparaties als adequaat worden gekwalificeerd, verstrekt de CKI aan de opdrachtgever het 
TCVT Certificaat van Goedkeuring (gedateerd op de keuringsdatum) in combinatie met de TCVT 
keuringssticker.  

3.5.2. Afhandeling bij tekortkomingen (Cat B) 
 
Als de tekortkoming(en) geen direct gevaar voor de veiligheid inhoudt, verzoekt de CKI de 
opdrachtgever de desbetreffende tekortkomingen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 
maanden na de keuringsdatum, op te heffen en daaromtrent aan de CKI schriftelijk te rapporteren.  
Na ontvangst van de rapportage van de opdrachtgever en de positieve beoordeling door de CKI van 
de uitgevoerde reparaties, verstrekt de CKI de opdrachtgever het TCVT Certificaat van Goedkeuring 
in combinatie met de TCVT Goedkeuringssticker  
Indien de afmelding niet binnen de gestelde termijn is geschied, dan mag geen certificaat worden 
afgegeven en moet de keuring opnieuw worden uitgevoerd. 
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3.6. Overeenkomst tussen de opdrachtgever en de CKI 
 
De CKI sluit met de opdrachtgever een (eventueel mondelinge) overeenkomst op basis waarvan de 
keuring conform het onderhavige schema plaats vindt. De keuring wordt uitgevoerd conform bijlage A 
en B. 
 
Toelichting  
De bevindingen van de keurmeester worden direct na de keuring in het logboek geregistreerd. 
De keurmeester is bevoegd namens de CKI het TCVT Certificaat van Goedkeuring te verstrekken, 
met inachtneming van de voorwaarden vermeld in dit hoofdstuk.  
 

3.7. Klachten- en bezwaarprocedure 
 
De CKI heeft een klachten- en bezwaarprocedure. 
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4. Overeenkomst tussen opdrachtgever en de CKI   

Onderstaand is aangegeven welke gegevens er minimaal in de overeenkomst van de CKI met de 
eigenaar/opdrachtgever moeten zijn opgenomen.  

4.1. Vereiste gegevens  

Uitvoering van de beoordeling: 
Beoordeling:  Datum 
   Tijdstip begin / eind 
   Plaats van beoordeling  
   Gegevens opdrachtgever railinframachine 

De te beoordelen railinframachine: 
Gegevens:  Merk: ………………………. 
   Type: ………………………. 
   Serie nummer: ……………… 

Door de opdrachtgever te verstrekken middelen / zaken: 
- De te beoordelen railinframachine; 
- Railinframachine werkbaar opgesteld; 
- Deskundig machinist; 
- Relevante documenten; 
- Logboek. 

Procedure: 
Uitvoering beoordeling volgens Bijlage B (beoordelingsformulier). 
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5. Kwalificatie-eisen CKI  

5.1. Eisen aan de CKI  

De CKI die keuringen uitvoert conform het onderhavige certificatieschema en een overeenkomst met 
TCVT heeft gesloten voor het gebruiksrecht van het schema.  

5.2. Eisen aan CKI-personeel  

Met betrekking tot de vakbekwaamheid van het certificatiepersoneel dat de keuringen uitvoert, worden 
de volgende eisen gesteld. 

5.2.1. Keurmeester  

Aspecten Omschrijving 

Opleiding en kennis Minimaal MBO niveau of een aantoonbaar gelijkwaardig niveau, specifieke kennis van 
werktuigbouwkunde, elektrotechniek, hydraulica en pneumatiek. Aangevuld met kennis 
van voertuigtechniek en kennis van de interfacevlakken, zoals aanwezig in spoorse 
omgeving tussen infrastructuur en railinframachines.  

Vermogen om vast te stellen of aangeboden machines voldoen aan de daartoe 
opgestelde normen en in staat om op globaal omschreven essentiële eisen te toetsen. 

Ervaring Minimaal 3 jaar ervaring m.b.t. (railinfra)machines en een besef van de toepassing en 
het effect ervan in de spoorse infrastructuur. In staat productdocumentatie ook in Engels 
en/of Duits te gebruiken. 

Zelfstandigheid Moet zelfstandig kunnen werken, risico’s kunnen inschatten, tekortkomingen kunnen 
wegen en beslissingen kunnen nemen. 

Communicatieve 
vaardigheden 

Goede mondelinge (en schriftelijke) uitdrukkingsvaardigheid. 

Contactvaardigheid Goede contactuele vaardigheid 

5.3. Eisen aan middelen van het CKI-personeel  

Het personeel van de CKI beschikt voor haar werkzaamheden tenminste over de volgende middelen: 
• Metrische meetband van 30 à 50 meter met een maximale onnauwkeurigheid van 10 cm: kalibratie 

niet noodzakelijk (indicatieve meting); 
• Metrische schuifmaat met een maximale onnauwkeurigheid van 0,5 mm: kalibratie niet 

noodzakelijk (indicatieve meting); 
• Gekalibreerde trekkrachtmeter met maximaal 1% afwijking full-scale met een maximum van 5% 

van de gemeten (actuele) waarde. 

• Wielprofielmeter waarmee de hoogte, breedte en Qr maat van een spoorwiel kan worden 
gemeten met een maximale onnauwkeurigheid van 0,5 mm, kalibratie noodzakelijk. 

• Speermaat voor het meten van de afstand van 2 wielen op 1 spooras met een maximale 
onnauwkeurigheid van 0,5 mm, kalibratie noodzakelijk. 

• Meetinstrument voor weerstandswaarden zoals bedoeld in EN50153, kalibratie verplicht. 

De CKI moet een reglement hebben waarin wordt vastgelegd: 
• wie toegang heeft tot de hierboven vermelde middelen; 
• hoe deze middelen zijn gecodeerd: 
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• hoe deze middelen worden onderhouden binnen de eisen van de gebruiksaanwijzing van de 
middelen; 

• wanneer deze middelen moeten worden vervangen: 
• de wijze van kalibreren; 
• waar deze middelen worden aangeschaft; 
• hoe deze middelen worden opgeslagen; 
• hoe de bij de keuring gebruikte computersoftware wordt getest;  
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BIJLAGE A  

EISEN RAILINFRAMACHINES 
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1. STAAT VAN ONDERHOUD 

De algehele staat van onderhoud van de railinframachine moet van een zodanige aard zijn dat een 
veilige en bedrijfszekere inzet mogelijk is. 

Het moet voor de keurmeester mogelijk zijn om de onderhoudsdocumentatie bij de keuring te 
raadplegen. De machine-eigenaar dient er voor te zorgen dat de onderhoudsdocumentatie bij de 
machine aanwezig is.  
 
 
2. INFRACOMPATIBILITEIT MET DOOR PRORAIL BEHEERDE SPOREN 
 
2.1. AFMETINGEN 

Uitgangspunt voor railinframachines is dat de afmetingen van de railinframachine moeten kunnen 
voldoen aan het kinematisch omgrenzingsprofiel G2 in combinatie met de bijbehorende regels, zoals 
vastgelegd in NEN 15273-2. De onderzijde van spoorvoertuigen voldoet aan het referentieprofiel 
GIC1, dan wel GIC2 als beschreven in EN 15273. Spoorvoertuigen die gebruik maken van 
grensbaanvakken met België voldoen aan de onderzijde aan uitsparing voor Crocodile in 
overeenstemming met onderdeel 3.5 van EN 15273-2:2010, annex A. Het betreft hier het traject 
tussen het emplacement Roosendaal en de Belgische grens en het traject tussen emplacement 
Maastricht Randwijck en de Belgische grens. 
 
2.2. LOOPWERK 

Het loopwerk van de railinframachine bestaat uit een railsysteem (paragraaf 2.3) of een 
railgeleidingssysteem (paragraaf 2.4). 
 
2.3. RAILSYSTEEM 

Het wielprofiel van het railsysteem moet voldoen aan de volgende waarden, afhankelijk van de 
wieldiameter. 

Wiel-
diameter 

(mm) 

Speer-
maat 
(mm) 

Spoor-
maat 
(mm) 

qr 
(mm) 

flensdikte 
(mm) 

flenshoogte 
(mm) 

wielbreedte 
(mm) 

1000 - 840 1360 ± 3 1410 -
1426 

> 6,5 22 – 33 28 - 36 133 - 140 

840 - 760 

1361 ± 2 

 
1415 -1426 27,5 – 33 760 - 630 30 - 36 

630 - 330 32 - 36 

Voorkomen moet worden dat bij storing of uitvallen van de motor het rail/wegvoertuig weer op de 
rubberen banden komt te staan. De druk op het railsysteem moet gehandhaafd blijven. Daartoe 
moeten de hydraulische cilinders van het railsysteem voorzien worden van gestuurde 
terugslagkleppen of er dient een constructieve waarborg aanwezig te zijn.  
 
2.4. RAILGELEIDINGSSYSTEEM 

Het wielprofiel van een railgeleidingssysteem moet voldoen aan de volgende waarden: 

wieldiameter 
(mm) 

speermaat 
(mm) 

qr 
(mm) 

flensdikte 
(mm) 

flenshoogte 
(mm) 

wielbreedte 
(mm) 

≥120 1361 ± 2 > 6,5 27,5 - 33 32 - 36 133 - 140 

De assen van een railgeleidingssysteem moeten in een frame geplaatst zijn met een asafstand van 
ten minste 210 mm.
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3. VEILIGHEID 

De periodieke keuring van railinframachines richt zich op de in tabel 1 “Veiligheid” genoemde 
veiligheidsaspecten. De nummers in de tabel verwijzen naar de betreffende NEN-EN norm van het 
type railinframachine. 
 
 
4. INFRACOMPATIBILITEIT 

De periodieke keuring richt zich op de in tabel 2 “Compatibiliteit met ProRail Infrastructuur” genoemde 
infracompatibiliteitsaspecten.  
 
 
5. RISICOREGISTER 

In het risicoregister in tabel 3 “Risicoregister” zijn specifieke risico's die verbonden zijn met het werken 
met railinframachines. Per risico is aangegeven welk item uit de TCVT toetsingscriteria van toepassing 
is. 
 
