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Het voorliggende document is het rapport van het “Onderzoek spoorproblemen 27 juni 2011”. 

Het onderzoek gebeurde op vraag van Mevrouw Inge Vervotte, Minister van Overheidsbedrijven. 
Een projectteam samengesteld uit personeelsleden van de Dienst Overheidsbedrijven en 
Spoorbeleid van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer nam de opdracht op zich. 

Het projectteam verzamelde en analyseerde feiten betreffende de incidenten die aan de basis 
lagen van de problemen op 27 juni 2011 en betreffende de aanpak van de gevolgen. Het 
baseerde zich daartoe op bestaande documenten en rapporten en op contactmomenten met 
reizigers en met betrokkenen binnen en buiten de NMBS-groep.  

De aanbevelingen kunnen bijdragen aan het beter beheersen van incidenten en hun effecten, 
maar evenzeer aan het verbeteren van het algemene functioneren van het spoorvervoer in het 
belang van de reizigers en van het personeel. Onderdelen van dit onderzoek kunnen 
meegenomen worden in de volgende beheerscontracten. 

 

 

Mijn dank gaat uit naar iedereen die heeft bijgedragen aan het welslagen van dit onderzoek. 
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Voorzitter van het Directiecomité a.i. 
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Leeswijzer 

Afkortingen en begrippen zijn vooraan samengevat. Uitspraken van derden zijn 
weergegeven tussen aanhalingstekens en in cursief. Wanneer geen bron vermeld 
wordt, zijn de uitspraken van derden anoniem opgenomen in de bewoordingen van 
het projectteam. 
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Afkortingen  

 

Afkorting  Naam Actor 

ANIP algemeen nood- en interventieplan hulpdiensten 

B-MO Directie NMBS Mobility NMBS 

BNIP bijzonder nood- en interventieplan hulpdiensten 
BNX Bericht Notification Extra NMBS/Infrabel 

B-TC Directie NMBS Technics NMBS 

bureau OT Bureau Organisatie Treindienst Infrabel 

CIC Communicatie en InformatieCentrum (Federale Politie) hulpdiensten 

COC Cargo Operation Center NMBS 

CP-Ops Commandopost operaties hulpdiensten 

CR-trein CityRail-trein NMBS 

CT Cel Treinbegeleidingspersoneel NMBS 

Dir-CP-Ops Directeur CP-Ops hulpdiensten 

Dir-Bw Directeur Brandweer (discipline 1) hulpdiensten 

Dir-Info Directeur Informatie (discipline 5) hulpdiensten 

Dir-Log Directeur logistiek (discipline 4) hulpdiensten 

Dir-Med Directeur medische hulpverlening (discipline 2) hulpdiensten 

Dir-Pol Directeur politie (discipline 3) hulpdiensten 

DOS Dienst Overheidsbedrijven en Spoorbeleid overheid 

ETCS European Train Control System  

FOD MV Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer overheid 

GBI-N Gewestelijk Beheer Infrabel - Netwerk Infrabel 

GIS Geografisch Informatiesysteem   

GSM-R GSM-Rail NMBS-groep 

HLE Elektrische locomotief   

H-ST Directie Stations NMBS-Holding 

I6, I10, I11 Internationale rijtuigen NMBS 

IBIS IVET BIS = Informatie en verkoop op de trein via draagbare terminal bis NMBS 

ICTRA ICT for Rail NMBS-Holding 

IC Intercitytrein NMBS 

ICT Information and Communication Technologies  

ICT Toeristentrein (Intercity) NMBS 

I-I Directie Infrastructuur Infrabel 

I-N Directie Netwerk Infrabel 

INP Intern noodplan  

IRT Informatie in Real Time NMBS-groep 

IR Interregiotrein NMBS 

I-TN Directie Toegang tot het Net Infrabel 

KMI Koninklijk Meteorologisch Instituut van België   

L Lokale trein (stoptrein) NMBS 

MIP Medisch InterventiePlan hulpdiensten 

NIP nood- en interventieplan  

NIT Network Intervention Team Infrabel 

NMBS Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen NMBS 
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PAT Permanentie Algemeen Toezicht Infrabel 

P Piekuurtrein NMBS 

RDV Reizigers Dispatching Voyageur NMBS 

ROR Regelaar Operaties Regio NMBS 
SOC Security Operations Center  NMBS-Holding 
SO Spoorwegonderneming  

SPC Spoorwegpolitie hulpdiensten 

TC Traffic Control Infrabel 

TCT Technische Cel Treinbestuurder NMBS 

TOP Technische Onderhoudspost NMBS 

TTB TreinTramBus   

TW Tractie Werkplaats NMBS 

UIC International Union of Railways   

verdeler ES Verdeler voor de Elektrische Stroom Infrabel 
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1 Het onderzoek 

1.1 Aanleiding 
Op maandag 27 juni kende het spoor vele problemen die, gecombineerd, een grote impact 
hadden op treinreizigers. 

De gebeurtenissen kwamen uitgebreid aan bod in de pers en vormden ook het onderwerp van 
debatten in de schoot van het federale Parlement. De nadruk lag op problemen met de opvang 
van reizigers, de communicatie en de tijd die nodig was om de technische problemen op te lossen 
en de gestrande reizigers op hun bestemming te krijgen. 

Mevrouw Inge Vervotte, Minister van Overheidsbedrijven, beloofde aan de reizigers en aan het 
federale Parlement om een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de problemen op deze 
dag. Met een brief van 7 juli 2011 vroeg ze aan de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer 
(FOD MV) een onderzoek uit te voeren tegen midden oktober. 

Het onderzoek moet de volgende vragen beantwoorden: 

− Welke waren de problemen die zich op het spoorwegnet hebben voorgedaan? 
− Welke waren de oorzaken van deze problemen? 
− Werden de noodprocedures en procedures voor crisiscommunicatie voor dergelijke 

situaties door elk van de betrokken vennootschappen correct toegepast? 
− Wat is eventueel misgelopen hierbij en waarom? 
− Welke lessen kunnen hieruit getrokken worden? 
− Welke aanbevelingen kunnen worden gegeven aan elk van de vennootschappen 

van de NMBS-groep? 
− Hoe is de samenwerking tussen de vennootschappen onderling en de 

samenwerking met andere (hulp)diensten verlopen? 

De FOD MV aanvaardde de opdracht met een brief van 19 juli en duidde de Dienst 
Overheidsbedrijven en Spoorbeleid (DOS) aan om de opdracht uit te voeren. De brief bevatte ook 
de referentietermen voor het uitvoeren van de opdracht. De Minister verklaarde zich akkoord op 
25 juli en het onderzoek startte op basis van het plan van aanpak van DOS. 

1.2 Doel 
Doel van het onderzoek is: 

− een onafhankelijke beschrijving te geven van de problemen op 27 juni; 
− de onderliggende oorzaken te analyseren en eventuele tekortkomingen op 

systeemniveau te identificeren; 
− aanbevelingen te doen om gelijkaardige problemen te voorkomen en de impact 

ervan te beperken als ze zich toch zouden voordoen. 

Het is daarbij niet de bedoeling in de plaats te treden van de diverse geledingen van de NMBS-
groep, noch van derden. Zij hebben hun eigen taken voor wat betreft evaluatie van de feiten en 
het eventuele nemen van maatregelen. Het onderzoek wil zeker niet leiden tot het aanwijzen van 
schuldigen, maar wil in alle openheid samen met de betrokkenen naar verbeteringsmogelijkheden 
zoeken. 

Het is evenmin de bedoeling de Verordening (EG) nr. 1371/2007 op haar wettelijke toepassing te 
controleren. Op 3 december 2009 trad Verordening (EG) nr. 1371/2007 betreffende de rechten en 
verplichtingen van reizigers in het treinverkeer in werking. Deze Verordening voorziet in een aantal 
rechten voor treinreizigers binnen de Europese Unie. Om een correcte toepassing te garanderen 
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werd in elke lidstaat een onafhankelijke controle-instantie voorzien. In België werd de Directeur 
generaal van het Directoraat-generaal Vervoer te Land van de FOD MV aangeduid als controle-
instantie. 

Naar aanleiding van de spoorproblemen op 27 juni is deze instantie een onderzoek gestart naar 
mogelijke inbreuken op de Verordening. Artikel 18 (bijstand) van deze Europese regelgeving 
bepaalt immers dat de spoorwegonderneming of de stationsbeheerder de reizigers in het geval 
van vertraging op de hoogte dient te houden van de situatie en dat daarnaast gratis bijstand, zoals 
verfrissingen, moet voorzien worden in het geval van een vertraging van meer dan 60 minuten. 

De mediaberichtgeving, waaruit informatie- en bijstandproblemen naar voren kwamen, waren voor 
deze instantie dan ook de rechtstreekse aanleiding om NMBS schriftelijk te verzoeken om haar 
crisisplannen toe te lichten. Tot op heden is het onderzoek van deze dienst nog niet afgelopen. 

1.3 Scope 
Uit de feitenrelazen die de drie vennootschappen van de NMBS-groep aan de Minister richtten, 
bleek dat het onderzoek vanuit verschillende hoeken benaderd kon worden en dat er bijzonder 
veel incidenten geweest zijn die dag. 

Het onderzoek baseerde zich op de situatie die ontstond naar aanleiding van incidenten over het 
hele land en bekeek daarbij specifiek volgende aspecten: 

− sleutelincident 1: gebroken bovenleiding in Oostkamp; 
− sleutelincident 2: trein in nood in Aarsele; 
− de gevolgen voor direct betrokken reizigers, indirect betrokken reizigers en derden, 

zoals hulpdiensten en burgerlijke overheden; 
− kritische analyse van procedures, hun samenhang en hun toepassing, voor wat 

betreft het spoor, hulpdiensten en eventuele anderen. 

Bij het onderzoek ging veel aandacht naar de communicatie van de NMBS-groep met de reizigers 
en de derden en naar de interne communicatie- en beslissingsstructuren bij de NMBS-groep. De 
tekortkomingen op dit vlak worden immers in dergelijke situaties uitvergroot. 

1.4 Aanpak 
DOS nam de opdracht op zich en stelde een projectteam samen. De onderzoeksvragen werden 
gestructureerd in vier werkpakketten: 

− Welke problemen deden zich op 27 juni voor op het spoorwegnet? 
− Wat waren de onderliggende oorzaken van de problemen? 
− Op welke manier paste elke vennootschap van de NMBS-groep de vigerende 

noodprocedures toe en hoe functioneerde de samenwerking onderling en met de 
andere diensten? 

− Op welke manier paste elke vennootschap van de NMBS-groep de vigerende 
procedure voor crisiscommunicatie toe en hoe functioneerde de samenwerking 
onderling en met andere diensten? 

Deze werkpakketten resulteerden in verslagen van contactmomenten, informatie verkregen van 
gesprekspartners en eigen analysedocumenten. 

Het onderzoek is in belangrijke mate gebaseerd op de authentieke getuigenissen van rechtstreeks 
betrokkenen: 

− klanten (scholen en individuele reizigers) en belangenverenigingen; 
− derden (hulpdiensten en burgerlijke overheden); 
− personeelsleden van de NMBS-groep (betrokkenen op directieniveau en op het 

terrein). 
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De gedelegeerd bestuurders van de drie vennootschappen van de NMBS-groep zegden, op vraag 
van mevrouw de Minister, meteen hun medewerking toe aan het onderzoek. Op korte termijn vond 
met elke vennootschap een afzonderlijke “kick-off”-vergadering plaats waarbij gegevens werden 
uitgewisseld en afspraken werden gemaakt voor contactmomenten met actoren op het terrein. 
Daarbij werd nagegaan wat de procedures zijn, hoe die op 27 juni werden toegepast en wat de 
betrokkenen zou kunnen helpen om in een dergelijke situatie meer effectief te kunnen 
functioneren. 

Er waren contacten op centraal niveau en op gedecentraliseerd niveau (stationsbeheer, 
gewestelijke beheren, treinbegeleiding, bestuurders, enz.). Voor de technische aspecten van 
beide sleutelincidenten werden de werkplaatsen bezocht. De meer dan twintig contactmomenten1 
hadden plaats in de werkomgeving van de betrokkenen en vormden een goede basis voor vragen 
naar bijkomende informatie. 

In een plaatsbezoek en een overleg met de burgerlijke overheden en de hulpdiensten in Tielt en 
Gent kwamen actoren aan bod die actief betrokken waren bij de opvang van de gestrande 
reizigers in Aarsele en Gent. 

Voor de treinreizigers werd gekozen voor een pragmatische aanpak, die toeliet op korte termijn 
ervaringen te verzamelen aan de hand van contactmomenten met veertien reizigers en met vier 
scholen die op die dag de trein gebruikten. Als toets werden ook een aantal websites bekeken met 
reacties van reizigers. De resultaten zijn gelijkaardig.  

1.5 Terminologie 
Voor alle duidelijkheid: dit onderzoek is geen onderzoek naar aanleiding van een ongeval. 
Daarvoor bestaan specifieke organismen en methodieken. 

Een ongeval is een duidelijke, in tijd en ruimte afgebakende gebeurtenis, die men kan beschrijven 
aan de hand van wat zich afspeelde ervoor, wat de gevolgen waren nadien en hoe die zijn 
aangepakt. Voor ongevallen bestaan duidelijke afspraken en procedures en is duidelijk of en 
wanneer een beroep gedaan moet worden op de noodplanning. Daarbij is in principe duidelijk wie 
de leiding heeft en wie betrokken moet worden. Op 27 juni was dit niet het geval. Er gebeurde 
immers geen ongeval. 

Op 27 juni gaven de grote warmte, het grote aantal reizigers en de talrijke incidenten gedurende 
de hele dag aanleiding tot een stroef verloop van het treinverkeer. Geleidelijk gleed de toestand af 
naar steeds minder comfort en stiptheid voor de reiziger op diverse plaatsen in het land, zonder 
dat de spoorveiligheid in het gedrang kwam. Men kan de toestand op 27 juni benoemen als 
“chaotisch” of “sterk verstoord” maar van een "ramp" kan men niet spreken: er botsten geen 
treinen en er vielen geen zwaargewonden of doden. Ook “crisis” is misschien een te geladen 
woord, aangezien dit ook gebruikt wordt bij bijvoorbeeld terroristische aanslagen. 

Naast ongevallen zijn er ook individuele, relatief lokale gebeurtenissen, die bijna dagelijks 
voorkomen. Er bestaan voorschriften om ermee om te gaan, neergeschreven in "consignes", 
werkprocedures en reglementen, in de praktijk aangevuld met de ervaring van de werknemers. Ze 
hebben in eerste instantie als doel de veiligheid te garanderen en vervolgens de exploitatie te 
ondersteunen: gebruik van tegenspoor of omleiding wanneer een spoor onbruikbaar is, wegslepen 
van een defecte trein met een hulplocomotief, informeren van reizigers met omgeroepen 
boodschappen in de trein en in het station, enz. 

Maar wat gebeurt er wanneer vele incidenten samen optreden op een drukke dag? Dan blijkt dat 
de oplossingen die voorzien zijn voor één incident niet optimaal werken en dat de situatie moeilijk 
te controleren wordt. Hoe benoemen we de gebeurtenissen van 27 juni 2011 en hoe kunnen we 
ze beschrijven? 

Infrabel gebruikt de volgende definities2: 

                                                
1 Infrabel 7, NMBS 12, NMBS-Holding 3 
2 Bron: BERICHT N° 6 I-TN / 2011 van 10 mei 2011 ARE  616 : Maatregelen te nemen in geval van ongeval, hinder, 
incident of in noodverkeren 
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Hinder: een onvoorziene gevaarlijke plaats, zoals een indringing in het 
vrijeruimteprofiel door averij aan de bovenleiding. Een hinder vereist het toepassen 
van de onmiddellijke maatregelen voor het beveiligen en alarmeren, om te 
vermijden dat het in een ongeval ontaardt. 

Ongeval: ongewenste of onbedoelde plotselinge gebeurtenis of bijzondere reeks 
van gebeurtenissen van die aard met schadelijke gevolgen, zoals botsingen, 
ontsporingen en ongevallen aan overwegen. Een ernstig ongeval3 is elke 
ontsporing of botsing van treinen waarbij ten minste één persoon omkomt of vijf of 
meer personen gewond raken […]. Een ongeval vereist het toepassen van de 
onmiddellijke maatregelen voor het beveiligen en alarmeren, om de gevolgen van 
het ongeval te beperken. 

Incident: ieder ander voorval dan een ongeval of een ernstig ongeval dat verband 
houdt met de exploitatie van treinen en dat de exploitatieveiligheid aantast. Een 
incident vereist het toepassen van de volgende maatregelen om het gevaar voor 
verkeer en personen af te wenden: ofwel de onmiddellijke maatregelen voor het 
beveiligen en alarmeren, ofwel de bijzondere maatregelen die de aard van het 
incident vereist. 

Trein in nood: een trein in nood is een trein die door de bestuurder in nood werd 
verklaard en waarvoor de “schriftelijke toelating voor het hervatten van de rit” 
(formulier E377) van een verantwoordelijke beweging4 vereist is om de rit van de 
trein te hervatten. 

Trein in vertraging: een trein die een tijdverlies ondergaat ten opzichte van de 
voorziene dienstregeling. 

Deze termen staan in functie van het treinverkeer maar zeggen weinig over wat er met de 
reizigers gebeurt. 

Voor NMBS Mobility geldt het volgende5: 

Incident. Tijdelijke stilstand van een trein wegens een defect, een beschadiging 
aan het rollend materieel, onvoldoende adhesie (grip van de wielen op de rails) of 
gebrek aan spanning op de bovenleiding, alsook elk ander feit dat de rit belemmert 
maar de trein technisch niet belet om, in zijn geheel en op eigen kracht, zijn 
reisweg binnen een vastgestelde tijd voort te zetten. […]  

Aan de bestuurder toegestane tijd om het incident te verhelpen. Deze tijd is 
beperkt tot 15 minuten. Indien deze tijdslimiet overschreden is, of indien vaststaat 
dat deze tijdslimiet zal overschreden worden, verklaart de bestuurder zich “in 
nood”. […] 

In nood. Trein die niet meer in staat is zijn volledige reisweg op eigen kracht en 
binnen een vastgestelde tijd voort te zetten. Een stilstaande trein wordt in nood 
beschouwd wanneer hij door de bestuurder in nood werd verklaard.  

Bij de informaticasector, een dienstverlenende sector bij uitstek, vinden we volgende termen, die 
meer gericht zijn op de dienstverlening aan de klant dan de vorige definities:  

− Incident6: een verstoring van de standaard exploitatie van de dienstverlening die 
resulteert in een onderbreking van de dienstverlening of een vermindering van de 
kwaliteit ervan. 

                                                
3 Gebaseerd op de Europese definitie van Richtlijn 2004/49/EG overgenomen in Belgisch recht bij wet van 19 december 
2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen 
4 Koninklijk besluit van 15 mei 2011 tot bepaling van de vereisten die van toepassing zijn op het veiligheidspersoneel, 
Bijlage del B punt 6: "De veiligheidsfunctie bediende beweging infrabel" omvat de functies "bediende beweging werkzaam 
op een seinhuis" en "bediende beweging werkzaam op Traffic Control". 
5 Bron: Handboek van de treinbegeleider, NMBS Mobility B-MO 11, Deel IV – veiligheid van de treinen, punt 5.4 en 
volgende 
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− Incidentmanagement7: heeft als bedoeling zo snel mogelijk de normale 
dienstverlening te hervatten, met de laagst mogelijke impact op de onderneming en 
de gebruiker en dit op een kosteneffectieve manier. 

− Escalatie: stap tot stap ernstiger worden van een situatie 
− Escalatiemanagement: beheer van de situatie waarbij meer personeel en meer 

samenwerking vereist is dan voor incidentmanagement. 

De term "escalatie" wordt ook door hulpdiensten gebruikt wanneer ze verwijzen naar een situatie 
waarbij meer middelen en personeel ingezet (moeten) worden. Het begrip escalatie werd door 
verschillende contactpersonen genoemd in de zin van een groeiend aantal problemen. 

De termen "storing", bijvoorbeeld wisselstoring, en "ontregeling van treinverkeer" worden ook 
gebruikt in de context van verstoord verkeer en gestrande reizigers. 

In het algemeen stelt men echter vast dat er geen uitgesproken terminologie is die door iedereen 
gebruikt wordt in situaties. van sterk ontregeld verkeer en gestrande reizigers.  

1.6 Beperkingen van het onderzoek 
In totaal werd er binnen een periode van drie maand gedurende circa 200 mandagen aan het 
onderzoek gewerkt. Dat was voldoende om een goed beeld te krijgen van de gebeurtenissen, van 
de problemen en van mogelijke verbetersporen. 

Het onderzoeksteam botste op de grenzen van wat mogelijk was, binnen de gestelde 
randvoorwaarden. 

Het bleek niet mogelijk te zijn om in detail de diverse en soms tegengestelde meningen tegen 
elkaar af te toetsen en expliciet te reconstrueren wat er gebeurd is. De tijd die reeds verlopen was 
tussen de gebeurtenissen en het onderzoek speelde daarbij een rol, maar ook de complexiteit van 
de gebeurtenissen. Gezien het doel van het onderzoek niet was om de incidenten op zich te 
onderzoeken, maar eerder hun onderlinge samenhang, was dit geen fundamentele hinderpaal. 

Voor bepaalde gebeurtenissen, waaronder bijvoorbeeld de samenstelling van de "extratreinen"8 
bleek het wel mogelijk om werkhypothesen te formuleren, op basis van de gegevens die ter 
beschikking werden gesteld. Maar sommige gegevens kwamen pas na lang aandringen ter 
beschikking, waardoor de hypothesen moesten worden bijgesteld, wat gepaard ging met tijdverlies 
dat het onderzoeksteam liever vermeden had. 

Ondanks de intensieve contacten die het onderzoeksteam had met de betrokkenen, zowel op 
lokaal als op centraal niveau, bleken de organisatorische structuur en de communicatieprocedures 
binnen de NMBS-groep en met externen een ingewikkeld en moeilijk te begrijpen geheel te zijn. 
Dit wordt nog versterkt door de verschillen tussen de procedures zoals ze theoretisch zijn 
vastgelegd in de diverse consignes en afspraken, en de praktijk. Juist op momenten wanneer - 
door incidenten communicatie- en informatieoverdracht van essentieel belang zijn, blijken die 
immers wel eens vast te lopen. 

Het onderzoeksteam stelde vast dat er grote bereidheid was bij alle actoren om tijd vrij te maken. 
Zonder deze bereidheid was het moeilijker geweest dit onderzoek uit te voeren. Vele actoren 
gaven bij de contactmomenten op een authentieke manier hun ervaring en hun mening weer. 
Deze zijn opgenomen in een afzonderlijk hoofdstuk, zonder dat die meningen werden 
“beoordeeld”. 

                                                                                                                                             
6 http://www.encyclo.nl/begrip/incident  
7 http://www.itlibrary.org/index.php?page=Incident_Management, 'Real World' definition of Incident Management: IM is the 
way that the Service Desk puts out the 'daily fires'. An 'Incident' is any event which is not part of the standard operation of 
the service and which causes, or may cause, an interruption or a reduction of the quality of the service. The objective of 
Incident Management is to restore normal operations as quickly as possible with the least possible impact on either the 
business or the user, at a cost-effective price.  
8 Schrijfwijze NMBS Mobility van het product: “voor bepaalde evenementen of bij mooi weer legt de NMBS extratreinen in.”  
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Om een beter beeld te krijgen van de mate waarin incidenten zoals een bovenleidingbreuk, de 
tractieproblemen en dergelijke meer uitzonderlijk zijn of sterk gecorreleerd met de periode van het 
jaar, de temperatuur of andere parameters, is een statistische analyse nodig. Er zijn momenteel 
echter niet voldoende data in geaggregeerde vorm voorhanden om een dergelijke analyse toe te 
laten. 

De aanbevelingen in dit rapport zijn gebaseerd op de input van de contactpersonen en op eigen 
observaties. De aanbevelingen zijn niet besproken met de betrokken actoren en de geïnterviewde 
personen en ze moeten nog afgetoetst worden naar effectiviteit, budgettaire impact, wetgeving en 
planning. 
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2 Actoren in het spoorvervoer 

2.1 Algemene principes 
Het binnenlandse reizigersvervoer in België wordt georganiseerd door de drie vennootschappen 
van de NMBS-groep. Deze bieden al dan niet rechtstreeks diensten aan de reiziger aan. Er 
kunnen dus vier grote actoren geïdentificeerd worden die een invloed hebben op de operationele 
werking van het reizigersvervoer: Infrabel, NMBS, de NMBS-Holding en de reizigers zelf. De 
beschrijving van de rol van de drie vennootschappen is gebaseerd op de rolverdeling beschreven 
in de “cursus 2000”9, eigen ervaringen en interviews en beperkt zich tot wat nodig is voor een 
goed begrip van het onderzoek. 

Het binnenlandse reizigersvervoer is een opdracht van openbare dienstverlening die wettelijk10 is 
opgelegd aan NMBS en die onderwerp is van haar beheerscontract met de Belgische Staat. Ook 
de NMBS-Holding en Infrabel zijn ertoe gehouden de hun wettelijk toegewezen en contractueel 
nader gedefinieerde openbare dienstverleningen uit te voeren. De drie vennootschappen moeten 
hierover verantwoording afleggen aan de Staat, meer bepaald aan de Minister van 
Overheidsbedrijven en aan de Staatssecretaris voor Mobiliteit, ondersteund door DOS van de 
FOD MV.  

De wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische 
overheidsbedrijven voorziet ook in een gestructureerde vertegenwoordiging van de reizigers, in de 
vorm van het Raadgevende Comité bij de NMBS, waarvan bijvoorbeeld TreinTramBus (TTB) en 
Bond Beter Leefmilieu deel uitmaken. 

In crisissituaties kunnen er, afhankelijk van de aard van de crisis, nog andere spelers 
tussenkomen, zoals de Spoorwegpolitie (SPC), het Parket, de nationale crisiscel, het 
onderzoeksorgaan voor ongevallen en incidenten op het spoor, de nationale veiligheidsinstantie, 
de regulator, de handhavingsinstantie verordening 1371/2007, enz. 

De Spoorwegpolitie (SPC) behoort sinds de politiehervorming tot de Federale Politie. 

2.2 Infrabel 
Infrabel staat in voor het ter beschikking stellen van de infrastructuur, de organisatie en toewijzing 
van de rijpaden en het toezicht op het treinverkeer op haar netwerk. Hiertoe heeft Infrabel drie 
operationele directies: Infrastructuur (I-I), Toegang tot het Net (I-TN) en Netwerk (I-N). 

2.2.1 Directie Infrastructuur (I-I) 

De hoofdopdracht van de Directie Infrastructuur bestaat in het ontwerpen, de bouw, de 
vernieuwing en het onderhoud van de installaties van de spoorweginfrastructuur. Zij is op de 
volgende zes grote domeinen actief: 

− de spoorbedding en het spoor; 
− de kunstwerken, gebouwen, terreinen en perrons; 
− de installaties van de seininrichting (seinhuizen en signalen); 
− de overwegen; 
− de vaste installaties van de elektrische tractie (o.a. de bovenleiding); 
− de installaties voor verlichting, verwarming en drijfkracht. 

                                                
9 "Organisatie en werking van de NMBS-groep" Cursus 2000 editie 2010, H-HR.51/28 
10 Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven 
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Onder deze directie vallen de verdelers voor de elektrische stroom (verdelers ES) en de 
technische interventies bij defecten aan de spoorweginfrastructuur zoals een bovenleidingbreuk. 
Deze directie staat ook in voor het technische onderhoud van de seinhuizen. 

2.2.2 Directie Toegang tot het Net (I-TN) 

De directie Toegang tot het Net heeft twee grote operationele actiedomeinen: het beheer van de 
capaciteit van het netwerk en het beheer van de (exploitatie)veiligheid van het netwerk. 

Dit houdt in dat I-TN de rijpaden toebedeelt en factureert aan haar klanten, de 
spoorwegondernemingen. Een rijpad is de spoorweginfrastructuurcapaciteit die nodig is om een 
trein in een bepaald tijdvak tussen twee plaatsen te laten rijden11. I-TN waakt er over dat de 
spoorwegondernemingen de veiligheidsregels naleven. De directie is voorts verantwoordelijk voor 
het beheer van noodsituaties en voor de opvolging en het nemen van correctieve maatregelen. 

I-TN stuurt ook de belangrijke investeringsprojecten aan. 

2.2.3 Directie Netwerk (I-N) 

Deze directie heeft als kerntaken de organisatie, de veiligheid en de opvolging van het 
treinverkeer en het verstrekken van kwalitatief hoogstaande informatie aan de reizigers. Daarnaast 
staat deze directie ook in voor het onderhoud van de onbewaakte stopplaatsen. 

Een rijpad is gebaseerd op de door de spoorwegonderneming gevraagde reisweg. Bij werken, bij 
een incident of bij verstoord verkeer kan het spoor in tegenrichting gebruikt worden en kunnen 
afwijkingsreiswegen of omleidingsreiswegen aangeduid worden. Infrabel beschikt over 
noodscenario's, opgenomen in documenten "Maatregelen tot het in stand houden van treindienst" 
die per lijn en per type onderbreking aangeven wat de keuzes zijn. Een afwijkingsreisweg is een 
reisweg die afwijkt van de normale reisweg, maar die moet gekend zijn door de treinbestuurder die 
de lijnkennis heeft van de normale reisweg. Hij voert uit wat de seinen bevelen. Een 
omleidingsreisweg is niet noodzakelijk gekend door de treinbestuurder die de lijn kent. Er moet 
steeds nagegaan worden of de treinbestuurder deze reisweg kent en in theorie moet hij een 
nieuwe dienstregelingfiche krijgen.  

2.2.3.1 Traffic Control (TC) 

Op centraal niveau waakt Traffic Control over de opvolging van het treinverkeer en de informatie 
aan de reizigers via RailTime.  

                                                
11 Wet betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur, 4 december 2006 
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Figuur 1: Traffic Control (bron: Infrabel) 

Traffic Control beheert 24/7 het treinverkeer in het hele land in realtime. Daartoe is Traffic Control 
als volgt georganiseerd. 

− 11 lijnregelaars met veiligheidscertificaat. Elke lijnregelaar beheert het treinverkeer 
op één of meerdere lijnen aan de hand van de dienstregeling opgesteld door I-TN. 

