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Toelichting op de railAlert Landelijke Lijst (uitgifte datum 28 januari 2016)

Geachte mevrouw / mijnheer,
Informatieverstrekking omtrent de Landelijke Lijst
De Landelijke Lijst, zoals bedoeld in de RLN001281, wordt opgesteld door railAlert en is
voor de ProRail Installatieverantwoordelijken. Op deze lijst zijn álle aangewezen personen
genoemd onder vermelding van de functie(s)2 en de bijbehorende vakdiscipline(s)3.
Aan de ProRail Schakel- en Meldcentra (SMC) wordt een van de Landelijke Lijst afgeleid
(OBI) SMC-over-zicht verstrekt waarop uitsluitend die personen staan vermeld waarvan
ProRail de aanwijzing als ‘akkoord’ heeft bevonden.
Voor de op de Landelijke Lijst vermelde bedrijven wordt per bedrijf ook een specifiek
overzicht opgesteld in de vorm van een Excel-bestand met 2 tabbladen; een tabblad met
een overzicht:
 van alle door het bedrijf aangewezen medewerkers die al dan niet op het (OBI) SMCoverzicht staan vermeld4. U kunt dus op deze lijst zien tot wanneer welke bij railAlert
bekende gegevens van de onderhavige persoon nog geldig zijn, óók m.b.t. het Digitaal
VeiligheidsPaspoort (DVP);
 van alle bedrijven zoals die ook op het (OBI) SMC-overzicht staan vermeld, echter op
dit overzicht onder vermelding van alleen de aantallen medewerkers per
functie/vakdiscipline per bedrijf.
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RLN00128, versie 003, dd. 01-10-2008.
Werkverantwoordelijke, Ploegleider, Vakbekwaam Persoon.
3 tractievoeding (1500V TEV / 25kV TEV), bovenleiding (1500V TEV / 25kV TEV), 3kV installaties.
4 Op het overzicht geeft voor een functie/vakdiscipline een wit vak aan dat de bij ProRail bekende gegevens op dat moment
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actueel zijn; een geel vak geeft aan dat de gegeven s op dat moment niét meer actueel zijn.

Actualiteit van de Landelijke Lijst
De bij deze brief bijgevoegde Landelijke Lijst en de daarvan afgeleide overzichten zijn
actueel tot op moment van uitgave van een nieuwe Landelijke Lijst.
Procedure plaatsing op de "Landelijke-Lijst"
Voor plaatsing op de Landelijke Lijst door railAlert dient conform de RLN00128 te worden
gehandeld, daarin staat onder andere5 vermeld “De aanmelding van de werkgever bij
railAlert van het desbetreffende personeelslid moet gepaard gaan met het indienen van:
 het volledig ingevulde aanwijzingsformulier (zie voorbeeld bijlage …);
 het nummer van het Digitaal VeiligheidsPaspoort (DVP) met vermelding van de
geldigheidsduur;
 datum (her)examen geldig tot6;
 het volledig ingevulde formulier vastlegging herinstructie (zie voorbeeld bijlage A,
RLN00128 deel1);
 herinstructiedatum (na incident < 1 jaar, bij wijzigingen installaties en uiterlijk 3
jaar na (her)examen);
 persoon heeft aantoonbaar vereiste ‘’WEB niveau’’.
Noot: Van diverse aangewezen personen heeft railAlert:
 nog steeds geen eenduidige informatie over het WEB-niveau ontvangen.
 web-niveau informatie die lager is dan het minimaal7 vereiste niveau voor de
aangewezen functie, in zo’n geval wordt de vermelding op de Landelijke Lijst
gebaseerd op het aangetoonde WEB-niveau.
Naast de vakdisciplines kan een persoon ook “Specifiek Facultatieve kennis” hebben 8,
deze kan ook op hetzelfde Aanwijzingsformulier worden vermeld bij de voorgedrukte
regel “Zal voor de hieronder genoemde…”.
Noot: Een enigszins afwijkend Aanwijzingsformulier mag worden gebruikt mits alle in
het model-M/K9 gestelde/genoemde aspecten ook daarop worden weergegeven.
Een persoon wordt op de Landelijke Lijst als bevoegd voor bepaalde functie/vakdiscipline
vermeld, indien op het moment van uitgave van de Landelijke Lijst van de onderhavige
persoon alle hiervoor bedoelde persoonsgegevens door railAlert als ‘akkoord’ zijn
bevonden. De persoon daarmee dus ook op het (OBI) SMC-overzicht staan vermeld,
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RLN00128; voor 1500V deel-2 bijlage-I, voor 25kV deel-3, bijlage-H.
kopie certificaat
7 zie van de RLN00128-2 bijvoorbeeld blz 84 paragraaf H.32..
8 RLN00128; voor 1500V o.a. deel-2 bijlage-H tabellen 4 en 6, voor 25kV o.a.deel-3, bijlage-G tabel-4.
9 RLN00128: deel-2 voor 1500V, deel-3 voor 25kV.
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Opmerkingen
Aanvullend wijs ik u erop dat:
 de werkgever, conform de Arbowet, volledig verantwoordelijk is voor haar
medewerkers en dus ook met betrekking tot de aanwijzingen van
veiligheidsfunctionarissen zoals die staan vermeld op de Landelijke Lijst. Daarmee is
de werkgever dus impliciet ook verantwoordelijk voor het aan de opleidingseisen
voldoen van de aangewezen medewerkers;
 de werkgever aansprakelijk is voor alle gevolgen die voortvloeien uit verkeerd
handelen door (ten onrechte) op de Landelijke Lijst vermelde medewerkers;
 iedere mutatie bij een op de Landelijke Lijst vermelde medewerker, van welke
gerelateerde aard dan ook, onmiddellijk aan railAlert dient te worden gemeld;
 een persoon slechts bij één bedrijf op de lijsten zal worden vermeld, al dan niet voor
een of meerdere disciplines.
U kunt vanaf heden informatie en vragen mailen naar meldpunt.rln@railalert.nl.

Hopend u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd,
Hoogachtend,

R. Oosterhof
Directeur railAlert

