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II 

(Niet-wetgevingshandelingen) 

VERORDENINGEN 

   
VERORDENING (EU) Nr. 36/2010 van de Commissie

van 3 december 2009

inzake communautaire modellen voor vergunningen van machinisten, aanvullende 
bevoegdheidsbewijzen, gewaarmerkte afschriften van aanvullende bevoegdheidsbewijzen en 
aanvraagformulieren voor vergunningen van machinisten, in het kader van Richtlijn 2007/59/EG van 

het Europees Parlement en de Raad

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie,

Gelet op Richtlijn 2007/59/EG van het Europees Parlement en de 
Raad van 23 oktober 2007 inzake de certificering van machinis
ten die locomotieven en treinen op het spoorwegsysteem van de 
Gemeenschap besturen

(1)  PB L 315 van 3.12.2007, blz. 51.

 (1), en met name op artikel 4, lid 4,

Gezien aanbeveling nr. ERA/REC/SAF/04-2008 van het Europees 
Spoorwegbureau van 19 december 2008 inzake een geharmoni
seerde opmaak voor vergunningen van machinisten, aanvullende 
bevoegdheidsbewijzen en gewaarmerkte afschriften van aanvul
lende bevoegdheidsbewijzen voor machinisten overeenkomstig 
Richtlijn 2007/59/EG en aanbeveling nr. ERA/REC/SAF/06-2008 
van het Europees Spoorwegbureau van 19 december 2008 inzake 
het gebruik van een geharmoniseerd model voor een aanvraag
formulier voor vergunningen van machinisten,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Richtlijn 2007/59/EG schrijft voor dat iedere machinist 
geschikt dient te zijn en kwalificaties dient te bezitten die 
vereist zijn voor het besturen van een trein en in het bezit 
dient te zijn van de volgende documenten: een vergunning 
waaruit blijkt dat de machinist voldoet aan de minimum
voorwaarden ten aanzien van medische eisen, vooroplei
ding en algemene vaardigheden en één of meer 
bevoegdheidsbewijzen waarbij de infrastructuur en het rol
lend materieel worden genoemd waar of waarmee de 
machinist mag rijden.

(2) De wetten van de lidstaten inzake de vereisten voor de cer
tificering van machinisten verschillen aanmerkelijk. 
Daarom dienen geharmoniseerde modellen voor de certi
ficering van machinisten aangenomen te worden om de 
uitvoering van de relevante communautaire voorschriften 
te ondersteunen.

(3) Deze geharmoniseerde vergunningen en aanvullende 
bevoegdheidsbewijzen moeten het vooral gemakkelijker 
maken voor machinisten om zich van de ene lidstaat naar 
de andere te verplaatsen, maar ook van de ene spoorweg
onderneming naar de andere, en moeten in het algemeen 
bevorderen dat de vergunningen en bevoegdheidsbewijzen 
door alle belanghebbenden in de spoorwegsector worden 
erkend. Hiertoe is het van fundamenteel belang dat in de 
bepalingen minimumeisen worden vastgelegd waaraan 
aanvragers moeten voldoen om een vergunning of een 
geharmoniseerd aanvullend bevoegdheidsbewijs te verkrij
gen. Om de nodige uniformiteit en transparantie te waar
borgen dienen de lidstaten een geharmoniseerd model 
voor vergunningen van machinisten vast te stellen, terwijl 
spoorwegondernemingen en infrastructuurbeheerders 
geharmoniseerde aanvullende bevoegdheidsbewijzen die
nen af te geven.

(4) Voor spoorwegondernemingen en infrastructuur
beheerders die machinisten in dienst hebben of contracte
ren, en vooral voor spoorwegondernemingen die 
internationale vervoersdiensten verlenen, is het van belang 
dat de opmaak van de aanvullende bevoegdheidsbewijzen 
in de verschillende lidstaten hetzelfde is; daarom dient deze 
geharmoniseerd te worden als bewijs van het feit dat de 
machinisten aan een aantal minimumeisen voldoen en dat 
zij over de nodige beroepskwalificaties en taalkennis 
beschikken.

LN0102.1.91

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:315:0051:0051:NL:PDF


Publicatieblad van de Europese Unie 19.1.2010

(5) In overeenstemming met artikel  4, lid  4, van Richtlijn 
2007/59/EG dient het Europees Spoorwegbureau een 
ontwerptekst vast te stellen van een communautair model 
voor de vergunning, het aanvullende bevoegdheidsbewijs 
en het gewaarmerkte afschrift van het aanvullende 
bevoegdheidsbewijs en ook de fysieke kenmerken daarvan 
te bepalen, daarbij rekening houdend met maatregelen die 
vervalsing moet tegengaan. Hetzelfde artikel bepaalt dat 
het Bureau een aanbeveling moet formuleren betreffende 
de communautaire codes voor de verschillende types in 
categorie  A en  B die op het aanvullende bevoegdheids
bewijs vermeld dienen te worden. Bijlage I, lid 2, onder g), 
van Richtlijn 2007/59/EG vermeldt dat de Commissie de 
codes zal vaststellen voor aanvullende informatie of medi
sche beperkingen die in de vergunningen van machinisten 
moeten worden opgenomen.

(6) De lidstaten moeten elke vergunning een uniek nummer 
geven; dit nummer moet het ook gemakkelijker maken om 
de vergunning op te nemen in het nationale register voor 
vergunningen van machinisten, dat bijgehouden moet 
worden in overeenstemming met artikel 22, lid 1, onder a), 
van Richtlijn 2007/59/EG.

(7) Alle informatie in de vergunningen van machinisten, aan
vullende bevoegdheidsbewijzen en registers daarvan moet 
door de veiligheidsinstanties worden gebruikt om de eva
luatie van het certificeringsproces voor het personeel 
bepaald in artikelen  10 en  11 van Richtlijn 2004/49/EG 
van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 
inzake de veiligheid op de communautaire spoorwegen en 
tot wijziging van Richtlijn 95/18/EG van de Raad betref
fende de verlening van vergunningen aan spoorweg
ondernemingen

(1)  PB L 164 van 30.4.2004, blz. 44.

 (1), en van Richtlijn 2001/14/EG inzake de 
toewijzing van spoorweginfrastructuurcapaciteit en de hef
fing van rechten voor het gebruik van spoorweg
infrastructuur alsmede inzake veiligheidscertificering 
(spoorwegveiligheidsrichtlijn) te vergemakkelijken en om 
de afgifte van veiligheidscertificaten bepaald in die artike
len te versnellen.

(8) De inzet van bevoegde machinisten overeenkomstig Richt
lijn 2007/59/EG ontslaat de spoorwegondernemingen en 
de infrastructuurbeheerders niet van de verplichting een 
systeem van toezicht en interne controle op de vaardighe
den en gedragingen van hun machinisten in te voeren 
overeenkomstig artikel  9 en bijlage  III bij Richtlijn 
2004/49/EG. Deze inzet zal onderdeel van dat systeem 
zijn. Een geharmoniseerd aanvullend bevoegdheidsbewijs 
ontheft noch de spoorwegonderneming, noch de 
infrastructuurbeheerder van hun verantwoordelijkheid 
voor de veilige werking van hun gedeelte van het 
spoorwegsysteem en, in het bijzonder, voor de opleiding 
van hun personeel.

(9) In artikel 7, lid 1, van Richtlijn 2007/59/EG staat dat een 
vergunning geldig is op het gehele grondgebied van de 
Gemeenschap en artikel 4, lid 4, van die richtlijn vermeldt 
dat er een communautair model moet worden vastgesteld. 
Een geharmoniseerd aanvraagformulier voor vergunnin
gen zou derhalve het werk vergemakkelijken van de 
bevoegde autoriteiten in de lidstaten die informatie moe
ten verzamelen om de vergunning af te leveren.

