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VERORDENING (EU) Nr. 1300/2014 VAN DE COMMISSIE
van 18 november 2014
betreffende de technische specificatie inzake interoperabiliteit betreffende de toegankelijkheid van
het spoorwegsysteem in de Unie voor gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit
(Voor de EER relevante tekst)
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Richtlijn 2008/57/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 betreffende de interoperabiliteit
van het spoorwegsysteem in de Gemeenschap (1), en met name artikel 6, lid 1, en artikel 8, lid 1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Overeenkomstig artikel 12 van Verordening (EG) nr. 881/2004 van het Europees Parlement en de Raad (2) dient
het Europees Spoorwegbureau (hierna: het Bureau) erop toe te zien dat de technische specificaties inzake interope
rabiliteit (hierna: TSI's) zijn aangepast aan de technische vooruitgang, marktontwikkelingen en maatschappelijke
eisen en de Commissie voorstellen te doen voor aanpassingen van TSI's die het noodzakelijk acht.

(2)

Bij Besluit C(2010) 2576 (3) heeft de Commissie het Bureau het mandaat verleend om de technische specificaties
inzake interoperabiliteit te ontwikkelen en te herzien teneinde het toepassingsgebied ervan uit te breiden tot het
volledige spoorwegsysteem in de Unie. Op grond van dat mandaat heeft het Bureau de opdracht gekregen de
werkingssfeer van de bij Beschikking 2008/164/EG van de Commissie (4) vastgestelde TSI „personen met beperkte
mobiliteit” voor het conventionele trans-Europese spoorwegsysteem en het trans-Europees hogesnelheidsspoor
wegsysteem uit te breiden tot het volledige spoorwegsysteem van de Unie.

(3)

Op 6 mei 2013 heeft het Bureau een advies ingediend met betrekking tot de vaststelling van de TSI betreffende
personen met beperkte mobiliteit.

(4)

Toegankelijkheid is een van de algemene beginselen die zijn opgenomen in het VN-Verdrag inzake de rechten van
personen met een handicap, waarbij de meeste EU-lidstaten partij zijn. Op grond van artikel 9 dienen de staten
die partij zijn bij dat verdrag personen met een handicap op voet van gelijkheid met anderen de toegang te garan
deren tot onder meer vervoer. Daartoe moeten maatregelen worden genomen om de bestaande toegankelijkheids
belemmeringen te inventariseren en weg te werken.

(5)

Toegankelijkheid is een van de bij Richtlijn 2008/57/EG vastgestelde essentiële eisen waaraan het spoorwegsys
teem in de Unie dient te voldoen.

(6)

Richtlijn 2008/57/EG voorziet in een infrastructuur- en een voertuigenregister en vermeldt de belangrijkste para
meters die moeten worden bekendgemaakt en op regelmatige basis worden bijgewerkt. Bij Beschikking
2008/164/EG zijn de parameters gedefinieerd van de TSI „personen met beperkte mobiliteit” die in deze registers
moeten worden opgenomen. Aangezien de doelstellingen van deze registers aan de goedkeuringsprocedure en de
technische compatibiliteit zijn gekoppeld, moet voor deze parameters een afzonderlijk instrument worden gecre
ëerd. Deze inventaris van de voorzieningen moet een overzicht bieden van de toegankelijkheidsbelemmeringen en
ervoor zorgen dat kan worden toegezien op het stapsgewijs wegwerken van die belemmeringen.

(7)

Bij Richtlijn 2008/57/EG is het principe van de gefaseerde toepassing vastgesteld, met name dat de in de TSI
beschreven doelsystemen gefaseerd binnen een redelijke termijn mag worden gerealiseerd en dat in elke TSI een
uitvoeringsstrategie moet worden vastgesteld voor de geleidelijke overgang van de bestaande situatie naar de
uiteindelijke situatie waarin conformiteit met de TSI als norm geldt.

(8)

De lidstaten dienen uitvoeringsplannen op te stellen om alle geïnventariseerde toegankelijkheidsbelemmeringen
binnen een redelijke termijn weg te werken door middel van operationele maatregelen en gecoördineerde inspan
ningen om subsystemen te vernieuwen. Omdat die nationale uitvoeringsplannen niet voldoende gedetailleerd
kunnen zijn en onderhevig zijn aan onvoorspelbare wijzigingen, moeten de lidstaten informatie blijven

(1) PB L 191 van 18.7.2008, blz. 1.
(2) Verordening (EG) nr. 881/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 tot oprichting van een Europees Spoorwegbu
reau (PB L 164 van 30.4.2004, blz. 1)
(3) Besluit C(2010) 2576 van 29 april 2010 betreffende een mandaat voor het Europees Spoorwegbureau om de technische specificaties
inzake interoperabiliteit te herzien en te ontwikkelen teneinde de werkingssfeer daarvan uit te breiden tot het volledige spoorwegsysteem
in de Unie.
4
( ) Beschikking 2008/164/EG van de Commissie van 21 december 2007 betreffende de technische specificatie inzake interoperabiliteit
„personen met beperkte mobiliteit” voor het conventionele trans-Europese spoorwegsysteem en het trans-Europees hogesnelheidsspoor
wegsysteem (PB L 64 van 7.3.2008, blz. 72).
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verstrekken over gevallen waarin voor de indienststelling van bestaande subsystemen na de vernieuwing of verbe
tering een nieuwe vergunning voor indienststelling moet worden verleend of waarin de TSI niet volledig overeen
komstig Richtlijn 2008/57/EG is toegepast.
(9)

De Unie dient gemeenschappelijke prioriteiten en criteria vast te stellen die de lidstaten in hun nationale uitvoe
ringsplannen dienen op te nemen. Dit zal bijdragen tot de geleidelijke tenuitvoerlegging van de TSI binnen een
redelijke termijn.

(10)

Om de technologische ontwikkeling te volgen en modernisering aan te moedigen moeten innovatieve oplossingen
worden gepromoot en moet de invoering van innovaties, onder bepaalde voorwaarden, worden toegestaan.
Wanneer een innovatieve oplossing wordt voorgesteld, dient de fabrikant of zijn gemachtigde uit te leggen op
welke punten deze afwijkt van de TSI en moet de oplossing door de Commissie worden beoordeeld. Indien de
oplossing positief wordt beoordeeld, stelt het Bureau de passende functionele en interfacespecificaties voor de
innovatie vast en ontwikkelt zij passende evaluatiemethodes.

(11)

Om overbodige extra kosten en administratieve last te vermijden en de uitvoering van bestaande contracten niet
te belemmeren, moet Beschikking 2008/164/EG, na de intrekking daarvan, van toepassing blijven op subsys
temen en projecten als bedoeld in artikel 9, lid 1, onder a), van Richtlijn 2008/57/EG.

(12)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 29, lid 1,
van Richtlijn 2008/57/EG ingestelde comité,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Onderwerp
Bij deze verordening wordt de technische specificatie inzake interoperabiliteit (TSI) vastgesteld met betrekking tot de
toegankelijkheid van het spoorwegsysteem in de Unie voor gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit, als
uiteengezet in de bijlage.

Artikel 2
Toepassingsgebied
1.
De TSI is van toepassing op de subsystemen infrastructuur, exploitatie en verkeersbeheer, telematicatoepassingen
en rollend materieel als beschreven in bijlage II, punt 2, van Richtlijn 2008/57/EG en in punt 2.1 van de bijlage bij deze
verordening. De TSI bestrijkt alle aspecten van deze subsystemen die relevant zijn voor de toegankelijkheid voor gehandi
capten en personen met beperkte mobiliteit.
2.

De TSI is van toepassing op de volgende netwerken:

a) het trans-Europese conventionele spoorwegsysteem als gedefinieerd in bijlage I, deel 1.1, van Richtlijn 2008/57/EG;
b) het trans-Europees hogesnelheidsspoorwegsysteem als gedefinieerd in bijlage I, deel 2.1, van Richtlijn 2008/57/EG;
c) alle andere delen van het netwerk.
Deze TSI is niet van toepassing op de in artikel 1, lid 3, van Richtlijn 2008/57/EG bedoelde gevallen.
3.
Deze TSI is van toepassing op alle nieuwe subsystemen infrastructuur of rollend materieel van het spoorwegsys
teem in de Unie, als bedoeld in lid 1, die na de in artikel 12 genoemde toepassingsdatum in gebruik worden genomen,
rekening houdend met de punten 7.1.1 en 7.1.2 van de bijlage.
4.
Deze TSI is niet van toepassing op bestaande subsystemen infrastructuur of rollend materieel van het spoorwegsys
teem in de Unie, als bedoeld in lid 1, die op de in artikel 12 genoemde uitvoeringsdatum reeds in gebruik zijn genomen
op (of deel uitmaken van) het netwerk van een lidstaat.
5.
De TSI is echter van toepassing op bestaande subsystemen infrastructuur en rollend materieel van het spoorweg
systeem in de Unie, als bedoeld in lid 1, die worden verbeterd of vernieuwd overeenkomstig artikel 20 van Richtlijn
2008/57/EG, met inachtneming van artikel 8 van deze verordening en punt 7.2 van de bijlage bij deze verordening.
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Artikel 3
Conformiteitsbeoordeling
1.
De in deel 6 van de bijlage beschreven procedures voor de conformiteitsbeoordeling van interoperabiliteitsonder
delen en subsystemen zijn gebaseerd op de bij Besluit 2010/713/EU van de Commissie (1) vastgestelde modules.
2.
Het certificaat van typeonderzoek of ontwerponderzoek voor interoperabiliteitsonderdelen blijft vijf jaar geldig.
Gedurende deze periode mogen nieuwe onderdelen van hetzelfde type zonder nieuwe conformiteitsbeoordeling in
gebruik worden genomen.
3.
Overeenkomstig Beschikking 2008/164/EG afgegeven certificaten als bedoeld in lid 2 blijven, zonder dat een
nieuwe conformiteitsbeoordeling moet worden uitgevoerd, geldig tot de oorspronkelijk vastgestelde datum. Met het oog
op de verlenging van een certificaat wordt een ontwerp of type slechts opnieuw getoetst aan de nieuwe of gewijzigde
eisen in de bijlage bij deze verordening.
4.
Universele toiletten die zijn beoordeeld op basis van de eisen van Beschikking 2008/164/EG worden niet opnieuw
beoordeeld indien zij worden ingebouwd in rollend materieel van een bestaand ontwerp als gedefinieerd in Verordening
(EU) nr. 1302/2014 van de Commissie (2).
Artikel 4
Specifieke gevallen
1.
Voor de in deel 7.3 van de bijlage omschreven specifieke gevallen wordt de interoperabiliteit overeenkomstig
artikel 17, lid 2, van Richtlijn 2008/57/EG beoordeeld aan de hand van de geldende technische voorschriften in de
lidstaat die toestemming verleent voor de indienststelling van het subsysteem waarop deze verordening betrekking heeft.
2.

Uiterlijk op 1 juli 2015 stelt elke lidstaat de andere lidstaten en de Commissie in kennis van:

a) de in lid 1 bedoelde technische voorschriften;
b) de procedure voor de beoordeling van de conformiteit en de keuringsprocedure die moeten worden gevolgd om de in
lid 1 bedoelde nationale voorschriften toe te passen;
c) de instanties die overeenkomstig artikel 17, lid 3, van Richtlijn 2008/57/EG zijn belast met de conformiteitsbeoorde
lings- en keuringsprocedures voor de in deel 7.3 van de bijlage genoemde specifieke gevallen.
Artikel 5
Project in vergevorderd stadium
Overeenkomstig artikel 9, lid 3, van Richtlijn 2008/57/EG dient elke lidstaat de Commissie binnen een jaar na de inwer
kingtreding van deze verordening in kennis te stellen van een lijst van projecten die op zijn grondgebied worden uitge
voerd en die zich in een vergevorderd stadium van ontwikkeling bevinden.
Artikel 6
Innovatieve oplossingen
1.
Technologische vooruitgang vergt soms innovatieve oplossingen die niet conform zijn met de in de bijlage vastge
stelde specificaties of waarvoor de in de bijlage geschetste beoordelingsmethode niet kan worden toegepast.
2.
Innovatieve oplossingen kunnen betrekking hebben op de subsystemen rollend materieel en infrastructuur, onder
delen daarvan en hun interoperabiliteitsonderdelen.
3.
Een fabrikant, of zijn in de Unie gevestigde gemachtigde, die een innovatieve oplossing voorstelt, verklaart op
welke punten die oplossing afwijkt van de in de bijlage vastgestelde TSI en legt deze ter beoordeling voor aan de
Commissie. De Commissie kan het Bureau verzoeken advies uit te brengen over de voorgestelde innovatieve oplossing
en, desgevallend, de belanghebbenden raadplegen.
(1) Besluit 2010/713/EU van de Commissie van 9 november 2010 inzake de modules voor de procedure voor de beoordeling van de confor
miteit, de geschiktheid voor gebruik en de EG-keuring die moeten worden toegepast in het kader van de overeenkomstig Richtlijn
2008/57/EG van het Europees Parlement en de Raad vastgestelde technische specificaties inzake interoperabiliteit (PB L 319 van
4.12.2010, blz. 1).
2
( ) Verordening (EU) nr. 1302/2014 van 18 november 2014 betreffende een technische specificatie inzake interoperabiliteit van het subsys
teem „rollend materieel — locomotieven en reizigerstreinen” van het spoorwegsysteem in de Europese Unie (Zie bladzijde 228 van dit
Publicatieblad).
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4.
De Commissie brengt advies uit over de voorgestelde innovatieve oplossing. Indien dat advies positief is, worden
de functionele en interfacespecificaties en beoordelingsmethoden ontwikkeld die in de TSI moeten worden opgenomen
om het gebruik van de innovatieve oplossing mogelijk te maken en worden deze vervolgens via de herzieningsprocedure
opgenomen in de TSI. Indien het advies negatief is, mag de innovatieve oplossing niet worden toegepast.
5.
In afwachting van de herziening van de TSI geldt het positief advies van de Commissie als een aanvaardbare wijze
van naleving van de essentiële eisen van Richtlijn 2008/57/EG en mag dat advies worden gebruikt om projecten en
subsystemen te beoordelen.

Artikel 7
Inventaris van voorzieningen
1.

Elke lidstaat zorgt ervoor dat er een inventaris van voorzieningen wordt opgesteld en ingevoerd teneinde:

a) de toegankelijkheidsbelemmeringen in kaart te brengen;
b) informatie te verstrekken aan gebruikers;
c) het proces om het spoor toegankelijk te maken te monitoren en te evalueren.
2.
Het Bureau richt een werkgroep op en organiseert de werkzaamheden daarvan; deze werkgroep wordt belast met
de opstelling van een aanbeveling betreffende de basisstructuur en minimale inhoud van de gegevens die voor de inven
taris van de voorzieningen moeten worden verzameld. Het Bureau formuleert een aanbeveling aan de Commissie over de
inhoud, het gegevensformaat, de functionele en technische architectuur, de operationele modus, de regels voor het
invoeren en raadplegen van gegevens en de regels voor de zelfbeoordeling en aanwijzing van de entiteiten die de gege
vens dienen te verstrekken. Teneinde de meest levensvatbare oplossing te kiezen wordt in die aanbeveling rekening
gehouden met de geraamde kosten en baten van alle onderzochte technische oplossingen. In de aanbeveling wordt een
tijdschema voorgesteld voor de opstelling van de inventaris van voorzieningen.
3.
Op basis van de in lid 2 bedoelde aanbeveling zal hoofdstuk 7 van de bijlage worden bijgewerkt overeenkomstig
artikel 6 van Richtlijn 2008/57/EG.
4.

Deze inventaris van voorzieningen heeft minstens betrekking op:

a) publieke zones in reizigersstations als gedefinieerd in punt 2.1.1 van de bijlage;
b) rollend materieel als gedefinieerd in punt 2.1.2 van de bijlage.
5.
De inventaris van voorzieningen wordt geactualiseerd met gegevens over nieuwe subsystemen infrastructuur en
rollend materieel en werkzaamheden voor de vernieuwing of verbetering van bestaande subsystemen infrastructuur of
rollend materieel.

Artikel 8
Nationale uitvoeringsplannen
1.
Om alle geïnventariseerde toegankelijkheidsbelemmeringen stapsgewijs weg te werken, stellen de lidstaten nationale
uitvoeringsplannen vast, die minstens de in aanhangsel C van de bijlage genoemde informatie bevatten.
2.
De nationale uitvoeringsplannen worden opgesteld op basis van bestaande nationale plannen en, indien beschik
baar, de inventaris van voorzieningen als bedoeld in artikel 7 of andere relevante en betrouwbare informatiebronnen.
De lidstaten bepalen het tempo waarin de nationale plannen worden uitgevoerd en de omvang van de maatregelen.
3.
De nationale uitvoeringsplannen bestrijken een periode van minstens 10 jaar en worden regelmatig, minstens om
de vijf jaar, bijgewerkt.
4.
In de nationale uitvoeringsplannen wordt een strategie opgenomen met prioriteiten en criteria om te bepalen welke
stations en welk rollend materieel moeten worden vernieuwd of aangepast. Die strategie wordt uitgestippeld in overleg
met de infrastructuurbeheerders, stationsbeheerders, spoorwegondernemingen en, desgevallend, andere plaatselijke auto
riteiten (waaronder plaatselijke vervoersautoriteiten). De representatieve gebruikersverenigingen, die onder meer gehandi
capten en personen met beperkte mobiliteit vertegenwoordigen, worden geraadpleegd.
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5.
De in aanhangsel B van de bijlage uiteengezette regel blijft van toepassing tot de vaststelling van het nationaal
uitvoeringsplan in de betrokken lidstaat en wordt dan vervangen door de prioriteitsregels als bedoeld in lid 4.
6.
De lidstaten dienen hun nationale uitvoeringsplannen uiterlijk 1 januari 2017 in bij de Commissie. De Commissie
publiceert de nationale uitvoeringsplannen en alle latere overeenkomstig lid 9 meegedeelde wijzigingen daarvan op haar
website en informeert de lidstaten over die plannen via het bij Richtlijn 2008/57/EG ingestelde comité.
7.
Binnen zes maanden na de voltooiing van de indieningsprocedure stelt de Commissie een vergelijkend overzicht op
van de in de nationale uitvoeringsplannen opgenomen strategieën. Op basis van dit overzicht en in samenwerking met
het adviesorgaan als bedoeld in artikel 9 bepaalt zij gemeenschappelijke prioriteiten en criteria voor de verdere tenuit
voerlegging van de TSI. Bij het herzieningsproces op grond van artikel 6 van Richtlijn 2008/57/EG worden die priori
teiten opgenomen in hoofdstuk 7 van de bijlage.
8.
De lidstaten herzien hun nationale uitvoeringsplannen overeenkomstig de in lid 7 bedoelde prioriteiten binnen
twaalf maanden na de vaststelling van de herziene TSI.
9.
Herzieningen van de nationale uitvoeringsplannen als bedoeld in lid 8 en eventuele actualiseringen daarvan als
bedoeld in lid 3 worden binnen vier weken na de goedkeuring daarvan door de lidstaten meegedeeld aan de Commissie.

Artikel 9
Adviesorgaan
1.
De Commissie richt een adviesorgaan op dat haar zal bijstaan in haar opdracht om nauwlettend toezicht uit te
oefenen op de tenuitvoerlegging van de TSI. Dit adviesorgaan wordt voorgezeten door de Commissie.
2.

Het adviesorgaan wordt uiterlijk op 1 februari 2015 opgericht en is samengesteld uit:

a) lidstaten die in het orgaan wensen te zetelen;
b) vertegenwoordigers van instanties uit de spoorwegsector;
c) representatieve vertegenwoordigers van gebruikers;
d) het Europees Spoorwegbureau.
3.

De taken van het adviesorgaan omvatten:

a) monitoren van de ontwikkeling van een basisgegevensstructuur voor de inventaris van voorzieningen;
b) de lidstaten ondersteuning bieden bij de opstelling van hun inventaris van voorzieningen en hun uitvoeringsplan;
c) de Commissie ondersteuning bieden bij het monitoren van de tenuitvoerlegging van de TSI;
d) de uitwisseling van beste praktijken faciliteren;
e) de Commissie ondersteuning bieden bij het bepalen van de gemeenschappelijke prioriteiten en criteria voor de tenuit
voerlegging van de TSI als bedoeld in artikel 8;
f) eventuele aanbevelingen doen aan de Commissie, met name om de tenuitvoerlegging van de TSI te verbeteren.
4.
Via het bij Richtlijn 2008/57/EG opgerichte comité informeert de Commissie de lidstaten over de werkzaamheden
van het adviesorgaan.

Artikel 10
Slotbepalingen
Projecten voor de vernieuwing of verbetering van rollend materieel of delen daarvan of voor de vernieuwing of verbete
ring van bestaande infrastructuur, met name stations of delen daarvan en perrons of delen daarvan, waarvoor de Unie
financiële bijstand verleent, moeten volledig aan de TSI voldoen.
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Artikel 11
Intrekking
Beschikking 2008/164/EG wordt met ingang van 1 januari 2015 ingetrokken.
Zij blijft evenwel van toepassing op:
a) overeenkomstig die beschikking vergunde subsystemen;
b) projecten voor nieuwe, vernieuwde of verbeterde subsystemen die zich op de datum waarop deze verordening wordt
gepubliceerd in een gevorderd ontwikkelingsstadium bevinden of het voorwerp uitmaken van een lopend contract;
c) nieuw rollend materieel volgens een bestaand ontwerp als bedoeld in punt 7.1.2 van de bijlage bij deze verordening.
Artikel 12
Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de
Europese Unie.
Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2015. Een vergunning voor indienststelling kan evenwel reeds vóór
1 januari 2015 worden verleend op grond van de in de bijlage bij deze verordening neergelegde TSI.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 18 november 2014.
Voor de Commissie
De voorzitter
Jean-Claude JUNCKER
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INLEIDING

Het doel van deze TSI is de toegankelijkheid van het vervoer per spoor voor personen met een handicap en
personen met beperkte mobiliteit te verbeteren.

1.1.

Technisch toepassingsgebied
Het technische toepassingsgebied van deze TSI is gedefinieerd in artikel 2, lid 1, van de verordening.

1.2.

Geografisch toepassingsgebied
Het geografische toepassingsgebied van deze TSI is gedefinieerd in artikel 2, lid 2, van de verordening.

2.

TOEPASSINGSGEBIED VAN DE SUBSYSTEMEN EN DEFINITIES

2.1.

Toepassingsgebied van de subsystemen

2.1.1.

Toepassingsgebied van het subsysteem „infrastructuur”
Deze TSI geldt voor alle openbare ruimten van stations die bestemd zijn voor het vervoer van reizigers en
die worden beheerd door de spoorwegonderneming, de infrastructuurbeheerder of de stationsbeheerder. Dit
omvat de verstrekking van informatie, de aankoop van een ticket en eventueel de afstempeling daarvan,
alsook de mogelijkheid om op de trein te wachten.

2.1.2.

Toepassingsgebied van het subsysteem „rollend materieel”
Deze TSI geldt voor rollend materieel voor het vervoer van reizigers dat onder het toepassingsgebied van de
TSI LOC&PAS valt.

2.1.3.

Toepassingsgebied van het subsysteem „exploitatie”
Deze TSI geldt voor de procedures die een coherente exploitatie van de subsystemen „infrastructuur” en
„rollend materieel” mogelijk maken voor personen met een handicap of personen met beperkte mobiliteit.

2.1.4.

Toepassingsgebied van het subsysteem „telematicatoepassingen voor reizigers”
Deze TSI geldt voor visuele en auditieve reizigersinformatiesystemen in stations en rollend materieel.

2.2.