− Samen met de 4 dienstleiders vormen lijnregelaars  4 teams, volgens geografische 
zones. 

− Twee personen (Nl en Fr) staan 24/7 in voor contacten en communicatie, onder 
andere met andere operatoren en bij problemen ook met de hulpdiensten. 

− Op weekdagen zijn er tevens 2 hoofddispatchers (Nl en Fr) aanwezig, in een vroege 
en late shift. Zij zorgen voor het opstellen, aanvullen en verbeteren van de relazen. 

− De inspecteur van de beweging staat 24/7 in voor de dagelijkse operationele 
verkeersregeling. 

Traffic Control stuurt de seinhuizen aan, die instaan voor de lokale regeling van het treinverkeer. 
Bijgevolg moet alle dringende communicatie die van belang is voor de veiligheid of verstoring van 
het treinverkeer eerst bij Traffic Control binnenkomen 

Traffic Control stelt een relaas12 op over elk incident met eventuele gevolgen voor de veiligheid of 
met een grote invloed op de stiptheid. Een relaas is een verslag dat een chronologisch overzicht 
geeft van de gebeurtenissen, acties en gevolgen (vertraagde en afgeschafte treinen, enz.). Een 
incident en zijn gevolgen worden toegewezen aan de partij die hiervoor verantwoordelijk geacht 
wordt. Het relaas wordt aan de betrokken partijen overgemaakt om na te zien en aan te vullen. De 
betrokkenen hebben de mogelijkheid de toewijzing van de verantwoordelijkheid te betwisten. De 
betrokkenen kunnen directies zijn binnen Infrabel (averij aan de infrastructuur) , NMBS (averij aan 
rollend materieel) of NMBS-Holding, maar ook andere spoorwegondernemingen of derden. 

                                                
12 Relaas= rapporten die door Infrabel bezorgd worden ter uitvoering van artikel 3§2 van het koninklijk besluit van 16 
januari 2007 tot vaststelling van sommige regels betreffende de onderzoeken naar ongevallen en incidenten bij de 
spoorwegen 
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2.2.3.2 Gewestelijk Beheer Infrabel - Netwerk (GBI-N), 

Op decentraal niveau telt de directie 13 diensten “Gewestelijk Beheer Infrabel – Netwerk” (GBI-N), 
waaronder ook de bediening van de seinhuizen valt. De seinhuizen verzorgen rechtstreeks de 
informatie aan de reizigers via de omroepers en de informatieschermen. De seinhuizen worden 
tussen 2006 en 2015 geconcentreerd van 398 tot 31 seinhuizen in het kader van het meerjaren-
investeringsprogramma. Deze concentratie laat toe om personeel efficiënter in te zetten en om het 
onderhoud effectiever te maken door het gebruik van een eenvormige technologie. 

Elke GBI-N bestaan uit drie bureaus: Organisatie Treindienst, Algemeen Toezicht en Algemene 
Diensten. 

− Het bureau Organisatie Treindienst staat in voor de verwerking en het doorgeven 
aan het seinhuis van informatie betreffende specifieke verwachte veranderde 
omstandigheden, zoals werken, extratreinen, bijkomende richtlijnen,  enz. 

− Het bureau Algemeen Toezicht omvat zowel het personeel van de seinhuizen als de 
Permanentie Algemeen Toezicht (PAT) die moet tussenkomen in geval van 
verstoring van de treindienst (lichte problemen met de infrastructuur, ongevallen, 
incidenten,  enz.). De PAT begeeft zich dan naar de plaats van het probleem, 
evalueert het en vormt daar de liaison voor de GBI-N met het oog op de afhandeling. 

− De Algemene Diensten zijn de algemene ondersteunende administratieve diensten 
binnen de GBI-N. Het bureau Algemene Diensten heeft ook de Netwerk Interventie 
Teams (NIT) onder haar die het lokale onderhoud verzorgen (schoonmaakploegen, 
onderhoud stopplaatsen, lichte technische interventies in het kader van onderhoud 
gebouwen,  enz.). 

Voor dit onderzoek zijn GBI-N Gent en GBI-N Brugge van belang. 

2.2.3.3 Contactpunt 

In de drie landsdelen bestaat de functie van "Contactpunt". Dit contactpunt treedt op in functie van 
de richtlijnen van de directeur-generaal Netwerk en is hiërarchisch onafhankelijk van de GBI-N. 
Het Contactpunt Infrabel-Netwerk Districten Noordwest en Noordoost is het aanspreekpunt in het 
Vlaamse landsgedeelte. Sinds het oprichten van de functie en het beschreven takenpakket is het 
accent van de opdrachten vooral gericht op veiligheid en stiptheid van het treinverkeer en op het 
toezien op correcte informatieverstrekking door de medewerkers Netwerk, vooral bij ontreddering 
van de treindienst. 

Zowel bij de voorbereiding als bij de effectieve toepassing van een gemeentelijke, provinciale of 
federale fase van het noodplan is een duidelijke verantwoordelijkheid voor het aanspreekpunt 
voorzien. 

2.3 NMBS-Holding 
De rol van de NMBS-Holding in de operationele organisatie van het reizigersvervoer is eerder 
beperkt. De ICT-dienst (ICTRA) en Securail leveren rechtstreeks diensten aan Infrabel en NMBS. 

In de dienstverlening aan de reizigers speelt de NMBS-Holding een belangrijke rol, vooral dan in 
de grote Belgische stations. 

2.3.1 De directie Stations (H-ST) 

De NMBS-Holding is eigenaar van 212 stations13. H-Stations (H-ST) is verantwoordelijk voor de 
bouw, de renovatie en de onderhoudswerken aan al deze stations. H-ST beheert de 37 grootste 
stations en NMBS beheert de overige 175 stations. De perrons, de onderdoorgangen, de 
verbindingen tussen beide, en de technische installaties ervan (geluidsinstallatie, 

                                                
13 Bron: Beheerscontract 
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informatiepanelen14, schermen met treininformatie, enz.) blijven de bevoegdheid van Infrabel (I-I). 
De technische kant van de installaties wordt uitbesteed aan ICTRA en het beheer van eventuele 
concessies in de onderdoorgangen ligt bij H-ST.  

Voor de volledigheid vermelden we naast de stations, de 337 stopplaatsen die onder de 
verantwoordelijkheid van Infrabel vallen. 

2.3.2 De directie Strategie en Coördinatie 

Deze directie omvat onder meer volgende diensten. 

2.3.2.1 De dienst Information and Communication Technology for Rail  
(H-ICTRA) 

De Dienst ICT for Rail, hierna ICTRA, ontwikkelt, levert en onderhoudt spoorwegspecifieke 
software en technische computergerelateerde installaties voor de NMBS-groep. ICTRA beheert 
ook de contracten met de verschillende GSM-operatoren, het glasvezelnetwerk en coördineerde 
de uitrol van het GSM-R netwerk voor de Belgische spoorwegen. 

2.3.2.2 De dienst Corporate Security Service (H-CS.2) 

De dienst Corporate Security Service hier verder afgekort door CSS staat in voor het verhogen 
van de veiligheid en het veiligheidsgevoel van zowel personeel van de NMBS-groep als reizigers. 
De veiligheidsdienst SECURAIL, gecoördineerd vanuit haar Security Operations Center (SOC), is 
de operationele tak van deze dienst. Het SOC staat in voor de realtime opvolging van de 
veiligheidsproblematiek en de coördinatie bij spoorgebonden incidenten die de interventie vereisen 
van agenten van SECURAIL, een hulpdienst of een politiedienst. 

2.3.2.3 De districtsdirecteurs (H-DD) 

Het spoorwegnet is ingedeeld in 5 districten. In elk van deze districten worden de meeste diensten 
van de NMBS-Holding rond een districtsdirecteur georganiseerd. Een districtsdirecteur hangt 
hiërarchisch af van het directiecomité, heeft een functionele bevoegdheid over de andere diensten 
in een district en rapporteert over elke dienst aan de respectievelijke directeur-generaal op 
centraal niveau. 

De districtsdirecteur moet instaan voor de actieve bevordering van de samenwerking tussen de 
NMBS-Holding, NMBS en Infrabel op districtsniveau. 

2.4 NMBS 
De spoorwegonderneming NMBS heeft als opdracht van openbaar nut onder andere het 
binnenlandse vervoer van reizigers. Twee directies zijn van bijzonder belang voor dit onderzoek, 
namelijk NMBS Mobility en NMBS Technics. 

2.4.1 NMBS Mobility (B-MO) 

NMBS Mobility (B-MO) is de directie binnen NMBS die instaat voor het binnenlandse 
reizigersvervoer. De kerntaken van de directie zijn de planning van de productiemiddelen, de 
dispatching van die middelen, en het directe contact met de reiziger. 

2.4.1.1 Treinbegeleiding (B-MO.1 

De treinbegeleiders vormen het belangrijkste menselijke contactpunt tussen de reiziger en de 
spoorwegonderneming. De treinbegeleiders hebben taken op vlak van de veiligheid, de 
commerciële dienstverlening en de stiptheid. 

                                                
14 Panelen met de dienstregelingsinformatie (gele affiches) 
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Om de klant te informeren beschikt de treinbegeleider over zijn IBIS-toestel en SMS-berichten met 
realtime informatie (IRT). 

De treinbegeleiders zijn georganiseerd in 5 districten, waarin 11 Cellen 
Treinbegeleidingspersoneel (CT) 40 standplaatsen over het hele netwerk groeperen. De CT’s zijn 
verantwoordelijk voor de dagelijkse organisatie van de treinbegeleiding, coaching, permanente 
opleiding, enz.  

De treinbegeleiders voeren hun opdracht over het algemeen uit in een vaste opeenvolging van 
verbindingen, ook wel een reeks genoemd.  

2.4.1.2 Stationsbeheer (B-MO.2) 

De dienst B-MO.2 Stationsbeheer verzorgt de commerciële exploitatie van de 21515 bediende 
stations. In het kader van dit onderzoek zijn volgende taken van B-MO.2 van belang: 

− toezicht op perrons (begeleiden van reizigers en groepen, enz.); 
− beheer van verstoorde situaties (reizigers groeperen, reizigers naar vervangende 

vervoermiddelen begeleiden, enz.); 
− fungeren als plaatselijke bemiddelaar tussen het rijdende treinpersoneel en de 

beheerder van de infrastructuur. 

De dienst is onderverdeeld in 14 regio’s waaronder 58 zones, geleid door een zonechef, 
resorteren. Elke regio wordt geleid door een regiomanager die voor de operationele kant 
bijgestaan wordt door een bureau Operaties waaronder de Regelaar Operaties Regio (ROR). De 
ROR heeft als hoofdtaak de treinbestuurders, de treinbegeleiders en het tractiematerieel samen te 
brengen op regionaal niveau. Verder zorgt de ROR ook voor de lokale afhandeling van evacuaties 
van reizigers. 

Voor dit onderzoek zijn de regio Brugge en de regio Gent van belang. 

De verplichtingen in het kader van Verordening 1371/2007 worden als volgt ingevuld door B-MO.2: 

− in een 100-tal stations bevindt zich een watervoorraad; 
− de watervoorraad en een voorraad snacks wordt besteld en gestockeerd door de 

economaten van de 14 regio's; 
− er zijn contracten met privébedrijven; 
− men denkt aan drinkwaterfonteinen, voedselpakketten, contract met de civiele 

bescherming, enz. 

2.4.1.3  Planning - dispatching (B-MO.3) 

B-MO.31, de "Reizigers Dispatching Voyageur" (RDV), verzorgt de planning van de treinen in 
samenspraak met de tractieverdelers en de cel treinbestuurders, die beide onder NMBS Technics 
vallen. RDV volgt ook met gefilterde data16 van Traffic Control het verkeer op in realtime om te 
kunnen inspelen op gebeurtenissen en de dienstverlening naar de reiziger toe te maximaliseren. 

De organisatie van RDV is gebaseerd op de relaties gedefinieerd in het transportplan17.  

De taken van RDV bestaan uit: 

− de organisatie en invoering van een alternatief transportplan bij grote storingen zoals 
de versperring van een lijn; 

− de opvolging van de maatregelen voor de eerste vertrekken, zoals het klaarmaken 
en samenstellen van de treinen, aanwezigheid van de treinbestuurders en de 
treinbegeleiders; 

− de functie als schakel tussen de wachtdienst en de tractieverdelers van NMBS 
Technics, de centrale wachtdienst van B-MO, de treinbegeleiders, de regio’s B-MO 
en de andere beheersorganen in realtime; 

                                                
15 Bron: "Organisatie en werking van de NMBS-groep" Cursus 2000 editie 2010, H-HR.51/28 
16 Gegevens die betrekking hebben op de eigen treinen, en niet deze van de andere spoorwegondernemingen 
17 De treinverbindingen opgenomen in de dienstregeling 
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− de zorg voor de klanten van NMBS Mobility en NMBS Europe, die gaat van de 
evacuatie uit de treinen in nood in volle baan18 tot het alternatieve vervoer bij nood of 
incident met eigen middelen of derde vervoerders (autobussen, taxi’s, enz.); 

− de informatie aan de treinbegeleiders teneinde de reizigers te kunnen informeren. 

De lokalen van RDV zijn momenteel gesitueerd naast Traffic Control in de beveiligde zone. Dit laat 
toe om snel te kunnen overleggen met Traffic Control bij verstoringen van het treinverkeer. 

Gedelegeerd bestuurder

NMBS Technics
 B-TC

NMBS Mobility
 B-MO

B-MO.2
Stations 

B-MO.3
Planning en 
dispatching

B-MO.1
Treinbegeleiding
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Planning

B-MO.31 RDV 
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ROR

... ...

Regiomanager

Zonechef

Onderstationschef 
reizigers

Eerste inspecteur 
der treinen

Technische Cel 
Treinbestuurders

District-manager

Depot

...

District-manager

Cel 
treinbegeleiding

Standplaats

Directiecomité

 
Figuur 2: overzicht van de structuur van NMBS Techn ics en NMBS Mobility 

2.4.2 NMBS Technics (B-TC) 

NMBS Technics (B-TC) staat in voor het rollende materieel, dit zowel voor wat betreft aanschaf, 
onderhoud, herstelling als het ter beschikking stellen. B-TC beschikt hiervoor over een aantal 
ateliers over het hele grondgebied. Het beheert ook de dispatching van de treinbestuurders.  

                                                
18 Spoorinfratsructuur buiten station of stopplaats 
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2.4.2.1 Tractieverdelers 

De tractieverdelers zorgen ervoor dat het nodige rollende materieel op de juiste plaats ter 
beschikking staat.  

De tractieverdeler voor het reizigersverkeer is gecentraliseerd in Brussel, en bevindt zich in een 
ruimte naast RDV en Traffic Control. Het nieuwe tractiematerieel is uitgerust met een GPS-toestel 
dat realtime lokalisatie toelaat. Het is de bedoeling dit ook voor het bestaande materieel te 
installeren. Op die manier zal NMBS in staat zijn om treinvertragingen te monitoren en te 
communiceren.19  

2.4.2.2 Besturingspersoneel 

Het besturingspersoneel is ingedeeld in twee grote categorieën: treinbestuurders en rangeerders. 

De rangeerders hebben een kortere opleiding en zijn enkel actief in de bundels20 voor het 
rangeren van voertuigen of rijtuigen. Zij mogen zich in principe niet op het hoofdspoornet begeven. 

De treinbestuurders zijn opgeleid om met vracht- of reizigerstreinen te rijden op het hoofdspoornet. 
Zij zijn bevoegd om met bepaalde types rollend materieel en op bepaalde lijnen te rijden. Dit wordt 
aangeduid met de termen "materieelkennis" en "lijnkennis". 

De NMBS beschikt over een diverse vloot van locomotieven en motorrijtuigen, zowel met diesel 
als met elektrische aandrijving. De treinbestuurder fungeert als hersteller in eerste lijn bij eventuele 
problemen met een trein. 

De lijnkennis houdt in dat men de positie van elk sein, elk spoortoestel en de bijzonderheden, 
zoals de hellingsgraden, van de lijn kent. De lijnkennis is een wettelijke vereiste waarop streng 
wordt toegekeken. Om de lijnkennis te behouden moet een treinbestuurder minstens eenmaal om 
de 6 maanden een lijn berijden in beide richtingen. In de praktijk wordt een richtwaarde van 
eenmaal om de 3 maanden gebruikt. 

De treinbestuurders zijn verdeeld over 40 depots over het hele land. De depots worden op hun 
beurt gegroepeerd in 11 Technische Cellen Treinbestuurders (TCT’s). Deze behoren op hun beurt 
tot 5 zones der treinen, waarvan de grenzen samenvallen met de districten. Deze zones worden 
geleid door een eerste inspecteur der treinen. 

2.5 Reizigers 

2.5.1 Individuele reizigers 

Er zijn minstens twee soorten individuele reizigers met wie we rekening houden: de geroutineerde 
pendelaar en de occasionele reiziger. De pendelaar is meer vertrouwd met het vervoersaanbod op 
de verbindingen die hij dagelijks gebruikt en kent de alternatieven voor zijn “normale” traject. De 
pendelaar is de “professionele” gebruiker van het aanbod. 

De occasionele reiziger wil vooral van de trein gebruikmaken om zich op een duurzame en 
eenvoudige manier te verplaatsen, bijvoorbeeld voor een dagje aan zee zonder file- of 
parkeerleed. Hij is minder vertrouwd met het vervoersaanbod en plant meestal zijn traject op 
voorhand aan de hand van de dienstroosters, vaak met behulp van de website met reisinformatie 
van NMBS (www.b-rail.be). 

Beide categorieën beslissen zelfstandig over welke trein ze willen nemen, zonder een 
coördinerende entiteit21 en over het algemeen zonder reservering. Voor de pendelaars kunnen wel 

                                                
19 Deze informatie zal niet gebruikt worden om het treinverkeer zelf te sturen, aangezien ze in het bijzonder niet toelaat om 
vast te stellen op welk spoor een trein rijdt. Infrabel baseert zich voor het situeren van een trein op de passage langs 
bepaalde punten in het netwerk. 
20 Bundel = geheel van sporen dat gebruikt wordt voor het vormen, rangeren en stallen van treinen in tegenstelling tot de 
spoorlijnen waarop treinen een rit maken; 
21 Er is geen autoriteit die bepaalt in welke trein de reiziger moet plaatsnemen. 
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voorspellingen gemaakt worden op basis van empirische gegevens. Zo zijn bijvoorbeeld de pieken 
voor opstappende reizigers gekend voor elk station. De pendelaars, indien geïnformeerd over 
mogelijke problemen (bijvoorbeeld via www.railtime.be), zullen zich voor zover zij kunnen 
flexibeler opstellen in het gebruik van het aanbod door vroeger of later te vertrekken. 

2.5.2 Groepen 

Een van de opdrachten van openbare dienst van NMBS is het vervoeren van groepen. 

NMBS voorziet speciale kortingen en B-dagtrips voor groepen. Het nodige aantal zitplaatsen wordt 
dan gereserveerd op de vooraf afgesproken treinen. 

Om van deze dienstverlening gebruik te kunnen maken moet 12 werkdagen op voorhand 
gereserveerd worden indien de tickets opgestuurd moeten worden, of 7 werkdagen indien men de 
tickets ophaalt in een station. Deze termijnen laten toe alle informatie door te geven aan de 
logistieke keten zodat het perron- en treinpersoneel op de hoogte is van de reisweg van deze 
groepen van vertrek tot en met eindbestemming, voor wat betreft het traject per spoor. 

2.6 Vaststellingen 
De NMBS-groep is sterk hiërarchisch en functioneel opgedeeld. Er is de scheiding tussen de drie 
vennootschappen, maar ook binnen elke vennootschap is er een sterke functionele “verzuiling” en 
grote gelaagdheid in de hiërarchie. De interacties tussen en de taken van het verschillende 
personeel worden strikt omschreven in verschillende reglementen. Op de toepassing hiervan 
wordt nauwlettend toegekeken. 

In het belang van een beter functioneren en van een betere communicatie naar buiten toe lijkt een 
vereenvoudiging en een grotere transparantie van de organisatie van de NMBS-groep 
aangewezen. Hierbij moet evenwel steeds rekening gehouden worden met de eisen vanuit 
Europa. 

Voor NMBS werkt de functionele verzuiling door tot in de stations en treinen zelf. De operationele 
beslissingen zijn sterk geconcentreerd bij RDV. 

− De diensten van treinbegeleiding en stationsbeheer functioneren in de diverse 
geografische entiteiten onafhankelijk van elkaar. Hun gemeenschappelijke 
hiërarchische overste is de directeur-generaal. De diensten van de treinbestuurders 
functioneren onafhankelijk ten opzichte van deze twee. Hun gemeenschappelijke 
hiërarchische overste die coördinerend kan optreden is de gedelegeerd bestuurder. 

− Hoewel NMBS Mobility instaat voor de klant, is zij voor wat betreft het materieel en 
de bestuurders sterk afhankelijk van NMBS Technics. De enige die beide 
coördineert is de gedelegeerd bestuurder.  

− De treinbegeleider en de treinbestuurder zijn niet gezamenlijk verantwoordelijk voor 
de rit van een trein. 

− RDV, op nationaal niveau, heeft geen partner binnen de eigen hiërarchie op het 
niveau van de 14 regio’s. De ROR is namelijk afhankelijk van een andere directie. 

− Contactpersonen wijzen er ook op dat de communicatie belangrijk is bij het nemen 
van meer strategische beslissingen en dat hierbij soms te weinig rekening wordt 
gehouden met de ervaringsdeskundigheid van de mensen op het terrein. 

Bij de NMBS-Holding is gekozen voor een model met meer bevoegdheden op niveau van de vijf 
districten, met de districtsdirecteur als verantwoordelijke. 

Bij Infrabel zijn de operationele beslissingen sterk geconcentreerd bij Traffic Control. 

− Voor de regeling van het treinverkeer in realtime zijn er bij Infrabel twee niveaus 
binnen dezelfde directie I-N: Traffic Control en de seinhuizen. De seinhuizen spelen 
hierin een bijna zuiver uitvoerende rol op basis van de richtlijnen die van het centrale 
Traffic Control komen. 
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− De kwaliteitsvolle werking van een seinhuis hangt af van een groot aantal 
tussenkomende partijen. De instandhouding en het onderhoud vallen onder I-I, de 
technische informaticainstallaties onder ICTRA en de bedienden onder I-N. Het 
gebruik van de rijpaden wordt ingedeeld door I-TN. 

− Een seinhuis behoort tot het GBI-N. De concentratie van de seinhuizen is ook een 
concentratie van en naar de GBI-N's. Dit heeft als gevolg dat de PAT ook 
geconcentreerd wordt en dus langere afstanden moet afleggen voordat bij een 
incident de situatie op het terrein kan geëvalueerd worden. 

− Voor interventies die een grote technische tussenkomst vereisen moet de PAT de 
permanentie van I-I oproepen om een interventieploeg te laten uitrukken. 

De driedeling op zich vergt aandacht voor een beter op elkaar afgestemde organisatie. 

− De gedecentraliseerde organisatie van NMBS, de NMBS-Holding en Infrabel is 
geografisch en naar benaming niet dezelfde. Dat veroorzaakt volgens sommige 
contactpersonen moeilijkheden op het terrein en het veroorzaakt verwarring bij 
buitenstaanders. 

− Door de herstructurering en de oprichting van de drie vennootschappen komen 
diensten in drievoud voor, maar is de “pool” aan beschikbaar personeel bij 
incidenten ook meer verdeeld en niet als geheel inzetbaar. 

− Verschillende contactpersonen wijzen erop dat de huidige werknemers kennis 
hebben van de andere vennootschappen en er contacten hebben. Voor de nieuwe 
werknemers is dit minder het geval. Dat kan verbeterd worden door hiermee 
rekening te houden bij de opleiding voor het personeel. 
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3 Interactie tussen de actoren 

3.1 Communicatie intragroep 

3.1.1 Operationele communicatie 

De communicatie tussen NMBS en Infrabel verloopt volgens het “communicatievierkant”, namelijk 
via Traffic Control en RDV. Dat betekent dat personeel van NMBS in principe niet rechtstreeks 
communiceert met Traffic Control of met andere geledingen van Infrabel en dat personeel van 
Infrabel niet rechtstreeks communiceert met RDV of met andere geledingen van NMBS. De 
communicatie gebeurt op niveau van RDV en Traffic Control. In bepaalde situaties, bijvoorbeeld 
wanneer de spoorveiligheid in het gedrang komt contacteert de treinbesturuder of de 
treinbegeleider wel rechtstreeks Traffic Control. 

De rol van de verschillende actoren in de communicatie is beschreven in consignes, zoals RDV – 
Consigne 13/9, dat de rol weergeeft van RDV. 

Contactpersonen vermelden ook dat vóór de herstructurering van de NMBS-groep, toen de 
beslissingen op zonaal niveau werden genomen, de communicatie directer verliep. Vele 
gesprekspartners vinden dit bij verstoord treinverkeer een voordeel omdat de communicatie 
rechtstreeks en sneller verloopt waardoor het risico op verlies van informatie geringer is. Ze wijzen 
ook op het belang om de genomen beslissingen ook uit te voeren. Omdat de communicatie 
wegens de lange communicatieketens niet met alle actoren gelijktijdig verloopt, leidt het herroepen 
van beslissingen tot problemen op het terrein. 

Bij incidenten bellen vele diensten en personeelsleden naar RDV en Traffic Control om informatie 
te krijgen of door te geven. Er ontstaat overbelasting van het telefoonnetwerk bij RDV en Traffic 
Control en overbelasting van de personeelsleden die voor de verwerking moeten zorgen. 
Aangezien de problemen in bepaalde zones geconcentreerd zijn, zijn het ook de personeelsleden 
die de betrokken zones beheren die de vele vragen moeten beantwoorden. De diensten 
beschikken over weinig reservepersoneel om in dergelijke situaties bij te springen. 

Diverse actoren vermelden zekere tekorten op technisch vlak. Zo blijken de telefoniesystemen niet 
toereikend te zijn voor de stroom aan communicatie die plaatsheeft in verstoorde situaties. 
Daarnaast stelt zich het probleem van informatie over de werkelijke positie van de treinen en dus 
de verwachte aankomsttijden. Infrabel bepaalt de positie van een trein door de bezetting van het 
baanvak waarop de trein zich bevindt. De verwachte aankomst van een trein wordt afgeleid uit het 
vertrekuur en het verloop van de rit. Bij een omleiding wordt de normale dienstregeling vervangen 
door een nieuwe, maar met behoud van de voor de nieuwe dienstregeling incoherente 
aankomsttijd.  Dit is een van de redenen waarom de vertraging niet automatisch berekend kan 
worden en daarom niet kan doorgegeven worden aan de reizigers. 

Hierna volgen voorbeelden die de interacties tussen de verschillende actoren weergeven in twee 
courante situaties. 

3.1.2 Communicatievierkant voor de treinbegeleider 

De treinbegeleider moet RDV contacteren voor ondermeer22: 

− inlichtingen betreffende aansluitingen; 
− te verwachten vertraging; 

                                                
22 Bron: Handboek van de treinbegeleider, NMBS Mobility B-MO 11 Deel 0 - Algemene organisatie van de treinbegeleiding, 
deel 1.6.3.1 
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− te rechtvaardigen vertraging (bijvoorbeeld problemen met deuren, gestoorde 
overwegen); 

− evacuatie van cliënteel met bus, taxi, enz.; 
− overbezetting. 

RDVTraffic Control

TreinbegeleiderSeinhuis

16

2

3 4

5

Vroeger

 

Figuur 3: communicatievierkant voor de treinbegelei der 

Stel dat de treinbegeleider inlichtingen wil betreffende gegarandeerde aansluitingen. De 
treinbegeleider belt met zijn GSM naar RDV. Vervolgens neemt RDV contact op met Traffic 
Control. Traffic Control neemt contact op met het seinhuis en dan opnieuw met RDV. Indien RDV 
akkoord gaat met het voorstel dan neemt RDV opnieuw contact op met de treinbegeleider, zodat 
deze de nodige informatie aan de reizigers kan bezorgen. Ondertussen zijn de verhoopte 
aansluitingen misschien al verloren of is de trein al het station binnengereden.Vóór de 
herstructurering van de NMBS-groep gebeurde de communicatie volgens de pijlen "Vroeger" in 
het schema. 

3.1.3 Communicatiestromen bij een probleem 

De afbeelding geeft het communicatievierkant Traffic Control-RDV-Seinhuis-ROR weer en de 
communicatiestromen die kunnen ontstaan bij een probleem. 
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Figuur 4: communicatievierkant met bijkomende commu nicatiestromen 

Stel dat de treinbestuurder een probleem vaststelt. Hij moet in dit geval Traffic Control op de 
hoogte brengen via het GSM-R netwerk. Daarnaast moet hij ook RDV en de permanentie voor de 
treinbestuurders contacteren via de gewone GSM. Indien het om een probleem aan het treinstel 
zelf gaat, moet de treinbestuurder ook nog trachten om het euvel zelf te herstellen, of beslissen 
om de trein in nood te verklaren. Hij kan beroep doen op telefonische ondersteuning bij de 
Technische Helpdesk bij de tractieverdeler. De tractieverdeler wil zelf ook een inschatting hebben 
van de situatie om de verdere planning van het rollende materieel te kunnen voorzien. 

De PAT wordt opgeroepen door het seinhuis of Traffic Control om ter plaatse een evaluatie te 
maken van de situatie. De PAT zal dan ook contact opnemen met de treinbestuurder om een 
eerste evaluatie van de situatie te kunnen maken. Ondertussen moet de treinbegeleider adequate 
informatie voor de reizigers bekomen bij RDV, en ook zijn permanentie en de betreffende ROR op 
de hoogte brengen. 

Dit alles leidt tot een schema dat vele malen complexer is dan het communicatievierkant. 

3.1.4 Uitwisseling van gegevens 

Als ondersteuning voor de operationele taken is gegevensuitwisseling nodig. Dit gebeurt in 
belangrijke mate via RDV en Traffic Control. 

Hierbij speelt de onafhankelijkheid van Infrabel en van NMBS een bepalende rol. Zo beschikt 
NMBS niet over de omleidingsalternatieven, is er geen gemeenschappelijke database betreffende 
lijnkennis en beschikt RDV slechts over het verkeer van de NMBS reizigerstreinen. Hierdoor kent 
RDV de feitelijke bezetting van de spoorlijnen niet en is RDV niet in staat om rekening te houden 
met de bezetting door goederentreinen bij het evalueren van oplossingen. 

