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Inleiding

Deze regeling is een nadere uitwerking van artikel 11 [Technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid] van
de Erkenningsregeling van ProRail [ACD00018] voor de branche “Spooraannemers”. Met deze branche heeft
ProRail de verzameling bedrijven op het oog die werkzaamheden aan de railinfrastructuur en de bijbehorende
installaties verrichten. Leveringen vallen buiten het kader van het branchedeel. Voor het aanbrengen van [grond]kabels geldt de branche Kabelaannemers en Boorbedrijven [ACD00021].

B.

Werkzaamheden en Categorieën

Hieronder zijn de werkzaamheden beschreven die onder dit branchedeel vallen. De werkzaamheden zijn
ondergebracht in categorieën. Het betreft werkzaamheden die de werking van de railinfrastructuur kunnen
beïnvloeden, zowel binnen als buiten het risicogebied
Categorie Treinbeveiliging
De uit te voeren werkzaamheden in deze categorie omvatten het plaatsen, installeren, monteren, bedraden en
bedrijfsvaardig opleveren van treinbeveiligingsinstallaties [inclusief lokale sturingsinstallaties, -kasten en
componenten in de baan].
Categorie Energievoorziening
De werkzaamheden in deze categorie omvatten het installeren/ombouwen en bedrijfsvaardig opleveren van
energievoorzieningsystemen voor tractievoeding en toebehoren en de railinfravoedingen en toebehoren o.a. voor
beveiligingsinstallaties.
Categorie Bovenleiding en draagconstructies
De werkzaamheden in deze categorie omvatten het aanbrengen, vervangen, monteren en reguleren van
bovenleidingsystemen en het plaatsen van funderingen, portalen en uitleggers.
Categorie Spoorwerk
De werkzaamheden in deze categorie omvatten het aanleggen en vernieuwen van de bovenbouw bestaande uit
spoorstaven, dwarsliggers, wissels, overwegen, ballastbed etc. op spoorwegemplacementen en vrije baan.
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C.

Erkenningscriteria

Technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid
1.

Medewerkers
De ondernemer dient te zorgen voor een vakbekwame werkuitvoering door medewerkers en dient een
werkcultuur, werkomstandigheden en een wijze van leidinggeven te bevorderen die een kwalitatief goede,
veilige en milieuverantwoorde taakuitvoering mogelijk maakt.

1.1

De ondernemer dient te beschikken over kwantitatief en kwalitatief voldoende personeel om de
werkzaamheden op een goede, tijdige en veilige wijze uit te voeren. De ondernemer dient daartoe een
opgave te doen van het beschikbare personeel voor uitvoering van opdrachten in de categorie waar
erkenning voor is aangevraagd c.q. verleend.

1.2

De ondernemer dient aan te tonen dat het in te zetten personeel vakbekwaam is. De werkgever moet
daartoe van alle functies respectievelijk taken vaststellen aan welke vakbekwaamheidseisen de
medewerkers die de taken uitvoeren moeten voldoen. Voor een aantal kritische functies/taken zijn deze
eisen door ProRail vastgesteld in de “ProRail lijst van kritische functies/taken” [ACD00114]. Medewerkers
die deze kritische functies/taken uitvoeren moeten beschikken over een geldig, door of namens de
aangewezen beheerstichting afgegeven, certificaat. De medewerker dient de door de branche via een
erkende stichting verplicht gestelde opleiding[en] te hebben gevolgd.

1.3

De ondernemer dient aan te tonen dat het leidinggevend personeel een effectieve bijdrage levert aan de
vereiste vakbekwame werkuitvoering, werkomstandigheden en werkcultuur.

1.4

De ondernemer dient aan te tonen op welke wijze zij de vakbekwaamheid van medewerkers systematisch
ontwikkelt, waaronder het periodiek beoordelen van de kwaliteit van het functioneren van de medewerkers
door een vakinhoudelijk leidinggevende.

1.5

De ondernemer dient te verklaren dat het verantwoordelijk en leidinggevend personeel dat met de
uitvoering van de opdracht wordt belast de Nederlandse taal of een andere door het speciale-sectorbedrijf
1
in de aanbestedingsstukken geëiste taal op het niveau B2 van de Taaleisen volgens het Common
European Framework [CEF] beheerst.
Personeel dient in staat te zijn aanbiedingen en de vanuit het contract vereiste documentatie in de
1
Nederlandse taal op te stellen, op een niveau dat overeenkomt met B2 van de Taaleisen volgens het
Common European Framework [CEF].