Ter info risicoregister in EN annex aanwezig: 
EN14033-1 Running = treinverlichting  =Tab2       EN15746-1 Running working 
EN14033-2 Working = rangeerverlichting =Tab2  EN15746-2 CE veiligheid 
EN14033-3 CE veiligheid = werkverlichting =Tab1 
 
 
tabel 1 Veiligheid 
 

Nr Onderwerp Railgebonde
n machine 
NEN-EN 
14033-1,2 en 
3 

Weg-
railmachine 
NEN-EN 
15746-1 

Uitneembar
e machine 
NEN-EN 
15955-2 

Rail trailers 
NEN-EN 
15954-2 

S1 Controle op 
aanwezigheid van EG 
conformiteitsverklaring 

Annex ZA, ZB Annex ZA, ZB Annex ZA, ZB Annex ZA, ZB 

S2 Controle of de 
beschrijving van de EG 
conformiteitsverklaring 
nog steeds van 
toepassing is op de 
machine (toets op 
modificaties /mutaties) 

Zie C2 Zie C2 Zie C2 Zie C2 

S3 Visuele controle op 
eisen aan instappen en 
uitstappen 

5.2.1 5.2.1 5.2.1 5.2.1 

S4 Visuele controle op 
aanwezigheid 
waarschuwingsstickers 

5.2.1 5.2.1 5.2.1 5.2.1 

S5 Functionele test van 
verhinderingen tegen 
uitstappen aan zijde in 
dienst zijnd spoor  

5.2.1 5.2.1 5.2.1 5.2.1 

S6 Functionele test van 5.2.1 5.2.1 5.2.1 5.2.1 
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Nr Onderwerp Railgebonde
n machine 
NEN-EN 
14033-1,2 en 
3 

Weg-
railmachine 
NEN-EN 
15746-1 

Uitneembar
e machine 
NEN-EN 
15955-2 

Rail trailers 
NEN-EN 
15954-2 

toegevoegde deuren op 
aangepaste machines  

S7 Visuele controle van 
waarschuwingen op 
werkplekken buiten 
OPS 

5.2.2 5.2.2 5.2.2 5.2.2 

S8 Visuele controle of 
gangpaden vrij zijn van 
obstakels en voorzien 
zijn van anti slip 

5.2.3 5.2.3 5.2.3 5.2.3 

S9 Visuele controle op het 
functioneren van 
nooduitgangen 

5.4.4 5.4.4 5.4.4 5.4.4 

S10 Functionele test van 
regelbare verwarming 
en ventilatie 

5.4.5 5.4.5 5.4.5 5.4.5 

S11 Visuele controle van 
stoffilters in cabines/ 
functionele test van 
overdrukcabines 

5.4.6 5.4.6 5.4.6 5.4.6 

S12 Visuele controle van 
uitzichtlijnen naar voren 
en naar achteren en 
functionele test van 
alternatieve oplossingen 
zoals CCTV 

5.11 5.4.7.2 5.4.7.2 5.4.7.2 
 

S13 Visuele controle van 
zichtbaarheid van 
obstructies tijdens 
werkzaamheden en 
functionele test van 
alternatieve oplossingen 
zoals CCTV 

5.10 5.4.7.3 5.4.7.3 5.4.7.3 

S14 Visuele controle van 
waarschuwingen indien 
machine niet mag 
worden gebruikt bij 
passerende treinen met 
V> 160 km/h of bij 
andere snelheden vlgns 
handboek 

Zie NEN-EN 
157461-2 
art 5.4.8.2 
art 5.4.8.3 

5.4.8.2 
5.4.8.3 

5.4.8.2 
5.4.8.3 

5.4.8.2 
5.4.8.3 

S15 Functionele test van 
hulpmiddelen tegen 
vermindering van zicht, 
zoals ruitenwissers, 
zonneschermen etc. 

5.4.7 5.4.8.5. 5.4.8.5. 5.4.8.5. 
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Nr Onderwerp Railgebonde
n machine 
NEN-EN 
14033-1,2 en 
3 

Weg-
railmachine 
NEN-EN 
15746-1 

Uitneembar
e machine 
NEN-EN 
15955-2 

Rail trailers 
NEN-EN 
15954-2 

S16 Visuele controle van 
aanwezigheid handboek 
op vaste plaats 

5.4.3 5.4.9 5.4.9 5.4.9 

S17 Functionele test van 
verstelbare stoelen van 
bedienaren 

5.5 5.5.1 5.5.1 5.5.1 

S18 Visuele controle van 
aanduiding van 
maximum aantal 
toegelaten personen in 
besturingscabines bij 
transport  

Zie NEN-EN 
157461-2 
Art 5.5.2 

5.5.2 5.5.2 5.5.2 

S19 Visuele controle van 
non-mesh guards op 
pijpen en slangen  
>50bar of >600 

5.7 5.8 5.8 5.8 

S20 Functionele test van 
intercom systemen 
tussen werk posities 

5.8 5.9 5.9 5.9 

S21 Meting van 
spoorstaafruimers 

Zie NEN-EN 
157461-2 
Art 5.10.2 

5.10.2 5.10.2 5.10.2 

S22 Functionele test van 
lastbeperking  

5.9 5.11.2.6.1 5.11.1.6.1 5.11.2.6.1 

S23 Visuele controle 
aanwezigheid lift 
capacity chart of 
waarschuwingsstickers 

5.9 5.11.2.6.2. 5.11.3 5.11.2.6.2 

S24 Visuele controle van 
waarschuwingen tegen 
gebruiksbeperking i.v.m. 
ontsporing  

5.9 5.11.3.4 5.11.2.4 5.11.3.4 

S25 Functionele test van 
RCI  

5.9 5.11.4.2 5.11.3.2 5.11.4.2 

S26 Functionele test van 
waarschuwing tegen 
dreigende overbelasting 
en functionele 
beproeving van 
bewegingsblokkering  

5.9 5.11.4.3 5.11.3.3 5.11.4.3 

S27 Functionele test van 
noodstop en functionele 
test van veilige afbouw 
van overdruk 

5.12 5.12 5.12 5.12 
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Nr Onderwerp Railgebonde
n machine 
NEN-EN 
14033-1,2 en 
3 

Weg-
railmachine 
NEN-EN 
15746-1 

Uitneembar
e machine 
NEN-EN 
15955-2 

Rail trailers 
NEN-EN 
15954-2 

S28 Functionele test van 
maatregelen tegen 
ongewenste beweging 
van machinedelen en 
materialen. 

5.14 5.13 5.13 5.13 

S29 Functionele test van 
bedieningen en de 
werking van dashboard. 

5.15.1 5.14.1 5.14.1 5.14.1 

S30 Functionele test van 
beveiliging tegen 
ongecontroleerd rijden 
tijdens werkzaamheden 

5.15.5 5.14.5 5.14.5 5.14.5 

S31 Functionele test van 
afstandbediening en 
functionele beproeving 
van blokkering van 
afstandbediening 

Zie NEN-EN 
157461-2 
Art 5.14.7 

5.14.7 5.14.7 5.14.7 

S32 Visuele controle van 
beveiligingen tegen 
thermische gevaren en 
visuele controle van 
waarschuwingsstickers 

5.16  5.15 5.15 5.15 

S33 Visuele controle van 
afschermingen van 
elektrische geleiders in 
werkruimtes 

5.17.3 5.16.3 5.16.3 5.16.3 

S34 Visuele controle van 
accupool afscherming 

5.17.5 5.16.5 5.16.5 5.16.5 

S35 Functionele test van 
hoogtebegrenzer  

5.17.6 5.16.6 5.16.6 5.16.6 

S36 Visuele controle van 
waarschuwingssticker 
voor personen nabij de 
bovenleiding 

5.17.6 5.16.6 5.16.6 5.16.6 

S37 Meting van de 
verbindingen voor 
spanningsvereffening 

5.17.7 5.16.7 5.16.7 5.16.7 

S38 Visuele controle van 
roet en deeltjesfilters 

5.19 5.18 5.18 5.18 

S39 Functionele test van 
brandstofmeter 

5.21 5.20 5.20 5.20 

S40 Visuele controle op 
aanwezigheid van 
brandblusser en 

5.24.5 5.23.2 5.23.2 5.23.2 
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Nr Onderwerp Railgebonde
n machine 
NEN-EN 
14033-1,2 en 
3 

Weg-
railmachine 
NEN-EN 
15746-1 

Uitneembar
e machine 
NEN-EN 
15955-2 

Rail trailers 
NEN-EN 
15954-2 

controle van 
verloopdatum 

S41 Functionele test van 
brandblussysteem en 
overbruggings-
schakelaar 

5.24.3 
5.24.4 

5.23.4 5.23.4 5.23.4 

S42 Functionele test van 
stilstaan op helling  

5.25 5.24.3 5.24.2 5.24.2 

S43 Functionele test van 
verbreekbeveiliging van 
voertuigkoppeling 

5.25 5.24.4 5.24.3 5.24.3 

S44 Functionele test 
bedrijfsrem 

5.25 5.24 5.24 5.24 

S45 Functionele test 
werkverlichting 

5.26 5.25 5.25 5.25 

S46 Functionele test van 
waarschuwingssignalen 
bij beweging van de 
machine 

5.27.2 5.26 5.26 5.26 

S47 Functionele test van 
beveiliging tegen 
onbevoegde toegang tot 
het motorcompartiment 

5.28.4 5.27.4 5.27.4 5.27.4 

S48 Functionele test van 
variabel 
hoogtebescherming van 
lopende banden 

6.1 6.1 6.1 6.1 

S49 Functionele test van 
hoogtebegrenzers en 
rotatiebegrenzers van 
kranen hijsinstallaties 

6.3 
6.4 

6.2 6.2 6.2 

S50 Functionele test van 
bewegingsbegrenzing 
van werkplateaus 

6.6 6.4 6.4 6.3 

S51 Visuele controle van 
typeplaat 

8.2 8.4 8.4 8.4 
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Tabel 2 Compatibiliteit met ProRail Infrastructuur 
 

