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In le id ing
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A.  De ve i l ighe id  is  pr io r i te i t  n r.  1

1. Veiligheid

• Veiligheid van ons personeel

• Veiligheid van onze reizigers 

2. Tevreden klanten, altijd en overal

3. Een eigentijds en performant HR-beleid

4. Efficiënte werkmethodes

5. Een financieel gezonde onderneming met ambitie om te groeien
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B.  Het  ins t i tu t ione le  kader  op het  v lak  

van spoorwegve i l igheidsbeheer

De Europese richtlijn 2004/49 en de wet van 30 augustus 2013 (Codex) stellen de 

voorwaarden vast op het vlak van spoorwegveiligheid

Elke spoorwegonderneming moet beschikken over: 

✓ een vergunning van spoorwegonderneming

✓ een certificaat deel A dat bevestigt dat men alle afdoende garanties op vlak van veiligheid biedt 

om op het Europese spoorwegnet te opereren

✓ een certificaat deel B dat bevestigt dat de spoorwegonderneming in staat is om te opereren in 

functie van de specifieke eisen op het betrokken net

Het certificaat deel A van NMBS: hernieuwd voor 2017-2020 

Het certificaat deel B van NMBS: te vernieuwen in 2018

In 2017 voerde DVIS een ‘Systeemaudit’ van het veiligheidsbeheersysteem uit. Er wordt momenteel 

een specifiek actieplan geïmplementeerd.
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C. De ve i l ighe idscu l tuur  a ls  sokke l

De veiligheidscultuur vormt de sokkel waarop de veiligheidspijlers rusten.

Om een hoogwaardig veiligheidsniveau te bereiken, is het essentieel om deze sokkel te versterken.

Veiligheidscultuur

TechnologieMens Organisatie

Proces

Veiligheidsperformance

Bedrijfs-

cultuur



nmbs

1.  De mensel i jke pi j ler:  

de medewerkers

1.1 .  Aanwerv ing

1.2 .  Op le id ing
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1.1 .  Aanwerv ing :  focus  op  ve i l i ghe id

CV-screening

Medische testen en 

psychotechnische testen

Infosessie over 

het beroep met 

nadruk op de 

veiligheid

Tests: 

• geschiktheidstesten

• technische testen 

• persoonlijkheidsvragenlijst

• taaltesten

Interview

AANW ERVING
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1.1 .  Aanwerv ing :  focus  op  ve i l i ghe id

Jaarlijkse 

evaluatie

Evaluatie om de 

3 jaar

Evaluatie om de 

10 jaar

Lerende organisatie

Selectieprocedure

AANWERVING
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Terugkerende opleiding: 10 dagen/jaar

• Actualisatie van competenties

• Materieel

• Signalisatie en exploitatie

• Veiligheid

• Returng on Experience naar aanleiding van 

incidenten

• Lijnkennis

Middelen gebruikt tijdens de opleidingen: 

• Analyse van voorvallen in kleine groepjes

• Sensibiliseringsfilms

• Specifieke ritten op simulatoren (2)

• SIMPACT (50 simulatoren op 13 locaties)

Basisopleiding: 200 dagen

- Signalisatie

- Materieelkennis 

- Veiligheid

- Eerste depannages

- Organisatie

Specifieke opleiding n.a.v. nieuwe 

procedures/technologieën: 5 dagen

- Bv.: ETCS 

- Specifieke lijnen

1.2 .  Ople id ing
1.2.1. Treinbestuurders
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NMBS-opleidingscentra

Simulator (2)

SIMPACT (13)

Opleidingscentrum (1)
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1.2 .  Ople id ing
Basisopleiding van de treinbestuurders: Europese benchmark 

Aantal dagen fundamentele opleiding (2017) 
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De 9 aanbevelingen van de Commissie ‘Buizingen’ m.b.t. de opleiding  

worden toegepast

• Opleidingen besturing die aangepast zijn aan de technologische evoluties

• Aanvullende opleidingen voor minder gekwalificeerde werknemers

• Versterking van de competentie van de opleiders/instructeurs

• Uitbreiding gebruik van simulatoren

• Sterkere afstemming tussen ‘ervaring - moeilijkheid van de lijn’

• Versterking van de begeleiding van minder ervaren bestuurders

• Invoeren van coaching

• Evaluatie van het opleidingsbeleid

• Versterking van de analyse van voorvallen

1.2 .  Ople id ing
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1.2.2. Treinbegeleiders

Basisopleiding: 80 dagen

• Veiligheid
• Organisatie NMBS
• Vervoersbewijzen
• Vertrekprocedure
• Gedragscompetenties

Specifieke opleiding

Mentor
Begeleiding op het terrein tijdens de stageperiode

Buddy
Ondersteuning op het terrein van begeleiders die het 
slachtoffer zijn van agressie, ongeval enz.