Contactpersonen melden dat RDV niet altijd een goed beeld heeft van de drukte in de treinen en 
in de stations. 

Het SOC beschikt over camerabeelden op de stations in het kader van haar taak betreffende 
veiligheid. 
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3.2 Communicatie met de reiziger 
De communicatie met de reiziger gebeurt via diverse kanalen: 

− De treinbegeleider geeft mondelinge informatie via de geluidsinstallatie in de trein. 
Deze informatie ontvangt hij via zijn IBIS-toestel, bijvoorbeeld betreffende aansluiting 
en perrons. Hij krijgt ook berichten via zijn GSM of vraagt zelf informatie aan. 

− In treinen die ermee uitgerust zijn, kan informatie verstrekt worden via de displays. 
− De omroeper op het seinhuis, een personeelslid van Infrabel, geeft informatie 

betreffende de treinen op de perrons en in het station. Vanuit het seinhuis worden 
ook de informatieschermen in het station en op de perrons ingevuld. 

− Websites, GSM, enz. 
− Infozuilen in stations, de gele affiches met de dienstregeling, … 

NMBS Mobility heeft dus niet de volledige communicatie naar haar reizigers toe in handen. 
Bovendien hangt de inhoud van haar eigen informatie in belangrijke mate af van informatie 
betreffende het treinverkeer van Infrabel, die zowel van de seinhuizen als van Traffic Control komt. 

Klantgerichte communicatie vereist dat de nodige informatie beschikbaar is op een goed 
communiceerbare manier. Dat is vaak niet het geval door tekorten op vlak van technische 
interfaces. Zo is het mogelijk dat de reiziger weinig concrete informatie over zijn vertraging krijgt 
omdat de informatie de treinbegeleiding niet bereikt, maar ook omdat er op dat moment geen 
precieze informatie ter beschikking is.  

3.3 Vaststellingen 
− De procedures die toegepast worden zijn ingewikkeld en de communicatieketens 

lang. Hierdoor bestaat er kans op informatieverlies, tijdverlies en laattijdige 
informatie.  

− De beslissingsniveaus bevinden zich hoog in de hiërarchie. Dat vergt een aanzienlijk 
aantal stappen in de communicatie. 

− De verantwoordelijkheid voor de communicatie met de reiziger wordt gedeeld door 
verschillende partijen. 

− Bij een crisis of incident worden Traffic Control en/of RDV overstelpt met externe 
informatieaanvragen en moeten ze ook zelf veel berichten verspreiden. De 
communicatiemiddelen en het personeel kunnen dan overbelast raken.  

− In crisissituaties bereikt het onderlinge communiceren per telefoon, tussen 
bijvoorbeeld de spoorwegonderneming en de infrastructuurbeheerder, snel zijn 
grens. Er is rechtstreeks contact nodig. De ruimtelijke inrichting is hierop vaak niet 
voorzien, bijvoorbeeld op niveau van Traffic Control en RDV. Ook voor de diensten 
op zonaal niveau van NMBS Mobility en NMBS Technics is dit een aandachtspunt. 
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4 Noodplanning en 
crisiscommunicatie 

4.1 Nood- en interventieplannen 
De noodplanning in het koninklijk besluit betreffende de nood- en interventieplannen van 16 
februari 2006 bestaat uit de volgende plannen : 

− het multidisciplinair nood- en interventieplan; 
− het monodisciplinair interventieplan; 
− het intern noodplan. 

Het nood- en interventieplan, hierna het NIP genoemd, dat het multidisciplinair optreden regelt, 
wordt opgemaakt op federaal, provinciaal en gemeentelijk niveau. 

Er zijn vijf disciplines betrokken die niet noodzakelijk allemaal in actie komen. 

Tabel 1: de vijf disciplines in de noodplanning 

Discipline Naam Leiding Taken 
1 Hulpverleningsoperaties Directeur brandweer (Dir-BW) 

brandweerofficier met hoogste 
graad 

Concrete hulpverlening 
uitgevoerd door brandweer en 
civiele bescherming  

2 Medische hulpverlening Directeur medische 
hulpverlening (Dir-Med)  
aangeduid in monodisciplinair 
interventieplan 

Medische keten, 
volksgezondheid, enz. 

3 Politie van de plaats van 
de noodsituatie 

Directeur politie (Dir-Pol)  
vertegenwoordiger bepaald in 
wet 5 augustus 1997 op het 
politieambt 

Organisatie van de omgeving, 
afbakenen, toegangscontroles, 
onderzoek, enz. 

4 Logistieke steun Directeur logistiek (Dir-Log) 
hoogste in graad van de 
operationele eenheden van de 
civiele bescherming 

Communicatie, drinkwater, enz. 
uitgevoerd door civiele 
bescherming, brandweer 

5 Informatie Directeur informatie (Dir-Info)  
aangeduid door bevoegde 
overheid 

Richtlijnen bevolking, 
mededelingen, pers, enz. 

De organisatie bij een interventie gebeurt systematisch op het strategische en het operationele 
niveau. Voor wat betreft het gemeentelijke niveau gebeurt dit als volgt. 

− Strategisch niveau wordt een coördinatecomité opgericht in het gemeentehuis. Dat is 
de multidisciplinaire cel die de bevoegde overheid bijstaat bij de beleidscoördinatie 
met aan het hoofd de burgemeester bijgestaan door een comité van 
verantwoordelijken van de noodplanning en vertegenwoordigers van de disciplines. 

− Op operationeel niveau wordt een Commandopost operaties (CP-Ops) op het terrein 
opgezet, dat is de bevelvoering samengesteld uit operationeel verantwoordelijken 
van de disciplines die de directeur operaties bijstaan bij de operationele coördinatie., 
met aan het hoofd de directeur CP-Ops (Dir-CP-Ops), de brandweerofficier met de 
hoogste graad aanwezig. Deze stemt de disciplines op elkaar af. Hierbij spreekt men 
van een “motorkapoverleg23” wanneer men op het terrein een eerste overleg heeft. 

                                                
23 Motorkapoverleg is een term die in België en Nederland gebruikt wordt voor overleg tussen verschillende hulpdiensten 
op de plek van een ramp, ongeluk of ander incident. 
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De provincie en de dienst 100 worden gewaarschuwd indien een gemeentelijk noodplan wordt 
afgekondigd. 

Het NIP omvat : 

− het algemeen nood- en interventieplan, hierna ANIP genoemd, dat de algemene 
richtlijnen en de nodige informatie bevat om het beheer van een noodsituatie te 
verzekeren; 

− het bijzonder nood- en interventieplan, hierna BNIP genoemd, dat het ANIP aanvult 
met bijkomende specifieke richtlijnen betreffende een bijzonder risico. 

Het monodisciplinair interventieplan regelt de interventiemodaliteiten van één discipline, in 
overeenstemming met de bestaande NIP. 

Het intern noodplan is een document op het niveau van het bedrijf en/of instelling, dat erop gericht 
is de schadelijke gevolgen van een noodsituatie te beperken door het uitwerken van aangepaste 
materiële en organisatorische noodmaatregelen, opgesteld door het betrokken bedrijf of de 
betrokken instelling. 

De voornoemde nood- en interventieplannen zijn van toepassing bij noodsituaties of dreigende 
noodsituaties. Onder noodsituatie verstaat men elke gebeurtenis die schadelijke gevolgen voor het 
maatschappelijk leven veroorzaakt of veroorzaken kan, zoals een ernstige verstoring van de 
openbare veiligheid, een ernstige bedreiging ten opzichte van het leven of de gezondheid van 
personen en/of ten opzichte van belangrijke materiële belangen, en waarbij de coördinatie van de 
disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of om de schadelijke gevolgen te beperken; 

4.2 Opdrachten van veiligheid 
Er zijn diverse opdrachten van veiligheid, die aan verschillende actoren worden toegewezen. Dit 
schept verwarring over verantwoordelijkheid. Hierna volgen enige voorbeelden  

De wet betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen van 19 December 2006 (titel II, 
HIII) vermeldt: 

Art. 18. Het veiligheidsbeheersysteem van de spoorweginfrastructuurbeheerder 
houdt rekening met de weerslag van de activiteiten van de verschillende 
spoorwegondernemingen op het net en bevat bepalingen die alle 
spoorwegondernemingen in staat stellen te handelen overeenkomstig de TSI, de 
[... ] veiligheidsvoorschriften en de in hun veiligheidscertificaat bepaalde 
voorwaarden. Het heeft bovendien tot doel de noodprocedures van de 
spoorweginfrastructuurbeheerder te coördineren met alle spoorwegondernemingen 
die zijn infrastructuur gebruiken. 

De. wet betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur van 4 December 2006 (HIII, 
afdeling 3) vermeldt: 

Art. 26. Bij verstoring van het spoorwegverkeer door een technisch defect, een 
ongeval of een ernstig incident neemt de spoorweginfrastructuurbeheerder de 
nodige maatregelen om de normale toestand te herstellen. Zonder afbreuk te doen 
aan hoofdstuk VII van titel II van de wet van 19 december 2006 betreffende de 
spoorwegexploitatieveiligheid stelt hij, in samenwerking met de NMBS-Holding, 
een interventieplan op dat een lijst van de diverse te waarschuwen betrokken 
instanties in geval van ongeval of bestendige verstoringen van het verkeer bevat. 

Volgens het koninklijk besluit van 15 mei 2011 tot bepaling van de vereisten van toepassing op het 
veiligheidspersoneel, neemt de onderstationschef24 onder meer volgende taken op zich bij 
incidenten/ongevallen/nood: 

− coördinatie met de hulpdiensten; 

                                                
24 Onderstationschef specialiteit "reiziger" - toezicht en bediening van de perrons en de uitwijkbundels 
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− veiligheid van de reizigers op de plaats van het ongeval, het incident, de 
noodsituatie; 

− overstap van de klanten/reizigers op een andere trein of naar bussen en taxi's; 
− instellen van vervangingsmiddelen voor het vervoer van de klanten/reizigers, 

veiligheid. 

De NMBS-Holding heeft, volgens de beheerscontracten, als taak de coördinatie voor de veiligheid 
van de reizigers.  

“de veiligheids- en bewakingsactiviteiten op het gebied van de spoorwegen” (art. 4) 

“Om tegemoet te komen aan de bekommernis van de Regering om de veiligheid te 
verbeteren in de stations en in de treinen, vergt de veiligheid van de reizigers en 
van het personeel een gecoördineerde aanpak van zowel de overheidsinstanties 
als van de drie vennootschappen van de NMBS-groep.”  (Art. 15. Gecoördineerde 
aanpak) 

“De NMBS-Holding zal initiatieven nemen met het oog op de uitvoering van 
gemeenschappelijke projecten en de ontwikkeling van partnerships die de 
veiligheid ten goede komen.” (art. 25) 

4.3 Intern noodplan vennootschappen NMBS-
groep 

In het kader van het koninklijk besluit betreffende de nood- en interventieplannen van 16 februari 
2006 hebben de drie vennootschappen van de NMBS-groep individueel een intern noodplan 
opgemaakt. Hierin zijn de taakverdeling en verantwoordelijkheden opgenomen binnen elke 
vennootschap bij ongevallen of grote rampen. De bedoeling van een dergelijk noodplan is 
ondermeer om de samenwerking met de hulpdiensten vlot te laten verlopen en de nefaste 
gevolgen van een noodsituatie te beperken. Het INP gaan ervan uit dat een NIP dat wordt 
afgekondigd door de burgemeester wordt gemeld aan de dienst 100/112. Bij de vijf disciplines op 
het terrein kunnen bepaalde diensten van de NMBS-groep betrokken worden. 

Het INP van Infrabel dateert van januari 2008. Infrabel baseert zich op het koninklijk besluit en op 
artikel 26 van de wet betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur van 4 December 2006 
(HIII, afdeling 3). Het INP van Infrabel is een plan dat van toepassing is op het domein van de 
spoorwegexploitatie beheerd door Infrabel. Traffic Control is het aanspreekpunt voor de dienst 
100/112. Nadat Traffic Control op de hoogte is gebracht van het afkondigen van een NIP door de 
dienst 100/112, brengt ze op haar beurt twee ambtenaren van I-N op de hoogte om Infrabel te 
vertegenwoordigen in de crisiscel en de CP-Ops. In het geval van een ongeval is er meestal reeds 
een “leider van Infrabel” ter plaatse, een vertegenwoordiger van GBI-N, herkenbaar aan een 
speciaal vestje. Deze zal dan deel uitmaken van de CP-Ops, onder leiding van de Dir.-BW. 

Het INP van NMBS-Holding is van toepassing op het domein van de NMBS-HOLDING (stations, 
administratieve en regionale gebouwen, parkings, enz.). Het is niet van toepassing op het domein 
van de spoorwegexploitatie Hier is het SOC het contactpunt voor de dienst 100/112. Voor het 
overige is de aanpak gelijkaardig als voor Infrabel.  

Geen enkele van de interne noodplannen werd op 27 juni afgekondigd. 

4.4 Communicatie bij incidenten 
De omzendbrief ”Communicatie in Real Time met betrekking tot de incidenten in het 
reizigersverkeer met of zonder tussenkomsten van de hulpdiensten” van 18 september 2009 werd 
ondertekend door de directeurs-generaal van Infrabel (Netwerk), de NMBS-Holding (Strategie & 
Coördinatie) en NMBS (Reizigers Nationaal25). Hierin wordt aan de hand van vijf scenario’s 
                                                
25 Nu: B-MO 
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aangeduid welke van de drie vennootschappen als eerste op de hoogte moet gebracht worden 
van dergelijke incidenten. Hoe men op zo een melding dient te reageren staat beschreven in de 
reactiefiches die als bijlage aan de omzendbrief werden toegevoegd. 

Tabel 2: scenario's voor communicatie bij incidente n (bron: NMBS-groep, bewerking FOD MV) 

  Scenario 
Eerste melding 

Aan 
Reactiefiche 

nr 

1 
Incidenten of ongevallen zonder tussenkomst van hulpdiensten 
met rechtstreekse invloed op het verloop van de treindienst 
(behalve incidenten onder punt 4) 

Traffic Control 
of RDV 1 

2 Incidenten of ongevallen met tussenkomst van hulpdiensten (o.a. 
zware spoorwegongevallen) 

Traffic Control 
of RDV 2 of INP 

3 

Incidenten of ongevallen met of zonder tussenkomst van 
hulpdiensten die geen rechtstreeks(e) verband, oorzaak of 
gevolgen hebben met of voor de exploitatie van het 
spoorwegverkeer (behalve incidenten onder punt 4) 

SOC of RDV 3 

4 

Incidenten die de fysieke integriteit van personeelsleden, reizigers 
of gebruikers in gevaar brengen met of zonder rechtstreeks(e) 
verband of oorzaak met of voor de exploitatie van het 
spoorwegverkeer (o.a. agressie, gemeenrechtelijke wanbedrijven 
met dader(s) ter plaatse, enz.) 

SOC  4 

5 Incidenten die plaatsvinden op het domein dat niet door Infrabel 
wordt geëxploiteerd (zie Netverklaring) 

SOC 5 

 

Het communicatieplan behandelt enkel de communicatielijnen. Voor de andere taakverdelingen of 
verantwoordelijkheden bestaat er geen overkoepelend protocol voor de drie vennootschappen.  

De hulpdiensten kunnen worden ingeschakeld bij scenario 3. Dit is het scenario waarbij een 
incident of een ongeval plaatsvindt zonder gevolgen voor de exploitatie van het spoorwegverkeer. 
In dit scenario wordt evenwel niet verwezen naar een mogelijke afkondiging van het INP en is dus 
geen escalatie in de hulpverlening voorzien. In de fiches van de verschillende scenario’s komt de 
opvang van gestrande reizigers in nood niet aan bod. Voor wat betreft reizigers is enkel sprake 
van zieke of gekwetste personen. 

4.5  Bijzonder nood- en interventieplan 
De provincie West-Vlaanderen beschikt sinds 2006 over een “Bijzonder nood- en interventieplan 
spoorwegongevallen” (BNIP). Dit document werd binnen de NMBS-groep verspreid naar Infrabel 
en de NMBS-Holding. De spoorwegondernemingen hebben hier volgens de lijst van de 
bestemmelingen van dit BNIP, geen versie van ontvangen. 

De provincie Oost-Vlaanderen werkt aan het opstellen van een gelijkaardig BNIP. De provincie 
had oorspronkelijk alleen Infrabel als contact voor het opstellen van dit BNIP, maar zij gaat nu, 
naar aanleiding van het contactmoment in het kader van dit onderzoek, ook de andere 
vennootschappen van de NMBS-groep bij dit overleg betrekken. De vertegenwoordiger van de 
provincie benadrukt dat de hulpdiensten niet enkel gecontacteerd moeten worden als er een 
ongeval is of hoge nood. De hulpdiensten zijn vragende partij voor een eerdere verwittiging, zodat 
de situatie beter aangepakt kan worden. 

4.6 Vaststellingen 
− De noodplanning en de crisiscommunicatie van de NMBS-groep spitst zich vooral 

toe op ongevallen. Er staat in de noodplannen geen scenario vermeld voor bijstand 
aan gestrande reizigers of voor een ernstige ontregeling van het treinverkeer zoals 
het geval was op 27 juni. Er is in het communicatieplan geen scenario waarbij de 
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hulpdiensten ter plaatse komen en een gemeentelijke (of hogere) fase van de nood- 
en interventieplanning wordt afgekondigd zonder dat er een ongeval is gebeurd.  

− De noodplannen zijn opgesteld zonder overkoepelende aanpak binnen de NMBS-
groep. Iedere vennootschap heeft haar verantwoordelijke die maatregelen neemt 
maar er is niemand die het geheel overschouwt, de prioriteiten vastlegt en nagaat of 
de nodige maatregelen genomen zijn. In de praktijk kan onduidelijkheid ontstaan 
over wie de leiding heeft op het terrein. Er kunnen immers, wanneer de drie interne 
noodplannen in werking treden, drie verantwoordelijken op het terrein aanwezig zijn. 
Dat werkt verwarring in de hand voor derden en in het bijzonder voor hulpdiensten. 

− Ten opzichte van de provincies en de gemeenten stelt Infrabel zich op als 
aanspreekpunt voor de NMBS-groep in geval van crisis. Er kon niet vastgesteld 
worden dat hier ook een wachtdienst aan gekoppeld is bij Infrabel, anders dan deze 
voorzien met de PAT. In de praktijk lijkt dit voor de hulpdiensten niet goed te werken 
aangezien Infrabel geen duidelijke coördinatieopdracht heeft binnen de NMBS-
groep. De verschillende wettelijke bepalingen hieromtrent zijn niet goed op elkaar 
afgestemd. 

− Een BNIP spoorveiligheid zoals opgesteld door de provincies Oost- en West-
Vlaanderen kan bijdragen aan een betere afstemming van hulp en interventie bij 
ongevallen en noodsituaties. Daarbij is het wel noodzakelijk dat alle partners 
betrokken worden bij het opstellen van een BNIP. Het lijkt wenselijk dat niet enkel de 
NMBS-groep, maar ook spoorwegondernemingen op de hoogte zijn. 

− Zowel voor de hulpdiensten als voor de NMBS-groep is het interessant om elkaars 
werkgebied en vocabularium te kennen wanneer ze samen optreden. Voor mensen 
van de NMBS-groep zijn bepaalde termen evident en worden deze dagelijks door 
hen gebruikt. Voor hulpdiensten zijn deze termen niet altijd even duidelijk. En dit 
werkt ook in de andere richting. Men zou een gemeenschappelijk vocabularium  
kunnen toevoegen aan het BNIP van de provincies. Hierdoor zou verwarring 
vermeden kunnen worden. 
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5 Toedracht 

Dit hoofdstuk beschrijft de toedracht van de gebeurtenissen op 27 juni 2011 en de vaststellingen 
die het projectteam deed. Het is een beschrijving van met elkaar gerelateerde gebeurtenissen op 
verschillende plaatsen, die gestructureerd werden volgens grote blokken, waarbinnen de 
chronologische volgorde bewaard werd. Aan ieder blok werd een onderdeel vaststellingen 
gekoppeld.  

De gegevens zijn in eerste instantie gebaseerd op de relazen opgesteld door Traffic Control 
(Infrabel). Deze gegevens beschrijven evenwel enkel storingen en incidenten waarbij het 
spoorverkeer betrokken was. Een gelijkaardig verslag van incidenten met reizigers, opgesteld door 
NMBS, bestaat niet. Voor vele aspecten, in het bijzonder de situaties in de stations, werd beroep 
gedaan op getuigen, op logboeken en op verslagen van derden. 

5.1 Context 

5.1.1 Aanbod en vraag eind juni 

Vanaf zaterdag 25 juni26 2011 voorzag de dienstregeling toeristische treinen, 
InterCityToeristentreinen (ICT-treinen), naar zee en andere toeristische bestemmingen. Maandag 
27 juni was de eerste werkdag waarop ze werden ingezet. De vakantie was nog niet begonnen en 
de Piekuurtreinen (P-treinen) voor pendelaars reden nog allemaal volgens de gewone 
dienstregeling. 

27 juni was een van de laatste schooldagen. Vele scholen kozen voor een schoolreis met de trein 
en vroegen een reservering aan bij de Klantendienst van NMBS Mobility. NMBS Mobility voorzag 
extratreinen. 

205 Franstalige en 94 Nederlandstalige groepen hadden op die dag gereserveerd. Dat is een 
totaal van 299. Wanneer men de vergelijking maakt met gelijkaardige dagen in juni 2010 (zie tabel 
3) kan men veronderstellen dat er ongeveer 47 reizigers per groep waren. Dat betekent 14.000 
reizigers heen en ook weer terug. 

Tabel 3: reserveringen van groepen eind juni 2010 ( bron: NMBS Mobility, bewerking: FOD MV) 

2010  aantal groepen aantal personen 

21/06/2010 maandag 136 6.214 
22/06/2010 dinsdag 190 8.844 
23/06/2010 woensdag 91 4.262 
24/06/2010 donderdag 384 17.957 
25/06/2010 vrijdag 341 16.988 
26/06/2010 zaterdag 81 2.926 
27/06/2010 zondag 62 2.576 
28/06/2010 maandag 317 16.167 
29/06/2010 dinsdag 186 8.521 
30/06/2010 woensdag 22 492 

Niet alle groepen reserveren. Sommige maken gebruik van andere mogelijkheden om als groep 
met de trein te reizen. Dat maakt een voorspelling van het aantal reizigers moeilijker. Op 27 juni 
2011 waren ook al heel wat jeugdgroeperingen op weg en spoorden ook vele studenten naar huis 
na de examens. 

                                                
26 ICT-treinen rijden vanaf 25 juni tot en met 28 augustus 2011. 
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Er waren op 27 juni ook 241 reserveringen voor personen met beperkte mobiliteit. Wanneer men 
dit cijfer vergelijkt met de dagelijkse cijfers voor het jaar 2010, dan valt 27 juni binnen de top 10 
van drukste dagen. Niet alle personen met beperkte mobiliteit reserveren vooraf. Zo boden zich op 
27 juni drie personen aan in het station van Gent-Sint-Pieters zonder reservering. Ze konden niet 
meer in een bepaalde trein plaatsnemen omdat die volledig bezet was. 

5.1.2 Het weer 

Zondag 26 juni was een mooie zomerse dag, met een maximumtemperatuur in Ukkel van 26°C en 
een gemiddelde van 20°C. Men voorspelde nog warmer weer op maandag, maar op dinsdag zou 
het onweren en nadien zou het gevoelig frisser worden. Misschien vormde deze voorspelling een 
bijkomende reden om juist op maandag de trein naar zee te nemen. 

In de loop van maandag steeg de temperatuur tot een maximum van 33°C. Maandag 27 juni was 
de warmste dag van juni. 

In Oost-Vlaanderen (Melle), West-Vlaanderen (Beitem) en in het binnenland bleef het tot 
middernacht 25°C. Aan de kust (Middelkerke) evenwel  daalde de temperatuur rond 16.00 u. van 
33°C naar 26°C. Die vrij plotse verandering kan er volgens bepaalde getuigen toe bijgedragen 
hebben dat mensen op dat moment meer gelijktijdig het strand verlieten en zich met velen naar de 
stations begaven. 

TEMPERATUURVERLOOP OP MAANDAG 27 JUNI 2011
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Figuur 5: temperatuurverloop op maandag 27 juni 201 1 (bron: KMI, bewerking: FOD MV) 

5.1.3 Rondom ons 

In de omliggende landen bereikten de temperaturen hoge waarden en ontstonden problemen op 
het spoornet. Er waren veel technische storingen. De combinatie van de warmte en een 
oplopende reistijd maakten het lastig voor de reizigers. Zowel in het Verenigd Koninkrijk als in 
Nederland leidde dit ertoe dat reizigers op eigen initiatief uitstapten in volle baan. 

“Thousands of people faced major delays after a train broke down in Kent and 
passengers on a separate service forced the doors open because of the heat.”27 

In het Verenigd Koninkrijk waren er in het bijzonder problemen met verouderde bovenleidingen. 

                                                
27 http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-13935739, eigen vertaling:”… duizenden mensen hadden grote vertraging en 
passagiers … openden de deuren omwille van de hitte.” 
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“National Express East Anglia said: "Due to high temperature on Monday 27 June, 
speed restrictions have been imposed due to the design of the overhead line 
equipment..”28 

In Nederland had het spoor af te rekenen met storingen en ontregeld treinverkeer. Men meldt er 
ook de moeilijkheid om op deze dag met vele schoolreizen bussen te vinden voor vervangende 
busdiensten. Merk op dat deze ontregelingen ook impact hadden op het Belgische net. 

“Als gevolg van een grote sein- en wisselstoring bij station Weesp ligt het 
treinverkeer rond Amsterdam deels stil of is ernstig ontregeld.”29 

In Frankrijk werden eveneens recordtemperaturen bereikt, met oververhitte rijtuigen en storingen 
tot gevolg. In het bijzonder het regionale netwerk rond Parijs kende problemen met 
reizigerstreinen die anderhalf uur bleven staan in volle zon. 

Het probleem van het uitvallen van de klimaatregeling kwam in 2010 uitgebreid in het nieuws in 
Duitsland. Daarbij vroeg men meer aandacht voor de reizigers bij het nemen van beslissingen 
over het laten verder rijden van een trein. 

"Wenn es kritisch wird, muss man einen Zug auch mal anhalten und nicht nur, 
wenn er nicht weiterfahren kann, sondern auch, wenn im Inneren Dinge des 
Komforts nicht mehr stimmen."30 

5.1.4 Vaststellingen 

− Op 27 juni was er druk treinverkeer met ICT-treinen, P-treinen en extratreinen. 
− Veel groepen en mensen met beperkte mobiliteit hadden gereserveerd. Deze 

kunnen beide de reizigersbewegingen sterk beïnvloeden. Tijdens het onderzoek kon 
niet vastgesteld worden dat er een systematische en specifieke voorbereiding 
bestaat voor dergelijke “topdagen” bij NMBS of Infrabel, anders dan het inleggen van 
extratreinen. 

− Er was voorspeld dat 27 juni een warme dag zou worden. Tijdens het onderzoek kon 
niet vastgesteld worden dat er een systematische en specifieke voorbereiding 
bestaat om hiermee rekening te houden, behalve het voorzien van extra water. 

− In de omliggende landen waren er ook technische problemen door de grote warmte. 
Reizigers ervaren de langere reistijd en de warmte in de trein als belastend. Ze 
verlieten de trein in volle baan uit eigen beweging. Het vermijden van dit gedrag 
vormt een aandachtspunt, wegens de grote veiligheidsrisico’s. 

5.2 Storingen en incidenten 

5.2.1 Overzicht 

Infrabel geeft aan:  

"De dienstverlening verliep zoals gepland, tot een breuk van de bovenleiding in de 
buurt van het station Brugge in de vroege namiddag het treinverkeer tussen Gent 
en Brugge zwaar verstoorde." 31 

                                                
28 http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-13926651, eigen vertaling: “… door de hoge temperaturen werden 
snelheidsbeperkingen opgelegd door het ontwerp van de bovenleiding.” 
29 http://www.nu.nl/binnenland/2549979/treinverkeer-ontregeld-storingen.html 
30 http://www.zeit.de/reisen/2010-07/hitze-bahn-bundespolizei, eigen vertaling: “Een trein dient niet alleen halt te houden 
omwille van technische redenen, maar ook wanneer het voor de reizigers niet meer comfortabel is.” 
31Infrabel: Overzicht van de incidenten van 27 juni 2011, met ondernomen acties, voorlopige conclusies en voorstellen ter 
verbetering van de dienstverlening in crisissituaties DD 1/8/2011 
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Op basis van relazen, logboeken en contactmomenten met mensen op het terrein werd 
vastgesteld dat er toch al heel wat problemen waren in de ochtend: afgeschafte treinen door 
problemen met klimaatregeling of tractie, een bermbrand, averij aan de bovenleiding, enz. 

Het was ook heel druk. Ondanks het bijkomende aanbod zaten in de voormiddag talrijke treinen 
afgeladen vol. Dat gaf onder andere problemen met het sluiten van treindeuren. Veel 
eendagstoeristen gebruikten de trein naar de kust en wilden nog dezelfde dag terugkeren. 

In totaal waren er op 27 juni een zestigtal incidenten waarvoor een relaas werd opgesteld. 
Daarvan had de helft een weerslag op het station Gent-Sint-Pieters. Deze relazen werden in 
tabel 5 weergegeven. Dit grote aantal relazen is een indicatie van de functie die dit station heeft in 
het binnenlandse treinverkeer en van de cascade-effecten die incidenten kunnen hebben. Ook 
incidenten in Limburg beïnvloedden het functioneren en het aanbod in Gent-Sint-Pieters. In de 
voormiddag waren de problemen meer gerelateerd aan het rollende materieel, in de namiddag 
aan de infrastructuur. 

Een dergelijke hoeveelheid aan incidenten en vertraagde en afgeschafte treinen vormt in eerste 
instantie een probleem voor de reizigers. Daarnaast verhoogt de werklast van de personeelsleden 
betrokken bij het regelen van het treinverkeer, van de personeelsleden betrokken bij de regeling 
en uitvoering van de opdrachten van treinbegeleiding en treinbesturing en ten slotte van het 
personeel op de perrons. Dit kwam bij de contactmomenten duidelijk naar voren. 

In de loop van de namiddag volgden de gebeurtenissen elkaar snel op: 

− Om 14.44 u. brak de bovenleiding in Oostkamp op lijn 50A, spoor B, richting 
binnenland.  