(10) Artikel 14, lid 1, van Richtlijn 2007/59/EG bepaalt dat de 
bevoegde autoriteiten in de lidstaten de voor het verkrij
gen van een vergunning te volgen procedure moeten 
bekendmaken. Wanneer zij zulke procedures vaststellen, 
moeten de bevoegde autoriteiten bepalingen opnemen 
voor het gebruik van het geharmoniseerde 
aanvraagformulier.

(11) Het geharmoniseerde aanvraagformulier mag worden 
gebruikt om gepaste informatie te verstrekken over de 
nationale bepalingen voor Richtlijn 95/46/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 24  oktober  1995 
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die gegevens

(2)  PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31.

 (2) betref
fende de bescherming van natuurlijke personen tijdens de 
verwerking van persoonsgegevens. De bevoegde autoritei
ten kunnen het gebruiken om toestemming te verkrijgen 
voor de verwerking van gegevens van aanvragers of hou
ders van een vergunning van machinist, telkens wanneer 
dit vereist is.

(12) De aanneming van een geharmoniseerd aanvraagformulier 
heeft een zeer beperkte economische impact en vormt een 
zeer geringe administratieve belasting, gezien de mogelijk
heid om te kiezen tussen een afgedrukt document en een 
IT-interface die gebruikmaakt van een gemeenschappelijke 
aanvraag.

(13) In overeenstemming met artikel  36, lid  3, van Richtlijn 
2007/59/EG geldt het laatste niet voor Cyprus en Malta. 
Daarom mag deze richtlijn niet gelden voor Cyprus en 
Malta zolang er zich op het grondgebied van deze lidsta
ten geen spoorwegsysteem bevindt.

(14) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in over
eenstemming met het advies van het bij artikel  21 van 
Richtlijn 96/48/EG ingestelde comité voor spoorweg
veiligheid en interoperabiliteit,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Communautair model voor vergunning van machinist

Het communautair model zoals vastgesteld in bijlage  I bij deze 
verordening zal worden gebruikt voor de vergunning van machi
nist waarnaar wordt verwezen in artikel  4, lid  1, onder  a), van 
Richtlijn 2007/59/EG. Deze opmaak zal worden gebruikt telkens 
wanneer een vergunning van machinist wordt afgegeven, ver
lengd, bijgewerkt, gewijzigd of ingetrokken.

Het moet worden ingevuld in één of meer officiële talen van de 
Europese Gemeenschap.

Artikel 2
Communautair model voor aanvullende 

bevoegdheidsbewijzen

Het communautair model zoals vastgesteld in bijlage  II bij deze 
verordening zal worden gebruikt voor de aanvullende 
bevoegdheidsbewijzen waarnaar wordt verwezen in artikel  4, 
lid 1, onder b), van Richtlijn 2007/59/EG.
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Deze opmaak zal worden gebruikt telkens wanneer een aanvul
lend bevoegdheidsbewijs wordt afgegeven, verlengd, bijgewerkt, 
gewijzigd of ingetrokken.

Het moet worden ingevuld in één of meer officiële talen van de 
Europese Gemeenschap.

Artikel 3

Communautair model voor gewaarmerkte afschriften van 
aanvullende bevoegdheidsbewijzen

Het communautair model vastgesteld in bijlage III bij deze veror
dening zal worden gebruikt voor gewaarmerkte afschriften van 
aanvullende bevoegdheidsbewijzen afgegeven in overeenstem
ming met artikel 17 van Richtlijn 2007/59/EG.

Artikel 4

Aanvraagformulier voor vergunning van machinist

1. Het communautair model van het aanvraagformulier, zoals 
vastgesteld in bijlage IV bij deze verordening mag worden gebruikt 
als aanvraagformulier voor de vergunning van machinist waar
naar wordt verwezen in artikel 14 van Richtlijn 2007/59/EG. Op 

dit model kunnen eventueel de nationale eisen worden vermeld 
ter aanvulling van de informatie bepaald in bijlage  IV bij deze 
verordening.

2. Het communautair model van het aanvraagformulier mag 
worden gebruikt om een nieuwe vergunning aan te vragen, om 
gegevens van de vergunning bij te werken, voor een verlenging of 
een duplicaat.

3. Richtlijnen voor het invullen van het communautair model 
van het aanvraagformulier worden vermeld in bijlage IV.

4. De bevoegde autoriteiten mogen de lay-out van het com
munautair model overnemen in de in overeenstemming met arti
kel  14, lid  1 van Richtlijn 2007/59/EG bekend te maken 
procedure en in de op IT gebaseerde interfaces.

Artikel  5

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende 
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Euro
pese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lid
staat, behalve in Cyprus en Malta zolang er zich op het grondgebied van deze lidstaten geen 
spoorwegsysteem bevindt.

Gedaan te Brussel, 3 december 2009.

Voor de Commissie
José Manuel BARROSO

De voorzitter
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BIJLAGE  I

COMMUNAUTAIR MODEL VOOR VERGUNNING VAN MACHINIST

1.  FYSIEKE KENMERKEN VAN DE VERGUNNING VAN MACHINIST

De vergunning van machinist moet opmaak ID-1 volgen die is vastgesteld in de internationale norm ISO/IEC 7810:2003 
Identification cards — Physical characteristics (Identificatiekaarten — Fysieke kenmerken).

Behoudens de regels inzake gegevensbescherming mogen de lidstaten, uitsluitend voor nationaal gebruik, een opslag
medium (microchip) gebruiken als onderdeel van de vergunning, zodat spoorwegondernemingen en infrastructuur
beheerders de informatie in verband met hun bedrijf kunnen opslaan, met inbegrip van de gegevens op het aanvullende 
bevoegdheidsbewijs, op voorwaarde dat dit in geen enkel geval ingaat tegen de uitvoering van deze verordening.

De opname van een dergelijke microchip moet voldoen aan de internationale norm ISO 7816-1:1998 Identification 
cards — Integrated circuit(s) cards with contacts — Part 1: Physical characteristics (Identificatiekaarten — Chipkaarten 
met contacten — Deel 1: Fysieke kenmerken).

Spoorwegondernemingen en infrastructuurbeheerders worden niet vrijgesteld van toepassing van het communautair 
model van het in hoofdstuk 4 van bijlage II beschreven aanvullend bevoegdheidsbewijs totdat de geharmoniseerde eisen 
voor het gebruik van smartcards zijn vastgesteld.

De methoden voor toetsing van de kenmerken van een vergunning aan de internationale normen moeten voldoen aan 
ISO-norm IEC 10373-1:2006 Identification cards — Test methods — Part 1: General characteristics (Identificatiekaarten 
— Testmethoden — Deel 1: Algemene kenmerken).

2.  MAATREGELEN TEGEN VERVALSING

a) Het voor vergunningen van machinist gebruikte materiaal wordt door middel van de volgende technieken tegen 
vervalsing beveiligd (verplichte beveiligingskenmerken):

— de bestanddelen van de kaart zijn optisch dood; 

— een beveiligingsondergrond in de vorm van een patroon dat zodanig is ontworpen dat het niet kan worden 
vervalst door scannen, drukken of kopiëren, door middel van irisdruk met meerkleurige veiligheidsinkt en 
positieve en negatieve guillochedruk: het patroon bestaat niet uit de primaire kleuren 
(cyaan/magenta/geel/zwart) en bevat zowel complexe patroonvormen in ten minste twee speciale kleuren als 
micro-opschriften; 

— optisch variabele elementen die adequate bescherming bieden tegen kopiëren of vervalsen van de foto; 

— in de zone voor de foto moeten het patroon van de beveiligingsondergrond en de foto zelf ten minste aan de 
zijkant van de foto samenvallen (verflauwend patroon).

b) Het voor vergunningen van machinist gebruikte materiaal moet voorts tegen vervalsing worden beveiligd door ten 
minste een van de volgende technieken (aanvullende beveiligingskenmerken):

— inkt met kleuromslag; 

— thermochrome inkt; 

— aangepaste hologrammen; 

— variabele laserbeelden; 

— voelbare karakters, symbolen of patronen.

