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Deze tabel vervangt elke vroeger uitgegeven tabel. 
 

Nr. Van het  
bijvoegsel 

Nr. En het jaar van het 
bericht 

Onderwerp 
 

1 25 P/1986 Deel I, Titel II, Hoofdstuk I, bladz 1,2,3 
Deel I, Titel II, Hoofdstuk IV, bladz 1,2 
Deel II, Titel I, bladz. 7,8,9,10,13,14,15,16,17 
Deel II, Titel II, bladz 1,2,3,4,5 
Deel II, Titel III, bladz 1,2 
Deel III, Titel I, Hoofdstuk VI 
Deel III, Titel V, Hoofdstuk I 
Deel III, Titel VI, Hoofdstukken I,II,III 

2 34 P/1987 Deel III, Titel IV, Hoofdstukken I,II,III 
3 5 AD/1988 Deel III, Titel IV, Hoofdstuk I, Rubriek 2, bladz 1 en 2 
- 6 AD/1988 Inleiding – Belangrijke opmerkingen 

nr 1 en 2 
Deel I 

- 6 AD/1989 Deel II, Titel III 
4 8 AD/1989 Deel III, Titel IV, Hoofdstuk I, Rubriek 2. bladz. 1,6,7,9 
5 6 AD/1990 Tabel van de bijvoegsels 
6 5 VM/2003 Deel III, Titel IV, Hoofdstuk I, Rubriek 2 bladz 13 
7 6 VM/2004 Deel III, Titel IV, Hoofdstuk I, Rubriek 2 bladz 14 punt 9
8 4 VM/2008 Deel III, Titel IV, Hoofdstuk I,  

Rubriek 1 bladzijde 1en 2 
Rubriek 2 bladzijde 1, 2, 9, 10, 11 en 12 
Rubriek 3 bladzijde 1en 2 
Rubriek 4 bladzijde 1 
Rubriek 5 bladzijde 1en 2 

9 5 VM/2008 Deel III, Titel IV, Hoofdstuk I,  
Rubriek 1 bladzijde 1en 2 
Rubriek 2 bladzijde 1, 2, 9, 10, 11 en 12 
Rubriek 3 bladzijde 1en 2 
Rubriek 4 bladzijde 1 
Rubriek 5 bladzijde 1en 2 

10 4 VM/2010 Deel III, Titel IV, Hoofdstuk I, 
Rubriek 1 : volledig vervangen 
Rubriek 2 : volledig vervangen 

 
 



10de bijvoegsel. 

DEEL III.  
  
  
TITEL IV.  
  
 

HOOFDSTUK I.  
 
 
Rubriek 1.  

AANVULLENDE BEPALINGEN DIE EIGEN ZIJN AAN 
DE NMBS-GROEP. 
 
WERKEN IN DE SPOREN EN IN HUN NABIJHEID. 
 
UITSCHAKELEN VAN DE GEVAARLIJKE WERKOMSTANDIGHEDEN 
INGEVOLGE DE AANWEZIGHEID VAN RIJDENDE VOERTUIGEN. 
 
Beveiliging van één of twee tewerkgestelde bedienden. 

 
WETTELIJKE 
VOORSCHRIFTEN. 

 
A.R.A.B., art. 54ter; 

Wet van 04.08.1996, art. 5. 
 
REGLEMENTAIRE 
VOORSCHRIFTEN. 

 
A.R.B., bundel III, 3e deel (veiligheidsmaatregelen); 
A.R.S., bundel IV, titel II, hoofdst. III (tijdelijk buiten dienst stellen van een spoor). 

 
BASISREGEL. 
 
 
 
 
 
 

 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 

 
A. Beveiligingssystemen. 
 
a) Algemene maatregelen : 
 

Wanneer één of twee bedienden werkzaamheden moeten uitvoeren binnen het vrije-
ruimteprofiel van in dienst zijnde sporen (werken, controles, opmetingen, reinigingen, 
herstellingen, enz.) moeten één of meer van de hiernavolgende veiligheidsmaatregelen 
toegepast worden, en dit bij voorkeur in de volgorde van hun opsomming: 
1° het spoor wordt buiten dienst gesteld; 

2° de bewegingen worden gesperd;  

3° een bediende waakt over de veiligheid. 

b) Bijzondere maatregelen : 

1° afdekking op korte afstand van het werkterrein door handstopseinen. Deze gevallen 
zijn voorzien in een plaatselijk consigne of worden aan de bestuurders gemeld 
ingeval van voorval of ongeval; 

2° opleggen van het rijden op zicht (als bijkomende maatregel ingeval van voorval of 
ongeval: zie punt F, rubriek 1); 

3° afdekken van het werkterrein of van de hinder op reglementaire afstand door middel 
van handstopseinen in het geval dat een onvoorzien voorval nog niet gemeld werd aan 
de verantwoordelijke voor de bewegingen. 

 
ORGANISATIE. 

 
B. Een bediende waakt over de veiligheid. 
 
1) De bediende die aangewezen wordt om te waken over de veiligheid moet hiervoor 

geschikt zijn en op de hoogte zijn van zijn taak. 

Hij heeft dezelfde verplichtingen als de schildwacht bij werken in ploegverband 
(deel III, titel IV, hoofdst. I, rubriek 2, D) maar hij dient niet over de reglementaire 
uitrusting ervan te beschikken. Wel moet hij in het bezit zijn van de nodige 
hulpmiddelen om zijn taak naar behoren te kunnen uitvoeren. 

Naargelang de omstandigheden en de aard van de werkzaamheden kunnen de 
volgende gevallen zich voordoen: 

1° een bediende waakt over de veiligheid van zijn werkgezel die het werk uitvoert; 

2° één van de twee werkende bedienden waakt over zijn eigen veiligheid en over de 
veiligheid van zijn werkgezel; 

3° een derde bediende waakt over de veiligheid van de twee werkende bedienden. 

 
TOEPASSINGS-
MODALITEITEN. 

 
2) Een bediende kan waken over de veiligheid indien hij, op ieder ogenblik en op 

voldoende afstand, de naderering van elke beweging naar de plaats van het werk kan 
waarnemen. 

Deze afstand wordt genoemd: afstand van verwittiging. Hij is in functie van de 
tijd van vrijmaking en van de maximum toegelaten snelheid in de betrokken zone. 
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 | 
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Indien de veiligheidsopdracht niet kan verzekerd worden door één enkele 

bediende (b.v. In geval van beperkte zichtbaarheid, nachtwerken, enz.) dient ofwel: 

- het spoor buiten dienst gevraagd; 

- het sperren van de bewegingen toegepast; 

- de beschikkingen toegepast voor de werken in ploegverband. 

 
TIJD VAN VRIJMAKING. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 | 

 
3) De tijd van vrijmaking is de totale tijd die nodig is om het spoor vrij en berijdbaar te 

maken en zich vervolgens terug te trekken op een veilige plaats, rekening houdend met 
een voldoende veiligheidsmarge. 

De tijd van vrijmaking dient proefondervindelijk bepaald vóóraleer de 
werkzaamheden aan te vangen. Deze tijd is de som van drie deeltijden, nl.: 

a) de eigenlijke tijd van vrijmaking: d.w.z. de tijd die nodig is om: 

1° zich te vergewissen van de goede staat van berijdbaarheid van het spoor; 

2° het spoor vrij te maken van elk voorwerp (materieel, gereedschap, materialen, 
enz.) en zich vervolgens terug te trekken op ten minste 1,50 m van de 
dichtsbijgelegen spoorstaaf, ervoor zorgend om, in de mate van het mogelijke, 
geen ander spoor (of sporen) over te steken. 

b) een veiligheidsmarge om: 

1° mogelijke incidenten bij het vrijmaken te ondervangen; 

2° een voldoende afstand te bewaren tussen de naderende beweging en het 
teruggetrokken personeel. 

c) de waarnemingstijd om rekening te houden met het feit dat de wakende bediende 
afwisselend moet kijken in al de richtingen van waaruit de bewegingen kunnen 
komen. 

 De tijd van vrijmaking is afhankelijk van de aard van het werk, het gebruikte 
gereedschap, de plaats in het spoor waar de werkzaamheden worden uitgevoerd, de 
afstand en de gemakkelijkheid om de voorziene plaats te bereiken waar men zich zal 
opstellen. 

 De tijd van vrijmaking voor het geval van één of twee werkende bedienden mag 
nooit kleiner zijn dan: 

- 8 seconden in het geval dat de bedienden hun werkzaamheden verrichten aan de 
buitenkant van het spoor (kant banket), zeer licht gereedschap of instrumenten 
gebruiken (meettoestellen, hamers, schroevendraaiers, beitels, sleutels, enz.) en 
dat de plaats om zich op te stellen bij doorrit onmiddellijk naast de plaats van het 
werk gelegen is. 

Deze minimumtijd van 8 sec. geldt niet voor spoorwerken. 

- 12 seconden in het geval dat de werkzaamheden gebeuren op andere plaatsen in 
de sporen of ingeval dat er zwaarder gereedschap gebruikt wordt (tangen, 
krabbers, borstels, houwelen, schoppen, rieken, lasbout- en kraagboutsleutels, 
controlemallen, enz.) of wanneer de plaats om zich terug te trekken zich niet 
onmiddellijk naast de plaats van het werk bevindt. 

 
AFSTAND VAN 
VERWITTIGING. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 | 

 
4) De afstand van verwittiging is, t.o.v. de plaats van het werk, de minimumafstand op 

dewelke de in aantocht zijnde beweging ten laatste moet kunnen opgemerkt worden 
door de wakende bediende ten einde de aankondiging te doen en de in dienst zijnde 
sporen tijdig vrij te maken. 

 Deze afstand is dus gelijk aan de tijd van vrijmaking, uitgedrukt in seconden, 
vermenigvuldigd met de op de werk- en aankondigingszones maximum toegelaten 
snelheid, uitgedrukt in meter per seconde (tijdelijke snelheidsbeperking niet in 
aanmerking genomen). 

Er wordt rekening gehouden met de eventueel hogere snelheid van een 
aangrenzend spoor indien dit spoor ofwel betrokken is in het werk, ofwel regelmatig 
gekruist moet worden en ook wanneer het zich bevindt op minder dan 4,50 m. 
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De toegelaten snelheid van de bewegingen wordt gewoonlijk uitgedrukt in 

kilometer per uur (km/h). De hiernavolgende tabel geeft de overeenstemmende 
waarden in meter per seconde (m/sec.) afgerond naar de hogere snelheid. 

 
 Snelheden in km/h 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 160 

 Overeenstemmend
e snelheden in 

m/sec. 
12 14 17 20 23 25 28 31 34 37 39 45 

  
Onderstaande tabel geeft, als voorbeeld, een serie verwittigingsafstanden 

(afgerond naar het hogere tiental) berekend in functie van de in aanmerking te nemen 
snelheid en de tijd van vrijmaking: 

 
 Afstanden van verwittiging in meter voor de snelheden in km/h van: 

 
Tijd van 

vrijmaking (in sec.) 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 160 

 8 100 120 140 160 190 200 230 250 280 300 320 360 

 10 120 140 170 200 230 250 280 310 340 370 390 450 

 12 150 170 210 240 280 300 340 380 410 450 470 540 

 15 180 210 260 300 350 380 420 470 510 560 590 680 

 18 220 260 310 360 420 450 510 560 620 670 710 810 

 21 260 300 360 420 490 530 590 660 720 780 820 950 

 24 290 340 410 480 560 600 680 750 820 890 940 1080 

 25 300 350 430 500 580 630 700 780 850 930 980 1130 

 27 330 380 460 540 630 680 760 840 920 1000 1060 1220 

 30 360 420 510 600 690 750 840 930 1020 1110 1170 1350 

 33 400 470 570 660 760 830 930 1030 1130 1230 1290 1490 

 35 420 490 600 700 810 880 980 1090 1200 1300 1370 1580 

 
VERANTWOORDELIJKE 
BEDIENDE. 

 
5) De verantwoordelijke bediende die het werk organiseert of beveelt, duidt nominatief 

diegene aan die belast wordt met het waken over de veiligheid. 

Alvorens de werken aan te vatten zal hij er zich tevens van vergewissen dat de 
wakende bediende bij machte is om de tijd van vrijmaking en de afstand van 
verwittiging op een juiste wijze te bepalen. Als de betrokkene niet bij machte is dit te 
doen, zal de verantwoordelijke bediende zelf vooraf de na te leven verwittigingsafstand 
bepalen. 

Hij zal de wakende bediende tevens mededelen voor welke sporen de bewegingen 
dienen aangekondigd. 

 
TREINAANKONDIGING EN 
VRIJMAKING. 

 
6) Indien het tussenspoor van een dubbel spoor of twee andere naast elkaar gelegen 

sporen kleiner is dan 4,50 m, worden al de bewegingen die rijden op de twee sporen 
aangekondigd en worden de twee sporen vrijgemaakt voor de doorrit. 

Deze grenswaarde mag, in bepaalde gevallen, in beperkte mate verminderd 
worden (zie rubriek 5, punt 1 van onderhavig hoofdstuk). 

Als het spoor waarin gewerkt wordt buiten dienst gesteld is of als de bewegingen 
erop gesperd zijn, dan moeten de treinbewegingen niet aangekondigd worden voor 
zover de zekerheid bestaat dat er op geen enkel ogenblik moet gewerkt worden of 
enige aanwezigheid vereist is binnen het vrije-ruimteprofiel van een in dienst zijnd 
spoor. 

Voor werken in evenwijdige sporen dient men zich eveneens te richten naar punt 
1, rubriek 5 van onderhavig hoofdstuk. 
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BEVEILIGING VAN DE 
WERKZONE. 

 
C. Het sperren van de bewegingen. 
 
1) De veiligheid van het personeel in de werkzone wordt verzekerd door het sperren van 

al de bewegingen die leiden naar de werkzone. 

Dit gebeurt door de bediener van de post die de desbetreffende bedieningsorganen 
vastzet met niet verlode hulpinrichtingen. 