Definitie van „persoon met een handicap en persoon met beperkte mobiliteit”
Onder „personen met een handicap of personen met beperkte mobiliteit” wordt elke persoon verstaan met
een permanente of tijdelijke fysieke, mentale, intellectuele of zintuiglijke beperking die hem, in wisselwer
king met diverse drempels, kunnen beletten volledig, effectief en op voet van gelijkheid met andere reizigers
gebruik te maken van vervoersdiensten of van wie de mobiliteit bij het gebruiken van vervoersdiensten is
beperkt door zijn leeftijd.
Het vervoer van omvangrijke voorwerpen (bijvoorbeeld fietsen en volumineuze bagage) behoort niet tot het
toepassingsgebied van deze TSI.

2.3.

Overige definities
Definities met betrekking tot rollend materieel: zie TSI LOC&PAS, punt 2.2.
Obstakelvrije route
Een obstakelvrije route is een verbinding tussen twee of meer openbare ruimten die bestemd zijn voor het
vervoer van reizigers zoals bedoeld in punt 2.1.1. Deze route kan worden gebruikt door alle personen met
een handicap en met beperkte mobiliteit. Daartoe kan de route worden onderverdeeld om beter te voorzien
in de behoeften van personen met een handicap en met beperkte mobiliteit. De combinatie van alle delen
van de obstakelvrije route vormt de route die toegankelijk is voor alle personen met een handicap en met
beperkte mobiliteit.
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Tredevrije route
Een tredevrije route is een onderverdeling van een obstakelvrije route die aan de behoeften van personen
met verminderde mobiliteit voldoet. Hoogteveranderingen worden vermeden of, indien dat niet mogelijk is,
overbrugd met hellingbanen of liften.
Tactiele symbolen en tactiele bedieningshulpmiddelen
Tactiele symbolen en tactiele bedieningshulpmiddelen zijn voorzien van reliëfpictogrammen, reliëfletters of
brailleletters.
Stationsbeheerder
„Stationsbeheerder”: een organisatorische entiteit, eventueel de infrastructuurbeheerder, in een lidstaat die
verantwoordelijk is voor het beheer van spoorwegstations.
Veiligheidsinformatie
„Veiligheidsinformatie”: informatie die vooraf aan passagiers wordt verstrekt over de manier waarop zij zich
in noodsituaties dienen te gedragen.
Veiligheidsinstructies
„Veiligheidsinstructies”: instructies die in noodsituaties aan passagiers worden verstrekt om hen duidelijk te
maken wat ze moeten doen.
Toegang op gelijke hoogte
Toegang op gelijke hoogte is de toegang van een perron naar een deur van rollend materieel waarvoor kan
worden aangetoond dat:
— de ruimte tussen de deurdrempel (of de uitschuiftrede van die deur) en het perron horizontaal gemeten
niet groter is dan 75 mm en verticaal gemeten niet groter is dan 50 mm, en
— er zich binnen het rollend materieel geen treden bevinden tussen de deurdrempel en het balkon.
3.

ESSENTIËLE EISEN

In de volgende tabellen zijn de essentiële eisen opgenomen, zoals vastgesteld in bijlage III bij Richtlijn
2008/57/EG waaraan is voldaan door de specificaties in afdeling 4 van deze TSI voor het toepassingsgebied
van deze TSI.
De essentiële eisen die niet in de tabel zijn opgenomen, zijn niet relevant voor het toepassingsgebied van
deze TSI.
Tabel 1
Essentiële eisen voor het subsysteem Infrastructuur

Parkeerfaciliteiten voor personen met een 4.2.1.1
handicap en personen met beperkte mobi
liteit

Toegankelijkheid ð1 Þ

Technische
compatibiliteit

Bescherming

van het milieu

Gezondheid

Betrouwbaarheid

Referentie
punt van deze
bijlage

en beschikbaarheid

Onderdeel van de TSI

Veiligheid

Verwijzing naar de essentiële eis in bijlage III bij Richtlijn
2008/57/EG

Infrastructuur

2.1.2

Obstakelvrije route

4.2.1.2

2.1.1

2.1.2

Deuren en ingangen

4.2.1.3

1.1.1
2.1.1

2.1.2
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Toegankelijkheid ð1 Þ

Technische
compatibiliteit

Bescherming

van het milieu

Gezondheid

Referentie
punt van deze
bijlage

Veiligheid

Onderdeel van de TSI
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Vloeren

4.2.1.4

2.1.1

2.1.2

Markering van transparante obstakels

4.2.1.5

2.1.1

2.1.2

Toiletten en luiertafels

4.2.1.6

1.1.5
2.1.1

2.1.2

Meubilair en vrijstaande apparatuur

4.2.1.7

2.1.1

2.1.2

Ticketverkoop, informatiebalies en reizi 4.2.1.8
gersassistentiepunten

2.1.1

Verlichting

2.1.1

4.2.1.9

2.7.3

2.7.1

2.1.2
2.7.5
2.1.2

Visuele informatie: bebakening, picto 4.2.1.10
grammen, gedrukte of dynamische infor
matie
2.7.3

2.7.1

2.1.2
2.7.5

2.7.1

2.1.2
2.7.5

Auditieve informatie

4.2.1.11

2.1.1

Perronbreedte en -rand

4.2.1.12

2.1.1

2.1.2

Perronkop

4.2.1.13

2.1.1

2.1.2

Instaphulpmiddelen op perrons

4.2.1.14

1.1.1

2.1.2

Spooroverpad op stations

4.2.1.15

2.1.1

2.1.2

(1) Essentiële eis van Richtlijn 2013/9/EU van de Commissie van 11 maart 2013 tot wijziging van bijlage III bij Richtlijn 2008/57/EG
(PB L 68 van 12.3.2013, blz. 55).

Tabel 2
Essentiële eisen voor het subsysteem Rollend materieel

Zitplaatsen

4.2.2.1

Rolstoelplaatsen

4.2.2.2

1.3.1
2.4.1

Toegankelijkheid

Technische
compatibiliteit

Bescherming

van het milieu

Gezondheid

Betrouwbaarheid

Referentie
punt van deze
bijlage

en beschikbaarheid

Onderdeel van de TSI

Veiligheid

Verwijzing naar de essentiële eis in bijlage III bij Richtlijn
2008/57/EG

Rollend materieel

2.4.5
2.4.5
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Deuren

4.2.2.3

1.1.1
1.1.5
2.4.1

Verlichting

4.2.2.4

2.4.1

2.4.5

Toiletten

4.2.2.5

2.4.1

2.4.5

Vrije doorgangen

4.2.2.6

Reizigersinformatie

4.2.2.7

2.4.1

Hoogteveranderingen

4.2.2.8

1.1.5

2.4.5

Leuningen

4.2.2.9

1.1.5

2.4.5

Rolstoeltoegankelijke slaapruimten

4.2.2.10

2.4.1

2.4.5

Positie van treden voor het in- en 4.2.2.11
uitstappen van de voertuigen

1.1.1

Instaphulpmiddelen

1.1.1

4.2.2.12

4.

KENMERKEN VAN DE SUBSYSTEMEN

4.1.

Inleiding

1.2

Toegankelijkheid

Technische
compatibiliteit

Bescherming

van het milieu

Gezondheid

Referentie
punt van deze
bijlage

Betrouwbaarheid

Onderdeel van de TSI
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2.4.5

1.3.1
2.7.3

2.4.2

2.4.5
2.7.1

2.4.5
2.7.5

1.5
2.4.3

2.4.5

1.5
2.4.3

2.4.5

(1) Het spoorwegsysteem van de Unie, waarop Richtlijn 2008/57/EG van toepassing is en waarvan de
subsystemen deel uitmaken, vormt een geïntegreerd systeem waarvan de samenhang moet worden
gecontroleerd. Met name dient deze samenhang te worden gecontroleerd voor de specificaties van elk
subsysteem, de interfaces daarvan met het systeem waarin het geïntegreerd is, alsmede de exploitatie- en
onderhoudsvoorschriften.
(2) De in de punten 4.2 en 4.3 omschreven functionele en technische specificaties van de subsystemen en
de interfaces daarvan vereisen geen gebruik van specifieke technologieën of technische oplossingen
behoudens waar dit strikt noodzakelijk is voor de interoperabiliteit van het spoorwegnetwerk van de
Unie. Innovatieve oplossingen voor interoperabiliteit vergen soms echter nieuwe specificaties en/of
nieuwe beoordelingsmethoden. Om technische innovatie mogelijk te maken, moeten deze specificaties
en beoordelingsmethoden worden ontwikkeld in het kader van het proces dat in artikel 6 van de veror
dening is beschreven.
(3) Rekening houdend met alle toepasselijke essentiële eisen, worden de basisparameters met betrekking tot
toegankelijkheid voor personen met een handicap en personen met beperkte mobiliteit uiteengezet voor
de subsystemen „infrastructuur” en „rollend materieel” in punt 4.2 van deze TSI. De exploitatie-eisen
en -verantwoordelijkheden zijn opgenomen in de TSI OPE en in punt 4.4 van deze TSI.
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(1) Gelet op de essentiële eisen als omschreven in afdeling 3 zijn de functionele en technische specificaties
van het subsysteem Infrastructuur met betrekking tot toegankelijkheid voor personen met een handicap
en personen met beperkte mobiliteit als volgt opgezet:
— parkeerfaciliteiten voor personen met een handicap en personen met beperkte mobiliteit,
— obstakelvrije routes,
— deuren en ingangen,
— vloeren,
— markering van transparante obstakels,
— toiletten en luiertafels,
— meubilair en vrijstaande apparatuur,
— ticketverkoop, informatiebalies en reizigersassistentiepunten,
— verlichting,
— visuele informatie: bebakening, pictogrammen, gedrukte of dynamische informatie,
— auditieve informatie,
— perronbreedte en –randen,
— perronkoppen,
— instaphulpmiddelen op perrons,
— spooroverpaden.
(2) De basisparameters die in de punten 4.2.1.1 tot en met 4.2.1.15 zijn gespecificeerd, zijn van toepassing
op het subsysteem Infrastructuur, dat in punt 2.1.1 is gedefinieerd. Deze parameters kunnen in twee
categorieën worden onderverdeeld:
— de parameters waarvoor technische details moeten worden gespecificeerd, zoals de parameters met
betrekking tot de perrons en de toegang tot de perrons. In dit eerste geval worden de basisparame
ters specifiek beschreven en worden de technische normen waaraan moet worden voldaan om aan
de eis te voldoen nader omschreven;
— de parameters waarvoor niet noodzakelijk technische normen moeten worden gespecificeerd, zoals
de hellingsgraad van hellingbanen of de eigenschappen van parkeerplaatsen. In dit tweede geval
wordt de basisparameter gedefinieerd als een functionele eis waaraan kan worden voldaan door
verscheidene technische oplossingen toe te passen.
In onderstaande tabel 3 wordt de categorie van elke basisparameter weergegeven.
Tabel 3
Categorieën van basisparameters
Basisparameter

Verstrekte technische normen

Volledig punt 4.2.1.1

Parkeerfaciliteiten voor personen met
een handicap en personen met
beperkte mobiliteit
Obstakelvrije route

Uitsluitend functionele eis

Ligging van de routes
Breedte van de obstakelvrije route
Drempels
Dubbele leuningen
Soort liften
Hoogte van brailletekens

Gedetailleerde eigenschappen

4.2.1.3 (2): Deurbreedte
4.2.1.3 (4): Hoogte van deurbedie
ningsinrichting

4.2.1.3 (1)
4.2.1.3 (3)
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Uitsluitend functionele eis

Volledig punt 4.2.1.4
Volledig punt 4.2.1.5

Toiletten en luiertafels

Volledig punt 4.2.1.6

Meubilair en vrijstaande apparatuur

Volledig punt 4.2.1.7

Ticketverkoop, informatiebalies
reizigersassistentiepunten

en 4.2.1.8 (5): Vrije doorgang voor
ontwaardingstoestellen

Verlichting

4.2.1.9 (3): Perronverlichting

4.2.1.8 (1)-(4)
4.2.1.8 (6)
4.2.1.9 (1), 4.2.1.9 (2), 4.2.1.9 (4):
Verlichting op andere plaatsen

Visuele informatie: bebakening, picto Overzicht van de te verstrekken infor Gedetailleerde eigenschappen van
visuele informatie
grammen, gedrukte of dynamische matie
informatie
Plaats van de informatie
Auditieve informatie

Volledig punt 4.2.1.11

Perronbreedte en -rand

Volledig punt 4.2.1.12

Perronkop

Volledig punt 4.2.1.13

Instaphulpmiddelen op perrons

Volledig punt 4.2.1.14

Spooroverpad
stations

4.2.1.1.

voor

reizigers

op Volledig punt 4.2.1.15

P a rke e r fac i li t ei te n vo or pe rs one n m et e en ha nd ic ap en pe rs on en m et b eperkte m obi l i te it
(1) Indien een station een eigen parkeerterrein bezit, moeten daarop zo dicht mogelijk bij een toegankelijke
ingang voldoende en aangepaste parkeerplaatsen voor personen met een handicap en personen met
beperkte mobiliteit worden ingericht.

4.2.1.2.

Ob s t ak e lv ri j e ro ute
(1) Er moet worden voorzien in obstakelvrije routes die de volgende openbare ruimten van de infrastruc
tuur met elkaar verbinden:
— haltes voor ander vervoer op het stationsterrein (bijvoorbeeld taxi's, bussen, trams, metro's, veer
boten enz.),
— parkeerplaatsen,
— toegankelijke in- en uitgangen,
— informatiebalies,
— visuele en auditieve informatiesystemen,
— ticketverkoop,
— reizigersassistentie,
— wachtruimten,
— toiletten,
— perrons.
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(2) De lengte van een obstakelvrije route moet zo kort mogelijk worden gehouden.
(3) Vloeren en grondoppervlakken van obstakelvrije routes moeten lage reflecterende eigenschappen
bezitten.
4.2.1.2.1.

Horizontaal verkeer
(1) Alle obstakelvrije routes, voetbruggen en onderdoorgangen moeten een minimale vrije breedte van
160 cm hebben, behalve op de plaatsen beschreven in de punten 4.2.1.3 (2) (deuren), 4.2.1.12 (3)
(perrons) en 4.2.1.15 (2) (overpaden).
(2) Drempels op horizontale routes moeten contrasteren met de omliggende vloer en mogen niet hoger zijn
dan 2,5 cm.

4.2.1.2.2.

Verticaal verkeer
(1) Obstakelvrije routes met een hoogteverandering moeten worden voorzien van een tredevrije route als
alternatief voor trappen voor personen met beperkte mobiliteit.
(2) Trappen op obstakelvrije routes moeten een minimumbreedte tussen de leuningen van 160 cm bezitten.
Ten minste de eerste en de laatste trede moeten worden aangegeven met een contrasterende strook en er
moeten minstens tactiele waarschuwingsindicatoren in het vloeroppervlak worden aangelegd voor de
eerste trede bovenaan de trap.
(3) Indien geen liften voorhanden zijn, moeten voor personen met een handicap en personen met beperkte
mobiliteit die geen gebruik van trappen kunnen maken hellingbanen worden aangelegd. Deze moeten
een matige helling hebben. Een steile helling is enkel toegestaan voor hellingbanen over een korte
afstand.
(4) Trappen en hellingbanen moeten aan beide kanten en op twee hoogten van leuningen zijn voorzien.
(5) Indien geen hellingbanen voorhanden zijn, moeten er liften beschikbaar zijn. Deze liften moeten ten
minste van het type 2 zijn overeenkomstig de specificatie in aanhangsel A, index 1. Liften van het type 1
zijn uitsluitend toegestaan wanneer stations worden vernieuwd of aangepast.
(6) Roltrappen en rolpaden moeten worden ontworpen in overeenstemming met de specificatie in
aanhangsel A, index 2.
(7) Spooroverpaden kunnen deel uitmaken van een obstakelvrije route, als zij voldoen aan de eisen in
punt 4.2.1.15.

4.2.1.2.3.

Routebewegwijzering
(1) Obstakelvrije routes moeten duidelijk worden bebakend met visuele informatie als beschreven in
punt 4.2.1.10.
(2) Voor slechtzienden moet de informatie op de obstakelvrije routes minimaal worden verschaft door
middel van tactiele en contrasterende indicatoren in het vloeroppervlak. Deze alinea is niet van toepas
sing op obstakelvrije routes van en naar parkeerplaatsen.
(3) Technische oplossingen zoals op afstand bediende hoorbare apparaten of telefoontoepassingen mogen
worden gebruikt als aanvulling of als alternatief. Indien zij als alternatief bedoeld zijn, worden zij als
innoverende oplossingen beschouwd.
(4) Leuningen en muren van obstakelvrije routes moeten beknopte gegevens verschaffen (perronnummers
of richtingwijzers). Deze moeten in braille of met reliëfletters op de leuning of op de muur op een
hoogte van 145 cm tot 165 cm worden aangebracht.

4.2.1.3.

De u r en e n i n gan g en
(1) Dit punt is van toepassing op alle deuren en ingangen van obstakelvrije routes, met uitzondering van
deuren naar toiletten die niet bestemd zijn voor personen met een handicap en personen met beperkte
mobiliteit.
(2) Deuren moeten een nuttige vrije minimumbreedte hebben van 90 cm en moeten kunnen worden
bediend door personen met een handicap en personen met beperkte mobiliteit.
(3) Het gebruik van handbediende, halfautomatische en automatische deuren is toegestaan.
(4) Deurbedieningsinrichtingen moeten zich op een hoogte van 80 tot 110 cm bevinden.
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Vlo ere n
(1) Alle vloeren, grondoppervlakken en traptreden moeten van het antisliptype zijn.
(2) Binnen de stationsgebouwen mogen oneffenheden in beloopbare delen van vloeren met uitzondering
van drempels, goten en tactiele indicatoren in het vloeroppervlak niet groter zijn dan 0,5 cm.

4.2.1.5.

Ma rk e r i n g v a n tr an s para nte obsta kel s
(1) Transparante obstakels op of langs reizigerspaden zoals glazen deuren of wanden moeten worden voor
zien van markeringen. Deze markeringen moeten de transparante obstakels duidelijk zichtbaar maken.
Zij zijn niet vereist wanneer andere middelen, bijvoorbeeld leuningen of continue banken, ervoor zorgen
dat reizigers niet tegen de transparante obstakels kunnen botsen.

4.2.1.6.

To i l et t en en l ui e r ta f els
(1) Indien op stations toiletten aanwezig zijn, moet minimaal één unisekstoilet rolstoeltoegankelijk zijn.
(2) Indien op stations toiletten aanwezig zijn, moeten daarin luiertafels beschikbaar zijn die voor zowel
dames als heren toegankelijk zijn.

4.2.1.7.

M eub il a i r en v r i j s taa nd e app ar atu u r
(1) Alle meubilair en vrijstaande apparatuur op stations moeten met hun achtergrond contrasteren en afge
ronde hoeken bezitten.
(2) Dit meubilair en deze vrijstaande apparatuur (met inbegrip van vrijdragende en opgehangen voor
werpen) mogen blinden en slechtzienden niet in de weg staan en moeten kunnen worden gedetecteerd
met een taststok.
(3) Op elk reizigersperron waar reizigers mogen wachten en in elke wachtruimte moet zich ten minste één
ruimte met zitplaatsen en een rolstoelplaats bevinden.
(4) Indien deze ruimte een abri is, moet deze toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers.

4.2.1.8.

T ic ke tv e rkoo p, i n fo r ma ti eb ali es en rei zi ger sa ssi sten tiep u nten
(1) Indien langs de obstakelvrije route voorzien is in bemande balies voor de verkoop van vervoersbewijzen,
het verstrekken van informatie of hulp aan reizigers, moet ten minste één balie toegankelijk zijn voor
rolstoelgebruikers en voor personen van kleine gestalte en moet ten minste één balie worden uitgerust
met een ringleidingsysteem ter ondersteuning van slechthorenden.
(2) Wanneer gebruik wordt gemaakt van een glazen plaat tussen reizigers en balie- of loketpersoneel dan
moet deze plaat kunnen worden verwijderd. Is dit niet het geval, dan moet van een intercomsysteem
gebruik worden gemaakt. De glazen plaat moet doorzichtig zijn.
(3) Wanneer gebruik wordt gemaakt van elektronische apparatuur waarop het balie- of loketpersoneel de
prijs kan zien, moet deze informatie ook zichtbaar zijn voor de persoon die de aankoop verricht.
(4) Indien op een obstakelvrije route ticketautomaten worden gebruikt, moet ten minste een van die
machines een interface bezitten die bereikbaar is voor rolstoelgebruikers en personen van kleine gestalte.
(5) Indien ontwaardingstoestellen worden gebruikt, moet ten minste één van de machines een vrije door
gang van minstens 90 cm breed hebben en geschikt zijn voor rolstoelen met een lengte tot 1 250 mm.
In het geval van vernieuwingen of aanpassingen is een minimumbreedte van 80 cm toegestaan.
(6) Indien tourniquets worden gebruikt, moet tijdens diensturen een doorgang voor personen met een
handicap en personen met beperkte mobiliteit beschikbaar zijn.

4.2.1.9.

Ver l i cht i ng
(1) De lichtsterkte in de gebieden buiten het station moet toereikend zijn om de route, hoogteverande
ringen, deuren en ingangen gemakkelijk te kunnen herkennen.
(2) De lichtsterkte langs obstakelvrije routes moet aangepast zijn aan de visuele inspanning die de reiziger
moet leveren. Er moet bijzondere aandacht worden besteed aan hoogteveranderingen, loketten en ticket
automaten, informatiebalies en beeldschermen met informatie.
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(3) De perrons moeten worden verlicht overeenkomstig de specificatie als bedoeld in aanhangsel A, index 3
en index 4.
(4) Noodverlichting moet voldoende zichtbaarheid verschaffen in het geval van een evacuatie en om brand
blus- en veiligheidsapparatuur te kunnen herkennen.
4.2.1.10.

V is ue le in fo r m at i e: be b ak e n i n g, pi ctogra mm e n, ged r ukte of dy nam is c he i nfo r m a tie
(1)

De volgende informatie moet worden verstrekt:
— veiligheidsinformatie en veiligheidsvoorschriften,
— waarschuwings-, verbods- en gebodsborden,
— treinvertrektijden,
— de aanwezigheid van stationsfaciliteiten en de routes daarheen.

(2)

Letters, symbolen en pictogrammen die in visuele informatie worden gebruikt, moeten contrasteren
met hun achtergrond.

(3)

Kruispunten en afslagen moeten duidelijk aangegeven zijn en de route zelf moet regelmatig worden
bewegwijzerd. Wegwijzers, symbolen en pictogrammen moeten consistent over de gehele route worden
toegepast.

(4)

De informatie in verband met treinvertrektijden (met inbegrip van bestemming, tussenstops, perron
nummer en tijd) moet ten minste op één plaats in het station worden weergegeven op een hoogte van
maximaal 160 cm. Deze vereiste geldt voor gedrukte en dynamische informatie.

(5)

Het lettertype van teksten moet gemakkelijk leesbaar zijn.

(6)

Alle veiligheids-, waarschuwings-, gebods- en verbodsborden moeten pictogrammen hebben.

(7)

Tactiele informatie moet voorhanden zijn in:
— toiletten, voor functionele informatie en noodoproepen,
— liften overeenkomstig de specificatie als bedoeld in aanhangsel A, index 1.

(8)

Voor de tijdsweergave in cijfers moet het 24-uursysteem worden gebruikt.

