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ProRail voorschriften
Document nummer ACB00115 revisie 00 van 15 maart 2006. Beheerder ProRail/AKI/KO.
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Actuele regelgeving.
Bij het maken van bestekken c.q. het opstellen van contracten dient te worden uitgegaan van de meest
actuele regelgeving van ProRail.
Om u wegwijs te maken in de actuele voorschriften (regelgeving) van ProRail het volgende.
Een onderscheid is te maken tussen:
a. Enerzijds voorschriften die verwoord worden in de Technische Regelgeving (voorheen GTD),
plus die generieke niet-technische voorschriften, zoals documenten over aanbesteden, veiligheid en verschaffing van basisgegevens, die tevens nodig (kunnen) zijn voor opdrachtverstrekking en
b. anderzijds voorschriften die verwoord worden in documenten die ten gevolge van de product/marktontwikkelingen geregeld wijzigen en waarvoor men tijdens het maken van een bestek c.q. het
opstellen van contracten eveneens dient uit te gaan van de laatste versies.
Ad a.
De onder a bedoelde voorschriften zijn te vinden in de Railinfra Catalogus van ProRail.
Deze bevat vigerende voorschriften en kan ontsloten worden middels een beveiligde internet site (het
extranet). We spreken hier dus over die Railinfra Catalogus-inhoud die voor externen, middels een
beveiligde internet site, is vrijgegeven. Alle in deze Railinfra Catalogus opgenomen documenten kunnen in principe voor een contract (bestek) van toepassing zijn.
Ad b.
De onder b bedoelde voorschriften zijn te vinden op www.prorail.nl.
Zie bijvoorbeeld de overzichten van erkende ingenieursbureaus, spooraannemers, kabelaannemers,
werkplekbeveiligingsbedrijven en onderhoudsaannemers
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Let wel.
Omdat voorschriften kunnen vervallen, kunnen wijzigen of nieuwe voorschriften kunnen ontstaan,
moet tijdens het maken van een bestek c.q. het opstellen van een contract gecontroleerd worden op de
laatste versie van bovengenoemde documenten en deze dienen dus bekend te zijn.
Daarnaast dient er in aanvulling op het hiervoor genoemde te worden onderzocht welke overige voorschriften van ProRail in het bestek c.q. in het contract van toepassing moeten worden verklaard.
Hierbij is te denken aan bijvoorbeeld de, aan het einde van een project, te leveren infra-gegevens
(LTD Lokale Technische Documentatie).
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Verstrekking.
Verstrekking van alle voorschriften (regelgeving, documenten etc) die niet via de Railinfra Catalogus
gedownload kunnen worden, geschiedt door het loket van ProRail/ IM/Basisgegevens.
Adres:
Tel:
E-mail

Servicedesk Informatie.
088-2312990

infrainformatie@prorail.nl

Voor aanvragen dient gebruik te worden gemaakt van het reguliere externe bestelformulier verkrijgbaar bij het
bovengenoemd loket. Van de documenten die reeds zijn opgenomen in de Railinfra Catalogus (extranet) kan
een groot aantal via dit extranet rechtstreeks gedownload worden. Ook kan via dit extranet vaak een abonnement op deze documenten verkregen worden.