Een plaatselijk consigne bepaalt per werkzone de vast te zetten bedieningsorganen 
alsmede de toe te passen aankondigingscode (hoorntonen, mondelinge aankondiging, 
telefonisch, per radio e.d.). 

Het sperren van de bewegingen is enkel toegestaan voor die werkzaamheden die 
geen wijziging meebrengen aan de veiligheidsvoorwaarden of aan de 
exploitatiemogelijkheden. 

 
WERKZONE. 

 
2) Door werkzone wordt verstaan de plaats van de installaties waar het werk moet 

uitgevoerd worden, inbegrepen de plaats die desgevallend nodig is om gereedschap of 
materialen neer te leggen of te stapelen, alsmede de plaats om zich veilig terug te 
trekken bij doorrit van de bewegingen. 

In de zones waar de aankondigingen telefonisch gebeuren moet tevens, voor zover 
het mogelijk is, het telefoontoestel bereikbaar zijn zonder dat men de sporen van een 
andere in dienst zijnde zone moet kruisen. 

 
GEBRUIKTE DOCUMENTEN. 

 
3) Voor het sperren van de bewegingen wordt het best geschikt basisdocument gebruikt, 

nl. het boekje S 428, het formulier E 829 of ieder ander gelijkwaardig goedgekeurd 
formulier. 

 Het sperren van de bewegingen mag aangevraagd worden door elke gemachtigde 
bediende. 

 
GEMACHTIGDE BEDIENDE. 

 
4) Onder gemachtigde bediende wordt verstaan de bediende die door zijn directie 

geschikt wordt geacht om deze basisdocumenten te gebruiken. Het in het bezit stellen 
van deze basisdocumenten door de onmiddellijke chef aan de bediende geldt als 
geschiktheidsbrevet. 

Wanneer een beroep gedaan wordt op niet gemachtigd personeel, worden de 
beschikkingen ambtshalve toegepast door de verantwoordelijke van de bewegingen. In 
dit geval geeft deze laatste aan de niet gemachtigde bediende alle nodige inlichtingen 
en voornamelijk deze betreffende de begrenzing van de beveiligde werkzone. 

 
TOEPASSINGSMODALITEITEN 
EN DOCUMENTEN. 

 | 

 
5) De vast te zetten bedieningsorganen worden aangeduid door de verantwoordelijke 

bediende van de bewegingen. Evenwel, voor de posten in volle baan en de hiermee 
gelijkgestelde posten in de stations bepaalt het plaatselijk consigne, per werkzone, de 
vast te zetten bedieningsorganen alsmede de desgevallend toe te passen 
aankondigingscode (hoorntonen, mondelinge aankondiging of andere 
verwittigingsmiddelen). 

De vastzetinrichtingen mogen slechts weggenomen worden om een beweging toe 
te laten nadat de bediener van de post de zekerheid heeft dat het personeel zich uit de 
sporen heeft teruggetrokken. 

De hulpinrichtingen worden door de bediener van de post ambtshalve 
teruggeplaatst onmiddellijk na het toelaten van de beweging op de posten met 
automatische verbreking van de reiswegen (b.v. al-relaisposten) en onmiddellijk na de 
voltooiing van de beweging op de andere posten. 

Zij worden definitief weggenomen op het einde van de werken, medegedeeld door 
de bediende die de toelating bekomen heeft. 
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1° De werkzone bevindt zich binnen de afstand van zichtbaarheid en hoorbaarheid 

van de bediener van de post. 

Alvorens de bediener van de post de niet verlode hulpinrichtingen die de werkzone 
beschermen, wegneemt, dient hij: 

- de aankomst van de bewegingen aan het personeel, tewerkgesteld in de zone, aan 
te kondigen volgens de vastgelegde code; 

- zich te vergewissen of deze aankondiging begrepen werd door “de visu” na te 
gaan of het personeel de hand heeft opgestoken en zich teruggetrokken heeft; 

- de verwittiging aan het personeel in te schrijven in zijn boekje S 478 (of document 
dat het vervangt). 

Het terug bezetten van het vrije-ruimteprofiel na doorrit van een beweging mag slechts 
gebeuren na het terugplaatsen van de vastzetinrichtingen en nadat de bediener van de 
post toelating heeft gegeven door het tonen van de opgerolde groene vlag bij dag en 
het groen licht bij nacht. 

 2° De werkzone bevindt zich buiten de afstand van zichtbaarheid of hoorbaarheid 
van de bediener van de post. 

De aanvragende bediende gebruikt hiervoor de keerzijde van het wit blaadje van het 
boekje S 428, het formulier S 429 of een ander goedgekeurd formulier. De bediener 
van de post, verantwoordelijk voor de bewegingen, schrijft de mededelingen in in zijn 
boekje S 478C of in een ander aangenomen document. 

De communicaties geschieden per telefoon of per radio wanneer de aanvragende 
bediende zich in de werkzone bevindt; zij gebeuren verbaal wanneer de aanvrager zich 
bij de bediener in de post zelf bevindt. 

Indien de bediener van de post negatief antwoordt op de aanvraag “bezetting zone nr. 
…” of op de aankondiging “vrijmaken zone nr. …” wordt geen inschrijving gedaan in 
het boekje S 478. 

Indien de bediener van de post de toelating verleent tot het bezetten van de werkzone 
of wanneer hij ontvangst meldt van de vrijmaking ervan, deelt de bediende in de 
sporen hem een willekeurig getal en de desbetreffende aankondiging mede. De 
bediener van de post schrijft deze twee mededelingen respectievelijk in de 2e  in de 3e 
en 4e kolom van het boekje S 478; hij verleent de aangevraagde toelating tot het 
bezetten van de werkzone of meldt ontvangst van de vrijmaking ervan door aan de 
bediende in de sporen het nummer van de eerste kolom van zijn boekje S 478 en het 
uur mede te delen. Hij schrijft deze mededelingen respectievelijk in de kolom “Nr. 
Antwoord” en in de kolom “Uur” op. 

 
BEVEILIGING VAN DE 
WERKZONE. 

 
D. Het buiten dienst stellen van het spoor of van de sporen in de werkzone. 
 
1) Werkzaamheden die aanleiding geven tot wijziging van de veiligheidsvoorwaarden of 

exploitatiemogelijkheden, vereisen vooraf het buiten dienst stellen van het betrokken 
spoor. 

Uitgezonderd de mogelijke aanwezigheid van diensttreinen voor werken, 
waarvoor in principe het rijden op zicht verplicht is, is alle verkeer onderbroken op het 
buiten dienst gestelde spoor vanaf het ingeschreven uur van buitendienststelling. Dit 
verkeer blijft verboden tot wanneer het spoor terug in dienst wordt gegeven door de 
verantwoordelijke voor de werken. 
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S 427. 

 
2) De buitendienststelling wordt gevraagd met het boekje S 427 door de houder ervan 

(A.R.S. bundel V), ofwel  wordt de maatregel ambtshalve toegepast door de 
verantwoordelijke van de bewegingen indien het tewerkgestelde personeel  niet 
gemachtigd is. 

In dit laatste geval wordt het S 427 niet gebruikt. De verantwoordelijke bediende 
voor de bewegingen doet het personeel, dat met het werk belast is, viseren op de 
documenten die de buitendienststelling aankondigen (E 934, S 477) na lezing en 
uiteenzetting, voornamelijk wat de begrenzing van de werkzone betreft. 

 

 | 
 

Voor bepaalde bedienden, voorzien in het plaatselijk consigne die werken in de 
stationssporen (rangeerders, smeerders, wagenschouwers, factagepersoneel) kan de 
buitendienststelling van die sporen bekomen worden door de toepassing van de 
beschikkingen van dit consigne. 

 
TOEPASSING. 

 
E. Beveiliging van het werkterrein door middel van handstopseinen geplaatst op 

korte afstand. 
 

Deze schikkingen, voorzien in het plaatselijk consigne, worden toegepast voor de 
bedienden van de onderhoudsploegen “Rijtuigen” in de stations (wijk- of 
perronsporen) volgens het programma van “oponthoud van de stellen voor onderhoud” 
opgesteld door het station. 

Dezelfde werkwijze kan eveneens worden toegepast op andere plaatsen ingeval 
van ongeval of voorval mits de bestuurders over de toestand in te lichten. 

 
TOEPASSINGMODALITEITEN. 

 
F. Het opleggen van het rijden op zicht. 
 

In het geval dat een bediende waakt over de veiligheid kan het rijden op zicht als 
aanvullingsmaatregel opgelegd worden aan de bestuurders die reiswegen berijden 
binnen de werkzone. 

De toepassing van deze maatregel wordt aangevraagd met het boekje S 428 door 
de gemachtigde bediende of wordt toegepast door de verantwoordelijke van de 
bewegingen wanneer een beroep gedaan wordt op niet gemachtigd personeel. In deze 
beide gevallen wordt een S 378 afgeleverd met aanduiding van de reden. 

Bij de beveiliging van bedienden door middel van handstopseinen voorzien in het 
plaatselijk consigne wordt het rijden op zicht ambtshalve toegepast door de 
bestuurders. 

 
KEUZE EN OPLEDING VAN DE 
BEDIENDEN. 

 
G. Na te leven elementaire voorzorgen door één of twee in de sporen tewerkgestelde 

bedienden. 
 
1) De bedienden die aangewezen zijn om in dergelijke omstandigheden  werkzaamheden 

uit te voeren, dienen hiervoor voorafgaandelijk opgeleid.  

Zij worden gekozen onder de meest ervaren beschikbare bedienden die vertrouwd 
zijn met de plaatselijke bijzonderheden.  

Ze dienen de algemene onderrichtingen i.v.m. hun eigen veiligheid te kennen. 

De bediende die het werk beveelt of organiseert, licht de bediende(n) in over de 
bijzondere beveiligingsmaatregelen die op bepaalde plaatsen kunnen genomen worden 
en die omschreven zijn in de plaatselijke consignes van de stations, de posten in volle 
baan, de werkplaatsen, enz. 

De aangewezen bedienden moeten zich ervan bewust zijn dat hun veiligheid 
afhangt van het naleven van de bevelen en de reglementering alsmede van hun 
eigen waakzaamheid. 
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ZIEN, HOREN EN GEZIEN 
WORDEN. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 | 

 
2) De bedienden moeten ervoor waken hun oor- en gezichtsvermogen niet te 

verminderen. Slechts gedurende de grote koude is het toegelaten de oren te bedekken 
met één enkele dikte van een wollen breigoed met grove steken of van een ander 
gelijkwaardig materiaal. 

Om gemakkelijker van op grote afstand te kunnen gezien worden door het 
bestuurderspersoneel, moeten de bedienden, waarvan de categorieën bepaald zijn door 
de betrokken technische directies, de gele werkkledij dragen, zelfs bij sneeuwval. De 
regenkledij die slechts bij slecht weder gedragen wordt, heeft eveneens een gele kleur. 

(De arrondissementen zullen een voorraad van gele regenkledij aanleggen van 
grote maat ten behoeve van de bedienden die benuttigd worden bij het sneeuwruimen). 

 Tijdens de periode van grote koude, mogen de betrokken bedienden een eigen 
bijkomend kledingstuk dragen, dat het bovenlichaam en de bovenste ledematen bedekt, 
mits toelating van de verantwoordelijke van het werk die tevens oordeelt of die 
bovenkledij eveneens geel moet zijn. 

 
WERKEN OP GEVAARLIJKE 
PLAATSEN. 

 
3) Vooraleer het werk aan te vangen op moeilijke of gevaarlijke plaatsen zoals op 

bruggen, in tunnels, tussen hoge perrons, in zones van spoortoestellen, in roosters van 
stations, moeten de plaatsen vooraf bepaald worden waar men zich veilig kan 
terugtrekken (uitwijkplaats, nis, trappen, voetpaden, tussensporen buiten het vrije-
ruimteprofiel). 

De bedienden die aan seinkasten werken, dienen bijzondere aandacht te verlenen 
aan de kasten waarvan de geopende deuren in het vrije-ruimteprofiel dringen. 
Dergelijke kasten dragen op elke deur een witte horizontale band. Voor de bedienden 
die aan dergelijke kasten moeten werken, betekent deze aanduiding een bijkomende 
aansporing tot voorzichtigheid. 

 

VRIJMAKEN VAN DE | 
SPOREN. 

 
4) Van zodra een beweging die naar de werkzone toe rijdt, gemeld of opgemerkt wordt, 

dien(t)(en) de bediende(n) de sporen te verlaten, hun gebruikte gereedschap of 
materieel weg te nemen en zich terug te trekken buiten het vrije-ruimteprofiel van de in 
dienst zijnde sporen. Hierbij moet zoveel mogelijk het oversteken van een nabijgelegen 
spoor of aanliggende sporen vermeden worden. 

Alvorens het werk te hernemen zullen ze er zich van verzekeren dat geen andere 
beweging in aantocht is of gemeld werd. 

 
HOOR- EN ZICHTBAAR-
HEIDSVOORWAARDEN. 

 
5) Elk werk in in dienst zijnde sporen vergt een voldoende zichtbaarheid in de richtingen 

vanwaar de bewegingen kunnen aankomen. 

Indien de bewegingen worden aangekondigd door middel van geluidsseinen, is 
een voldoende hoorbaarheid vereist, rekening houdend met de afstand vanwaar het sein 
wordt gegeven en met het lawaai van de omgeving. 

De zichtbaarheid wordt als onvoldoende beschouwd indien regen, sneeuw, 
mist, rook, stoom, stof of andere omstandigheden beletten duidelijk waar te nemen: 

- bij dag: een bediende; 

- bij nacht: hetzij het rood licht van een vast sein; 

 hetzij het wit licht van een tractievoertuig; 

 hetzij een elektrische verlichtingslamp; 

op een afstand berekend in functie van de maximum toegelaten snelheid en een 
tijd van vrijmaking van 8 seconden. Deze afstand uitgedrukt in meter en afgerond 
naar het bovenliggend tiental is opgegeven in onderstaande tabel. 
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 Snelheid in km/h 40 en minder 40 < V ≤ 90 90 < V ≤ 120 130 en 140 150 en 160 

 
Nodige zichtbaarheids-

afstand in meter 
100 200 280 320 360 

 
 
 
 
 
 
 
 

 | 
 | 

 
Indien aan de hierboven bepaalde minimale zichtbaarheidsvoorwaarden niet of niet 
meer voldaan is, moet(en) de bediende(n) zijn (hun) werkzaamheden staken en het 
spoor vrijmaken. 