   Railgebonde
n machine 
NEN-EN 
14033-1, 2 
en 3 

Weg-
railmachine 
NEN-
EN15746-1 

Uitneembar
e machine 
NEN-EN 
15955-2 

Rail trailers 
NEN-EN 
15954-2 

C1 Visuele controle op 
aanwezigheid EG 
typecertificaat  

NEN-EN 
14033-2 
Annex H 

NEN-EN 
157461-1 
Annex D 

NEN-EN 
15955-1 
Annex C 

NEN-EN 
15954-1Annex 
D 

C2 Visuele controle of de 
beschrijving van de EG 
typecertificaat nog 
steeds van toepassing 
is op de machine (toets 
op modificaties 
/mutaties) 

NEN-EN 
14033-2 
Annex H 

NEN-EN 
157461-1 
Annex D 

NEN-EN 
15955-1 
Annex C 

NEN-EN 
15954-1Annex 
D 

C3 Visuele controle 
aanwezigheid 
Nederlandse 
Vergunning tot het rijden 
op in dienst zijnd spoor 

Uitgave IL&T 
of gelijkwaardig 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

C4 Visuele controle op 
gewijzigde afmetingen 

bijlage A art 2.1  

C5 Meten van afmetingen 
van het railsysteem 

bijlage A art 2.3 

C6 Meten van de 
afmetingen van het 
railgeleidingssysteem 

bijlage A art 2.4 

C7 Visuele controle en 
meten van de 
aandrijving door 
rubberen banden  
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Tabel 3 Risicoregister 
 
Gebeurtenis VMS ProRail 

 
TCVT toetscriteria 

Botsing   

- voertuigen onderling 

op buitendienst 

gesteld spoor 

 S10, S12, S13, S15, S17, S20, S27, S28, S29, S30, 
S31, S42, S43, S44, S45, S46 

- voertuigen met 

objecten op 

buitendienst gesteld 

spoor 

 S10, S12, S13, S15, S17, S20, S21, S27, S28, S29, 
S30, S31, S42, S43, S44, S45 

- voertuigen met 

werkers op 

buitendienst gesteld 

spoor 

 S10, S12, S13, S15, S17, S20, S21, S27, S28, S29, 
S30, S31, S42, S43, S44, S45, S46 

- trein op in dienst 

gesteld spoor botst 

tegen uitstekende 

delen van het voertuig 

X C3, S49, S50 

- trein nadert 

openstaande brug 

X S10, S12, S13, S15, S17, S20, S27, S28, S29, S30, 
S31, S42, S43, S44, S45 

- voertuig botst op 

stootjuk 

X S10, S12, S13, S15, S17, S20, S27, S28, S29, S30, 
S31, S42, S43, S44, S45 

- voertuig botst op 

overweggebruikers 

X S10, S12, S13, S15, S17, S20, S27, S28, S29, S30, 
S31, S42, S43, S44, S45 

- voertuig botst op 

onbevoegde passant 

(ook suïcide) 

X S10, S12, S13, S15, S17, S20, S27, S28, S29, S30, 
S31, S42, S43, S44, S45 

- trein botst op voertuig 

die ten onrechte het 

buitendienst gestelde 

gebied verlaat 

 S10, S12, S13, S15, S17, S20, S27, S28, S29, S30, 
S31, S42, S43, S44 

- voertuig heeft 

onvoldoende remmen 

op spoor in helling en 

botst   

 S42, S43, S44 

Afscheiding   

- personen die het 

voertuig verlaten 

komen onbedoeld in 

het  in dienst zijnde 

nevenspoor 

 S3, S4, S5, S6, S7 

Ontsporing   

- voertuig ontspoort 

door verkeerd gebruik 

van hijswerktuigen 

 S22, S23, S24, S25, S26  

- voertuig ontspoort 

door botsing met 

object 

X S21 

- voertuig ontspoort 

door vandalisme 

X S21, S47 

- voertuig ontspoort op 

achtergelaten 

X S21 
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bouwmaterialen 

- voertuig ontspoort 

door botsing met vee 

X S21 

- voertuig ontspoort 

door zetting van de 

baan of door 

indringend 

hemelwater 

X S22, S27 

- voertuig ontspoort 

door baanverzakking 

bij graaf-, boor- en 

heiwerkzaamheden 

X S22, S27 

- voertuig ontspoort 

door spoorstaafbreuk 

X S27 

- voertuig ontspoort in 

wissels 

X C5, C6 

- voertuig ontspoort 

door afwijkende 

geometrie (wijdte, 

verkanting, schift, 

scheluwte) 

X S27 

- voertuig ontspoort 

door spoorspatting 

X S27 

- voertuig ontspoort op 

gestoord wissel 

X S10, S12, S13, S15, S17, S20, S27, S28, S29, S30, 
S31, S42, S43, S44 

- voertuig ontspoort op 

niet volledig instellen 

handmatig wissel 

X S10, S12, S13, S15, S17, S20, S27, S28, S29, S30, 
S31, S42, S43, S44 

- ontsporing door te 

snel door de bocht 

X S51 

- ontsporing door 

zijdelingse krachten 

X S51 

- ontsporing door as- of 

wielbreuk 

X S27 

- ontsporing door 

modder of bomen op 

het spoor 

X S10, S12, S13, S15, S17, S20, S27, S28, S29, S30, 
S31, S42, S43, S44 

- ontsporing door harde 

zijwind 

X S27 

- ontsporing door 

onderspoeling bij 

extreme regenval 

X S10, S12, S13, S15, S17, S20, S27, S28, S29, S30, 
S31, S42, S43, S44 

   

Elektrocutie   

- personen op 

voertuigen komen 

aanraking met de 

bovenleiding 

X S35, S36, S48, S49, S50 

- personen op 

voertuigen komen in 

aanraking van 

elektrische installaties 

in het voertuig 

 S33, S34  

- voertuigen maken 

contact met gebroken 

X S37 
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bovenleiding 

- delen van voertuigen 

komen in aanraking 

met de bovenleiding 

 S35, S48, S49, S50 

Andere ongevallen   

- beknelling X S3, S6, S9, S13, S20, S28, S30, S31, S46 

- vallen van hoogte X S8 

- verbranden X S19, S40, S41 

- aanraking met 

chemicaliën 

X S19 

- straling X n.v.t. 

Omvallen   

- voertuig valt van brug 

etc op trein 

X S22, S23, S24, S25, S26  

- voertuig valt door 

hijswerkzaamheden in 

nevenspoor 

 S22, S23, S24, S25, S26  

Brand   

- brand in voertuig X S19, S34, S40, S41 

- brand in berm door 

voertuig 

X S19 

- brand in tunnel door 

voertuig 

X S19 

Lekkage   

− vrijkomen schadelijke 

stoffen 

X S19 
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BIJLAGE B  

PERIODIEKE KEURING 

 

B1 KEURING RAPPORT Periodieke keuring railgebonden machine 
B2 KEURING RAPPORT Periodieke keuring weg-railmachine 
B3 KEURING RAPPORT Periodieke keuring uitneembare machine 
B4 KEURING RAPPORT Periodieke keuring rail trailer 

  

 

 

 

 

 
TOELICHTING 

Met behulp van de checklist railinframachines, afgeleid van de eisen beschreven in bijlage A, worden 
de beoordelingsresultaten geregistreerd.  
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B1 
 

Periodieke keuring 
 

spoorgebonden machine 
 

 
 

RAPPORT NR.: 
 

 ___________    . 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Dit rapport is gebaseerd op de EN 14033 
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   Railinframachine goedgekeurd 

 

  
Railinframachine niet goedgekeurd:  
A of B tekortkomingen waargenomen: 

 

   - schriftelijke afmelding aan CKI noodzakelijk 

   - nacontrole door CKI noodzakelijk 

    

    Tekortkoming(en) met direct gevaar voor de veiligheid (cat. A) 

    - railinframachine moet buiten gebruik worden gesteld ! 

     

  
STEMPEL EN HANDTEKENING 
Van de keurmeester 

 

  
  

 
Rapport afgegeven aan: 

 
 

 
Bedrijfsnaam: 

 
 

 
Handtekening: 

 
 

 
 

  

Keuringsrapport  
   

Keuring Keuringsdatum:  
Opgesteld te: 
Uitgevoerd door: 

 
 
 

Materieel Machine soort  

 Merk  

 Type  

 Fabrieksnummer  

 Bouwjaar  

 Urenstand  

 Eigenaar  

 Bedrijfsnummer  

Opdrachtgever Naam   

 Adres  

 Plaats  

 Contactpersoon  

 Telefoon   

Keuringsomvang 
- 1. 
- 2. 
- 3. 
-  
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Betekenis van de cijfers boven de kolommen 
Kolom 1:      =    in orde / voldoende 
Kolom 2:      =    niet in orde: voldoet niet aan eis, opmerking vermelden 
Kolom 3:      =    niet door de fabrikant in voorzien / NvT (niet van toepassing). 
 

 

 

1=in orde, 2=niet in orde, 3=NvT 
1

 
2

 
3

 
 

0100 Werkingen     

 
0101 EG Type goedkeuring uitgevoerd 

    

0102 Controle op overlast begrenzingen     

0103 Wielprofiel cf EN 13715 (S1002)     

0104 Vorm en afmetingen van wielen en 
assen, zie meetblad 

    

0105 Controle begrenzinginrichtingen 
bewegende delen indien limiet 
overschrijdend 

    

0106 Bewegende delen geborgd tijdens 
rijden en voorzien van markering 

    

0107 Beweging bewegende delen niet 
mogelijk in rijconfiguratie 

    

0108 Brandveiligheid, brandblussystemen     

0109 Werkverlichting     

0110 Zichtbaarheid van de machine     

0111 Werking remsysteem en parkeerrem     

0112 Waarschuwingssysteem treinen  
nevenspoor functionerend 

   Indien gemonteerd 

0113 Noodvoorziening aanwezig om 
machine weg te slepen 

    

0114 Noodvoorziening aanwezig om 
bewegende delen buiten profiel in 
storing situatie in te pakken  

    

0115 Juiste instructies nog voorhanden 
mbt:  

    

 - beperkingen voor gebruik     

 - veilig uitvoeren van de 
werkzaamheden 

    

 - onderhoud     

0116 Alle opschriften en markeringen nog 
in correcte staat 

    

0117 Milieupakket aanwezig     

0118 Kortsluitkabel aanwezig     

0119 
EG verklaring aantoonbaar aanwezig 

   
EG verklaring voortvloeiend uit de 
2006/42/EG. 