− Vanaf 16.00 u. stroomden reizigers toe in de stations van Oostende, Blankenberge, 
Zeebrugge, Knokke en ook in Brugge. De vraag was aanzienlijk groter dan het 
beschikbare aanbod aan treinen. De tussenkomst van de hulpdiensten werd 
ingeroepen om water te bedelen en de veiligheid te garanderen. 

− Niet alleen het verkeer tussen Gent en Brugge was ontregeld, ook andere lijnen 
kenden problemen. Om 16.45 u. had een trein tractieproblemen in de Noord-Zuid 
verbinding te Brussel met grote gevolgen voor de verbinding naar en van de kust. 

− Vanaf de vroege avond strandden reizigers in het station Gent-Sint-Pieters, vaak na 
een lange rit aan boord van een overvolle, warme trein.  

− Om 19.30 u. kwam de extratrein met nummer E14209 (Blankenberge-Verviers) aan 
in het station en dienden de reizigers de trein te verlaten wegens de hoge 
temperatuur in de rijtuigen.  

− Om 20.00 u. kreeg de extratrein met nummer E14208 (Blankenberge-Brussel-
Noord), op de omleidingsreisweg via Tielt en in de buurt van Aarsele, te maken met 
geklemde remmen en werdde trein in nood verklaard. De reizigers werden met 
bussen geëvacueerd naar het station van Gent-Sint-Pieters. 

− Door dit incident liepen ook de treinen vanuit De Panne richting binnenland 
bijkomende vertraging op. 

− Tegen het einde van de avond kondigde de burgemeester van Gent het 
Gemeentelijk Nood- en Interventieplan af, omdat hij meende dat de situatie in het 
station Gent-Sint-Pieters niet meer te beheersen was. 

Uiteindelijk geraakten reizigers en personeel op hun bestemming met trein, bus, taxi of eigen 
wagen, vaak vele uren later dan voorzien.  
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Tabel 4: overzicht van incidenten met een impact op  het treinaanbod in Gent-Sint-Pieters (bron: 
Relazen Infrabel, bewerking: FOD MV) 

27 juni 2011

Tijdstip 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2
04.50 L50 Gent-Sint-Pieters 7021 afgeschaft
05.00 L36 Landen 2226 vertraging
05.25 L53 Leuven 4127 vertraging
07.10 L50A Welle Thallys vertraging
08.38 L50 Gent-Sint-Pieters 3508 vertraging
08.45 L75 Tourcoing 19804 afgeschaft
09.32 L53 Mechelen storing OW vertraging
10.05 L50A Brussel Zuid 14202 vertraging, probleem airco deuren
11.15 L50A Brussel Zuid 532 vertraging en afgeschaft in Gent
11.39 L50A vertakking St. kath. Lombeek - vertakking Klein Eiland 2428 vertraging
13.18 L36 Brussel Noord 2212 2237 afgeschaft
13.35 L21 Hasselt 2235 afgeschaft
14.44 L50A Oostkamp Bovenleidng averij
15.16 L53 Mechelen 4136 in nood en afgeschaft
15.39 L75 Waregem 4135
15.58 L36 storing wissels Tienen 2214 vertraging
16.02 L50A vertakking Klein Eiland wisselstoring
16.12 L50 Kwatrecht 4115 vertraging
16.19 L50 Melle wisselstoring
16.27 L50A  vertakking Welle Storing
16.43 L0 Brussel Centraal 2238 in nood
16.52 L73 storing brug Veurne
17.19 8006 afgeschaft
17.38 L50A Brussel Zuid vertakking Klein Eiland8014 in nood
17.42 L21A 2239 afgeschaft
17.55 L73 Deinze 3638 in nood afgeschaft
19.48 L75 Kortrijk goederentrein in nood
19.54 NMBS L73  14208 vastgelopen rem
20.03 Infrabel L35 Aarschot  1541 afgeschaft  

 

 

Figuur 6: belangrijke incidenten 
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5.2.2 Vaststellingen 

− Er waren veel incidenten op 27 juni en die hadden gezien de grote drukte gevolgen 
voor vele reizigers. De gevolgen van de verschillende incidenten versterkten elkaar. 
Het station Gent-Sint-Pieters ondervond als belangrijk knooppunt de gevolgen van 
incidenten op verschillende lijnen. Vertragingen en verstoringen kwamen in een 
stroomversnelling nadat om 14.44 u. de bovenleiding in Oostkamp brak. 

− Er is klaarblijkelijk een kloof tussen de ervaringen van de personeelsleden die op het 
terrein betrokken waren bij het reizigersvervoer en de infrastructuurbeheerder. De 
opmerking in het verslag van Infrabel dat de dienstverlening zoals gepland verliep tot 
de bovenleidingbreuk geeft hiervoor een aanwijzing. 

5.3 Sleutelincident 1: gebroken bovenleiding in 
Oostkamp 

5.3.1 Beschrijving incident en directe gevolgen 

Aan het begin van de namiddag, om 14.44 u., brak de bovenleiding van spoor B, richting 
binnenland, van de lijn 50A tussen Brugge en Gent, ter hoogte van de vertakking Oostkamp. 

De bestuurder van goederentrein nummer E3129132 verklaarde dat hij de averij33 tijdig opmerkte 
en met neergelaten stroomafnemer de zone voorbijreed om bijkomende schade te vermijden. De 
goederentrein kwam tot stilstand ter hoogte van de perrons te Oostkamp. De spanning op de 
bovenleiding in de zone van de breuk werd onmiddellijk automatisch onderbroken. De 
reizigerstrein met nummer E56434 kwam tot stilstand achter de goederentrein. 

Om veiligheidsredenen werd ook op het andere spoor de spanning van 3.000 V uitgeschakeld. 
Naderhand bleek ook deze bovenleiding beschadigd te zijn35. 

De treinbestuurder van de goederentrein zond alarm uit en verwittigde Traffic Control. Traffic 
Control gaf de informatie door aan RDV en verwittigde het seinhuis Blok 7 te Brugge en het 
seinhuis Blok 6 te Gent. 

Technisch personeel van Infrabel, specifiek de PAT GBI-N Brugge, en NMBS-Brugge werd 
uitgestuurd en was na 15 minuten ter plaatse.  

Na overleg tussen ROR Brugge en RDV riep ROR Brugge twee bussen op. Eén voor de evacuatie 
van de geblokkeerde reizigerstrein E564 en één om de verbinding te verzekeren tussen het station 
Brugge en de stopplaats Beernem ten behoeve van de treinreizigers. Het NMBS-personeel 
evacueerde 31 reizigers uit de geblokkeerde reizigerstrein E564 op een veilige wijze langs een 
dienstweg tot aan een toegankelijke plaats en bracht hen naar Beernem. Bij de aanpak van de 
evacuatie maakte men gebruik van de terreinkennis van het personeel om te bepalen waar de 
reizigers opgehaald konden worden. De verbinding werd opgestart vanaf 15.30 u. 

Reizigerstrein nummer E53536 was reeds vertrokken te Gent-Sint-Pieters richting Brugge wanneer 
de bovenleiding brak en werd opgehouden te Aalter. Na aankomst deed men een stuurpostwissel 
om terug te rijden naar Gent-Sint-Pieters. 

                                                
32 Zeebrugge - Antwerpen 
33 Bij een bovenleidingbreuk komt, door de mechanische spanning die op de draad staat in normale toestand, de draad los 
over een zekere afstand, in de orde van honderden meter. Dit maakt de averij zichtbaar. 
34 L 564, Brugge-Gent stopt overal, vertrek Brugge 14.37 u., Oostkamp 14.44 u., vertrok op 27 juni met drie minuten 
vertraging in Brugge  
35 Bij oudere systemen zijn de bovenleidingen van beide sporen mechanisch met elkaar verbonden. Dit maakt de kans op 
secundaire beschadiging groter. Bij de nieuwe systemen wordt gezorgd voor onafhankelijkheid om dit te vermijden. 
36 IC 535 Eupen-Oostende, vertrek Gent om 14.38 u. en aankomst Brugge om 15.02 u. vertrok op 27 juni met vier minuten 
vertraging in Gent 
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Infrabel-personeel van de dienst bovenleiding te Gent kwam om 15.25 u. ter plaatse met de 
dienstwagen en slaagde erin het spoor A, richting Brugge, vrij te maken om 15.43 u. Zo kon het 
treinverkeer hervat worden op dat spoor mits beperkingen: rijden tegen gereduceerde snelheid, en 
ter hoogte van de beschadigde zone met neergelaten stroomafnemer. Infrabel-personeel van 
Brugge bracht elke treinbestuurder die op dit baanvak reed van beide beperkingen op de hoogte 
met een document E37037  dat ondertekend werd door de bestuurder. Dit hield in dat elke trein 
moest stoppen. Vele treinbestuurders waren bovendien niet vertrouwd met de techniek van het 
laten uitbollen van de trein en het rijden zonder tractie over enige honderden meter. Het was dus 
moeilijk in te schatten hoe lang elke trein onderweg zou zijn over dat lijngedeelte.  

Traffic Control contacteerde om 15.00 u het Cargo Operation Center en ook de regelaar38 
Zeebrugge met de vraag een diesel-hulpelement39 ter beschikking te stellen om de geblokkeerde 
treinen af te slepen.  

Het eerste hulpelement vertrok om 16.39 u. en keerde om 17.15 u. terug met de geblokkeerde 
reizigerstrein (nummer E564) onder het treinnummer Z564. Er werd gebruikgemaakt van een 
noodkoppeling, aanwezig in de reizigerstrein, voor de verbinding met de diesellocomotief. 

Het tweede hulpelement vertrok om 18.07 u. naar goederentrein E31291. Na koppeling 
ontstonden tractieproblemen en uitschakelingen van de luchtdrukvoorziening ten gevolge van 
oververhitting. Het aanwezige personeel trachtte dit ter plaatse te herstellen, mits een aantal keer 
opnieuw te starten. De regelaar Zeebrugge bereidde ondertussen reeds een nieuw hulpelement 
voor. Om 19.17 u. kon het oorspronkelijke hulpelement de goederentrein evacueren naar Brugge. 
Het tweede hulpelement was bijgevolg niet meer nodig.  

De dienst Bovenleiding moest wachten tot het spoor B vrijgemaakt was om een begin te maken 
met het herstellen van de afgebroken bovenleiding. Voor het herstellen van de beschadiging van 
de bovenleiding op het nevenliggende spoor A en de verbindingen tussen beide moest dat spoor 
buiten spanning en buiten dienst gesteld worden. Dit gebeurde pas tussen 01.35 u. en 02.15 u. ‘s 
nachts, om het treinverkeer gedurende de avond mogelijk te maken op spoor A, weliswaar met 
bovengenoemde beperkingen.  

De goederentrein E31291 vertrok op 29 juni om 16.00 u. van Zeebrugge naar Antwerpen. 3.000 
minuten vertraging werden toegewezen aan dit incident. 

5.3.2 Impact van de bovenleidingbreuk op het treinverkeer  

Vanaf het bekendmaken van het probleem te Oostkamp en de effecten op het treinverkeer tussen 
Brugge en Gent startte in Brussel een crisisvergadering bij Traffic Control en RDV. Daar maakte 
men keuzes over de organisatie van de treindienst voor de avondspits. Aan de ene kant wilde men 
zo veel mogelijk reizigers van de kust laten terugkeren, aan de andere kant moesten treinen en 
personeel aan de kust geraken en waren er ook nog de gewone pendelaars vanuit Brussel.  

De druk bereden lijn 50A, die de belangrijke relatie Brugge-Gent verzorgt, had vanaf 14.44 u. voor 
een vol uur geen enkel spoor ter beschikking tussen Oostkamp en Brugge. Infrabel beschikt over 
interne afspraken waarin omleidingsreiswegen zijn opgenomen bij het niet beschikbaar zijn van 
een spoor. NMBS beschikt niet over deze informatie. In dit specifieke geval diende de 
omleidingsreisweg40 via Lichtervelde, Tielt en Deinze gebruikt te worden. De rittijd tussen Brugge 
en Gent verdubbelde hierdoor. 

Of deze omleidingsreisweg gevolgd kan worden hangt evenwel af van de lijnkennis van de 
bestuurder. Indien de bestuurder niet over de vereiste lijnkennis beschikt, kan de trein enkel rijden 
indien de bestuurder vergezeld is van een loods die wel over de vereiste lijnkennis beschikt. De 

                                                
37 Procedure "van hand tot hand", de overhandiging kan ook (radio)telefonisch gebeuren. Gebaseerd op BERICHT N° 6 I-
TN / 2011 van 10 mei 2011 ARE 616, 2.3.3 
38  De regelaar die locomotieven regelt voor B-logistics in de haven van Zeebrugge 
39 Een diesellocomotief die gekoppeld kan worden aan de trein in nood 
40 de lijnen 66, 73 en 75 
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informatie over de lijnkennis van bestuurders is niet gemakkelijk toegankelijk voor de actoren die 
beslissingen moeten nemen zoals Traffic Control. 

Vanaf 15.55 u. werd één spoor - waarvan de bovenleiding weliswaar gedeeltelijk beschadigd was - 
vrijgegeven door Infrabel. RDV en Traffic Control spraken af om de IC E Knokke-Tongeren en de 
IC A Oostende om te leiden via de omleidingsreisweg. De IC A treinbestuurders hebben de 
lijnkennis, de anderen meestal niet. Dienst op enkelspoor werd ingesteld tussen Beernem en 
Brugge. 

Het is moeilijk om onder deze omstandigheden goede voorspellingen van reistijden mee te delen. 

In totaal werden op 27 en 28 juni samen door dit incident 42 reizigerstreinen NMBS volledig 
afgeschaft en 53 gedeeltelijk afgeschaft,. Op 27 juni werd een vertraging van circa 6.700 minuten 
toegewezen aan dit incident en op 28 juni bijkomend een vertraging van circa 800 minuten. Dit is 
in totaal 7.600 minuten voor 283 treinen van NMBS. Er werden ook twee Thalystreinen afgeschaft. 

Lijn 50A is ook een belangrijke goederenlijn voor de ontsluiting van de haven van Zeebrugge. Er 
werden 4.000 minuten vertraging voor goederentreinen toegewezen aan dit incident. Het betreft 
vertraging van 17 treinen van drie maatschappijen. Er werden vier goederentreinen afgeschaft. 

5.3.3 De aanleiding tot de bovenleidingbreuk 

Infrabel41 nam de verantwoordelijkheid voor de breuk op zich. De technische diensten van Infrabel 
stelden dat het incident zuiver te wijten was aan slijtage en dat de warmte geen invloed had. 

“Eén rijdraad was doorgebrand tussen bovenleidingsportiek 87/1-2 en 87/3-4 op 
spoor B lijn 50A. De bovenleiding hing door, boven de goederentrein. De 
goederentrein was pas verwijderd om 19u42 (5 uur na het begin van de averij), 
waarna de herstelwerken voor directie Infrastructuur konden starten. Door het 
onderhoudspersoneel van onderhoudscentrum bovenleiding Brugge werd 20 m 
rijdraad vervangen, werden de draden terug op trekkracht getrokken en alsook 
werden enkele lange hangers vervangen en twee geïsoleerde richtstangen die 
beschadigd waren. Daarna werd nog een stuk beschadigde rijdraad, dat in spoor A 
hing, verwijderd en beide sporen terug onder spanning gezet om 2u14.” (bron: 
verslag Infrabel – Directie Infrastructuur, I-I-4 Sterkstroom) 

De breuk in de bovenleiding gebeurde ter hoogte van de wissels van de vertakking Oostkamp. 
Deze wissels zijn tangentieel uitgevoerd. Bij een tangentiële uitvoering is het moeilijk om te 
vermijden dat er een hoogteverschil ontstaat tussen de bovenleiding van beide takken. Dit gaat 
ook gepaard met een krachtsprong in het contact tussen de stroomafnemer en de rijdraden. In de 
resultaten van de jaarlijkse metingen zijn beide effecten duidelijk merkbaar. Het betreft hier een 
ouder systeem dat bij vernieuwing wordt vervangen door een beter systeem. 

De linkse rijdraad van de bovenleiding van het hoofdspoor was doorgebrand tot de gereduceerde 
dikte, die aanleiding gaf tot de breuk. Rondom het breukvlak was de rijdraad uitgegloeid.  

Op een afstand van enkele centimeters voor de uiteindelijke breuk werd eveneens een 
beschadiging vastgesteld. Het ging om een weggesleten stuk koper, waardoor de rijdraad minder 
breed was dan de normale 11mm. Deze beschadiging was te wijten aan zijdelingse slijtage, ten 
gevolge van het bruuske contact dat de stroomafnemers maken op de overgang tussen het 
hoofdspoor en de afgeweken tak ter hoogte van de wissel. De beschadiging vertoonde geen 
sporen van uitgloeiing. Het ging om mechanische slijtage. Door het herspannen van de rijdraden 
bevond het beschadigde gedeelte zich niet meer op het overgangspunt, zodat verdere slijtage 
daar vermeden werd. 

Een dergelijk effect heeft zich waarschijnlijk opnieuw voorgedaan, en het zo ontstane zwakke punt 
was verantwoordelijk voor de uiteindelijke breuk. 

Nazicht en onderhoud van de bovenleiding moeten steeds 's nachts gebeuren, aangezien de lijn 
buiten dienst moet gesteld worden voor de werktrein. Dit is niet ideaal voor controle, omdat ’s 

                                                
41 Tekst gebaseerd op mondelinge en schriftelijke informatie van Infrabel – Directie Infrastructuur, I-I-4 Sterkstroom 
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nachts de kans altijd groter is dat een afwijking niet opgemerkt wordt, zoals de zijdelingse slijtage 
die uiteindelijk tot de breuk in Oostkamp heeft geleid. Bij een onderhoud wordt zowel gemeten als 
vervangen indien nodig. Vervanging gebeurt wanneer de rijdraaddikte (verticaal gemeten) kleiner 
is dan 8 mm. Gemiddeld gebeurt de vervanging van de rijdraad om de 25 jaar. Te Oostkamp 
gebeurde de vervanging een laatste maal op 27 november 1982. De rijdraad is er momenteel nog 
11 mm (vertikaal gemeten).  

Door grootschalige elektrificatie op welbepaalde momenten in het verleden (bijvoorbeeld expo ‘58 
en de jaren '80) is er een groot deel van het net dat gelijktijdig het einde van zijn levensduur 
bereikt. De levensduur van circa 60 jaar houdt in dat men nu voor de eerste keer op grote schaal 
een volledige reëlektrificatie moet uitvoeren, tegelijk met de revisie na 30 jaar van de recentere 
lijnen. Het is echter onmogelijk om de werken op dergelijke schaal uit te voeren, noch technisch, 
noch budgettair. Door meer variabelen mee te nemen bij het opstellen van de planning tracht men 
tot een evenwichtige en realistische verdeling te komen zonder dat de slijtage daarbij kritisch 
wordt. 

“De vernieuwing van de bovenleidingen van het baanvak Gent – Brugge is volledig 
geïntegreerd in de planning van de aanleg van het 3de en 4de spoor. Bij die 
werken zal de configuratie van de vertakking Oostkamp gewijzigd worden. Er wordt 
op dat moment overgegaan naar een nieuwe technologie, ttz de volledig geregelde 
bovenleiding van het type R3. Wij beraden ons of we in afwachting van de 
volledige modernisering geen lokale aanpassing kunnen doorvoeren om de 
storingsgevoeligheid van deze vertakking te verminderen.” (bron: verslag Infrabel – 
Directie Infrastructuur, I-I-4 Sterkstroom) 

De Directie Infrastructuur nam ook het initiatief tot het standaardiseren van de types bovenleiding 
en van de componenten van de bovenleiding. Op termijn zal men daardoor minder onderdelen ter 
beschikking moeten hebben. Ook de opleiding kan vereenvoudigen, en dat is gezien de verwachte 
uitstroom en instroom van personeel een belangrijk voordeel. De toestand van de bovenleiding 
wordt opgenomen in een database, zodat de werkzaamheden beter gepland kunnen worden.” 

5.3.4 Vaststellingen 

− De impact van een bovenleidingbreuk was op deze drukke dag en op deze hoofdas 
van het spoorwegnet groot, niet alleen voor reizigerstreinen maar ook voor 
goederentreinen. Een onderhouds- en vervangingsstrategie die rekening houdt met 
de impact van een mogelijke breuk is belangrijk. 

− Er brak slechts één bovenleiding. Toch was het nevenliggende spoor in belangrijke 
mate gehinderd. Een investeringsstrategie die rekening houdt met de robuustheid 
van de concepten is belangrijk, met name de onafhankelijkheid van systemen ten 
opzichte van elkaar in dwars- en langsrichting. 

− De reizigers van de trein E564 werden snel geëvacueerd, de vervangende busdienst 
werd snel opgezet. De goede kennis van het terrein droeg bij aan een snelle 
interventie. 

− De treinbestuurders op lijn 50A werden persoonlijk met een schriftelijk af te tekenen 
document op de hoogte gebracht van de beperkingen bij het rijden. De 
treinbestuurders zijn niet vertrouwd met het manoeuvre om met de stroomafnemer 
naar beneden over een zone te rijden. Hun rijgedrag in de betreffende zone bepaalt 
sterk de rittijd.  

− NMBS is niet op de hoogte van de strategie betreffende omleidingsreiswegen die 
Infrabel uitgetekend heeft. Niet alle treinbestuurders hebben de lijnkennis om op de 
omleidingsreisweg die voorzien is te rijden. De lijnkennis van de treinbestuurders is 
bepalend voor het goed functioneren van de omleidingsreiswegen. Die kennis (en 
ook de materieelkennis) is niet systematisch en op een voldoende toegankelijke 
manier gekend bij de actoren die beslissingen moeten nemen zoals Traffic Control.  

− Voor het wegslepen van een trein is het lastig om een diesellocomotief en een 
bestuurder te vinden.  

− De contacten tussen de verschillende partners betrokken bij het in real time 
aanpassen van de treindienst verloopt grotendeels per telefoon. 
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− Het optimaliseren van beslissingen is binnen de huidige organisatie moeilijk, gezien 
de veelheid aan factoren die een rol spelen, de snel wijzigende situaties op het 
terrein en de vertragingen die optreden binnen de communicatie.  

5.4 Extratreinen 

5.4.1 Treinen naar Blankenberge 

"Voor bepaalde evenementen of bij mooi weer legt de NMBS extratreinen in. De 
extratreinen die bij mooi weer rijden hebben Blankenberge, Knokke of Oostende 
als bestemming. Hoe meer treinen er dan naar de kust rijden, hoe comfortabeler je 
ter bestemming komt en terug naar huis gaat. Ze worden aangekondigd op de 
home page  […] zodra de weersvoorspellingen goed zijn. […] " (bron: http://www.b-
rail.be/nat/N/timetables/extratrains/index.php) 

NMBS Mobility voorzag extratreinen op 23, 24, 27 en 28 juni 2011, ondermeer de treinen met 
nummers E14201 en E14202 die in de voormiddag naar Blankenberge rijden en de treinen met de 
nummers E14208 en E14209 die in de late namiddag terug naar het binnenland rijden. NMBS 
Technics kiest het rollende materieel voor deze treinen, onder andere op basis van 
beschikbaarheid. Het aanbod aan beschikbaar rollend materieel om bijkomende treinen samen te 
stellen is beperkt, gezien het grote aanbod aan treinen op deze dagen. De samenstelling van deze 
treinen is dan ook divers en met niet erg courante types rijtuigen. 

De extratreinen worden aan de personeelsleden meegedeeld in specifieke bulletins, zowel door 
Infrabel als door NMBS. Zo weet bijvoorbeeld de treinbestuurder welke opdracht hij zal moeten 
uitvoeren. Deze bulletins geven onder andere de treinnummers en de uren van doorkomst van de 
rit en geven aan op welke manier het rollende materieel zal hergebruikt worden voor de terugrit. In 
Bulletin BNX-123-03287-06 (Infrabel) werd vermeld dat het rollende materieel van de extratrein 
met nummer E14201 naar Blankenberge zou ingezet worden voor het verzorgen van de extratrein 
nummer E14208 op de terugrit.. 

Trein E14201 had een samenstelling gebaseerd op rijtuigen type “I”, gebruikt in internationaal 
verkeer, namelijk I6. 

Trein E14202 was eveneens samengesteld uit rijtuigen van het type I, gedeeltelijk I6 en 
gedeeltelijk I10, 42 in totaal vijf soorten rijtuigen (A = eerste klasse, B = tweede klasse): 

− I6A: type I6, eerste klasse, met klimaatregeling 
− I6B: type I6, tweede klasse, met klimaatregeling  
− I6Bc: type I6, tweede klasse, c = bruikbaar als couchettetrein, voorzien van een 

brandmeldcentrale, klimaatregeling, 60 zitplaatsen, met klimaatregeling 
− I10B: type I10, tweede klasse, met klimaatregeling 
− I10B: type I10, tweede klasse, zonder klimaatregeling 

Het bleek op basis van de informatie die ter beschikking werd gesteld niet mogelijk de volgorde 
van de rijtuigen in de trein te bepalen 43. 

5.4.2 Rijtuigen voor internationaal verkeer (I) 

5.4.2.1 Buitendeuren 

De rijtuigen die kunnen gebruikt worden voor internationaal reizigersvervoer zijn voorzien van een 
knop in de zekeringenkast waarmee ze zowel in UIC-modus als in B-modus gebruikt kunnen 
worden. De modus heeft impact op de collectieve vrijgave van de deuren. 

                                                
42 In het relaas werd vermeld 8 rijtuigen I10, wat niet overeenstemt met de werkelijkheid. 
43 Zowel bij RDV als bij  NMBS Technics 
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− UIC-modus betekent dat de deuren, zoals gebruikelijk in andere Europese landen, 
automatisch ontgrendelen wanneer de snelheid van de trein lager is dan 5 km/h. Ze 
kunnen dan door de treinbegeleider of door de reizigers geopend worden met de 
knoppen aan de binnen- en buitenzijde van het rijtuig, aan beide zijden van de 
instapplatforms van de rijtuigen. Passagiers kunnen bij stilstand zonder enige hinder 
de trein verlaten, ook aan de zijde van het tussenspoor44 of in volle baan. 

− In B-modus moeten de deuren manueel ontgrendeld worden door de 
treinbegeleider45. Dit gebeurt aan één zijde van de trein. In B-modus kunnen de 
reizigers de trein enkel verlaten aan de zijde die ontgrendeld is. Dit is de 
gebruikelijke en verplichte modus voor binnenlands reizigersverkeer in België46. De 
met lood verzegelde noodopening laat toe een vergrendelde deur te openen en zo 
vooralsnog op het tussenspoor terecht te komen of in volle baan uit te stappen.  

Bij het klaarmaken van een trein voor binnenlands verkeer met rijtuigen die beide mogelijkheden 
hebben dient de treinbegeleider te controleren of de knop in B-modus staat. Bij I6- en I10-rijtuigen 
dient dit voor ieder rijtuig afzonderlijk te gebeuren met een draaiknop. Bij I11-rijtuigen kan dit voor 
de trein als geheel ingesteld worden met een toets, maar bij het klaarmaken van het stel of bij het 
uitvallen van de spanning is het UIC-regime opnieuw van kracht. 

5.4.2.2 Couchetterijtuig met brandmeldcentrale (I6Bc) 

Gezien de specifieke situatie van het I6Bc rijtuig 14610 bij sleutelincident 2, namelijk een trein in 
nood in Aarsele, wordt hier verder op dit type ingegaan. De I6-rijtuigen hebben compartimenten 
voor zes personen. Er is in het Handboek van de treinbegeleider geen specifieke bijlage aan 
gewijd. Voor I10 en I11, meer recente modellen, bestaan wel bijlagen. Deze rijtuigen hebben een 
klimaatregeling en beschikken eveneens over klapraampjes die kunnen ontgrendeld worden door 
de treinbegeleider. 

Van de 78 rijtuigen I6 werden er 15 rijtuigen I6B (bouwjaar 1977) omgebouwd tot couchetterijtuig 
I6Bc in 1989. Ze worden momenteel gebruikt als couchetterijtuig voor nachtverbindingen naar de 
skigebieden, maar worden af en toe ook ingezet in een extratrein, zoals het geval was op 27 juni.  

Elk van deze rijtuigen is voorzien van een brandmeldcentrale, zoals sinds januari 2010 vereist is 
om op het Duitse spoorwegnet te rijden. Deze centrale werd eind 2009 ingebouwd in de 
dienstafdeling47 van elk rijtuig. Decentrales functioneren afzonderlijk per rijtuig. Enkel in het 
betreffende rijtuig gaan bij rookdetectie  de drie sirenes in werking. Ze zijn niet gekoppeld aan een 
sprinklersysteem of aan het remsysteem van de trein. Om het alarm af te zetten moet men een 
sleutel omdraaien en een rode knop indrukken waarnaast “bevestiging – confirmation” vermeld 
staat. De brandmeldcentrale is steeds geactiveerd, ook bij het gebruik voor binnenlands 
reizigersvervoer in België48. 

Op vraag van de Duitse spoorwegen bevindt zich bij elk toestel een handleiding in het Duits, het 
Nederlands en het Frans. Deze bevindt zich bij het toestel en werd verspreid in december 2009. 
De bedieningsvoorschriften49, zoals opgenomen bij de technische documentatie, dateren van 11 
september 2010. Ze bevinden zich in de toestelkast50 van elk rijtuig. De handleiding van 
NMBSMobility voor de treinbegeleiding dateert van 9 februari 2011 en is een samenvatting van 
deze voorschriften. Ze bevindt zich, in kleur, in het IBIS-toestel van de treinbegeleider. Ze werd 
ook opgenomen in de map “dringende orders”. Deze informatie is nog niet opgenomen in de 
opleiding of in de bijscholing van de treinbegeleiders, hoewel er wel al toelichting was door NMBS 
Technics aan de diensten treinbegeleiding betreffende het functioneren van de centrale. 