Wanneer er evenwel dwingende redenen bestaan om in deze omstandigheden het werk 
te beginnen of te hervatten om de veiligheid of de regelmaat van het treinverkeer te 
verzekeren, mag het werk slechts uitgevoerd worden na toepassing van een der 
volgende veiligheidsmaatregelen: 

- het buiten dienst stellen van het (de) spo(o)r(en); 

- het sperren van de bewegingen met ingeschreven aankondigingen. 

Daarenboven moet het personeel en het gereedschap bestendig buiten het vrije-
ruimteprofiel van de in dienst gebleven sporen blijven. 

 
UITZONDERLIJK 
LUIDRUCHTIGE WERKEN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 | 
 | 

 
6) Wanneer de werken uitzonderlijk veel lawaai veroorzaken (bv. het gebruik van 

onderstopmachines met de hand, van elektrogeengroepen, van lasgroepen, van 
slijpmachines, enz.) of uitgevoerd worden in een omgeving waar normaal veel lawaai 
heerst of waar de mogelijkheid ertoe bestaat, moeten de speciale schikkingen voorzien 
onder a) of b) hierna toegepast worden in functie van de lokale omstandigheden. 

a) De bediende die waakt over de veiligheid blijft bestendig in de onmiddellijke 
nabijheid van de in het spoor werkende bediende(n), derwijze dat hij de 
perso(o)n(en) aan de arm kan trekken mocht(en) hij (ze) geen onmiddellijk gevolg 
geven aan de verwittiging. 

Indien dit in bepaalde omstandigheden niet mogelijk is, wordt hiervoor een 
bijkomende bediende aangeduid. Deze bediende mag in geen geval deelnemen aan 
het werk. 

b) Toepassing van één van de volgende veiligheidsmaatregelen: 

- het buiten dienst stellen van het (de) spo(o)r(en); 

-  het sperren van de bewegingen. 

 
PLAATSELIJKE  
CONSIGNES VAN  
DE STATIONS 
EN DE SEINPOSTEN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 

 
7) De consignes  bevatten de richtlijnen betreffende de plaatselijk na te leven schikkingen 

i.v.m. de beveiliging van de bedienden in de sporen van deze installaties. 

Deze richtlijnen moeten de toe te passen veiligheidsmaatregelen opgeven in 
functie van: 

- de voorziene beschikkingen; 

- de plaatselijke mogelijkheden; 

- de aard van de werken uit te voeren door de verschillende diensten; 

- de plaats van het werk, inbegrepen de volle baan; 

- de periode van de dag tijdens dewelke het werk wordt uitgevoerd. 

Voor de sneeuwdienst voorziet het consigne de indeling van de installaties in 
zones die voorafgaandelijk genummerd zijn. 

Voor de seinposten in volle baan stellen de arrondissementen, in overleg met de 
stationschef van de naburige posten, een eigen consigne  op. 

 Ieder voor wat betreft de schikkingen in verband met de werken uitgevoerd onder 
de leiding van zijn eigen dienst, moeten al deze consignes goedgekeurd worden door 
de chefs van de betrokken diensten van de groep, na visum van hun preventieadviseur 
en hun verantwoordelijke exploitatieveiligheid. 
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DEEL III.  
  
  
TITEL IV.  
 
HOOFDSTUK I.  
 
 
Rubriek 2.  

AANVULLENDE BEPALINGEN DIE EIGEN ZIJN AAN 
DE NMBS-GROEP. 
 
WERKEN IN DE SPOREN EN IN HUN NABIJHEID. 
 
UITSCHAKELEN VAN DE GEVAARLIJKE WERKOMSTANDIGHEDEN 
INGEVOLGE DE AANWEZIGHEID VAN RIJDENDE VOERTUIGEN. 
 
Beveiliging van de in ploegverband werkende bedienden. 

 
WETTELIJKE 
VOORSCHRIFTEN. 

 
Wet van 04.08.1996, art. 5. 

 
REGLEMENTAIRE 
VOORSCHRIFTEN. 

 
A.R.B., bundel III, 3e deel. 
A.R.S., bundel IV, titel II, hoofdst. III. 

 
PLOEG IN HET SPOOR. 

 
A. Bepalingen – Verantwoordelijkheden. 

 
1) Onder ploeg in het spoor verstaat men elke verzameling van personeel die ten minste 

bestaat uit 3 bedienden en die tewerkgesteld zijn in de sporen of in de onmiddellijke 
nabijheid binnen het vrije-ruimteprofiel. 

Deze bedienden moeten er zich van bewust zijn dat hun veiligheid afhangt van het 
naleven van de bevelen en van de reglementen alsmede van hun eigen waakzaamheid. 

Zij zijn ertoe gehouden dezelfde voorzorgen te nemen als de bedienden die alleen 
of met twee in de sporen werken wanneer deze hun aanbelangen. 

 
BEDIENDEN 
VERANTWOORDELIJK VOOR 
DE VEILIGHEID. 

 
2) Een geschikte bediende wordt aangewezen als de verantwoordelijke voor de veiligheid 

van de ploeg in de sporen. Hij dient hiervoor de hoedanigheid te bezitten en de vereiste 
kennis te hebben. 

Die bediende is de ploegbaas wanneer hij ter plaatse is. Onder ploegbaas moet de 
titelvoerende ploegbaas of de voor zijn vervanging aangewezen bediende worden 
verstaan. 

Moet de ploegbaas zich verwijderen of moet er een tweede ploeg gevormd 
worden, dan wordt de nieuwe verantwoordelijke bediende bij naam aangewezen door 
de ploegbaas. Daartoe kiest de ploegbaas de meest bevoegde bediende. Hij wijst hem 
met luide stem aan, zodat de ganse ploeg het hoort en aldus de bediende die voor de 
veiligheid verantwoordelijk is, kent. 

Voor de werken die geregeld worden door een plaatselijk consigne of een 
tijdelijke plaatselijke onderrichting voor werken, is de verantwoordelijke voor de 
veiligheid de bediende die aangewezen is in dit document. 

Wanneer het effectief van de ploeg niet groter is dan 7 bedienden (de 
verantwoordelijke bediende inbegrepen), mag de verantwoordelijke bediende voor de 
veiligheid aan het werk deelnemen voor zover dat zijn taak van toezicht en controle dit 
toelaat. 

Hij mag eveneens deelnemen aan zekere werken die uitgevoerd worden op wel 
bepaalde plaatsen, wanneer dit in overeenstemming is met de beschikkingen van de 
plaatselijke onderrichting die deze werken regelt, maar in geen geval mag hij dienst 
doen als schildwacht. 

 
WERFBAAS. 

 
3) Op de belangrijke werven waar verscheidene ploegen tewerkgesteld zijn, is de 

werfbaas of de bediende, aangeduid in de tijdelijke plaatselijke onderrichting voor 
werken, verantwoordelijk voor de toepassing van de veiligheidsmaatregelen die 
voorzien zijn in de tijdelijke plaatselijke onderrichting voor de werken. 

Hij zal, indien nodig, de veiligheidsmaatregelen betreffende de verschillende 
ploegen coördineren. Hij beschikt over de nodige documentatie en inzonderheid over 
de reglementering waarnaar de tijdelijke plaatselijke onderrichting verwijst. 
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BASISPRINCIPES. 

 
B. Beveiligingsmaatregelen. 

 
1) Vooraleer het werk aan te vangen doet de verantwoordelijke voor de veiligheid of de 

werfbaas één of meerdere van de hierna uiteengezette beschermingsmaatregelen 
toepassen. Hij bepaalt de plaats(en) waar het personeel van de ploeg zich dient terug te 
trekken en de weg die hierbij dient gevolgd. 

De aanvang van de werken en het bezetten van de sporen gebeurt op bevel van de 
verantwoordelijke voor de veiligheid. 

 
BEVEILIGINGSSYSTEMEN. 
 
 

 | 
 | 
 | 
 

 
2) Naargelang de omstandigheden, de aard van het werk, de exploitatiemogelijkheden, 

enz. kunnen de volgende algemene en (of) bijzondere maatregelen toegepast worden: 

a) Algemene maatregelen: 

1° Het spoor wordt buiten dienst gesteld; 

2° de bewegingen worden gesperd; 

3° één of meerdere schildwachten waken over de veiligheid. 

Deze maatregelen worden bij voorkeur toegepast in de volgorde van hun 
opsomming. 

b) Bijzondere maatregelen: 

1° afdekking op korte afstand van het werkterrein door handstopseinen. Deze 
gevallen zijn voorzien in een plaatselijk consigne of worden aan de 
bestuurders gemeld ingeval van voorval of ongeval; 

2° opleggen van het rijden op zicht (als bijkomende maatregel ingeval van 
voorval of ongeval: zie punt F, rubriek 1); 

3° afdekken van het werkterrein of van de hinder op reglementaire afstand door 
middel van handstopseinen in het geval dat een onvoorzien voorval nog niet 
gemeld werd aan de verantwoordelijke voor de bewegingen. 

 
ZICHTBAARHEID EN 
HOORBAARHEID. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 | 
 | 
 | 

 
C. Uitvoeringsvoorwaarden. 

 
1) De criteria van zichtbaarheid en hoorbaarheid zijn dezelfde als bij de niet in 

ploegverband werkende bedienden (zie punt G5, rubriek 1). 

Bij onvoldoende zichtbaarheid, overeenkomstig de vastgestelde normen, mag de 
bediende die verantwoordelijk is voor de veiligheid van de ploeg, geen enkele 
activiteit doen aanvangen binnen het vrije-ruimteprofiel van de in dienst zijnde sporen. 
 Hij moet er tevens elke aan gang zijnde bezigheid doen stopzetten en de sporen 
doen vrijmaken. 

Indien er evenwel dwingende technische- of exploitatieredenen bestaan om het 
werk in deze omstandigheden uit te voeren of te hervatten, mag dit slechts gebeuren 
indien de voorwaarden onder a) en b) hierna gelijktijdig nageleefd worden en de 
maatregelen voorafgaandelijk genomen zijn. 

a) Toepassing van “het buiten dienst stellen van het spoor” of “het sperren van de 
bewegingen” op het behandelde spoor met ingeschreven telefonische 
aankondigingen. 

In het tweede geval moeten de plaatsen, waar de bedienden zich zonder gevaar 
kunnen terugtrekken en waar ze hun materieel en gereedschap kunnen plaatsen bij 
de doortocht van de bewegingen, voorafgaandelijk bepaald worden door de 
bediende die verantwoordelijk is voor de veiligheid. Hij zal er tevens voor waken 
dat iedereen binnen zijn gezichtsveld en binnen de afstand van hoorbaarheid blijft. 

  
b) Al de bedienden van de ploeg moeten zich gedurende al de uitvoeringsfasen 

bestendig bevinden op minstens 1,50 m van de dichtstbijzijnde spoorstaaf van 
naburige in dienst zijnde sporen. Op dezelfde wijze moet al het gereedschap en het 
materieel dat zich in de tussensporen bevindt, buiten het vrije-ruimteprofiel van 
deze in dienst zijnde sporen blijven. 
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SNEEUWRUIMEN. 

 
2) Wanneer de zichtbaarheid onvoldoende is tengevolge van sneeuwval, wordt het 

sneeuwruimen beperkt tot de noodwendigheden van het treinverkeer en de ploeg die 
met dit werk belast is, wordt beveiligd zoals hiervoor is beschreven. 

De andere werken van sneeuwruimen in in dienst zijnde sporen, worden slechts 
uitgevoerd bij voldoende zichtbaarheid. 

 
UITZONDERLIJK 
LUIDRUCHTIGE WERKEN. 
 
 

 | 
 | 
 | 
 

 
3) Wanneer de werken uitzonderlijk veel lawaai veroorzaken of uitgevoerd worden in een 

omgeving waar normaal veel lawaai heerst of waar de mogelijkheid ertoe bestaat, 
dienen, benevens de algemene maatregelen, speciale schikkingen getroffen die 
gekozen worden in functie van de omstandigheden. Deze schikkingen maken ofwel het 
voorwerp uit van bijzondere plaatselijke of speciale consignes, of vallen onder de 
toepassing van de bijzondere maatregelen die voorzien zijn in punt D 18 hierna. De 
consignes, opgemaakt voor iedere situatie, worden ter visum voorgelegd aan de 
betrokken preventieadviseur. 

 
TOEPASSING. 

 
D. Een of meerdere schildwachten waken over de veiligheid. 

 
1) De bedienden van om het even welke dienst die in ploegverband in de sporen werken, 

dienen in principe beveiligd te worden door het opstellen van een of meerdere 
schildwachten. 

Deze beveiligingswijze geldt als normale regel voor de werken bij dag. 

Indien voorziene spoorwerken moeten uitgevoerd worden bij nacht op sporen in 
dienst, wordt daarenboven de snelheid op het werkterrein verminderd tot 40 km/h of 
minder. 

 
BEVEILIGING INRICHTING. 

 
2) De verantwoordelijke voor de veiligheid mag de werken slechts laten aanvangen na de 

voorgeschreven proeven van verwittiging en van vrijmaking te hebben uitgevoerd, ten 
einde de zekerheid te hebben van de goede werking van het veiligheidssysteem. 

Van zodra een beweging die naar de ploeg toerijdt, aangekondigd of opgemerkt 
wordt in de aankondigingszone, doet de verantwoordelijke bediende voor de veiligheid 
de sporen vrijmaken onder de voorwaarden voorzien in punt 15 hierna. 

Het terug bezetten van de sporen mag slechts gebeuren op zijn bevel. 