De gebruikte technieken moeten de bevoegde autoriteiten in staat stellen zonder bijzondere uitrusting na te gaan of de 
kaart geldig is.

Niet-technische maatregelen ter voorkoming van vervalsing dienen betrekking te hebben op het toezicht van het 
veiligheidsmanagementsysteem dat door spoorwegondernemingen en infrastructuurbeheerders is ingericht in overeen
stemming met bijlage III, lid 2, onder j), van Richtlijn 2004/49/EG.
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3.  LAY-OUT VAN DE VERGUNNING VAN MACHINIST

De vergunning van machinist volgt het communautair model, de referentiekleuren (Pantone Reflex Blauw en Pantone 
Geel) en de patronen, waarvan de lay-out wordt verstrekt in de bijlage.

Het Bureau zal de elektronische versie van de grafische lay-out met hoge definitie verstrekken. Deze zal open lettertypes 
omvatten (Myriad Pro en Minion Pro, verkrijgbaar in alle alfabetten van de talen van de EU) en de afmetingen die voor 
de lettertypes gebruikt moeten worden.

De vergunning van machinist vermeldt informatie op de twee zijden.

Recto bevat:

a) de vermelding „vergunning machinist”, in hoofdletters, gedrukt in de taal/talen van de lidstaat die de vergunning 
afgeeft;

b) de vermelding van de naam van de lidstaat die de vergunning afgeeft;

c) het onderscheidingsteken van de lidstaat die de vergunning afgeeft, volgens ISO 3166 alpha-2-code, negatief afge
drukt in een blauwe rechthoek en omringd door twaalf gele sterren;

De onderscheidingstekens zijn:

[(*) CH en NO worden vermeld ter informatie]

AT: Oostenrijk

BE: België

BG: Bulgarije

CY: Cyprus

(1)  De verplichtingen inzake omzetting en toepassing van deze richtlijn gelden niet voor Cyprus en Malta zolang er zich op hun grondgebied
geen spoorwegsysteem bevindt (Artikel 36, lid 3, van Richtlijn 2007/59/EG).

 (1)

CZ: Tsjechië

DK: Denemarken

EE: Estland

FI: Finland

FR: Frankrijk

DE: Duitsland

EL: Griekenland

HU: Hongarije

IS: IJsland

IE: Ierland

IT: Italië

LV: Letland

LI: Liechtenstein

LT: Litouwen

LU: Luxemburg

MA: Malta

(1)  De verplichtingen inzake omzetting en toepassing van deze richtlijn gelden niet voor Cyprus en Malta zolang er zich op hun grondgebied
geen spoorwegsysteem bevindt (Artikel 36, lid 3, van Richtlijn 2007/59/EG).

 (1)

[NO]:: [Noorwegen] (*)

NL: Nederland

PL: Polen

PT: Portugal

RO: Roemenië

SK: Slowakije

SI: Slovenië

ES: Spanje

SE: Zweden

[CH:]: [Zwitserland] (*)

UK: Verenigd Koninkrijk
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d) de gegevens die specifiek zijn voor de afgegeven vergunning, genummerd als volgt:

1. de achternaam of achternamen van de houder. De achternaam of achternamen moet(en) overeenstemmen met 
diegene die op het paspoort/de nationale identiteitskaart/ander erkend identiteitsdocument is/zijn vermeld,

2. de voornaam of voornamen van de houder. De voornaam of voornamen moet(en) overeenstemmen met die
gene die op het paspoort/de nationale identiteitskaart/ander erkend identiteitsdocument is/zijn vermeld,

3. geboortedatum en -plaats van de houder,

4a. de datum van afgifte van de vergunning,

4b. de datum waarop de administratieve geldigheid van de vergunning afloopt,

4c. de naam van de instantie die de vergunning afgeeft,

4d. het door de werkgever aan de werknemer verstrekte personeelsnummer (facultatief),

5. het nummer van de vergunning dat toegang verschaft tot de gegevens in het nationale register is gebaseerd op 
het EU-Identificatienummer (EIN) zoals bepaald in Verordening (EG) nr. 653/2007 van de Commissie

(1)  PB L 153 van 14.6.2007, blz. 9.

 (1).

De EIN-code bestaande uit twee cijfers voor het documenttype is als volgt:

71 tot teller 9 999;

indien er per jaar meer dan 9 999 vergunningen worden afgegeven:

72 vanaf teller 10 000 tot en met 19 999;

indien er per jaar meer dan 19 999 vergunningen worden afgegeven:

73 vanaf teller 20 000 tot en met 29 999,

6. een foto van de houder,

7. de handtekening van de houder.

Verso bevat:

8. de permanente verblijfplaats of het postadres van de houder (facultatief), vermeld in de ruimte aangeduid met 
nummer 8,

9. aanvullende informatie (aangeduid als „9a”-vakken), of medische beperkingen (aangeduid als „9b”-vakken) voor 
gebruik opgelegd door een bevoegde autoriteit. Medische beperkingen worden in code weergegeven.

9a. Aanvullende informatie wordt weergegeven in vakken aangeduid met nummer 9a, in de volgende volgorde:

a.1 Moedertaal of -talen van de machinist, volgens de in de lidstaat gangbare classificatie,

a.2 Ruimte voorbehouden voor input van de lidstaat die de vergunning afgeeft, voor informatie die noodzakelijk 
is volgens de nationale wetgeving,

9b. Medische beperkingen worden weergegeven in vakken aangeduid met nummer  9b. Codes „b.1” en „b.2” vormen 
geharmoniseerde communautaire codes voor medische beperkingen:

b.1 Verplicht gebruik van een bril/lenzen,

b.2 Verplicht gebruik van gehoorprothese/hulp communicatie.

De betrokken code wordt ingevuld in een van de vakken en de vakken die niet worden gebruikt, worden onbruikbaar 
gemaakt;
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Voorts de vermelding „Model van de Europese Gemeenschappen” in de taal/talen van de lidstaat die de vergunning afgeeft 
en de vermelding „Vergunning machinist” in de overige talen van de Gemeenschap, gedrukt als volgt:

Bulgaars СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЛОКОМОТИВ

Tsjechisch LICENCE STROJVEDOUCÍHO

Deens LOKOMOTIVFØRERLICENS

Nederlands VERGUNNING MACHINIST (Nederland)
VERGUNNING VAN TREINBESTUURDER (België)

Engels TRAIN DRIVING LICENCE

Ests VEDURIJUHILUBA

Fins KULJETTAJAN LUPAKIRJA

Frans LICENCE DE CONDUCTEUR DE TRAIN (België, Frankrijk, Luxemburg)

Duits EISENBAHNFAHRZEUG-FÜHRERSCHEIN (België, Duitsland)
FAHRERLAUBNIS FÜR TRIEBFAHRZEUGFÜHRER (Oostenrijk)