Coach
Voor de opvolging in het raam van de hercertificering

Terugkerende opleiding: 3 dagen per jaar

1.2 .  Ople id ing
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• Toegangscontroles

• Screening bagage en internationale

reizigers (veiligheidsdispositief)

• Coördinatie en ondersteuning bij

evenementen

• Beheer en monitoring camerabeelden

• Beheer en monitoring veiligheidsalarmen

• Beveiliging grote stations 

• Interventies op spoorwegdomein

• Preventieve patrouilles op spoorwegdomein

• Begeleiding bepaalde treinen

• Opstellen proces-verbaal bij inbreuken

• Veiligheidsperimeter

• Kanaliseren van reizigers

• Identificatie/identiteitscontrole

• Aanspreekpunt voor hulp- en politiediensten

1.2.3. Agenten Securail: maximale aanwezigheid op het terrein

1.2 .  Ople id ing
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Basisopleiding: 55 dagen

• Basisopleiding (incl. veiligheid) conform de wet door 

erkende opleidingsinstituten

• Specifieke opleiding voor de organisatie van 

NMBS/Infrabel

• Beëdigde agenten om de inbreuken vast te stellen 

• Neutralisatietechnieken bij agressie

Terugkerende opleiding: 7 dagen per jaar

Specifieke opleiding

• Coach, buddy, veiligheidsdispositieven, 

hondenbegeleiding …

1.2.3. Agenten Securail: 

maximale aanwezigheid op het terrein
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Er wordt veel geïnvesteerd in opleiding

• Operationele treinbestuurders: 3.000 FTE

• Operationele treinbegeleiders: 2.500 FTE 

• Securail-agenten: 700 FTE

• Treinbestuurders gestart in de basisopleiding in 2017: 330

• Treinbegeleiders gestart in de basisopleiding in 2017: 240

• Securail-agenten gestart in de basisopleiding in 2017: 40

• Instructiepersoneel treinbestuurders: 200

• Instructiepersoneel treinbegeleiders: 70

Meer dan 1 miljoen uur opleiding per jaar

1.2 .  Ople id ing

2018:    320

2018:    145

2018:    40
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2. De organisatorische pijler

2 . 1 .  P r e ve n t i e  va n  o n g e va l l e n  e n

p s yc h o s o c i a l e  b e l a s t i n g

2 . 2 .  We r k o r g a n i s a t i e

2 . 3 .  S e n s i b i l i s e r i n g  e n  R e t u r n  o n  

E x p e r i e n c e
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• 1.742 arbeidsongevallen

• 1.306 ongevallen met arbeidsongeschiktheid tot gevolg

• 23.116 kalenderdagen arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ongevallen

• Gemiddeld 18 dagen arbeidsongeschiktheid per ongeval

2.1. Preventie van ongevallen en psychosociale belasting

2.1.1. Situatie in 2017

Fg: 49,7

Eg: 1,07
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Ongevallen werkplaatsen

Slachtoffer agressie

Verstuikingen/verwondingen 
rijdend personeel

Shocks n.a.v. personenongeval
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0

200

400

600

800

1000

1200

1400

A
an

ta
l a

rb
e

id
so

n
ge

va
lle

n

Voornaamste oorzaken arbeidsongevallen 2017



21

nmbs

Prevent ie  en  Bescherming  op  he t  Werk  (PBW)

2.1.2. De term ‘PBW’ betreft de volgende 7 welzijnsdomeinen:
• Veiligheid op het werk

• Bescherming van de gezondheid van de werknemer op het werk

• Psychosociale aspecten van het werk

• Ergonomie

• Hygiëne op het werk

• Verfraaiing van de werkplaatsen

• Maatregelen inzake leefmilieu

2.1.3. Er wordt breed gedecentraliseerd overleg gepleegd
• 48 comités - wat overeenkomt met elke werkplaats + elke discipline in elk district

