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A. Algemeen 

Deze regeling is een nadere uitwerking van artikel 13 “Technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid” van 

de Erkenningsregeling van ProRail (ACD00018) voor de branche “Werkplekbeveiligingsbedrijven en Personeel-

stellers” (ACD00032). Met deze branche heeft ProRail de verzameling bedrijven op het oog die diensten verlenen 

ten behoeve van het verzorgen van een veilige werkplek, voor zover dit aanrijd- en elektrocutiegevaar betreft, bij 

werkzaamheden aan of nabij de railinfrastructuur conform de vigerende regelgeving van de Stichting railAlert. 

B. Werkzaamheden en categorieën 

Categorie Werkplekbeveiligingsbedrijven  

De werkzaamheden behorend bij de categorie Werkplekbeveiligingsbedrijven omvatten: 

• het voorbereiden van een veilige werkplek in de uitvoeringsfase; 

• het opstellen van de, bij de voorbereiding behorende, veiligheidsdocumenten [bijv. de 

werkplekbeveiligingsinstructie, wbi]; 

• het aanvragen van een veilige werkplek; 

• het inrichten van een veilige werkplek met behulp van werkplekbeveiligingsmiddelen; 

• het instrueren van werkenden; 

• het handhaven van een veilige werkplek en het zo nodig ingrijpen bij [dreigende] calamiteiten; 

• het opheffen van veiligheidsmaatregelen en de teruggave van de werkplek aan ProRail. 

Categorie Personeelstellers 

De werkzaamheden behorend bij de categorie Personeelstellers omvatten alle activiteiten gericht op het leveren 

van gekwalificeerd personeel aan ondernemers die erkend zijn in de categorie Werkplekbeveiligingsbedrijven. 

C. Erkenningscriteria 

Technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid categorie 

Werkplekbeveiligingsbedrijven 

1.1 De ondernemer moet beschikken over een geldig, door de stichting railAlert afgegeven certificaat 

Werkplekbeveiliging. 

1.2 De ondernemer moet met behulp van het bijbehorende auditrapport aantonen dat daadwerkelijk aan alle in 

de Certificeringsregeling Personeelstellen en Werkplekbeveiliging gestelde eisen voor Werkplekbeveiliging 

is voldaan. 

1.3 De ondernemer moet, gedurende de looptijd van de verkregen erkenning, beschikken over een geldig SCL 

Original Certificaat (“Veiligheidsladder”), minimaal trede 4 van de NEN Safety Culture Ladder, afgegeven 

door een daartoe door NEN bevoegd verklaarde Certificerende Instelling. 

Technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid categorie Personeelstellers 

2.1 De ondernemer moet beschikken over een geldig, door de stichting railAlert afgegeven certificaat 

Personeelstellen.  

2.2 De ondernemer moet met behulp van het bijbehorende auditrapport aantonen dat daadwerkelijk aan alle in 

de Certificeringsregeling Personeelstellen en Werkplekbeveiliging gestelde eisen voor Personeelstellen is 

voldaan. 

2.3 De ondernemer moet, gedurende de looptijd van de verkregen erkenning, beschikken over een geldig SCL 

Original Certificaat (“Veiligheidsladder”), minimaal trede 4 van de NEN Safety Culture Ladder, afgegeven 

door een daartoe door NEN bevoegd verklaarde Certificerende Instelling. 

Maatregelen buitengewone omstandigheden 

Het algemene uitgangspunt is dat er getracht moet worden de conformiteitsbeoordelingen zoveel mogelijk uit te 

voeren, op afstand of met gepaste maatregelen, waarbij zowel de veiligheid van de betrokkenen als de effectiviteit 

van de conformiteitsbeoordeling wordt geborgd. 
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3.1     Initiële audits 

Als door buitengewone omstandigheden (zoals COVID-19) audits ter plaatse niet mogelijk zijn, waardoor 

het verkrijgen van een nieuw certificaat (initiële certificering) en/of scope uitbreiding tijdelijk niet/beperkt 

mogelijk is, zal ProRail daarin de lijn van de certificerende instanties volgen. Daar waar de aard van het 

certificatieschema zich ervoor leent, kunnen certificerende instellingen toestemming geven om alternatieve 

auditmethoden toe te staan. ProRail zal certificaten die tot stand zijn gekomen op basis van dergelijke 

alternatieve auditmethoden accepteren. Ook aanvaardt ProRail gelijkwaardige certificaten van in andere 

lidstaten van de Europese Unie gevestigde instanties. Indien voornoemde alternatieve bewijsmiddelen 

geen uitkomst bieden, aanvaardt ProRail ook andere bewijzen inzake gelijkwaardige maatregelen op het 

gebied van de kwaliteitsbewaking, mits de ondernemer bewijst dat de voorgestelde maatregelen op het 

gebied van de kwaliteitsbewaking aan de kwaliteitsnormen voldoen. ProRail aanvaardt echter slechts 

andere bewijzen inzake gelijkwaardige maatregelen voorzover ProRail bij de verificatie van die 

bewijsmiddelen in overeenstemming kan handelen met de (door de overheid) getroffen maatregelen inzake 

de buitengewone omstandigheden (zoals Covid-19), zolang die maatregelen van kracht zijn. 

3.2   Opvolgingsaudits en Hercertificeringsaudits 

Als door buitengewone omstandigheden (zoals COVID-19) verklaringen en/of certificaten niet tijdig 

vernieuwd kunnen worden, mag – voor zover aan de voorwaarden van de richtlijn van de RvA voor 

managementsystemen (RvA-T051-NL - in overeenstemming met de internationale richtlijn IAF ID3:2011 

opgesteld) of de regeling “Vervolg uitzonderingsmaatregelen i.v.m. Corona bij het SCL-Schema” is voldaan 

- de uiterste datum voor het afronden van de audit voor het behouden of vernieuwen van een 

certificaat/verklaring worden uitgesteld met maximaal de in voornoemde richtlijnen/regelingen genoemde 

termijn. In dat geval dient de betreffende ondernemer bewijsmateriaal aan ProRail over te leggen waaruit 

blijkt dat de betreffende audit – ten gevolge van die buitengewone omstandigheden – niet tijdig plaats kon 

vinden en de audit op basis van alternatieve auditmethoden eveneens niet mogelijk was. Als dergelijk 

bewijsmateriaal volstaat in elk geval een schriftelijke verklaring van de Certificerende Instelling waaruit 

blijkt dat de geldigheidsduur van het certificaat vanwege (de overheidsmaatregelen als gevolg van) 

buitengewone omstandigheden (zoals Covid-19) is verlengd. 

 

https://www.rva.nl/document/download/T051
https://www.safetycultureladder.com/wp-content/uploads/2020/10/Beleid-t.a.v.-certificatie-gedurende-de-Covid-19-periode-29-10-2020-definitief.pdf

