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1

Inleiding

Sinds 16 juni 2019 is in Nederland het 4e spoorwegpakket van kracht. De
implementatie van het 4e spoorwegpakket heeft tot gevolg dat sinds deze datum de
in Nederland van toepassing zijnde spoorse wet- en regelgeving is gewijzigd.
Ten aanzien van vergunningverlening heeft de implementatie van het 4e
spoorwegpakket een invloed op de volgende soorten vergunningen:
•
Veiligheidscertificaten voor spoorwegondernemingen
•
Vergunningen voor spoorvoertuigen
•
Aanbestedingen met betrekking tot ERTMS-baanuitrusting
Dit richtsnoer is opgesteld met als doel behulpzaam te zijn voor aanvragers die
spoorvoertuigvergunningen aan willen vragen na de implementatie van het 4e
spoorwegpakket in Nederland.
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2

2.1

Het éénloketsysteem (onestop shop/OSS)

Inleiding
Het éénloketsysteem (OSS) is een informatie- en communicatiesysteem dat de
aanvragers, de ERA en de ILT ondersteunt bij de uitvoering van hun taken met
betrekking tot de aanvraag en afgifte van veiligheidscertifcaten,
voertuigvergunningen en baanzijdige ERTMS-aanvragen.
Toegang tot de OSS kan worden verkregen via de volgende website:
https://oss.era.europa.eu
Het is aan te bevelen om bij OSS gebruik, gebruik te maken van de browsers
Google Chrome of Mozilla Firefox, omdat gebruik van andere browsers door de OSS
niet wordt ondersteund.

2.2

Aanvragen m.b.t. spoorvoertuigen via de OSS
Met betrekking tot spoorvoertuigen kan via de OSS een aanvraag ingediend worden
voor een vooroverlegstandpunt, en voor een voertuigvergunning.

2.2.1

Aanvraag voor een vooroverlegstandpunt
Vooroverleg kan door de aanvrager worden gevoerd om voorafgaand aan de
werkelijke vergunningsaanvraag informatie uit te wisselen met ERA/ILT en e.v.t.
andere belanghebbenden. Het voornaamste doel van vooroverleg is het faciliteren
van de voorbereiding van de vergunningsaanvraag. Een aanvraag voor een
vooroverlegstandpunt gebeurt via de OSS en resulteert in een
vooroverlegstandpunt. In het vooroverlegstandpunt wordt informatie over de voor
te bereiden aanvraag voor de vergunning vastgelegd.
Meer informatie over het vooroverleg is terug te vinden in hoofdstuk 3 van EU
verordening 2018/545, en in paragraaf 3.4 van ERA guideline ERA-PRG-005/02-361
V1.0 “Guidelines for the practical arrangements for the vehicle authorisation
process”.
Na de vaststelling van het vooroverlegstandpunt kan het vooroverleg worden
gebruikt voor de uitwisseling van informatie tussen aanvrager en ERA/ILT tijdens de
voorbereiding van de werkelijke vergunningsaanvraag. Voorbeelden van
onderwerpen waarover informatie kan worden uitgewisseld zijn de van toepassing
zijnde eisen, eventuele ontheffingen van eisen die moeten worden aangevraagd,
testen die moeten worden uitgevoerd en wijzigingen in het project. Het kan ook
voorkomen dat in de loop van het project een herziening van het vooroverleg
noodzakelijk is.
Afspraken over de wijze en mate van uitwisseling van informatie in de periode
voorafgaand aan de indiening van de aanvraag voor de voertuigvergunning kunnen
worden gemaakt tijdens de vaststelling van het vooroverlegstandpunt.
Opgemerkt dient te worden dat vooroverleg niet bedoeld is voor de uitvoering van
(deel)beoordelingen door ERA/ILT op voorlopige versies van het technisch dossier.
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2.2.2