Om de veiligheid van de bedienden die in de sporen werken, te vrijwaren en het 
vrije verkeer van de bewegingen te verzekeren, dient niet alleen het personeel, het 
gereedschap en het materieel tijdig uit het vrije-ruimteprofiel van de in dienst zijnde 
sporen teruggetrokken, maar moeten deze sporen ook bestendig in een zodanige 
toestand verkeren dat een veilige doorrit van de bewegingen op het werkterrein, aan de 
voorgeschreven snelheid, verzekerd is. 

  Indien de tijd nodig om: 

- het vrije-ruimteprofiel volledig te doen ontruimen (personeel, gereedschap en 
materieel); 

- een voldoende staat van berijdbaarheid van het spoor te verzekeren; 

 

met zekerheid kan bepaald worden en begrepen kan worden in de tijd van vrijmaking 
(zie punt 3 hierna), wordt de veiligheid van de bewegingen eveneens verzekerd door 
de schildwacht(en) belast met de bescherming van het personeel. 
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Deze werkwijze mag evenwel niet leiden tot een te grote tijd van vrijmaking 

of tot een overdreven aantal schildwachten. 

Wanneer aan deze voorwaarden niet gelijktijdig kan voldaan worden, dient ofwel: 

- één der andere veiligheidsmaatregelen genomen; 

-  het werk later uitgevoerd of verdaagd; 

- de uitvoeringswijze gewijzigd. 

Wanneer aan deze voorwaarden is voldaan, moet de verantwoordelijke voor de 
veiligheid vóór het begin van elk werk en telkens als de omstandigheden het vereisen, 
de onderstaande elementen bepalen, ten einde hieruit het nodige aantal schildwachten 
en hun plaats van opstelling af te leiden: 

- de tijd van vrijmaking; 

- de afstand van verwittiging; 

- de afstand van voldoende hoorbaarheid; 

- de goede onderlinge zichtbaarheid. 

Hij kiest de schilwachten en stelt ze op aan de hand van de voorgeschreven 
proeven. 

Hij deelt hen mede voor welke sporen zij de naderende bewegingen aan de ploeg 
moeten aankondigen. Hij vergewist er zich van dat ze volledig uitgerust zijn, 
waakzaam zijn, doordrongen zijn van het belang en op de hoogte zijn van hun taak en 
bij machte zijn het verwittigingssein te geven. Hij neemt de bijzondere maatregelen die 
hem zijn opgelegd, herinnert aan de bedienden van de ploeg hun verplichtingen en 
waakt over de naleving ervan. 

 
TIJD VAN VRIJMAKING. 

 
3) De tijd van  vrijmaking wordt bepaald door een voorafgaandelijke proef. 

De tijd van vrijmaking is afhankelijk van de aard en de omstandigheden van het 
werk, alsmede van de staat van het werkterrein en van zijn onmiddellijke omgeving.  

Hij moet ten minste gelijk zijn aan het totaal der deeltijden bepaald onder a), b) en 
c) hierna. 

 a) de eigenlijke tijd van vrijmaking, nl. de tijd die het personeel nodig heeft om: 

1° aan het behandelde spoor een voldoende staat van berijdbaarheid te geven; 

2° elk voorwerp weg te nemen uit het vrije-ruimteprofiel van de in dienst zijnde 
sporen; 

3° er zich vervolgens uit terug te trekken en zich op te stellen op ten minste 
1,50m van de dichtsbijgelegen spoorstaaf. 

Indien het behandelde spoor buiten dienst is of indien de bewegingen erop gesperd 
zijn, wordt onder de eigenlijke tijd van vrijmaking bedoeld, de tijd die nodig is om 
het vrije-ruimteprofiel van de aangrenzende sporen in dienst volledig te ontruimen 
en zich terug te trekken in het spoor dat buiten dienst is of waarop de bewegingen 
gesperd zijn. 

Bij het terug in dienst stellen van het spoor of bij het ontsperren wordt de tijd, 
bepaald onder 1°, 2° en 3° hierboven, in aanmerking genomen. 

b) een veiligheidsmarge, uitgedrukt in seconden, die rekening houdt: 

1° met eventuele incidenten die zich kunnen voordoen tijdens het vrijmaken van 
de sporen; 

2° dat het vrijmaken beëindigd is wanneer de naderende beweging zich nog op 
een redelijke afstand van het werkterrein bevindt, d.w.z. 8 seconden vooraleer 
het bereikt wordt. 
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c) de waarnemingstijd of de herhalingstijd. 

De waarnemingstijd is de tijd die de enige schidwacht ter hoogte van de ploeg 
nodig heeft om afwisselend te kijken in al de richtingen van waaruit de 
bewegingen kunnen aankomen. 

De herhalingstijd is de tijd die verloopt tussen het ogenblik waarop de verst van de 
ploeg verwijderde schildwacht het verwittigingssein geeft en het ogenblik waarop 
de dichtst bij de ploeg staande schildwacht dat sein herhaalt wanneer, voor een 
bepaalde richting van het verkeer, meerdere schidwachten werden opgesteld. 

 
NA TE LEVEN MINIMA. 

 
4) Wanneer de werken worden uitgevoerd in een spoor in dienst, waarop de bewegingen 

niet gesperd zijn, mag de tijd van vrijmaking nooit korter zijn dan: 

- 12 seconden voor de smeerdersploegen of voor de ploegen van maximum 4 
bedienden, voor het sneeuwruimen en die slechts het gewone gereedschap gebruiken 
dat voorzien is in het bericht betreffende de te nemen maatregelen in de 
sneeuwperioden, bij vorst of ijzel; 

- 15 seconden voor de andere ploegen van maximum 4 man die slechts gebruik maken 
van licht handgereedschap, alsmede voor de sneeuwploegen van maximum 4 man 
die het speciaal draagbaar gereedschap gebruiken waarvan sprake in hogervermeld 
bericht; 

- 25 seconden voor grotere ploegen of wanneer gebruik gemaakt wordt van moeilijker 
weg te nemen gereedschap. 

Dezelfde minima gelden ook voor het uitvoeren van werken in buiten dienst 
gestelde sporen, wanneer er indringing is van bedienden of gereedschap binnen het 
vrije-ruimteprofiel van aangrenzende sporen in dienst. 

Dezelfde minima zijn eveneens van toepassing voor het uitvoeren van werken in 
een spoor, waarop de bewegingen gesperd zijn, maar waar het personeel sporen in 
dienst moet gebruiken of kruisen om zich terug te trekken bij elke vrijgeving. 

 
AFSTAND VAN 
VERWITTIGING. 

 
5) De verwittigingsafstand is die afstand die de bewegingen maximaal kunnen afleggen 

gedurende de tijd van vrijmaking of, met andere woorden: de minimumafstand waarop 
de bewegingen zich mogen bevinden ten opzichte van het begin van het werkterrein op 
het ogenblik waarop de verst van de ploeg verwijderde schildwacht het alarmsein 
geeft, of dat de enige schildwacht nabij de ploeg, de naderende beweging moet kunnen 
opmerken om de ploeg te verwittigen. 

De verwittigingsafstand is gelijk aan het produkt van de tijd van vrijmaking (in 
seconden)  en de maximum toegelaten snelheid (in meter per seconde) op de werk- en 
aankondigingszones (tijdelijke snelheidsbeperkingen uitgesloten). 

De omzettingstabel, opgenomen in de voorschriften betreffende één of twee 
tewerkgestelde bedienden, is hier eveneens van toepassing. 

Indien een aangrenzend spoor, bereden aan een hogere snelheid, betrokken is, 
hetzij door de veiligheid van het werk, hetzij door het vrijmaken van het personeel, 
hetzij dat het tussenspoor kleiner is dan 4,50 m, wordt de snelheid op dit spoor in 
aanmerking genomen. 

Indien bij nachtwerven de zichtbaarheidsvoorwaarden niet toelaten aan de enige 
schildwacht of aan de verst verwijderde schildwacht van de ploeg, de aankomende 
bewegingen met zekerheid op te merken wanneer zij op de verwittigingsafstand 
voorbijrijden, zal de volgende maatregel genomen worden: 

- een bediende, uitgerust met een lamp met geel licht wordt opgesteld op een zodanige 
afstand dat hij het voorbijrijden van de naderende beweging op de 
verwittigingsafstand duidelijk ziet. Dit voorbijrijden meldt hij door zijn lamp 
herhaalde draai- of zwaaibewegingen te geven. 
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AFSTAND VAN VOLDOENDE 
HOORBAARHEID. 

 
6) De afstand van voldoende hoorbaarheid is de grootste afstand waarop het geluidssein, 

gegeven door de schildwacht, duidelijk gehoord wordt door al de bedienden van de 
ploeg of door de naburige schildwacht, rekening houdend met al de omstandigheden 
die de hoorbaarheid van het geluid kunnen schaden, bij voorbeeld doorrit van een 
beweging op een naburig spoor, plaatsgesteldheid, weersgesteldheid, geluiden van een 
fabriek, van een vliegveld of van mechanisch gereedschap, enz. 

Deze afstand wordt bepaald door middel van de reglementaire toethoorn. 

 
AFSTAND VAN 
GOEDE ONDERLINGE 
ZICHTBAARHEID. 

 
7) Dit is de bijzondere afstand, rekening houdend met de plaatselijke omstandigheden en 

het tijdstip waarop elke schildwacht duidelijk ziet: hetzij de aan te kondigen trein, 
hetzij zijn naburige schildwacht, hetzij de bedienden van de ploeg die hij moet 
beveiligen. 

 
UITZETTEN VAN DE 
SCHILDWACHTEN. 

 
8) Eén enkele schildwacht, uitgezet nabij de ploeg, kan volstaan wanneer hij in staat is 

om op de afstand van verwittiging de bewegingen te bemerken die aankomen uit elke 
richting en dat hij al de bedienden van de ploeg ziet en ook door hen kan gezien 
worden. 

Het aantal en de plaats van de schildwachten wordt bepaald in functie van de tijd 
van vrijmaking, de afstand van verwittiging, de afstand van voldoende hoorbaarheid en 
de afstand van goede onderlinge zichtbaarheid in elk van de richtingen waaruit de 
bewegingen kunnen aankomen. 

De schildwachten nemen plaats op de voetpaden, zijpaden of op een andere plaats 
vanwaar ze gemakkelijk het handsein kunnen vertonen en nuttig tussenkomen. Zij 
worden in principe opgesteld langsheen het spoor waarop de bewegingen normaal 
gebeuren in de richting van het werkterrein. Van deze regel mag evenwel afgeweken 
worden ingeval van bijzondere omstandigheden zoals: plaatsgebrek, beperkte zicht- of 
hoorbaarheid en het bestaan van hindernissen, maar derwijze dat op ieder ogenblik: 

- de verst van de ploeg verwijderde schildwacht in elke richting van waaruit de 
bewegingen aankomen (of de enige schildwacht uitgezet nabij de ploeg), de treinen 
kan bemerken, ten laatste wanneer ze genaderd zijn op een afstand van de ploeg die 
gelijk is aan de berekende verwittigingsafstand, in al de te beschouwen gevallen; 

 -  de afstand tussen twee opeenvolgende schildwachten of tussen de schildwacht en de 
ploeg ten hoogste gelijk is aan de afstand van voldoende hoorbaarheid. Op te merken 
valt dat deze kan veranderen van het ene ogenblik tot het andere (lawaai van de 
omgeving, verplaatsing van de machines, enz.); 

-  twee naburige schildwachten, of de meest nabije schildwacht en de bedienden van 
de ploeg die moeten beveiligd worden, elkaar goed kunnen zien. In dat opzicht mag 
er niet uit het oog verloren worden dat de zichtbaarheid van het ene ogenblik tot het 
andere kan verschillen (verlichting, klaarte, voorbijrijden van treinen op het 
nevenliggend spoor, vooruitgang van het werk). De nodige schikkingen moeten 
dienovereenkomstig getroffen worden. 

De schildwacht(en) word(t)(en) verplicht opgesteld langsheen het behandelde 
spoor wanneer het tussenspoor, dat het scheidt van het (of de) nabijgelegen spoor 
(sporen), 4,50 m of meer bedraagt. 

 
KEUZE VAN DE 
SCHILDWACHTEN. 

 
9) De ploegbaas kiest de schildwachten onder de ervaren, schrandere en oplettende 

bedienden die een goed gehoor- en gezichtsvermogen hebben en over de goede 
reflexen beschikken. 

Hij mag hen aan hun functies van schildwacht niet ontrekken zonder hen vooraf te 
hebben vervangen.  

Hiertoe is hij alleen gemachtigd. Indien hij oordeelt dat hun taak bijzonder 
afmattend is, kan hij hen geregeld in de loop van de dag laten vervangen.  

In geen enkel geval, mag de ploegbaas zelf de functies van schildwacht 
waarnemen. 
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BELANGRIJKHEID VAN DE 
TAAK VAN DE 
SCHILDWACHTEN. 

 
10) De schildwachten moeten doordrongen zijn van de gedachte dat zij het leven in handen 

hebben van de bedienden van de ploeg waarvan de bewaking hun is opgedragen en dat 
elke onoplettendheid of elke verstrooiing van hunnentwege oorzaak kan zijn van 
uiterst ernstige ongevallen. Zij moeten derhalve hun aandacht bestendig gespannen 
houden en zich onder geen enkel voorwendsel laten verstrooien. In geval van twijfel 
moeten ze de sporen doen ontruimen. 

 
KLEDING EN UITRUSTING 

VAN DE SCHILDWACHT. | 
 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | 

 
11) a) Kleding. 

De schildwachten moeten een oranje jekker dragen. Die overkleding wordt 
gewassen of vervangen zo dikwijls als het nodig is opdat ze een kleur zou behouden 
die scherp afsteekt tegen de kleur van de grond en van de omgeving. 

 

Bij regenweder dient de jekker boven de regenkleding gedragen. 

 

b) Seinen en verwittigingsuitrusting. 

 Elke schildwacht moet: 

1° voorzien zijn van twee hoorns. Vóór het werk moet hij nagaan of het geluid 
van beide hoorns bevredigend is. 

Die hoorns moeten door middel van gummibanden om de hals gedragen 
worden: de ene op de borst en  de andere achter de rug derwijze dat de ene of 
de andere onmiddellijk kan gebruikt worden. 