2.

Organisatie en bedrijfsprocessen
De ondernemer beschikt over een toereikende organisatie die is afgestemd op de werkzaamheden en
beheerst aantoonbaar zijn bedrijfsprocessen voor de werkzaamheden in de categorie waarin hij erkend
wenst te worden c.q. is erkend.

2.1

De ondernemer dient over een organisatiestructuur te beschikken die een goede, tijdige en veilige
uitvoering van werkzaamheden mogelijk maakt. De ondernemer dient een organisatie schema met
toelichting te verstrekken waaruit de structuur van de onderneming blijkt en daarnaast een toelichting
waaruit de verdeling van verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken blijkt tussen de verschillende
organisatorische eenheden bij het uitvoeren van alle activiteiten in het kader van de erkenning.

2.2

De ondernemer dient te beschikken over een ISO–9001 certificaat . De benodigde procedures om
[blijvend] aan de erkenningscriteria te voldoen dienen in het kwaliteitsmanagementsysteem te zijn
opgenomen.

2.3

De ondernemer dient te beschikken over een VCA**-certificaat of andere bewijzen inzake gelijkwaardige
maatregelen op het gebied van veiligheid. Onder meer het volgende bewijs wordt als gelijkwaardig
2
beschouwd: Een OHSAS-18001 certificaat , indien en voor zover de operationele uitvoerenden en de

1
2

2

2

Zie www.erk.nl
Zie hoofdstuk D. Eisen aan Certificaten en aan Certificatieinstellingen
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operationeel leidinggevenden in het bezit zijn van een geldig diploma “Basisveiligheid VCA” respectievelijk
“Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA”.
2.4

De ondernemer dient bij voorkeur te beschikken over een ISO-14001 certificaat. Indien de ondernemer niet
over dit certificaat beschikt, dient aangetoond te worden dat er wordt voldaan aan de eisen die zijn
opgenomen in onderstaande paragrafen uit ISO-14001. Het paragraafnummer vóór de paragraaftitel is de
nummering volgens ISO-14001: 2004 en het paragraafnummer ná de paragraaftitel is de nummering
volgens ISO-14001: 2015.

[§ 4.2]; Milieubeleid [§ 5.2];

[§ 4.3.1]; Milieuaspecten [§ 6.1.2];

[§ 4.3.2]; Wettelijke en andere eisen [§ 6.1.3];

[§ 4.4.1]; Middelen, taakverdeling, verantwoordelijkheid en bevoegdheid [§ 7.1];

[§ 4.4.2]; Bekwaamheid, training en bewustzijn en [§§ 7.2 en 7.3];

[§ 4.4.6]; Beheersing van werkzaamheden [§ 8.1];
Bij de analyse van milieuaspecten dient te worden ingegaan op de aspecten benoemd in ISO-14004 [bij
gebruik van ISO-14001: 2004] c.q. de aspecten benoemd in ISO-14001, Annex [bij gebruik van ISO14001: 2015].
In de periode tot 1 januari 2019 mogen beide versies van ISO-14001 gebruikt worden, na 1 januari 2019 is
alleen de versie van 2015 toegestaan. Voor ISO-14001-certificaten gelden de door de certificatie-instelling
gehanteerde regels voor de van toepassing zijnde versie.

2.5

De ondernemer dient voor zover hij ook als spoorvervoerder opereert te beschikken over een
Bedrijfsvergunning en een Veiligheidsattest, uitgegeven door de Inspectie Leefomgeving en Transport
[IL&T].

2.6

De ondernemer dient de werkzaamheden op alle relevante aspecten van het werk te beheersen en
planmatig uit te voeren, dit omvat o.a. de werkvoorbereiding, conditionering van het werkterrein, uitvoering
en de oplevering van het werk conform de hiervoor van toepassing zijnde regelgeving en procedures van
ProRail.
De beheersing van de werkzaamheden dient te blijken uit documenten zoals planningen, projectkwaliteitsplannen, werkplannen, draaiboeken en plan veilige berijdbaarheid. De ondernemer dient ondergrondse
infra op te sporen en hiermee om te gaan conform voorschriften, en afwijkingen te beheersen.
Bij de werkzaamheden dient de ondernemer de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht te
nemen, zoals onder andere het installatievoorschrift Netten t.b.v. installaties [ISV00117], de richtlijn
Veiligheidsvoorschrift voor werkzaamheden aan (of in de nabijheid van) elektrische hoogspanningsinstallaties van ProRail [RLN00128] en het Normenkader Veilig Werken [NVW] inclusief de onderliggende voorschriften uit het domein “Trein”.