Grieks ΆΔΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΎ

Hongaars VASÚTI JÁRMŰVEZETŐI IGAZOLVÁNY

Iers CEADÚNAS TIOMÁNA TRAENACH

Italiaans PATENTE DEL MACCHINISTA

Lets VILCIENA VADĪTĀJA APLIECĪBA

Litouws TRAUKINIO MAŠINISTO PAŽYMĖJIMAS

Maltees LIĊENZJA TA’ SEWWIEQ TAL-FERROVIJI

[Noors] [FØRERBEVIS] (*) (ter informatie)

Pools LICENCJA MASZYNISTY]

Portugees CARTA DE MAQUINISTA

Roemeens PERMIS DE MECANIC DE LOCOMOTIVĂ

Slowaaks PREUKAZ RUŠŇOVODIČA

Sloveens DOVOLJENJE ZA STROJEVODJO

Spaans TITULO DE CONDUCCIÓN DE VEHICULOS FERROVIARIOS/MAQUINISTA

Zweeds FÖRARBEVIS

4.  STATUS EN NUMMERING VAN DE VERGUNNING VAN MACHINIST

Het nummer wordt toegewezen door de bevoegde autoriteit of de gedelegeerde instantie bij de afgifte van de vergunning 
van machinist. Het nummer wordt bijgehouden voor verlenging, wijziging, bijwerking of voor de afgifte van een 
duplicaat.

Wanneer de vergunning na tien jaar wordt verlengd, moet er een nieuwe foto en een nieuwe vervaldatum op de ver
gunning worden weergegeven.

De vergunning wordt bijgewerkt indien er zich wijzigingen voordoen in facultatieve gegevens zoals een adreswijziging 
of een wijziging van personeelsnummer.

De vergunning wordt gewijzigd wanneer een medische beperking moet worden geregistreerd tijdens de geldigheids
duur. Een nieuwe code of nieuwe codes wordt/worden toegevoegd volgens de procedure die is vastgesteld in overeen
stemming met artikel 14, lid 1, van Richtlijn 2007/59/EG.

De bevoegde autoriteit werkt de vergunning bij volgens de procedure en termijn vastgesteld in overeenstemming met 
artikel 14, lid 1, van Richtlijn 2007/59/EG. De spoorwegondernemingen of infrastructuurbeheerders die machinisten in 
dienst hebben of contracteren, moeten elke beslissing die voortvloeit uit het resultaat van medische controles onmid
dellijk uitvoeren.

Alle wijzigingen in de status van de vergunningen van machinisten worden geregistreerd in het nationale register van 
vergunningen van machinisten.
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5.  VOORKOMING VAN HET GEBRUIK VAN ONGELDIGE KAARTEN

Indien de informatie op de vergunning gewijzigd is, moet de houder de kaart onmiddellijk terugbezorgen aan de auto
riteit die ze heeft afgegeven, zodat ze kan worden vervangen en de ongeldige kaart kan worden vernietigd.

Dezelfde procedure geldt voor een verloren kaart, die door een nieuwe werd vervangen en daarna werd teruggevonden.

6.  COMMUNAUTAIR MODEL VAN EEN VERGUNNING VAN MACHINIST
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BIJLAGE  II

COMMUNAUTAIR MODEL VAN AANVULLEND BEVOEGDHEIDSBEWIJS

1.  INHOUD

Spoorwegondernemingen en infrastructuurbeheerders moeten aanvullende bevoegdheidsbewijzen afgeven die de 
machinisten die zij in dienst of onder contract hebben, bij zich moeten hebben als ze aan het werk zijn, in overeen
stemming met artikel 29 van Richtlijn 2007/59/EG.

De procedure voor afgifte en bijwerking van aanvullende bevoegdheidsbewijzen, vastgesteld in overeenstemming met 
artikel  15 van Richtlijn 2007/59/EG, moet de taal of talen vermelden waarin de bevoegdheidsbewijzen worden 
afgegeven.

Aanvullende bevoegdheidsbewijzen bevatten de volgende gegevens:

— een verwijzing naar het vergunningsnummer; 

— de achternaam of achternamen van de houder: de lidstaten mogen alle erkende achternamen vermelden, maar 
voorrang moet worden gegeven aan de belangrijkste achternaam en de vermelding van de namen moet consis
tent zijn met de namen die op de vergunning vermeld staan; 

— de voornaam of voornamen van de houder. De lidstaten mogen alle erkende voornamen vermelden, maar de ver
melding van de voornaam moet consistent zijn met de naam die op de vergunning vermeld staat; 

— het personeelsnummer dat door de werkgever is verstrekt (facultatief); 

— de afgiftedatum en de vervaldatum van het aanvullende bevoegdheidsbewijs. De geldigheidsduur van het aanvul
lende bevoegdheidsbewijs is vastgesteld door SO’s/IB’s die machinisten in dienst hebben of contracteren en is 
bepaald in de procedure die door de SO’s/IB’s moet worden bekendgemaakt in overeenstemming met artikel 15. 
Indien het bevoegdheidsbewijs onbeperkt geldig is, wordt het vakje voor de vervaldatum onbruikbaar gemaakt; 

— gegevens in verband met de organisatie die het bevoegdheidsbewijs afgeeft. Het aanvullende bevoegdheidsbewijs 
kan worden afgegeven door een centraal of regionaal departement van een SO/IB, aangewezen volgens de pro
cedure van artikel 15 van Richtlijn 2007/59/EG; 

— het kan een intern bedrijfsnummer voor administratieve doeleinden bevatten.

De volgende informatie wordt genummerd zoals hieronder beschreven.

1.1.  Gegevens over de werkgever

De informatie over de onderneming die de machinist in dienst heeft of contracteert, moet bevatten:

— de naam van de onderneming en, indien relevant, de werkplaats (d.w.z. de remise waaraan de machinist is 
toegewezen); 

— de categorie van de instantie die de machinist in dienst heeft of contracteert: „spoorwegonderneming” of
„infrastructuurbeheerder”; 

— het postadres: straatadres, postcode, plaats en land; 

— het personeelsnummer van de machinist in de onderneming. Deze informatie is facultatief.

1.2.  Gegevens over de houder

De volgende gegevens over de houder moeten worden vermeld:

— de geboorteplaats (plaats en land); 

— de geboortedatum; 

— de nationaliteit van de machinist; 

— het postadres (straatadres, postcode, plaats en land). Deze informatie is facultatief.

LN0102.1.91
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1.3.  Categorieën waarvoor de houder rijbevoegdheid heeft

De categorieën en types waarvoor de machinist rijbevoegdheid heeft, moeten als volgt worden weergegeven.

Categorie A

SO’s/IB’s mogen „A” gebruiken als een globale categorie die alle activiteiten van categorie  A omvat: rangeerlocomo
tieven, werktreinen, onderhoudsspoorwagens en alle andere locomotieven die gebruikt worden voor het rangeren.

SO’s/IB’s mogen de reikwijdte van het bevoegdheidsbewijs ook beperken tot één of meer van de volgende types:

A1 = wanneer beperkt tot rangeerlocomotieven;

A2 = wanneer beperkt tot werktreinen;

A3 = wanneer beperkt tot onderhoudsspoorwagens;

A4 = wanneer beperkt tot alle andere locomotieven die gebruikt worden voor het rangeren;

A5 = andere, indien de machtiging betrekking heeft op diensten of rollend materieel die niet in de vorige categorieën 
zijn opgenomen. Dit moet worden gespecificeerd in de bijbehorende ruimte.

Categorie B

SO„s/IB”s mogen „B” gebruiken als een globale categorie die het vervoer van reizigers en goederen omvat.