                                                
44 Ruimte tussen twee sporen. 
454545 De I6Bc-rijtuigen zijn gesleepte rijtuigen waarbij de deuren ontgrendeld worden door de boordchef. Bij motorstellen en 
motorwagens gebeurt dit door de bestuurder, eveneens enkel links of rechts. (bron: Handboek van de treinbegeleider, 
NMBS Mobility B-MO 11, Deel III – Bedienen van de treinen – 6.3 Automatische deuren, 6.3.1 Openen.) 
46 Bron: personeel atelier Vorst 
47 Dat is de ruimte die voorzien is voor de begeleider van een couchettetrein 
48 Informatie B-technics, mail van 06/10/2011 
49 12/4 
50 Dat is de “zekeringenkast”. In dit geval bevindt deze zich aan het andere eind van het rijtuig. 
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Op 27 juni vormde het uitschakelen van de brandmeldcentrale een moeilijkheid. Sindsdien werd  
in het IBIS-toestel van de treinbegeleider een snelkoppeling naar de handleiding gelegd en is op 
de rijtuigen zelf een bijkomend informatieblad opgehangen dat aangeeft hoe het alarm afgezet kan 
worden. In het rijtuig dat werd gedemonstreerd door NMBS Technics in het kader van dit 
onderzoek, was er een informatieblad opgesteld in het Frans voorzien. 

5.4.2.3 Noodrem (I6Bc) 

In ieder compartiment van een I6Bc-rijtuig en in de gang is een noodrem voorzien. Hiermee kan 
een reiziger of personeelslid de trein tot stilstand doen komen middels een noodstop. De noodrem 
mag enkel gebruikt worden bij gevaar. 

Door het gebruik van de noodrem loopt de pneumatische remleiding leeg over de lengte van de 
trein. Om deze opnieuw te vullen moeten alle noodremmen die gebruikt zijn herbewapend worden. 
Er is evenwel geen systeem voorzien dat de plaats waar de noodrem is aangetrokken kan 
lokaliseren. Door de compartimentering van de rijtuigen I6 en de vele noodremmen kan dit 
geruime tijd duren. 

5.4.3 Verloop op 27 juni 

Tabel 5: selectie van extratreinen van en naar Blan kenberge (bron: NMBS-groep, bewerking: FOD MV) 

   E14201 E14208   E14202 E14209 
   Gepland 

heen 
Gepland 

terug 
  Gepland 

heen 
Gepland 

terug 
Verviers        20.24 u. 
Welkenraedt       7.38 u  
Brussel-Noord   8.29 u 20.19 u.     
Blankenberge   10.02 u. 18.46 u.   11.05 u. 16.44 u. 
Samenstelling 
trein 

  Geplande 
samenstelling 

Geplande 
herbenutting 

E14201 

  Geplande 
samenstelling 

Geplande 
herbenutting 

E14202 
   Feitelijke 

samenstelling 
Feitelijke 

herbenutting 
E14202 

  Feitelijke 
samenstelling 

Feitelijke 
herbenutting 

E14201 
Locomotief   2138    2131  
Rijtuigen  type NR   type NR  
1 K I6A 11608  K I6A 11619  
2 K I6A 11612  K I6B 12618  
3 K I6Bc 14602  K I6Bc 14611  
4 K I6Bc 14603  K I6Bc 14610  
5 K I6Bc 14604  NK I10B 12734  
6 K I6Bc 14605  NK I10B 12738  
7 K I6Bc 14607  K I10B 12761  
8 K I6Bc 14612  K I10B 12769  

De trein E14201 kwam om 10.00 u. in de voormiddag aan te Blankenberge met problemen aan de 
klimaatregeling. De begeleiders van de groep vroegen daarom om 's avonds water te voorzien bij 
hun terugkeer (E14208) vanuit Blankenberge. De regiomanager nam maatregelen voor de 
terugkeer (E14208) en voorzag water voor de reizigers bij het vertrek van de trein. 

Toen trein E14202 om 10.45 u. in de voormiddag aankwam te Gent werd gemeld dat de 
klimaatregeling uitgevallen was en werd er water naar de reizigers gebracht door personeel van B-
MO.2 te Gent-Sint-Pieters (watervoorraad van 3000 - 4000 flesjes). Bij aankomst in Blankenberge 
was over het probleem niets bekend. Een hypothese van het projectteam is dat de twee rijtuigen 
zonder klimaatregeling verkeerdelijk als defect werden aanzien in de voor de rest gekoelde trein. 

Om 13.30 u. beval de verdeler van de rijtuigen om de treinen op een andere manier te 
hergebruiken, namelijk het materieel van E14201 in te zetten voor E14209 en dat van E14202 
voor E1420851. Er waren immers problemen met het rijtuig 1461052 van E14202. Op die manier 
                                                
51 Info ROR logboek Brugge en RDV 
52 Op de omleidingsreisweg gaf het rijtuig 14610 problemen met de remklemming, zie sleutelincident 2. 
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moest dat rijtuig niet naar Verviers maar naar Brussel-Noord rijden, wat niet zo ver is.53 Anderzijds 
reisden de rijtuigen die in de ochtend in Blankenberge schijnbaar problemen vertoonden met de 
klimaatregeling veel verder dan gepland. 

De waterbedeling bij het vertrek kwam dan wel bij de juiste personen maar eigenlijk bij de 
verkeerde trein terecht, tenzij ook de waterbedeling omgewisseld zou zijn. Volgens de ROR-
Brugge was de waterbedeling gebeurd voor trein E14208. Dat was dus wel de juiste groep, maar 
de rijtuigen die in de ochtend problemen hadden moesten het doen met de algemene 
waterbedeling. In Blankenberge was de brandweer aanwezig om te helpen met de 
waterbevoorrading en kregen de reizigers water in het station. Gezien zowel door 
stationspersoneel als door de brandweer massaal water werd verdeeld hebben ook de reizigers 
van E14209 vermoedelijk wel water gekregen (vertrek trein om 17.56 u., brandweer aanwezig 
tussen 17.17 u. en 20.15 u.)54. 

Trein E14209 vertrok in Blankenberge om 17.56 u., met 72 minuten vertraging. De 
treinbegeleiding moest immers gezocht worden en was slechts beschikbaar vanaf Brugge. Een 
vervanger reisde mee tot Brugge.  

5.4.4 Extratrein Blankenberge – Brussel-Noord 

Trein E14208 vertrok in Blankenberge om 19.01 u., met 15 minuten vertraging. 

De treinbestuurder behoorde tot het depot Brugge55. Hij was via de BNX reeds enige dagen op de 
hoogte van deze opdracht. Hij was tijdig aanwezig in Blankenberge. De remtest56 verliep zonder 
problemen57. De trein vertrok met 15 minuten vertraging te Blankenberge en met 22 minuten 
vertraging te Brugge, om 19.21 u. De treinbestuurder volgde de omleidingsreisweg langs lijn 73 
via Tielt. De treinbestuurder beschikte, zoals alle bestuurders van het depot Brugge, over de 
nodige lijnkennis om langs die lijn te mogen rijden.  

De boordchef (treinbegeleider) voor de extratrein met nummer E14208 (Blankenberge-Brussel-
Noord) begaf zich vanaf haar depot te Brussel-Zuid naar Blankenberge om haar opdracht te 
beginnen. Ze begaf zich naar Blankenberge met een InterCity-trein (IC-trein) die omgeleid werd 
via Lichtervelde. Ze liep hierdoor veel vertraging op en zou Blankenberge niet tijdig bereikt 
hebben. Ze kreeg de instructie om in Brugge af te stappen en vanaf Brugge haar taak als 
boordchef op te nemen op trein E14208. Ondertussen waren twee medewerkers van een 
controleteam naar Blankenberge gestuurd. Zij maakten de trein klaar58 en verzorgden vervolgens 
de treinbegeleiding tussen Blankenberge en Brugge. 

5.4.5 Vaststellingen 

− Het maximaliseren van het aanbod, houdt een dilemma in. De samenstelling van 
sommige extratreinen is divers. Dat is weinig klantvriendelijk, vooral als de 
samenstelling een combinatie is van niet en wel geklimatiseerde rijtuigen, die sterk 
op elkaar lijken. Anderzijds zijn er wel meer zitplaatsen ter beschikking. 

− De diverse samenstelling van sommige extratreinen maakt het voor de 
treinbegeleiding en de treinbestuurder wellicht moeilijker om bij averij tussen te 
komen. Niet alleen zijn de types niet courant, de systemen binnen één trein zijn ook 
nog eens verschillend. 

                                                
53 Info RDV 
54 Info ROR 
55 Het relaas vermeldt verkeerdelijk depot Schaarbeek. 
56 Voor de trein vertrekt moeteen remtest gebeuren als de locomotief opnieuw is aangekoppeld, bijvoorbeeld doordat hij 
aan de andere kant van de trein is aangekoppeld voor de terugrit. 
57 Document NMBS Technics 
58 Voor de trein vetrekt vanuit een bundel doet de treinbegeleider een technisch nazicht van de staat van de trein, onder 
meer controle van de deuren, controle B-modus deuren, controle seinen voor- en achteraan, enz. 
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− Binnen het kader van het onderzoek kon niet verder ingegaan worden op 
onduidelijkheden. De informatie verkregen van NMBS Technics geeft aan dat er een 
probleem was met rijtuig 14611, en niet met 14610, behalve het remprobleem. Er 
was geen probleem gemeld bij trein E14201 in verband met klimaatregeling. 

− In het relaas stelde het projectteam twee fouten vast, het is niet mogelijke de juiste 
opeenvolging van de rijtuigen te kennen en wat er precies fout ging met de treinen in 
de ochtend is evenmin niet duidelijk. Deze onnauwkeurigheden of tegenstrijdigheden 
lijken er op te wijzen dat de onderliggende systemen voor informatieopbouw en 
uitwisseling niet performant genoeg zijn. 

5.5 Sleutelincident 2: trein in nood in Aarsele 
Op basis van verschillende bronnen kwam het projectteam tot het volgende verslag van de 
gebeurtenissen.. 

5.5.1  Rookontwikkeling en geblokkeerde remmen 

Op lijn 73 tussen Lichtervelde en Tielt zag de bestuurder van de tegemoetkomende trein nummer 
E3640 rookontwikkeling bij trein E14208 en verwittigde Traffic Control om 19.55 u. Traffic Control 
nam onmiddellijk contact op met de treinbestuurder van trein E14208. Deze stopte de trein in volle 
baan, in de buurt van Aarsele bij kilometer 26 en ging over tot een technische schouwing. Uit de 
schouwing bleek dat bij de rijtuigen 4, 5, 6 en 7 de remmen vastgelopen waren. Bij het vierde 
rijtuig, het rijtuig 14610, was er een ernstige rookontwikkeling bij de remmen. 

Het brandalarm zette in dit rijtuig de sirenes in werking. Dit kan te wijten zijn aan de brandlucht en 
de rook die zich via de klimaatregeling in het rijtuig verspreidden ofwel aan de rook die 
binnengekomen zou zijn langs een deur die ondertussen geopend zou zijn. Achteraf valt dit 
moeilijk vast te stellen. De treinbestuurder bemerkte rook in het rijtuig, maar zag geen vuur. Hij 
kon het brandalarm niet afzetten, waardoor ook de sirenes bleven loeien.  

Hij verwittigde Traffic Control om de trein in nood te verklaren en vroeg de tussenkomst van de 
hulpdiensten om 20.18 u. Om 20.22 u. ging overweg 12 in groot alarm wegens de langdurige 
bezetting van het baanvak door de trein. 

De treinbegeleidster en de treinbestuurder probeerden opnieuw de brandsirene af te zetten. Dat 
lukte niet op basis van de handleiding noch door contacten met de Technische Helpdesk. Deze 
dienst bestond nog niet lang en beschikte niet over informatie betreffende dit type rijtuigen. Zijn 
informatie was beperkt tot enkele, meer courante modellen. 

De treinbegeleidster kon RDV moeilijk bereiken. 

Om 20.30 u. verwittigde Traffic Control  de PAT van GBI-N te Gent. De vertegenwoordiger 
arriveerde drie kwartier later, met de trein vanuit Deinze. De PAT slaagde erin om na telefonische 
informatie te hebben ingewonnen het alarm uit te schakelen.  

De remmen werden gespuid. In principe kon de trein verder rijden indien de remleiding opnieuw 
onder druk gebracht kon worden. Dat lukte echter niet. De treinbestuurder verkeerde in de foutieve 
veronderstelling dat dit te wijten was aan het brandalarm. De meest plausibele verklaring is 
evenwel dat een of meerdere reizigers aan de noodrem getrokken hadden en dat daardoor de 
remleiding leeggelopen was over de hele trein. De remleiding kan niet gevuld worden zolang de 
noodrem niet herbewapend is. Het is op een dergelijke trein met compartimenten evenwel niet 
eenvoudig vast te stellen welke noodrem aangetrokken is. 

Rond 22.00 u. arriveerde het opgeroepen hulpelement Elektrische locomotief (HLE), met een 
rangeerder B-MO als loods. Om het remprobleem te omzeilen werden de remmen van de laatste 
vijf rijtuigen geisoleerd van de remleiding, hierdoor was het evenwel niet toegestaan reizigers te 
vervoeren. De trein vertrok om 23.30 u. en kwam om 00.30 u. aan te Gent-Sint-Pieters. De 
treinbestuurder reed mee op het laatste rijtuig ter beveiliging. 
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5.5.2 Evacuatie uit de trein (primaire evacuatie) 

In principe was het niet wenselijk dat de reizigers de trein verlieten. Op dat moment waren ze een 
uur onderweg. Er ontstond evenwel paniek en mensen begonnen op eigen initiatief uit te stappen, 
tegen de normale procedures in, die aangeven dat dit moet gebeuren onder begeleiding van het 
NMBS-personeel. De getuigen vermelden dat de reizigers afstapten aan de aan de zijde van de 
berm, maar dit kon niet geverifieerd worden. 

De hulpdiensten 112 werden gecontacteerd door een reiziger omdat er iemand was die medische 
hulp nodig had in de trein, ook verschillende andere reizigers werden onwel. De brandweer werd 
om 20.25 u. gevraagd om hierbij te helpen en. dacht dat het ging om een beperkte interventie. De 
trein was vrij snel gelokaliseerd en kon ook met wagens bereikt worden via een aanpalende wei. 
De dienst 100 van Tielt was gelijktijdig aanwezig.  

De brandweer merkte ter plaatse dat het ging om de evacuatie van een volledige trein in volle 
baan. De dienstchef van de brandweer liet Traffic Control en het hulpcentrum 100 (Brugge) 
verwittigen en vroeg de civiele bescherming te Jabbeke om waterbedeling. Wanneer de dienstchef 
ter plaatse kwam om 20.35 u. verwittigde hij ook de burgemeester van Tielt en herhaalde de vraag 
om water. 

Er kwam versterking met andere brandweerwagens om de mensen van de berm te halen: een 
omheining werd doorgeknipt en twee ladders werden over de gracht gelegd, zodat de reizigers 
met de hulp van de brandweermannen de weide konden bereiken. De brandweer merkte op dat zij 
niet beschikte over een ladder van geschikte hoogte om de mensen van de trein te halen. De 
afstand tussen de treinvloer en de ballast was groot voor veel reizigers. 

De persoon waarvoor hulp werd gevraagd werd door de brandweermannen uit de trein gehaald 
met een schepbrancard via het tussenspoor. De deur was op die plaats al geopend. Het verkeer 
op het andere spoor stond eerst stil en reed nadien stapvoets. Nadien stapten nog een beperkt 
aantal reizigers af aan die kant. Enkele reizigers, aanvankelijk uitgestapt aan de kant van de berm 
en de weide, steken ter hoogte van de locomotief de sporen over om daar te wachten tot ze over 
de ladder konden. De brandweer maande hen aan om terug te keren naar de andere zijde. 

De dienst 100 kon de zieke reiziger meenemen, maar er bleken nog meer reizigers te zijn die hulp 
nodig hadden. Uiteindelijk leidde dit tot het afkondigen van het medisch interventieplan 
interventietype 1A. 

De brandweer onderzocht de trein op achtergebleven reizigers, en had problemen met het openen 
van een toiletdeur die met de sleutel op slot was gedaan.  

5.5.3 Vervoer naar Gent (secundaire evacuatie) 

Een groep begeleide kinderen begaf zich langs het spoor naar overweg 14 en werd daar 
geëvacueerd door de ouders, die verwittigd waren.  

Het was voor de dienstchef van de brandweer niet duidelijk of NMBS voor bussen zou zorgen. 
Gezien het grote aantal mensen in de wei en een dreigend onweer verzocht hij 
busmaatschappijen uit de buurt reeds drie bussen ter beschikking te stellen.. Er waren echter 
weinig bussen beschikbaar en de meeste bestuurders hadden niet meer voldoende rijtijd over na 
hun dagtaak59. Bij de Lijn vergde de omleiding in Oostkamp al veel inzet van bussen en personeel. 

Het politiekorps van Tielt was opgeroepen bij een dodelijk wegongeval. Het korps van een andere 
zone kwam ter plaatse. 

Het hoofd van de brandweer ging over tot de oprichting van een CP-Ops en hield rond 21.00 u. 
motorkapoverleg bij de voorkant van de trein, waar hij ook een goed zicht had op de weide. Dit 
gebeurde met de brandweer, de medische discipline, de politie, de treinbestuurder en de 
treinbegeleider, maar zonder Infrabel. Pas om 21.15 u. was de PAT ter plaatse. Om 21.56 u. werd 
in samenspraak met de burgemeester van Tielt en de PAT beslist de reizigers naar Brussel en 
                                                
59 Er waren immers veel schoolreizen geweest die dag. Nadien bleek dat de politie toestemming kan geven om in 
dergelijke noodgevallen toch te rijden. 
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Gent te brengen, met bussen van De Lijn. Nadien was de CP-Ops niet langer volledig en was de 
operationele leiding niet duidelijk. 

De ambtenaar noodplanning van de provincie Oost-Vlaanderen60 contacteerde het contactpunt 
Infrabel/Netwerk District Noordwest in verband met de situatie in Gent-Sint-Pieters en gaf 
informatie over het incident in Aarsele. Na contact met traffic Control vorderde het contactpunt, 
aanvullend op de contacten van de brandweer, bussen op. Vervolgens ging hij ter plaatse en 
arriveerde om 22.15 u. 

Er waren veel hulpdiensten aanwezig, maar er was niemand die de leiding nam. Bovendien was 
het niet duidelijk wiens taak het was de mensen te begeleiden tot aan de bussen: de brandweer, 
of eerder de politie of iemand van NMBS of Infrabel zelf? Het was niet evident om de mensen die 
moeilijk te been waren te begeleiden naar de bus over de weide. De civiele bescherming was 
aanwezig met water, maar het tekort aan sanitaire voorzieningen werd nijpend en hiervoor was 
nietw voorzien. 

In totaal werden 11 bussen opgevorderd, 7 gelede en 4 gewone, zowel van De Lijn als van 
privéondernemingen.  

Na overleg werd beslist de reizigers te evacueren naar Gent-Sint-Pieters, en niet naar het 
dichterbij gelegen Deinze en evenmin naar Brussel, de eindbestemming van de trein. De eerste 
drie bussen vertrokken om 22.46 u. 

De bussen van De Lijn vertrokken niet volledig bezet. Staanplaatsen mogen niet gebruikt worden 
wanneer de bus sneller rijdt dan 70 km/h61 en de reizigers die in groep reisden wensten niet op 
verschillende bussen te stappen. Om 00.35 u. kwam de laatste bus aan te Gent-Sint-Pieters. Om 
00.50 u vertrekt de speciale trein E 17241(6 dubbeldekrijtuigen), ingelegd door RDV, te Gent-St.-
Pieters naar Brussel Zuid. Hij komt aan om 01.18 u. Het is niet duidelijk wat nadien met de 
reizigers is gebeurd. 

5.5.4 Impact op het spoorverkeer 

Het treinverkeer dat terugkeerde vanaf de kust was gehinderd, zowel vanaf De Panne als vanaf 
Brugge. De rijtijden waren moeilijk te bepalen door het stapvoetse rijden op het spoor dat vrij was. 
Hierdoor kon men in het station van Gent-Sint-Pieters ook weinig voorspellingen geven. In totaal 
was het incident te Aarsele verantwoordelijk voor 736 minuten vertraging bij 13 reizigerstreinen, en 
6 minuten bij 2 goederentreinen. 

Het verkeer vanuit De Panne bestond uit de treinen E3619 en E3620 met de volgende 
dienstregeling in normale omstandigheden: 

− Trein E3619 vertrekt om 19.55 u. te De Panne, bereikt Lichtervelde om 20.29 u. en 
Gent-Sint-Pieters om 21.09 u. en rijdt vervolgens door naar Landen.  

− Trein E3620 vertrekt om 20.55 u. te De Panne, bereikt Lichtervelde om 21.29 u. en 
Gent-Sint-Pieters om 22.09 u. en rijdt vervolgens door naar Brussel-Noord. Het is de 
laatste trein vanuit De Panne.  

Op 27 juni stonden beide treinen om 22.50 u. nog in Lichtervelde. Dat is met respectievelijk twee 
en één uur vertraging. De reizigers stapten over. De trein E3620 kwam om 23.54 u aan te Gent-
Sint-Pieters. Hij vertrekt een kwartuur later, arriveert om 00.40 u te Brussel-Zuid en komt om 
01.10 u aan te Leuven. 

                                                
60 Wel degelijk Oost-Vlaanderen: hoewel het incident zich voordeed in West-Vlaanderen werd er vooral in Gent op 
gereageerd omdat daar de effecten het best voelbaar waren en Tielt behoort tot de regio Gent voor wat betreft Infrabel en 
NMBS-MO.2. In geval van een ongeval zou Traffic Control zelf de betrokken ambtenaar contacteren. 
61 SPC geeft aan dat dit met politiebegeleiding wel mag. 
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5.5.5 Technische controle achteraf 

De technische werkplaat Vorst - TOP-Vorst voerde op 29 juni 2011 een volledige remproef uit op 
de rijtuigen 14610, 12738, 11619 en 12769 die de remklemming veroorzaakten in trein E14208 en 
stelden vast dat alles naar behoren werkte. 

De oorzaak voor de remklemming is mogelijk te vinden in het te snel verlagen van de druk in de 
remleidingen, wat ook mede kan verklaren waarom er vier betrokken rijtuigen zijn. 

Aangezien er reeds geruime tijd verliep sinds het incident kon het projectteam niet vaststellen of er 
rijtuigen in UIC-modus gebruikt waren. Het kon evenmin formeel vaststellen of de noodopening 
gebruikt was aangezien deze door het personeel terug verzegeld wordt zonder specifieke 
geschreven opdracht. Het projectteam kon evenmin nagaan of de noodremming was gebruikt om 
dezelfde reden. 

Er werd binnen de scope van dit onderzoek geen verdere verduidelijking gezocht over de 
problemen op de heenrit. 

5.5.6 Vaststellingen 

− De brandweerdienst had geen duidelijke instructies voor het evacueren van de trein 
en beschikte niet over specifieke technische middelen om dit te doen. Er zijn wel 
voorstellen: een ladder van geschikte hoogte, een brug om eventueel reizigers te 
evacueren tussen twee stilstaande treinen of zelfs een sleutel om een gesloten 
toiletdeur te openen. De beschikking over een wagentje dat kan rijden over de 
sporen kan ook nuttig zijn voor het aanbrengen van materieel en de evacuatie van 
gewonden62. 

− De initiële oproep was voor de brandweer niet duidelijk. Hij was geïnterpreteerd als 
betreffende de evacuatie van één zieke persoon uit een trein en niet de evacuatie 
van circa 500 mensen. 

− Bij de secundaire evacuatie ging veel tijd verloren omdat er geen duidelijk 
gecommuniceerde afspraken zijn omtrent verantwoordelijkheid (wie neemt de 
leiding, wie roept bussen op, wie betaalt, wie begeleidt reizigers naar de bus, wie 
beslist waar de reizigers naartoe moeten, enz.) en omtrent wettelijke mogelijkheden 
(rij- en rusttijden, rechtstaan op bussen, enz.). 

− De diverse samenstelling van de trein en in het bijzonder de aanwezigheid van een 
brandmeldcentrale droegen ertoe bij dat het treinpersoneel niet effectief kon 
reageren. 

− In het kader van dit onderzoek was er niet voldoende tijd om dieper in te gaan op de 
aspecten van veiligheid van de reizigers. Zo was het niet mogelijk op basis van de 
onderzoeksgegevens uit te sluiten dat de trein in UIC-modus was gebruikt en dat 
reizigers de trein langs het tussenspoor hebben verlaten en dat ze hierbij gevaar 
liepen. Het viel evenmin met zekerheid te achterhalen wat de juiste oorzaak was van 
de remklemming. 

− Het materieel van twee extratreinen werd in Blankenberge omgewisseld omwille van 
een probleem met een rijtuig op de heenrit. De precieze feiten kunnen niet 
gereconstrueerd worden zonder meer diepgaand onderzoek. 

                                                
62 Heeft de brandweer van Tielt ter beschikking op eigen initiatief. 
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5.6 Station Brugge en de regio 

5.6.1 Verloop van de gebeurtenissen 

De regio Brugge voor NMBS Mobility 2 bestrijkt de kust tot aan Brugge en Lichtervelde. 63 

In de voormiddag had de ROR van de regio Brugge al af te rekenen met problemen: deels 
afgeschafte treinen door vertraging, treinen met beperkte samenstelling, overvolle treinen64. 

Het incident in Oostkamp om 14.44 u. noodzaakte tot veel ingrepen en vergde het samenwerken 
van ROR en de permanentie van de treinbegeleiding en van de treinbestuurders, want deze 
laatste hadden problemen om personeel op tijd aan de kust te krijgen voor de terugrit.  Er diende 
samen naar oplossingen gezocht te worden, maar gezien men niet in aangrenzende ruimten 
gehuisvest is moest alles via de telefoon verlopen. 

Tegen 16.00 u. stroomden reizigers toe in de stations van Oostende, Blankenberge, Zeebrugge 
Knokke en ook in Brugge. De vraag was aanzienlijk groter dan het beschikbare aanbod aan 
treinen. De tussenkomst van de hulpdiensten werd ingeroepen om water te bedelen en de 
veiligheid te garanderen. 

Om 16.00 u. werd de toestand in Blankenberge problematisch. De onderstationschef schatte dat 
er zich 3.000 reizigers in het station en op het perron bevonden. Veel reizigers waren bevangen 
door de hitte. Dienst 100 diende een patiënt af te voeren. Om 17.11 u. werd de brandweer van 
Blankenberge opgeroepen voor bijstand. De brandweer was ter plaatse om 17.17 u. en startte 
onmiddellijk een massale waterbedeling. Er werd in Blankenberge ook water bedeeld uit de eigen 
voorraad van B-MO.265.. De brandweer beschouwde de toestand als genormaliseerd om 20.15 u. 
en vertrok uit het station. 

Toen rond 17.00 u. de spoorwegbrug in Veurne enige tijd blokkeerde, konden de reizigers in De 
Panne niet vertrekken. De Dienst 100 werd opgeroepen voor bijstand en waterbedeling aan 
reizigers. Het Rode Kruis voorzag 300 reizigers van water. De regiomanager riep de zonechef van 
Lichtervelde op tot 23.00 u. De onderstationschef in Lichtervelde riep de dienst 100 op om 
reizigers wiens trein vertraging had opgelopen bij te staan. 

In het station Brugge waren vanaf 16.00 u. veel reizigers gestrand. Securail Brugge spreekt zelfs 
van een overrompeling door kinderen om 16u41.  

In het vernieuwde station van Brugge bracht het NMBS-personeel de reizigers en in het bijzonder 
de vele schoolkinderen van het perron naar de koele onderdoorgang, waar ze beschut waren 
tegen de zon. Ze kregen daar ook water, deels in bekertjes op tafels. SOC en dienst 100 werden 
ingelicht en de civiele bescherming en het Rode Kruis kwamen ter plaatse voor waterbedeling. 
Securail was betrokken bij de kanalisatie en de waterbedeling van de reizigers. 

Men stelde wel enige praktische problemen vast:  

− door het vele lawaai waren mededelingen moeilijk te verstaan, het volume van de 
geluidsinstallatie was niet regelbaar; 

− er waren veel Franstalige reizigers en aangezien de boodschappen enkel in het 
Nederlands omgeroepen mogen worden begrepen ze de boodschappen niet;  

− de informatieschermen werden op manueel gezet, maar omdat het personeel op het 
seinhuis beperkt was kwamen boodschappen vaak te laat op het bord; 

− de bekertjes met water werden ook meegenomen door passanten in de 
onderdoorgang; 

                                                
63 Verslag gebaseerd op verslagen van en gesprekken met personeel B-MO.2 te Brugge 
64 bijvoorbeeld treinbegeleider die weigert nog reizigers mee te nemen omdat de trein te vol is. 
65 Om 's avonds in Blankenberge over voldoende water te beschikken had de regiomanager immers vooraf al een 
medewerker van de algemene dienst met de dienstwagen met bijkomend water naar Blankenberge gestuurd. 
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− voor het gebruik van de sanitaire voorzieningen in het station in Brugge moet betaald 
worden, sommige leerkrachten hadden hiervoor geen geld en het personeel stelde 
de eigen sanitaire voorzieningen ter beschikking; 

− er was gemis aan een mogelijkheid om praktische mededelingen te doen over de 
organisatie in het station zelf66,; 

De ROR nam de beslissing om vanaf 20.00 u. een trein heen en weer te laten rijden tussen 
Blankenberge en Brugge. De diensten van het personeel in Blankenberge en De Panne werden 
verlengd. Om 20.00 u. stond de trein E14208 stil in Aarsele. Hierdoor was ook het verkeer vanaf 
De Panne geblokkeerd in Lichtervelde. 

5.6.2 Vaststellingen 

− De samenwerking met de hulpdiensten is nodig voor het uitdelen van water en om 
de veiligheid van de reizigers te garanderen. Dit verliep vlot. 

− De ROR speelt een cruciale rol in het organiseren van de treinen. De communicatie 
over de telefoon - noodzakelijk wegens de ruimtelijke opsplitsing - met de 
permanenties treinbegeleiding en treinbestuurders bleek onvoldoende. 

− Het station van Brugge biedt mogelijkheden om reizigers op te vangen. Evenwel zijn 
er nog enige tekortkomingen vastgesteld betreffende geluidsvolumes van de 
omgeroepen boodschappen, de mogelijkheden tot communicatie in een andere taal 
dan het Nederlands, de snelheid waarmee aankondigingen op de manueel 
ingestelde informatieschermen verschijnen, het gebruik van de sanitaire 
voorzieningen waarvoor de klant moet betalen, de mogelijkheden om grote groepen 
informatie te geven over de hulp in het station zelf. 