Wanneer er evenwel mechanische toestellen of ontploffingsmotoren gebruikt 
worden die veel lawaai veroorzaken (b.v. individuele onderstopmachines, 
slijpmachines, las- en braseergroepen, kraagschroef- en lasboutmachines, 
enz.), geeft (geven) de bij die toestellen opgestelde schildwacht(en) het alarm 
door middel van een sterk akoestisch alarmsein. Dit is eveneens het geval bij 
werken in een tunnel of wanneer een ploeg werkt in uitzonderlijk lawaaierige 
zones (nabijheid van tractievoertuigen, triëring, vliegveld, steenbreking, enz.) 
waarvan het geluid onverwacht dat van de hoorn kan overstemmen. In dit 
geval beschikken de schildwachten eveneens over een hoorn; 

2° in de hand houden: overdag, een opgerolde rode vlag die onmiddellijk kan 
ontrold worden; ’s nachts de brandende vierkleurige lantaarn. Een klapper 
dient bevestigd aan de gummiband van de hoorn; 

3° in zijn bereik hebben, overdag: de gele en groene vlag; overdag en ’s nachts: 
ten minste 2 klappers. De klappers worden afgenomen van de voorraad van 
de ploeg. Deze voorraad moet ten minste uit tien klappers bestaan. 

De uitrusting van de enige schildwacht die ter hoogte van de ploeg over de 
veiligheid waakt van de smeerders, van de bedienden belast met het 
sneeuwruimen of met het opruimen van papier in de sporen, mag beperkt worden 
tot een oranje jekker, twee hoorns in goede staat en ’s nachts een lantaarn met wit 
licht. 

 
VERWITTIGING TE GEVEN 
DOOR DE SCHILDWACHTEN. 

 
12) Een lang geluidssein, indien nodig te herhalen, moet gegeven worden door de eerste 

schildwacht ten laatste op het ogenblik dat de beweging genaderd is tot op de 
verwittigingsafstand. De andere schildwachten herhalen onmiddellijk dit sein. 

In het geval van een enige schildwacht in de nabijheid van de ploeg kan de 
verwittiging enkele seconden later gebeuren overeenkomstig de hiervoor in 
aanmerking genomen waarnemingstijd. 

Indien het tussenspoor van een dubbel spoor of van twee andere naast elkaar 
gelegen sporen kleiner is dan 4,50 m, worden al de bewegingen die rijden op beide 
sporen aangekondigd. 
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Indien een schildwacht die het verwittigingssein gegeven heeft, vaststelt dat de 
afwaarts geplaatste schildwacht er geen rekening mee houdt of indien de laatste, 
dichtst bij de ploeg geplaatste schildwacht vaststelt dat de bedienden van de ploeg 
geen gevolg geven aan zijn bevel of dat zij het spoor terug bezetten vóór de doorrit van 
de beweging, moeten deze schildwachten hieruit besluiten dat het geluidssein niet 
werd gehoord of dat bijzondere omstandigheden beletten er rekening mee te houden. 

In dat geval moeten zij hun sein herhalen, zich zo snel mogelijk verplaatsen in de 
richting van de naderende beweging en gebruik maken van de handstopseinen 
waarover zij beschikken om een noodremming uit te lokken. 

Met uitzondering van de verantwoordelijke bediende voor de veiligheid, mogen de 
schildwachten niet beschikken over een tabel met de uren van doorrit van de 
regelmatige of facultatieve treinen op het werkterrein. 

 
WAAKZAAMHEID 
VAN DE SCHILDWACHTEN. 

 
13) De enige schildwacht moet afwisselend kijken in al de richtingen vanwaar de 

bewegingen kunnen aankomen zonder te lang in éénzelfde richting te blijven zien. 

De schildwacht die uitgezet is voor één enkele richting houdt de sporen en de 
schildwacht(en) in het oog in de richting waarover hij het toezicht heeft. 

Wanneer wegens de doorrit of de aanwezigheid van spoorvoertuigen of wanneer, 
wegens elke andere reden, de zichtbaarheid tijdelijk wordt beperkt derwijze dat de 
schildwacht de bewegingen niet kan opmerken op de verwittigingsafstand, moet die 
schildwacht het alarmsein geven opdat het spoor zou vrijgemaakt worden. 

Wanneer de zichtbaarheid opnieuw normaal geworden is, vertoont hij de 
opgerolde groene vlag bij dag en het groen licht bij nacht om de ploegbaas ervan te 
verwittigen dat het werk mag hervat worden. Er dient op dezelfde wijze gehandeld 
wanneer een schildwacht het visueel of auditief contact verliest of dreigt te verliezen 
met de schildwacht die hem voorafgaat of volgt, of met  de bedienden van de ploeg, 
volgens het geval. 

Onder geen enkel voorwendsel mag een schildwacht zijn post verlaten zonder 
daartoe toelating te hebben verkregen en zonder dat hij vooraf werd vervangen. Hij 
mag zich niet laten verstrooien noch een gesprek voeren met bedienden of 
voorbijgangers. 

De schildwachten moeten over hun eigen veiligheid waken. 

 
VERPLICHTINGEN 
VAN DE BEDIENDEN 
IN DE PLOEG. 

 
14) Zodra de bedienden het verwittigingssein van de schildwacht of van de ploegbaas 

horen, moeten zij onmiddellijk alle voorwerpen uit de sporen wegnemen die de 
doortocht van de beweging kunnen hinderen en zich terugtrekken op een afstand van 
ten minste 1,50 m van de dichtsbijgelegen spoorstaaf, zonder een naastliggend spoor 
over te steken (uitgezonderd in geval van onmogelijkheid). 

Elke bediende van de ploeg moet voor zichzelf ervoor zorgen dat op het ogenblik 
van vrijmaking, het spoor zich in een toestand bevindt die een veilige doorrit van de 
treinen waarborgt aan de voorgeschreven snelheid op het werkterrein. 

Wanneer de ploegbaas de plaatsen heeft aangeduid waar de bedienden zich 
moeten terugtrekken, moeten zij zich naar die plaatsen begeven en hierbij de 
vastgelegde weg volgen. 

Bij de doorrit van de bewegingen houden de bedienden het konvooi in het oog om 
zeker te zijn dat geen slepend of uitstekend voorwerp hen kan raken. 

Het spoor mag slechts opnieuw bezet worden op bevel van diegene die, ter 
plaatse, verantwoordelijk is voor de ploeg. 

Indien dit bevel, om één of andere reden, niet kan gehoord worden, mag het spoor 
slechts terug bezet worden voor zover de betrokkenen de zekerheid hebben dat alle 
gevaar geweken is. 

Op dubbelspoorbanen of bij twee andere naast elkaar gelegen sporen met een 
tussenspoor van minder dan 4,50 m moeten de 2 sporen vrijgemaakt worden ongeacht 
het spoor waarop de beweging plaats heeft, uitgezonderd indien de bewegingen op het 
behandelde spoor gesperd zijn of indien het spoor buiten dienst gesteld is (het 
werkterrein afgedekt zijnde door middel van handseinen). 
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BIJKOMENDE SCHIKKINGEN 
EN MAATREGELEN 
TE NEMEN DOOR DE 
VERANTWOORDELIJKE 
VOOR DE VEILIGHEID. 

 
15) De bediende die verantwoordelijk is voor de veiligheid heeft een hoorn die hij gebruikt 

om de signalen van de schildwachten te herhalen. 

Zodra hij gewaarschuwd wordt door de dichtstbijzijnde schildwacht of zodra hij 
een beweging bemerkt op de verwittigingsafstand, zal de verantwoordelijke bediende 
voor de veiligheid; 

- al de voorwerpen uit de sporen doen wegnemen die zich bevinden binnen het vrije-
ruimteprofiel; 

- vlug de bedienden doen terugtrekken en hen verhinderen zonder noodzaak de 
nevenliggende sporen over te steken; 

- zichzelf terug trekken. 

Hij laat de bedienden slechts op de sporen terugkomen na er zich van verzekerd te 
hebben dat er geen enkele beweging in aantocht is. 

In de bundelkoppen van de grote stations en op andere zeer gevaarlijke of moeilijk 
bereikbare plaatsen bepaalt de ploegbaas, alvorens het werk aan te vangen, de plaats 
waar de bedienden zich moeten begeven wanneer zij de sporen vrijmaken bij het 
naderen van een beweging. Hij bepaalt eveneens de weg die moet gevolgd worden om 
bedoelde plaatsen te bereiken en brengt al het personeel met luide stem ervan op de 
hoogte. Wanneer er twijfel over kan bestaan, worden deze plaatsen aangeduid door 
middel van geel geschilderde stenen (kasseien, betonblokken, enz.). 

De veiligheid van een ploeg die werkt in de hoofdsporen, hangt in grote mate af 
van het verkeer en van de wijze waarop het werk georganiseerd is in functie van de 
beschikbare tijd. Daarom zal de ploegbaas rekening houden met de mogelijkheden 
tussen het treinverkeer. Daartoe beschikt hij over een tabel met de uren van doorrit op 
het werkterrein van de regelmatige en facultatieve treinen. Telkens als hij de 
mogelijkheid heeft zal hij inlichtingen nemen nopens de bijzonderheden over het 
treinverkeer, tijdens de beschouwde werkdag, ten einde de gegevens van zijn tabel bij 
te werken. Het bezit van deze tabel mag op geen enkel ogenblik de waakzaamheid 
doen verslappen bij de schildwacht of bij het personeel. 

Bij onvoldoende zichtbaarheid past de verantwoordelijke bediende de maatregelen 
toe die voorgeschreven zijn in die omstandigheden (zie rubriek 2 – C punt 1). 

De ploegbaas moet geregeld nagaan of al de schildwachten volkomen op de 
hoogte zijn van de consignes die zij moeten in acht nemen. Hij moet er eveneens over 
waken dat de veiligheidsuitrusting van de schildwachten (jekkers, hoorns, vlaggen, 
klappers) en van de ploeg (vierkleurige lantaarn, akoestische alarmmiddelen sterker 
dan de hoorn) voorhanden is, en zich in goede staat bevindt. 

Benevens de hierboven voorgeschreven maatregelen neemt de ploegbaas in elk 
bijzonder geval de bijkomende veiligheidsmaatregelen die door buitengewone 
plaatselijke omstandigheden verantwoord zijn. 

 
STOPZETTING VAN DE 
BEVEILIGING. 

 
16) De verantwoordelijke voor de veiligheid mag de beveiliging van het werkterrein 

slechts stopzetten, nadat hij er zich van vergewist heeft dat de sporen volledig vrij zijn 
van elke hinder en dat ze zich in een staat bevinden waarbij elk gevaar voor het 
treinverkeer uitgesloten is. 

De schildwacht(en) blijft (blijven) op zijn (hun) post tot wanneer hij (zij) door 
middel van een vooraf overeengekomen teken, door de verantwoordelijke voor de 
veiligheid wordt (worden) teruggeroepen. 

Dit overeengekomen teken kan, naargelang het geval, een mondelinge 
mededeling, een optisch sein of een ander communicatiemiddel zijn. 

 
WERKEN IN BIJSPOOR. 

 
17) In de bijsporen zijn dezelfde beschikkingen van toepassing als in de hoofdsporen. 

Indien het volgens de exploitatievoorwaarden mogelijk is, moeten de sporen waarin 
men werkt, buiten dienst gesteld worden. 
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UITZONDERLIJK 
LUIDRUCHTIGE WERKEN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 | 

 
18) Indien het lawaai veroorzaakt door de benuttigde machines (onderstopmachines met de 

hand, elektrogeengroepen, lasgroepen, slijpmachines, enz.) of indien het lawaai van de 
omgeving van aard is dat de gebruiker(s) van deze machine(s) de geluidsseinen van de 
schildwachten niet duidelijk meer zou(den) horen, dienen, benevens de normale 
maatregelen, de volgende bijzondere veiligheidsmaatregelen getroffen. 

De schildwacht die de treinen aankondigt, neemt plaats op een twintigtal meter 
van de machine(s) derwijze dat hij geen hinder ondervindt van hun lawaai en een 
hulpschildwacht wordt opgesteld in de onmiddellijke omgeving van de bediener(s). 

De plaats van de hulpschildwacht wordt derwijze gekozen dat de onderlinge 
zichtbaarheid tussen de aankondigende schildwacht en hemzelf op een bestendige 
wijze goed blijft. De schildwacht kondigt de bewegingen aan door middel van een 
sterk akoestisch alarmsein en vertoont daarenboven een optisch sein (schijf van 0,20 m 
doormeter). 

De hulpschildwacht geeft ontvangstmelding door het vertonen van een zelfde 
optisch sein. 

Bij nacht wordt de schijf vervangen door een lamp met geel licht die men laat 
flikkeren door ze herhaaldelijk in beide richtingen te draaien of waar men 
zwaaibewegingen mee uitvoert. 

De hulpschildwacht herhaalt de aankondiging door middel van een sterk 
akoestisch sein. Wanneer de gebruiker(s) niet onmiddellijk gevolg geeft (geven) aan de 
verwittiging van de hulpschildwacht zal hij hem (ze) aan de arm trekken om het spoor 
vrij te maken. 

De hulpschildwacht mag in geen enkel geval deelnemen aan het werk. Hij mag 
evenwel, indien nodig, tussenkomen bij het vrijmaken van de sporen na zijn 
verwittiging gegeven te hebben en na er zich van verzekerd te hebben dat ze 
opgevolgd werd. Hij is uitgerust met een oranje jekker en dient te beschikken over een 
optisch sein, een sterk geluidssein en een toethoorn. 

Bij een kleine, gegroepeerd werkende ploeg en voor zover één enkele schildwacht 
volstaat, kan deze schildwacht zelf ook de rol van hulpschildwacht waarnemen. Hij 
moet zich dan wel op een voldoende korte afstand bevinden om effectief te kunnen 
tussenkomen indien zijn geluidssein niet onmiddellijk gehoord wordt. 

Indien het niet mogelijk is het veiligheidssysteem in te richten zoals hierboven 
beschreven, dient het (de) spoor (sporen) buiten dienst gesteld of wordt het sperren van 
de bewegingen ingericht. 