0120 Controle machine incl. modificaties 
conform fabrikantspecificaties 
vermeld op EG-verklaring 

    

0121 Machine in bezit van geldige 
transportvergunning 
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          1 = in orde / voldoende 2 = niet in orde 3 = niet van toepassing 

  1 2 3  
0200  Controle 

0201 Opstap, reling, handgreep     

0202 Rangeerderopstap en handgreep     

0203 Cabine afsluiting en vergrendelbaar in 
open positie 

    

0204 Waarschuwingsmarkering indien 
bedieningsplaats buiten profiel  

    

0205 Bordessen vrij ibv leuningwerk en anti-
slip  

    

0206 Aanwezigheid en voorziening voor 
opslag instructie handboek 

    

0207 Aanwezigheid en functioneren 
nooduitgang  

    

0208 Controle ventilatie en verwarming     

0209 Controle stoffilter en overdruk systeem    Indien toegepast 

0210 Controle veiligheidsglas      

0211 Controle zichtbaarheid spoor en 
obstakels onder wisselende 
omstandigheden voorwaarts in 
werkconfiguratie en zichtbaarheid spoor 
en signalen onder wisselende 
omstandigheden voorwaarts en 
achteruit 

    

0212 Werking camerasystemen etc. 
(rijden/werken) 

   Indien gemonteerd 

0213 Aanwezigheid en functioneren 
verstelbare stoelen 

    

0214 Max. aantal personen aangegeven in 
cabine 

    

0215 Aanwezigheid van afscherming 
hydraulische slangen en/of leidingen in 
cabine 

    

0216 Werking radioverbinding/intercom  
tussen verschillende cabines 

    

0217 Aanwezigheid baanruimers     

0218 Werking noodstopsystemen     

0219 Afscherming draaiende delen aanwezig 
/ werkend 

    

0220 Controle werking bedieningselementen     
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          1 = in orde / voldoende 2 = niet in orde 3 = niet van toepassing 

  1 2 3  
0300 Veiligheid     

0301 Onbedoelde bewegingen van 
machinedelen niet mogelijk 

    

0302 Rijden uitsluitend mogelijk d.m.v. “hold-
to-run” bediening 

    

0303 Beweging machinedelen uitsluitend 
d.m.v. “ hold-to-run” bediening 

    

0304 Continu en/of automatisch werkende 
machine onderdelen zijn van 
bovenstaande uitgezonderd  

    

0305 Bedieningspaneel, indicators en 
schakelaars voorzien van 
opschriften/markering 

    

0306 Afscherming hete delen en 
aanwezigheid markeringen  

   
 

0307 Elektrische uitrusting cf EN 60204-1     

0308 Hoofdschakelaar aanwezig en 
functioneel 

   
 

0309 Elektrische uitrusting ingericht voor te 
verwachten klimatologische 
omstandigheden 

   
 

0310 Accu’s vast gemonteerd in 
geventileerde ruimte en accupolen 
afgeschermd 

   
 

0311 Beschermingsmaatregelen aanwezig 
tegen contact bovenleiding 

   
 

0312 Equi-potentiaal verbindingen aanwezig 
en gecontroleerd 

   
 

0313 Weerstandswaarde hoogste punt 
machine-spoor < 0,05 Ω 

   
Meting volgens EN50153 

0314 Uitlaat motor niet gericht naar 
bedieningsplaats 

   
 

0315 Opslagtank(s) en toebehoren in goede 
staat 

   
 

0316  Brand waarschuwingsysteem aanwezig 
in motorcompartiment 

   
Indien aanwezig 

0317 Handbrandblusapparaten aanwezig en 
periodiek gecontroleerd 

   
 

0318 Functioneren directe rem     

0319 Functioneren indirecte rem     

0320 Functioneren parkeerrem     

0321 Visuele controle mechanisch deel 
beremming: zijdelingse speling 
remblokken, ophanging remstang, 
toestand remblokken   

   

 

 



31 
 

Documentcode vervallen 
versie d.d. 

Actuele 
 versie d.d.  

Opstellen 
werkkamer 5 

Goedkeuring en vaststelling 
CCvD-VT 

Bekrachtiging bestuur 
Stichting TCVT 

W5-01 15-019(5) 15-019(7) 01-09-2015 16-09-2015 30-09-2015 

 

 

 

          1 = in orde / voldoende 2 = niet in orde 3 = niet van toepassing 

0400  Waarschuwingen 1 2 3  
0401 Seinverlichting machine spoor in dienst    3x wit / 2x rood 

0402 Rangeerverlichting spoor buiten dienst    1x wit beide zijden 

0403 Werkverlichting functionerend niet 
verwarrend met spoorsignalen en niet 
verblindend voor nevenspoor 

   
 

0404 Zelf aangedreven voertuigen ibv 
waarschuwingshoorn cf EN-15153 voor 
beide richtingen 

   
 

0405 Waarschuwingssysteem tbv rijden 
machine en draaiende en/of bewegende 
delen functioneel  

   
 

0406 Toegang tot motorcompartiment 
afsluitbaar 

   
 

0407 Visuele controle hoogteafslag en 
stabiliteit afslag transportband 

   
 

0408 Portaalkranen ingericht voor 
werkzaamheden en 
hoogtebeveiligingen functionerend  

    

0409 railinframachines voorzien van hoogte- 
en zwenkbeveiliging en functionerend 

    

0410 railinframachine correct functionerend     zie rapport nr; 

0411 Typeplaat en CE markering aanwezig      

0412 Algemene veiligheidsmarkeringen en 
opschriften cf fabrieksspecificaties 
aanwezig 

    

0413 Kleur machine: voor- en achterzijde 
geel gemarkeerd 

    

 
 Opmerkingen. 
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Meetblad voor wielprofielen, speer- en spoormaten  

 
In te vullen indien geen gegevens aanwezig van meting door onafhankelijke instantie of erkende werkplaats. 

         

  As 1 As 2 As 3 As 4 

  Links Rechts Links Rechts Links Rechts Links Rechts 

Flensdikte         

Flenshoogte         

Qr         

Speermaat     

Spoormaat     

      

Wieldiameter mm mm mm Mm 

 

  As 5 As 6 As 7 As 8 

  Links Rechts Links Rechts Links Rechts Links Rechts 

Flensdikte                 

Flenshoogte                 

Qr                 

Speermaat         

          

          

Wieldiameter         

 

  As 9 As 10 As 11 As 12 

  Links Rechts Links Rechts Links Rechts Links Rechts 

Flensdikte                 

Flenshoogte                 

Qr                 

Speermaat         

          

          

Wieldiameter         

 

  As 13 As 14 As 15 As 16 

  Links Rechts Links Rechts Links Rechts Links Rechts 

Flensdikte                 

Flenshoogte                 

Qr                 

Speermaat         

          

          

Wieldiameter         
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B2 
 

Periodieke keuring 
 

weg-railmachine 
 

 
 

RAPPORT NR.: 
 

  ____________   . 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

Dit rapport is gebaseerd op de EN 15746-1 en EN 15746-2 
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   Railinframachine goedgekeurd 

 

  
Railinframachine niet goedgekeurd:  
A of B tekortkomingen waargenomen: 

 

   - schriftelijke afmelding aan CKI noodzakelijk 

   - nacontrole door CKI noodzakelijk 

    

    Tekortkoming(en) met direct gevaar voor de veiligheid (cat. A) 

    - railinframachine moet buiten gebruik worden gesteld ! 

     

  
STEMPEL EN HANDTEKENING 
Van de keurmeester 

 

  
  

 
Rapport afgegeven aan: 

 
 

 
Bedrijfsnaam: 

 
 

 
Handtekening: 

 
 

 

   

Keuringsrapport  
   

Keuring Keuringsdatum:  
Opgesteld te: 
Uitgevoerd door: 

 
 
 

Materieel Machine soort  

 Merk  

 Type  

 Fabrieksnummer  

 Bouwjaar  

 Urenstand  

 Eigenaar  

 Bedrijfsnummer  

Opdrachtgever Naam   

 Adres  

 Plaats  

 Contactpersoon  

 Telefoon   

Keuringsomvang 
- 1. 
- 2. 
- 3. 
-  
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Betekenis van de cijfers boven de kolommen 
 
Kolom 1:      =    in orde / voldoende 
Kolom 2:      =    niet in orde: voldoet niet aan eis, opmerking vermelden 
Kolom 3:      =    niet door de fabrikant in voorzien NvT (niet van toepassing). 
 

          1 = in orde / voldoende 2 = niet in orde 3 = niet van toepassing 

  1 2 3  
0100 Werkingen     

0101 Verklaring van EG TYPE 
keuringscertificaat Authorized body  

   
EN15746-1 Annex-D 

0102 EG Verklaring van Overeenstemming     

0103 Controle machine incl. modificaties 
conform fabrikantspecificaties   

   
 

 

0200        Controle 

0201 Opstap, reling, handgreep     

0202 Cabine afsluiting en deuren in 
vergrendelbaar in open positie 

    

0203 Nevenspoor beveiliging cabine     

0204 Waarschuwingsmarkering indien 
bedieningsplaats buiten profiel  

    

0205 Bordessen vrij ibv leuningwerk en anti-
slip  

    

0206 Aanwezigheid en functioneren 
nooduitgang  

    

0207 Controle ventilatie en verwarming     

0208 Controle stoffilter en overdruk systeem     

0209 Controle zicht bestuurder positie onder 
wisselende omstandigheden 

    

0210 Indien rijden achteruit op zicht niet 
mogelijk is, voorziening aanwezig voor 
assistent met remvoorziening en 
mogelijkheid voor het maken van 
waarschuwingssignaal. 