SO’s/IB’s mogen de reikwijdte van het bevoegdheidsbewijs ook beperken tot één of meer van de volgende types:

B1 = wanneer beperkt tot personenvervoer;

B2 = wanneer beperkt tot goederenvervoer.

De categorie waarvoor de houder rijbevoegdheid heeft, zal worden aangeduid door het bijbehorende vak in te vullen 
indien een globale categorie wordt gekozen of de bijbehorende vakken indien één of meer subcategorieën worden 
gekozen. De vakken die niet nodig zijn, worden onbruikbaar gemaakt.

Voorbeelden:

A = globale categorie A. Er wordt geen subcategorie gebruikt

A = categorie A, subcategorie 1
(uitsluitend rijbevoegdheid voor rangeerlocomotieven)

A = categorie A, subcategorieën 2 en 3
(rijbevoegdheid voor werktreinen en onderhoudsspoorwagens)

A = categorie A, subcategorie 5
(rijbevoegdheid in verband met dienst of rollend materieel stemt niet overeen met sub
categorieën A1 tot A4. Te vermelden in het vak „aantekeningen”)

B = globale categorie B, er wordt geen subcategorie gebruikt

B = categorie B, subcategorie 2
(rijbevoegdheid voor vrachttreinen)

Spoorwegondernemingen en infrastructuurbeheerders moeten ervoor zorgen dat de keuze van subcategorie geen 
invloed heeft op de eisen die worden vastgesteld in de bijlagen V en VI van Richtlijn 2007/59/EG.

1.4.  Aanvullende informatie

Dit gedeelte is voorbehouden voor aanvullende informatie die mogelijk vereist is door de toepasselijke nationale wet
geving of door de interne procedures van de onderneming.

1.5.  Gegevens betreffende taalkennis

De lijst met alle talen, andere dan de moedertaal, die nodig zijn om de relevante infrastructuur te bedienen en die 
gekend zijn door de machinisten en overeenstemmen met de eisen van bijlage VI van Richtlijn 2007/59/EG moet hier 
worden ingevoegd.

1.6.  Beperkingen

Dit gedeelte vermeldt beperkingen betreffende de kenmerken en bekwaamheden van de machinist in verband met de 
inhoud van het aanvullende bevoegdheidsbewijs (bijv. uitsluitend toestemming om bij daglicht een trein te besturen)
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Indien de beperkingen het rollend materieel (bijv. snelheidsbeperkingen bij het besturen van bepaalde locomotieftypes) 
en/of de infrastructuur betreffen, wordt de informatie in tekstopmaak verstrekt in het vak „aantekeningen” naast het 
betreffende rollend materieel en/of de betreffende infrastructuur.

1.7.  Gegevens betreffende rollend materieel

Dit gedeelte somt de types rollend materieel op waarvoor de machinist rijbevoegdheid heeft, na een evaluatie van de 
vakkennis vermeld in bijlage V van Richtlijn 2007/59/EG.

De gegevens worden vermeld in de volgende vakken:

— een vak voor de datum waarop de geldigheid van de relevante vakkennis een aanvang neemt; 

— een vak voor elk type rollend materieel; 

— een vak met ruimte voor aantekeningen (dit kan zijn: de stempel om de verworven vakkennis te bevestigen, de 
datum waarop de geldigheid van de vakkennis eindigt of andere relevante informatie, zoals vermeld in punt 1.6 
hierboven).

1.8.  Gegevens in verband met infrastructuur

Dit gedeelte somt de infrastructuur op waarop de machinist rijbevoegdheid heeft na een evaluatie van de vakkennis 
vermeld in bijlage VI, punten 1 tot en met 7, van Richtlijn 2007/59/EG.

De gegevens worden vermeld in de volgende vakken:

— een vak voor de datum waarop de geldigheid van de relevante vakkennis een aanvang neemt; 

— een vak voor de omvang van de infrastructuur waarop de machinist mag rijden; 

— een vak met ruimte voor aantekeningen (dit kan zijn: de stempel om de verworven vakkennis te bevestigen, de 
datum waarop de geldigheid van de vakkennis eindigt of andere relevante informatie, zoals vermeld in punt 1.6 
hierboven).

De omvang van de infrastructuur waarop de machinist mag rijden, is beschreven in de procedure van de spoorweg
onderneming voor de afgifte en bijwerking van het aanvullende bevoegdheidsbewijs. Voor elk onderdeel van de infra
structuur waarop de machinist mag rijden, worden er relevante gegevens of beperkingen toegevoegd.

2.  FYSIEKE KENMERKEN VAN HET AANVULLENDE BEVOEGDHEIDSBEWIJS

Het communautair model van het aanvullende bevoegdheidsbewijs is een vouwbaar document, met als afmetingen 
10 cm × 21 cm (niet gevouwen) zodat er drie buitenbladzijden en drie binnenbladzijden zijn.

Op de voorpagina staan de volgende gegevens:

— achternaam of achternamen van de houder; 

— vergunningsnummer; 

— uitgifte- en vervaldatum van het aanvullende bevoegdheidsbewijs; 

— gegevens betreffende de instantie van uitgifte en stempel. Het kan een intern bedrijfsnummer voor administra
tieve doeleinden bevatten.

Bladzijde twee bevat gegevens over de werkgever/contracterende instantie en aanvullende gegevens over de houder, 
genummerd als volgt:

1. Gegevens over de werkgever of contracterende instantie;

2. Gegevens over de machinist (houder van het aanvullende bevoegdheidsbewijs).

Bladzijde drie bevat:

3. De categorieën van rijbevoegdheid;

4. Aanvullende informatie;

5. Taalkennis;

6. Beperkingen.
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De binnenbladzijden bevatten de types rollend materieel die de machinist mag besturen (types, datum van eerste eva
luatie) en de lijst met infrastructuur waarop de machinist mag rijden.

Als de informatie niet in de beschikbare ruimte past, mogen extra binnenbladzijden worden toegevoegd.

Het aanvullende bevoegdheidsbewijs voldoet aan het model getoond in sectie 4.

3.  MAATREGELEN TEGEN VERVALSING

Voor de aanvullende bevoegdheidsbewijzen worden de volgende twee maatregelen tegen vervalsing gebruikt.

Technische maatregelen (de meest gebruikelijke zijn bedrijfslogo, papiertextuur en lichtechte inkt, weergave van een 
intern referentienummer en een stempel). Alle bijwerkingen worden bevestigd door middel van een datum en een stem
pel op het document en moeten stroken met de informatie in het register.

Procedures voor toezicht op het veiligheidsmanagementsysteem, om te verifiëren dat de informatie op het 
bevoegdheidsbewijs geldig is en niet gewijzigd is, in overeenstemming met artikel 18, lid 1, van Richtlijn 2007/59/EG.

Al deze informatie wordt opgenomen in de bepalingen voor de afgifte en bijwerking van aanvullende bevoegdheids
bewijzen, in overeenstemming met artikel 15 van Richtlijn 2007/59/EG.

4.  COMMUNAUTAIR MODEL VAN AANVULLEND BEVOEGDHEIDSBEWIJS
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BIJLAGE  III

COMMUNAUTAIR MODEL VAN GEWAARMERKT AFSCHRIFT VAN AANVULLEND 
BEVOEGDHEIDSBEWIJS

1.  GEWAARMERKT AFSCHRIFT VAN AANVULLEND BEVOEGDHEIDSBEWIJS

Spoorwegondernemingen en infrastructuurbeheerders geven gewaarmerkte afschriften van aanvullende bevoegdheids
bewijzen af aan de machinist wanneer deze daarom vraagt of wanneer deze uit dienst treedt. Het communautair model 
van een gewaarmerkt afschrift van een aanvullend bevoegdheidsbewijs is opgenomen in sectie 4 van deze bijlage.