(9)

De volgende specifieke grafische symbolen en pictogrammen moeten worden voorzien van het
rolstoelsymbool overeenkomstig aanhangsel N:
— wegwijzers naar rolstoeltoegankelijke routes,
— wegwijzers naar rolstoeltoegankelijke toiletten en andere voorzieningen,
— wanneer de treinsamenstelling op het perron is aangegeven, de plaats waar de rolstoelingang zich
bevindt.
De symbolen mogen worden gecombineerd met andere (bijvoorbeeld lift, toilet enz.).

(10) Indien ringleidingen zijn aangebracht, moet dit worden aangegeven met een symbool als beschreven in
aanhangsel N.
(11) Rolstoeltoegankelijke toiletten met scharnierende handgrepen moeten een grafisch symbool hebben dat
de handgreep in de geheven en neergelaten positie toont.
(12) Er mogen niet meer dan vijf pictogrammen met elk een pijl in een bepaalde richting op eenzelfde
plaats worden aangebracht.
(13) Beeldschermen moeten voldoen aan de eisen in punt 5.3.1.1. In dit punt wordt onder „beeldscherm”
elk medium verstaan waarop dynamische informatie wordt weergegeven.
4.2.1.11.

Au d i ti ev e in for m a ti e
(1) Auditieve informatie moet ten minste een STI-PA-niveau van 0,45 hebben in overeenstemming met de
specificatie als bedoeld in aanhangsel A, index 5.

4.2.1.12.

Pe rr on b r eed t e en -r an d
(1) De gevarenzone van een perron begint aan de perronrand aan de spoorzijde en wordt gedefinieerd als
de zone waar reizigers zich niet mogen ophouden wanneer treinen voorbijrijden of aankomen.
(2) De breedte van het perron mag over de gehele lengte wisselend zijn.
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(3) De minimumbreedte van het perron zonder obstakels moet minstens gelijk zijn aan de breedte van de
gevarenzone plus de breedte van de twee vrije stroken aan elke kant van 80 cm (160 cm). Deze breedte
mag naar de perronkoppen toe taps afnemen tot 90 cm.
(4) Binnen deze vrije strook van 160 cm mogen zich obstakels bevinden. Vereiste apparatuur voor het sein
gevingsysteem en veiligheidsuitrusting worden in dit punt niet beschouwd als obstakels. De minimumaf
stand van obstakels tot de gevarenzone moet overeenstemmen met onderstaande tabel:
Tabel 4
Minimumafstand van obstakels tot de gevarenzone
Lengte van obstakels (evenwijdig aan de perronrand gemeten)

Minimumafstand tot de gevarenzone

< 1 m (noot 1) — klein obstakel

80 cm

1 m tot < 10 m — groot obstakel

120 cm

Noot 1 : Wanneer de afstand tussen twee kleine obstakels kleiner is dan 2,4 m (evenwijdig aan de rand van het
perron gemeten), moeten ze beschouwd worden als één groot obstakel.
Noot 2 : Binnen deze minimumafstand van een groot obstakel tot de gevarenzone mogen zich extra kleine obstakels
bevinden, voor zover is voldaan aan de eisen voor kleine obstakels (minimumafstand tot de gevarenzone en minimu
mafstand tot het volgende kleine obstakel).

(5) Wanneer in de trein of op het perron hulpmiddelen aanwezig zijn om rolstoelgebruikers in- of uit te
laten stappen, moet zich op de plaatsen waar deze hulpmiddelen zullen worden gebruikt een vrije
ruimte (zonder obstakels) van 150 cm bevinden tussen de rand van het hulpmiddel en de plaats waar
de rolstoelgebruiker in- of uitstapt. Voor nieuwe stations moet voor alle treinen die aan het perron
zullen stoppen aan deze eis worden voldaan.
(6) De begrenzing van de gevarenzone tegenover de perronrand aan de spoorzijde moet worden aangegeven
met visuele markeringen en tactiele indicatoren in het vloeroppervlak.
(7) De visuele markering moet een contrasterende lijn van het antisliptype met een minimumbreedte van
10 cm zijn.
(8) Tactiele indicatoren in het vloeroppervlak kunnen één van de volgende twee vormen aannemen:
— een waarschuwingspatroon dat op gevaar wijst aan de grens met de gevarenzone,
— geleidelijnen die een pad vormen aan de veilige zijde van het perron.
(9) Het materiaal aan de perronrand aan de spoorzijde moet contrasteren met de donkere kleur van het
spoor.
4.2.1.13.

Pe rr on kop
(1) De perronkop moet worden voorzien van een barrière ter voorkoming van publieke toegang of worden
aangegeven met visuele waarschuwingssymbolen en tactiele indicatoren in het vloeroppervlak met een
waarschuwingspatroon dat op gevaar wijst.

4.2.1.14.

I nst a ph ul pm id d el e n op per rons
(1) Oprijplaten moeten voldoen aan de eisen van punt 5.3.1.2.
(2) Rolstoelliften moeten voldoen aan de eisen van artikel 5.3.1.3.
(3) Instaphulpmiddelen, met inbegrip van verplaatsbare oprijplaten, die op het perron worden gestald,
moeten zodanig kunnen worden opgeslagen dat zij geen hindernis of gevaar voor de reizigers vormen.

4.2.1.15.

Re i zi g er s ov er p ad na a r pe r ro n s
(1) Spooroverpaden op stations mogen worden gebruikt als onderdeel van een tredevrije route of een obsta
kelvrije route overeenkomstig de landelijke voorschriften.
(2) Als spooroverpaden, naast andere routes, ook worden gebruikt als onderdeel van tredevrije routes,
moeten zij:
— een minimumbreedte hebben van 120 cm (minder dan 10 m lang) of 160 cm (10 m of langer),
— gematigde hellingen hebben; een steile helling is enkel toegestaan voor hellingbanen over een korte
afstand,
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— zodanig ontworpen zijn dat het kleinste wiel van een rolstoel als bepaald in aanhangsel M niet
tussen de spoorstaaf en het oppervlak van het overpad geklemd kan raken,
— indien de toegang tot spooroverpaden voorzien is van veiligheidspoortjes om te voorkomen dat
mensen de sporen onbedoeld/onbeheerst oversteken, mag de minimumbreedte van de voetpaden in
de rechte lijn en tussen de hekjes minder dan 120 cm, doch ten minste 90 cm bedragen; er moet in
voldoende manoeuvreerruimte zijn voorzien voor een rolstoelgebruiker.
(3) Als spooroverpaden worden gebruikt als onderdeel van obstakelvrije routes en dus als enige oplossing
voor alle reizigers, moeten zij:
— voldoen aan alle bovengenoemde specificaties,
— visuele en tactiele markeringen bezitten om het begin en het einde van het oppervlak van het
overpad aan te geven,
— worden bewaakt of, overeenkomstig de landelijke voorschriften, voorzien zijn van uitrusting die
blinden of slechtzienden toelaat veilig over te steken en/of worden bemand opdat blinden of slecht
zienden veilig kunnen oversteken.
(4) Indien aan één van de bovengenoemde eisen niet kan worden voldaan, mag het spooroverpad niet
worden beschouwd als onderdeel van een tredevrije route of een obstakelvrije route.
4.2.2.

Subsysteem „rollend materieel”
(1) Gelet op de essentiële eisen als omschreven in afdeling 3 zijn de functionele en technische specificaties
van het subsysteem Rollend materieel voor de toegankelijkheid voor personen met een handicap en
personen met beperkte mobiliteit als volgt opgezet:
— zitplaatsen,
— rolstoelplaatsen,
— deuren,
— verlichting,
— toiletten,
— vrije doorgangen,
— reizigersinformatie,
— hoogteveranderingen,
— leuningen,
— rolstoeltoegankelijke slaapruimten,
— tredeplaats voor het in- en uitstappen van de voertuigen.

4.2.2.1.

Z i t p l a at s en

4.2.2.1.1.

Algemeen
(1) Handgrepen, verticale leuningen of andere voorzieningen voor persoonlijke stabiliteit op het middenpad
moeten worden aangebracht op alle zitplaatsen aan het middenpad tenzij de zitplaats, met rechtop
staande rugleuning, zich op 200 mm bevindt van:
— de rugleuning van een andere zitplaats in de tegenovergestelde richting waarop een handgreep, een
verticale leuning of andere voorziening voor persoonlijke stabiliteit is aangebracht,
— een leuning of wand.
(2) Handgrepen of andere voorzieningen voor persoonlijke stabiliteit moeten worden aangebracht op een
hoogte tussen 800 en 1 200 mm boven de vloer, gemeten vanaf het midden van het nuttige deel van de
handgreep. Ze mogen niet uitsteken tot in de vrije doorgang en moeten contrasteren met de zitplaats.
(3) In ruimten met overlangs geplaatste vaste zitplaatsen moet voorzien worden in leuningen voor persoon
lijke stabiliteit. Deze leuningen moeten op een maximumafstand van 2 000 mm van elkaar op een
hoogte boven de vloer van 800 tot 1 200 mm worden geplaatst en moeten contrasteren met het inte
rieur van het voertuig.
(4) Handgrepen, leuningen en andere voorzieningen mogen geen scherpe randen hebben.
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Gereserveerde zitplaatsen

4.2.2.1.2.1. Algemeen
(1)

Minimaal 10 % van de zitplaatsen van treinstellen met vaste samenstelling of van de zitplaatsen van
afzonderlijke voertuigen moet per klasse worden gereserveerd voor personen met een handicap en
personen met beperkte mobiliteit.

(2)

Gereserveerde zitplaatsen alsook de voertuigen waarin deze zich bevinden, moeten worden aangeduid
met symbolen overeenkomstig aanhangsel N, waarbij moet worden aangegeven dat andere reizigers ze
indien nodig moeten afstaan aan personen die recht hebben op deze zitplaatsen.

(3)

Gereserveerde zitplaatsen moeten zich in de coupés en zo dicht mogelijk bij buitendeuren bevinden. In
dubbeldeksvoertuigen of -treinen mogen gereserveerde zitplaatsen zich op beide dekken bevinden.

(4)

Gereserveerde zitplaatsen moeten op zijn minst op dezelfde wijze zijn uitgerust als gewone zitplaatsen
van hetzelfde type.

(5)

Indien zitplaatsen van een bepaald type worden uitgerust met armsteunen, moeten gereserveerde
zitplaatsen van hetzelfde type worden uitgerust met beweegbare armsteunen. Dit geldt niet voor arms
teunen langs de zijwanden van het voertuig of langs een tussenwand in het geval van compartimenten.
Deze beweegbare armsteunen moeten naar boven opklappen om de zitplaats of de aangrenzende
zitplaatsen volledig toegankelijk te maken.

(6)

Gereserveerde zitplaatsen mogen niet opklapbaar zijn.

(7)

Elke gereserveerde zitplaats en de voor de gebruiker beschikbare ruimte moet voldoen aan de afbeel
dingen H1 tot en met H4 van aanhangsel H.

(8)

Het volledige nuttige zitoppervlak van de gereserveerde zitplaats moet minimaal 450 mm breed zijn
(zie afbeelding H1).

(9)

De bovenkant van elk zitkussen moet zich aan de voorzijde van de zitplaats 430 tot 500 mm boven
de vloer bevinden.

(10) De vrije ruimte boven elke zitplaats moet, vanaf de vloer gemeten, ten minste 1 680 mm bedragen,
met uitzondering van dubbeldekstreinen met bagagerekken boven de zitplaatsen. In dat geval volstaat
een vrije ruimte boven de zitplaats van gereserveerde zitplaatsen onder bagagerekken van 1 520 mm
op voorwaarde dat ten minste 50 % van de gereserveerde zitplaatsen een vrije ruimte van 1 680 mm
boven de zitplaats hebben.
(11) Bij zitplaatsen met verstelbare rugleuning gelden de maten voor de stand waarin de rugleuning zich
rechtop bevindt.
4.2.2.1.2.2. Zitplaatsen in de rijrichting
(1) Bij zitplaatsen in rijrichting (coachopstelling) moet de vrije ruimte voor de zitplaatsen overeenkomen
met de maten van afbeelding H2.
(2) De afstand tussen de voorzijde van de rugleuning en het verticale vlak door het achterste gedeelte van
de zitplaats ervoor moet minimaal 680 mm bedragen. De vereiste tussenruimte tussen de stoelen wordt
gemeten vanaf het midden van de zitplaats 70 mm boven het punt waar het zitkussen de rugleuning
raakt.
(3) Er moet zich eveneens een vrije ruimte van minimaal 230 mm tussen de voorrand van het zitkussen en
hetzelfde verticale vlak van de zitplaats ervoor bevinden.
4.2.2.1.2.3. Zitplaatsen tegenover elkaar
(1) Bij tegenover elkaar geplaatste gereserveerde zitplaatsen moet de afstand tussen de voorranden van de
zitkussens minimaal 600 mm bedragen (zie afbeelding H3). Deze afstand moet ook worden aange
houden wanneer een van de tegenovergestelde zitplaatsen geen gereserveerde zitplaats is.
(2) Bij tegenover elkaar geplaatste gereserveerde zitplaatsen met een tafel ertussen moet de vrije horizontale
ruimte tussen de voorrand van het zitkussen en de tafelrand ten minste 230 mm bedragen (zie afbeel
ding H4). Indien één van de tegenovergestelde zitplaatsen geen gereserveerde zitplaats is, kan de afstand
tot de tafel worden verkleind mits de afstand tussen de voorrand van de zitkussens 600 mm blijft
bedragen. Deze alinea is niet van toepassing op aan de zijwand gemonteerde tafels waarvan de lengte
niet tot over de hartlijn van de zitplaats aan het venster reikt.
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Ro l st oel pl aa ts e n
(1)

Afhankelijk van de lengte van de eenheid, de locomotief of het krachtvoertuig niet meegerekend, moet
de eenheid ten minste het in de onderstaande tabel aangegeven aantal rolstoeltoegankelijke plaatsen
bezitten:
Tabel 5
Minimumaantal rolstoelplaatsen per lengte van een eenheid
Lengte van de eenheid

Tot 30 m

Aantal rolstoelplaatsen per eenheid

1 rolstoelplaats

30 tot 205 m

2 rolstoelplaatsen

205 tot 300 m

3 rolstoelplaatsen

Meer dan 300 m

4 rolstoelplaatsen

(2)

In het belang van de stabiliteit moeten de rolstoelplaatsen worden ontworpen voor plaatsing in de
rijrichting of tegen de rijrichting in.

(3)

Vanaf de vloer tot een minimumhoogte van 1 450 mm moet de rolstoelplaats over de volledige lengte
700 mm breed zijn, plus een extra vrije breedte van 50 mm voor de handen aan elke zijde waar zich
een obstakel bevindt dat de handen van de rolstoelgebruiker kan hinderen bij het rijden (bv. wand of
structuur) op een hoogte van 400 mm tot 800 mm boven de vloer (indien een zijde van de rolstoel
zich aan het middenpad bevindt, vervalt de vereiste van een extra ruimte van 50 mm aan die zijde van
de rolstoel, aangezien deze ruimte al vrij is).

(4)

De minimumafstand in het langsvlak tussen het einde van de rolstoelruimte en het volgende vlak moet
overeenstemmen met aanhangsel I, afbeeldingen I1 t/m I3.

(5)

Er mag zich in de bedoelde ruimte tussen de vloer en het plafond van het voertuig niets bevinden
behalve een bagagerek, een horizontale leuning overeenkomstig de eisen van punt 4.2.2.9 die aan de
wand of aan het plafond van het voertuig is bevestigd, of een tafel.

(6)

Aan het einde van de rolstoelruimte moet een steunvoorziening of een andere geschikt steunelement
met een breedte van ten minste 700 mm zijn aangebracht. De hoogte van de structuur of het steunele
ment moet zodanig zijn dat een rolstoel die er met de achterkant tegenaan is geplaatst, niet achterover
kan kantelen.

(7)

Er mogen klapbankjes in de rolstoelruimte worden gemonteerd, mits deze in de opgeklapte stand niet
binnen de voor de rolstoel vereiste ruimte komen

(8)

Er mag geen vaste uitrusting zoals fietshaken of skihouders worden gemonteerd in de rolstoelruimte of
direct ervoor.

(9)

Naast of tegenover elke rolstoelplaats moet ten minste één zitplaats beschikbaar zijn voor een bege
leider. Deze zitplaats moet even comfortabel zijn als de andere zitplaatsen en mag zich ook aan de
andere kant van het middenpad bevinden.

(10) Met uitzondering van dubbeldekstreinen moet een rolstoelgebruiker op treinen met een ontwerpsnel
heid van meer dan 250 km/h kunnen opteren voor een zitplaats die met een beweegbare armsteun is
uitgerust. De rolstoelgebruiker moet zelf beslissen of hij van deze mogelijkheid gebruik wil maken.
Beslist hij van plaats te veranderen, dan mag de zitplaats van de begeleider naar een andere rij worden
verplaatst. Deze eis is van toepassing voor het aantal rolstoelplaatsen per eenheid zoals vermeld in
tabel 5.
(11) De rolstoelplaats moet uitgerust zijn met een noodoproepvoorziening waarmee de rolstoelgebruiker bij
gevaar iemand kan waarschuwen die de nodige hulp kan bieden.
(12) De plaats van deze inrichting moet zodanig worden gekozen dat deze gemakkelijk door de rolstoelge
bruiker in werking kan worden gesteld, zoals afgebeeld in aanhangsel L, afbeelding L1.
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(13) De noodoproepvoorziening mag niet zodanig worden aangebracht dat deze niet onmiddellijk met de
handpalm in werking kan worden gesteld, maar kan worden beschermd tegen onopzettelijk gebruik.
(14) De interface van deze inrichting moet in overeenstemming zijn met de voorschriften in punt 5.3.2.6.
(15) Naast of in de rolstoelruimte moet een symbool overeenkomstig aanhangsel N worden aangebracht
waaruit blijkt dat het om een rolstoelplaats gaat.
4.2.2.3.

Deu r en

4.2.2.3.1.

Algemeen
(1) Deze eisen zijn enkel van toepassing op deuren die toegang verlenen tot andere openbare delen van de
trein, met uitzondering van toiletdeuren.
(2) Een handbediende, voor reizigers toegankelijke deur moet met de handpalm onder een druk van ten
hoogste 20 N kunnen worden geopend en gesloten.
(3) Deurknoppen en -klinken of andere bedieningsinrichtingen moeten contrasteren met het oppervlak
waarop zij zijn aangebracht.
(4) Hun interface met reizigers moet in overeenstemming zijn met de specificaties van punt 5.3.2.1.
(5) Indien deurbedieningsinrichtingen voor openen en sluiten boven elkaar zijn aangebracht, moet de
bovenste inrichting altijd de knop voor openen zijn.

4.2.2.3.2.

Buitendeuren
(1)

Alle buitendeuren moeten in geopende stand een nuttige vrije breedte van 800 mm hebben.

(2)

Op treinen met een ontwerpsnelheid van minder dan 250 km/h moeten rolstoeltoegankelijke deuren
die toegang verlenen op gelijke hoogte als gedefinieerd in punt 2.3 in geopende stand een nuttige vrije
breedte van 1 000 mm hebben.

(3)

Alle buitendeuren moeten aan de buitenkant als zodanig gemerkt zijn en contrasteren met de rest van
de zijwand van het voertuig.

(4)

Als zodanig aangeduide buitendeuren voor rolstoelgebruikers moeten zo dicht mogelijk bij de rolstoel
plaatsen zijn aangebracht.

(5)

Buitendeuren voor rolstoelgebruikers moeten als zodanig worden aangegeven met een symbool over
eenkomstig aanhangsel N.

(6)

Binnenin het voertuig moet de plaats van de buitendeuren duidelijk worden aangeduid met een
contrasterende vloer.

(7)

Wanneer een deur voor opening wordt vrijgegeven moet dit gepaard gaan met een signaal dat binnen
en buiten de trein duidelijk hoorbaar en zichtbaar is. Dit signaal moet minimaal vijf seconden lang
worden afgegeven, tenzij de deur wordt bediend. In dat geval mag het signaal na drie seconden
ophouden.

(8)

Wanneer een deur automatisch of door de machinist of ander treinpersoneel op afstand wordt
geopend, moet het waarschuwingssignaal vanaf het ogenblik dat de deur begint te openen minimaal
drie seconden lang worden afgegeven.

(9)

Wanneer een deur automatisch of op afstand wordt gesloten, moet een waarschuwingssignaal vanaf
het ogenblik dat de deur begint te sluiten binnen en buiten de trein hoorbaar en zichtbaar zijn. Het
waarschuwingssignaal moet minimaal twee seconden lang worden afgegeven voor de deur begint te
sluiten en mag niet ophouden voor de deur gesloten is.

(10) De geluidsbron voor deursignalen moet zich in de buurt van de bedieningsinrichting bevinden of, bij
gebrek daaraan, naast de deur.
(11) Het zichtbare signaal moet zowel binnen als buiten de trein zichtbaar zijn en moet zo worden
geplaatst dat het nagenoeg niet kan worden geblokkeerd door reizigers die zich op het balkon
bevinden.
(12) Geluidssignalen voor deuren moeten in overeenstemming zijn met de specificatie in aanhangsel G.
(13) De deuren moeten kunnen worden bediend door het treinpersoneel, dan wel halfautomatisch (door
reizigers te bedienen drukknop) of automatisch zijn.
(14) De deurbedieningsinrichting moet zich naast of op de deur bevinden.
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(15) Het middelpunt van vanaf het perron te bedienen deurbedieningsinrichtingen moet zich op alle
perrons waarvoor de trein is ontworpen tussen 800 en 1 200 mm boven het perron bevinden. Indien
de trein ontworpen is voor een enkele perronhoogte, moet het middelpunt van vanaf het perron te
bedienen deurbedieningsinrichtingen zich tussen 800 en 1 100 mm boven die perronhoogte bevinden.
(16) Het middelpunt van vanaf het balkon te bedienen deurbedieningsinrichtingen voor buitendeuren moet
zich tussen 800 en 1 100 mm boven de vloer van het voertuig bevinden.
4.2.2.3.3.

Binnendeuren
(1) Automatische en halfautomatische deuren moeten voorzien zijn van een beklemmingsbeveiliging.
(2) Binnendeuren voor rolstoelgebruikers moeten een nuttige vrije minimumbreedte hebben van 800 mm.
(3) De kracht die nodig is om een handbediende deur te openen of te sluiten mag niet meer dan 60 N
bedragen.
(4) Het middelpunt van vanaf het balkon te bedienen deurbedieningsinrichtingen moet zich tussen 800 en
1 100 mm boven de vloer van het voertuig bevinden.
(5) Automatische verbindingsdeuren moeten hetzij synchroon openen en sluiten of de tweede deur moet
automatisch een naderende persoon detecteren en open gaan.
(6) Wanneer de deur voor meer dan 75 % uit transparant materiaal bestaat, moet deze van duidelijke
visuele markeringen zijn voorzien.

4.2.2.4.

Ve r l i c ht i n g
(1) De minimale waarden van de gemiddelde lichtsterkte in de reizigersruimten moeten in overeenstemming
zijn met punt 4.1.2 van de specificatie als bedoeld in aanhangsel A, index 6. De eisen ten aanzien van
de uniformiteit van deze waarden gelden niet voor de conformiteit met deze TSI.

4.2.2.5.

To i l et t en
(1) Wanneer de trein toiletten heeft, moet een universeel toilet vanaf de rolstoelplaats kunnen worden
bereikt.
(2) Standaardtoiletten moeten voldoen aan de vereisten in de punten 5.3.2.2 en 5.3.2.3.
(3) Universele toiletten moeten voldoen aan de vereisten in de punten 5.3.2.2 en 5.3.2.4.
(4) Wanneer de trein toiletten heeft, moeten daarin luiertafels beschikbaar zijn. Indien geen gescheiden
babyvoorzieningen voorhanden zijn of indien gescheiden babyvoorzieningen voorhanden zijn die niet
toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers, moeten luiertafels beschikbaar zijn in de universele toiletten.
Deze moeten voldoen aan de vereisten in punt 5.3.2.5.