    

0211 Werking camerasystemen etc. 
(rijden/werken) 

    

0212 Markering aanwezig: machine niet 
geschikt voor gebruik op baanvakken 
met nevensporen waar V > 160 km/h is 
toegestaan  

    

0213 Opslag en aanwezigheid van 
gebruikershandleiding in cabine 

    

0214 Aanwezigheid en functioneren 
verstelbare stoelen 

    

0215 Max. aantal personen aangegeven in 
cabine 

    

0216 Aanwezigheid van afscherming 
hydraulische slangen en/of leidingen in 
cabine 

    

0217 Werking radioverbinding/intercom  
tussen verschillende cabines 

    

0218 Aanwezigheid baanruimers     
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          1 = in orde / voldoende 2 = niet in orde 3 = niet van toepassing 

0300 Veiligheid 1 2 3  

0301 Max. verkanting en capaciteit duidelijk 
aangegeven in/op machine 

    

0302 Functioneren RCI / RCL     

0303 Functie test noodstop     

0304 Afscherming draaiende delen aanwezig 
/ werkend 

    

0305 Controle werking bedieningselementen     

0306 Onbedoelde bewegingen van 
machinedelen niet mogelijk 

    

0307 Rijden uitsluitend mogelijk dmv “hold-to-
run” bediening 

    

0308 Beweging machinedelen uitsluitend dmv 
“ hold-to-run” bediening 

    

0309 Continu en/of automatisch werkende 
machine onderdelen zijn van 
bovenstaande uitgezonderd  

    

0310 Afstandsbediening werking fail-safe en 
niet ibv een overbrugging van een 
veiligheidssysteem    

    

0311 Bedieningspaneel, indicators en 
schakelaars voorzien van 
opschriften/markering 

    

0312 Afscherming hete delen en 
aanwezigheid markeringen  

   
 

0313 Elektrische uitrusting cf EN 474 & EN 
60204-1 

   
 

0314 Hoofdschakelaar aanwezig en 
functioneel 

   
 

0315 Elektrische uitrusting ingericht voor te 
verwachten klimatologische 
omstandigheden  

   
 

0316 Accu’s vast gemonteerd in 
geventileerde ruimte en accupolen 
afgeschermd 

   
 

0317 Beschermingsmaatregelen aan-wezig 
tegen contact bovenleiding 

   
 

0318 Equi-potentiaal verbindingen aanwezig 
en gecontroleerd 

   
Meting volgens EN50153 

0319 Weerstandswaarde hoogste punt 
machine-spoor < 0,15 Ω  

   
Meting volgens EN50153 

0320 Uitlaat motor niet gericht naar 
bedieningsplaats 

   
 

0321 Staat van aanwezige tanks     

0322 Handbrandblusapparaten aanwezig en 
periodiek gecontroleerd 

   
 

0323 Functioneren aanhangwagenrem     

0324 Functioneren wagonrem     

0325 Functioneren parkeerrem     

0326 Functioneren gewone rem     
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          1 = in orde / voldoende 2 = niet in orde 3 = niet van toepassing 

0400 Waarschuwingen 1 2 3  
0401 Markering aanwezig in cabine mbt max. 

te trekken aanhanglast (on-/geremd) 
   

 

0402 Constructie reminstallatie      

0403 Seinverlichting machine spoor in dienst    3x wit / 2x rood 

0404 Rangeerverlichting spoor buiten dienst    1x wit beide zijden 

0405 Werkverlichting functionerend niet 
verwarrend met spoorsignalen en niet 
verblindend voor nevenspoor 

   
 

0406 Zelf aangedreven voertuigen ibv 
waarschuwingshoorn cf EN-15153 voor 
beide richtingen 

   
 

0407 Waarschuwingssysteem tbv rijden 
machine en draaiende en/of bewegende 
delen functionerend  

   
 

0408 Toegang tot motorcompartiment 
afsluitbaar 

   
 

0409 Visuele controle bewegende delen      

0410 Kranen en hoogwerker voorzien van 
hoogte- en zwenkbeveiliging en 
functionerend 

    

0411 Kraan en/of hoogwerker correct 
functionerend  

   zie rapport : 

0412 Typeplaat aanwezig      

0413 Essentiële veiligheidsmarkeringen en 
opschriften conform fabriekspecificaties 
aanwezig 

    

0414 Wielprofiel cf EN 13715      

0415 Vorm en afmetingen van wielen en 
assen, zie meetblad 

    

0416 Bewegende delen geborgd tijdens 
transport en voorzien van markering 

    

0417 Beweging bewegende delen niet 
mogelijk in rijconfiguratie 

    

0418 Controle begrenzinginrichtingen 
bewegende delen indien limiet 
overschrijdend 

    

0419 Noodvoorziening aanwezig om machine 
weg te slepen 

    

0420 Koppelstang aangebracht     
0421 Noodvoorziening aanwezig om 

bewegende delen buiten profiel in 
storingsituatie in te pakken  

    

0422 Milieupakket aanwezig     

0423 Kortsluitkabel aanwezig     
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 Opmerkingen :  

Nr.  
  

  

  

  

  

  

  

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

Meetblad voor wielprofielen, speer- en spoormaten  
 

In te vullen indien geen gegevens aanwezig van meting door onafhankelijke instantie of erkende werkplaats. 

         

  As 1 As 2 As 3 As 4 

  Links Rechts Links Rechts Links Rechts Links Rechts 

Flensdikte         

Flenshoogte         

Qr         

Speermaat     

Spoormaat     

      

Wieldiameter mm mm mm mm 
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B3 
 

Periodieke keuring 
 

uitneembare machines 
 

 
 

RAPPORT NR.: 
 

   ____________  . 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Dit rapport is gebaseerd op de EN 15955-1 en EN 15955-2 
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   Railinframachine goedgekeurd 

 

  
Railinframachine niet goedgekeurd:  
A of B tekortkomingen waargenomen: 

 

   - schriftelijke afmelding aan CKI noodzakelijk 

   - nacontrole door CKI noodzakelijk 

    

    Tekortkoming(en) met direct gevaar voor de veiligheid (cat. A) 

    - railinframachine moet buiten gebruik worden gesteld ! 

     

  
STEMPEL EN HANDTEKENING 
Van de keurmeester 

 

  
  

 
Rapport afgegeven aan: 

 
 

 
Bedrijfsnaam: 

 
 

 
Handtekening: 

 
 

 
 
 

   

Keuringsrapport  
   

Keuring Keuringsdatum:  
Opgesteld te: 
Uitgevoerd door: 

 
 
 

Materieel Machine soort  

 Merk  

 Type  

 Fabrieksnummer  

 Bouwjaar  

 Urenstand  

 Eigenaar  

 Bedrijfsnummer  

Opdrachtgever Naam   

 Adres  

 Plaats  

 Contactpersoon  

 Telefoon   

Keuringsomvang 
- 1. 
- 2. 
- 3. 
-  
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Betekenis van de cijfers boven de kolommen 
 
Kolom 1:      =    in orde / voldoende 
Kolom 2:      =    niet in orde: voldoet niet aan eis, opmerking vermelden 
Kolom 3:      =    niet door de fabrikant in voorzien. 
 

          1 = in orde / voldoende 2 = niet in orde 3 = niet van toepassing 

0100 Werkingen 1 2 3  
Annex 
ZA,ZB 

EG verklaring aantoonbaar 
aanwezig 

   
 

0101 Controle machine incl. modificaties 
conform fabrikantsspecificaties 
vermeld op EG-verklaring  

   
 

0102 Opstap, reling, handgreep     

0103 Cabine afsluiting en deuren in 
vergrendelbaar in open positie 

    

0104 Nevenspoor beveiliging cabine     

0105 Waarschuwingsmarkering indien 
bedieningsplaats buiten profiel  

    

0106 Bordessen vrij ibv leuningwerk en 
anti-slip  

    

0107 Aanwezigheid en functioneren 
nooduitgang indien ibv cabine 

    

0108 Controle ventilatie en verwarming     

0109 Controle stoffilter en overdruk 
systeem 

    

0110 Controle zicht bestuurder positie 
onder wisselende omstandigheden 

    

0111 Indien rijden achteruit op zicht niet 
mogelijk is, voorziening aanwezig 
voor assistent met remvoorziening 
en mogelijkheid voor het maken 
van waarschuwingssignaal. 

    

0112 Werking camerasystemen etc. 
(Rijden/werken) 

   Indien gemonteerd 

0113 Markering aanwezig: machine niet 
geschikt voor gebruik op baan-
vakken met nevensporen waar V > 
160 km/h is toegestaan  

    

0114 Opslag en aanwezigheid van 
gebruikershandleiding in cabine 

    

0115 Aanwezigheid en functioneren 
verstelbare stoelen 

    

0116 Max. aantal personen aangegeven 
in cabine 

    

0117 Aanwezigheid van afscherming 
hydraulische slangen en/of 
leidingen in cabine 

    

0118 Werking radioverbinding/intercom  
tussen verschillende cabines 

    

0119 Aanwezigheid baanruimers     
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          1 = in orde / voldoende 2 = niet in orde 3 = niet van toepassing 

0200 Controle 1 2 3  

0201 Max. verkanting en capaciteit 
duidelijk aangegeven in/op 
machine 

    

0202 Functie test noodstop     

0203 Afscherming draaiende delen 
aanwezig / werkzaam 

    

0204 Controle werking 
bedieningselementen 

    

      

0300 Veiligheid     

0301 Onbedoelde bewegingen van 
machinedelen niet mogelijk 

    

0302 Rijden uitsluitend mogelijk dmv 
“hold-to-run” bediening 

    

0303 Beweging machinedelen uitsluitend 
dmv “ hold-to-run” bediening 

    

0304 Continu en/of automatisch 
werkende machine onderdelen zijn 
van bovenstaande uitgezonderd  

    

0305 Afstandsbediening werking fail-safe 
en niet ibv een overbrugging van 
een veiligheidssysteem    

    

0306 Bedieningspaneel, indicators en 
schakelaars voorzien van 
opschriften/markering 

    

0307 Afscherming hete delen en 
aanwezigheid markeringen  

   
 

0308 Elektrische uitrusting cf EN 474 en 
EN 60204-1 

   
 

0309 Hoofdschakelaar aanwezig en 
functioneel 

   
 

0310 Elektrische uitrusting ingericht voor 
te verwachten klimatologische 
omstandigheden  

   
 

0311 Accu’s vast gemonteerd in 
geventileerde ruimte & accupolen 
afgeschermd 

   
 

0312 Beschermingsmaatregelen aan-
wezig tegen contact bovenleiding 

   
 

0313 Equi-potentiaal verbindingen 
aanwezig en gecontroleerd    

   
 