(1 vergadering per comité per maand)

• De comités:

• Stellen verbetermaatregelen voor;

• Geven advies over de maatregelen genomen in het raam van de arbeidsongevallen;

• Geven advies over de actieplannen die de werkgever voorstelt;

• Worden betrokken bij het beheer van het departement belast met het arbeidsgeneeskundig

toezicht;

• Geven een voorafgaand advies over specifieke materie;

• Geven een voorafgaand akkoord wanneer vooropgesteld in de wetgeving.
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2.1.4. Actieplan 2018: -10% arbeidsongevallen in 2018

Algemeen

1. Ontwikkelen leadershipcompetenties van het management

2. Betrokkenheid van het personeel

3. Systematiseren van risicoanalyses

4. Wekelijkse managementrapportering voor snelle bijsturing

5. Versterken eerstelijnsassistentie voor medewerkers

6. Versterken opvolgingstraject tussen geneesheren, hiërarchie en 

medewerker bij ongevallen

7. Concrete doelstellingen en actieplan per directie
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* NMBS Centrale stafdiensten, B-F, B-IA, B-TR centrale diensten, B-TC centrale diensten 

Dashboard  – YTD week  7
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2.1.4. Actieplan 2018: -10% arbeidsongevallen in 2018

Specifiek

Treinbesturing

o Maatregelen ter voorkoming van psychische shock bij persoonsongevallen

o Maatregelen m.b.t. valpartijen

Treinbegeleiding

o Maatregelen tegen agressie:

• Specifieke vorming tegen agressiefenomenen

• Nieuwe vertrekprocedure vanaf Q3/2018 => geen grijze zone

• Ondersteuning Securail op sommige treinen 

• Aanpassing van vervoersbewijzen

o Maatregelen ter voorkoming van psychische shock bij persoonsongevallen

o Maatregelen m.b.t. valpartijen

Werkplaatsen

o Verplichte opmaak van risicoanalyse na elk incident en bespreking in alle werkplaatsen

o Versterking aanwezigheid hiërarchische lijn op het terrein

o Uitwisseling best practices

o Maatregelen inzake ergonomie
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2.2 .  De  werkorgan isa t ie

De NMBS-normen op vlak van 

amplitude en opeenvolging 

van prestaties zijn strikter dan 

de Europese en Belgische 

referentiewaarden. 

Bespreking met de 

vertegenwoordigers van het 

personeel van de 

opeenvolging van de 

prestaties per depot, voor elke 

belangrijke wijziging van het 

uurrooster.

bv. vervoersplan 2017-2020

APS: invoering van een 

nieuwe, geïntegreerde 

planningtool voor de 

dienstroosters van het 

personeel, het rollend 

materieel en de 

treindienstregeling.

Treinbestuurders
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• Vanaf 10/06/18 nieuwe vertrekprocedure met 

sluiting van de laatste deur.

De ‘grijze zone’ voor het vertrek verdwijnt.

• De reglementering en de opleiding van de 

treinbegeleiders en de bestuurders worden 

aangepast in functie van de aanpassing van de 

vertrekprocedure.

• Doelstelling: de veiligheid van de reizigers en de 

treinbegeleiders verbeteren.

2.2 .  De  werkorgan isa t ie

Treinbegeleiders
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3 doelstellingen:

• De veiligheid garanderen

• De beschikbaarheid en de betrouwbaarheid 

van het rollend materieel optimaliseren

• Het comfort van de reiziger waarborgen

3 onderhoudsniveaus:

• Courant onderhoud → vervanging van de 

slijtstukken

• Tussentijdse revisie → de staat van het 

materieel op lange termijn garanderen

• Algemene revisie Mid Life → het materieel 

terug in goede staat stellen

Grondige schouwing

1x per maand

± 12.500 km

Gewoon onderhoud

3x per jaar

± 50.000 km

Algemene revisie

20 jaar

± 3.000.000 km

Tussentijdse revisie

8 jaar

± 1.200.000 km

Courant onderhoud Revisies

2.2 .  De werkorgan isa t ie

Onderhoudswerkplaatsen
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• Betere opvolging van de status van elke reeks: 

introductie van Fleet Manager (2017)

• Snellere en betere analyse bij ‘noodsituaties’: 

introductie van ‘Helpdesk’ (24/24 uur voor alle 

types materieel)