4.2.2.6.

Vr i j e d oo rga n g en
(1) Vrije doorgangen moeten gerekend vanaf de ingang van het voertuig als volgt worden uitgevoerd:
— doorheen de voertuigen overeenkomstig afbeelding J1 van aanhangsel J,
— tussen gekoppelde voertuigen van een treinstel, overeenkomstig afbeelding J2 van aanhangsel J,
— naar en vanuit rolstoeltoegankelijke deuren, rolstoelplaatsen en rolstoeltoegankelijke ruimten, met
inbegrip van eventuele slaapruimten en universele toiletten, overeenkomstig afbeelding J3 van
aanhangsel J.
(2) De vereiste minimumhoogte hoeft niet te worden gecontroleerd in:
— alle ruimte van dubbeldekstreinen,
— loopbruggen en deuren van treinen met één dek.
In deze ruimten is een gereduceerde vrije hoogte toegestaan als gevolg van structurele beperkingen
(profiel, fysieke ruimte).
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(3) Naast de rolstoelplaats en op andere plaatsen waar rolstoelen 180° moeten kunnen draaien, moet in een
keerplek met een minimumdiameter van 1 500 mm worden voorzien. De rolstoelplaats mag binnen de
draaicirkel vallen.
(4) Indien een rolstoelgebruiker van richting moet veranderen, moet de breedte van de vrije doorgang van
beide gangen in overeenstemming zijn met tabel K1 van aanhangsel K.
4.2.2.7.

R ei zi g e rs i nfo r m a ti e

4.2.2.7.1.

Algemeen
(1) De volgende informatie moet worden verstrekt:
— veiligheidsinformatie en veiligheidsvoorschriften
— auditieve veiligheidsinstructies in combinatie met zichtbare signalen in noodgevallen
— waarschuwings-, verbods- en gebodsborden
— informatie over de reisweg, met inbegrip van informatie over vertragingen en ongeplande haltes
— informatie betreffende de faciliteiten aan boord
(2) Visuele informatie moet goed tegen de achtergrond afsteken.
(3) Het lettertype van teksten moet gemakkelijk leesbaar zijn.
(4) Voor de tijdsweergave in cijfers moet het 24-uursysteem worden gebruikt.

4.2.2.7.2.

Bewegwijzering, pictogrammen en tactiele informatie
(1) Alle veiligheids-, waarschuwings-, gebods- en verbodsborden moeten pictogrammen hebben en worden
ontworpen overeenkomstig de specificatie als bedoeld in aanhangsel A, index 7.
(2) Er mogen niet meer dan vijf pictogrammen met elk een pijl in een bepaalde richting op eenzelfde naast
elkaar worden aangebracht.
(3) De volgende specifieke pictogrammen moeten worden voorzien van het rolstoelsymbool overeenkom
stig aanhangsel N:
— wegwijzers naar rolstoeltoegankelijke voorzieningen,
— wegwijzers buiten de trein naar een rolstoeltoegankelijke deur,
— wegwijzers naar de rolstoelplaats in de treinen,
— wegwijzer naar universele toiletten.
De symbolen mogen worden gecombineerd met andere (bijvoorbeeld voertuignummer, toilet enz.).
(4) Indien ringleidingen zijn aangebracht, moet dit worden aangegeven met een pictogram overeenkomstig
aanhangsel N.
(5) Universele toiletten met scharnierende handgrepen moeten een pictogram hebben dat de handgreep in
de geheven en neergelaten positie toont.
(6) Indien in het voertuig gereserveerde zitplaatsen aanwezig zijn, moet het nummer of de letter van het
voertuig (als gebruikt in het reserveringssysteem) aan de buitenkant op of naast alle toegangsdeuren
worden vermeld. Het nummer of de letter moet worden vermeld in tekens die niet kleiner mogen zijn
dan 70 mm en steeds zichtbaar moeten zijn, ongeacht of de deur open of toe is.
(7) Wanneer de zitplaatsen zijn aangeduid met nummers of letters, moet het nummer of de letter van de
zitplaats op of naast elke zitplaats worden vermeld in tekens die niet kleiner mogen zijn dan 12 mm.
Dergelijke nummers en letters moeten contrasteren met hun achtergrond.
(8) Tactiele informatie moet voorhanden zijn in:
— toiletten en rolstoeltoegankelijke slaapruimten, voor functionele aanwijzingen en, eventueel, de
noodoproepvoorziening,
— rollend materieel, op de deurbedieningsinrichting van toegangsdeuren voor reizigers en noodoproep
voorzieningen.
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Dynamische visuele informatie
(1) Naast per twee rijtuigen ten minste één van de toegangsdeuren voor reizigers moet minimaal om het
voertuig op de zijkant daarvan het station van bestemming of de reisroute worden aangegeven.
(2) Indien op het perron om de 50 m of minder gebruik wordt gemaakt van een dynamisch informatiesys
teem en het station van bestemming of de reisroute eveneens op de kop van de trein zijn aangegeven, is
het aangeven van bestemming en route op de zijkanten van de voertuigen niet verplicht.
(3) Het station van bestemming en de reisroute moeten in elk voertuig worden aangegeven.
(4) Het volgende station waar de trein stopt, moet zodanig worden aangegeven dat dit zichtbaar is vanaf
ten minste 51 % van de zitplaatsen in het voertuig, met inbegrip vanaf 51 % van de gereserveerde
zitplaatsen, en vanaf alle rolstoelplaatsen.
(5) Deze informatie moet ten minste twee minuten voor de trein op een station aankomt worden getoond.
Wanneer het volgende station minder dan twee minuten rijden weg is, moet deze informatie onmiddel
lijk na het vertrek uit het vorige station worden getoond.
(6) De vereiste om het station van bestemming en het volgende station zichtbaar te maken vanaf 51 % van
de zitplaatsen geldt niet voor coupévoertuigen waarvan de coupés over ten hoogste acht zitplaatsen
beschikken en zich aan een gangpad bevinden. Deze informatie moet evenwel zichtbaar zijn voor reizi
gers die buiten een coupé in het gangpad verblijven en personen op een rolstoelplaats.
(7) De informatie betreffende het volgende station mag naast het station van bestemming worden getoond.
Zodra de trein tot stilstand is gebracht, mag evenwel uitsluitend het station van bestemming worden
getoond.
(8) Bij gebruik van een automatisch systeem moet het mogelijk zijn onjuiste of misleidende informatie te
corrigeren of te verwijderen.
(9) Beeldschermen aan de binnen- en buitenzijde van een trein moeten voldoen aan de vereisten van
punt 5.3.2.7. In dit punt wordt onder „beeldscherm” elk medium verstaan waarop dynamische infor
matie wordt weergegeven.

4.2.2.7.4.

Dynamische auditieve informatie
(1) De trein moet uitgerust zijn met een omroepinstallatie die door de machinist of het personeel met speci
fieke verantwoordelijkheid voor de reizigers hetzij voor dienstmeldingen of noodmeldingen wordt
gebruikt.
(2) De omroepinstallatie mag handmatig bediend, automatisch of voorgeprogrammeerd zijn. Bij gebruik
van een automatische omroepinstallatie moet het mogelijk zijn om onjuiste of misleidende informatie te
corrigeren of te verwijderen.
(3) De omroepinstallatie moet de eindbestemming en het volgende station kunnen aankondigen, hetzij bij
elke halte, hetzij bij vertrek na elke halte.
(4) De omroepinstallatie moet worden gebruikt om ten minste twee minuten voor aankomst het volgende
station aan te kondigen. Wanneer het volgende station minder dan twee minuten rijden weg is, moet
deze informatie onmiddellijk na het vertrek van het vorige station worden aangekondigd.
(5) Auditieve informatie moet ten minste een STI-PA-niveau van 0,45 hebben in overeenstemming met de
specificatie als bedoeld in aanhangsel A, index 5. De omroepinstallatie moet voor elke zit- en rolstoel
plaats aan deze vereiste voldoen.

4.2.2.8.

Ho og t ev e ra nd e r i n gen
(1) Treden binnen de treinen (en dus niet de in- en uitstaptreden) mogen, gemeten aan de lengteas van de
trap, ten hoogste 200 mm hoog en moeten minimaal 280 mm diep zijn. Voor dubbeldekstreinen mag
deze waarde voor trappen naar het boven- en benedendek tot 270 mm worden teruggebracht.
(2) Ten minste de eerste en de laatste trede moeten worden aangegeven met een contrasterende strook met
een breedte tussen 45 en 55 mm. De strook moet over de volle breedte van de treden op zowel de vooren bovenkant van de tredeneus worden aangebracht.
(3) Trappen met meer dan drie treden moeten aan beide kanten en op twee hoogten van leuningen zijn
voorzien. De bovenste leuning moet zich tussen 850 en 1 000 mm boven de vloer bevinden. De
onderste leuning moet zich tussen 500 en 750 mm boven de vloer bevinden.
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(4) Trappen met één, twee of drie treden moeten aan beide kanten met ten minste één leuning of een
andere voorziening voor persoonlijke stabiliteit worden uitgerust.
(5) Leuningen moeten voldoen aan de vereisten in punt 4.2.2.9.
(6) Tussen het balkon van een rolstoeltoegankelijke buitendeur, de rolstoelplaats, een universele slaapcoupé
en het universele toilet mogen zich geen treden bevinden, met uitzondering van een drempelstrip van
maximum 15 mm hoogte of tenzij er in een lift is voorzien om de trede te overschrijden. De lift moet
voldoen aan de eisen van punt 5.3.2.10.
(7) Hellingen in rollend materieel moeten aan de volgende voorschriften voldoen:
Tabel 6
Maximumhelling in rollend materieel
Hellinglengte

Maximumhelling (°)

Maximumhelling (%)

Paden tussen het balkon van een rolstoeltoegankelijke buitendeur, de rolstoelplaats, een rolstoeltoeganke
lijke slaapruimte en het universele toilet
Tot 840 mm in voertuigen met één dek

6,84

12

Tot 840 mm in dubbeldeksvoertuigen

8,5

15

> 840 mm

3,58

6,25

> 1 000 mm

6,84

12

600 t/m 1 000 mm

8,5

15

Minder dan 600 mm

10,2

18

Andere delen van de trein

Noot : Hellingen moeten worden gemeten met een op recht en vlak spoor stilstaand voertuig.

4.2.2.9.

Le un in g e n
(1) Leuningen moeten een ronde doorsnede hebben met een buitendiameter van 30 tot 40 mm. Zij moeten
op een minimumafstand van 45 mm van enigerlei ander oppervlak, bevestigingspunten niet meegere
kend, aangebracht zijn.
(2) De straal van een gebogen leuning tot de binnenkant van de boog moet minimaal 50 mm bedragen.
(3) Alle leuningen moeten contrasteren met hun achtergrond.
(4) Openingen van buitendeuren moeten worden voorzien van leuningen aan beide zijden. Deze moeten
aan de binnenzijde van de deuropening en zo dicht mogelijk bij de buitenwand van het voertuig worden
gemonteerd. Hierop kan een uitzondering worden gemaakt voor één zijde van de deuropening, indien
deze is uitgerust met een inrichting zoals een meegevoerde lift.
(5) Deze leuningen moeten:
— voor alle buitendeuren verticale leuningen zijn die tussen 700 tot 1 200 mm boven de drempel van
de eerste trede reiken,
— voor deuropeningen met meer dan twee treden extra leuningen zijn op een hoogte tussen 800 en
900 mm boven de eerste opstap en evenwijdig aan de lijn van de tredeneus.
(6) Indien de vrije doorgang van de loopbrug smaller dan 1 000 mm en langer dan 2 000 mm is, moet
worden voorzien in handgrepen of leuningen in of naast de loopbruggen tussen de voertuigen die door
de reizigers mogen worden gebruikt.
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(7) Indien de vrije doorgang van de loopbrug 1 000 mm of breder is, moet de loopbrug worden voorzien
van handgrepen of leuningen.
4.2.2.10.

Ro l s to el to ega n k el ij k e s l aa pr u i m ten
(1)

In een trein met slaapcoupés voor reizigers moet worden voorzien in een voertuig met ten minste één
rolstoeltoegankelijke slaapruimte.

(2)

Indien de trein meer dan één voertuig met slaapcoupés heeft, moet er in ten minste twee rolstoeltoe
gankelijke slaapruimten worden voorzien.

(3)

Een voertuig met rolstoeltoegankelijke slaapruimten moet aan de buitenkant van de desbetreffende
deur van het voertuig en de rolstoeltoegankelijke slaapruimte als zodanig kenbaar worden gemaakt
met een symbool overeenkomstig aanhangsel N.

(4)

Het interieur van rolstoeltoegankelijke slaapruimten moet voldoen aan de vereisten van punt 4.2.2.6
ten aanzien van te verwachten handelingen van rolstoelgebruikers in slaapruimten.

(5)

De slaapcoupé moet voorzien zijn van ten minste twee noodoproepvoorzieningen die bij activering
een signaal versturen naar iemand die hulp kan bieden, waarbij geen communicatieverbinding tot
stand moet worden gebracht.

(6)

De interface van deze noodoproepvoorzieningen moet in overeenstemming zijn met de voorschriften
in punt 5.3.2.6.

(7)

De ene noodoproepvoorziening moet op een hoogte van maximaal 450 mm gemeten van de vloer tot
het midden van de inrichting worden aangebracht. Deze inrichting moet zodanig worden geplaatst dat
deze door gemakkelijk kan worden bereikt door een persoon die op de vloer ligt.

(8)

De andere noodoproepvoorziening moet op een hoogte tussen 600 en 800 mm gemeten van de vloer
tot het midden van de inrichting worden aangebracht.

(9)

Beide noodoproepvoorzieningen moeten op verschillende wanden van de slaapcoupé worden aange
bracht.

(10) De noodoproepvoorzieningen moeten een zodanige vorm en kleur hebben dat ze terstond van andere
bedieningshulpmiddelen in de slaapcoupé te onderscheiden zijn en moeten contrasteren met de achter
grond.
4.2.2.11.

Tre d e pl aa ts voor he t i n - e n u i tst appe n v an de voer tu i gen

4.2.2.11.1. Algemene eisen
(1) Er moet worden aangetoond dat het middelpunt van de tredeneus van elke toegangsdeur voor reizigers
aan beide zijden van een voertuig — dat in rijvaardige toestand verkeert, nieuwe wielen bezit en zich
midden op het spoor bevindt — zich binnen het vlak bevindt dat op onderstaande afbeelding 1 wordt
aangeduid als „de tredeplaats”.

Afbeelding 1

12.12.2014

Publicatieblad van de Europese Unie

NL

L 356/137

(2) De waarden van bq0, δh, δν+ en δν- zijn afhankelijk van het type perron waar het rollend materieel moet
stoppen. Deze waarden luiden als volgt:
— bq0 moet worden berekend op basis van de spoorwijdte waarop de trein moet rijden in overeen
stemming met de specificatie als bedoeld in aanhangsel A, index 8. De spoorwijdten zijn gedefini
eerd in hoofdstuk 4.2.3.1 van TSI INF,
— δh, δν+ en δν- zijn gedefinieerd in de tabellen 7 t/m 9.
Tabel 7 voor alle rollend materieel dat in normale exploitatieomstandigheden aan perrons met
een hoogte van 550 mm moet stoppen:
Tabel 7
Waarden van δh, δν+ en δν- voor een perron van 550 mm
δh mm

δν+ mm

δν- mm

op een recht, vlak spoor

200

230

160

op een spoor met een boogstraal van 300 m

290

230

160

Tabel 8 voor alle rollend materieel dat in normale exploitatieomstandigheden aan perrons met
een hoogte van 760 mm moet stoppen:
Tabel 8
Waarden van δh, δν+ en δν- voor een perron van 760 mm
δh mm

δν+ mm

δν- mm

op een recht, vlak spoor

200

230

160

op een spoor met een boogstraal van 300 m

290

230

160

Tabel 9 voor alle rollend materieel dat in normale exploitatieomstandigheden zowel aan perrons
met een hoogte van 760 mm als perrons met een hoogte van 550 mm moet stoppen en twee of
meer instaptreden bezit:
Voor één trede gelden de waarden van bovenstaande tabel 7 en voor de volgende trede naar de binnen
kant van het voertuig gelden de volgende waarden op basis van een nominale perronhoogte van
760 mm:
Tabel 9
Waarden van δh, δν+ en δν- voor de tweede trede vanaf een perron van 760 mm
δh mm

δν+ mm

δν- mm

op een recht, vlak spoor

380

230

160

op een spoor met een boogstraal van 300 m

470

230

160

(3) In de op grond van punt 4.2.12 van de TSI LOC&PAS verplichte technische documentatie worden de
hoogte en de rand vermeld van het theoretisch perron op een verticale afstand (δν+) van 230 mm en
een horizontale afstand (δh) van 200 mm ten opzichte van het punt in het midden van de tredeneus
van de laagste trede van het voertuig op recht en vlak spoor.
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4.2.2.11.2. In- en uitstaptreden
(1) Alle in- en uitstaptreden moeten antislip zijn en een nuttige vrije lengte hebben die even groot is als de
deuropening.
(2) De binnen het voertuig liggende instaptreden moeten een minimale diepte van 240 mm tussen de verti
cale randen van de trede en een maximale hoogte van 200 mm hebben. De hoogte van elke trede mag
maximaal 230 mm bedragen wanneer kan worden aangetoond dat hiermee één trede kan worden uitge
spaard.
(3) De hoogte van de treden moet gelijk zijn.
(4) Ten minste de eerste en de laatste trede moeten worden aangegeven met een contrasterende strook met
een breedte tussen 45 en 55 mm. De strook moet over minimaal 80 % van de breedte van de treden op
de bovenkant van de tredeneus worden aangebracht. Een soortgelijke strook moet de voorkant van de
laatste trede aangeven bij het instappen.
(5) Een vaste of beweegbare buitenliggende instaptrede mag tussen de treden maximaal 230 mm hoog zijn
en moet minstens 150 mm diep zijn.
(6) Indien een opstap is aangebracht die een voortzetting van een deurdrempel tot buiten het voertuig is en
er geen hoogteverschil tussen de opstap en de vloer van het voertuig bestaat, wordt de opstap voor de
toepassing van deze specificatie niet als een trede beschouwd. Een minimaal hoogteverschil van maxi
maal 60 mm tussen de vloer aan de deurdrempel en de buitenkant van het voertuig voor het geleiden
en afdichten van de deur is eveneens toegestaan en mag niet worden beschouwd als een trede.
(7) De toegang tot het balkon van het voertuig mag maximaal vier treden hebben; een daarvan mag extern
zijn.
(8) Rollend materieel dat onder normale exploitatieomstandigheden aan perrons met een hoogte van
minder dan 380 mm moet stoppen en waarvan de toegangsdeuren voor reizigers zich boven de draai
stellen bevinden, moet niet voldoen aan de punten (2) en (5) hierboven, mits kan worden aangetoond
dat hiermee een meer gelijkmatige verdeling van de hoogte van de treden kan worden bereikt.
4.2.2.12.

I ns ta ph u l p m i d d el en
(1) Instaphulpmiddelen, met inbegrip van verplaatsbare oprijplaten, moeten zodanig kunnen worden
bewaard dat zij de rolstoel of het mobiliteitshulpmiddel van een reiziger niet kunnen raken of bij een
plotselinge remming geen gevaar voor reizigers kunnen opleveren.
(2) De volgende soorten instaphulpmiddelen in rollend materieel mogen worden gebruikt overeenkomstig
de regels in punt 4.4.3:

4.2.2.12.1. Beweegbare trede en rolstoelbrug
(1) Een beweegbare trede is een intrekbaar onderdeel van het voertuig dat onder het niveau van de deur
drempel ligt en dat automatisch tegelijk met het openen en sluiten van de deur wordt uitgestoken c.q.
ingetrokken.
(2) Een rolstoelbrug is een intrekbaar onderdeel van het voertuig dat zo dicht mogelijk op het niveau van
de deurdrempel ligt en dat automatisch tegelijk met het openen en sluiten van de deur geactiveerd
wordt.
(3) Een beweegbare trede of rolstoelbrug die in uitgestoken toestand buiten profiel is, mag alleen worden
gebruikt wanneer de trein stilstaat.
(4) De beweegbare trede of rolstoelbrug moet volledig uitgestoken zijn voor de deur wordt geopend; de
trede of brug mag pas worden ingetrokken wanneer de deur voor reizigers gesloten is.
(5) Beweegbare treden en rolstoelbruggen moeten voldoen aan de eisen van punt 5.3.2.8.
4.2.2.12.2. Meegevoerde oprijplaat
(1) Een meegevoerde oprijplaat is een inrichting die tussen de deurdrempel van het voertuig en het perron
wordt geplaatst. Deze kan handmatig bediend worden, dan wel halfautomatisch of automatisch zijn.
(2) Meegevoerde oprijplaten moeten voldoen aan de eisen van punt 5.3.2.9.
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4.2.2.12.3. Meegevoerde lift
(1) Een meegevoerde lift is een in de deuropening van een voertuig geïntegreerde voorziening om het maxi
male hoogteverschil tussen de vloer van het voertuig en het perron te overbruggen.
(2) Met de lift in de geborgen positie moet de deuropening een nuttige minimumbreedte hebben overeen
komstig punt 4.2.2.3.2.
(3) Meegevoerde liften moeten voldoen aan de voorschriften van punt 5.3.2.10.
4.3.

Functionele en technische specificaties van de raakvlakken

4.3.1.

Raakvlakken met het subsysteem Infrastructuur
Tabel 10
Raakvlak met het subsysteem „infrastructuur”
Raakvlak met het subsysteem Infrastructuur
TSI PRM

TSI INF

Parameter

Punt

Positie treden voor het
uitstappen van de voertuigen

in-

en 4.2.2.11

Specifieke gevallen met betrekking tot 7.3.2.6
de positie van de treden voor het inen uitstappen van de voertuigen
4.3.2.

Parameter

Perrons

Punt

4.2.9

Specifieke gevallen met betrekking tot 7.7
perrons

Interfaces met het subsysteem Rollend materieel
Tabel 11
Raakvlak met het subsysteem Rollend materieel
Raakvlak met het subsysteem Rollend materieel
TSI PRM

TSI LOC&PAS

Parameter

Subsysteem „rollend materieel”
4.3.3.

Punt

4.2.2

Parameter

Reizigersaspecten

Punt

4.2.5

Raakvlakken met het subsysteem Telematicatoepassingen voor reizigers
Tabel 12
Raakvlak met het subsysteem Telematicatoepassingen voor reizigers
Raakvlak met het subsysteem Telematicatoepassingen voor reizigers
TSI PRM
Parameter

Toegankelijkheid van stations
Hulp bij het in- en uitstappen

TSI TAP
Punt

4.4.1

Parameter

Punt

Informatie over vervoer van en 4.2.6
bijstand aan personen met een
handicap en personen met beperkte
mobiliteit
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Raakvlak met het subsysteem Telematicatoepassingen voor reizigers
TSI PRM
Parameter

4.4.

TSI TAP
Punt

Parameter

Punt

Hulp bij het in- en uitstappen

4.4.2

Informatie over vervoer van en 4.2.6
bijstand aan personen met een
handicap en personen met beperkte
mobiliteit

Toegang en boeking

4.4.2

Verwerking
boeking

Visuele informatie

4.2.1.10

Informatie in het station

4.2.12

Auditieve informatie

4.2.1.11

Informatie in het station

4.2.12

Reizigersinformatie

4.2.2.7

Informatie in het voertuig

4.2.13

van

beschikbaarheid/ 4.2.9

Bedrijfsvoorschriften
De volgende bedrijfsvoorschriften maken geen deel uit van de toetsing van subsystemen.
Deze TSI specificeert geen evacuatievoorschriften, maar bepaalt uitsluitend de technische eisen. Het doel van
de technische eisen ten aanzien van infrastructuur en rollend materieel is het evacueren van alle reizigers,
met inbegrip van personen met een handicap en personen met beperkte mobiliteit, vergemakkelijken.