0314 Weerstandswaarde hoogste punt 
machine-spoor < 0,15 Ω  

   
Meting volgens EN50153 

0315 Uitlaat motor niet gericht naar 
bedieningsplaats en bovenleiding 

   
 

0316 Opslagtanks ibv overdruk ventiel 
en vloeistofniveau 

   
 

0317 Handbrandblusapparaten 
aanwezig en periodiek 
gecontroleerd 

   
 

0318 Functioneren directe rem     

0319 Functioneren indirecte rem     

0320 Functioneren parkeerrem     
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          1 = in orde / voldoende 2 = niet in orde 3 = niet van toepassing 

  1 2 3  

0321 Markering aanwezig in cabine mbt 
max. te trekken aanhanglast  
(on-/geremd) 

   
 

0322 Constructie reminstallatie      

      

0400 Waarschuwingen     

0401 Seinverlichting machine spoor in 
dienst 

   
3x wit / 2x rood 

0402 Rangeerverlichting spoor buiten 
dienst 

   
1x wit beide zijden 

403 Werkverlichting functionerend niet 
verwarrend met spoorsignalen en 
niet verblindend voor nevenspoor 

   
 

0404 Zelf aangedreven voertuigen ibv 
waarschuwingshoorn cf EN15153 
voor beide richtingen 

   
 

0405 Waarschuwingssysteem tbv rijden 
machine en draaiende en/of 
bewegende delen functionerend  

   
 

0406 Toegang tot motorcompartiment 
afsluitbaar 

   
 

0407 Visuele controle hoogteafslag en 
stabiliteit afslag arbeidsmiddelen  

   
 

0408 Kraan en/of hoogwerker voorzien 
van hoogte- en zwenkbeveiliging 
en functionerend 

    

0409 Kraan en/of hoogwerker correct 
functionerend  

   zie rapportnr: 

0410 Typeplaat en CE markering 
aanwezig  

    

0411 Algemene veiligheidsmarkeringen 
en opschriften cf 
fabrieksspecificaties aanwezig 

    

0412 Wielprofiel cf EN13715      

0413 Vorm en afmetingen van wielen en 
assen, zie meetblad 

    

0414 Bewegende delen geborgd tijdens 
rijden en voorzien van markering 

    

0415 Beweging bewegende delen niet 
mogelijk in rijconfiguratie 

    

0416 Controle begrenzinginrichtingen 
bewegende delen indien limiet 
overschrijdend 

    

0417 Noodvoorziening aanwezig om 
machine weg te slepen 

    

0418 Koppelstang aangebracht     

0419 Noodvoorziening aanwezig om 
bewegende delen buiten profiel in 
storingsituatie in te pakken  

    

0420 Milieupakket aanwezig     

0421 Kortsluitkabel aanwezig     
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 Opmerkingen :  

Nr.  
  

  

  

  

  

  

  

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

Meetblad voor wielprofielen, speer- en spoormaten  
 

In te vullen indien geen gegevens aanwezig van meting door onafhankelijke instantie of erkende werkplaats. 

         

  As 1 As 2 As 3 As 4 

  Links Rechts Links Rechts Links Rechts Links Rechts 

Flensdikte         

Flenshoogte         

Qr         

Speermaat     

Spoormaat     

      

Wieldiameter mm mm mm mm 
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B4 
 

Periodieke keuring 
 

railtrailer 
 

 

RAPPORT NR.: 
 

  _____________   . 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dit rapport is gebaseerd op de EN 15954-1 en EN 15954-2 
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   Railinframachine goedgekeurd 

 

  
Railinframachine niet goedgekeurd:  
A of B tekortkomingen waargenomen: 

 

   - schriftelijke afmelding aan CKI noodzakelijk 

   - nacontrole door CKI noodzakelijk 

    

    Tekortkoming(en) met direct gevaar voor de veiligheid (cat. A) 

    - railinframachine moet buiten gebruik worden gesteld ! 

     

  
STEMPEL EN HANDTEKENING 
Van de keurmeester 

 

  
  

 
Rapport afgegeven aan: 

 
 

 
Bedrijfsnaam: 

 
 

 
Handtekening: 

 
 

 
 
 
 
 

   

Keuringsrapport  
   

Keuring Keuringsdatum:  
Opgesteld te: 
Uitgevoerd door: 

 
 
 

Materieel Machine soort  

 Merk  

 Type  

 Fabrieksnummer  

 Bouwjaar  

 Urenstand  

 Eigenaar  

 Bedrijfsnummer  

Opdrachtgever Naam   

 Adres  

 Plaats  

 Contactpersoon  

 Telefoon   

Keuringsomvang 
- 1. 
- 2. 
- 3. 
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Betekenis van de cijfers boven de kolommen 
 
Kolom 1:      =    in orde / voldoende 
Kolom 2:      =    niet in orde: voldoet niet aan eis, opmerking vermelden 
Kolom 3:      =    niet door de fabrikant in voorzien. 
 

          1 = in orde / voldoende 2 = niet in orde 3 = niet van toepassing 

0100 Werkingen 1 2 3  

Annex
ZA,ZB EG verklaring aantoonbaar aanwezig 

   
 

0101 Verklaring authorized body     

0102 Controle machine incl. modificaties 
conform fabrikantsspecificaties vermeld 
op EG-verklaring  

   
 

0103 Opstap, reling, handgreep     

0104 Waarschuwingsmarkering indien 
bedieningsplaats buiten profiel  

    

0105 Bordessen vrij ibv leuningwerk en anti-
slip  

    

0106 Markering aanwezig: machine niet 
geschikt voor gebruik op baan-vakken 
met nevensporen waar V > 160 km/h is 
toegestaan  

    

0107 Aanwezigheid van afscherming 
hydraulische slangen en/of leidingen in 
cabine 

    

      

0200 Controle     

0201 Afscherming draaiende delen aanwezig 
/ werkend 

    

0202 Controle werking bedieningselementen     

0203 Onbedoelde bewegingen van 
machinedelen niet mogelijk 

    

      

0300 Veiligheid     

0301 Afscherming hete delen en 
aanwezigheid markeringen  

   
 

0302 Elektrische uitrusting cf EN 474 en EN 
60204-1 

   
 

0303 Hoofdschakelaar aanwezig en 
functioneel 

   
 

0304 Elektrische uitrusting ingericht voor te 
verwachten klimatologische 
omstandigheden  

   
 

0305 Accu’s vast gemonteerd in 
geventileerde ruimte en accupolen 
afgeschermd 

   
 

0306 Equi-potentiaal verbindingen aanwezig 
en gecontroleerd    

   
 

0307 Weerstandswaarde hoogste punt 
machine-spoor < 0,15 Ω  

   
Meting volgens EN50153 

0308 Opslagtanks ibv overdruk ventiel en 
indicatie vloeistofniveau 

   
 

0309 Functioneren directe rem     

0310 Functioneren indirecte rem     
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          1 = in orde / voldoende 2 = niet in orde 3 = niet van toepassing 

0311 Functioneren parkeerrem     

0312 Markering aanwezig in cabine mbt max. 
te trekken aanhanglast (on-/geremd) 

   
 

0313 Constructie reminstallatie      

      

0400 Waarschuwingen     

0401 Seinverlichting machine spoor in dienst    3x wit / 2x rood 

0402 Rangeerverlichting  / reflectie markering 
spoor buiten dienst 

   
kopse zijden 

0403 Werkverlichting functionerend niet 
verwarrend met spoorsignalen en niet 
verblindend voor nevenspoor 

   
 

0404 Waarschuwingssysteem tbv rijden 
machine en draaiende en/of bewegende 
delen functionerend  

   
 

0405 Toegang tot motorcompartiment 
afsluitbaar 

   
 

0406 Visuele controle hoogteafslag en 
stabiliteit afslag arbeidsmiddelen  

   
 

0407 Kraan en/of hoogwerker correct 
functionerend  

   zie rapportnr: 

0408 Typeplaat aanwezig      

0409 Algemene veiligheidsmarkeringen en 
opschriften cf fabrieksspecificaties 
aanwezig 

    

0410 Wielprofiel cf EN 13715      

0411 Vorm en afmetingen van wielen en 
assen, zie meetblad 

    

0412 Bewegende delen geborgd tijdens 
rijden en voorzien van markering 

    

0413 Beweging bewegende delen niet 
mogelijk in rijconfiguratie 

    

0414 Controle begrenzinginrichtingen 
bewegende delen indien limiet 
overschrijdend 

    

0415 Noodvoorziening aanwezig om 
machine weg te slepen 

    

0416 Koppelstang aangebracht     
0417 Noodvoorziening aanwezig om 

bewegende delen buiten profiel in 
storingsituatie in te pakken  

    

0418 Milieupakket aanwezig     

0419 Kortsluitkabel aanwezig     
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 Opmerkingen :  

Nr.  
  

  

  

  

  

  

  

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

Meetblad voor wielprofielen, speer- en spoormaten  
 

In te vullen indien geen gegevens aanwezig van meting door onafhankelijke instantie of erkende werkplaats. 

         

  As 1 As 2 As 3 As 4 

  Links Rechts Links Rechts Links Rechts Links Rechts 

Flensdikte         

Flenshoogte         

Qr         

Speermaat     

Spoormaat     

      

Wieldiameter mm mm mm mm 
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BIJLAGE C 

TCVT AANSCHERPING EISEN INZET KROL 
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1. Inleiding 

Het bestuur TCVT heeft het verzoek vanuit TCVT werkkamer 5 (ProRail en spoor-
aannemerij) tot aanscherping van de eisen met betrekking tot de inzet van een 
KROL op het spoor unaniem overgenomen en bekrachtigd.  
Met deze besluitvorming moet het werken op en aan het spoor nog veiliger 
worden. Deze bijlage betreft een (overgangs)regeling voor de KROL. 
 
 

2. Afkortingen 
LMB: LastMomentBegrenzing 
RCI: Range Capacity Indicator 
RCL: Range Capacity Limitator 
SLI: Safe Load Indicator 

3. Samenvatting 
De volgende eisen zijn aangescherpt: 
Elke KROL, type 9A of 9B (zie bijlage 1) die op ProRail buitendienst gesteld spoor 
wordt ingezet, moet beschikken over een RCI/RCL (LMB): 

• Een nieuwe KROL sinds 1 januari 2014; 
• Een reeds toegelaten KROL vanaf 1 april 2016; 

 
Een nieuwe KROL, type 9 C (zie bijlage 1) die op ProRail buitendienst gesteld 
spoor wordt ingezet, is sinds 2013 niet meer toegestaan. 
Een reeds toegelaten KROL, type 9c is niet meer toegestaan vanaf 1 april 2016. 
 