De procedure voor de afgifte van aanvullende bevoegdheidsbewijzen, vastgesteld in overeenstemming met artikel 15 van 
Richtlijn 2007/59/EG, vermeldt de taal of talen waarin de bevoegdheidsbewijzen worden afgegeven.

2.  FYSIEKE KENMERKEN VAN HET GEWAARMERKTE AFSCHRIFT VAN EEN AANVULLEND BEVOEGDHEIDSBEWIJS

Het communautair model van het gewaarmerkte afschrift van een aanvullend bevoegdheidsbewijs staat op papier met 
A4-formaat, vermeldt de gegevens genummerd zoals in bijlage II, sectie 1, en bevat de datum waarop de machinist niet 
langer treinen bestuurt voor de SO/IB, in overeenstemming met artikel 6, lid 2 en artikel 17 van Richtlijn 2007/59/EG.

Het bezit van een gewaarmerkt afschrift van een aanvullend bevoegdheidsbewijs verstrekt informatie over de vakkennis 
die de machinist verworven heeft en vormt geen rijvergunning.

Het model staat op papier met A4-formaat en bestaat uit één bladzijde. Aangezien het echter mogelijk is dat er in de 
betrokken vakken meer dan één regel nodig is voor de informatie, kan het definitieve gewaarmerkte afschrift uit meer 
dan één pagina bestaan.

3.  MAATREGELEN TEGEN VERVALSING

De maatregelen tegen vervalsing van gewaarmerkte afschriften van aanvullende bevoegdheidsbewijzen zijn dezelfde als 
die voor de aanvullende bevoegdheidsbewijzen, beschreven in bijlage II, sectie 3.

4.  COMMUNAUTAIR MODEL VAN GEWAARMERKT AFSCHRIFT VAN AANVULLEND BEVOEGDHEIDSBEWIJS
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BIJLAGE  IV

GEHARMONISEERD AANVRAAGFORMULIER VOOR VERGUNNING VAN MACHINIST

1.  ALGEMENE OPMERKINGEN

De bevoegde autoriteiten kunnen de volgende geharmoniseerde opmaak gebruiken om informatie te verzamelen met 
het oog op de afgifte van een nieuwe, verlengde, gewijzigde of bijgewerkte vergunning van machinist of een duplicaat 
daarvan. Bovendien kunnen zij de gebruiker van het formulier alle hieronder vermelde nodige toelichtingen en instruc
ties verstrekken.

Inhoud van het aanvraagformulier

Het geharmoniseerde aanvraagformulier bestaat uit de volgende delen:

a) Het aanvraagformulier voor de vergunning dat moet worden ingevuld wanneer een aanvrager of een instan
tie in zijn/haar naam een nieuwe, bijgewerkte, gewijzigde, verlengde vergunning van machinist of een duplicaat 
daarvan aanvraagt. Het geharmoniseerde aanvraagformulier is opgenomen in sectie 3.

b) Een verklaring betreffende de bescherming van persoonsgegevens. De noodzaak om persoonsgegevens te 
beschermen wordt weerspiegeld in de procedure voor het verkrijgen van een vergunning. Een voorbeeld van een 
verklaring betreffende de bescherming van persoonsgegevens wordt gegeven in sectie 4. De lidstaten mogen deze 
aanpassen aan hun eigen nationale eisen overeenkomstig Richtlijn 95/46/EG

(1)  PB  L  281 van 23.11.1995, blz.  31. Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24  oktober 1995 betreffende de
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gege
vens. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1882/2003 (PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1).

 (1).

c) De lijst van bijgevoegde documenten, te gebruiken als controlelijst voor het verstrekken van certificaten of een
der welk ander document dat informatie verschaft over de basisvereisten voor het aanvragen van een vergunning 
of de eisen voor het verlengen ervan. Deze lijst is opgenomen in sectie 5.

d) Toelichting bij het aanvraagformulier voor aanvragers en bevoegde autoriteiten. Deze wordt gegeven in 
sectie 5.

2.  GEHARMONISEERD AANVRAAGFORMULIER
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3.  VOORBEELD VAN EEN VERKLARING BETREFFENDE GEGEVENSBESCHERMING

3.1.  Voorbeeld aan te passen volgens de toepasselijke nationale wetgeving overeenkomstig Richtlijn 95/46/EG

Alle persoonsgegevens die worden verwerkt voor de aflevering van vergunningen van machinist en om te voldoen aan 
de eisen van Richtlijn 2007/59/EG inzake de certificering van machinisten die locomotieven en treinen op het 
spoorwegsysteem van de Gemeenschap besturen, worden verwerkt in overeenstemming met [nationale wetgeving tot 
uitvoering van Richtlijn 95/46/EG] betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking 
van persoonsgegevens.

Deze gegevens zullen uitsluitend voor bovengenoemde doeleinden worden verwerkt en om het register bij te houden 
van de instantie die het register bijhoudt. De betrokkene heeft het recht op toegang tot zijn eigen persoonsgegevens en 
het recht op rectificatie van onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens.

Indien de betrokkene vragen heeft over de verwerking van zijn persoonsgegevens, kan hij deze richten tot de instantie 
die optreedt als verantwoordelijke voor de verwerking:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(hier moet de naam worden vermeld van de verantwoordelijke(n) voor de verwerking van persoonsgegevens bij de 
bevoegde autoriteit/gedelegeerde instantie)

Afhankelijk van de toegang van de betrokkene voor het relevante doeleinde, heeft de betrokkene het recht om te allen 
tijde een beroep te doen op de Toezichthouder voor gegevensbescherming:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(hier moet de naam worden vermeld van de Toezichthouder voor gegevensbescherming bij de bevoegde 
autoriteit/gedelegeerde instantie)

***

3.2.  Toelating tot verwerking van persoonsgegevens (voorbeeld)

De betrokkene is op de hoogte gebracht van het doeleinde en de procedure van de verwerking van persoonsgegevens 
en geeft toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met de afgifte van vergunningen van 
machinist en de registratie van gegevens in het nationale register van vergunningen van machinisten in overeenstem
ming met Richtlijn 2007/59/EG.

Datum ..

Handtekening van de aanvrager ..

***

4.  LIJST MET DOCUMENTEN TE VOEGEN BIJ HET AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN VERGUNNING VAN 
MACHINIST

DOCUMENTEN IN TE DIENEN BIJ DE AANVRAAG VAN Datum van aankomst

 1.  NIEUWE VERGUNNING

1.1. Ondertekend aanvraagformulier

1.2. Toelating tot verwerking van persoonsgegevens (Richtlijn 95/46/EG)

1.3. Bewijs van hoogste opleidingsniveau

1.4. Bewijs van lichamelijke geschiktheid

1.5. Bewijs van bedrijfspsychologische geschiktheid

1.6. Bewijs van algemene beroepsbekwaamheid

1.7. Kopie van paspoort/nationale identiteitskaart/ander erkend document dat de identiteit 
staaft
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 2.  BIJWERKING

2.1. Huidige vergunning

2.2. Verantwoording voor wijziging om gegevens bij te werken

2.3. …

 3.  WIJZIGING

3.1. Huidige vergunning

3.2. Bewijs van lichamelijke geschiktheid

3.3. Verantwoording voor wijziging om gegevens te corrigeren

 4.  DUPLICAAT

4.1. Verklaring waarom een duplicaat nodig is (vernield/gestolen/aangegeven als 
verloren/gegevens gewijzigd)

4.2. Vergunning, alleen indien het duplicaat wordt aangevraagd omdat de vergunning 
gewijzigd/beschadigd is

 5.  VERLENGING

5.1. Bewijs van lichamelijke geschiktheid

5.2. Kopie van de laatste vergunning

5.3. Bewijsstukken van in stand gehouden vakkennis (in voorkomend geval)

Intern referentienummer Datum waarop aanvraag 
volledig was RUIMTE VOORBEHOUDEN VOOR STEMPEL 

VAN DE AANGESCHREVEN 
INSTANTIE/AUTORITEIT

5.  Toelichting bij het aanvraagformulier

Algemene opmerkingen

a) Dit aanvraagformulier moet worden opgenomen in de procedure van de lidstaten voor aanvraag van een ver
gunning. Het geharmoniseerde model is gebaseerd op de eisen vastgelegd in Richtlijn 2007/59/EG („de richtlijn”).

