Samen werken aan veilig spoor
Reglement van Orde VMO-spoor en SO-spoor, naar aanleiding van
Samenwerkingsafspraken tussen Veiligheidsregio’s, Politie en ProRail
ten aanzien van de voorbereiding en afhandeling van incidenten,
risicobeheersing en crisisbeheersing op de
hoofdspoorweginfrastructuur
Versie 5

Artikel 1 VMO-spoor
1.

De voorzitter van het VMO-spoor wordt voor termijnen van maximaal 4 jaar benoemd.

2. De voorzitter is of wordt lid van het “Bestuurlijk platform voor veiligheid rond het spoor” zoals
ingesteld door de Staatsecretaris van Infrastructuur en Waterstaat.
3.

Het VMO-spoor komt ten minste 3 keer per jaar bij elkaar.

4.

Het VMO-spoor bestaat uit vertegenwoordigers op strategisch niveau van:
•

de Veiligheidsregio’s: 2 vertegenwoordigers namens de Veiligheidsregio’s uit de Raad van
Directeuren Veiligheidsregio’s;

•

de Nationale Politie: 1 vertegenwoordiger;

•

ProRail: 2 vertegenwoordigers;

Artikel 2 SO-spoor
1.

De voorzitter van het SO-spoor wordt voor termijnen van maximaal 5 jaar benoemd door het VMOspoor.

2.

Het SO-spoor komt, afhankelijk van de thema’s en behoeften, ten minste 4 keer per jaar bij elkaar.

3.

Het SO-spoor bestaat uit vertegenwoordigers van
• de Veiligheidsregio’s: 1 of 2 vertegenwoordiger(s) per district als bedoeld in bijlage A;
• de Nationale Politie: 1 vertegenwoordiger;
• ProRail: 2 vertegenwoordigers.

4.

De voorzitter van het SO-spoor rapporteert in een schriftelijke rapportage A ten minste eenmaal per
jaar aan het VMO-spoor en over de resultaten van de activiteiten van het SO-spoor. In de rapportage
wordt door Partijen over de volgende onderwerpen conform bijlage A gerapporteerd:
Veiligheidsvoorzieningen Hoofdspoorweginfrastructuur, Vakbekwaamheid, praktijktesten
spoorincidentbestrijding en informatie-uitwisseling zoals opgenomen in bijlage B.

5.

De rapportage kan aanleiding zijn om Samenwerkingsafspraken te wijzigen zoals bedoeld in artikel 9.

Artikel 3 Werkgroepen
p.m.
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