2.7

De ondernemer dient kennis te hebben van de voor hem relevante spoor specifieke regelgeving en
productdocumentatie, en dient deze in contracten toe te passen. Daartoe dient zij te beschikken over
toegang tot deze regelgeving en documentatie in de Railinfracatalogus [RIC]. Tevens dient de ondernemer
bij uitvoering van werkzaamheden gebruik te maken van vrijgegeven producten en acceptatieprotocollen,
daar waar deze beschikbaar zijn.

2.8

De ondernemer dient maatregelen te nemen zodat alle bestaande leidingen, kabels, en dergelijke in het
werk met dezelfde kwaliteit worden gehandhaafd, zonder beschadiging of inbreuk op de tracés, conform
de hiervoor geldende wet- en regelgeving. Onderdeel van de maatregelen is het voorafgaand aan de
uitvoering van de werkzaamheden doen van een tijdige graafmelding in het kader van de Wet informatieuitwisseling ondergrondse netten [WION]. Nadrukkelijk wordt hierbij verwezen naar het installatievoorschrift ISV00117.
Bij tijdens de uitvoering ontstane beschadigingen aan leidingen, kabels, en dergelijke dient onderdeel van
de maatregelen te zijn dat onmiddellijk melding gedaan wordt aan het Operationeel Besturingscentrum
Infra van ProRail [OBI].

2.9

De ondernemer dient in geval van calamiteiten en spoedeisende omstandigheden adequaat te reageren
en de werkzaamheden regelmatig, tijdig en naar behoren te kunnen uitvoeren.
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2.10

De ondernemer dient per categorie een opgave te doen van de in de laatste vijf jaren uitgevoerde
opdrachten. Elke opdracht dient vergezeld te gaan van een door de opdrachtgever afgegeven verklaring
inzake goede uitvoering. In de verklaringen dienen het eigen opdrachtbedrag, alsmede tijd en plaats van
uitvoering te worden vermeld. Voorts moet er uit blijken, of zij vakkundig en tijdig zijn uitgevoerd en op
regelmatige wijze tot een goed eind zijn gebracht.

2.11

vervallen

3.

Gereedschap, hulpmiddelen en materieel
De ondernemer dient te kunnen beschikken over de voor de werkzaamheden in de aangevraagde
categorie gebruikelijke gereedschappen, hulpmiddelen en materieel.

3.1

De ondernemer dient te kunnen beschikken over kwalitatief en kwantitatief voldoende gereedschap,
hulpmiddelen en materieel. De ondernemer dient een opgave te overleggen van het ten behoeve van de
uitvoering van opdrachten beschikbare gereedschap, hulpmiddelen en materieel.

3.2

De ondernemer dient voor materieel dat wordt ingezet op buiten dienst gesteld spoor te beschikken over
een certificaat van de Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport [TCVT] [W5-01].

3.3

De ondernemer dient voor het materieel dat wordt overgebracht op in dienst gesteld spoor te beschikken
over een Vergunning voor Indienststelling, uitgegeven door de Inspectie Leefomgeving en Transport
[IL&T].

3.4

De ondernemer dient te beschikken over gereedschap en hulpmiddelen voor het uitvoeren van
montagewerkzaamheden in de categorie waar erkenning voor is aangevraagd c.q. verleend.

D.

Eisen aan Certificaten en aan Certificatie instellingen

De scope die op het certificaat is vermeld moet relevant zijn voor de werkzaamheden waarvoor de ondernemer
een erkenning aanvraagt c.q. heeft.
De certificatie-instelling die certificaten inzake kwaliteit, veiligheid en milieu afgeeft, dient te zijn erkend door een
nationale accreditatieinstelling, of als een dergelijke instelling niet bestaat in het land waar de certificatie-instelling
is gevestigd, te voldoen aan NEN-EN-ISO/IEC 17021.
ProRail erkent gelijkwaardige verklaringen van in andere Lidstaten gevestigde instellingen en aanvaard eveneens
andere bewijzen inzake gelijkwaardige maatregelen op het gebied van resp. kwaliteitsborging, veiligheid of milieu.

6

