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TITEL I - BELONINGEN

A.

ALGEMEEN

1

Een beloning kan worden toegekend voor in het belang van de Belgische
Spoorwegen betoonde moed, zelfopoffering, koelbloedigheid, waakzaamheid en eerlijkheid.

2

Een voorstel tot beloning van 500 euro kan worden ingediend voor het personeelslid
dat:


Ongeacht zijn graad, wiens uitzonderlijke tussenkomst de opheldering van een
belangrijk feit of het voorkomen van een gevaarlijke toestand voor gevolg heeft.
Hierbij worden in het bijzonder de tussenkomsten bedoeld die leiden tot:
-

het voorkomen van een kwaadwillige daad met als doel schade te berokkenen
aan de reizigers, het personeel of de installaties van de Belgische Spoorwegen;

-

het voorkomen van ongevallen of branden,

-

het ontdekken van beschadiging of hinder aan het materieel of aan de
infrastructuur waardoor de veiligheid in gevaar kan worden gebracht,

-

het ontdekken van bedrog of van een poging tot bedrog in verband met
vervoersdocumenten, op voorwaarde dat het personeelslid die de vaststelling
heeft gedaan, blijk heeft gegeven van bijzondere waakzaamheid en
scherpzinnigheid en de overtreder gerechtelijk vervolgd wordt.

Zijn uitgesloten van de beloning de personeelsleden voor wie de bedoelde daden of
vaststellingen deel uitmaken van de uitoefening van hun normale activiteiten (o.a.
waken over de onberispelijke staat van het materieel en alle andere installaties van
de Belgische Spoorwegen, de gewone taken van bewakingsdiensten, treinpersoneel,
stationspersoneel, …).


in de installaties van de Belgische Spoorwegen een voorwerp vindt, zelfs van geringe
waarde, en ongeacht of het wel of niet aan de Belgische Spoorwegen toebehoort,
moet hij onmiddellijk zijn onmiddellijke chef op de hoogte brengen en hem, zodra
mogelijk, dit voorwerp overhandigen.
Een beloning wordt alleen toegekend wanneer duidelijk blijkt dat, door toedoen van
een personeelslid, een waardevolle som of een voorwerp dat verloren geacht werd,
terechtkomt. De beloning wordt niet voorzien voor personeelsleden die een graad
bekleden van rang 3 of hoger.
Het bedrag van de beloning wordt niet verhoogd wanneer blijkt dat ze moet verdeeld
worden.

B.

INDIENEN VAN DE VOORSTELLEN VAN BELONINGEN

3

De modaliteiten van indienen van de voorstellen van beloningen zijn opgenomen in
een omzendbrief H-HR.
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