Bij deze aanvraag worden specifieke documenten gevoegd die aantonen dat de aanvrager voldoet aan de eisen 
opgesomd in artikel 11 van Richtlijn 2007/59/EG.

b) Dit aanvraagformulier wordt uitgegeven in alle talen van de Europese Gemeenschap, en het nummersysteem 
wordt behouden ongeacht de taal.

c) De gegevens worden verstrekt in de hieronder vastgestelde vorm zodat ze stroken met de gegevensopmaak van 
het register. Waar mogelijk worden datums weergegeven in de indeling JJJJ-MM-DD volgens ISO-norm 8601:2004
„Data elements and interchange formats — Information interchange — Representation of dates and times” 
(Gegevenselementen en uitwisselingsindelingen — Informatie-uitwisseling — Voorstelling van datums en uren).

d) Wanneer gegevensverzameling facultatief is volgens de richtlijn, en een term niet verzameld is, wordt het betrok
ken vak ingevuld met de woorden „niet van toepassing”.

e) Mogelijk is aanvullende informatie vereist in het kader van de nationale wetgeving om persoonlijke identificatie 
te verifiëren. Aanvullende informatie die door de bevoegde autoriteiten wordt gevraagd, wordt toegevoegd aan 
het einde van de geharmoniseerde vereisten. In de velden met nummers 2.24, 2.25 en 2.26 is ruimte voorzien 
om specifieke vereisten op te nemen; deze zullen echter tot het strikt noodzakelijke aantal worden beperkt zodat 
niet aan het doel van een geharmoniseerd document wordt voorbijgeschoten.
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1.  Het eerste punt betreft de organisatie van afgifte

1.1. Aan te passen door de organisatie van afgifte (nationale veiligheidsautoriteiten, spoorweg
ondernemingen of andere contracterende instanties) 

1.2. Vul informatie in over de organisatie van uitgifte 

2.  Het tweede punt betreft de status van de vergunning

2.1. Kruis een van de volgende vier vakjes aan om de reden van de aanvraag aan te geven 

2.2. Kruis dit vakje aan als de aanvraag wordt ingediend voor een nieuwe vergunning. In dat geval moe
ten de in sectie 4.1 opgesomde documenten worden verstrekt. 

2.3. Kruis dit vakje aan indien de aanvraag wordt ingediend voor een bijgewerkte of gewijzigde vergun
ning en vul het tekstveld in met een reden voor die bijwerking of wijziging. 

Bijwerking: de vergunning moet bijvoorbeeld bijgewerkt worden als facultatieve informatie gewij
zigd is, zoals het persoonlijke adres van de machinist of zijn personeelsnummer. 

Wijziging: de vergunning moet worden gewijzigd als aanvullende informatie of een beperking moet 
worden gewijzigd na een medische controle, of als een veld een fout bevat en gecorrigeerd moet 
worden. 

2.4. Kruis dit vakje aan als de aanvraag wordt ingediend voor de verlenging van een vergunning. De ver
gunning moet om de tien jaar worden verlengd. Daarbij moet ook een nieuwe foto worden verstrekt. 

2.5. Kruis dit vakje aan wanneer de aanvraag wordt ingediend voor een duplicaat van de vergunning en 
vul het tekstveld in met een reden daarvoor (bijv. verlies, diefstal, of onopzettelijke vernietiging). 
De bevoegde autoriteit moet verifiëren of de vergunning waarvan een duplicaat wordt gevraagd, nog 
steeds geldig is en niet is geschorst of ingetrokken. 

2.6. Wanneer de vergunning voor de eerste keer wordt afgegeven, wordt er een Europees identificatie
nummer (EIN) toegekend. Als de aanvraag wordt ingediend voor een eerste vergunning, mag u dit 
vakje niet invullen. 

Vul het EIN-nummer in als u een aanvraag indient voor wijziging, bijwerking, verlenging of ver
vanging (afgifte van een duplicaat) van een vergunning. 

2.7. Vul dit veld in als u een aanvraag indient om de vergunning te wijzigen, bij te werken, te verlengen 
of te vervangen (afgifte van een duplicaat). 

2.8. U moet aangeven of de aanvraag wordt ingediend door de aanvrager of door een andere instantie 
in zijn of haar naam. Deze informatie kan worden gebruikt om de aanvraag op te sporen en, zo 
nodig, contact op te nemen met een machinist wiens postadres niet langer geldig is. 

2.9. Kruis dit vakje aan indien de aanvrager de aanvraag indient. 

2.10. Kruis dit vakje aan indien een andere instantie de aanvraag indient. 

2.11. Vul dit gedeelte (2.11 tot en met 2.13) in indien de aanvraag wordt ingediend door een instantie 
namens de aanvrager en geef de naam van de instantie die de aanvraag indient. 

2.12. Vul de status in van de instantie die de aanvraag indient (werkgever/contracterende instantie/andere). 
Dit maakt de registratie mogelijk van controles betreffende permanente opleiding, bijv. gegeven in 
het kader van het veiligheidsmanagementsysteem van spoorwegondernemingen of 
infrastructuurbeheerders. 

2.13. Vul hier het postadres in van de instantie die de aanvraag indient, in de volgende volgorde: 

Nummer (in voorkomend geval)/Straat 

Postcode/Plaats 

Land 

2.14. Vul de persoonsgegevens van de aanvrager in het volgende gedeelte (van 2.15 tot en met 2.23) in. 
Velden 2.21 en 2.22 zijn facultatief. 
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2.15. Vul de achternaam (familienaam) of achternamen in, precies zoals ze voorkomen in het paspoort 
van de aanvrager of diens nationale identiteitskaart of een ander erkend document dat de identiteit 
staaft. 

2.16. Vul de voornaam of voornamen van de aanvrager in, precies zoals ze voorkomen in het paspoort 
van de aanvrager of diens nationale identiteitskaart of een ander erkend document dat de identiteit 
staaft. 

2.17. Kruis het betrokken vakje betreffende het geslacht van de aanvrager aan. 

2.18. Vul hier de geboortedatum van de aanvrager in. 

2.19. Vul de geboorteplaats (stad of dorp) van de aanvrager in als volgt: 

kenmerk (twee karakters) van het land (zie bijlage I, sectie 3) — postcode — plaats. 

Vul in: 

— de nationaliteit of het geboorteland van de aanvrager, afhankelijk van de vereisten van de 
nationale wetgeving betreffende deze informatie. 

— De moedertaal van de aanvrager.

2.20. Vul het door de werkgever aan de werknemer verstrekte personeelsnummer in (deze informatie is 
facultatief, volgens Richtlijn 2007/59/EG) 

2.21. Vermeld het postadres waarnaar de vergunning moet worden verzonden (het adres dat is opgege
ven door de aanvrager of de instantie die de aanvraag namens hem of haar indient), in de volgende 
volgorde, indien het verschilt van het adres in veld 2.13 of veld 2.22): 

Nummer (in voorkomend geval)/Straat 

Postcode/Plaats 

Land 

Deze informatie is belangrijk want zij stelt de bevoegde autoriteit in staat de machinist of de instan
tie die de aanvraag namens hem/haar indient opheldering te vragen betreffende de verstrekte docu
menten of informatie. 