4.4.1.

Subsysteem Infrastructuur
Gelet op de essentiële eisen als omschreven in afdeling 3 luiden de bedrijfsvoorschriften voor het subsys
teem Infrastructuur met betrekking tot toegankelijkheid voor personen met een handicap en personen met
beperkte mobiliteit als volgt:
— Algemeen
De infrastructuur- of de stationsbeheerder moet over schriftelijk vastgelegde beleidsmaatregelen
beschikken die waarborgen dat alle personen met een handicap en personen met beperkte mobiliteit
tijdens de diensturen toegang hebben tot de infrastructuur in overeenstemming met de technische eisen
van de deze TSI. Tevens moeten deze beleidsmaatregelen stroken met het beleid van spoorwegonderne
mingen die van deze faciliteiten gebruik wensen te maken (zie punt 4.4.2). Het beleid moet ten uitvoer
worden gelegd door middel van duidelijke informatie aan het personeel, procedures en opleiding. Het
infrastructuurbeleid moet voorzien in bedrijfsvoorschriften voor de onderstaande situaties, maar mag
niet daartoe worden beperkt:
— Toegankelijkheid van stations
De bedrijfsvoorschriften moeten voorzien in het verstrekken van informatie inzake de toegankelijkheid
van alle stations.
— Onbemande stopplaatsen — ticketverkoop visueel gehandicapte reizigers
Voor de kaartverkoop met ticketautomaten op onbemande stopplaatsen moeten bedrijfsvoorschriften
worden opgesteld en toegepast (zie punt 4.2.1.8). In dit geval moeten voor visueel gehandicapten te allen
tijde alternatieve middelen voor de aanschaf van een vervoersbewijs beschikbaar zijn (in de trein of op
het station van aankomst bijvoorbeeld).
— Kaartcontrole — tourniquets
Bij gebruik van tourniquets voor kaartcontrole moeten personen met een handicap of personen met
beperkte mobiliteit in de gelegenheid worden gesteld zich op aangepaste wijze op het bezit van een
geldig vervoersbewijs te laten controleren. Dit speciale controlepunt moet toegankelijk zijn voor rolstoel
gebruikers en de controle kan worden uitgeoefend door het personeel of een automaat.
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— Perronverlichting
De verlichting op een perron mag worden uitgeschakeld als er geen treinen worden verwacht.
— Coherentie in visuele en auditieve informatie
De voorschriften moeten zodanig zijn dat de coherentie tussen essentiële visuele en auditieve informatie
gewaarborgd is (zie punten 4.2.1.10 en 4.2.1.11). Omroepend personeel moet ter wille van de volledige
coherentie van essentiële informatie volgens standaardprocedures te werk gaan.
Reisinformatie mag geen reclame bevatten.
Noot: Algemene informatie betreffende openbare vervoersdiensten wordt in dit punt niet als reclame
beschouwd.
— Systemen voor verstrekking van informatie op aanvraag
Indien op stations geen omroepinstallatie voorhanden is voor het verstrekken van auditieve informatie
(zie punt 4.2.1.11) moet worden voorzien in een ander kanaal waar reizigers auditieve informatie
kunnen krijgen (bijvoorbeeld een bemand of automatisch informatienummer).
— Perron — rolstoelbruggebied
De spoorwegonderneming en de infrastructuurbeheerder dan wel de stationsbeheerder moeten in onder
ling overleg overeenkomen op welk gedeelte van het perron het instaphulpmiddel zal worden gebruikt,
rekening houdend met veranderingen van treinsamenstelling.
In de bedrijfsvoorschriften moet, waar mogelijk, de plaats waar de treinen tot stilstand worden gebracht
worden bepaald aan de hand van deze rolstoelbruggebieden.
— Veiligheid van handbediende of aangedreven instaphulpmiddelen
De bediening van instaphulpmiddelen door stationspersoneel moet aan bedrijfsvoorschriften gebonden
zijn (zie punt 4.2.1.14).
Met name het gebruik door het personeel van de beweegbare veiligheidsbarrière van rolstoelliften moet
in de bedrijfsvoorschriften zijn opgenomen (zie punt 4.2.1.14).
De bedrijfsvoorschriften moeten waarborgen dat het personeel in staat is rolstoelliften veilig te bedienen
(uit- en inklappen, heffen, neerlaten en wegbergen) — zie punt 4.2.1.14).
— Hulp bij het in- en uitstappen
De bedrijfsvoorschriften moeten waarborgen dat het personeel zich ervan bewust is met dat personen
met een handicap en personen met beperkte mobiliteit bij het in- en uitstappen hulp nodig kunnen
hebben en deze hulp waar nodig verlenen.
De voorwaarden waaronder hulp aan personen met een handicap en personen met beperkte mobiliteit
wordt verleend, zijn vastgesteld in Verordening (EG) nr. 1371/2007 (1).
— Bewaakte spooroverpaden
Indien het gebruik van bewaakte overpaden is toegestaan, moeten de bedrijfsvoorschriften waarborgen
dat het personeel belast met de bewaking daarvan personen met een handicap en personen met beperkte
mobiliteit bij het oversteken de nodige hulp verlenen.
4.4.2.

Subsysteem Rollend materieel
Gelet op de essentiële eisen als omschreven in afdeling 3 luiden de bedrijfsvoorschriften voor het subsys
teem Rollend materieel met betrekking tot toegankelijkheid voor personen met een handicap en personen
met beperkte mobiliteit als volgt:
— Algemeen
De spoorwegonderneming moet over schriftelijk vastgelegde beleidsmaatregelen beschikken die waar
borgen dat het rollend materieel tijdens de diensturen toegankelijk is overeenkomstig de technische eisen
van deze TSI. Tevens moeten deze beleidsmaatregelen stroken met het beleid van de infrastructuurbe
heerder of de stationsbeheerder (zie artikel 4.4.1). Het beleid moet ten uitvoer worden gelegd door

(1) Verordening (EG) nr. 1371/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 betreffende de rechten en verplichtingen
van reizigers in het treinverkeer (PB L 315 van 3.12.2007, blz. 14).
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middel van duidelijke informatie aan het personeel, procedures en opleiding. Het beleid inzake rollend
materieel moet bedrijfsvoorschriften omvatten voor onder meer de onderstaande situaties maar mag niet
daartoe worden beperkt:
— Toewijzen van gereserveerde zitplaatsen
Er bestaan voor gereserveerde zitplaatsen twee mogelijkheden: i) ze zijn niet geboekt ii) ze zijn wel
geboekt (zie punt 4.2.2.1.2). In geval i) richten de bedrijfsvoorschriften zich tot de andere reizigers
(d.m.v. bewegwijzering) met het verzoek, alle personen met een handicap en personen met beperkte
mobiliteit die recht hebben op deze zitplaatsen voorrang te geven en eventueel hun plaats aan deze
personen af te staan. In geval ii) moet de spoorwegonderneming de bedrijfsvoorschriften ten uitvoer
leggen en ervoor zorgen dat het boekingssysteem billijk is voor personen met een handicap en personen
met beperkte mobiliteit. In de voorschriften moet worden bepaald dat gereserveerde zitplaatsen voor
personen met een handicap en personen met beperkte mobiliteit alleen geboekt kunnen worden tot een
bepaalde tijd voor het vertrek. Wanneer de boekingstermijn verstreken is, mogen de zitplaatsen worden
ook aan niet-gehandicapte reizigers worden toegewezen.
— Vervoer van geleidehonden
De bedrijfsvoorschriften moeten waarborgen dat personen met een handicap en personen met beperkte
mobiliteit geen extra kosten in rekening worden gebracht voor het vervoer van geleidehonden.
— Toewijzen van rolstoelplaatsen
De regels voor het toewijzen van gereserveerde plaatsen gelden ook voor rolstoelplaatsen, met dien
verstande dat alleen rolstoelgebruikers daarvoor in aanmerking komen. Daarnaast moeten de bedrijfs
voorschriften voorzien in i) geboekte en ii) niet-geboekte plaatsen voor valide begeleidende personen
naast of tegenover de rolstoelplaats.
— Toewijzing van universele slaapruimten
De regels voor het toewijzen van zitplaatsen gelden eveneens voor het toewijzen van universele slaap
ruimten (zie punt 4.2.2.10). Niettemin moeten de bedrijfsvoorschriften voorkomen dat universele slaap
ruimten die niet gereserveerd zijn in gebruik kunnen worden genomen (d.w.z. dat alle slaapruimten van
tevoren moeten worden geboekt).
— Bediening van de buitendeuren door het treinpersoneel
De bedrijfsvoorschriften moeten voorzien in een procedure voor de bediening van de buitendeuren door
het treinpersoneel die de veiligheid van alle reizigers met inbegrip van personen met een handicap en
personen met beperkte mobiliteit waarborgt (zie artikel 4.2.2.3.2).
— Noodoproepvoorzieningen in rolstoelruimten, universele toiletten of rolstoeltoegankelijke slaapruimten
De bedrijfsvoorschriften moeten waarborgen dat het personeel op passende wijze reageert en handelt
wanneer een noodoproepvoorziening wordt geactiveerd (zie punten 4.2.2.2, 4.2.2.5 en 4.2.2.10). De
reacties en handelingen van het personeel mogen verschillend zijn al naargelang de oorsprong van de
noodoproep.
— Gesproken veiligheidsinstructies in noodgevallen
De bedrijfsvoorschriften moeten voorzien in het omroepen van gesproken veiligheidsinstructies in nood
gevallen (zie punt 4.2.2.7.4). De voorschriften moeten de aard en de wijze van overdracht van de
instructies behelzen.
— Visuele en auditieve informatie — controle van de mededelingen
Er wordt informatie verstrekt over de route of het netwerk (de spoorwegonderneming bepaalt op
welke wijze deze informatie wordt verschaft).
Reisinformatie wordt niet gecombineerd met reclame.
Noot: Algemene informatie betreffende openbare vervoersdiensten wordt in dit punt niet als reclame
beschouwd.
— Automatische informatiesystemen — handmatige correctie van onjuiste of misleidende informatie
De bedrijfsvoorschriften moeten voorzien in de validering van automatische meldingen en de
correctie ervan door het treinpersoneel wanneer ze onjuist zijn (zie punt 4.2.2.7).
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— Voorschriften voor het aankondigen van de bestemming en het volgende station
De bedrijfsvoorschriften moeten waarborgen dat het volgende station niet later dan twee minuten
voor aankomst wordt aangekondigd (zie punt 4.2.2.7).
— Regels voor treinsamenstelling met inachtneming van de plaats van instaphulpmiddelen voor
rolstoelen op de perrons
De bedrijfsvoorschriften moeten rekening houden met veranderingen van treinsamenstelling zodat
de veilige zones voor rolstoelbruggen kunnen worden bepaald op basis van de plaats waar de treinen
tot stilstand worden gebracht.
— Veiligheid van handbediende of aangedreven instaphulpmiddelen
De bediening van instaphulpmiddelen door trein- en stationspersoneel moet aan bedrijfsvoor
schriften gebonden zijn. Handbediende instaphulpmiddelen moeten met zo min mogelijk kracht
door het personeel kunnen worden bediend. Aangedreven instaphulpmiddelen moeten in geval van
stroomstoring met de hand kunnen worden bediend. Met name het gebruik van de beweegbare
veiligheidsbarrière van rolstoelliften door trein- of stationspersoneel moet in de bedrijfsvoorschriften
zijn opgenomen.
De bedrijfsvoorschriften moeten waarborgen dat het trein- en stationspersoneel in staat is rolstoel
bruggen veilig te bedienen (uit- en inklappen, heffen, neerlaten en wegbergen).
— Hulp bij het in- en uitstappen
De bedrijfsvoorschriften moeten waarborgen dat het personeel zich ervan bewust is dat personen
met een handicap en personen met beperkte mobiliteit bij het in- en uitstappen hulp nodig kunnen
hebben en deze hulp waar nodig verlenen.
De voorwaarden waaronder hulp aan personen met een handicap en personen met beperkte mobili
teit wordt verleend, zijn vastgesteld in Verordening (EG) nr. 1371/2007.
Perron — rolstoelbruggebied
De spoorwegonderneming en de infrastructuurbeheerder, dan wel de stationsbeheerder, bepalen in
onderling overleg op welk gedeelte van het perron het instaphulpmiddel wordt gebruikt en tonen
aan dat die middel geschikt is. Dit gedeelte moet compatibel zijn met andere perrons waar de trein
kan stoppen.
Hieruit volgt dat de plaats waar de trein tot stilstand wordt gebracht in sommige gevallen aan deze
eis zal moeten worden aangepast.
De bedrijfsvoorschriften moeten rekening houden met veranderingen van treinsamenstelling (zie
punt 4.2.1.12), zodat de plaats waar de treinen tot stilstand worden gebracht, kan worden bepaald
in het licht van de plaats van de rolstoelbruggebieden.
— Handbediening van beweegbare treden
De bedrijfsvoorschriften moeten voorzien in het handmatig bergen of gebruiken van rolstoelbruggen
in geval van stroomstoring.
— Gecombineerd gebruik van rollend materieel dat wel en niet aan deze TSI voldoet
Wanneer een trein wordt samengesteld uit rollend materieel dat deels wel en deels niet aan deze TSI
voldoet, moeten de bedrijfsvoorschriften waarborgen dat de trein minimaal twee rolstoelplaatsen
biedt die in overeenstemming zijn met deze TSI. Indien de trein toiletten heeft, moet worden gewaar
borgd dat rolstoelgebruikers toegang hebben tot een universeel toilet.
Bij dit soort treincombinaties moeten de bedrijfsvoorschriften voorzien in visuele en auditieve reisin
formatie in alle voertuigen.
In dit geval is het aanvaardbaar dat dynamische informatiesystemen en noodoproepvoorzieningen in
rolstoelruimten/universele toiletten/rolstoeltoegankelijke slaapruimten bij dit soort combinaties niet
volledig functioneren.
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— Samenstelling van treinen uit afzonderlijke voertuigen die elk voldoen aan deze TSI
Wanneer een trein wordt samengesteld uit voertuigen die apart zijn beoordeeld volgens punt 6.2.7
moeten de bedrijfsvoorschriften waarborgen dat de trein als geheel voldoet aan punt 4.2 van deze
TSI.
4.4.3.

Verschaffen van instaphulpmiddelen en verlenen van bijstand
De infrastructuurbeheerder of stationsbeheerder en de spoorwegonderneming dienen een overeenkomst te
sluiten over het verschaffen en beheren van de instaphulpmiddelen, het verlenen van bijstand en het
aanbieden alternatieve vervoerdiensten overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1371/2007 teneinde te bepalen
welke partij verantwoordelijk is voor de bediening van instaphulpmiddelen en het voorzien van alternatieve
vervoerdiensten. De infrastructuurbeheerder (of de stationsbeheerder(s)) en de spoorwegonderneming
bepalen in onderling overleg de meest praktische oplossing.
In die overeenkomst wordt het volgende bepaald:
— op welke perrons de infrastructuurbeheerder of de stationsbeheerder een instaphulpmiddel moet
bedienen en voor welk rollend materieel dit moet worden ingezet,
— op welke perrons de spoorwegonderneming een instaphulpmiddel moet bedienen en voor welk rollend
materieel dit moet worden ingezet,
— voor welk rollend materieel de spoorwegonderneming een instaphulpmiddel moet verschaffen en
bedienen en op welk perron dit moet worden ingezet,
— voor welk rollend materieel een instaphulpmiddel moet worden verschaft door de spoorwegonderne
ming en worden bediend door de infrastructuurbeheerder of de stationsbeheerder, en op welk perron dit
moet worden ingezet,
— onder welke voorwaarden alternatieve vervoersdiensten moeten worden aangeboden waar:
— het perron niet bereikbaar is via een obstakelvrije route, of
— geen bijstand kan worden verleend om een instaphulpmiddel uit te klappen tussen het perron en het
rollend materieel.

4.5.

Onderhoudsvoorschriften

4.5.1.

Subsysteem Infrastructuur
De infrastructuurbeheerder of de stationsbeheerder moet procedures hebben voor het verstrekken van
vervangende hulp aan personen met een handicap en personen met beperkte mobiliteit wanneer hulpmid
delen ten dienste van personen met een handicap en personen met beperkte mobiliteit worden onder
houden, vervangen of gerepareerd.

4.5.2.

Subsysteem Rollend materieel
Wanneer hulpmiddelen voor personen met een handicap en personen met beperkte mobiliteit defect raken
(met inbegrip van tactiele symbolen), moet de spoorwegonderneming deze binnen zes werkdagen na
melding van het defect repareren of vervangen.

4.6.

Beroepskwalificaties
De beroepskwalificaties van het personeel belast met de exploitatie en het onderhoud van de subsystemen
„infrastructuur” of „rollend materieel” luiden op grond van het technisch toepassingsgebied als gedefinieerd
in punt 1.1 en punt 4.4 (bedrijfsvoorschriften) en voor wat deze TSI betreft, als volgt:
In de professionele scholing van treinbegeleidingspersoneel en stationspersoneel dat hulp en diensten
verleent of belast is met de verkoop van vervoerbewijzen, moet aandacht worden besteed aan de thema's
bewustwording van handicaps en gelijke kansen, alsook de specifieke behoeften van alle personen met een
handicap en personen met beperkte mobiliteit.
De professionele scholing van technici en managers belast met het onderhoud en de exploitatie van de
subsystemen „infrastructuur” of „rollend materieel” moet aandacht worden besteed aan de thema's bewust
wording van handicaps en gelijke kansen, alsook de specifieke behoeften van alle personen met een
handicap en personen met beperkte mobiliteit.
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Gezondheid en veiligheid
Er zijn geen specifieke eisen die onder het toepassingsgebied van deze TSI vallen met betrekking tot gezond
heid en veiligheid van personeel belast met de exploitatie van de subsystemen „infrastructuur” en „rollend
materieel” of met betrekking tot de tenuitvoerlegging van deze TSI.

4.8.

Registers van infrastructuur en rollend materieel

4.8.1.

Infrastructuurregister
De kenmerken van de infrastructuur die moeten worden vermeld in het register van de spoorweginfrastruc
tuur zijn opgenomen in Uitvoeringsbesluit 2011/633/EU van de Commissie (1).

4.8.2.

Register van rollend materieel
De kenmerken van het rollend materieel die moeten worden vermeld in het Europees register van goedge
keurde spoorwegvoertuigtypen zijn opgenomen in Uitvoeringsbesluit 2011/665/EU van de Commissie (2).

5.

INTEROPERABILITEITSONDERDELEN

5.1.

Definitie
In artikel 2, onder f), van Richtlijn 2008/57/EG wordt de volgende definitie gegeven van „interoperabiliteits
onderdeel”: een basiscomponent, groep componenten, deel van een samenstel of volledig samenstel van
materieel, deel uitmakend of bestemd om deel uit te maken van een subsysteem, en waarvan de interopera
biliteit van het spoorwegsysteem direct of indirect afhankelijk is. Het begrip „onderdeel” dekt niet alleen
materiële, maar ook immateriële objecten, zoals software.

5.2.

Innovatieve oplossingen
Zoals reeds aangegeven in punt 4.1 van deze TSI kunnen voor innovatieve oplossingen nieuwe specificaties
en/of beoordelingsmethoden vereist zijn. Deze specificaties en beoordelingsmethoden moeten worden
ontwikkeld in het kader van het proces dat is omschreven in artikel 6 van de verordening.

5.3.

Lijst en kenmerken van onderdelen
Op interoperabiliteitsonderdelen zijn de relevante bepalingen van Richtlijn 2008/57/EG van toepassing. Dit
betreft de volgende onderdelen:

5.3.1.

Infrastructuur
De volgende onderdelen worden beschouwd als interoperabiliteitsonderdelen voor Infrastructuur:

5.3.1.1.

B e el d s ch e r m en
(1) Beeldschermen moeten zodanig bemeten zijn dat zij stationsnamen, woorden of berichten kunnen weer
geven. Elke stationsnaam, elk woord en elk bericht moet minimaal twee seconden worden weergegeven.
(2) Wanneer het beeldscherm tekst horizontaal of verticaal schuivend weergeeft moet elk heel woord mini
maal twee seconden zichtbaar zijn en mag de schuifsnelheid niet groter zijn dan zes tekens per seconde.
(3) Beeldschermen moeten worden ontworpen en beoordeeld voor een gebruiksgebied dat gedefinieerd is
door de maximale leesafstand volgens de volgende formule:
Leesafstand in mm gedeeld door 250 = lettergrootte (voorbeeld: 10 000 mm/250 = 40 mm).

5.3.1.2.

O p r ij pla te n
(1) Oprijplaten moeten worden ontworpen en beoordeeld voor een gebruiksgebied dat gedefinieerd is door
de maximale verticale afstand die zij kunnen overbruggen bij een maximale hellingsgraad van 18 %.
(2) Oprijplaten moeten geschikt zijn voor rolstoelen met kenmerken zoals beschreven in aanhangselM.

(1) Uitvoeringsbesluit 2011/633/EU van de Commissie van 15 september 2011 inzake de gemeenschappelijke specificaties van het register
van de spoorweginfrastructuur (PB L 256 van 1.10.2011, blz. 1).
(2) Uitvoeringsbesluit 2011/665/EU van de Commissie van 4 oktober 2011 inzake het Europees register van goedgekeurde spoorwegvoer
tuigtypen (PB L 264 van 8.10.2011, blz. 32).
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(3) Oprijplaten moeten berekend zijn op een gewicht van ten minste 300 kg in het midden en verdeeld over
een oppervlak van 660 × 660 mm.
(4) Elektrische oprijplaten moeten in geval van stroomstoring met de hand kunnen worden bediend.
(5) Oprijplaten moeten van het antisliptype zijn en een nuttige vrije breedte van minimaal 760 mm
bezitten.
(6) Oprijplaten met een vrije breedte van minder dan 1 000 mm moeten aan beide kanten zijn uitgevoerd
met opstaande randen om te voorkomen dat de wielen van het mobiliteitshulpmiddel naast de plaat
terechtkomen.
(7) De opstaande randen moeten schuine kanten hebben en mogen niet hoger zijn dan 20 mm. Zij moeten
worden uitgevoerd met contrasterende waarschuwingsstroken.
(8) De oprijplaat moet uitgerust zijn met een mechanisme waarmee de plaat kan worden vastgezet zodat
deze niet kan bewegen tijdens het gebruik.
(9) De oprijplaat moet worden uitgevoerd met contrasterende markeringen.
5.3.1.3.

Rol s t oel l i f ten
(1)

Liften moeten worden ontworpen en beoordeeld voor een gebruiksgebied dat gedefinieerd is door de
maximale verticale afstand die zij kunnen overbruggen.

(2)

Liften moeten geschikt zijn voor rolstoelen met kenmerken zoals beschreven in aanhangsel M.

(3)

Liften moeten berekend zijn op een gewicht van ten minste 300 kg in het midden en verdeeld over
een oppervlak van 660 × 660 mm.

(4)

De hefplaat moet van het antisliptype zijn.