 
TOEPASSING. 
 
 
 
 
 
 
 

 | 
 | 
 | 

 
E. Radiobeveiliging. 

1) … 

 
2) … 

 
3) De toezichtsbedienden zorgen vooraf voor de opleiding van het nodige personeel bij de 

ploegen en zullen dit herhalen telkens het wegens periodieke onderbrekingen nodig 
mocht zijn. 

Bij elke effectieve toepassing en vóór de aanvang van het werk zal de 
verantwoordelijke voor de veiligheid ter plaatse, door middel van een proef, zich ervan 
verzekeren dat het beveiligingssysteem operationeel is. 

 
NA TE LEVEN REGELS. 

 
4) De schikkingen en de verplichtingen, voorzien bij het klassiek beveiligingssysteem 

van de ploegen (punt D), gelden eveneens bij de radiobeveiliging voor zover ze niet 
opgeheven of vervangen zijn door andere regels eigen aan het systeem. 
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AANTAL EN PLAATS VAN DE 
SCHILDWACHTEN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 

 
5) Drie schildwachten, uitgerust met radio, worden voor een eenvoudige toestand in volle 

baan opgesteld zoals weergegeven op het schema nr. 1. 

De schildwachten 1 en 3, uitgerust met een radio zend- en ontvangtoestel, 
bevinden zich langs het spoor in de normale rijrichting op een afstand van min. 1000 à 
1500 m van het werkveld van de ploeg en dekken het normaal spoor af met handseinen 
en klappers en het tegenspoor met 2 klappers. 

Het plaatsen en wegnemen van de klappers op de binnenrail van het tegenspoor 
gebeurt met een toestel dat bediend wordt zonder een van beide sporen te moeten 
betreden. 

Schildwacht 2 met radio bevindt zich ter hoogte van de ploeg en is in verzekerde 
radioverbinding met de schildwachten 1 en 3. 

 
De plaats van de schildwachten 1 en 3 wordt zo gekozen dat zij een 

zichtbaarheidsafstand hebben die overeenstemt met de tijd die nodig is om de treinen 
aan te kondigen, de sporen vrij te maken, het antwoord te ontvangen van de 
schildwacht 2 en hun afdekkingsseinen weg te nemen wanneer de beweging zich nog 
bevindt op een afstand die overeenkomt met een rittijd van minstens 8 sec. (deze 
zichtbaarheidsafstand zal ten minste overeenkomen met een rittijd van 25 sec.). Is dit 
niet mogelijk, zelfs niet door hun afstand tot het werkveld te verhogen, dan moeten zij 
ontdubbeld worden door een schildwacht 1bis en (of) 3bis. 

 
Hierbij weze opgemerkt dat het nodig kan zijn uit hoofde van het verspreid 

werken van de ploeg of van het lawaai van het gereedschap van het werk of van de 
omgeving, om één of meer hulpschildwachten te voorzien. 

 
UITRUSTING VAN DE 
SCHILDWACHTEN. 
 
 
 
 

 | 

 
6) Uitgezonderd de akoestische seinen, beschikken de schildwachten 1 en 3 over de 

normale uitrusting van een schildwacht. Daarenboven hebben zij een radiotoestel en de 
nodige afdekkingseinen voor de beide sporen. 

Schildwacht 2 beschikt, benevens de normale uitrusting van een schildwacht, over 
een radiotoestel waarmee hij in verzekerde verbinding staat met de schildwachten 1 en 
3 (desgevallend 1bis en 3bis). 
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BEVEILIGING – 
AANVANG VAN HET 
WERK. 

 | 

 
7) De ploegbaas, verantwoordelijk voor de veiligheid, bepaalt de opstellingsplaats van de 

schildwachten. 

De plaats van de schildwachten 1 en 3 is derwijze gekozen dat, rekening houdend met 
de minimale zichtbaarheidsafstand, het niet nodig is om meermalen van plaats te moeten 
veranderen tijdens de vooruitgang van het werk. 

Om zeker te zijn dat er zich, bij de aanvang van het werk, geen trein bevindt in de zone 
tussen de schildwachten 1 en 3, wordt de volgende procedure gevolgd: 

- tijdens het zich te voet begeven van  de plaats van het werk naar de plaats van hun 
opstelling kondigen de schildwachten 1 en 3 de bewegingen aan die naar het werkveld 
toerijden aan schildwacht 2, die er ontvangst van meldt; 

- de schildwachten 1 en 3 zijn vergezeld van een tweede bediende die helpt bij het 
overbrengen van de nodige uitrusting, die de plaats klaarmaakt voor het opstellen van de 
afdekkingen en ze plaatst, terwijl de schildwacht waakt over de veiligheid. 

 Daarna vervoegt deze tweede bediende de ploeg. 

De afdekkingsseinen worden opgesteld op een ogenblik dat er geen beweging in 
aantocht is. 

Onmiddellijk na het opstellen laten de schildwachten 1 en 3 het werk in de sporen toe 
door de aankondiging: 

“Hier post 1 (3), de afdekkingen zijn geplaatst en de post is gebruiksklaar”. 

Post 2 meldt hiervan ontvangst en laat het werk aanvangen. 

 
RADIOMEDEDELINGEN  
VRIJMAKEN VAN DE 
SPOREN EN DOORRIT  

VAN DE BEWEGINGEN. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 
 
 
 
 
 | 
 | 
 

 
8) De hierna beschreven uit te wisselen radiomededelingen hebben betrekking op de 

voorstelling van het schema voor een trein rijdend van X naar Y. 

- Wanneer een naderende beweging aangekomen is op de zichtbaarheidsafstand, geeft 
schildwacht 1 de volgende aankondiging: 
“Hier post 1, trein in zicht, aan U”. 

- Post 2 zet zijn akoestisch alarmtoestel in werking en vertoont desgevallend zijn optisch 
sein . 
De desgevallende hulpschildwachten, ter hoogte van de ploeg, herhalen het akoestisch 
alarmsein van schildwacht 2 onmiddellijk na het vertonen van zijn optisch sein. 
Na vrijmaking van de sporen, antwoordt post 2: 
“Hier post 2, spoor vrij, aan U”. 
Na ontvangst van dit antwoord neemt post 1 de afdekkingen in beide sporen weg. 
Indien schildwacht 1 het antwoord “spoor vrij” niet ontvangt blijven de sporen 
afgedekt. Schildwacht 2 en de desgevallende hulpschildwachten waken erover dat 
beide sporen volledig vrijgemaakt blijven. 

- Wanneer de beweging in de nabijheid van schildwacht 1 genaderd is, zendt deze de 
volgende aankondiging uit: 

“Hier post 1, trein rijdt voorbij”. 

- De schildwacht 2 meldt ontvangst met zijn antwoord: 

“Hier post 2, begrepen, trein rijdt voorbij post 1”. 

- Op dit antwoord van post 2 neemt ook schildwacht 3 zijn afdekking uit de beide sporen 
weg. 

- Posten 1 en 3 herplaatsen hun afdekkingen onmiddellijk na de doorrit van de beweging op 
hun hoogte, tenzij op dit moment een nieuwe trein moet aangekondigd worden of 
aangekondigd werd. 

- Zodra posten 1 en 3 hun afdekkingen herplaatst hebben, zenden ze de volgende 
aankondiging uit: “Hier post 1 (3), afdekkingen teruggeplaatst”. 

  
- Na ontvangst van de aankondiging van post 1 (3), meldt schildwacht 2 ontvangst door de 

volgende aankondiging uit te zenden: “Hier post 2, begrepen, afdekkingen teruggeplaatst 
bij post 1 (3)”. 
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HERNEMEN 
VAN HET WERK. 

 
9) Schildwacht 2 laat, na eerst ontvangst gemeld te hebben van schildwacht 1 en nadien van 

schildwacht 3: “Hier post 2, begrepen, afdekkingen teruggeplaatst bij post 1 (3)”, op teken 
van de verantwoordelijke van de veiligheid het werk hernemen door het vertonen van zijn 
groen handsein (opgerolde groene vlag) voor zover geen andere beweging is aangekondigd 
of dat er geen ander gevaar dreigt. 

 Mocht er bij schildwacht 2 enige twijfel ontstaan nopens het al of niet vrij zijn van de 
zone tussen de schildwachten 1 en 3, bv. door het veelvuldig treinverkeer, zal hij het spoor 
doen vrijmaken tot hij hierover zekerheid heeft door zich in te lichten bij de schildwachten 1 
en 3. 

 
CONTROLE VAN DE 
GOEDE WERKING VAN  
DE RADIOTOESTELLEN. 
 
 

 | 

 
10) Ten einde steeds verzekerd te zijn van de goede werking van de radio’s zendt de 

schildwacht 2 buiten de normale aankondigingsperioden, ongeveer om de drie minuten, de 
volgende controle-oproep uit: 

“Hier post 2, hoort U mij”. 

De posten 1 en 3 (en desgevallend 1bis en 3bis) antwoorden in de volgorde: 

“Post 1, begrepen”, 

“Post 3, begrepen”. 

Ingeval één van de posten niet antwoordt doet schildwacht 2 het spoor onmiddellijk 
vrijmaken en verwittigt de ploegbaas. 

Deze laatste neemt de nodige maatregelen naargelang de omstandigheden: vervangen 
van het gebrekkig toestel, vervangen van de tekortkomende schildwacht, ander 
beveiligingssysteem. 

 
VERPLAATSING VAN DE 
SCHILDWACHTEN 1 EN 
(OF) 3. 

 
11) Indien, ingevolge de vooruitgang van het werk, de plaats van opstelling van de 

schildwachten 1 en (of) 3 dient aangepast, wordt het werk van de ploeg onderbroken en 
worden de sporen vrijgemaakt. 

Ten einde de tijdsverliezen die hiermede gepaard gaan te beperken dienen deze 
verplaatsingen, in de mate van het mogelijke, vermeden en worden ze uitgevoerd tijdens een 
normale werkonderbreking (b.v. na het eetmaal). 

De verantwoordelijke voor de veiligheid bepaalt de nieuwe plaats van opstelling en het 
werk wordt hernomen wanneer de schildwachten 1 en (of) 3 gemeld hebben dat hun post 
gebruiksklaar is op de nieuwe plaats. Tijdens de verplaatsing en het opstellen van de 
afdekkingen worden de treinen aangekondigd zoals bij de aanvang van het werk. 

 
ONDERBREKEN OF  
EINDE VAN HET WERK. 

 
12) De ploegbaas, verantwoordelijk voor de veiligheid, doet de sporen vrijmaken en verwittigt 

schildwacht 2. Deze laatste meldt per radio het onderbreken of het einde van het werk aan 
de schildwachten 1 en 3. 

 
BIJZONDERE 
GEVALLEN. 
 
 
 
 
 
 

 | 
 | 

 
13) 1° Evenwijdig treinverkeer. 

De bewegingen worden door de schildwachten 1 of 3 normaal aangekondigd 
onafgezien van het spoor waarin ze gebeuren. 

Mochten zich twee evenwijdig rijdende bewegingen praktisch gelijktijdig 
aanbieden zal de 2e aankondiging van de aankondigende post luiden als volgt: 

 “Hier post 1 (of 3), twee treinen rijden voorbij, ik herhaal trein in de twee sporen”. 

Schildwacht 2 meldt hiervan ontvangst met zijn antwoord: 

 “Hier post 2 begrepen, twee treinen rijden voorbij post 1 (of 3)”. 
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 | 

 
2° Werken in of in de nabijheid van een station of van een vertakking. 

De meest aangewezen en de meest economische oplossing is het toepassen van het 
sperren van de bewegingen (S 428) met de aanwezigheid op het seinhuis van een 
verantwoordelijke bediende die de inschrijvingen doet en die de mededelingen voor het 
bezetten en het vrijmaken van de werkzone, per radio, overmaakt aan de schildwacht 
ter hoogte van de ploeg.  

Deze werkwijze vereist derhalve geen afdekking van de werkzone. 

Een mogelijke oplossing kan er ook in bestaan de aankondiging van de 
bewegingen te doen per radio van op een seinpost of van een seinhuis door een 
bijkomende schildwacht bis en met het behoud en de bediening van de afdekseinen in 
de sporen door de normale schildwacht 1 (of 3) op verminderde afstand. 

Voor deze oplossing moet evenwel aan de volgende voorwaarden voldaan zijn: 

- er moet een verzekerde radioverbinding bestaan tussen de schildwacht op het 
seinhuis en de schildwacht ter hoogte van de ploeg; 

- al de reiswegen die toegang geven naar de werkzone moeten afgedekt zijn door 
vaste stopseinen; 

- de betrokken schildwacht op het seinhuis moet de zekerheid hebben tijdig ingelicht 
te worden, hetzij van het openstellen van de seinen, hetzij van het afleveren van 
een overschrijdingsbevel. Hij moet daarenboven indien nodig het openzetten van 
een sein of het afleveren van een overschrijdingsbevel kunnen schorsen; 

- de te beveiligen zone van de ploeg moet kunnen beperkt blijven tot 2 naast elkaar 
liggende sporen; 

- de nodige plaats voor het bedienen van de afdekseinen en het zich terugtrekken van 
de betrokken schildwacht buiten het vrije-ruimteprofiel moet aanwezig zijn. 

  
3° Werken aan of in de nabijheid van een vertakking die op afstand bediend is. 

Onderstaand typeschema nr. 2 geeft de opstelling van de schildwachten. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 | 
 | 
 | 
 | 

 
- Hierbij kunnen twee bewegingen (richting X en X’) praktisch gelijktijdig 

aangekondigd worden aan schildwacht 2. 

Schildwacht 3 mag zijn afdekking slechts terugplaatsen na doorrit van de twee 
treinen en het werk mag slechts hernomen worden na de desbetreffende 
radiomededeling van het terugplaatsen. 