− In de kuststations bestaat, meer dan in andere stations, de mogelijkheid van een 
toevloed van vermoeide, oververhitte reizigers. 

5.7 Station Gent-Sint-Pieters 

5.7.1 Drukke dag 

In de voormiddag waren er al heel wat incidenten die een impact hadden op het treinverkeer in 
Gent-Sint-Pieters. De ROR meldde dat het ook druk was door de treinregeling die aangepast was 
met de ICT-treinen en de extratreinen. Hij kreeg hierover veel telefoontjes van NMBS-personeel. 
Bovendien werkten de ondersteunende systemen (onder andere Artemis) niet naar behoren. Er 
bevonden zich ook veel reizigers in de treinen. Er werd reeds water bedeeld aan een doorgaande 
extratrein 14202, met defecte klimaatregeling en waar kinderen aan boord waren. Securail bood 
assistentie. 

Het e-mailverkeer van de permanentie treinbegeleiding was geblokkeerd, nadat het systeem 
tijdens het weekend door de ICT-diensten was omgeschakeld. Daardoor was er een hele tijd geen 
informatie beschikbaar. Nadien stuurden collega’s van een andere regio hun mail automatisch 
door. De voormiddag was druk met onder andere een bermbrand en diverse afgelaste treinen 
Gent-Aalst-Genk wegens problemen met de klimaatregeling. 

De verschillende incidenten hadden ook hun weerslag op GBI-N Gent. Ook daar was het druk. Na 
de bovenleidingbreuk besliste de PAT om in realtime assistentie te verlenen op het seinhuis.  

Na de bovenleidingbreuk moesten Traffic Control en RDV over de aanpak beslissen, maar moest 
de ROR in Gent evengoed beslissen hoe men de komende spits zou aanpakken en hoe men het 
materieel zou verdelen. Er waren ook problemen op lijn 58 (Eeklo, 14.44 u.) en op lijn 53 
(Mechelen, 15.16 u.). Rond 17.00 u. stond bovendien een trein in nood in de Noord-

                                                
66 een mobiel, elektronisch paneel zou hierbij kunnen helpen 
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Zuidverbinding. Door al deze incidenten had de zone Gent het moeilijk het rollende materieel te 
verzamelen voor de avondspits. 

Tot 17.00 u. werd met personeel van B-MO.2 gepoogd om de reizigersstromen in Gent-Sint-
Pieters onder controle te houden en werd ook een infostand opgericht. Er waren weinig 
overstappende reizigers, vandaar dat de infostand gestopt werd om 17.00 u. 

5.7.2 Drukke avond 

Rond 18.30 u. was alles onder controle in het seinhuis. Er bleven wel nog vertragingen. 
Beschikbaar personeel van GBI-N begaf zich naar de perrons om NMBS te assisteren met de 
opvang van de reizigers en de bedeling van water. De eigen voorraad werd ingezet. Men 
ondervindt echter problemen om het water tijdig op het juiste perron te krijgen. De aanwezigheid 
op de perrons van Infrabel-personeel liet toe treinen sneller te laten vertrekken door het 
rechtstreekse contact met het seinhuis. 

Het maken van een schatting van de rittijd was moeilijk, onder andere door het ontbreken van een 
overzicht op het muurbord op het seinhuis. Hierdoor was men volledig afhankelijk van Artemis en 
de informatie van het seinhuis in Deinze. De omleidingsreisweg bevond zich voor het grootste deel 
onder het beheer van GBI-N Brugge. 

De informatieschermen in het station bleven op automatische stand ingesteld. Ze werden volledig 
ingenomen met informatie over treinen met verscheidene uren vertraging. Hierdoor wisten de 
reizigers niet welke treinen aankwamen in het station. 

Door de problemen op het net bevonden de reizigers die toekwamen in het station van Gent-Sint-
Pieters zich al een lange periode op de trein. Bij sommige treinen waarvan de klimaatregeling niet 
goed functioneerde zorgde dit voor oververhitte reizigers. Sommige mensen raakten bevangen. 
Rond 19.00 u. werden de hulpdiensten verwittigd. Ter plaatse stelden ze vast dat het aanwezige 
water ontoereikend zou zijn en vroegen ze de civiele bescherming om bijstand te leveren met 
water. Deze zou pas later ter plaatse zijn. De verantwoordelijke PAT van Infrabel ging met 
personeel van B-MO.2  water en bekers halen in de nabijgelegen Colruyt. 

Extratrein E14209 werd aangekondigd bij de ROR Gent om 18.42 u. als een trein zonder 
klimaatregeling waarvoor waterbedeling werd voorzien. De ROR vermeldde in zijn logboek dat 
ieder die kon hielp bij de waterbedeling. De trein arriveerde te Gent om 19.30 u. op spoor 10. 600 
kinderen waren onwel en iedereen moest uitstappen. Twee kinderen werden overgebracht naar 
het UZ Gent. Om 20.33 u. kreeg de trein de toelating van de Medische hulpdiensten om te 
vertrekken. Securail was betrokken bij de hulp voor deze trein. 

Rond 19.40 u. werd het vooralarm van het Medisch interventieplan afgekondigd. Hierdoor kwam 
de Dir-Med ter plaatse. Deze besliste om alle treinen te controleren om zeker te zijn dat er geen 
zieke reizigers verder reden en eventueel tijdens de rit onwel werden. Deze aanpak vermeed 
medische interventies verder naar het binnenland en concentreerde alle zieken in het station van 
Gent, waar de hulpdiensten al aanwezig waren. Hierdoor duurde het wel langer voor de treinen 
konden vertrekken maar had iedereen op de trein water gekregen. 

Deze aanpak zorgde voor bijkomende vertragingen. De perrons bleven vol staan. De 
communicatie tussen het personeel van de NMBS-groep en de hulpdiensten was niet altijd even 
helder. 

Rond 20.15 u. kwam de civiele bescherming ter plaatse met drinkwater. 

Door een probleem bij de informatica werkten de vooruitzichten niet en was de perrongrafiek niet 
steeds up to date. ICTRA bevestigde het probleem, dat zich eerder in de dag ook al sporadisch 
voordeed. Hierdoor was het moeilijk om de reizigers en om de hulpdiensten te informeren. 

Om 20.30 u. werd de burgemeester van Gent verwittigd. Om 21.05 u was de burgemeester ter 
plaatse en werd er een motorkapoverleg gehouden met de aanwezige hulpdiensten en personeel 
van NMBS, de NMBS-Holding en Infrabel in de loaklen van SPC. De concessiehouder van het 
restaurant in het station werd gevraagd om het restaurant te openen voor gebruik als briefingszaal 
en als opvang voor personen in nood. Door de grote onzekerheid over het aantal treinen dat nog 
zou toekomen te Gent-Sint-Pieters en over de toestand van de reizigers aan boord van deze 
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treinen, besliste de burgemeester om de gemeentelijke fase af te kondigen van het NIP. Dat 
gebeurde in het station in het bijzijn van personeelsleden van de NMBS-groep. Er werd een 
crisiscel opgericht in het stadhuis. Van het personeel van de NMBS-groep aanwezig in het station 
kon niemand afgevaardigd worden naar de crisiscel. 

GBI-N, SOC, Traffic Control en RDV werden niet officieel ingelicht van het instellen van het NIP, 
hetgeen in de situatie van een ongeval gebeurt via de dienst 100. Hierdoor werd ook het INP niet 
in werking gesteld, en werd er geen bijkomend personeel opgeroepen voor deelname aan de 
crisiscel. De NMBS-groep benadrukt dat zij van de afkondiging van het plan niet op de hoogte 
was.  

Ondertussen gebeurde ook het incident in Aarsele, waar de PAT ter plaatse ging. 

Alle hulpdiensten werden ingezet op de verschillende perrons, in de onderdoorgang, in de 
stationshal en aan de voorzijde van het station.  

Vanaf 23.00 u. werd de aanwezigheid van de hulpdiensten afgebouwd. 

Traffic Control meldde dat alles onder controle was. De gemeentelijke fase van het NIP werd 
afgeblazen om 23.05 u. De burgermeester gaf samen met de verantwoordelijken van de 
hulpdiensten een persconferentie in het stadhuis. 

Rond 23.18 u. kwamen de eerste bussen van de trein in nood te Aarsele aan in het station van 
Gent-Sint-Pieters. Alle reizigers kregen een snelle medische check up in het restaurant en kregen 
water. Er moesten ook nog minstens twee treinen aankomen. 

Veel reizigers werden met de taxi naar huis gebracht, tot in Wallonië. De opvang ’s nachts in 
Brugge en Brussel werd in dit onderzoek niet onderzocht. Sommige contactpersonen vermeldden 
dat in Brussel de civiele bescherming voor bussen zorgde voor de gestrande reizigers. 

5.7.3 Vaststellingen 

− In het station was het voor het personeel van de NMBS-groep onduidelijk wie de 
leiding nam, wie beschikbaar was, wie  opgeroepen kon worden, welke taken 
uitgevoerd zouden worden. Er was niet voldoende personeel aanwezig om 
personeel af te vaardigen naar de crisiscel.  

− Zowel NMBS, de NMBS-Holding en Infrabel als de hulpdiensten speelden een rol bij 
het zorgen voor water. Dat lijkt weinig efficiënt. 

− Er was geen geschikt lokaal voor het overleg tussen de hulpdiensten en om een CP-
Ops op te stellen. 

− Op 27 juni was er binnen de vennootschappen van de NMBS-groep niemand 
aanwezig op het terrein die als overkoepelend aanspreekpunt kon functioneren bij 
de commandopost en nadien mee kon gaan naar de crisiscel. Op 27 juni was de 
afkondiging van het NIP door de Stad Gent niet doorgegeven aan Traffic Control, 
RDV of SOC. De hulpdiensten veronderstelden dat de mensen die aanwezig waren 
op zulk een overleg het nodige zouden doen om hun oversten te verwittigen van het 
afkondigen van dit plan. De NMBS-groep verwachtte dat dit via de dienst 100 zou 
gebeuren, die in een ongevalssituatie op de hoogte gebracht wordt door de stad en 
dan traffic Control verwittigt. Het functioneren wanneer er geen ongeval is maar wel 
een NIP wordt afgekondigd lijkt een lacune te zijn in de afspraken. 

− De informatie voor de reiziger was beperkt. Er was geen infostand na 17.00 u. in het 
station. De informatieschermen bleven op automatisch functioneren waardoor de 
informatie die erop verscheen achterhaald was.  

− Het was moeilijk te voorspellen wanneer treinen aan zouden komen in het station 
door de gecombineerde effecten van de verschillende incidenten en het slecht 
functioneren van het informaticasysteelm.  

− De communicatie tussen NMBS-groep en de hulpdiensten verliep moeizaam. Men 
redeneerde vanuit een totaal verschillende invalshoek en kwam moeilijk tot een 
goede afstemming. Het controleren van de treinen op zieke reizigers verhinderde dat 
de problemen verder in het netwerk zouden naar boven komen, volgens de 
hulpdiensten. De NMBS zag vanuit haar standpunt de vertragingen oplopen en de 
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rijtijd van de treinbestuurder voorbijgaan, waardoor de trein misschien zou moeten 
stoppen voor hij zijn bestemming bereikt had en de reizigers niet meer ter plaatse 
zouden geraken. Dilemma’s waarover beter vooraf afspraken zouden gemaakt 
worden. 

− Indien de klimaatregeling niet werkt zijn de mogelijkheden om frisse lucht toe te 
voeren in de rijtuigen beperkt, in het bijzonder wanneer ze niet stilstaan. In sommige 
oudere types67 zijn klapraampjes voorzien die indien nodig kunnen ontgrendeld 
worden door de treinbegeleider. In de nieuwe types treinen zijn de ramen vast. De 
buitendeuren mogen bij stilstand opengemaakt worden indien de nodige 
maatregelen genomen worden om de veiligheid te garanderen68. 

5.8 Communicatie na de incidenten 
De NMBS–groep communiceerde over de problemen op 27 juni 2011 de dag nadien met de 
mededeling dat NMBS een compensatievergoeding zou uitbetalen aan de getroffen reizigers. Het 
werd voorgesteld als een toegeving omdat 27 juni een geval van overmacht zou zijn, maar dat 
was het uiteraard niet. 

                                                
67 Bijvoorbeeld type I6bc 
68 Zie Omzendbrief nr. 14 B-RZ-01 B-TR-04 B-M – 03 I-N/ 2006 “Uitvallen van de airco in reizigerstreinen bij grote warmte 
– Actieplan” van 15/06/2009, ondertekend door Infrabel-Netwerk, NMBS Mobility en NMBS Technics 
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6 Getuigenissen 

6.1 Context 

6.1.1 Diverse invalshoeken 

In dit deel wordt de eigen ervaring van de reizigers, personeel en hulpdiensten weergegeven. Dit 
betekent dat we hier niet afchecken of dit DE waarheid is.  

De treinbegeleider, de vrouw in het seinhuis, de leerkracht met de klas, de pendelaar en de 
burgemeester van een grote stad, ze hebben hun eigen verantwoordelijkheden en doelstellingen. 
Ze vertellen dezelfde feiten dan ook met een andere kleur, vanuit een andere invalshoek. Vele 
getuigenissen geven weer waarom mensen op dat moment, vanuit hun zicht op de situatie, met 
hun ervaring beslissen om te doen wat ze gedaan hebben. Kijkend in de achteruitkijkspiegel en 
van buitenaf gezien vallen die beslissingen of houdingen soms moeilijk te begrijpen. Op dat 
moment en binnen het systeem waarin ze functioneren, waren ze voor de betrokkene evident. 

Die diversiteit aan ervaringen en meningen maken zelfs het eenvoudige beschrijven van de 
gebeurtenissen niet gemakkelijk. Door die verschillen te benoemen, ze naar voren te brengen en 
er rekening mee te houden krijgt men een beter beeld van de complexiteit van deze incidenten, 
die men op die manier ook beter beheersbaar probeert te maken.  

In wat volgt wordt, anoniem, de ervaring en soms ook de visie weergegeven van de 
"ervaringsdeskundigen" bij uitstek, zij die aanwezig waren op die dag. Op die manier wordt de 
theorie aan de praktijk getoetst. Het is namelijk niet alleen belangrijk te kijken naar wat er 
gebeurde die dag, maar evenzeer hoe mensen zich daarbij voelden. En in dezelfde situatie kan dit 
heel verschillend zijn. 

Daarnaast, om de getuigenissen van de reizigers aan te vullen, wordt ook de mening 
weergegeven van de verenigingen die de reizigers vertegenwoordigen. 

6.1.2 Voorafgaande bedenking 

Verschillende gesprekspartners waren teleurgesteld over het gebrek aan burgerzin van de 
reizigers. 

− Een groep die gereserveerd heeft, treft vaak al reizigers aan die opstapten in 
voorgaande stations en die hun plaats niet willen afstaan. Voor de treinbegeleider is 
het moeilijk om mensen te overtuigen hun plaats vrij te maken omdat de trein al 
minder vrije ruimte heeft door de reservering. 

− Mensen willen niet afstappen voor een rolwagenreiziger. 
− Reizigers gaan bijna met elkaar in de clinch, en maken het moeilijk om de deuren te 

sluiten op de overvolle trein. 
− Mensen helpen elkaar niet bij het uitstappen uit de trein in nood. 
− Mensen eisen dadelijk geholpen te worden met water en busvervoer. 
− Mensen houden flessen water voor zich. 

Wanneer het mensen ontbreekt aan elementaire beleefdheid en bezorgdheid ten opzichte van de 
medemens dan wordt het samenleven in een open maatschappij sterk onder druk gezet, niet 
alleen in een dergelijke situatie, maar ook in “gewone” omstandigheden. Daar kan geen enkele 
investering of organisatie iets aan verhelpen. 
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6.2 Reizigers 

6.2.1 Individuele reizigers 

“Ik kreeg een tekstbericht van mijn vrouw met de melding dat er problemen waren 
tussen Gent en Brugge door een bovenleidingbreuk te Oostkamp. Wanneer ik in 
Brussel vroeg aan de treinbegeleider of onze trein hier ook problemen van zou 
ondervinden wist de treinbegeleider van niets.” (Reiziger lijn 50A) 

Alle geïnterviewde reizigers hadden het over het gebrek aan snelle en overzichtelijke informatie en 
duidelijke crisiscommunicatie. Overvolle informatieschermen waarop het niet duidelijk was welke 
trein eerst zou komen en het ontbreken van duidelijke aankondigingen waren de grootste 
verzuchtingen van de reizigers op 27 juni. Het gebrek aan informatie voor het vertrek was vooral 
voor de dagelijkse pendelaars een probleem. Zij vragen zich af waarom men niet kan omroepen 
dat er problemen zijn op de lijn en dat de trein onderweg een vertraging zal oplopen. Pendelaars 
vinden hun weg meestal wel binnen de informatiekanalen maar voor de occasionele reizigers is dit 
niet zo evident.  

“Onze trein werd omgeleid via Denderleeuw. Er werd omgeroepen dat dit 20 
minuten vertraging met zich mee zou brengen. Dit was veel te optimistisch.” 

De voorspellingen die de reizigers kregen waren veelal te optimistisch. Vooral reizigers die 
kinderen moesten gaan afhalen in de crèche of de naschoolse opvang vonden dit frustrerend. 
Door de steeds verder oplopende vertraging beslisten ze eigenlijk te laat om een regeling te 
treffen. Veel spanning zou wegvallen indien men in een eerder stadium een realistische 
voorspelling zou krijgen.  

“Er werd omgeroepen dat de reizigers die verder moesten dan Brugge zouden 
moeten overstappen in het station van Brugge. Nadien werd dit weer gewijzigd. Ik 
kreeg steeds onduidelijke en tegenstrijdige informatie.” 

“De manier van aanpak bij de NMBS geeft de indruk dat er geen noodscenario’s 
aanwezig zijn en dat er maar ad hoc beslissingen worden genomen in plaats van 
alles op een gecoördineerde manier te laten verlopen.” 

De reizigers hadden het gevoel dat er geen overleg was en dat niemand beslissingen durfde te 
nemen. De plannen werden blijkbaar ook steeds weer gewijzigd waardoor de reiziger niet meer 
wist hoe hij thuis zou geraken en via welke weg.  

“Alle treinen waren van de schermen gehaald en aan het loket kon men mij ook 
geen bijkomende informatie bezorgen. Er was totaal geen informatie in Brussel en 
er was ook geen personeel te bespeuren.” 

In de stations liet, volgens de reizigers, de opvang te wensen over. Het weinige personeel dat 
aanwezig was werd belaagd door zoveel reizigers dat men vaak de kans niet had iets te vragen. 
Reizigers die na 21.00 u. in Brussel gestrand waren, hadden een onveiligheidsgevoel. 

“Door de mengeling van zweet, zand en zonnecrème, de hitte, de roepende 
kinderen en de grote hoeveelheid mensen aan boord van de trein was het comfort 
in de trein ver zoek.” 

Voor vele reizigers was de rit van 27 juni met de trein allesbehalve aangenaam. Het was vaak 
warm en de treinen waren overvol waardoor er zoveel lawaai in de rijtuigen was dat de 
boodschappen die de treinbegeleider omriep niet werden verstaan. 

“Er werd informatie omgeroepen, ik hoorde het aanslaan van de installatie, maar 
de informatie werd niet gehoord door een defect omroepsysteem. De 
treinbegeleider is dan zelf rondgekomen om iedereen de nodige informatie te 
geven.” 
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Bij de interviews viel op dat de reiziger meestal begrip heeft voor de treinbegeleiding, die volgens 
vele reizigers ook slachtoffer is van gebreken in de structuur en de organisatie binnen de NMBS-
groep.  

6.2.2 Groepen 

Alle schoolgroepen die werden geïnterviewd kenden problemen met hun reservering. 

Deze problemen ontstonden dikwijls al bij het reserveren zelf: de reserveringbevestiging werd niet 
ontvangen, in het station weigerde men cash geld voor de betaling van het groepsticket, de tickets 
werden niet tijdig ontvangen waardoor met de bevestigingsmail naar het station moest worden 
gegaan om op de trein te stappen.  

Ook bij het vertrek kenden de meeste groepen problemen, vooral in treinen naar de kust. Door het 
grote aantal groepen was het soms niet duidelijk waar zich de gereserveerde plaatsen van een 
bepaalde groep bevonden. Het personeel op het perron en het personeel in de trein hadden 
hierover soms verschillende informatie, met heel veel heen en weer geloop en bijkomende 
vertraging voor gevolg.  

Bij de rit huiswaarts kenden alle geïnterviewde groepen problemen. Het gebrek aan informatie 
vormde een belangrijke klacht. Alle groepen wensten uitdrukkelijk te benadrukken dat ze 
uitstekend werden geholpen door de treinbegeleiders. 

Een groep die in Brussel moest overstappen werd beloofd daar de nodige informatie te krijgen 
maar in het station troffen ze geen personeel aan. Het thuisfront vond het perronnummer op de 
website. Wat later kregen ze deze informatie ook per telefoon van NMBS. Door het gebrek aan 
duidelijke informatie stapten zij evenwel op het verkeerde deel van een trein. Hierdoor moesten ze 
in allerijl van rijtuig wisselen bij de splitsing van de trein te Namen wat voor veel stress zorgde bij 
de begeleiders. 

Een andere groep werd goed geholpen en wist vijf minuten na het vertrek al dat er geen 
problemen zouden zijn met hun aansluiting, alhoewel zij reeds vertraging hadden. Hierdoor kon 
men onmiddellijk het thuisfront verwittigen en een juiste inschatting maken van het verwachte uur 
van aankomst. 

6.2.3 Van Brussel naar Brugge 

Een van de geïnterviewde reizigers bevond zich aan boord van de trein IC 1539 van Tongeren 
naar Knokke en Blankenberge, vertrek in Brussel-Noord om 18.17 u. en volgens de dienstregeling 
in Gent om 19.00 u. en in Brugge om 19.25 u. Deze trein wordt niet specifiek vermeld in de 
relazen, hoewel hij behoorlijk wat moeilijkheden kende en een vertraging had van 99 minuten 
toegewezen aan het incident in Aarsele en van 66 minuten aan het incident in Oostkamp. 
Uiteindelijk kostte het deze reiziger vijf uur om vanuit Brussel in Brugge te geraken. 

"Ik nam de trein vanuit Brussel-Noord naar Brugge van 18.17 u. Bij het opstappen 
in Brussel-Noord waren er nog geen problemen. Onmiddellijk na het verlaten van 
Brussel-Noord is de trein gestopt wegens problemen met de airco. Achteraf bleek 
dat de airco in het gedeelte dat naar Blankenberge zou rijden, defect was. De airco 
werkte wel in het rijtuig waarin ik plaats had genomen. Er werd een drietal keer 
omgeroepen dat men het euvel probeerde te verhelpen. De deuren werden niet 
opengezet hoewel het warm was in de trein. De treinbegeleider heeft dan de 
moeite genomen om met iedereen te spreken en nogmaals te zeggen dat men de 
problemen probeerde op te lossen, maar dit lukte niet.  Ik vroeg aan de 
treinbegeleider of onze trein problemen ging hebben in Gent. Hierop antwoordde 
hij dat hij dit niet kon nagaan. Het probleem met de airco heeft 30-45 minuten 
geduurd. Ik had het gevoel dat er een gebrek was aan communicatie naar de 
treinbegeleider toe vanop het centraal niveau.” 

“De trein is nadien stapvoets doorgereden en om 20.00 u. – 20.15 u. ben ik 
aangekomen in Gent. Daar waren er overvolle perrons. Aan de overkant van het 
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perron stond een trein met open deuren, waarmee ik zou kunnen verder rijden 
naar Brugge, had men mij gezegd. Bij deze trein stond echter NMBS-personeel dat 
mij en andere reizigers verhinderde om op deze trein te stappen. Hierdoor wisten 
een heleboel reizigers niet wat te doen.” 

“Dan ben ik naar de informatieschermen gaan kijken; ik ben uiteindelijk terug 
terechtgekomen op de trein die mij van Brussel naar Gent had gebracht. Het 
defecte gedeelte was afgekoppeld. In Gent werd er water uitgedeeld door mensen 
van het Rode Kruis.” 

“De trein reed om via Lichtervelde. Onderweg passeerden we een trein die 
stilstond ter hoogte van Tielt. Er liepen veel mensen in de wei. De hulpdiensten 
waren aanwezig. Er werd omgeroepen dat onze trein zo traag reed omdat er een 
andere trein voor ons reed die problemen had. Ondertussen was het al donker 
geworden. Op het informatiescherm in de trein verscheen de boodschap: "We 
komen aan in Brugge." Maar de trein was nog niet eens in Lichtervelde.” 

“Om 23.00 u. – 23.15 u. is de trein dan aangekomen in Brugge. Mijn vrouw is mij 
komen ophalen aan het station aangezien er geen bussen meer reden." 

6.2.4 Vaststellingen 

− Het ontbrak de individuele reizigers en de scholengroepen aan de nodige informatie 
op 27 juni. De informatie die ze kregen was soms onduidelijk en tegenstrijdig en 
meestal ook te optimistisch. 

− De reizigers en de groepen waren tevreden over het optreden van de 
treinbegeleiders. 

− Alle geïnterviewde scholengroepen kenden problemen met het reserveringsysteem. 
− Bij sommige rijtuigen was er een probleem met de verluchting toen de 

klimaatregeling uitviel. 
− Het verderzetten van de reis was in vele gevallen een probleem en loste men soms 

zelf op via hulp van het thuisfront. 

6.3 Belangenverenigingen 

6.3.1 Bedenkingen 

In het kader van het onderzoek werd ook overleg gepleegd met TTB, Navetteurs.be, de 
ombudsman bij de NMBS-groep en het Raadgevend Comité bij de NMBS. Diverse thema’s 
kwamen aan bod. Hierna volgt een overzicht.  

De informatie aan de reiziger en de communicatie achteraf worden als onvoldoende beschouwd. 

"De informatie aan de reiziger laat te wensen over. Vroeger plaatste NMBS info-
stands bij de grote problemen. TTB is constant aanwezig geweest in Gent-Sint-
Pieters tussen 19.00 u. en 22.00 u. Toen er veel nood was aan informatie bevond 
zich geen infostand in het station. Op de schermen stond geen of verouderde 
informatie aangegeven en er werd geen juiste informatie omgeroepen. Er werd 
voor de omleiding via Lichtervelde een vertraging van 20 minuten aangekondigd 
maar tijdens dergelijke problemen ontstaat er op de omleidingsreisweg filevorming 
waardoor de vertraging opliep tot 45 minuten. De aankondiging was steeds te 
optimistisch. Dit zorgde voor heel wat wrevel bij de reizigers." 

"Tijdens dergelijke crisisgevallen zou er ook meer reisadvies aan de reizigers 
moeten worden meegedeeld, praktische tips om problemen te vermijden. Er dient 
ook iemand in het station te zijn die als aanspreekpunt functioneert." 
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"De informatie die Infrabel en het NMBS-personeel verspreiden is niet altijd 
dezelfde waardoor verwarring bij de reiziger optreedt." 

"In de communicatie na het incident liet NMBS uitschijnen dat de situatie werd 
veroorzaakt door overmacht, maar dat ze uitzonderlijk toch compensaties zou 
uitbetalen. Dat was evenwel niet het geval. Er is geen extra geste gebeurd.” 

" De NMBS interpreteert Verordening 1371/2007 zo, dat er binnen de 3 maanden 
een antwoord moet zijn op de klachten. Hierdoor krijgen veel mensen als antwoord 
dat de informatievraag te laat is gebeurd omdat men niet meer aan de relevante 
informatie kan geraken. Er gebeurt trouwens ook geen nabehandeling van de 
klachten die NMBS ontvangt. Deze worden beantwoord en verder niets." 

De geringe gerichtheid op de klant wordt ook als een probleem naar voor gebracht. 

"De groep moet meer denken vanuit de klant. Er is wel een klantendienst en er zijn 
stakeholdersvergaderingen maar er wordt weinig naar geluisterd. Bij de 
klantendienst wordt een klacht beschouwd als een dossier dat moet behandeld 
worden en er wordt verder weing mee gedaan. Ik heb gesproken met mensen die 
op 27 juni personeel hoorden zeggen dat ze niet wisten wat doen en dat ze naar 
huis gingen gaan. Het is voor een buitenstaander verrassend dat mensen 
vertrekken tijdens een dergelijke crisis en daarbij schoolgroepen in nood 
achterlaten. De meeste treinbegeleiders trekken zich dit aan, maar geven aan dat 
ze zelden feedback krijgen over de problemen die zich dagelijks voordoen. " 

Daarnaast komen ook de vele praktische problemen aan bod. Zoals de problemen met 
klimaatgeregelde treinen en het wegslepen van treinen.  

"In sommige treinen waren er problemen met de airco. Er moet een manier worden 
gezocht om frisse lucht binnen te laten wanneer dit gebeurt. Een mogelijke aanpak 
is het sneller depanneren van de trein. De zoektocht naar een geschikte locomotief 
duurt soms lang en ook de technische hulpdiensten zijn door de toenemende 
centralisatie soms lang onderweg. Bemande reservelocomotieven op bepaalde 
plaatsen op het net kunnen een oplossing bieden, maar kosten uiteraard geld." 

" Er is geen materieel op overschot waardoor het onderhoud snel of minder 
frequent gebeurt. Het materieel moet robuuster zijn, en dit is niet altijd een 
probleem van verouderd materieel, maar ook van onderhoud." 

Volgens de deelnemers is het belangrijk dat een centralisering van de beslissingen gepaard gaat 
met een betere ondersteuning door softwaresystemen.  

"Er moet een softwaresysteem worden ontwikkeld dat simulaties maakt aan de 
hand van realtime informatie bij verstoord verkeer. Vroeger steunde men op 
ervaring. Door de centralisering valt dit weg en moet hiervoor vervanging gezocht 
worden. Deze ontwikkeling vraagt ook een nauwe samenwerking tussen de 
infrastructuurbeheerder en spoorwegondernemingen." 

"Traffic Control dient ruwe informatie te verzamelen zowel voor intern gebruik als 
voor externe aanlevering (reizigers, NMBS, enz.). " 

Aandacht is er ook voor nood- en crisisplanning. 

"Er moeten crisisoefeningen komen. Niet enkel met rampscenario's maar ook met 
gestrande reizigers." 

"Er bestaat geen concreet noodscenario voor het ontruimen van een trein. Dit is 
ook niet voorzien want volgens NMBS geeft men dan het signaal naar de reiziger 
dat de treinen niet veilig zouden zijn." 

