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Erkenningsregeling van ProRail; branche Werkplekbeveiligingsbedrijven en Personeelstellers

A.

ACD00032
1 juli 2016

Inleiding

Deze regeling is een nadere uitwerking van artikel 11 [Technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid] van
de Erkenningsregeling van ProRail [ACD00018] voor de branche “Werkplekbeveiligingsbedrijven en Personeelstellers”. 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

2.1

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.

2.2

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
3.1

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

3.2

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.

Technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid categorie Personeelstellers
3.3

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

3.4

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.
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