Aanvraag voor een voertuigvergunning
Bij het indienen van een aanvraag van een voertuigvergunning in de OSS kan een
onderscheid worden gemaakt in de volgende soorten vergunningsaanvragen:
•
•
•
•
•

eerste vergunning: voor een nieuw type spoorvoertuig;
hernieuwing van een voertuigtypegoedkeuring: als een wijziging in een TSI of
nationale eisen een nieuwe typegoedkeuring nodig maakt;
uitbreiding van het gebruiksgebied: als uitbreiding van de inzet met een nieuw
gebruiksgebied gewenst is;
nieuwe vergunning: als een bestaand voertuig of voertuigtype wordt gewijzigd,
waarbij een nieuwe aanvraag voor een vergunning noodzakelijk is;
vergunning op basis van conformiteit met een voertuigtype: voor een voertuig
of serie voertuigen dat conform is aan een bestaand type.

Meer informatie over de verschillende soorten vergunningsaanvragen en mogelijke
combinaties daarvan is terug te vinden in artikel 14 van EU verordening 2018/545,
en in paragraaf 3.3.2 van ERA guideline ERA-PRG-005/02-361 V1.0 “Guidelines for
the practical arrangements for the vehicle authorisation process”.

2.2.3

Keuze voor de vergunningverlenende instantie
Bij aanvragen die via de OSS lopen kan een onderscheid worden gemaakt tussen
aanvragen waarbij de ERA als vergunningverlenende instantie optreedt, en
aanvragen waarbij de ILT als vergunningverlenende instantie optreedt.
Wanneer het een aanvraag betreft voor een spoorvoertuig waarvan het
gebruiksgebied meer dan één lidstaat omvat dan is in alle gevallen de ERA de
vergunningverlenende instantie.
Wanneer het een aanvraag betreft voor een spoorvoertuig waarvan het
gebruiksgebied beperkt is tot Nederland, dan kan de aanvrager zelf kiezen voor de
ERA of de ILT als vergunningverlenende instantie.
De aanvrager geeft zijn keuze aan in de OSS.
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Figuur 3 Handelswijze bij wijzigingen aan voertuigtype
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Figuur 4 Handelswijze bij wijziging aan voertuig
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Figuur 5 Bepaling belangrijke wijziging volgens CSM verordening
(bron: ERA/GUI/01-2008/SAF Leidraad voor de toepassing van de CSM-verordening)

Uit bovenstaande figuur wordt duidelijk dat de vaststelling of een wijziging
belangrijk is, in twee stappen gebeurt. Op de eerste plaats aan de hand van het
criterium of er een mogelijk verband is met veiligheid, en op de tweede plaats aan
de hand van enkele aanvullende criteria (gevolgen, nieuwheid, complexiteit,
bewaakbaarheid en omkeerbaarheid).
Het vaststellen of sprake is van de mogelijkheid tot aantasting van het
veiligheidsniveau, waardoor de noodzaak voor een nieuwe vergunning getriggerd
wordt dient te geschieden aan de hand van het eerste criterium, oftewel de eerste
stap. Het is dus niet zo dat voor iedere wijziging die in de zin van CSM verordening
402/2013 als niet belangrijk wordt geclassificeerd tevens geen nieuwe vergunning
nodig is.
Omgekeerd kan dit wél worden gesteld: voor iedere wijziging aan een voertuig of
voertuigtype die in de zin van CMS verordening 402/2013 als belangrijk wordt
geclassificeerd is een nieuwe vergunning nodig.
De ERA heeft een catalogus met voorbeelden uitgebracht met betrekking tot de
vergunningverlening van spoorvoertuigen
(https://www.era.europa.eu/sites/default/files/applicants/docs/examples_practical_
arrangement_for_va_en.pdf).
In paragraaf 4.5 van deze catalogus worden ook enkele voorbeelden gegeven van
wijzigingen en de wijze waarop de potentiële invloed op de veiligheid is bepaald.
Mede op grond hiervan kan als aanvullende stelregel worden gehanteerd dat kan
worden gekeken naar de waarschijnlijkheid van een mogelijke nadelige invloed op
de veiligheid (is het waarschijnlijk, of onwaarschijnlijk dat een wijziging een
negatieve invloed op de veiligheid zal hebben). In geval van twijfel strekt het tot de
aanbeveling de wijziging te melden bij de ERA/ILT.
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5.7