(5)

De hefplaat moet op de grond een minimale vrije breedte van 800 mm en een lengte van 1 200 mm
hebben. Overeenkomstig aanhangsel M moet in een extra lengte van 50 mm worden voorzien voor
voeten boven een hoogte van 100 mm boven de hefplaat, rekening houdend met het feit dat de
rolstoelgebruiker zich zowel met zijn gezicht als met zijn rug naar de trein op de hefplaat kan
bevinden.

(6)

De rolstoelbrug die de ruimte tussen de hefplaat en de vloer van het voertuig overbrugt, moet een
minimumbreedte van 760 mm hebben.

(7)

Uitklappen, neerlaten, heffen en inklappen van de lift moet een continue, met de hand uit te oefenen
druk vergen en mag geen aanleiding geven tot ongewenste bewegingen wanneer de hefplaat bezet is.

(8)

De lift moet voorzien zijn van een functie om de lift in geladen toestand uit te klappen en neer te
laten, en in ongeladen toestand te heffen en in te klappen wanneer de stroomvoorziening van de lift
uitvalt.

(9)

Geen enkel deel van de lift mag sneller bewegen dan 150 mm/seconde tijdens heffen en neerlaten in
geladen toestand; tenzij de lift met de hand wordt in- en uitgeklapt, mag de bewegingssnelheid bij inen uitklappen niet groter zijn dan 600 mm/seconde.

(10) In geladen toestand mag de horizontale en verticale versnelling van de hefplaat niet groter zijn dan
0,3 g.
(11) De hefplaat moet met barrières zijn uitgevoerd opdat de wielen van de rolstoel tijdens het gebruik van
de lift niet van de plaat kunnen geraken.
(12) Een beweegbare barrière of een ingebouwde beveiliging moet voorkomen dat een rolstoel aan de kant
van het voertuig van de hefplaat kan rijden tot de lift zich in de volledig geheven stand bevindt.
(13) Elke kant van de hefplaat die in de geheven stand buiten het voertuig steekt moet een barrière met een
minimumhoogte van 25 mm hebben. Zulke barrières mogen niet beletten dat de rolstoel in of uit het
middenpad kan worden gemanoeuvreerd.
(14) De barrière aan de inrijkant, die als oprit dient wanneer de lift zich op de grond bevindt, moet
voldoende zijn om in de geheven of gesloten stand te voorkomen dat een aangedreven rolstoel deze
opent of er overheen rijdt; zo niet, dan moet in een aanvullend systeem worden voorzien.
(15) De rolstoelgebruiker moet de lift zowel met zijn gezicht als met zijn rug naar de trein kunnen
gebruiken.
(16) De lift moet worden uitgevoerd met contrasterende markeringen.

12.12.2014
5.3.2.

Publicatieblad van de Europese Unie

NL

L 356/147

Rollend materieel
De volgende onderdelen worden beschouwd als interoperabiliteitsonderdelen voor rollend materieel:

5.3.2.1.

I nt erf ac e v an d e d eu r bed i en in gsin r ic hti ng
(1) Een deurbedieningsinrichting of de ruimte daaromheen moet visueel duidelijk als zodanig en als vrijge
geven herkenbaar zijn; de inrichting moet met de handpalm onder een druk van ten hoogste 15 N
kunnen worden bediend.
(2) Deze inrichting moet op de tast herkenbaar zijn (bv. door tactiele markeringen) en de functie aangeven.

5.3.2.2.

S ta n d aa rd - en un i v ers el e toi le tte n: gem ee nscha ppe li jke pa ra m eters
(1) Het middelpunt van deurklinken, deursloten of deurbedieningsinrichtingen aan de buiten- en binnenkant
van toiletcompartimenten moet zich tussen 800 en 1 100 mm boven de vloer bevinden.
(2) Een vergrendelde deur moet binnen en buiten het toilet visueel, tactiel (of auditief) als zodanig worden
aangegeven.
(3) Het gebruik van deurbedieningsinrichtingen en andere apparatuur in de toiletruimte (met uitzondering
van luiertafels en noodoproepvoorzieningen) mag niet meer kracht vergen dan 20 N.
(4) Bedieningsinrichtingen, met inbegrip van het doorspoelsysteem, moeten contrasteren met de achter
grond en op de tast herkenbaar zijn.
(5) Bedieningsinrichtingen moeten voorzien zijn van duidelijke instructies in de vorm van pictogrammen en
tactiele symbolen.
(6) Toiletbrillen, kleppen en leuningen moeten contrasteren met de achtergrond.

5.3.2.3.

St an d a a rd toi l et
(1) Standaardtoiletten zijn niet ontworpen voor rolstoelgebruikers.
(2) De nuttige minimumbreedte van de deur moet 500 mm bedragen.
(3) Naast het toilet en de wastafel moet zich een vast gemonteerde verticale en/of horizontale leuning over
eenkomstig punt 4.2.2.9 bevinden.

5.3.2.4.

U niv er se e l t oil et
(1)

Universele toiletten zijn ontworpen voor zowel reizigers zonder beperking als personen met een
handicap of personen met beperkte mobiliteit.

(2)

Het gebruiksgebied van een universeel toilet is gedefinieerd door de methode voor de beoordeling
ervan (A of B overeenkomstig punt 6.1.3.1).

(3)

De toegangsdeur van het toilet moet een nuttige minimumbreedte van 800 mm hebben. Bij automati
sche of halfautomatische deuren moet het mogelijk zijn om de deur gedeeltelijk te openen opdat de
begeleider van de rolstoelgebruiker het toilet kan verlaten en opnieuw kan betreden.

(4)

De buitenkant van de deur moet worden gemerkt met een symbool overeenkomstig aanhangsel N.

(5)

Binnen de toiletruimte moet genoeg plaats zijn om een rolstoel als gedefinieerd in aanhangsel M te
manoeuvreren naar een positie waaruit de rolstoelgebruiker zowel zijdelings als diagonaal het toilet
kan bereiken.

(6)

Voor het toilet moet zich een vrije ruimte van minimaal 700 mm bevinden die de vorm van het toilet
volgt.

(7)

Aan elke zijde van het toilet moet een horizontale leuning worden aangebracht die voldoet aan de
eisen van punt 4.2.2.9 en die ten minste tot de voorkant van het toilet doorloopt.

(8)

De handgreep aan de rolstoeltoegankelijke kant moet zodanig scharnierend zijn uitgevoerd dat de
rolstoelgebruiker het toilet en vervolgens de rolstoel gemakkelijk kan bereiken.
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Het oppervlak van de toiletbril moet zich in de neergelaten stand op een hoogte van 450 tot 500 mm
boven de vloer bevinden.

(10) Alle voorzieningen moeten voor rolstoelgebruikers gemakkelijk bereikbaar zijn.
(11) De toiletruimte moet voorzien zijn van ten minste twee noodoproepvoorzieningen die bij activering
een signaal versturen naar iemand die hulp kan bieden. Daarbij moet geen communicatieverbinding
tot stand worden gebracht.
(12) De interface van deze noodoproepvoorzieningen moet in overeenstemming zijn met de voorschriften
in punt 5.3.2.6.
(13) De ene noodoproepvoorziening moet op een hoogte van maximaal 450 mm gemeten van de vloer tot
het midden van de inrichting worden aangebracht. Deze inrichting moet zodanig worden geplaatst dat
deze gemakkelijk bereikbaar is voor een persoon die op de vloer ligt.
(14) De andere noodoproepvoorziening moet worden aangebracht op een hoogte tussen 800
en 1 100 mm gemeten van de vloer tot het midden van de inrichting.
(15) Beide noodoproepvoorzieningen moeten op verschillende wanden van de toiletruimte worden aange
bracht waar ze uit diverse posities kunnen worden bereikt.
(16) De noodoproepvoorzieningen moeten een zodanige vorm en kleur hebben dat ze meteen van andere
bedieningshulpmiddelen in de toiletruimte te onderscheiden zijn en moeten contrasteren met de
achtergrond.
(17) In uitgeklapte toestand moet de nuttige oppervlakte van de eventueel aanwezige luiertafel zich op een
hoogte van 800 tot 1 000 mm boven de vloer bevinden.
5.3.2.5.

L ui er t a fe l
(1) Het tafelblad moet een nuttige oppervlakte hebben van minstens 500 mm (breedte) bij 700 mm
(lengte).
(2) Het moet zo ontworpen zijn dat een kind er niet af kan glijden, het mag geen scherpe randen bezitten
en moet berekend zijn op een minimale belasting van 80 kg.
(3) Het tafelblad moet met slechts één hand en met een kracht van maximaal 25 N kunnen worden opge
klapt.

5.3.2.6.

Int er f a ce v an d e no o d oproe p vo orz ie ni ng
Een noodoproepvoorziening moet:
(1) aangegeven zijn door een teken met een groene of gele achtergrond (volgens de specificatie als bedoeld
in aanhangsel A, index 10), en een wit symbool in de vorm van een bel of een telefoon. Het teken mag
zich op de knop, rand of een afzonderlijk pictogram bevinden,
(2) voorzien zijn van tactiele symbolen,
(3) de gebruiker visueel en auditief aangeven dat het toestel in werking is gesteld,
(4) indien nodig aanvullende instructies voor het gebruik verschaffen,
(5) met de handpalm en met een kracht van maximaal 30 N kunnen worden bediend.

5.3.2.7.

Be e l d s c h er m en aan d e b i n n e n - e n bu ite nz ijd e van een tr ei n
(1) Elke stationsnaam (die mag worden afgekort), elk woord of elk bericht moet minimaal twee seconden
worden weergegeven.
(2) Wanneer het beeldscherm tekst horizontaal of verticaal schuivend weergeeft, moet elk heel woord mini
maal twee seconden zichtbaar zijn en mag de gemiddelde schuifsnelheid niet groter zijn dan zes tekens
per seconde.
(3) Het lettertype van teksten moet gemakkelijk leesbaar zijn.
(4) Hoofdletters en cijfers op beeldschermen aan de buitenzijde van de trein moeten minimaal 70 mm hoog
zijn op de voorkant en 35 mm op de treinzijkanten.
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(5) Beeldschermen aan de binnenzijde van de trein moeten worden ontworpen en beoordeeld voor een
gebruiksgebied dat gedefinieerd is door de maximale leesafstand volgens de volgende formule:
Tabel 13
Gebruiksgebied van beeldschermen aan de binnenzijde van rollend materieel
Leesafstand

5.3.2.8.

Hoogte van hoofdletter en cijfers

< 8 750 mm

(leesafstand/250) mm

8 750 t/m 10 000 mm

35 mm

> 10 000 mm

(leesafstand/285) mm

I nst ap h ul p m id d el en : b ew e eg b a re t re den en rolstoe lbr u g gen
(1) Een beweegbare trede of rolstoelbrug moet worden ontworpen en beoordeeld voor een gebruiksgebied
dat gedefinieerd is door de breedte van de deuropening waar het in past.
(2) De mechanische sterkte van het hulpmiddel moet overeenstemmen met de specificatie als bedoeld in
aanhangsel A, index 11.
(3) De stabiliteit van het hulpmiddel moet in de uitgestoken en ingetrokken stand worden gewaarborgd met
een geschikt mechanisme.
(4) Het oppervlak van het hulpmiddel moet antislip zijn en een nuttige vrije lengte hebben die even groot
is als de deuropening.
(5) Het hulpmiddel moet uitgerust zijn met een obstakeldetectie overeenkomstig de specificatie als bedoeld
in aanhangsel A, index 11.
(6) Het hulpmiddel moet uitgevoerd zijn met een functie zodat het bij stroomuitval kan worden uitgestoken
en opgeborgen.

5.3.2.9.

I ns t ap h u l pm id d ele n : m e eg e vo e rde op r i jpla te n
(1)

Oprijplaten moeten worden ontworpen en beoordeeld voor een gebruiksgebied dat gedefinieerd is
door de maximale verticale ruimte die zij kunnen overbruggen bij een maximale hellingsgraad van
18 %.

(2)

Oprijplaten moeten berekend zijn op een gewicht van ten minste 300 kg in het midden en verdeeld
over een oppervlak van 660 × 660 mm.

(3)

Een oprijplaat moet hetzij door het personeel met de hand, hetzij halfautomatisch op mechanische
wijze door het personeel of de reiziger op zijn plaats kunnen worden gebracht.

(4)

Elektrische oprijplaten moeten in geval van stroomstoring met de hand kunnen worden bediend.

(5)

Oprijplaten moeten van het antisliptype zijn en een nuttige vrije breedte van minimaal 760 mm
bezitten.

(6)

Oprijplaten met een vrije breedte van minder dan 1 000 mm moeten aan beide kanten zijn uitgevoerd
met opstaande randen om te voorkomen dat de wielen van het toestel naast de plaat terechtkomen.

(7)

De opstaande randen moeten schuine kanten hebben en mogen niet hoger zijn dan 20 mm. Zij
moeten worden uitgevoerd met contrasterende waarschuwingsstroken.

(8)

De oprijplaat moet kunnen worden vastgezet zodat deze niet kan bewegen tijdens het gebruik.

(9)

Een halfautomatische oprijplaat moet over een voorziening beschikken die ervoor zorgt dat de trede
niet kan bewegen wanneer de voorrand van de oprijplaat in aanraking komt met een voorwerp of
persoon terwijl de plaat in beweging is.

(10) De oprijplaat moet worden uitgevoerd met contrasterende markeringen.
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Inst a ph u lpm i d d el en: m eeg evoe rde li f ten
(1)

Liften moeten worden ontworpen en beoordeeld voor een gebruiksgebied dat gedefinieerd is door de
maximale verticale afstand die zij kunnen overbruggen.

(2)

De hefplaat moet van het antisliptype zijn. De hefplaat moet op de grond een minimale vrije breedte
van 760 mm en een lengte van 1 200 mm hebben. Overeenkomstig aanhangsel M moet in een extra
lengte van 50 mm worden voorzien voor voeten boven een hoogte van 100 mm boven de hefplaat,
rekening houdend met het feit dat de rolstoelgebruiker zich zowel met zijn gezicht als met zijn rug
naar de trein op de hefplaat kan bevinden.

(3)

De rolstoelbrug die de ruimte tussen de hefplaat en de vloer van het voertuig overbrugt, moet een
minimumbreedte van 720 mm hebben.

(4)

De lift moet berekend zijn op een gewicht van ten minste 300 kg in het midden en verdeeld over een
oppervlak van 660 × 660 mm.

(5)

Uitklappen, neerlaten, heffen en inklappen van de lift moet een continue, met de hand uit te oefenen
druk vergen en mag geen aanleiding geven tot ongewenste bewegingen wanneer de hefplaat bezet is.

(6)

De lift moet voorzien zijn van een functie om de lift in geladen toestand uit te klappen en neer te
laten, en in ongeladen toestand te heffen en in te klappen wanneer de stroomvoorziening van de lift
uitvalt.

(7)

Geen enkel deel van de lift mag sneller bewegen dan 150 mm/seconde tijdens heffen en neerlaten in
geladen toestand. Tenzij de lift met de hand wordt in- en uitgeklapt, mag de bewegingssnelheid bij inen uitklappen niet groter zijn dan 600 mm/seconde.

(8)

In geladen toestand mag de horizontale en verticale versnelling van de hefplaat niet groter zijn dan
0,3 g.

(9)

De hefplaat moet met barrières zijn uitgevoerd opdat de wielen van de rolstoel tijdens het gebruik van
de lift niet van de plaat kunnen geraken.

(10) Een beweegbare barrière of een ingebouwde beveiliging moet voorkomen dat een rolstoel aan de kant
van het voertuig van de hefplaat kan rijden voordat de lift zich in de volledig geheven stand bevindt.
(11) Elke kant van de hefplaat die in de geheven stand buiten het voertuig steekt, moet een barrière met
een minimumhoogte van 25 mm hebben. Zulke barrières mogen niet beletten dat de rolstoel in of uit
het middenpad kan worden gemanoeuvreerd.
(12) De barrière aan de inrijkant, die als oprit dient wanneer de lift zich op de grond bevindt, moet
voldoende zijn om in de geheven of gesloten stand te voorkomen dat een aangedreven rolstoel deze
opent of er overheen rijdt; zo niet, dan moet in een aanvullend systeem worden voorzien.
(13) De rolstoelgebruiker moet de lift zowel met zijn gezicht als met zijn rug naar de trein kunnen
gebruiken.
(14) De lift moet worden uitgevoerd met contrasterende markeringen.
6.

BEOORDELING VAN CONFORMITEIT EN/OF GESCHIKTHEID VOOR HET GEBRUIK

De modules voor de procedures voor conformiteitsbeoordeling, geschiktheid voor het gebruik en EGkeuring zijn beschreven in Besluit 2010/713/EU.

6.1.

Interoperabiliteitsonderdelen

6.1.1.

Conformiteitsbeoordeling
De fabrikant of diens in de Unie gevestigde gemachtigde vertegenwoordiger stelt overeenkomstig artikel 13,
lid 1, en bijlage IV van Richtlijn 2008/57/EG een EG-verklaring van overeenstemming of geschiktheid voor
het gebruik op voordat het interoperabiliteitsonderdeel in de handel wordt gebracht.
De conformiteitsbeoordeling van een interoperabiliteitsonderdeel moet worden uitgevoerd in overeenstem
ming met de voorgeschreven module(s) van dat specifieke onderdeel zoals beschreven in punt 6.1.2 van
deze TSI.
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Toepassing van modules
De modules voor de EG-conformiteitscertificering van interoperabiliteitsonderdelen zijn opgenomen in de
onderstaande tabel:

Tabel 14
Modules voor EG-conformiteitscertificering van interoperabiliteitsonderdelen
Module CA

Interne productiecontrole

Module CA1

Interne productiecontrole plus productkeuring via individueel onderzoek

Module CA2

Interne productiecontrole plus productkeuring met willekeurige tussenpozen

Module CB

EG-typeonderzoek

Module CC

Conformiteit met type op basis van interne productiecontrole

Module CD

Conformiteit met type op basis van het kwaliteitsbeheersysteem van het productie
proces

Module CF

Conformiteit met type op basis van productkeuring

Module CH

Conformiteit op basis van het volledige kwaliteitsbeheersysteem

Module CH1

Conformiteit op basis van het volledige kwaliteitsbeheersysteem plus ontwerponder
zoek

Module CV

Proefondervindelijke typekeuring (Geschiktheid voor gebruik)

De fabrikant of zijn in de Unie gevestigde gemachtigde vertegenwoordiger moet uit de volgende tabel een
van de modules (of een combinatie van modules) kiezen voor het te beoordelen onderdeel:

Tabel 15
Combinatie van modules voor EG-conformiteitscertificering van interoperabiliteitsonderdelen
Punt van
deze bijlage

Te beoordelen
onderdelen

5.3.1.1

Module
CA

Module CA1
of CA2 (*)

Module CB
+CC

Module CB
+CD

Beeldschermen

X

X

X

5.3.1.2 en
5.3.1.3

Oprijplaten en
rolstoelliften

X

5.3.2.1

Interface van de
deurbedieningsinrichting

5.3.2.2,
5.3.2.3 en
5.3.2.4

Toiletten

5.3.2.5

Luiertafel

X

X

X

X

X

X

X

Module CB
+CF

X

Module
CH (*)

Module
CH1

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Punt van
deze bijlage

Te beoordelen
onderdelen

Module
CA

Module CA1
of CA2 (*)

5.3.2.6

Noodoproepinrichtingen

X

5.3.2.7

Beeldschermen aan
binnen- en buiten
zijde

X

5.3.2.8 t/
m 5.3.2.10

Instaphulpmid
delen

X

Module CB
+CC

12.12.2014

Module CB
+CD

Module CB
+CF

X

X

Module
CH (*)

Module
CH1

X

X

X

X

X

X

X

X

(*) De modules CA1, CA2 en CH mogen alleen worden gebruikt voor producten die vóór de inwerkingtreding van de desbetreffende
TSI's die op deze producten van toepassing zijn, zijn vervaardigd volgens een ontwerp dat is ontwikkeld en reeds is gebruikt om
producten in de handel te brengen, op voorwaarde dat de fabrikant aan de aangewezen instantie kan aantonen dat de ontwerptoet
sing en het typeonderzoek voor eerdere toepassingen onder soortgelijke omstandigheden zijn uitgevoerd en in overeenstemming zijn
met de eisen van deze TSI. Deze staving dient schriftelijk te gebeuren en wordt geacht hetzelfde niveau van bewijs te leveren als
module CB of ontwerponderzoek volgens module CH1.

Indien een bijzondere procedure moet worden gebruikt voor de beoordeling, wordt dit beschreven in
punt 6.1.3.
6.1.3.

Bijzondere beoordelingsprocedures

6.1.3.1.

Uni v er se e l t oile t
De ruimte binnen het toilet waarmee een rolstoel als gedefinieerd in aanhangsel M zo kan worden gema
noeuvreerd dat de rolstoelgebruiker zowel zijdelings als diagonaal het toilet kan bereiken, moet worden
beoordeeld volgens de methode A die is beschreven in de specificatie als bedoeld in aanhangsel A, index 9.
Indien methode A niet kan worden toegepast, kan als alternatief gebruik worden gemaakt van methode B
die is beschreven in de specificatie als bedoeld in aanhangsel A, index 9. Dit alternatief is uitsluitend toege
staan in de volgende gevallen:
— voertuigen waarvan de beschikbare breedte van de vloer kleiner is dan 2 400 mm,
— bestaand rollend materieel dat wordt vernieuwd of aangepast.

6.1.3.2.

S ta n d aa rd t oi le t e n u n i v e rs ee l t o ile t
Indien een standaardtoilet of een universeel toilet niet als onafhankelijke ruimte is gebouwd, kunnen de
kenmerken ervan worden beoordeeld op subsysteemniveau.

6.2.

Subsystemen

6.2.1.

EG-keuring (algemeen)
De EG-keuringsprocedures die moeten worden toegepast op de subsystemen zijn beschreven in artikel 18
en bijlage VI van Richtlijn 2008/57/EG.
De EG-keuringsprocedure moet worden uitgevoerd overeenkomstig de voorgeschreven module(s) als
bedoeld in punt 6.2.2 van deze TSI.
Indien de aanvrager aantoont dat proeven of beoordelingen van een subsysteem of delen van een subsys
teem aan elkaar identiek zijn of voor eerdere toepassingen van een ontwerp succesvol zijn uitgevoerd, moet
de aangewezen instantie voor het subsysteem „infrastructuur” de resultaten van deze proeven en beoorde
lingen voor de EG-keuring in aanmerking nemen.
De procedures en inhoud van de beoordeling worden bepaald in overleg tussen aanvrager en aangewezen
instantie en moeten voldoen aan de eisen van deze TSI en de voorschriften van hoofdstuk 7 van deze TSI.
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Procedures voor de EG-keuring van een subsysteem (modules)
De modules voor de EG-keuring van subsystemen zijn opgenomen in de onderstaande tabel:

Tabel 16
Modulen voor de EG-keuring van subsystemen
Module SB

EG-typeonderzoek

Module SD

EG-keuring op basis van het kwaliteitsbeheersysteem van het productieproces

Module SF

EG-keuring op basis van productkeuring

Module SG

EG-keuring op basis van eenheidskeuring

Module SH1

EG-keuring op basis van het volledige kwaliteitsbeheersysteem plus ontwerponderzoek

De aanvrager moet één van de modules of een combinatie van modules in tabel 17 kiezen.
Tabel 17
Combinatie van modules voor de EG-keuring van subsystemen
Te beoordelen subsysteem

Subsysteem Rollend materieel

Module SB+SD

Module SB+SF

X

X

Subsysteem Infrastructuur

Module SG

Module SH1

X
X

X

De eigenschappen van het in de desbetreffende fasen te beoordelen subsysteem zijn vermeld in aanhangsel E
van deze TSI (in tabel E.1 voor het subsysteem Infrastructuur en in tabel E.2 voor het subsysteem Rollend
materieel). De aanvrager moet verklaren dat elk geproduceerd subsysteem overeenkomt met het subsysteem
van de typekeuring.
6.2.3.