- Een beweging aangekondigd door schildwacht 3, kan de richting X of X’ nemen en 
de afdekkingen worden weggenomen door beide schildwachten 1a en 1b. Na 
doorrit van de beweging b.v. voorbij schildwacht 1a zal op de mededeling van het 
terugplaatsen door schildwacht 1a, ook schildwacht 1b zijn afdekking 
terugplaatsen en dit op zijn beurt melden aan schildwacht 2 ten einde het werk te 
kunnen hernemen. 
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 | 
 | 
 | 
 | 

 
4° Werken op enkel spoor of op dubbel spoor waarvan één spoor buiten dienst is. 

De radiobeveiliging van de ploeg is identiek met dienverstande dat in het in dienst 
zijnd spoor langs beide kanten van de ploeg de handseinen en klappers geplaatst 
worden waarbij het in dienst zijnd spoor wordt vrijgemaakt bij een aangekondigde 
beweging. 

 

 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 

 
5° Werken waarbij één accidentele indringing in het vrije-ruimteprofiel van een in 

dienst zijnd spoor door een zwaar tuig mogelijk niet geheel uit te sluiten valt. 

Het gaat meer bepaald over volgende werkzaamheden: 

- werken met hoogstens één gekeurd spoorgebonden voertuig op een buiten dienst 
gesteld spoor, dat bij normale werking niet indringt (toebehoren en behandelde last 
inbegrepen) in het vrije-ruimteprofiel van een in dienst zijnd spoor; 

- gebruik van één zwaar tuig (toebehoren en behandelde last inbegrepen) in het 
vrije-ruimteprofiel van een in dienst zijnd spoor, dat het vrije-ruimteprofiel 
(toebehoren en behandelde last inbegrepen) snel kan ontruimen. 

In deze gevallen kan radiobeveiliging, met plaatsing van de afdekkingsseinen in alle 
richtingen van waar de bewegingen kunnen komen, toegepast worden. 

 
TOEPASSINGSDOMEIN. 

 
F. Het sperren van de bewegingen (boekje S 428). 

 

1) Bij werken in ploegverband in de hoofdsporen wordt het sperren van de bewegingen slechts 
toegepast indien aan de voorwaarden voor de opstelling van één of meerdere schildwachten 
niet voldaan is. 

Binnen de zichtbaarheids- en hoorbaarheidszone van de seinpost waar de aankondiging 
van de bewegingen rechtstreeks door een vooraf overeengekomen code gedaan wordt, mag 
dit beveiligingsmiddel slechts gebruikt worden door ploegen van maximum 4 man. 

Buiten de zichtbaarheids- en hoorbaarheidszone van de seinpost of in het geval dat de 
ploeg uit meer dan 4 man bestaat, maakt het bezetten en het vrijmaken van de werkzone 
steeds het voorwerp uit van ingeschreven mededelingen (per telefoon of per radio). 

 
VERPLICHTINGEN VAN 
DE 
VERANTWOORDELIJKE 
BEDIENDEN 
VOOR DE VEILIGHEID. 

 
2) De verantwoordelijke bediende voor de veiligheid van de ploeg mag de aankondiging van 

het vrijmaken van de sporen slechts mededelen na er zich van verzekerd te hebben dat het 
behandelde spoor zich in een voldoende staat van berijdbaarheid bevindt, en nadat het 
volledig vrijgemaakt is. 

Indien nabijgelegen sporen in dienst bleven en dat personeel of gereedschap binnen het 
vrije-ruimteprofiel van deze sporen komt, zijn, voor het verkeer op deze sporen, de 
beschikkingen voor het gebruik van één of meerdere schildwachten integraal van 
toepassing. 

Bij de werken in rechtstreeks contact met de seinpost zal de verantwoordelijke 
bediende voor de veiligheid, of de door hem aangeduide schildwacht, erover waken zich 
steeds te bevinden binnen de zichtbaarheids- en hoorbaarheidszone van de bediener van de 
post, ten einde de aankondigingen en de mededelingen van het vrijmaken, zoals voorzien 
door de verantwoordelijke van de bewegingen en aangeduid op het S 428, gemakkelijk te 
kunnen waarnemen. 

Voor wat de beveiliging van de ploeg betreft, gelden dezelfde schikkingen als deze 
voor de buiten dienst gestelde sporen (zie punt G hierna). 



Bundel 576 – Deel III – Titel IV – Hoofdst. I – Rubr. 2. 
Bladz. 17. 

____________________________________________________________________________________ 

10de bijvoegsel. 

 
NA TE LEVEN 
VOORSCHRIFTEN. 

 
G. Het buiten dienst stellen van het (de) spo(o)r(en) (boekje S 427). 

 

1) Wanneer, door de aard van de uit te voeren werken, het spoor buiten dienst gesteld wordt, 
moet de verantwoordelijke bediende voor de veiligheid niettemin bestendig op zijn hoede 
blijven. De beveiliging door middel van één of meerdere schildwachten voor het verkeer op 
nabijgelegen sporen mag slechts opgeheven worden in het geval zoals voorzien onder punt 
2 hierna. 

Indien de ploeg werkt in een buiten dienst gesteld spoor, dat afgedekt is met de 
reglementaire seinen, moeten de bedienden het werkterrein niet verlaten, noch het 
gereedschap verwijderen bij de doorrit van een beweging op naburige sporen. 

Er moet evenwel over gewaakt worden dat elke bediende zich op meer dan 1,50 m van 
de dichtstbijzijnde spoorstaaf van de in dienst zijnde naburige sporen houdt, en dat de 
materialen en het gereedschap die zich in de tussensporen bevinden, buiten het vrije-
ruimteprofiel van deze sporen blijven. 

  
De werking van de mechanische tuigen moet onderbroken worden tijdens de doorrit 

van de bewegingen op de nabijgelegen sporen, als het werk enig gevaar kan opleveren voor 
deze bewegingen. De motoren worden evenwel niet stilgelegd. 

 
BEVEILIGING 
VAN DE BEDIENDEN. 

 
2) Wat de bescherming van de ploeg betreft, moeten naargelang de omstandigheden volgende 

maatregelen genomen worden. 

Indien zich indringingen kunnen voordoen van personeel, gereedschap of materialen in 
het vrije-ruimteprofiel van een nabijgelegen spoor in dienst, moeten de nodige 
schildwachten geplaatst worden overeenkomstig de richtlijnen die voorzien zijn in de 
rubriek betreffende het gebruik van één of meerdere schildwachten. 

Indien er zich geen indringingen zullen voordoen in het vrije-ruimteprofiel van een 
nabijgelegen spoor in dienst, is het aan de ploegbaas slechts toegestaan om geen 
schildwacht(en) op te stellen in de drie volgende gevallen: 

1° het buiten dienst gestelde spoor is volledig geïsoleerd [tussenspo(o)r(en) minstens 
4,50 m]; 

2° het naastbijgelegen spoor of de naastbijgelegen sporen zijn bijsporen; 

3° het naastbijgelegen spoor of de naastbijgelegen sporen zijn hoofdsporen maar het 
effectief van de ploeg bedraagt maximum 4 man (ploegbaas inbegrepen) en het 
werk wordt gegroepeerd uitgevoerd. 
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TOEPASSINSGEBIED. 

 
H. Bijzondere maatregelen. 

 
De drie volgende bijzondere maatregelen nl.: 

- afdekking op korte afstand met handstopseinen; 

- opleggen van het rijden op zicht (S 378); 

- afdekken van het werkterrein of van de hinder op reglementaire afstand, 

  vormen meestal een aanvulling van één van de algemene maatregelen. Van de eerste twee 
middelen dienen de bestuurders op voorhand ingelicht te worden over de plaats van het 
werkterrein. 

De eerste maatregel wordt genomen t.o.v. bepaalde categorieën van bedienden die een 
welbepaalde taak uitvoeren op een daartoe voorziene plaats. Zijn toepassing maakt het 
voorwerp uit van een plaatselijk consigne en de bestuurders passen ambtshalve het rijden op 
zicht toe. 

Deze maatregel is eveneens voorgeschreven bij een ongeval op het werkterrein voor het 
lichten en herstellen langs de zijde waar de hulptreinen worden verwacht. Hij wordt ook 
verplicht toegepast op de werven, op een spoor buiten dienst om de aan het werk zijnde 
ploegen te beveiligen en de actiezones van de werktreinen te begrenzen. Het aantal en de 
plaats van de seinen is bepaald in de “plaatselijke onderrichting” voor de werken. In deze 
twee laatste gevallen moeten de bestuurders op voorhand ingelicht worden over het bestaan 
en de plaats van deze seinen. 

Het afdekken op afstand van het werkterrein of van de hinder wordt toegepast bij een 
ongeval of een voorval tot op het ogenblik dat de verantwoordelijke bediende voor de 
bewegingen de beveiligingsmaatregelen op het seinhuis heeft toegepast of doen toepassen. 

Ter gelegenheid van belangrijke werven op buiten dienst gestelde sporen, wordt het 
afdekken op afstand eveneens toegepast in het in dienst gebleven spoor, teneinde de 
bedienden die er tewerkgesteld zijn te beschermen in geval er zich moeilijkheden mochten 
voordoen bij de verwittiging of bij het vrijmaken (zie rubriek 3). 

 



9de bijvoegsel. 

DEEL III. 
 
 
TITEL IV. 
 
HOOFDSTUK I. 
 
 
Rubriek 3. 

 AANVULLENDE BEPALINGEN DIE EIGEN ZIJN 
AAN DE N.M.B.S. 

 
 WERKEN IN DE SPOREN EN IN HUN 

NABIJHEID. 
 
 UITSCHAKELEN VAN DE GEVAARLIJKE 

WERKOMSTANDIGHEDEN INGEVOLGE DE AANWEZIGHEID VAN 
RIJDENDE VOERTUIGEN. 

 
 Beveiliging bij werken (werven) op een buiten dienst gesteld spoor met 

gebruik van werktreinen, bijzondere tuigen en (of) een belangrijk effectief. 
 
 
WETTELIJKE 
VOORSCHRIFTEN. 
 

art. 5 van de wet van 04.08.1996. 

 
REGLEMENTAIRE 
VOORSCHRIFTEN. 
 

A.R.B., bundel III, 3e deel. 
A.R.S., bundel I, titel II, art. 33; 
A.R.S., bundel IV, titel II, hoofdst. III.. 

 
 A.  Voorafgaande opmerkingen. 
 
NA TE LEVEN REGELS. 
 

1)  De schikkingen en de verplichtingen, voorzien voor de al of niet in 
ploegverband werkende bedienden in de sporen, gelden eveneens voor deze 
werken voor zover ze niet uitdrukkelijk opgeheven of vervangen zijn door één 
of meerdere maatregelen voorzien voor dit soort van werken. 

 

AFWIJKINGEN VAN DE 
NORMALE BEVEILIGINGS- 
VOORSCHRIFTEN. 
 

2)  Indien voor een bepaalde werf of voor een zeker werk dient afgeweken van de 
normale beveiligingsvoorschriften, of indien deze veiligheidsvoorschriften 
onvoldoende zouden zijn, moet de leidende ambtenaar van de werken de toe te 
passen veiligheidsmaatregelen voorschrijven. 

 

AFWIJKINGEN VAN DE 
NORMALE 
TYPEGEVALLEN. 

3)  Het kan voorkomen dat op een werf of voor een bepaald werk de gelijktijdige 
toepassing van meerdere type-gevallen van deze rubriek nodig zijn of dat de 
organisatie van de werf of van het werk niet integraal overeenstemt met de 
type-gevallen. 

      In deze gevallen zal de leidende ambtenaar van de werken, aan de hand 
van de type-maatregelen, de veiligheidsregels opstellen die aangenomen zijn 
voor de bepaalde werf of voor het betrokken werk. Hiervoor zal hij eventueel 
de hulp inroepen van de veiligheidschef van zijn omschrijving. 

 

 B.  Basisregels voor de beveiliging. 
 

AANKONDIGINGEN VAN 
DE BEWEGINGEN EN 
VRIJMAKEN VAN DE 
SPOREN IN DIENST. 

1)  Het gevaar voor de bewegingen op het naastgelegen spoor of op de nabije 
sporen in dienst, wordt uitgeschakeld door het aankondigen van het 
treinverkeer, het wegnemen van het materieel en het gereedschap en het zich 
terugtrekken van het personeel uit het vrije-ruimteprofiel van dit spoor of van 
deze sporen. 

 

      De machines en diverse tuigen die zich bevinden op een buiten dienst 
gesteld spoor en die zich verplaatsen als een spoorvoertuig of die gemonteerd 
zijn op een spoorvoertuig, komen, bij normale tussensporen, binnen het vrije-
ruimteprofiel van een nevenliggend spoor. 

 

     Zij vormen desondanks geen hinder voor dit spoor, voor zover alle 
onderdelen en toebehoren alsmede de behandelde last, langs de kant van het 
tussenspoor, binnen de breedte van het laadprofiel van het bezette spoor 
blijven (0,82 m van de as van de spoorstaaf). 

 

     Voor de andere machines of tuigen die vrij opgesteld zijn of die zich los 
van het spoor verplaatsen (kranen, bulldozers, laadschoppen enz.) gelden 
steeds de regels van indringing t.o.v. het normale vrije-ruimteproefiel (1,50 
m afstand van de dichtsbijgelegen spoorstaaf). 

 



Bundel 576 – Deel III – Titel IV – Hoofdst. I – Rubr. 3. 
Blz 2. 
_________________________________________________________________________________ 
 

9de bijvoegsel. 

VERKEER OP HET BUITEN 
DIENST GESTELDE SPOOR. 
 

2)  Op het bezette of buiten dienst gestelde spoor zullen handstopseinen de 
gevaren uitschakelen voor ongevallen of incidenten door werktreinen of andere 
zelfbewegende tuigen (A.R.S., bundel IV, titel II art. 81). 

 
DOORRIT VAN EEN TOT 
STILSTAND GEBRACHTE 
BEWEGING. 
 

3)  De doorrit van een tot stilstand gebrachte beweging door middel van een 
handstopsein op het bezette of het buiten dienst gestelde spoor of eventueel op 
een nabijgelegen spoor in dienst, zal slechts toegestaan worden nadat men er 
zich vooraf van verzekerd heeft dat aan de veiligheidsvoorwaarden voldaan is. 