2.22. De permanente verblijfplaats van de aanvrager die op de vergunning kan worden vermeld (deze 
informatie is facultatief volgens Richtlijn 2007/59/EG), in de volgende volgorde: 

Nummer (in voorkomend geval)/Straat 

Postcode/Plaats 

Land 

Bijkomende velden mogen worden toegevoegd voor meer informatie, bijv. telefoonnummer of 
e-mailadres. 

2.23. Voeg een foto van de aanvrager toe, bij voorkeur een digitale foto (bij voorkeur in jpeg-, bmp- of 
tiff-formaat) die weliswaar klein is maar een goede scherpte biedt. Voor verlengingsaanvragen wordt 
een actuele foto verstrekt. 

De nationale eisen betreffende de afmetingen van foto’s voor officiële documenten kunnen welis
waar van elkaar verschillen, maar er bestaan specificaties voor de kwaliteit van portretfoto’s, waar
naar wordt verwezen in het EU-beleid, in bijlage 11 bij deel  IV van document 9303 van de ICAO 
met als titel „Machine Readable Travel Documents” (ed. 2006) („Machineleesbare reisdocumenten”). 
Dit document bevat uitvoerige richtlijnen die als volgt kunnen worden samengevat.

— De foto is een opname van het volledige gelaat, vooraanzicht, met open ogen 

— De foto geeft het volledige hoofd weer, van de kruin tot de schouders 

— De foto wordt genomen tegen een effen witte of gebroken witte achtergrond
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— Vermijd schaduwen op het gelaat of op de achtergrond 

— Het gelaat in de foto heeft een natuurlijke uitdrukking (gesloten mond) 

— Het gelaat in de foto draagt geen zonnebril met gekleurde glazen of geen bril met een dik mon
tuur, er is geen lichtweerkaatsing op de glazen 

— De afgebeelde persoon draagt geen hoofddeksel, behalve hoofddeksels die aanvaard zijn door 
de autoriteiten van de lidstaat 

— Het contrast en de belichting van de foto zijn normaal

2.24. 2.25. 2.26. (voorbehouden voor aanvullende, op basis van nationale wetgeving te verzamelen gegevens) 

Deze ruimten zijn voorbehouden voor input van de lidstaat die de vergunning afgeeft, voor infor
matie die noodzakelijk is volgens de nationale wetgeving (bijv. hier kunnen persoonlijke 
identificatienummers volgens de nationale wetgeving worden vermeld: zij zijn uitsluitend geldig 
voor het land waar de vergunning is afgegeven). 

2.27. De aanvragers moeten een ondertekende verklaring indienen, op papier of in elektronische versie, 
dat de door de kandidaat/machinist verstrekte informatie waar is. De verklaring zal vallen onder de 
wet op meineed in het land waar zij wordt afgelegd. Ze kan daarom worden aangepast aan de natio
nale wetgeving zodat zij voldoet aan de wettelijke vereisten met het oog op de gevolgen van bedrog, 
valsheid in geschrifte, fraude enz. 

2.28. Vul de datum in waarop de aanvraag werd ondertekend. 

2.29. Vul hier de handtekening van de aanvrager in, in het origineel, in kopie of in overeenstemming met 
Richtlijn 1999/93/EG

(1)  PB L 13 van 19.1.2000, blz. 12.

 (1).

2.30. De bevoegde autoriteit kan een intern dossiernummer toevoegen als referentie (bijv. een teller van 
inkomende post). 

2.31. Hier wordt de ontvangstdatum van het aanvraagformulier ingevuld, om na te gaan of de vergun
ning is afgegeven binnen de termijn die is vastgesteld in artikel 14, lid 4, van Richtlijn 2007/59/EG. 

2.32. Deze ruimte is voorbehouden aan de ontvangende autoriteit (voor een stempel of andere aandui
ding die nodig is voor archivering bijvoorbeeld) 

3.  Bescherming van persoonsgegevens

3.1. De bevoegde autoriteiten moeten ervoor zorgen dat de registers vastgesteld in artikel 22 van Richt
lijn 2007/59/EG voldoen aan Richtlijn 95/46/EG inzake de bescherming van persoonsgegevens

(2)  PB  L  281 van 23.11.1995, blz.  31. Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24  oktober 1995 betreffende de
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gege
vens. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1882/2003 (PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1).

 (2). 
Dit is strikt beperkt tot de gegevens die worden verstrekt in het aanvraagformulier, om op de ver
gunning te worden vermeld.

3.2. De gegevensbescherming vermeld in sectie 3.1 van deze bijlage en de toelating die door de aanvra
ger moet worden ondertekend in sectie 3.2 zijn slechts voorbeelden van mogelijke regelingen. Zij 
moeten derhalve worden aangepast aan de nationale wetgeving tot uitvoering van Richtlijn 
95/46/EG betreffende de bescherming van persoonsgegevens. 

Een technische maatregel waarmee toelating wordt verkregen om persoonsgegevens te verwerken, 
kan de handtekening van de aanvrager vervangen. 

4.  Dit gedeelte betreft de indiening van documenten als bewijs van de informatie in verband 
met de mogelijke status van de vergunning.

4.1. Voor een nieuwe vergunning kruist u vak 1 in sectie 4 (lijst met bijgevoegde documenten) aan en 
verstrekt u de documenten opgesomd in 1.1 tot en met 1.6 (zie artikel 14, lid 4, van de richtlijn). 
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[1.2] Geef toelating om persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de nationale wet
geving tot uitvoering van Richtlijn 95/46/EG betreffende de bescherming van natuurlijke personen 
in verband met de verwerking van persoonsgegevens. 

[1.3] De opleidingsvereisten worden vermeld in artikel 11, lid 1, van Richtlijn 2007/59/EG. 

[1.4] De lichamelijke vereisten worden vermeld in artikel 11, lid 2, van Richtlijn 2007/59/EG. 

[1.5] De psychologische vereisten worden vermeld in artikel 11, lid 3, van Richtlijn 2007/59/EG. 

[1.6] De vereisten betreffende de algemene beroepsbekwaamheid worden vermeld in artikel  11, 
lid 4, van Richtlijn 2007/59/EG. 

4.2. Voor een bijgewerkte vergunning kruist u in sectie 4 vak 2 aan en verstrekt u de documenten opge
somd in 2.1, 2.2 of 2.3. 

4.3. Voor een gewijzigde vergunning kruist u in sectie 4 vak 3 aan en verstrekt u de documenten opge
somd in 3.1 tot en met 3.2 of 3.3. 

4.4. Voor een duplicaat van de vergunning kruist u vak 4 aan en verstrekt u de documenten opgesomd 
in 4.1 tot en met 4.2. 

4.5. Voor een verlenging van een vergunning kruist u vak 4.5 aan en verstrekt u de documenten opge
somd in 5.1 tot en met 5.3. 

[5.3] Het bewijs van in stand gehouden vakkennis verwijst naar machinisten die mogelijk niet zijn 
opgenomen in het veiligheidsmanagementsysteem van een SO/IB of in een programma voor 
instandhouding van vakkennis dat door de bevoegde autoriteiten is georganiseerd of erkend. 

Er mogen meer vakken worden toegevoegd. Deze maken echter geen deel uit van de geharmoni
seerde opmaak. 