Elke KROL moet aan de buitenzijde geel van kleur zijn: 

• Een nieuwe KROL sinds 1 november 2013; 
• Een reeds toegelaten KROL met een andere kleur mag worden uit gefaseerd 

(einde levensduur). 
 
Machinisten van een KROL moeten over de volgende certificaten beschikken: 

• Certificaat Gereedschapsmachinist (railAlert);  
• TCVT machinist mobiele kraan of grondverzetmachine (WSCS-W4-01 of  

WSCS-W4-05), afhankelijk van het soort machine; 
• TCVT W5-02 machinist KROL verplicht per 1 april 2016. 
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4. Algemene informatie functionaliteit van de KROL 

Een KROL is een rail- wegmachine, zoals gedefinieerd in art 4.1 van NEN-EN 
15746-1:2010+A1:2011. Er bestaan drie typeaanduidingen (zie bijlage 1): 
 

1. Type 9A machine (remmen en tractie rechtstreeks op de spoorwielen, 
belasting volledig op de spoorwielen);  

2. Type 9B machine (remmen en tractie indirect, via de straatwielen op de 
spoorwielen, belasting volledig op de spoorwielen);  

3. Type 9C machine (remmen en tractie via de straatwielen, belasting 
verdeeld over straatwielen en spoorwielen). 

 
Een KROL kan uitgevoerd zijn als: 

• Graafmachine met beperkte hijsfunctie; 
• Mobiele kraan. 

5. Nieuwe eisen 

Welke type KROL mag nu worden ingezet op buitendienst gesteld spoor? 

Uitsluitend een KROL van het type 9A of 9B is toegelaten. Waarbij de KROL met 
(volledige dan wel beperkte) hijsfunctie: 

a) voorzien moet zijn van een RCI/RCL conform art: 5.11.4 van NEN-EN 
15746-2:2010+A1:2011;  

b) voorzien moet zijn van twee TCVT W5-01(A+B) Keuring railinframachines 
stickers; 

c) voorzien moet zijn van een TCVT Keuring hijskranen sticker (van 
toepassing bij KROL ingezet als mobiele kraan) voor zover vereist; 

d) voorzien moet zijn van hoogte- en zwenkbeveiliging, ter voorkoming 
aanraking met bovenleiding en doorsnijden PVR nevenspoor. Deze functie 
kan een onderdeel zijn van de RCI/RCL. 

Het gebruik van de RCI/RCL is verplicht bij hijswerkzaamheden.  
Specifieke aanwijzingen wanneer de RCI/ RCL moet zijn ingeschakeld staan 
vermeld in de branche RI&E m.b.t. dit punt (zie Tabel Risico-inventarisatie en 
evaluatie bij inzet van een KROL; bijlage C.2). 
 
Per wanneer gelden deze eisen voor de KROL? 

e) Een nieuwe KROL zonder RCI/RCL is niet meer toegestaan sinds  
01 januari 2014. 

f) Een reeds toegelaten KROL met hijsfunctie zonder RCI/RCL is niet meer 
toegestaan vanaf 01 april 2016. 

g) Een nieuwe KROL type 9C is sinds 1 februari 2013 niet meer toegestaan. 
h) Een bestaande type 9C niet meer toegestaan vanaf 1 april 2016. 

 
Nadere uitleg technische eisen KROL 

i) De branche eist dat een KROL die is bedoeld om te worden gebruikt als 
hijskraan, moet zijn voorzien van een RCI/RCL, voorheen bekend als SLI 
(of LMB). De machinist kan met behulp van de RCI de maximale last, de 
huidige opstelling (verkanting en scheefstand) en de configuratie van de 
KROL bepalen. 
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j) De RCI/RCL moet continu operationeel zijn wanneer de KROL wordt 
gebruikt voor hijswerk. Wanneer de KROL voor andere functies dan 
hijsen kan worden gebruikt, is het toegestaan dat de RCI/RCL kan 
worden uitgeschakeld m.b.v. een sleutelschakelaar. Deze sleutel moet 
kunnen worden verwijderd wanneer de RCI/RCL is ingeschakeld. 

k) De KROL moet zijn voorzien van een gele lamp, die rondom de KROL 
goed zichtbaar is voor omstanders en die continu brandt bij een 
ingeschakelde RCI/RCL. 

l) Wanneer de KROL wordt gebruikt als een hijskraan moet de machinist 
hoorbaar en zichtbaar gewaarschuwd worden wanneer de 90% hijslast 
wordt bereikt. Als 110% hijslast wordt bereikt moeten alle last- en 
moment verhogende bewegingen worden begrensd en moeten alle last- 
en momentverlagende bewegingen nog mogelijk blijven. 

m) Verkanting en helling moeten voldoen aan de waarden voor het 
conventionele net en voor de HSL-Zuid.  

 
Opmerking: 
Er zijn reeds toegelaten KROLLEN die een RCI/RCL hebben van een ouder type, 
waarbij de continue meting van de scheefstand niet is opgenomen.  
Dit type RCI/RCL is bij een nieuwe KROL niet meer toegestaan, omdat de norm 
voorschrijft dat RCI/RCL rekening houdt met de "current position (can't and 
gradient)".  
ProRail interpreteert dit als het continue meten en verrekenen van verkanting en 
helling door de RCI/RCL zelf.  
Een reeds toegelaten KROL welke al voorzien was van het oudere type RCI/RCL 
(voorheen LMB) blijft toegelaten.  

 
Toelichting type 9A, 9B en 9C machines 

Type 9A en 9B: 
In aanvulling op voorgaande heeft de werkkamer besloten om op 
locaties/situaties waar dat mogelijk is lokaal laag te rijden met die machines 
(type 9A en 9B) die daarvoor zijn ingericht onder de volgende voorwaarden:  

• de RCI/RCL ook bij laag rijden in werking blijft.  
• beremming en tractie te allen tijde blijft gegarandeerd (technisch in 

voorzien). 
• Er geen schade mogelijk is aan de infra. 

 
Type 9C: 
Op 18 december 2012 is in de werkkamer 5 besloten dat zogenaamde nieuwe 
“laaglopers” met ingang van 01 februari 2013 niet meer worden toegelaten tot 
het TCVT Schema W5-01 /11-057 en W5-01 / 15-019(5).  
Er kan nog wel een typegoedkeuring worden afgegeven. 
 
Doel van deze afspraak is het aantal incidenten, waarbij schade ontstaat aan de 
rondom de spoorstaaf gemonteerde infra-elementen, met deze categorie 
machines worden gereduceerd. 
Voor bestaande machines met een dergelijke aandrijving en een geldige TCVT 
goedkeuring volgens het huidige schema of vanuit het oude schema, wordt het 
principe van uitfasering gehanteerd waardoor deze categorie machines op 
termijn uit het beeld zullen verdwijnen per ultimo 01 april 2016. 
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Opmerking:  
Indien aandrijving van rail/wegvoertuigen plaats vindt met behulp van 
rubberbanden op de spoorstaaf (Type 9C) en deze voertuigen voldoen aan de 
eisen voor omgrenzing-profielen zoals aangegeven in EN15273 en/of eisen uit 
het TCVT schema W5-01 zoals de z.g. “Lasbus”, dan kunnen deze voertuigen in 
de toekomst gewoon worden goedgekeurd. 
 
Aanpassingen aan de KROL 

Een KROL is in de basis meestal een graafmachine. Om deze aan te passen 
verandert het beoogde gebruikersdoel en worden verschillende functionaliteiten 
bijgevoegd.  
Echter, zodra een aanpassing zodanig is dat er niet meer wordt voldaan aan de 
essentiële eisen van de Machinerichtlijn, mag de KROL niet meer worden 
gebruikt. De eigenaar of fabrikant zal er in dat geval voor moeten zorgen dat de 
KROL in overeenstemming blijft met de essentiële eisen.  
Concreet betekent dit dat de eigenaar of fabrikant moet zorgen voor een 
risicobeoordeling van de aanpassing(en), er een Technisch Constructie Dossier 
van de aanpassing wordt gemaakt en, indien nodig, de gebruiksaanwijzing wordt 
aangepast in lijn met de eisen uit de Machinerichtlijn en Infrabeheerder 
 
Degene die de aanpassing maakt is fabrikant van "een nieuw stukje machine" en 
is aansprakelijk voor de veiligheid en gezondheid van de aanpassing. Het 
bijbehorende dossier moet minimaal 10 jaar worden bewaard en in voorkomend 
geval getoond kunnen worden aan de toezicht houdende instantie. 
Degene die de aanpassing maakt dient een hernieuwd typekeuringscertificaat op 
te laten stellen door een Bevoegde Keuringsinstantie, voor die functionele 
aspecten die door de aanpassing worden gewijzigd. Hierbij geldt de Checklist for 
conformity van NEN-EN15746-1 ANNEX C als uitgangspunt. Een hernieuwde 
typekeuring is niet nodig bij niet substantiële wijzigingen. 
 
Het kan zijn dat zich (veiligheids-)incidenten voordoen tijdens het gebruik van de 
KROL, die voor ProRail aanleiding zijn voor het opleggen van aanvullende 
technische eisen voor toelating op het ProRail spoor. Deze aanpassingen zullen in 
principe  "keuring plichtig" zijn, dat wil zeggen dat een hernieuwd 
typekeuringscertificaat nodig is voor dat deel dat valt onder de aanvullende 
technische eisen.  
Het aanbrengen van de RCI/RCL kan betekenen dat de aard van de KROL wijzigt 
van graafmachine met beperkte hijsfunctie naar graafmachine met volledige 
hijsfunctie. De eigenaar moet beoordelen of nog voldaan wordt aan de essentiële 
eisen en moet het dossier aanpassen. ProRail eist in ieder geval een 
keuringscertificaat, voor de toegevoegde functie van de RCI/RCL.  
Dit keuringscertificaat dekt de overeenkomst met de norm EN15746-1 voor wat 
betreft de relevante eisen m.b.t de opbouw van RCI/RCL. aangepast 
typekeuringscertificaat, voor de toegevoegde functie van de RCI/RCL.  
 