Tot slot zijn er ook vele bemerkingen over de aansturing en organisatie van de NMBS-groep. 
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"Vroeger, wanneer er zich problemen voordeden in het station, was er één iemand 
verantwoordelijk en dat was de stationschef. Nu is er geen overkoepelende 
stationschef meer en zijn er drie verantwoordelijken die onderling moeten 
overleggen. Wanneer dit niet gebeurt krijgen sommige mensen geen opdracht en 
vertrekken ze zelfs midden een crisis." 

"De herstructurering in de drie vennootschappen wordt niet in vraag gesteld, maar 
de communicatielijnen tussen de drie vennootschappen zouden korter moeten 
worden.”  

"Momenteel krijgen de stakeholders informatie als de raad van bestuur een 
beslissing heeft genomen., Dan wordt dit meegedeeld. In Zwitserland wordt het 
transportplan 6 maanden op voorhand gepubliceerd en kunnen de stakeholders 
hun commentaar erop geven en wordt er gediscussieerd. In België wordt hierover 
geen debat gehouden met de samenleving. Dit hypothekeert de mobiliteit in 
België." 

"Er staat veel in het beheerscontract maar er zijn geen straffen wanneer het niet 
wordt nageleefd. Hierdoor worden de termijnen niet gerespecteerd." 

6.3.2 Vaststellingen 

− De belangenverenigingen bevestigen het gebrek aan informatie en aan 
klantgerichtheid. 

− Het ontbreekt volgens hen aan een betrouwbaar softwaresysteem dat rekening 
houdt met alle realtime gebeurtenissen op het net zodat men betere voorspellingen 
kan doen van de vertragingen. 

− De communicatie na het incident verliep moeizaam en weinig klantvriendelijk. 
− De verenigingen betreuren dat de maatregelen voorzien in de beheerscontracten 

niet toelaten het naleven van de afspraken af te dwingen. 

6.4 Personeel NMBS-groep 
De contactmomenten lieten toe vele uitspraken en standpunten te verzamelen, naast de meer 
feitelijke gegevens die toelaten de gebeurtenissen te beschrijven. Ze zijn hierna weergegeven per 
vennootschap. 

6.4.1 NMBS 

"Op 27 juni was er een uitzonderlijke drukte op het Belgische spoorwegnet. 
Enerzijds was er het normale pendelaanbod, anderzijds reden ook de 
seizoenstreinen, aangevuld met extratreinen vanwege een groot aantal 
reserveringen, onder andere voor uitstappen van scholen." 

“Het werd bijzonder druk: met twee telefoons en een GSM constant in gebruik was 
ik uitgeput na acht uur werken.” 

“De toegang tot het telefoonnummer van RDV is vaak geblokkeerd en het GSM-
verkeer zelf is ook vaak een probleem, want op zulke momenten telefoneert 
iedereen. Vroeger konden we rechtstreeks informatie opvragen bij het seinhuis. 
Dat ging sneller.” 

“De hele voormiddag was het al bijzonder druk door de gewijzigde dienstregeling. 
Honderden telefoontjes. Heel veel incidenten. Heel veel reizigers. Welkom in 
chaosland.” 
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“Vroeger waren Traffic Control en RDV diensten op niveau van de zone, dat was 
makkelijker, want ze konden sneller beslissen en afspreken. Ze kenden ook de 
lokale omstandigheden. Bij de centrale diensten is dat veel minder het geval.” 

“Waarom hebben niet alle diensten die op het terrein moeten tussenkomen bij een 
incident een interventiewagen met zwaailicht en sirene?, Dan zouden ze sneller ter 
plaatse zijn.” 

“Op het seinhuis hebben ze niet genoeg personeel om de informatie om te roepen 
of juist op de informatieschermen te zetten, het regelen van het treinverkeer is in 
dergelijke omstandigheden al een hele klus.” 

“Treinbestuurders en treinbegeleiders delen bij ons de lokalen. Je zit per slot van 
rekening ook samen in de trein.” 

“Misschien is het mogelijk dat treinbestuurders bij een dergelijke situatie in een 
exploitatie met beperkte snelheid kunnen rijden zonder de specifieke lijnkennis, op 
basis van de laterale seinen. Maar nu mag dat niet.” 

“Vroeger kon je beroep doen op een grotere pool van personeel bij een crisis. 
Iedereen behoorde tot hetzelfde bedrijf en had in het station dezelfde baas. Nu is 
men versnipperd en kan men moeilijker iets vragen aan iemand van de andere 
vennootschap.” 

“In dergelijke omstandigheden is er gebrek aan personeel. De ruimtelijke 
organisatie van de diensten vormt een bijkomend probleem, want je kan niet 
rechtstreeks communiceren. Je hebt steeds een telefoon nodig en op die 
momenten zijn de lijnen overbelast. We hebben een plan om dat op te lossen.” 

6.4.2 Infrabel 

 “We hebben te weinig technische mogelijkheden tot het inschatten van de positie 
van treinen op het netwerk op een omleiding. Hierdoor kunnen we geen correcte 
inschatting maken van de vertraging.” 

“In het nieuwe seinhuis is geen geld voor een groot panoptisch scherm waarop je 
een overzicht krijgt van de situatie in het hele district. Dat is in een dergelijke 
situatie toch wel een gebrek.” 

“Er was te weinig personeel om overal aanwezig te zijn. Ik begreep niet waarom de 
SPC geen praktische hulp bood bij het halen van water.” 

“Er was geen dienstwagen meer ter beschikking. Ik moest met de trein gaan naar 
de trein in nood.” 

“De diensten van de bovenleiding moeten steeds wachten op anderen vooraleer te 
beginnen. Zo lijkt het alsof we niet ons best doen, want we zijn steeds als laatste 
weg.” 

“We krijgen steeds minder tijd voor het onderhoud van de bovenleiding. ’s Nachts 
een viertal uur, maar dan moet je ook nog naar de plek rijden, kan het zijn dat het 
toch te hard regent en zijn er verschillende nachten die wegvallen doordat er ook 
andere werken zijn.” 

6.4.3 NMBS-Holding 

“De concessionaris heeft de cafetaria terug geopend ’s avonds. Het was de enige 
zaal die ter beschikking kon gesteld worden. ” 
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"Onze teams van Securail werken voor de drie vennootschappen wanneer zij 
hierom vragen. Op 27 juni werden onze mensen naar de probleemstations 
gestuurd om daar bijstand te bieden." 

"Het was niet duidelijk wie de leiding had in het station van Gent-Sint-Pieters. Er 
wa sin ieder geval te weinig personeel." 

"Wanneer wij het CIC69 verwittigen om een interventie te doen, krijgen we nadien 
zelden feedback hierover. Hierdoor kunnen wij onze mensen op het terrein niet 
laten weten of het probleem is opgelost of niet." 

6.4.4 Vaststellingen 

− Bij crisismomenten zijn er vaak te weinig personeelsleden die op korte termijn 
kunnen worden ingezet om bijstand te verlenen. Het personeelsbestand is 
versnipperd over de drie vennootschappen. Dat maakt gecoördineerd optreden niet 
evident. 

− De interne communicatie verliep moeilijk. Telefoonlijnen waren regelmatig bezet. 
Men meent dat de beslissingen  te ver van het terrein worden genomen. 

− Het ontbreken van logistieke hulpmiddelen bemoeilijkt de taak van sommige 
personeelsleden en beïnvloedt de snelheid waarmee kan opgetreden worden. 

− De feedback na een incident is belangrijk om uit te leren; die is er niet altijd in de 
samenwerking tussen de CIC (federale politie) en de NMBS-holding na een 
interventie. 

− Door de grotere drukte op het spoor wordt het moeilijker om het onderhoud te 
plannen. 

6.5 Derden 

6.5.1 Aandachtspunten 

“We zouden beter inzicht moeten hebben in organisatorische en technische 
aspecten van het treinverkeer om effectiever te kunnen optreden. Voor ons als 
brandweermannen is het bijvoorbeeld niet duidelijk op welke manier een trein best 
geëvacueerd kan worden, hoewel het wel onze taak is.Aangezien de reizigers al 
begonnen waren met het verlaten van de trein, bleef er geen andere keuze dan ze 
verder te begeleiden naar de plaats die al de facto gekozen was, maar misschien 
niet optimaal was. Afspraken met de NMBS-groep zouden nuttig zijn.” 

 “De treinbegeleidster kon ons niet zeggen hoeveel mensen precies op de trein 
zaten.” 

"We hebben er geen duidelijk idee van wie het aanspreekpunt is voor de 
hulpdiensten bij de NMBS-groep. Hoewel we bij contacten steeds te horen krijgen 
van Infrabel dat Infrabel het aanspreekpunt is, bleek dit in de praktijk moeilijk 
werken." 

"We kwamen ter plaatse in het station van Gent-Sint-Pieters en we vonden geen 
personeel dat beslissingen kon nemen en ons informatie kon bezorgen. Veel 
informatie die we gekregen hebben op 27 juni kwam via de contacten van de 
spoorwegpolitie" 

"Uit de ervaring van 27 juni en andere spoorwegincidenten blijkt dat de 
samenwerking tussen ons en de NMBS-groep niet optimaal verloopt. We hebben 

                                                
69 Communicatie en InformatieCentrum (Federale Politie) 
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dikwijls het gevoel dat de NMBS-groep ons als indringers beschouwt, terwijl we er 
zijn om bijstand te verlenen en te helpen. Om deze taken te kunnen uitvoeren 
hebben wij nood aan informatie die we momenteel niet altijd krijgen." 

"We zijn vragende partij om door de NMBS-groep al verwittigd te worden indien de 
kans bestaat dat er zich problemen zullen voordoen. Hierdoor kan er een 
vooralarm worden afgekondigd waardoor we ons beter kunnen organiseren. We 
worden liever een keer te veel gewaarschuwd dan te weinig en liever vooraf dan te 
laat." 

"De gemeentelijke fase van het NIP werd afgeblazen omdat Traffic Control zei dat 
er geen problemen meer waren op het netwerk. Dat gold misschien wel voor de 
treinen die een voorspelbaar verloop hadden. Nadien kwamen evenwel nog treinen 
aan in Gent-Sint-Pieters met reizigers die nood hadden aan medische bijstand. Het 
riep herinneringen op aan een eerder incident. Daar gaf Traffic Control een spoor 
vrij voor treinverkeer aan normale snelheid ook al liepen er brandweerlui vlak 
naast." 

6.5.2 Praktische suggesties. 

"Tijdens crisismomenten is er voor de hulpdiensten nood aan één aanspreekpunt 
voor de NMBS-groep met een overkoepelende bevoegdheid om de informatie bij 
de drie vennootschappen in te winnen. Misschien kan de NMBS-groep overwegen 
in dergelijke situaties een lokale crisiscel op te richten die beslissingen kan nemen 
en die in contact staat met een vertegenwoordiger in de crisiscel in het 
gemeentehuis." 

"Naarmate de avond vorderde, bemerkten we steeds minder personeel van de 
NMBS-groep op het terrein. Normaal mag je toch verwachten dat als de zaken 
ernstig zijn en ernstiger worden dat je dan meer personeel ter plaatse stuurt of 
ervoor zorgt dat de mensen die aanwezig zijn langer kunnen werken. Het zou 
interessant zijn indien de NMBS-groep personeel zou hebben met een wachtdienst 
dat kan bijspringen in een dergelijke situatie. Die mensen zouden dan de 
noodplanning van het bedrijf en de algemene noodplanning van de hulpdiensten 
moeten kennen. Hierdoor zou de samenwerking tussen de NMBS-groep en de 
hulpdiensten veel vlotter kunnen verlopen." 

"Bij incidenten is het ook aangewezen dat de NMBS-groep een crisisnummer zou 
oprichten. Nu belden bezorgde ouders van kinderen naar de dienst 100 maar deze 
dienst kon geen bijkomende informatie bezorgen en is niet het juiste kanaal.." 

"Het is belangrijk om de communicatie met de pers beter te organiseren, in het 
belang van zowel de hulpdiensten als de pers. Indien er een persverantwoordelijke 
aanwezig is, kan deze overleg plegen met discipline 5 van de hulpdiensten 
waardoor de pers samen kan worden opgevangen en geïnformeerd." 

" Tijdens een crisismoment zou het niet mogen uitmaken wiens bevoegdheid het is 
om water naar de reizigers te brengen op de perrons. De reizigers die hulp nodig 
hebben moeten centraal staan." 

6.5.3 Vaststellingen 

− De hulpdiensten en de civiele overheid hebben nood aan een duidelijk 
aanspreekpunt binnen de NMBS-groep, betere informatie en een betere afstemming 
tussen alle partners.  

− De doorstroming van informatie naar de hulpdiensten en de onderlinge 
communicatie gebeurde niet op een vlotte manier. Tussen hulpdiensten en de 
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NMBS-groep bestaan vaak misverstanden. Een duidelijke taakverdeling kan 
dergelijke misverstanden uit de weg helpen. 

− Er was gebrek aan duidelijkheid omtrent leiding en verantwoordelijkheid. Er is bij de 
NMBS-groep geen duidelijk aanspreekpunt voor de hulpdiensten. 

− De NMBS-groep beschikt op dergelijke momenten niet over voldoende snel 
inzetbaar personeel.  
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7 Organisatiecultuur 

7.1 Robuustheid 
Was het een samenloop van toevallige omstandigheden die op 27 juni leidde tot de problemen? 
Of kan men dergelijke incidenten voorkomen en zich wapenen tegen hun gevolgen? 

Falende componenten vallen het eerst op: een defecte trein, een gebroken bovenleiding, een 
overbelaste telefoonlijn enz. Concrete maatregelen op niveau van falende fysieke of 
organisatorische componenten lijken daardoor het eerst aan de orde. Maar ze zijn niet de enige 
oplossing. Door oplossingen te zoeken voor een bepaald falen introduceert men redundantie en 
werpt men soms (veiligheids)barrières op die systemen vaak nog complexer maken dan ze voor 
het normaal/optimaal functioneren nodig zijn, en meestal ook duurder.  

Men kan er ook naar streven dat het systeem minder snel en minder ver uit evenwicht raakt 
wanneer de omstandigheden moeilijk worden en sneller terugkeert naar een normale toestand 
achteraf. Men noemt dit absorptierobuustheid en herstelrobuustheid. In een robuust systeem zal 
de secundaire impact op andere onderdelen van het systeem beperkt zijn. 

Robuustheid stimuleren betekent anticiperen op moeilijkheden en op hun oplossing, te beginnen 
bij het concept en het ontwerp. 

7.2 Klantgerichtheid 
Naast robuustheid dient ook de aandacht voor de klant en zijn behoeften een centraal 
aandachtspunt te blijven binnen de NMBS-groep. In crisissituaties is, naast de concrete materiële 
behoeften, de communicatie essentieel. 

De reiziger verwacht dat hij ernstig genomen wordt. Een zware verstoring is niet alleen een 
logistiek probleem, maar betreft reizigers, mensen, die met respect behandeld willen worden. 

In het bijzonder wil hij voor en tijdens zijn reis geïnformeerd worden over de reismogelijkheden bij 
wijziging van de dienstregeling. Hij wil zijn tijd optimaliseren en niet de gevangene zijn van het 
vervoersysteem. 

Voorkomen is beter dan genezen. De reiziger komt liever niet terecht in een verstoord verkeer. 

− Voor hij zich naar het station begeeft, wil hij al informatie over de actuele 
verstoringen en de mogelijke impact op zijn reisweg, bijvoorbeeld door een SMS-
bericht, het internet of de radio indien het een bijzonder grote verstoring betreft 
(vergelijk dit met de informatie over files op bepaalde radiozenders). Hij kan dan 
immers zijn vertrek uitstellen, zijn reisweg wijzigen, een andere modus kiezen, een 
andere activiteit plannen, enz..  

Wanneer de reiziger toch in een ernstig verstoorde situatie terechtkomt, heeft hij verwachtingen 
betreffende communicatie. 

− Wanneer hij op het perron staat wil hij ook geïnformeerd worden, via 
informatieschermen en via luidsprekers, omdat hij ook hier nog keuzes kan maken. 

− In de trein wil hij geïnformeerd worden over de actuele toestand, opnieuw om voor 
het verdere verloop van zijn reisweg zelf beslissingen te kunnen nemen en 
afspraken te kunnen maken. 

− Hij verwacht dat de informatie coherent en consistent is, onafhankelijk van het 
kanaal (website, SMS, trein, perron audio, perron visueel, enz.) en een duidelijke 
inschatting van de te verwachten vertraging geeft. 
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− Hij verwacht dat er hulp is om na te gaan wat de keuzes zijn in de nieuwe context, 
bijvoorbeeld het nemen van een andere reisweg. 

Tot slot helpt een duidelijke communicatie achteraf. 

7.3 Anticiperen op potentiële problemen 

7.3.1 Proactieve aanpak van spitsdagen 

Het einde van juni is traditioneel een drukke periode. Er wordt bijkomend materieel ingezet dat niet 
courant gebruikt wordt. Er zijn vele reizigers op de trein die niet gewoon zijn om met de trein te 
reizen, onder wie veel kinderen. Het lijkt evident dat men dan probeert om de problemen die men 
kan verwachten vooraf in te schatten en dat men de nodige voorzorgsmaatregelen treft.  

Moeilijkheid is uiteraard dat, zeker in die periode, de vervoersvraag sterk afhangt van de 
weersomstandigheden. Verder is het reserveren van zitplaatsen eerder de uitzondering dan de 
regel. Een inschatting maken van het aantal reizigers is bijgevolg moeilijk. 

Rekening houden met weersvoorspellingen is dan ook een aanrader om paraat te staan met de 
gepaste aanpak. Daarnaast kan ook het aantal reserveringen voor groepen en personen met 
beperkte mobiliteit een indicator zijn voor de te verwachten vraag. 

Bij een proactieve aanpak kan men denken aan: 

− Het voorzien van wachtdiensten voor personeel dat kan opgeroepen worden ter 
versterking of dat kan blijven na de diensturen. Hierbij dient de aandacht te gaan 
naar bijkomende prestaties in het kader van de reizigersbewegingen (begeleiding 
van groepen, hulp aan reizigers, klantentelefoon, enz.) en van mogelijke technische 
storingen (helpdesk, technisch personeel voor het herstellen en hulpelementen, 
enz.). Die hebben op een drukke dag immers een veel grotere impact op de verloren 
tijd bijvoorbeeld, gezien het grote aantal reizigers. Daarbij past een duidelijke 
communicatie naar het personeel over prestatie van overuren bij situaties zoals op 
27 juni. 

− Meer personeel voorzien op de treinen en in de stations voor onthaal van de 
reizigers. Er zijn niet alleen meer reizigers, het zijn ook reizigers die meer vragen 
kunnen hebben dan de pendelaar. Men kan hierbij denken aan bijkomend personeel 
met een veiligheidsfunctie zoals onderstationschefs en treinbegeleiders, Daarnaast 
kan men ook de mogelijkheid onderzoeken om personeel meer multifunctioneel op 
te leiden, zodat er op dergelijke dagen een grotere pool is aan beschikbare 
personeelsleden voor het uitvoeren van opdrachten zoals het begeleiden van 
groepen, het uitdelen van water, het geven van informatie, het vrijhouden van 
zitplaatsen voor rolwagengebruikers of groepen op de trein, enz. Dit zou het 
veiligheidspersoneel in de trein en op de perrons kunnen ontlasten, zodat ze meer 
aandacht kunnen hebben voor hun kerntaken. 

− Ervoor zorgen dat er steeds, en zeker tijdens de zomer, snel en voldoende water 
kan verdeeld worden, hetzij door zelf voorraden aan te leggen, hetzij door hiervoor 
contracten af te sluiten met privé partners of de civiele bescherming bijvoorbeeld.  

− Voorzien van een duidelijke communicatie naar het grote publiek toe over de 
mogelijke wachttijden en de mogelijke geringe beschikbaarheid van zitplaatsen en 
het aanduiden van alternatieven, zoals vertrekken buiten de spits. 
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7.3.2 Proactieve aanpak bij bijzondere 
weersomstandigheden 

De proactieve aanpak bij spitsdagen kan uitgebreid worden met specifieke maatregelen wanneer 
men bijzondere weersomstandigheden70 verwacht, zoals heel warm weer, storm, sneeuwval, enz. 
Hierbij kan men bijvoorbeeld denken aan het beschikbaar hebben van een alternatieve, meer 
robuuste dienstregeling die vooraf ook aan de klanten bekend gemaakt wordt, zodat zij eventueel 
hun reis kunnen herplannen.71 

Het Hulpplan bij noodweer72 bestaat momenteel enkel voor het knooppunt Brussel. Het houdt in 
dat er een aangepaste treindienst wordt voorzien, die het aantal omleggingen van wissels en het 
aantal treinen beperkt.  

7.3.3 Voorzien van de potentiële impact van belangrijke 
wijzigingen  

Bij het plannen van belangrijke wijzigingen in het eigen systeem, zoals het aanpassen van 
informaticatoepassingen, dient men rekening te houden met de mogelijke vervoersvraag in die 
periode en met andere wijzigingen in het systeem die gelijktijdig gebeuren, zoals het aanpassen 
van de dienstregeling. Men kan de periode dan misschien anders kiezen ofwel een betere 
ondersteuning voorzien. 

7.3.4 Tijdig informeren van de hulpdiensten 

De hulpdiensten zijn duidelijk vragende partij om zo vroeg mogelijk ingelicht te worden door de 
NMBS-groep indien deze verwacht dat er situaties kunnen ontstaan (risico hoger ingeschat dan 
normaal) waarbij hun interventie nodig zal zijn (paraat staan). Voor een dag als 27 juni zou men 
bijvoorbeeld op basis van de ervaring, de reserveringen en de weersvoorspellingen de provinciale 
ambtenaren verantwoordelijk voor de noodplanning al in de loop van de voorgaande dagen op de 
hoogte kunnen brengen van een verhoogd risico. 

Wanneer zich dan een situatie voordoet zoals op maandag 27 juni, kunnen zij hun personeel 
doelmatiger laten tussenkomen, van bij een lager niveau van ontreddering. Indien een 
tussenkomst uiteindelijk niet nodig zou blijken, heeft dit geen verder effect. 

7.4 Voorkomen van incidenten 

7.4.1 Betrouwbaarheid en standaardisering 

De verstoringen die optreden worden onder meer veroorzaakt door een falen van het rollende 
materieel of de infrastructuur. In juni 2011 was 30% van de vertragingen toe te schrijven aan 
problemen met materieel of tractie en 20% aan bovenleiding, seininrichting en sporen.73 

De betrouwbaarheid heeft te maken met de leeftijd van de componenten (dus ook met hun tijdige 
vernieuwing), met hun onderhoud en met het systeem waartoe ze behoren en waarbinnen ze 
functioneren (exploitatie, beheer). 

                                                
70 http://www.spoorweer.nl/, http://www.prorail.nl/Publiek/seizoenen/Pages/Weersverwachting%20spoor.aspx  
71 Dit is de aanpak die recent ook in Nederland is voorgesteld. 
72 HPS = Hulp-plan-secours Bron: Handboek van de treinbegeleider, NMBS Mobility B-MO 11, Deel IV – veiligheid van de 
treinen – punt 5.7.4 
73 Infrabel: maandelijkse stiptheidstatistieken maand juni 2011 
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Ook een verbetering van de standaardisering kan meespelen bij het voorkomen van verstoringen. 
Hoe meer mensen vertrouwd zijn met de werking, hoe meer automatismen ze kunnen aanleren. 
Dat is zeker van belang bij een grote instroom van nieuwe personeelsleden. 

7.4.2 Rollend materieel 

Een deel van het rollende materieel is einde levensduur. Vervanging is noodzakelijk maar verloopt 
om diverse redenen trager dan gepland. Dit maakt onderhoud duurder, meer frequent noodzakelijk 
en minder effectief. Door het sterk toegenomen gebruik is er bovendien ook steeds minder tijd om 
het materieel uit dienst te nemen voor onderhoud of voor vernieuwing. Dit is een bijkomend 
argument om ook aandacht te hebben voor een uitbreiding van het park. 

Bij de aankoop dienen betrouwbaarheid, robuustheid en onderhoud belangrijke aandachtspunten 
te zijn, naast de functionaliteit van het materieel.  

De aankooppolitiek in het verleden en de leeftijd van het materieel hebben tot gevolg dat een 
breed gamma aan types gebruikt wordt.  

Standaardisering heeft belang op diverse niveaus: benutting van capaciteit op het net, onderhoud, 
tussenkomst bij problemen, opleiding en permanente vorming van het personeel en het 
gebruiksgemak voor de reiziger. 

7.4.3 Infrastructuur 

Bepaalde onderdelen van het spoornet zijn einde levensduur. De komende jaren dient men de 
juiste prioriteiten te stellen voor onderhoud en vervanging. Hierbij dient rekening gehouden te 
worden met de mogelijke impact van een verstoring en dus bijvoorbeeld met het gebruik op een 
lijn of de mogelijke gevolgen op andere lijnen. 

De groeiende drukte op het net heeft evenwel tot gevolg dat er slechts beperkte tijdsvensters 
beschikbaar zijn voor onderhoud en vervanging, en dat er tegelijkertijd meer sleet is door een 
intenser gebruik. De uitbreidingsinfrastructuur in opbouw, zoals een derde en vierde spoor op 
strategische spoorvakken, zal in de toekomst een betere planning van deze onderhouds- en 
vernieuwingswerken toelaten. 

Bij het onderzoek ging de aandacht vooral naar de bovenleiding. De aankooppolitiek in het 
verleden heeft tot gevolg dat er een breed gamma aan uitvoeringswijzen te vinden is op het net. 
Dat heeft implicaties voor het in voorraad houden van onderdelen, de opleiding van personeel en 
de tussenkomst bij problemen. Bij vervanging en bij nieuwe investeringen is standaardisering een 
belangrijke vereiste. Dit zal een invloed hebben op onderhoud en betrouwbaarheid, maar 
evenzeer op een snellere afhandeling van verstoringen. 

Ook de invoering van nieuwe technologie kan voor problemen zorgen. Het is bijvoorbeeld 
gebleken dat bliksem een veel grotere impact heeft op de moderne elektronica dan op de 
vroegere technologie, met bijvoorbeeld sneller storingen in seinen voor gevolg. De gevolgen zijn 
dus vaak groter dan vroeger. Het is belangrijk erover te waken dat nieuwe technologieën 
voldoende getest zijn op betrouwbaarheid.  

7.4.4 Impact van klimaatverandering 

Met de dag nemen meer en meer economische sectoren de klimaatverandering ernstig en dit zou 
ook zo moeten zijn in de spoorsector. Deze gaat terecht prat op het feit dat het spoorvervoer een 
klimaatvriendelijke vervoersmodus is en dus actief bijdraagt aan het voorkomen van 
klimaatverandering. Desondanks is er een al zekere wijziging waar te nemen in het klimaat. 
Sommige sectoren bereiden zich hierop al voor. Ook de spoorwegsector zou, niet morgen maar 
vandaag, paraat dienen te staan om adequaat te reageren op meer variabele en extreme 
weersomstandigheden, zoals hoge/lage temperaturen, hevige regen- en hagelbuien, heftige 
onweders, sneeuwperioden, zachte winters, enz.  
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Een grotere aandacht voor de impact van klimaatwijziging bij beslissingen over investeringen in 
rollend materieel en in infrastructuur lijkt aangewezen. 

7.5 Beperken van de impact 

7.5.1 Netwerk 

De verschillende incidenten op lijn 50A, zowel in de buurt van Brugge als in de buurt van Brussel, 
hadden een enorme impact op het spoorverkeer. De infrastructuurwerken in uitvoering - een derde 
en vierde spoor op strategische spoorvakken van de lijn 50A - zullen in de toekomst bij incidenten 
een betere herschikking van het treinverkeer toelaten. Wanneer een van de vier sporen, gewild of 
ongewild, buiten dienst is, kan immers het resterende verkeer op drie andere sporen herschikt 
worden. Ook technische ingrepen, zoals het onafhankelijk van elkaar ophangen van de 
bovenleiding op verschillende naast elkaar gelegen sporen kan hiertoe bijdragen, omdat dan de 
kans verkleint dat nevenliggende sporen effecten ondervinden wanneer een bovenleidingbreuk 
plaatsvindt. Door in lengterichting eveneens een strikte scheiding tussen de bovenleidingsecties 
toe te passen, blijft de getroffen zone beperkt in lengte.  

Een situatie als op 27 juni waarbij een spoor niet beschikbaar is, zou aanzienlijk beter 
beheersbaar geweest zijn indien de sporen 3 en 4 van lijn 50A tussen Gent en Brugge al in dienst 
waren genomen. Een omleidingsreisweg hoefde wellicht niet gebruikt te worden, zodat de 
lijnkennis van bestuurders geen probleem gevormd zou hebben. Daarnaast zouden de rittijden 
niet veel verlengen en beter voorspelbaar zijn, met voordelen voor reizigers en personeel. Het 
wegslepen en het herstellen zouden ook sneller kunnen verlopen. 

De robuustheid van het netwerk is een bijkomend argument om de aanleg van dergelijke 
infrastructuur niet uit te stellen. Deze baat verschuift dan immers ook in de tijd. 

7.5.2 Dienstregeling 

De dienstregeling zoals ze nu is opgevat, is gebaseerd op een basisdienst die gaandeweg is 
uitgebreid, naargelang de behoefte aan bijkomende verbindingen of aan een hogere frequentie op 
een verbinding voor het groeiende aantal reizigers. Het resultaat is een dienstregeling met vele 
soorten treinen (IC, IR, P, L, ICT, enz.) die op de verschillende verbindingen dan vaak nog een 
verschillende invulling krijgen. Dit is een situatie die bij “normaal” verloop niet zonder problemen is 
voor reiziger en personeel. In een chaotische situatie maakt ze het zoeken naar oplossingen 
moeilijker. Op diverse plaatsen in het netwerk is er ook een capaciteitstekort waardoor de 
vertragingen zich snel verspreiden. 

In een dergelijke context vormt de combinatie van extratreinen, een groot aantal reizigers, 
afgeschafte treinen en de hoeveelheid incidenten een probleem om de dienstregeling te kunnen 
uitvoeren. 

Een meer robuuste dienstregeling zou toelaten om minder ver uit evenwicht te gaan en sneller 
terug te keren naar een acceptabele toestand, waarbij het voor personeel en reiziger duidelijk blijft 
wat kan verwacht worden. Bij de invoering van het nieuwe vervoersconcept dat NMBS voorbereidt 
dient dit aspect een belangrijk aandachtspunt te zijn. 