Bijzondere beoordelingsprocedures

6.2.3.1.

Tran s fer st oe l vo or ro l s toe l geb r u i kers
Bij de beoordeling van de vereiste om te voorzien in transferstoelen mag uitsluitend worden gecontroleerd
of deze aanwezig zijn en uitgerust zijn met beweegbare armsteunen. De transfermethode mag niet worden
beoordeeld.

6.2.3.2.

Tred epl aa t s voo r h et i n - en u i t sta ppen va n d e voe r tu i ge n
Deze vereiste moet worden gevalideerd door middel van een berekening aan de hand van de nominale
waarden van de bouwtekening van het voertuig en de nominale waarden van het (de) desbetreffende perron
(s) waar het rollend materieel moet stoppen. Het uiterste einde van de vloer aan de toegangsdeur voor reizi
gers moet worden beschouwd als een trede.

6.2.4.

Technische oplossingen waarvoor in de ontwerpfase een vermoeden van conformiteit geldt
Ten aanzien van deze TSI kan het subsysteem Infrastructuur worden beschouwd als een samenstel bestaande
uit een opeenvolging van terugkerende subonderdelen zoals:
— parkeerfaciliteiten,
— deuren en ingangen, transparante obstakels met hun markering,
— tactiele indicatoren in het vloeroppervlak, tactiele informatie langs obstakelvrije routes,
— hellingbanen en trappen met leuningen,
— bevestiging en markering van meubilair,
— loketten of informatiebalies,
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— ticketautomaten en ontwaardingstoestellen,
— visuele informatie: bewegwijzering, pictogrammen, dynamische informatie,
— perrons, met inbegrip van perronkoppen en -randen, eventuele abri's en wachtruimten,
— spooroverpaden.
Voor de subonderdelen van het subsysteem „infrastructuur” kan het vermoeden van conformiteit worden
beoordeeld tijdens de ontwerpfase voorafgaand aan en onafhankelijk van een specifiek project. De aange
wezen instantie dient tijdens de ontwerpfase een tussentijdse keuringsverklaring (TKV) af te geven.
6.2.5.

Onderhoudskeuringen
Krachtens artikel 18, lid 3, van Richtlijn 2008/57/EG, is een aangewezen instantie verantwoordelijk voor
het samenstellen van het onderhoudsdossier dat de documentatie bevat die vereist is voor exploitatie en
onderhoud.
De aangewezen instantie dient alleen maar te controleren of de gevraagde documentatie voor exploitatie en
onderhoud, als gedefinieerd in punt 4.5 van deze TSI, is verstrekt. De aangewezen instantie hoeft de gege
vens in deze documentatie niet te controleren.

6.2.6.

Beoordeling van bedrijfsvoorschriften
Overeenkomstig de artikelen 10 en 11 van Richtlijn 2004/49/EG dienen spoorwegondernemingen en infra
structuurbeheerders wanneer zij een nieuw of gewijzigd veiligheidscertificaat of een nieuwe of gewijzigde
veiligheidsvergunning aanvragen binnen hun veiligheidsbeheersysteem aan te tonen dat zij voldoen aan de
exploitatie-eisen in deze TSI.
In het kader van deze TSI mag de aangewezen instantie geen bedrijfsvoorschriften keuren, ook al zijn zij
vermeld in punt 4.4.

6.2.7.

Beoordeling van eenheden die bedoeld zijn voor gebruik binnen algemene exploitatie
Wanneer het rollend materieel wordt aangeboden als individuele voertuigen en niet als vaste eenheden,
moeten deze worden gekeurd aan de hand van de relevante punten van deze TSI, waarbij moet worden
aanvaard dat niet elk voertuig uitgevoerd is met rolstoelplaatsen, rolstoeltoegankelijke faciliteiten of univer
sele toiletten.
Het toepassingsgebied in de zin van het type rollend materieel dat er, gekoppeld aan de te beoordelen
eenheid, voor zorgt dat de trein in overeenstemming is met de TSI wordt niet gecontroleerd door de aange
wezen instantie.
Nadat voor een dergelijke eenheid een vergunning voor indienststelling is verleend, is het de verantwoorde
lijkheid van de spoorwegonderneming om er, bij de samenstelling van de trein met andere compatibele
voertuigen, voor te zorgen dat aan punt 4.2 van deze TSI wordt voldaan op treinniveau overeenkomstig de
regels als gedefinieerd in punt 4.2.2.5 van de TSI OPE (treinsamenstelling).

7.

TENUITVOERLEGGING VAN DE TSI

7.1.

Toepassing van deze TSI op nieuwe infrastructuur/nieuw rollend materieel

7.1.1.

Nieuwe infrastructuur
Deze TSI geldt voor alle nieuwe stations binnen het toepassingsgebied ervan
Deze TSI geldt niet voor nieuwe stations waarvoor reeds een bouwvergunning is verleend of die het voor
werp uitmaken van een contract voor bouwwerken dat op de datum van inwerkingtreding van deze TSI
reeds is ondertekend of zich in de laatste fase van een aanbestedingsprocedure bevindt. In deze gevallen
moet hoe dan ook TSI PRM 2008 (1) worden toegepast binnen het gedefinieerde toepassingsgebied ervan.
Voor stationsprojecten waarbij de TSI PRM 2008 moet worden toegepast, mag de herziene versie worden
toegepast (doch is dat geen verplichting) op het volledige project of delen daarvan. Indien die versie slechts
voor bepaalde delen van het project wordt toegepast, dient de aanvrager te verantwoorden en aan te tonen
dat de toegepaste eisen coherent blijven en moet deze keuze door de aangemelde instantie worden goedge
keurd.

(1) Beschikking 2008/164/EG van de Commissie van 21 december 2007 betreffende de technische specificatie inzake interoperabiliteit
„personen met beperkte mobiliteit” voor het conventionele trans-Europese spoorwegsysteem en het trans-Europees hogesnelheidsspoor
wegsysteem (PB L 64 van 7.3.2008, blz. 72).
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Indien stations na een lange sluiting voor reizigersvervoer opnieuw in dienst worden genomen, kan dit
worden beschouwd als een vernieuwing of aanpassing in de zin van punt 7.2.
Wanneer een nieuw station wordt gebouwd, moet de stationsbeheerder steeds in overleg treden met de
instanties die belast zijn met het beheer van de naaste omgeving om te waarborgen dat niet alleen het
station zelf maar ook de toegangswegen naar het station aan de toegankelijkheidseisen voldoen. Bij multi
modale stations moeten tevens andere vervoerautoriteiten worden geraadpleegd in verband met de toegang
van en naar de sporen en andere vervoermiddelen.
7.1.2.

Nieuw rollend materieel
Deze TSI geldt voor alle eenheden rollend materieel in het toepassingsgebied van de TSI die in dienst
worden gesteld na de datum van inwerkingtreding van deze TSI, behalve indien punt 7.1.1.2 (Overgangspe
riode) en punt 7.1.3.1 (Subsysteem Rollend materieel) van de TSI LOC&PAS van toepassing zijn.

7.2.

Toepassing van deze TSI op bestaande infrastructuur/bestaand rollend materieel

7.2.1.

Stappen van de geleidelijke overgang naar het doelsysteem
Deze TSI is van toepassing op subsystemen die worden vernieuwd of aangepast.
Deze TSI geldt niet voor vernieuwde of aangepaste stations waarvoor reeds een bouwvergunning is verleend
of die het voorwerp uitmaken van een contract voor bouwwerken dat op de datum van inwerkingtreding
van deze TSI reeds is ondertekend of zich in de laatste fase van een aanbestedingsprocedure bevindt.
Deze TSI geldt niet voor vernieuwd of aangepast rollend materieel dat het voorwerp uitmaakt van een
contract dat op de datum van inwerkingtreding van deze TSI reeds is ondertekend of zich in de laatste fase
van een aanbestedingsprocedure bevindt.
Voor bestaande infrastructuur/bestaand rollend materieel bestaat het overkoepelende doel van de TSI erin te
voldoen aan de TSI door de bestaande belemmeringen voor de toegankelijkheid in kaart te brengen en weg
te werken.
De lidstaten zorgen ervoor dat inventarissen van voorzieningen worden opgesteld en nemen uitvoerings
plannen aan om de doelstelling van deze verordening te verwezenlijken.

7.2.2.

Toepassing van deze TSI op bestaande infrastructuur
Delen van infrastructuur die worden vernieuwd of aangepast moeten voldoen aan de eisen van deze TSI
verplicht. De TSI erkent evenwel dat de conformiteit van bestaande infrastructuur, wegens de eigenschappen
van het bestaande spoorwegsysteem, kan worden gerealiseerd door een geleidelijke verbetering van de
toegankelijkheid.
Naast deze geleidelijke aanpak laat het doelsysteem voor bestaande infrastructuur de volgende uitzonde
ringen toe:
— Indien een obstakelvrije route tot stand wordt gebracht met bestaande voetbruggen, trappen en onder
doorgangen, met inbegrip van deuren, liften en ontwaardingstoestellen, is de conformiteit met de eisen
ten aanzien van breedte daarvan niet verplicht.
— Conformiteit met eisen ten aanzien van de minimumbreedte van perrons is voor bestaande stations niet
verplicht wanneer non-conformiteit te wijten is aan bepaalde obstakels op dat perron (bijvoorbeeld
kolommen, trappenhuizen, liften enz.) die waarschijnlijk niet kunnen worden verplaatst.
— Indien een bestaand station of een deel daarvan een erkend historisch gebouw is en door de nationale
wetgeving wordt beschermd, mogen de eisen van deze TSI worden aangepast teneinde de wettelijke
bescherming van het gebouw te eerbiedigen.

7.2.3.

Toepassing van deze TSI op bestaand rollend materieel
Wat rollend materieel betreft, moet de conformiteit met deze TSI voor de delen die worden vernieuwd of
aangepast, overeenstemmen met het bepaalde in aanhangsel F.
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De in punt 7.3.2 vermelde specifieke gevallen beschrijven bijzondere voorzieningen die nodig zijn en waar
voor toestemming is gegeven op specifieke spoorwegnetten van elke lidstaat.
Deze gevallen zijn als volgt ingedeeld:
— „P”-gevallen: „permanente” gevallen.
— „t”-gevallen: „tijdelijke” gevallen waarbij wordt gepland dat het doelsysteem in de toekomst wordt gerea
liseerd.
7.3.2.

Lijst van specifieke gevallen

7.3.2.1.

Ge r e se r v ee rd e zi t pla a ts en ( pu nt 4 .2 .2 .1 )
Specifieke gevallen Duitsland en Denemarken (P)
10 % van alle zitplaatsen moeten gereserveerde zitplaatsen zijn. In treinen met zitplaatsen waarvan een
gedeelte te allen tijde gereserveerd is, moet minimaal 20 % daarvan worden aangeduid met een symbool; de
resterende 80 % van de gereserveerde zitplaatsen mag van tevoren worden geboekt.
In treinen waarin de zitplaatsen niet kunnen worden geboekt, moeten de gereserveerde zitplaatsen worden
aangeduid met een symbool overeenkomstig punt 4.2.2.1.2.1.

7.3.2.2.

Ro l st oel pla a ts en ( pun t 4 .2 .2 .2 )
Specifiek geval Frankrijk (P) voor het Île-de-France-netwerk
Het aantal rolstoelplaatsen wordt beperkt tot twee plaatsen voor eenheden die bestemd zijn voor gebruik op
de RER-lijnen A, B, C, D en E van de „Île-de-France”, ongeacht de lengte daarvan.

7.3.2.3.

B ui t e nd e ur e n ( pu nt 4. 2. 2.3 .2 )
Specifiek geval Frankrijk (P) voor het Île-de-France-netwerk
Wegens de korte stoptijden en reistijden tussen stations, is geen geluidssignaal vereist wanneer een toegangs
deur voor reizigers voor openen wordt vrijgegeven in eenheden die bestemd zijn voor gebruik op de RERlijnen A, B, C, D en E in de Île-de-France.

7.3.2.4.

Vr ij e d oorga n g en ( pu n t 4. 2. 2. 6)
Specifiek geval Groot-Brittannië, Noord-Ierland en Ierland (P)
Wegens het beperkte profiel van vrije ruimte, de beperkte boogstralen en bijgevolg de kleinere voertuig
breedte, volstaat het voor punt 4.2.2.6 (eerste streepje) te voldoen aan de eisen ten aanzien van de toegang
tot gereserveerde zitplaatsen.
Dit specifieke geval staat de toegang van rollend materieel dat in overeenstemming is met de TSI tot het
nationale spoorwegnet niet in de weg.

7.3.2.5.

H o og te v e ran d er i ngen ( pu nt 4 .2 .2 .8 )
Specifiek geval Frankrijk (P) voor het Île-de-France-netwerk
Voor dubbeldekstreinen mogen treden binnen de treinen (en dus niet de in- en uitstaptreden), gemeten aan
de lengteas van de trap, ten hoogste 208 mm hoog zijn en moeten ze minimaal 215 mm diep zijn.

7.3.2.6.

Tr ed epl aat s vo o r h et i n- en u itsta ppe n van de voer tu i gen (pun t 4 .2 .2 .1 1 )
Specifiek geval Estland, Letland en Litouwen (P) voor alle rollend materieel dat in exploitatieomstandigheden
aan perrons met een hoogte van 200 mm moet stoppen
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In dat geval moeten de waarden van δh, δν+ en δν- overeenstemmen met de volgende tabel:

Tabel 18
Waarden van δh, δν+ en δν- voor het specifieke geval Estland, Letland en Litouwen

op een recht, vlak spoor

δh mm

δν+ mm

δν- mm

200

400

niet beschikbaar

Specifiek geval Finland (P)
Voor gebruik op spoorlijnen in Finland is een extra trede nodig. De eerste nuttige trede moet zodanig zijn
uitgevoerd dat het maximale constructieprofiel van het voertuig voldoet aan de eisen van de specificatie als
bedoeld in aanhangsel A, index 14, en de waarden van δh, δν+ en δν- moeten overeenstemmen met de
volgende tabel:

Tabel 19
Waarden van δh, δν+ en δν- voor het specifieke geval Finland
δh mm

δν+ mm

δν- mm

op een recht, vlak spoor

200

230

160

op een spoor met een boogstraal van 300 m

410

230

160

Specifiek geval Duitsland (P) voor alle rollend materieel dat in normale exploitatieomstandigheden aan
perrons met een hoogte van 960 mm moet stoppen
In dat geval moeten de waarden van δh, δν+ en δν- overeenstemmen met de volgende tabel:

Tabel 20
Waarden van δh, δν+ en δν- voor het specifieke geval Duitsland
δh mm

δν+ mm

δν- mm

op een recht, vlak spoor

200

230

230

op een spoor met een boogstraal van 300 m

290

230

230

Specifiek geval Duitsland en Oostenrijk (P) voor alle rollend materieel dat in normale exploitatieomstandig
heden aan perrons met een hoogte van < 550 mm moet stoppen
In dat geval moet, aanvullend op de eisen van punt 4.2.2.11.1, punt 2, een trede beschikbaar zijn zodat de
waarden van δh, δν+ en δν- overeenstemmen met de volgende tabel:

Tabel 21
Waarden van δh, δν+ en δν- voor het specifieke geval lage perrons in Duitsland en Oostenrijk
δh mm

δν+ mm

δν- mm

op een recht, vlak spoor

200

310

niet beschikbaar

op een spoor met een boogstraal van 300 m

290

310

niet beschikbaar
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Specifiek geval Ierland (P) voor alle rollend materieel dat in normale exploitatieomstandigheden aan perrons
met een hoogte van 915 mm moet stoppen
In dat geval moeten de waarden van δh, δν+ en δν- overeenstemmen met de volgende tabel:

Tabel 22
Waarden van δh, δν+ en δν- voor het specifieke geval Ierland
δh mm

δν+ mm

δν- mm

op een recht, vlak spoor

275

250

—

op een spoor met een boogstraal van 300 m

275

250

—

Specifiek geval Portugal (P) voor het netwerk met een spoorwijdte van 1 668 mm
Voor rollend materieel voor gebruik op een netwerk met een spoorwijdte van 1 668 mm moet de eerste
nuttige trede voldoen aan de waarden als gedefinieerd in punt 4.2.2.11.1, punt 5, tabel 9, met inbegrip van
het rollend materieel dat ontworpen is volgens interoperabele profielen voor een spoorwijdte van
1 668 mm of 1 435 mm op een drierailig spoor (1 668 en 1 435).
Op een netwerk met een nominale spoorwijdte van 1 668 mm zijn perrons met een hoogte van 685 mm
of 900 mm boven het loopvlak van de spoorstaaf toegestaan.
Het ontwerp van de drempel van de ingangsdeuren van nieuw materieel voor forensenverkeer moet worden
geoptimaliseerd voor het gebruik van perrons met een hoogte van 900 mm.
Specifiek geval Spanje (P) voor het netwerk met een spoorwijdte van 1 668 mm
Voor rollend materieel voor gebruik op Spaanse spoorlijnen met een spoorwijdte van 1 668 mm moet de
plaats van de eerste nuttige trede geschikt zijn voor de afmetingen in onderstaande tabel, rekening houdend
met het vrijeruimteprofiel van de lijn en de perronhoogte:

Tabel 23
Specifiek geval voor Spanje — waarden van δh, δν+ en δν- en bq0 op een recht, vlak spoor
Op een recht, vlak spoor
Vrijeruimteprofiel van de lijn
GHE16

Tredeplaats
GEC16 of GEB16

δh mm

275

760 of 680 mm

550 mm

275

255

316,5

1 705

1 766,5

δν+ mm

230

δν- mm

160

bq0

1 725

Drierailig spoor
(noot 1)

1 725
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Tabel 24
Specifiek geval voor Spanje — waarden van δh, δν+ en δν- en bq0 op een spoor met een boogstraal
van 300 m
op een spoor met een boogstraal van 300 m
Vrijeruimteprofiel van de lijn
GHE16

Tredeplaats
GEC16 of GEB16

δh mm

365

550 mm

365

345

406,5

1 717,5

1 779

δν+ mm

230

δν- mm

160

bq0

1 737,5

Drierailig spoor
(noot 1)

760 of 680 mm

1 737,5

Noot 1 : Deze waarden moeten worden toegepast wanneer de gemeenschappelijke rail zich aan de perronzijde bevindt.
Indien de gemeenschappelijke rail zich aan de andere zijde bevindt, moet de plaats van de eerste nuttige trede geschikt
zijn voor de desbetreffende afmetingen, rekening houdend met het vrijeruimteprofiel van de lijn en de perronhoogte, als
gedefinieerd in de kolommen voor een spoor met een spoorwijdte van 1 668 mm met twee rails.

Specifiek geval Verenigd Koninkrijk (P) voor alle rollend materieel dat in normale exploitatieomstandigheden
aan perrons met een nominale hoogte van 915 mm moet stoppen
Instaptreden voor reizigers mogen voor het voertuig zo worden ontworpen dat zij aan de volgende waarden
voldoen wanneer het voertuig stilstaat aan een Brits perron met een nominale hoogte van 915 mm:
De waarden van δh, δν+ en δν- moeten overeenstemmen met de volgende tabel:
Tabel 25
Waarden van δh, δν+ en δν- voor het specifieke geval Verenigd Koninkrijk
δh mm

δν+ mm

δν- mm

op een recht, vlak spoor

200

230

160

op een spoor met een boogstraal van 300 m

290

230

160

Of, anders de plaats als vastgesteld in de nationale technische voorschriften die voor dit doel zijn aange
meld.
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Aanhangsel A
Normen waarnaar in deze TSI wordt verwezen

TSI
Index

1

Te beoordelen karakteristieken

Normatief document
Punt van deze bijlage

Document nr.

EN 81-70:2003+A1:2004

Bindende bepalingen

Afmetingen van de liften

4.2.1.2.2

Punt 5.3.1, tabel 1

Tactiele bewegwijzering

4.2.1.10

2

Ontwerp van roltrappen en
rolpaden

4.2.1.2.2

EN 115-1:2008+A1:2010

3

Perronverlichting

4.2.1.9

EN 12464-2:2014

Tabel 5.12, behalve de
punten 5.12.16 en
5.12.19.

4

Perronverlichting

4.2.1.9

EN 12464-1:2011

Punt 5.53.1

5

Spraakoverdrachtindex, stations
en rollend materieel

4.2.1.11

EN 60268-16:2011

Bijlage B

6

Verlichting in railvoertuigen

4.2.2.4

EN 13272:2012

Punt 4.1.2

7

Veiligheids-, waarschuwings-,
gebods- en verbodsborden

4.2.2.7.2

ISO 3864-1:2011

Alle

8

Berekening van bq0

4.2.2.11.1

EN 15273-1:2013

Punt H.2.1.1

9

Beoordeling van het universele
toilet

6.1.3.1

TS 16635:2014

Alle

10

Definitie van kleuren

5.3.2.6

ISO 3864-1:2011

Hoofdstuk 11

Bijlage E.4

4.2.2.7.4

ISO 3864-4:2011
11

Mechanische sterkte van insta
phulpmiddelen

5.3.2.8

FprEN 14752:2014

5.3.2.8

Punt 4.2.2
Punt 5.4

Obstakeldetectie
12

13

14

Symbool voor het bord dat
rolstoeltoegankelijke ruimten
aangeeft

Aanhangsel N N.3

Symbool voor bord dat ringlei
dingen aangeeft

Aanhangsel N N.3

Specifiek geval Finland

7.3.2.6

ISO 7000:2004

Symbool 0100

ISO 7001:2007

Symbool PIPF 006

ETSI EN 301 462

4.3.1.2

(2000-2003)
EN 15273-2:2013

Bijlage F
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Aanhangsel B
Tijdelijke prioriteitsbepaling voor de aanpassing/vernieuwing van stations
Vernieuwde of aangepaste stations met over een periode van twaalf maanden een reizigersstroom van gemiddeld
1 000 personen of minder per dag (d.w.z. het totaal van aankomende en vertrekkende reizigers) hoeven geen
liften of hellingbanen te bezitten waar deze anders noodzakelijk zouden zijn om in een tredevrije route te voorzien op
voorwaarde dat er zich binnen 50 km op dezelfde lijn een obstakelvrije route bevindt die volledig aan de eisen voldoet.
In dit geval moet het station zo worden ontworpen dat de benodigde liften en/of hellingbanen op latere datum kunnen
worden aangebracht om het voor alle personen met een handicap en personen met beperkte mobiliteit toegankelijk te
maken. De nationale regels voor de organisatie van het vervoer van personen met een handicap en personen met
beperkte mobiliteit met toegankelijke middelen tussen dit niet-toegankelijke station en het volgende toegankelijke station
op dezelfde lijn zijn van toepassing.

L 356/162

Publicatieblad van de Europese Unie

NL

12.12.2014

Aanhangsel C
In de nationaal uitvoeringsplannen te verstrekken informatie
Context
— context (feiten en cijfers — sociale gegevens — evolutie van mobiliteitsbehoeften en mobiliteitsbeperkingen),
— regelgeving,
— methode voor de opstelling van het nationaal uitvoeringsplan (geraadpleegde verenigingen en plaatselijk vervoerauto
riteiten, raakvlakken met andere nationale uitvoeringsplannen enz.).
Huidige situatie
— overzicht van de inventarissen: stations,
— overzicht van de inventarissen: rollend materieel,
— overzicht van de inventarissen: bedrijfsvoorschriften.
Definitie van een strategie
— prioriteitsbepaling,
— criteria op basis waarvan subsystemen worden behandeld in het plan.
Technische en operationele middelen
— omvang van de aanpassing of vernieuwing van stations en rollend materieel,
— alle andere werkzaamheden om toegankelijkheidsbelemmeringen weg te werken die buiten het toepassingsgebied van
artikel 20 van Richtlijn 2008/57/EG vallen,
— tenuitvoerlegging van operationele maatregelen (bijstand) ter compensatie van het resterende gebrek aan toegankelijk
heid.
Financiering
— kruisverwijzingen naar beheersovereenkomsten (artikel 30 van Richtlijn 2012/34/EU (1)) en openbaredienstcontracten
(Verordening (EG) nr. 1370/2007 (2)),
— andere middelen.
Follow-up en feedback
— actualisering van de inventaris van voorzieningen en vergelijking met de doelstellingen,
— actualisering van het plan.