 

     Deze toelating aan de bestuurder wordt door de ploegbaas gegeven door 
middel van het handsein tot doorrijden met snelheidbeperking (gele vlag, geel 
licht). 

 

WERKEN ZONDER 
SCHILDWACHTEN. 

4)  Het is aan de verantwoordelijke voor de veiligheid slechts toegestaan om geen 
schildwachten op te stellen wanneer aan de twee volgende voorwaarden 
gelijktijdig voldaan is: 

  1°  het (de) tussenspoor(sporen) is (zijn) minstens 4,50 m breed en er moet om 
geen enkele reden in het vrije-ruimteprofiel van het (de) andere spoor 
(sporen) gekomen worden; 

  2°  langsheen het (de) nabijgelegen spoor (sporen) in dienst is door middel van 
een verwittigingsband een afbakening aangebracht over de ganse lengte van 
de werfzones waar personeel tewerkgesteld is. 

    Deze afbakening is niet vereist voor zover er op deze plaatsen een materiële 
afscheiding bestaat tussen de betrokken sporen. 

 

TIJDELIJKE PLAATSELIJKE 
ONDERRICHTING. 

5)  Voor het uitvoeren van vooraf geplande werken worden de te treffen 
maatregelen, de bijzondere fasen en de speciale gevallen in detail vermeld in 
de tijdelijke plaatselijke onderrichtingen en de consignes van de werken. 

 

    De verantwoordelijke bediende voor de veiligheid wordt in deze 
documenten steeds nominatief vermeld en zijn taak is er duidelijk in 
beschreven. De opdracht van elk der schildwachten wordt er zo nodig in detail 
in opgenomen en zij worden voor hun taak voorafgaandelijk opgeleid. 

 

    Het is slechts om redenen van dringendheid (ongevallen, incidenten enz.) 
of bij gewone onderhoudswerken dat men van deze regel geheel of gedeeltelijk 
mag afwijken. In dat geval geeft de werfbaas of de ploegbaas vooraf de nodige 
richtlijnen en ingeval het treinverkeer hinder kan ondervinden van de 
werkzaamheden, stelt hij zich vooraf akkoord met de lokale dienst T. 

 

SNELHEIDSBEPERKING. 6)  Wanneer het tussenspoor met een nabijgelegen spoor in dienst, kleiner is dan 3 
m of wanneer er personeel binnen het vrije-ruimteprofiel van een nabijgelegen 
spoor in dienst moet komen, wordt de snelheid op dit spoor, ter hoogte van de 
werf beperkt tot 60 km/u overdag en tot 40 km/u ’s nachts. Deze 
snelheidsbeperking geldt tijdens gans de duur van de prestatie. 

 

    Van deze regel mag enkel afgeweken worden voor zover er dwingende 
exploitatieredenen toe bestaan en dat de veiligheid van het personeel hierdoor 
niet in het gedrang wordt gebracht. In ieder geval zal bij nacht de snelheid tot 
maximum 60 km/u beperkt worden. 

 

 C.  Beveiligingssystemen.  
 

RADIOBEVEILIGING. 1)  De beveiliging van de werf door middel van radio zend- en ontvangtoestellen 
geldt als algemene regel voor het uitvoeren van dit soort werken. 

     Naargelang de aard en de omstandigheden van de werken kan één van 
de twee volgende type-gevallen worden toegepast: 

  - radiobeveiliging voor werven van normale lengte (klassiek systeem); 
  - radiobeveiliging voor  werven van grote lengte waarbij zware machines 

benuttigd worden. 
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DEEL III. 
 
 
TITEL IV. 
 
HOOFDSTUK I. 
 
 
Rubriek 4. 

 AANVULLENDE BEPALINGEN DIE EIGEN ZIJN 
AAN DE N.M.B.S. 

 
 WERKEN IN DE SPOREN EN IN HUN 

NABIJHEID. 
 
 UITSCHAKELEN VAN DE GEVAARLIJKE 

WERKOMSTANDIGHEDEN INGEVOLGE DE AANWEZIGHEID VAN 
RIJDENDE VOERTUIGEN. 

 
 Beveiliging bij onderhoudswerken van het spoor, van de seinen, van de 

bovenleidingen en bij allerlei werken die uitgevoerd worden met bijzondere 
werktuigen of machines en die niet in het vrije ruimteprofiel dringen van 
een nevenliggend spoor. 

 
 
WETTELIJKE 
VOORSCHRIFTEN. 
 

art. 5 van de wet van 04.08.1996. 

 
REGLEMENTAIRE 
VOORSCHRIFTEN. 
 

A.R.B., bundel III, 3e deel. 
R.G.S., bundel IV, titel II, hoofdstuk III. 

 
BASISREGELS. 
 

1)  Deze werken waarbij gebruik gemaakt wordt van speciale werktuigen die als 
spoorvoertuig op het spoor rijden of die geplaatst zijn op een spoorvoertuig 
(onderstopmachine, richtmachine, ballastploeg, lasmachine, kraan, werktrein, 
autorail voor bovenleidingen enz.) worden uitgevoerd op één of meerdere 
sporen die buiten dienst gesteld zijn of die ontrokken zijn aan het normaal 
treinverkeer (S 427, S 428, ritbulletin, telegram of als rangering onder het 
toezicht van dienst T). 

 

      Wanneer deze machines, hun toebehoren en de eventueel behandelde 
last, langs de kant van het tussenspoor, binnen de breedte van het laadprofiel 
van het bezette spoor blijven (0,82 m van de as van de spoorstaaf) en voor 
zover het bedienings- of begeleidingspersoneel zich op de machines bevindt of 
buiten het vrije ruimteprofiel van de in dienst zijnde sporen blijft, dient er geen 
enkele beveiligingsmaatregel genomen. 

 

TE TREFFEN VEILIGHEIDS-
MAATREGELEN. 
 

2)  Indien controles, nazichten, herstellingen of andere tussenkomsten moeten 
gedaan worden in het vrije-ruimteprofiel van een nabijgelegen spoor in dienst, 
moeten de nodige beveiligingsmaatregelen getroffen worden. 

 

      De te treffen maatregelen zullen afhangen van de aard en de plaats van 
deze tussenkomsten. 

 

  a) Eerste geval : de machine bevindt zich buiten de werkzone van een 
ploeg. 

 

   In dit geval worden de voorschriften van één of twee tewerkgestelde 
bedienden toegepast. Het is de bestuurder van de machine of een ander 
hiervoor aangeduide bediende die de nodige veiligheidsmaatregelen 
neemt. Indien één enkele bediende van het bedieningspersoneel niet 
volstaat en wanneer de omstandigheden niet toelaten de machine te 
verplaatsen naar een plaats waar deze mogelijkheid wel bestaat, zal een 
beroep gedaan worden op één of meerdere bijkomende bedienden. De 
beveiliging zal dan ingericht worden zoals voorzien bij de in ploegverband 
werkende bedienden. 

 

  b)Tweede geval : de machine bevindt zich in de nabijheid van een 
ploeg. 

 

    De veiligheid van de bedienden die met of rond de machine werken moet 
begrepen worden in deze van de ploeg. Bijzondere maatregelen zullen 
desgevallend voorzien worden in de tijdelijke plaatselijke onderrichting. 

 



9de bijvoegsel. 

DEEL III. 
 
 
TITEL IV. 
 
HOOFDSTUK I. 
 
 
Rubriek 5. 

 AANVULLENDE BEPALINGEN DIE EIGEN ZIJN 
AAN DE N.M.B.S. 

 
 WERKEN IN DE SPOREN EN HUN NABIJHEID. 
 
 UITSCHAKELEN VAN DE GEVAARLIJKE WERKOMSTANDIGHEDEN 

INGEVOLGE DE AANWEZIGHEID VAN RIJDENDE VOERTUIGEN. 
 
 Veiligheidsvoorschriften voor het personeel tewerkgesteld in bijzondere 

omstandigheden. 
  
 
WETTELIJKE EN 
REGLEMENTAIRE 
VOORSCHRIFTEN. 

art. 5 van de wet van 04.08. 1996. 
A.R.B., bundel III, 3e deel. 

 
WERKEN OP EVENWIJDIGE 
SPOREN OF LIJNEN. 
 

1)  Het bijzonder gevaar dat verbonden is aan het werk in meerdere naast elkaar 
liggende sporen, komt voort uit het aantal sporen die de bedienden moeten 
oversteken. 

 
     Wanneer het tussenspoor tussen de sporen of tussen de lijnen gelijk is aan 

of groter dan 4,50 m worden enkel die bewegingen aangekondigd die rijden op 
het spoor of op de lijn waar het werk wordt uitgevoerd. 

 
   De bedienden maken slechts deze sporen vrij en trekken zich, volgens het 

geval, terug op het buitenste gaanpad of in dit tussenspoor ervoor zorgend dat 
zij zich ten minste op 1,50 m van de naastgelegen spoorstaven houden. 

 
   Wanneer het tussenspoor kleiner is dan 4,50 m moeten er verschillende 

gevallen overwogen worden. 
 
   Vier sporen : 

 
     Indien het werk uitgevoerd wordt in spoor 1 (of 4) kondigt de schildwacht 

de treinen aan die aankomen op de sporen 1 en 2 (of 3 en 4). De bedienden 
trekken zich terug op het gaanpad langsheen spoor 1 (of 4) 

 

   Indien het werk uitgevoerd wordt in spoor 2 (of 3) kondigt de schildwacht 
de treinen aan die aankomen op de sporen 1, 2 en 3 (of 2,3 en 4). 

 

    De bedienden trekken zich terug op het gaanpad langsheen spoor 1 (of 4) 
en steken spoor 1 (of 4) over onder de bescherming van de schildwachten. 

 

   Zes sporen : 
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    Indien het werk uitgevoerd wordt in spoor 1 (of 6) kondigt de schildwacht 
de treinen aan die aankomen op sporen 1 en 2 (of 5 en 6). De bedienden 
trekken zich terug op het gaanpad langsheen het spoor 1 (of 6) 

 

   Indien het werk uitgevoerd wordt in spoor 2 (of 5) kondigt de schildwacht 
de treinen aan op sporen 1, 2 en 3 (of 4, 5 en 6). De bedienden trekken zich 
terug op het gaanpad langsheen spoor 1 (of 6). 

 

   Indien het werk uitgevoerd wordt in spoor 3 (of 4) kondigt de schildwacht 
de treinen aan op sporen 1,2,3,4 (of 3,4,5,6). De bedienden trekken zich terug 
op het buitenste gaanpad over sporen 1 en 2 (of 5 en 6). 

 

   Wanneer op belangrijke werven het personeel eventueel in 3, 4, 5 of 6 
sporen moet komen, hetgeen in de mate van het mogelijke dient vermeden, 
moeten de schildwachten al de treinen aankondigen om het even op welk spoor 
ze rijden. 

 

   De grens voor het toepassen van bovenstaande maatregelen (tussenspoor 
kleiner dan 4,50 m) mag licht verminderd worden voor zover dat de plaatsen 
om zich terug te trekken duidelijk afgelijnd of beschermd zijn (voetpad of 
stoep in uitsprong, afsluitingen, borstweringen, plaats tussen kolommen of 
peilers enz.) en dat de aldus voorbehouden plaats toelaat om er het gereedschap 
en het personeel in alle veiligheid uit te wijken. In dit geval zal een plaatselijke 
onderrichting de te nemen schikkingen voorschrijven. 

 

    Wanneer er veel verkeer is op evenwijdige sporen en dat er meerdere 
sporen moeten gekruist worden om zich terug te trekken bij de doorrit van de 
bewegingen, is het aangewezen om het spoor (of sporen) buiten dienst te 
vragen of het werk uit te voeren buiten de uren van groot verkeer. 

 
IN ELKAARS NABIJHEID 
WERKENDE PLOEGEN. 
 

2)  Behalve in geval van overmacht mogen twee afzonderlijke ploegen niet 
gelijktijdig in elkaars nabijheid werken op gelijklopende lijnen. Doet die 
noodzakelijkheid zich echter toch voor, dan moeten de ploegbazen met elkaar 
overleg plegen en al de nodige schikkingen treffen om hun bedienden volledig 
te beschermen. 

 

NOORD-ZUIDVERBINDING. 3)  In de tunnel van de Noord-Zuidverbinding mag de ploegbaas niet aan het werk 
deelnemen, onafgezien van het effectief van de ploeg, behalve indien de beide 
sporen van de koker waar het werk uitgevoerd wordt, buiten dienst gesteld zijn. 

 

    In de mate van het mogelijke zal minstens één van de sporen in de 
koker buiten dienst gesteld worden. 

 

    Ofschoon het tussenspoor over het algemeen kleiner is dan 4,50 m, 
mogen de bedienden, in afwijking van de bepalingen voor lijnen met 6 sporen, 
zich op het voetpad tussen de pijlers terugtrekken terwijl de treinen 
voorbijrijden. Op de plaats waar er geen pijlers in de tussensporen bestaan, 
blijven de voorgeschreven maatregelen voor het zesdubbel spoor van 
toepassing. 

 

NACHTWERK OP SPOOR IN 
DIENST. 

4)  Wanneer ‘s nachts voorziene spoorwerken uitgevoerd worden in een in dienst 
zijnd hoofdspoor, wordt de toegelaten snelheid op dat spoor over de lengte van 
het werkterrein beperkt tot 40 km/u of minder. 

 

    Indien het effectief van de ploeg belangrijk is of wanneer meerdere 
ploegen worden gebruikt of dat er door de aard van het werk, indringingen 
gebeuren in het vrije-ruimteprofiel van naastgelegen sporen, zal, tijdens de 
ganse duur van de nachtelijke prestatie, de snelheid niet enkel beperkt worden 
tot max. 40 km/u in het spoor waarin men werkt, maar eveneens op de 
betrokken nabijgelegen sporen met minder dan 3,00 m tussenspoor. 

 

    Dergelijke werken worden evenwel bij voorkeur uitgevoerd op spoor 
buiten dienst (zie hfdst. I, rubr. 2,F). 
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