Daarnaast kan men zich de vraag stellen of niet gezocht moet worden naar manieren om naar een 
“vereenvoudigde” dienstregeling over te gaan die bij sterke verstoring een basisdienst kan leveren. 
Dit soort alternatieve, meer robuuste dienstregeling kan ook proactief in werking gesteld worden 
wanneer men moeilijkheden verwacht. (zie 7.3.2) 

Momenteel wordt gebruikgemaakt van lange verbindingen (bijvoorbeeld Oostende-Eupen) die 
bijna heel het land doorkruisen. Dat is gemakkelijk voor de reiziger die niet moet overstappen. Het 
heeft ook nadelen. Een incident aan de ene kant van het land heeft een invloed tot aan de andere 
kant van het land. De treinen die herbenut worden lopen ook op hun terugweg vertraging op. 
Personeel raakt moeilijk ter plaatse. Door gebruik te maken van kortere verbindingen zou men 
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deze impact verkleinen. Dit vereist natuurlijk een meer flexibele reiziger die bereid is om meer over 
te stappen en een perfecte aansluiting van de dienstregelingen of een hoge frequentie om de 
wachttijden te beperken. Ook dit aspect verdient aandacht in het nieuwe vervoersconcept. 

7.5.3 Station en perron 

In situaties van verstoord verkeer en vele reizigers die stranden in een station spelen het ontwerp 
van het station, in de ruime zin van het woord (stationsgebouw, perrons, toegang tot de perrons, 
concessies, enz.) en de aangeboden diensten een rol. 

Onderdoorgangen zoals bij het nieuwe station in Brugge bijvoorbeeld, kunnen bijdragen aan een 
betere opvang van de reizigers. Liften, zoals die voorzien worden in nieuwe stationsontwerpen, 
kunnen een logistieke rol spelen bij het verdelen van water, maar dat kan evengoed met 
toegangshellingen, die bovendien een grotere robuustheid hebben. Dergelijke aspecten verdienen 
aandacht bij het ontwerp van stations. 

Ook de dienstverlening door concessiehouders van sanitaire voorzieningen en cafetaria is 
belangrijk bij de opvang van gestrande reizigers. Hun contracten met de NMBS-Holding dienen 
afspraken te bevatten over de openingsuren en de prijs van de dienstverlening in dergelijke 
omstandigheden. 

Aanvullend en zonder een vervanging te zijn voor de bedeling van water bij grote vertraging, kan 
het plaatsen van waterfonteintjes bijdragen aan meer comfort voor de reiziger en preventie van 
uitdroging. Ze kunnen ook gebruikt worden voor waterbedeling met bekertjes. In de kuststations 
zou men kunnen nagaan of de installatie van vernevelaars, die reizigers afkoelen vooraleer ze op 
de trein stappen bij warme dagen, een oplossing kan bieden. 

Voor reizigers en hulpdiensten is het lastig te begrijpen wie in een station verantwoordelijk is voor 
wat. Zeker in crisissituaties is dat een belangrijke factor die het wederzijdse onbegrip in de hand 
werkt. Bovendien beschikt iedere vennootschap, althans in de grotere stations, nu over slechts 
een deel van de aanwezige personeelsleden en kan ze niet het geheel aansturen. Het verdient 
aanbeveling na te gaan of hiervoor duurzame oplossingen bestaan. In eerste instantie kan dit 
gaan over duidelijke afspraken over verantwoordelijkheden, samenwerking en wederzijdse hulp. 
Men kan onderzoeken of, naar buitenlands voorbeeld waar dit vaak de infrastructuurbeheerder is, 
één enkele beheerder en/of eigenaar voor alle publieke ruimten een meer heldere situatie kan 
scheppen. In dergelijke situaties is de verantwoordelijke duidelijk en beschikt die ook over meer 
personeel om in te zetten. 

7.5.4 Rollend materieel 

Het gebrek aan autonome koeling van rijtuigen werd ervaren en gesignaleerd als zijnde een groot 
probleem. 

Bij het onderzoek stelden we vast dat op 27 juni in verschillende treinen de klimaatregeling niet 
werkte. Dit was een reden om de treinen af te schaffen. Wanneer de trein toch rijdt, komen de 
passagiers in een heel oncomfortabele positie terecht. De klant verwacht dat juist in dergelijke 
extreme omstandigheden de klimaatregeling perfect werkt en dat er zo nodig andere 
mogelijkheden zijn om te verluchten. Reizigers die in uiterste nood de noodopening gebruiken en 
de trein in volle baan verlaten creëren immers potentieel gevaarlijke situaties. 

Onderzoek naar technische oplossingen bijvoorbeeld ramen die de treinbegeleider mechanisch of 
elektrisch kan openen en betere afspraken, bijvoorbeeld omtrent het gecontroleerd openen van 
deuren, is hier zeker aan de orde. Men zou ook kunnen denken aan het stallen van rijtuigen in 
overdekte bundels, om de initiële opwarming van de rijtuigen tegen te gaan74. 

                                                
74 Dit is misschien ook op ander vlakken een pluspunt: lagere warmteuitstraling in de winter, en dus minder koude rijtuigen, 
minder veroudering door klimatologische omstandigheden, groene daken, minder energieconsumptie door klimaatregeling, 
enz. 
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Op de treinen is momenteel geen voorziening voor drank of snacks voorhanden. Men kan 
onderzoeken of hier in de huidige maatschappelijke context niet opnieuw vraag naar is, en 
bijvoorbeeld overwegen om bijvoorbeeld drankautomaten aan boord te plaatsen. In dat geval zou 
er al een basisvoorziening van drank aan boord zijn bij verstoring. 

7.5.5 Lijnkennis treinbestuurders 

Treinbestuurders beschikken over een attest van lijnkennis en de baanvakken staan waarop ze 
mogen rijden. Wanneer bij een incident het gebruik van een omleidingsreisweg noodzakelijk is, 
dan moet Infrabel nagaan of de treinbestuurder over de juiste lijnkennis beschikt om op deze 
omleidingsreisweg te rijden.  

− Men dient na te gaan wat de voor- en nadelen zijn om treinbestuurders, zoals in 
sommige andere Europese landen het geval is, bij problemen aan verminderde 
snelheid te laten rijden op lijnen waarvoor de treinbestuurder geen attest van 
lijnkennis heeft. Hierdoor kan het treinverkeer worden verdergezet, weliswaar aan 
verminderde snelheid, en moet er niet voor elke trein worden nagegaan of de 
treinbestuurder de lijnkennis bezit. 

− Er dient een verbeterde en meer toegankelijke uitwisseling van de lijnkennis en de 
materieelkennis van de bestuurders tussen alle actoren betrokken bij het regelen 
van het treinverkeer uitgewerkt te worden. 

7.6 Verbeteren van de opvolging 
Over belangrijke incidenten worden relazen opgesteld door Traffic Control van Infrabel. Ze worden 
aangevuld met informatie van RDV en eventuele andere betrokken partijen. Deze relazen zijn 
vaak niet echt nauwkeurig. Een van de oorzaken is het gebrek aan standaardisering in 
terminologie en schrijfstijl. Verdere automatisering zou het proces van opstellen kunnen versnellen 
en de resultaten duidelijker en makkelijker interpreteerbaar maken.  

De informatie dient zo opgemaakt te worden dat ze statistisch gebruikt kan worden om bij te 
dragen aan het evalueren en verfijnen van het beleid. Men kan zich voorstellen dat de relazen ook 
gekoppeld worden aan een Geografische InformatieSysteem (GIS).. 

Traffic Control werkt momenteel aan de verdere automatisering. Deze inspanning dient zeker 
ondersteund te worden. 

Het lijkt noodzakelijk dat ook NMBS soortgelijke relazen opmaakt betreffende reizigersincidenten 
in de trein of in de stations die niet noodzakelijk door Traffic Control worden opgenomen.  
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8 Organisatiestructuur 

8.1 Communicatieketens en beslissingsketens 

8.1.1 Afweging tussen beslissingen op decentraal en 
centraal niveau 

In de huidige structuur is er een sterke nadruk op het centrale beslissingsniveau. Op decentraal 
niveau heeft men in sommige gevallen van verstoord verkeer evenwel een beter zicht op de 
gebeurtenissen. Het lijkt daarom interessant om na te gaan of sommige bevoegdheden kunnen 
overgeheveld worden naar het zonale niveau.  

Met name stelt zich de vraag of een andere verdeling van beslissingsverantwoordelijkheden in de 
praktijk een beter resultaat zou geven in een dergelijke ontregelde toestand, met betrekking tot de 
snelheid waarmee beslissingen genomen en gecommuniceerd worden en de kwaliteit van de 
beslissingen, bijvoorbeeld de mate dat ze dienen herroepen te worden. 

Een toetsing is nodig met andere sectoren waarin realtimebeslissingen evenzeer een cruciale rol 
spelen; dit kan door benchmarking met andere beheerders in het buitenland, 
hulpverleningsdiensten, defensie, enz..  

8.1.2 Operationele samenwerking  

Het lijkt aangewezen de operationele samenwerking tussen Infrabel en de 
spoorwegondernemingen in het algemeen en NMBS Mobility in het bijzonder beter te stroomlijnen. 
Dit moet uiteraard gebeuren binnen de perken van de Europese en Belgische wetgeving over de 
scheiding tussen de infrastructuurbeheerders en de spoorwegondernemingen. 

Op centraal niveau kan de mogelijkheid onderzocht worden een liaison van RDV bij Traffic Control 
te voorzien of omgekeerd, met toegang tot de toepassingen van zowel NMBS als Infrabel om 
sneller over alle informatie over het verkeer van haar eigen treinen te kunnen beschikken. Men 
kan nagaan of er mogelijkheden zijn om Traffic Control op een betere manier te huisvesten in een 
nieuw gebouw of een vernieuwde inrichting die beter tegemoet kan komen aan de praktische 
eisen nu en in de toekomst. Voor NMBS zal er ook een vlotte communicatie moeten voorzien, 
bijvoorbeeld tussen de tractieverdeler en RDV. 

Ook op gedecentraliseerd niveau kan gedacht worden aan een betere samenwerking tussen de 
spoorwegonderneming en GBI-N van Infrabel. Men zou een communicatieverantwoordelijke van 
de spoorwegonderneming kunnen voorzien bij het seinhuis, die de communicatie met de diensten 
van NMBS - ROR, bureau operaties, permanentie treinbegeleiding en permanentie 
treinbestuurders - verzorgt.  

Men zou er verder kunnen aan denken om de werkplek van de gedecentraliseerde diensten van 
NMBS Mobility meer systematisch ruimtelijk te concentreren, zodat de onderlinge communicatie 
vlotter kan verlopen, zonder gebruik van telefoon. 

8.1.3 Communicatie met de reiziger  

Men kan zich zelfs afvragen of de hiervoor genoemde communicatieverantwoordelijke van de 
spoorwegonderneming op het seinhuis dan ook verantwoordelijk zou gesteld kunnen worden voor 
de communicatie naar de reiziger toe op het perron en in het station of de stopplaats. Op die 
manier zou de spoorwegonderneming een betere controle verkrijgen over de communicatie met 
de reiziger, zowel in de trein als op het perron. Naar de reiziger toe geeft dit een duidelijke situatie 
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en de onderneming kan dan zelf beslissen welk personeel ze daarvoor inzet, welke opleiding ze 
voorziet en hoe ze de boodschappen integreert met de boodschappen in de trein.  

In de bestaande situatie dienen Infrabel en NMBS Mobility beter te overleggen welke 
kwaliteitseisen ze stellen aan de informatie naar de reiziger toe en hoe ze die kwaliteit willen 
garanderen en meten, zowel in normale omstandigheden als bij verstoord verkeer. 

8.1.4 Modernisering van de procedures 

Sommige communicatieprocedures lijken voor de leek archaïsch – zo bijvoorbeeld het aftekenen 
door de treinbestuurder van bepaalde documenten die door Infrabel aangeboden worden. Men 
moet nagaan of dit kan gebeuren op een manier die even effectief is, maar misschien efficiënter 
zowel naar tijdsgebruik toe van de bestuurder als van de persoon die de papieren documenten 
bezorgt. 

De tweede stap in het European Train Control System (ETCS-2) dat de huidige 
veiligheidssystemen zal vervangen heeft een aantal functionaliteiten die dit kunnen opvangen, wat 
een bijkomende reden vormt om dit snel in te voeren. 

8.2 Incidentmanagement 
Wanneer zich een incident heeft voorgedaan, dan dient men dit zo spoedig mogelijk te 
identificeren, te communiceren naar de betrokkenen, aan te pakken en op te lossen, rekening 
houdend met treinverkeer en reizigers. Samenvattend kan men dit incidentmanagement noemen. 
Dit heeft een belangrijke logistieke poot, maar berust evenzeer op goede communicatie en 
onderlinge afspraken. 

8.2.1 Op het terrein 

− Voorzien van een kenmerkende kledij die de verantwoordelijken van de NMBS-
groep herkenbaar maakt voor reizigers en hulpdiensten, ook in een grote massa. 
Een armband geeft te weinig zichtbaarheid.  

− Wanneer een averij zich uitstrekt over een grote afstand, de mogelijkheid voorzien 
om meer dan één persoon van Infrabel uit te sturen. 

− Prioritaire voertuigen inzetten om snel ter plaatse te geraken, ook wanneer het 
eerder de snelle inschatting en oplossing van een situatie betreft, dan de veiligheid. 

− Goede communicatie op het terrein door de beschikbaarheid van 
communicatiemiddelen die voldoende kwaliteit leveren. GSM alleen is niet 
voldoende. Andere communicatiemiddelen, afhankelijk van de situatie, zoals 
walkie talkie, radioverbinding, satelliettelefoon, toegang tot het communicatienetwerk 
van de hulpdiensten (Astrid), internetcommunicatie, GSM-R, enz. dienen onderzocht 
te worden op hun bruikbaarheid en de mogelijkheid tot onderlinge afstemming van 
de systemen binnen de NMBS-groep en met de hulpdiensten. 

8.2.2 Snelle interventie bij wegslepen geblokkeerde trein 

− Onderzoeken of de criteria voor het in nood verklaren van een trein verfijnd moeten 
worden, zodat nog sneller ingegrepen kan worden bij een averij. 

− Opzetten van een uitgebreide helpdesk voor de treinbestuurder en de 
treinbegeleider. 

− Voorzien van diesellocomotieven en bestuurders op strategische plaatsen in het 
netwerk zodat ze snel kunnen tussenkomen, op basis van een risico-inschatting naar 
tijd en plaats, spits/dal, drukke dag, Brussel/kust, enz.. 
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− Ontwerpen van software die een goede uitwisseling van gegevens toelaat, 
bijvoorbeeld over lijnkennis en materieelkennis van bestuurders, samenstelling van 
treinen, enz. 

− Onderzoeken van de mogelijkheid van interventie met weg/spoorvoertuigen type 
Unimog. 

− Onderzoeken van de mogelijkheden van gedegradeerde exploitatie (rijden aan 
lagere snelheid). 

8.2.3 Snelle beslissing over omleidingsstrategie 

− Uitbreiden van het systeem van omleidingsreiswegen van Infrabel met afspraken 
met de spoorwegondernemingen. 

− Gegevens over dit systeem beschikbaar maken bij alle spoorwegondernemingen. 
− Mogelijkheid om over te gaan tot gedegradeerde exploitatie. 

8.2.4 Technische ondersteuning 

− Panoptische panelen seinhuizen. 
− Software die ondersteuning biedt bij herberekening van rijpaden en het afwegen van 

alternatieven. 
− Gemakkelijke toegang tot en communicatie van informatie in crisissituaties 

8.2.5 Evacuatie en opvang reizigers 

− Duidelijk afspreken met de hulpdiensten hoe een trein geëvacueerd moet worden 
− Voorzien van de nodige hulpmiddelen voor de hulpdiensten (ladder, brug, enz.), 

ofwel op de trein zelf ofwel bij de hulpdiensten 
− Afspraken maken over wie verantwoordelijk is, ook voor de verdere evacuatie. 
− Duidelijke afspraken maken over de verschillende verantwoordelijkheden bij de 

waterbedeling, zowel binnen de NMBS-groep als met de hulpdiensten. 

8.3 Nood- en interventieplanning 
− Uitwerken van het INP van elke vennootschap en van de afspraken rond 

crisiscommunicatie zodat ze ook toegepast kunnen worden bij een sterke verstoring 
van het treinverkeer en bij gestrande reizigers. 

− Door het opstellen van een overkoepelend plan of op een andere manier ervoor 
zorgen dat de onderlinge verantwoordelijkheden beter worden bepaald, in het 
bijzonder voor wat betreft de overkoepelende leiding, de relaties met de 
hulpdiensten, het omgaan met de pers en de crisiscommunicatie in het geval van 
toepassing van de noodplannen. 

− Op korte termijn de mogelijkheid onderzoeken tot het instellen van wachtdiensten 
voor een snellere interventie, indien Infrabel zijn rol als eerste aanspreekpunt wil 
waarmaken75.  

− Op basis van deze afspraken actief meewerken aan de BNIP van de provincies. 
− Hierbij dienen Infrabel en de NMBS-Holding ook de nodige aandacht te hebben voor 

de andere spoorwegondernemingen. 

                                                
75 In Aarsele kwam de eerste vertegenwoordiger van Infrabel drie kwartier na de hulpdiensten ter plekke. 
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9 Aanbevelingen 

De vaststellingen van het onderzoek hebben betrekking op tekortkomingen in: 

1. Het klantgericht informeren van de reizigers. 

2. Het effectief en efficiënt reageren in geval van verstoring76 inclusief het snel informeren 
van de betrokkenen. 

3. Het beschikken over heldere afspraken onderling in de NMBS-groep en met de 
hulpdiensten77 niet alleen bij ongevallen, maar ook bij situaties van grote ontreddering 
en het stranden van reizigers. 

4. De technische en organisatorische robuustheid. 

De vaststellingen vormen samen met de suggesties betreffende organisatiecultuur en –structuur 
de basis voor de aanbevelingen die hierna volgen.  

Het onderzoek en de aanbevelingen spitsen zich toe op het binnenlandse reizigersverkeer, een 
dienstverlening tot vandaag exclusief verzorgd door NMBS Mobility. Sommige van deze 
aanbevelingen, indien zij aanleiding tot actie zouden geven, moeten aangepakt worden in het 
ruimere kader van een zich verder liberaliserend spoorvervoer. Momenteel zijn er immers, naast 
NMBS, verschillende andere spoorwegondernemingen actief op het Belgische net, zowel voor het 
vrachtvervoer als voor het internationale reizigersvervoer. 

De aanbevelingen zijn niet besproken met de betrokken actoren en de geïnterviewde personen en 
ze moeten nog afgetoetst worden naar effectiviteit, budgettaire impact, wetgeving en planning.Dit 
zouden normaal gezien de volgende stappen moeten zijn, zodat prioriteiten kunnen vastgesteld 
worden. De volgorde van de aanbevelingen geeft geen prioriteit weer. 

                                                
76 bijvoorbeeld voor wat betreft het reorganiseren van de treindienst of van een vervangende (bus)dienst, 
77 bijvoorbeeld over leiding, beslissingen, informatiedoorstroming, verantwoordelijkheden, wachtdiensten, noodnummers, 
enz. 
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1 Aanpassen van procedures zodat treinbegeleiders, die het aanspreekpunt voor 
reizigers vormen, voldoende snel correcte informatie krijgen 

X X     

2 Invoeren van een standaardisering in terminologie en taalgebruik van de 
relazen X X   SO 

3 Invoeren van een incidentenrapportering NMBS (cfr relaas) X       

4 Zorgen dat de relazen de correcte en volledige informatie bevatten X X   SO 

5 Verkorten van communicatie- en beslissingslijnen  X X X   

6 Verbeteren doorstroom crisisinformatie (bv. afkondiging gemeentelijke fase) 
door de NMBS-groep X X X   

7 Voorzien van intercom bij de centrale diensten om iedereen van een genomen 
beslissing op de hoogte te brengen X X X   

8 Voorzien van bijkomende informatiekanalen tussen de verschillende diensten 
van elke vennootschap (telefoon volstaat niet in crisissituaties) X X X   

9 Voorzien van bijkomende informatiekanalen  tussen de verschillende 
vennootschappen (telefoon volstaat niet in crisissituaties) X X X   

10 Koppelen van relazen aan systemen die statistische bewerkingen toelaten en 
aan een GIS-systeem   X     

11 Voorzien van software die de realtime gebeurtenissen integreert en de nodige 
voorspellingen met betrekking tot vertragingen kan doen 

X X     

12 Afspreken en vastleggen van omleidingsreiswegen  in overleg tussen Infrabel 
en NMBS en andere spoorwegondernemingen 

X X   SO 

13 Vermijden van grote wijzigingen op drukke momenten (bv. informaticasysteem, 
dienstregeling, enz. ) 

X X X   

14 Onderzoeken wat de impact is van het al dan niet hebben van lijnkennis van de 
treinbestuurders voor een lijn én de daarbij horende omleidingsreiswegen  X     SO 

15 Moderniseren van procedures (bijvoorbeeld nagaan of procedures via papieren 
formulieren kunnen vervangen worden door ICT-toepassingen)  X X   SO 

16 
Herbekijken van de contracten met concessies in stations, in het bijzonder voor 
wat betreft sanitaire voorzieningen, in verband met openingsuren en betalend 
gebruik bij incidenten 

    X   

17 Herbekijken procedures tot het openen van deuren bij warm weer (stilstaande 
trein) X X     

18 
Bestuderen of bij incidenten en totale ontregeling rijden aan verminderde 
snelheid zonder lijnkennis mogelijk is in Europese context, op basis van een 
draaiboek  

X X   FO 
SO 

19 
Bestuderen van maatregelen (reservelocomotief, weg/spoor voertuigen type 
Unimog, treinbestuurders, enz.) om sneller treinen in nood te kunnen 
wegslepen 

X X     

20 Optimaliseren van de procedures van in nood verklaren door een 
treinbestuurder X X     

21 Onderzoeken van de impact van een vereenvoudigde exploitatie bij incidenten, 
bij specifieke weersverwachtingen, enz. X X     

                                                
78 SO = andere spoorwegonderneming, FO= federale overheid, PO= provinciale overheid, HD= hulpdienst 
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22 Optimaliseren van het reserveringssysteem, onder meer wegens de vele 
problemen die groepen hiermee hebben gekend X       

23 Proactief informeren van de hulpdiensten over drukke dagen op het spoor en 
de mogelijke consequenties  X       

24 Duidelijke afspraken maken met het CIC met betrekking tot de feedback van 
afhandeling door het CIC     X CIC 

25 Afspraken maken over de afvaardiging van de NMBS-groep in de crisiscel bij 
het afkondigen van een NIP.  X X X HD 

26 Verbeteren van de interne organisatie in tijden van crisis om adequater op 
vragen van de hulpdiensten te kunnen antwoorden X X X   

27 
Organiseren van een driemaandelijkse vergadering tussen de NMBS-groep en 
de Provincies over de interventieplanning en van een zesmaandelijkse 
gezamenlijke oefening 

X X X HD 

28 In de interne noodplannen van de drie vennootschappen rekening houden met 
gestrande reizigers X X X   

29 Uitschrijven van een overkoepelend noodplan voor de spoorwegen X X X FO 
SO 

30 Medewerking verlenen aan de provincies bij het opstellen van hun BNIP X X X PO 

31 
Duidelijke afspraken maken met de hulpdiensten met betrekking tot 
verantwoordelijkheden en praktische organisatie van eerste evacuatie en 
verdere evacuatie 

X     HD 

32 Zorgen voor consistente informatie aan de reiziger. Hiervoor dienen NMBS en 
Infrabel duidelijke afspraken te maken qua vorm en inhoud 

X X     

33 
Onderzoeken van de mogelijkheid om mededelingen in twee of meer talen op 
de treinen of in een station te doen wanneer nodig (commerciële, klantgerichte 
opstelling in plaats van een strikte toepassing van de taalwetgeving) 

X X   FO 

34 
Proactief informeren van de reizigers via radio en andere kanalen, over drukke 
dagen op het spoor en de mogelijke consequenties, voorzorgsmaatregelen, 
enz. 

X       

35 Voorzien van een betere, objectieve, klantgerichte en uniforme communicatie 
tijdens en na incidenten naar de pers toe X X X   

36 Verbeteren van de transparantie van de organisatie naar de reiziger toe X X X   

37 

Verbeteren van de kwaliteit van de mededelingen op de informatieschermen (in 
de stationsgebouwen, in de onderdoorgangen en op de perrons) door bij 
incidenten over te gaan op manuele bediening en daarvoor voldoende 
personeel te voorzien 

  X     

38 Beter informeren van de reiziger bij de aanvang van zijn reis bij sterk verstoord 
verkeer en alternatieven voorstellen X X     

39 Beter informeren van de reiziger tijdens zijn reis door adequate 
informatieverstrekking via de displays in de rijtuigen X       

40 Voorzien van een noodnummer voor reizigers en familieleden van reizigers in 
geval van sterk verstoord verkeer  X       

41 Voorzien dat er snel voldoende water verdeeld kan worden, hetzij door zelf 
voorraden aan te leggen, hetzij door hiervoor contracten af te sluiten.  X       

42 Onderzoeken van technische mogelijkheden om treinen te verluchten bij niet 
functioneren klimaatregeling (raam, enz.) X X     

43 Onderzoeken van voor- en nadelen van het voorzien van automaten met drank 
en snacks in treinen X       

44 Onderzoeken van een nieuwe inplanting en inrichting van RDV en Traffic 
Control, voor een meer effectief functioneren X X     
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45 Voorzien van voldoende prioritaire voertuigen en bestuurders die een 
autorisatie hebben om ze te gebruiken X X     

46 Onderzoeken van de inplanting van drinkfonteintjes in stations X   X   

47 Onderzoeken van het nut van vernevelaars in (kust)stations X   X   

48 Voorzien van de nodige logistieke hulpmiddelen voor personeel dat ter plaatse 
gaat bij een incident X X X   

49 
Onafhankelijk onderzoek naar de mogelijkheid van het beheer, en eventueel 
het bezit, van alle publieke ruimten (stations, onderdoorgangen, perrons, enz.) 
door één entiteit 

      FO 

50 Onderzoeken van de mogelijkheid, binnen de perken van Europese en 
Belgische regelgeving, van een vertegenwoordiging van NMBS op het seinhuis X X   SO 

51 Onderzoeken van de mogelijkheid van een vertegenwoordiging van RDV bij 
Traffic Control X X   SO 

52 
Onderzoeken of bij incidenten sommige beslissingsbevoegdheden beter 
zouden worden overgedragen aan het rechtstreeks betrokken organisatorische 
niveau (lokaal, zonaal, enz.) 

X X     

53 
Onderzoeken of het gebruik van gelijke geografische entiteiten voor de drie 
vennootschappen de dienstverlening en de interventie in geval van incidenten 
ten goede zou komen 

X X X   

54 Beter opleiden van treinbegeleiders en andere informatieverstrekkers voor het 
verstrekken van klantgerichte informatie in gevallen van crisissituaties 

X X X   

55 Voorzien van bijkomende wachtdiensten voor personeel op dagen waarop veel 
reizigers worden verwacht 

X X X   

56 Voorzien van bijkomend personeel op de treinen en in de stations voor onthaal 
van de reizigers op drukke dagen 

X X X   

57 Onderzoeken of het mogelijk is het personeel een meer multifunctionele 
opleiding te geven voor een grotere inzetbaarheid in crisissituaties X X X   

58 Duidelijker communiceren dat personeelsleden bij incidenten langer dan 9 uur 
kunnen werken en hiervoor gecompenseerd zullen worden X X X   

59 Voorzien van bijkomend personeel bij een wijziging van de dienstregeling of 
verandering in (informatica)systemen X X X   

60 Voorzien van duidelijke en kenmerkende kledij voor de verantwoordelijken van 
de NMBS-groep (nu is dit voor hulpdiensten niet altijd duidelijk) X X X   

61 Voorzien van twee personeelsleden in plaats van één om ter plaatse te gaan 
wanneer averij zich uitstrekt over een grote afstand   X     

62 Opzetten van een uitgebreide helpdesk voor treinbestuurders en 
treinbegeleiders  X       

63 
Benchmarking met het buitenland of met andere vergelijkbare diensten met 
betrekking tot nood- en interventieplanning, reserveringsysteem, 
massaevenementen, enz. 

X X X   

64 Streven naar meer klokvaste treinen en minder ad hoc treinen in het nieuwe 
vervoersconcept van NMBS Mobility X X     

65 Onderzoeken van de impact van het korter maken van lange verbindingen (bv. 
Oostende-Eupen) op de organisatie van het treinverkeer en op de reiziger 

X       

66 Samenstellen van treinen met homogeen materieel X       

67 Evalueren van nieuwe technologieën op hun betrouwbaarheid (bv. moderne 
elektronica en invloed bliksem) 

X X X   
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68 Bestuderen van de mogelijkheid om aan NMBS alle informatievoorziening aan 
haar reizigers toe te vertrouwen, dus ook deze in de stations X X X   

69 Streven naar betrouwbaarheid, robuustheid en onderhoudbaarheid van nieuw 
rollend materieel X       

70 Streven naar standaardisering van rollend materieel X       

71 
Prioriteiten stellen bij het onderhoud en de vernieuwing van infrastructuur (bv. 
bovenleidingen), mede gebaseerd op impact van mogelijk falen op het 
treinverkeer en de reizigers. 

X       

72 Streven naar een standaardisering en robuustheid van infrastructuur (bv. 
bovenleiding) 

  X     

73 Rekening houden met de mogelijke impact van klimaatwijzigingen bij nieuwe 
investeringen in rollend materieel en infrastructuur (inclusief onthaal) X X X   

74 
Rekening houden bij het ontwerp van nieuwe stations of de renovatie van 
stations met situaties waarbij de opvang en de evacuatie van grote aantallen 
reizigers nodig is en de bedeling van water  

    X   

75 Bestuderen van de mogelijkheid om spoorbundels te overdekken voor een 
meer stabiele buitenomgeving van de rijtuigen X       

76 
Nagaan op welke manier afspraken over het voorkomen en het aanpakken van 
escalerende situaties en een meer klantgerichte aanpak kunnen opgenomen 
worden in de beheerscontracten op een afdwingbare manier. 

X X X FO 

 