Cross acceptance (artikel 37 (EU) 2018/545)
Informatie over de mogelijkheden voor de toepassing van cross acceptance is terug
te vinden op de ILT website onder de volgende link:
https://www.ilent.nl/onderwerpen/spoorvoertuigen/cross-acceptance
Voor aanvragen waarbij de wens bestaat cross acceptance toe te passen is de ERA
altijd de vergunningverlenende instantie omdat voor dergelijke aanvragen het
gebruiksgebied altijd meer dan één lidstaat omvat.
Het strekt tot aanbeveling om bij aanvragen waarbij de aanvrager de wens heeft
cross acceptance toe te passen een aanvraag tot vooroverleg in te dienen. In het
vooroverlegstandpunt kunnen vervolgens afspraken worden gemaakt en vastgelegd
over de te kiezen strategie voor het vergunningverleningsproces en de toepassing
van cross acceptance.
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6

Beleidsregel “beheerder gehoord”

In de spoorwegwet van vóór 16 juni 2019 was voor bijna alle aan spoorvoertuigen
gerelateerde aanvragen voor ILT de verplichting opgenomen de
infrastructuurbeheerder te “horen” (inwinnen van een advies m.b.t. de
infracompatibiliteit).
Deze verplichting is sinds 16 juni 2019 komen te vervallen. Desondanks kan een
standpunt m.b.t. de infracompatibiliteit van de infrastructuurbeheerder in
voorkomende gevallen gewenst zijn.
Om aan deze wens tegemoet te komen heeft de ILT een beleidsregel opgesteld
waarin is omschreven in welke gevallen, op welke wijze, en onder welke
voorwaarden een standpunt van de infrastructuurbeheerder ingewonnen kan
worden.
De beleidsregel is nog niet gepubliceerd, zodra deze gepubliceerd is zal op de
website van de ILT een link naar deze beleidsregel worden opgenomen onder de
pagina: https://www.ilent.nl/onderwerpen/spoorvoertuigen/wet--en-regelgeving.
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8

ERATV en ERADIS

Conform artikel 50 van uitvoeringsverordening 2018/545 draagt de
vergunningverlenende instantie zorg voor aanvulling van ERATV op grond van de
door de aanvrager aangedragen informatie voor de typegoedkeuring. Tevens zorgt
de vergunningverlenende instantie ervoor dat ERADIS is bijgewerkt vóór de afgifte
van een voertuigtypegoedkeuring en/of een vergunning om een voertuig in de
handel te brengen.
Een registratie van het type spoorvoertuig in ERATV is mogelijk door een
gebruikersaccount in ERATV aan te vragen. De ILT of ERA zal de aanvrager de
mogelijkheid geven zijn spoorvoertuig in ERATV te registreren via een eigen
account. Voor het aanvragen van een gebruikersaccount via de ILT kan daarvoor het
volgende formulier worden gebruikt: Aanvraag inschrijving ERATV.
Het bijwerken van ERADIS is mogelijk nadat bij de ERA een account voor ERADIS is
aangevraagd.
De ILT vraagt bij iedere ingediende aanvraag voor een voertuigvergunning (zowel
OSS als niet OSS) om een registratie van het voertuig in ERATV.
Meer informatie over het standpunt van de ERA over dit onderwerp is terug te
vinden in de publicatie die terug te vinden is onder de volgende link:
https://www.era.europa.eu/sites/default/files/applicants/docs/era_1209003_clarification_about_responsibilities_for_populating_eradis_en.pdf
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