(1) Richtlijn 2012/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 tot instelling van één Europese spoorwegruimte
(PB L 342 van 14.12.2012, blz. 32).
(2) Verordening (EG) nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 betreffende het openbaar personenver
voer per spoor en over de weg en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1191/69 van de Raad en Verordening (EEG) nr. 1107/70 van
de Raad (PB L 315 van 3.12.2007, blz. 1).
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Aanhangsel D
Beoordeling van interoperabiliteitsonderdelen
D.1 TOEPASSINGSGEBIED

Dit aanhangsel bevat een nadere uitwerking van de conformiteitsbeoordeling en de geschiktheid voor het gebruik van
interoperabiliteitsonderdelen.
D.2 KARAKTERISTIEKEN

De karakteristieken van interoperabiliteitsonderdelen die in de verschillende fasen van ontwerp, ontwikkeling en
productie moeten worden beoordeeld, zijn in tabel D.1 aangekruist.
Tabel D.1
Beoordeling van interoperabiliteitsonderdelen
1

2

3

4

5

Beoordeling tijdens de onderstaande stadia
Te beoordelen interoperabiliteitsonderdelen en
karakteristieken

Ontwerp- en ontwikkelingsfase
Ontwerptoetsing en/of
onderzoek

Beoordeling
fabricageproces

Productiefase

Type-keuring

Conformiteits
controle

5.3.1.1 Beeldschermen

X

X

X

5.3.1.2. Oprijplaten

X

X

X

5.3.1.3. Rolstoelliften

X

X

X

5.3.2.1 Interface van de deurbedieningsinrich
ting

X

X

X

5.3.2.2 & 5.3.2.3 Standaardtoiletten

X

X

X

5.3.2.2 & 5.3.2.4 Universele toiletten

X

X

X

5.3.2.5 Luiertafel

X

X

X

5.3.2.6 Noodoproepvoorziening

X

X

X

5.3.2.7 Beeldschermen

X

X

X

5.3.2.8 Beweegbare trede en rolstoelbrug

X

X

X

5.3.2.9 Meegevoerde oprijplaat

X

X

X

5.3.2.10 Meegevoerde lift

X

X

X
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Aanhangsel E
Beoordeling van de subsystemen
E.1 TOEPASSINGSGEBIED

In dit aanhangsel wordt de conformiteitsbeoordeling van de subsystemen beschreven.
E.2 KARAKTERISTIEKEN EN MODULEN

De karakteristieken van de subsystemen die in de verschillende fasen van ontwerp, ontwikkeling en productie moeten
worden beoordeeld, zijn in tabel E.1 (subsysteem „infrastructuur”) en tabel E.2 (subsysteem „rollend materieel”) aange
kruist.

Tabel E.1
Beoordeling van het subsysteem Infrastructuur (in serie vervaardigd en geleverd)
1

2

3

Ontwerp- en
ontwikkelingsfase

Bouwfase

Ontwerp- toetsing en/of
onderzoek

Inspectie ter plaatse

Parkeerfaciliteiten voor gehandicapten en personen met beperkte
mobiliteit

X

(X) (*)

Obstakelvrije routes

X

(X) (*)

Routebewegwijzering

X

(X) (*)

Deuren en ingangen

X

(X) (*)

Vloeren

X

(X) (*)

Transparante obstakels

X

(X) (*)

Toiletten

X

(X) (*)

Meubilair en vrijstaande apparatuur

X

(X) (*)

Ticketverkoop/loketten
of
ticketautomaten/Informatiebalies/
Ontwaardingstoestellen/Tourniquets/Reizigersassistentiepunten

X

(X) (*)

Verlichting

X

X

Visuele informatie: bewegwijzering, pictogrammen, dynamische
informatie

X

(X) (*)

Auditieve informatie

X

X

Perronbreedte en -rand

X

(X) (*)

Perronkop

X

(X) (*)

Spooroverpad op stations

X

(X) (*)

Te beoordelen karakteristieken

(*) Indien de uitvoering afwijkt van de onderzochte ontwerpregels of -tekeningen, moeten as- built-tekeningen worden verstrekt of moet
een inspectie ter plaatse worden verricht.
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Tabel E.2
Beoordeling van het subsysteem Rollend materieel (in serie vervaardigd en geleverd)
1

2

3

Ontwerp- en ontwikkelingsfase
Ontwerptoetsing en/of
onderzoek

Type-keuring

Algemeen

X

X

Gereserveerde zitplaatsen — algemeen

X

Zitplaatsen in rijrichting

X

X

Zitplaatsen tegenover elkaar

X

X

Rolstoelplaatsen

X

X

Algemeen

X

X

Buitendeuren

X

X

Binnendeuren

X

X

Te beoordelen karakteristieken

4
Productiefase
Routine keuring

Zitplaatsen

Deuren

Verlichting

X

Toiletten

X

Vrije doorgangen

X

Reizigersinformatie
Algemeen

X

X

Bewegwijzering, pictogrammen en tactiele informatie

X

X

Dynamische visuele informatie

X

X

Dynamische auditieve informatie

X

X

Hoogteveranderingen

X

Leuningen

X

X

Rolstoeltoegankelijke slaapruimten

X

X

Positie treden voor het in- en uitstappen van de voertuigen
Algemene eisen

X

In- en uitstaptreden

X

Instaphulpmiddelen

X

X

X

L 356/166

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

12.12.2014

Aanhangsel F
Aanpassing of vernieuwing van rollend materieel
Indien rollend materieel wordt vernieuwd of aangepast, moet het voldoen aan de eisen van deze TSI. Conformiteit met
deze TSI is niet verplicht in de volgende gevallen:
Structuren
Conformiteit is niet verplicht wanneer de werkzaamheden structurele veranderingen aan deuropeningen (zowel binnenals buitendeuren), frames, antitelescopeerstijlen, voertuigbakken en mechanismen tegen overbuffering vereisen of, meer
in het algemeen, wanneer de werkzaamheden een herkeuring van de structurele integriteit van het voertuig noodzakelijk
zouden maken.
Zitplaatsen
Conformiteit met de eisen van punt 4.2.2.1 inzake handgrepen aan rugleuningen is slechts verplicht wanneer de
zitplaatsconstructies van een compleet voertuig worden vernieuwd of aangepast.
Conformiteit met de eisen van punt 4.2.2.1.2 inzake de afmetingen van gereserveerde zitplaatsen en de ruimte eromheen
is uitsluitend verplicht wanneer de indeling van de zitplaatsen voor een complete trein wordt veranderd en dit kan
worden gerealiseerd zonder de huidige capaciteit van de trein te verminderen. In het laatste geval moet onder behoud
van de bestaande capaciteit in het maximumaantal gereserveerde zitplaatsen worden voorzien.
Conformiteit met de eisen inzake vrije hoogte boven gereserveerde zitplaatsen is niet verplicht wanneer het bagagerek
dit niet toelaat zonder tijdens de vernieuwingen of aanpassingen constructief te worden veranderd.
Rolstoelplaatsen
Er moet slechts in rolstoelplaatsen worden voorzien wanneer de indeling van de zitplaatsen voor een complete trein
wordt veranderd. Indien de opening van ingangsdeuren of vrije doorgangen evenwel niet rolstoeltoegankelijk kunnen
worden gemaakt, hoeft er niet in een rolstoelplaats te worden voorzien wanneer de indeling van de zitplaatsen wordt
veranderd. Rolstoelplaatsen die in bestaand rollend materieel worden aangebracht, mogen worden ingedeeld volgend
aanhangsel I, afbeelding I4.
Noodoproepvoorzieningen in de rolstoelruimte zijn niet verplicht wanneer het elektrische communicatiesysteem van het
voertuig daarvoor niet geschikt kan worden gemaakt.
Het aanbrengen van een transferstoel is slechts verplicht wanneer de indeling van een bestaande rolstoelplaats daarvoor
niet moet worden veranderd.
Buitendeuren
Conformiteit met de eisen inzake contrasterende vloerdelen om de plaats van de deuropening aan te geven is slechts
verplicht wanneer de vloerbedekking wordt vernieuwd of aangepast.
Conformiteit met de eisen inzake signalen bij het openen en sluiten van de buitendeuren is slechts verplicht wanneer het
deurbedieningssysteem wordt vernieuwd of aangepast.
Volledige conformiteit met de eisen inzake de plaats en de verlichting van deurbedieningsinrichtingen is slechts verplicht
wanneer het deurbedieningssysteem wordt vernieuwd of aangepast en de deurbedieningsinrichtingen kunnen worden
verplaatst zonder veranderingen aan de voertuig- of deurconstructie. In dat geval moeten de vernieuwde of aangepaste
deurbedieningsinrichtingen evenwel zo dicht mogelijk bij de verplichte positie worden aangebracht.
Binnendeuren
Conformiteit met de eisen betreffende de bedieningskracht en de plaatsing van deurbedieningsinrichtingen is slechts
verplicht wanneer de deur en het deurmechanisme en/of de bedieningsinrichting wordt aangepast of vernieuwd.
Verlichting
Conformiteit met de eisen is niet verplicht wanneer kan worden aangetoond dat dit het elektrisch vermogen van de trein
zou overbelasten of wanneer een dergelijke verlichting niet zonder constructieve veranderingen kan worden aangebracht
(deuropeningen enz.).
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Toiletten
Conformiteit met de eisen inzake universele toiletten is slechts verplicht wanneer de bestaande toiletten volledig worden
vernieuwd of aangepast, in een rolstoelplaats wordt voorzien en een universeel toilet kan worden aangebracht zonder
constructieve veranderingen aan de voertuigbak.
Noodoproepvoorzieningen in het universele toilet zijn niet verplicht wanneer het elektrische communicatiesysteem van
het voertuig daarvoor niet geschikt kan worden gemaakt.
Vrije doorgangen
Conformiteit met de eisen van punt 4.2.2.6 is slechts verplicht wanneer de indeling van de zitplaatsen van een compleet
voertuig wordt veranderd en een rolstoelplaats wordt aangebracht.
Conformiteit met de eisen inzake vrije doorgangen tussen gekoppelde voertuigen is slechts verplicht wanneer de loop
brug wordt vernieuwd of aangepast.
Informatie
Conformiteit met de eisen van punt 4.2.2.7 inzake reisinformatie is bij vernieuwing of aanpassing niet verplicht. Echter,
indien als onderdeel van een vernieuwings- of aanpassingsprogramma een automatisch reisinformatiesysteem wordt geïn
stalleerd, moet dit voldoen aan de eisen van dit punt.
Conformiteit met de overige eisen van punt 4.2.2.7 is verplicht wanneer de bewegwijzering of het interieur van het voer
tuig wordt vernieuwd of aangepast.
Hoogteveranderingen
Conformiteit met de eisen van punt 4.2.2.8 is bij vernieuwing of aanpassing niet verplicht, zij het dat een contrasterende
waarschuwingsstrook op de tredeneuzen moet worden aangebracht wanneer het treedoppervlak wordt vernieuwd of
aangepast.
Leuningen
Conformiteit met de eisen van punt 4.2.2.9 is slechts verplicht wanneer bestaande leuningen worden vernieuwd of
aangepast.
Rolstoeltoegankelijke slaapruimten
Conformiteit met de eis om rolstoeltoegankelijke slaapruimten ter beschikking te stellen is slechts verplicht wanneer
bestaande slaapruimten worden vernieuwd of aangepast.
Noodoproepvoorzieningen in rolstoeltoegankelijke slaapruimten zijn niet verplicht wanneer het elektrische communica
tiesysteem van het voertuig daarvoor niet geschikt kan worden gemaakt.
Tredeplaatsen, treden en instaphulpmiddelen
Conformiteit met de eisen van de punten 4.2.2.11 en 4.2.2.12 is bij vernieuwing of aanpassing niet verplicht. Wanneer
echter beweegbare treden of andere ingebouwde instaphulpmiddelen worden aangebracht, dan moeten deze voldoen aan
de eisen van de relevante subpunten in dit punt van de TSI.
Echter, indien bij vernieuwing of aanpassing een rolstoelplaats overeenkomstig punt 4.2.2.3 wordt aangebracht, dan
moet tevens in een instaphulpmiddel overeenkomstig artikel 4.4.3 worden voorzien.
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Aanhangsel G
Geluidssignalen voor buitendeuren
Opengaande deur — karakteristieken
— trage toon bestaande uit twee elkaar afwisselende tonen (maximaal twee stoten per seconde)
— frequenties
— 2 200 Hz ± 100 Hz
— en:
— 1 760 Hz ± 100 Hz
— geluidsdrukniveau
— afgegeven door:
— een adaptieve geluidssignaalinrichting die is ingesteld op minimaal 5 dB LAeq boven het omgevingsgeluid tot maxi
maal 70 dB LAeq,T (+ 6/– 0),
— of een niet-adaptieve inrichting die is ingesteld op 70 dB LAeq,T (+ 6/– 0);
— interne meting op 1,5 m boven de vloer op het middelpunt van het balkon. (T = totale tijdsduur) met gebruikma
king van een meetopstelling (horizontaal en dan verticaal) en gemiddelde aflezingen;
— externe meting op 1,5 m boven het perron op 1,5 m verwijderd van de hartlijn van de deur aan de voertuigzijde.
(T = totale tijdsduur) met gebruikmaking van een meetopstelling (horizontaal) en gemiddelde aflezingen.
Sluitende deur — karakteristieken
— snelle toon met korte stoten (zes tot tien stoten per seconde)
— frequentie
— 1 900 Hz ± 100 Hz
— geluidsdrukniveau
— afgegeven door:
— een adaptieve geluidssignaalinrichting die is ingesteld op minimaal 5 dB LAeq boven het omgevingsgeluid tot maxi
maal 70 dB LAeq,T (+ 6/– 0),
— of een niet-adaptieve inrichting die is ingesteld op 70 dB LAeq,T (+ 6/– 0);
— interne meting op 1,5 m boven de vloer op het middelpunt van het balkon. (T = totale tijdsduur) met gebruikma
king van een meetkring (horizontaal en dan verticaal) en gemiddelde aflezingen;
— externe meting op 1,5 m boven het perron op 1,5 m verwijderd van de hartlijn van de deur aan de voertuigzijde.
(T = totale tijdsduur) met gebruikmaking van een meetkring (horizontaal) en gemiddelde aflezingen.
Interne meetmethode voor geluidssignalen voor deuren (openen en sluiten)
— De tests moeten worden uitgevoerd op het balkon met behulp van gemiddelde aflezingen van een opstelling met
meerdere microfoons (ontworpen om het geluid van de hoorn in de bestuurderscabine te meten overeenkomstig
Beschikking 2006/66/EG (1), TSI geluidsemissies). De opstelling bestaat uit acht microfoons die op gelijke afstand van
elkaar in een cirkel met een straal van 250 mm zijn geplaatst.
— De test moet worden uitgevoerd met een horizontale opstelling (alle microfoons op gelijke hoogte boven de vloer,
zoals weergegeven op afbeelding G1). Het gemiddelde van de aflezingen van alle acht microfoons wordt gebruikt bij
de beoordeling.
(1) Beschikking 2006/66/EG van de Commissie van 23 december 2005 betreffende de technische specificaties voor interoperabiliteit inzake
het subsysteem rollend materieel — geluidsemissies van het conventionele trans-Europese spoorwegsysteem (PB L 37 van 8.2.2006,
blz. 1).
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Afbeelding G1
Horizontale opstelling

Externe meetmethode voor geluidssignalen voor deuren (openen en sluiten)
— De tests moeten worden uitgevoerd met behulp van gemiddelde aflezingen van een opstelling met meerdere micro
foons (ontworpen om het geluid van de hoorn in de bestuurderscabine te meten overeenkomstig Beschikking
2006/66/EG, TSI geluidsemissies). De opstelling bestaat uit acht microfoons die op gelijke afstand van elkaar in een
cirkel met een straal van 250 mm zijn geplaatst.
— Voor de externe test moet de aangenomen perronhoogte specifiek zijn voor de route waarop het voertuig dienst
moet doen (indien langs deze route meer dan één perronhoogte voorkomt, moet het laagste perron worden gebruikt.
Op een route met perrons van 760 en 550 mm hoog wordt de test uitgevoerd op een perron van 550 mm hoog).
— De test moet worden uitgevoerd met een horizontale opstelling (alle microfoons op gelijke hoogte boven het perron).
Het gemiddelde van de aflezingen van alle acht microfoons wordt gebruikt bij de beoordeling.
Indien een adaptieve geluidssignaalinrichting wordt gebruikt, moet de inrichting eerst het omgevingsgeluidsniveau defi
niëren en vervolgens het geluidssignaal. Een frequentieband van 500 Hz tot 5 000 Hz moet in aanmerking worden
genomen.
Metingen ter staving van conformiteit worden uitgevoerd aan drie verschillende deuren van een trein.
Noot: De deur moet volledig open staan bij de test met sluitende deuren en volledig gesloten zijn bij de test met open
gaande deuren.
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Aanhangsel H
Schema's van gereserveerde zitplaatsen
Legende voor afbeeldingen H1 tot en met H4
1 meetniveau voor zitoppervlakken
2 afstand tussen twee zitplaatsen tegenover elkaar
3 vrije hoogte boven zitplaatsen

Afbeelding H1
Vrije hoogte voor gereserveerde zitplaatsen

Afbeelding H2
Gereserveerde zitplaatsen in rijrichting
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Afbeelding H3
Gereserveerde zitplaatsen tegenover elkaar

Afbeelding H4
Gereserveerde zitplaatsen tegenover elkaar met opgeklapt tafelblad
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Aanhangsel I
Schema's van rolstoelplaatsen
Afbeelding I1
Rolstoelplaats met tegenover elkaar geplaatste zitplaatsen

1 structuur aan het einde van de rolstoelplaats
2 voorrand van een zitkussen
3 rolstoelplaats

Afbeelding I2
Rolstoelplaats met zitplaatsen in de rijrichting

1 structuur aan het einde van de rolstoelplaats
2 rugleuning van de zitplaats ervoor
3 rolstoelplaats
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Afbeelding I3
Twee tegenover elkaar geplaatste rolstoelplaatsen

1 structuur aan het einde van de rolstoelplaats
2 ruimte tussen twee rolstoelplaatsen min. 250 mm
3 rolstoelplaats

Afbeelding I4
Twee rolstoelplaatsen naast elkaar (enkel van toepassing voor vernieuwd/aangepast rollend materieel)

1 structuur aan het einde van de rolstoelplaats
2 structuur aan het begin van de rolstoelplaats
3 dubbele rolstoelplaats
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Aanhangsel J
Schema's van vrije doorgangen
Afbeelding J1
Minimale vrije breedte vanaf de vloer tot een hoogte van 1 000 mm

1 doorsnede van de vrije doorgang
2 bovenaanzicht bij hoogtebereik van 25-975 mm vanaf de vloer

Afbeelding J2
Minimaal vrij profiel tussen gekoppelde voertuigen van een treinstel
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Afbeelding J3
Minimaal vrij profiel van en naar rolstoelruimten

Aanhangsel K
Tabel van de gangbreedte voor rolstoeltoegankelijke ruimten in rollend materieel
Tabel K1
Vrije breedte van het gangpad (mm)
Nuttige deurbreedte, of loodrechte
vrije breedte van het gangpad (mm)

1 200

1 100

1 000

900

850

800

800

850

900

1 000

1 100

1 200
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Aanhangsel L
Bewegingsbereik van een rolstoelgebruiker
Figuur L1
Bewegingsbereik van een persoon in een rolstoel

1 comfortabel bewegingsbereik
2 referentiepunt van de stoel
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Aanhangsel M
Per trein vervoerbare rolstoelen
M.1 TOEPASSINGSGEBIED

Dit aanhangsel geeft de maximumafmetingen voor per trein vervoerbare rolstoelen.
M.2 KARAKTERISTIEKEN

De technische minimumeisen zijn:
Basisafmetingen
— breedte 700 mm plus minimaal 50 mm voor de handen aan elke zijde bij het rijden,
— lengte 1 200 mm plus 50 mm voor de voeten.
Wielen
— Het kleinste wiel moet een opening van 75 mm breed en 50 mm hoog kunnen overbruggen.
Hoogte
— Maximaal 1 375 mm met inbegrip van een mannelijke inzittende wiens gestalte overeenstemt met het 95e percen
tiel.
Draaicirkel
— 1 500 mm
Gewicht
— totaalgewicht (rolstoel, gebruiker en eventuele bagage) van 300 kg in het geval van een elektrische rolstoel waarvoor
bij het gebruik van het instaphulpmiddel geen assistentie vereist is,
— totaalgewicht (rolstoel, gebruiker en eventuele bagage) van 200 kg in het geval van een handbediende rolstoel.
Hoogte overschrijdbare obstakels en bodemhoogte
— maximumhoogte overschrijdbaar obstakel 50 mm,
— minimale bodemhoogte van 60 mm met opwaartse hellingsgraad van 10° bovenaan om verder te gaan (onder de
voetsteun).
Maximale veilige helling:
— moet dynamische stabiliteit in alle richtingen hebben bij een helling van 6°,
— moet statische stabiliteit in alle richtingen bezitten bij een helling van 9° (rem aangetrokken).
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Aanhangsel N
Symbolen
N.1 TOEPASSINGSGEBIED

Dit aanhangsel voorziet in specifieke symbolen voor infrastructuur en rollend materieel.
N.2 AFMETINGEN VAN SYMBOLEN

De afmetingen van symbolen voor personen met beperkte mobiliteit worden berekend met de formule:
— Leesafstand in mm gedeeld door 250, vermenigvuldigd met 1,25 = buitenafmetingen in mm (inclusief rand).
De minimumgrootte voor borden binnen het voertuig bedraagt 60 mm, met uitzondering van borden voor hulpmid
delen in de toiletten of babyvoorzieningen die kleiner mogen zijn.
De minimumgrootte voor borden buiten het voertuig bedraagt 85 mm.
N.3 TE GEBRUIKEN SYMBOLEN OP BORDEN

De borden als bedoeld in punt 4.2.1.10 moeten een donkerblauwe achtergrond en een wit symbool hebben. Het donker
blauw moet een contrast van 0,6 hebben ten opzichte van het wit.
Indien deze borden zich op een donkerblauwe plaat bevinden, mogen de kleuren van het symbool en de achtergrond
worden omgekeerd (donkerblauw symbool op witte achtergrond).
Internationaal toegankelijkheidssymbool
Het bord waarmee rolstoeltoegankelijke ruimten worden aangegeven, moet een symbool omvatten dat conform is met
de specificaties als bedoeld in aanhangsel A, index 12.
Ringleidingen
Het bord voor ringleidingen moet een symbool omvatten dat in overeenstemming is met de specificatie als bedoeld in
aanhangsel A, index 13.
Gereserveerde zitplaats
Het bord voor gereserveerde zitplaatsen moet symbolen omvatten overeenkomstig afbeelding N1.
Afbeelding N1
Symbolen voor gereserveerde zitplaatsen