 
Welke kleur moet de KROL hebben ? 

a) De kleur van een KROL dient boven het chassis dominant geel te zijn, dat 
wil zeggen gezien van een afstand dient de kleur geel te domineren; 

b) Logo’s van de eigenaar en opschriften zijn toegestaan; 
c) De specificatie van de kleur moet voldoen aan NEN-EN 15746-1. 
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Per wanneer geldt de nieuwe kleur geel eis ? 

d) Een nieuwe KROL in andere kleur dan geel, wordt door ProRail niet meer 
toegestaan sinds 1 november 2013; 

e) Een reeds toegelaten KROL in andere kleur dan geel die reeds is 
toegelaten vóór 1 november 2013 heeft een ontheffing tot einde 
levensduur.  

 
Bijlage C.1 
 
Voorbeelden KROL (conform art 4.1 van NEN-EN 15746-1:2010+A1:2011) 

  
 
Type 9A machine (remmen en tractie rechtstreeks op de spoorwielen, belasting volledig op de 
spoorwielen). Deze uitvoering is toegestaan. 
 
 

 
 
Type 9B machine (remmen en tractie indirect, via de straatwielen op de spoorwielen, belasting 
volledig op de spoorwielen). Deze uitvoering is toegestaan. 
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Type 9C machine (remmen en tractie via de straatwielen, belasting verdeeld over straatwielen en 
spoorwielen). Dit type wordt uit gefaseerd (einde levensduur). 
 
 

Bijlage C.2 
Tabel Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) bij de inzet van de KROL 
Activiteit   Risico 

RCI/RCL 
aan/uit     

Hijslast 
kg frequentie 

Kans 
omvallen 

 Algemene handelingen  Middel         

In/uitsporen t.p.v. overweg en/of inzetplaats     dagelijks nee uit 

In/uitsporen op de vrije baan     dagelijks laag uit 

In/uithijsen 
containerbak/spoorbezem/hulpstukken e.d.   < 3.750 dagelijks hoog aan 

Trekkracht  Containerbak/Flatlorrie   dagelijks nee uit 

Krol op/af wagon rijden Oprijgoten   incidenteel laag uit 

            

Bewerkingen Hulpstuk         

Verwijderen van draadveren Verenkneuzer   incidenteel nee uit 

Verwijderen van slijtplankjes vanonder sps Schraapmes   incidenteel nee uit 

Afbreken van klembouten Boutenkraker   incidenteel nee uit 

Verwijderen van ballast onder sps 
1)

 Ballastdrukker   incidenteel nee uit 

Lossnijden van sps in Harmelen ovw 
2)

 Pizzames   incidenteel nee uit 

Schoonschrapen goot in Harmelen ovw Schraper   incidenteel nee uit 

Opruimen van kijw 
3)

 Magneet   incidenteel laag aan 

Verplaatsen ballast in spoor Ballastschuif   wekelijks nee uit  

Vegen spoor Spoorbezem   wekelijks nee uit  

Ontroesten van sps'en Ontroestborstel 2200 wekelijks nee uit  

Opzoeken van obstakels in ballastbed Olifantstand   incidenteel nee uit 

Vervangen van dwl's 
4)

 in bestaand spoor Steekbak/MDV-bak 
5)

 < 1.500 incidenteel nee uit 

Verdichten ballastbed Stopunit   dagelijks nee uit  

Lossen vanuit big-bag Hijsframe 1.800 wekelijks middel aan 
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Bijlossen ballast vanuit kubel Ballastkubel vol 1.800 wekelijks middel aan 

Maaien spoorberm Klepelmaaier   wekelijks middel uit 

Schouwpadwerkzaamheden 
Diverse schuiven/ 
graafbakken   wekelijks laag uit 

Ballastverplaatsingen Diverse knijperbakken   wekelijks middel uit 

Sorteren/verplaatsen  Bomen/sorteertang   wekelijks middel aan 

Ballastverplaatsingen Ballastzuiger 2.000 wekelijks laag aan 

Omschiften spoor Graafbak/schifthaak   wekelijks laag uit 

Lossen/laden ballast van/op wagon Diverse graafbakken   wekelijks laag uit 

Lossen/laden dwl's van/op wagon/lorrie Diverse dwl-klemmen < 3.250 wekelijks middel aan 

Aanbrengen afzetpalen Trilblok   incidenteel laag   

Opzetten sps'en Railtang / rollentang   dagelijks middel aan 

Opzetten sps'en Hydraulische tang dagelijks laag uit 

Optrekken sps'en Railtang / stropketting   wekelijks middel uit 

Slopen fundaties e.d. Specht   incidenteel laag uit 

Verplaatsen materialen laden/lossen (dwl-
sps-e.d.) Op flatlorrie   dagelijks laag aan 

Verplaatsen materialen laden/lossen(zand-
ballast-porfier) In containerbak   dagelijks laag uit 

Ballastboringen Boorunit 2.000 incidenteel laag uit  

Spoor bouwen dwarsliggertang   wekelijks middel uit 

secties slopen (10meter) sorteergrijper   wekelijks hoog aan 

 

Activiteit   Risico 

LMB 
aan/uit     

Hijslast 
kg frequentie 

Kans 
omvallen 

Hijswerkzaamheden Hijs(hulp)middel         

            

Wisseldelen + prefab LL 
6)

 
Evenaar/kettingen/ 
hijsbanden < 3.000 dagelijks laag aan 

Wissel-/spoorsecties 
Evenaar/kettingen/ 
hijsbanden   wekelijks hoog aan 

Seinfundaties/stellers/spoelen/kasten Kettingen/hijsbanden   wekelijks laag aan 

Kabelgoten Kabelgootklem   incidenteel laag aan 

Tegels/betonplaten Vacuumunit   incidenteel laag aan 

Overwegplaten / bevloering 2-sprong + haken < 1.400 wekelijks laag aan 

Overwegfundatieplaten / raildraagplaten 2-sprong + haken < 4.400 incidenteel hoog aan 

Perronwanden 
Kettingen/klem/ 
sorteergrijper < 750 incidenteel laag aan 

Verplaatsen materieel / KMG 
7)

 
Evenaar/kettingen/ 
sorteergrijper < 2.500 dagelijks laag aan 

Stomplassen Laskop 5.000 dagelijks hoog aan 

Handelen BVL fundaties Blokkenschaar/ kettingen < 12.500 wekelijks zeer hoog aan 

Handelen BVL masten Verlenggiek < 1.500 wekelijks hoog aan 

Handelen BVL balken Verlenggiek < 1.500 wekelijks hoog aan 

Handelen seinpalen en balken Verlenggiek < 1.000 wekelijks hoog aan 

Verplaatsen pakketten/stapels Palletvork 2.000 wekelijks laag uit 

Pallethaak 2.000 wekelijks laag aan 

Hijsen met 2 kranen 
Evenaar/kettingen/ 
hijsbanden > 3.000 wekelijks hoog aan 

Rijden met vrijhangende last aan de 
hijshaak (zie hijstabel)     dagelijks hoog aan 

            

Overige werkzaamheden           

laden/lossen wagon op spoor graafbak   wekelijks middel uit 

laden/lossen wagon in ballast graafbak   wekelijks laag uit 
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Uitgangspunt RCI/RCL aan/uit: 
RCI/RCL uitzetten:  Werkzaamheden die geen gevaar voor omvallen geven en waarbij het werken 

met de RCI/RCL niet mogelijk is, anders dan hijswerkzaamheden. 
 Hoogte- en zwenkbegrenzing ook beperken wanneer noodzakelijk. 
RCI/RCL aanzetten:  Alle overige werkzaamheden.  
 
 
verklaringen: 
1) sps spoorstaaf 
2) ovw overweg 
3) kijw klein ijzerwerk 
4) dwi dwarsligger 
5) mdv mechanische dwarsligger vernieuwing 
6) ll lijmlas  
7) kmg klein mechanisch gereedschap 
 
 
Bijlage C.3 
 
EN15746-1 2010 
Annex A 
Special national conditions 
4 Netherlands 

• Category 9 C machines are not recommended in the Netherlands 
 
Nieuwe tekst in nog te publiceren EN15746-1 Inquiry 2015 
Annex A 
Special national conditions 
4 Netherlands (for Prorail) 

• Except as shown below, type 9c is forbidden in the Netherlands 
Only allowed in the following conditions 
Profile in lower parts according EN15273-2 GIC2 
Max width tyre 225mm 
Steering must be blocked 
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BIJLAGE D 

TCVT CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING 
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TCVT Certificaat van Goedkeuring 

ABC 
Keuringsinstantie ABC B.V. 

Postbus 123 
0000 AN Kraandorp 

tel. 010 2222222 
fax. 010 3333333 

e-mail. naam@abc.nl 

 
 

 

Dit TCVT Certificaat van Goedkeuring is afgegeven door keuringsinstantie ABC B.V. op 
basis van het keuringschema Keuring Railinframachines W5-01/15-019(6) 
 
Keuringsinstantie ABC B.V. verklaart dat de hieronder vermelde railinframachine voldoet aan 
de eisen vermeld in bovengenoemd certificatieschema. 

 

Soort:  

Merk:  

Type:  

Serienummer:   

Certificaatnummer: 

Datum van inspectie: 

Registratienummer:  

TCVT-nummer:  

Eigenaar: 

Inzetbeperking*1; 

 

Namens Keuringsinstantie ABC B.V.    Karel Kraanbaan, keurmeester 

 
1)
 Door het vernemen van de Inzetbeperking kunnen voorwaarden die behoren bij de inzetbaarheid van de machine  op het 

certificaat worden meegenomen. Dit is in eerdere schema versie (001 tm 005) altijd onder accreditatie mogelijk geweest en 
voorziet ook in een niet weg te nemen behoefte. 
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TCVT Keurmerk 
Rechthoekige uitvoering (60x40 mm), aan beide zijden, A en B, van de machine aan te brengen. 
 
TCVT sticker plakken op/in sticker keuringsinstantie + TCVT keuringkeuringdatum aangeven. 
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