• Evolutie naar hogere frequentie van 

onderhoud en méér modulair: TIM (cfr CHF)

• Evolutie naar preventief onderhoud door 

gebruik te maken van telemetrie:

• 2017-2018: 1/3 van het materieelpark 

• 2020: 2/3 van het materieelpark

• 2023 (met M7): 80% van het materieelpark

• Meer specialisatie: opleiding, software, 

elektronica, …

• Betere tools: tablets, …

• Betere infrastructuur: nieuwe werkplaatsen, 

moderne industriële tools …

• Versterkte kwaliteitsopvolging van de 

werkzaamheden

• Versterkte ‘veiligheidscultuur’: 

gedragscharter, veiligheidsuitrustingen

2.2 .  De werkorgan isa t ie

Onderhoudswerkplaatsen

Verhoging van de kwaliteit van de onderhoudsactiviteiten voor een betere 

veiligheid
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2.3 .  Sens ib i l i se r ing en re tu rn  on  exper ience
2 . 3 . 1 .  A l g e m e n e s e n s i b i l i s e r i n g v o o r v e i l i g h e i d
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Veiligheidsboekje voor

het personeel van NMBS 

2.3 .  Sens ib i l i se r ing en re tu rn  on  exper ience
2 . 3 . 1 .  A l g e m e n e s e n s i b i l i s e r i n g v o o r v e i l i g h e i d
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2.3 .  Sens ib i l i se r ing en  re tu rn  on  exper ience

Return on experience:

• in de permanente opleiding

• in de specifieke communicatie voor ieder métier 

• Transversale wekelijkse vergadering (alle disciplines)

• Seinvoorbijrijding

• Evacuatie in volle baan

• Incident vertrekprocedure 

• Analyse (primaire, secundaire oorzaken)

• Lessons learned, te nemen maatregelen

• Aanvullende onderzoeken 

• Controlemetingen van de doeltreffendheid van de maatregelen
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In 2017 gevoelige vermindering van het aantal seinvoorbijrijdingen

Seinvoorbijrijdingen in hoofdspoor – Eerste Gevaarlijk Punt (EGP) bereikt 

(evolutie 2013 – 2017)

38
40

52 53

23

19

23 22 21

6
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2013 2014 2015 2016 2017

SNCB SNCB - PPD atteint

Δ 2016-2017

NMBS -57%

NMBS EGP bereikt -71%

NMBS NMBS – EGP bereikt

In samenwerking met Infrabel

2.3 .  Sens ib i l i se r ing en re tu rn  on  exper ience
2 . 3 . 1 .  S e n s i b i l i s e r i n g s e i n v o o r b i j r i j d i n g e n
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Publiek noodnummer 0800/30 230 voor de reizigers: 

+/- 8.000 oproepen in 2017

Algemeen oproepnummer om gevaarlijke / verdachte 

situaties te melden

0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Oproepen publiek noodnummer

Sensibilisering van het personeel

Security Operations Center: 
+/- 92.000 oproepen in 2017 

• 3.000 brandalarmen

• 30.000 inbraakalarmen

• 3 lokale controleantennes

Sensibilisering van de reizigers

Partnerships met lokale veiligheids- en politiediensten 

met betrekking tot stations en stationsomgevingen

Partnerships
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3.  De technologische pi j ler

3.1 . De veiligheidssystemen

3.2.   Ons materieelpark

3.3.   Bewakingssystemen
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23/09/2011

Goedkeuring van het masterplan ETCS 

door de Raad van Bestuur van NMBS

Doelstelling op korte termijn

Uitrusting van alle krachtvoertuigen met 

TBL1+ eind 2013

Doelstelling op middellange en lange 

termijn

Uitrusting van alle krachtvoertuigen met 

ETCS eind 2023

3.1 .  De  ve i l ighe idssys temen:  

onze  engagementen

2011

2013

2023
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3.1 .1 .  He t  ve i l i ghe idssys teem TBL1+

Rollend materieel dat uitgerust is met ‘TBL1+’ nadert rood sein 

Noodremming 300 meter voor een rood sein bij snelheid > 40 km/h

De bestuurder punt het sein 

met 2 gele lichten
Tussenkomst van TBL1+

Al het materieel van de binnenlandse vloot is uitgerust sinds 

december 2013

GONG Gele lamp

MEMOR

Nood-

remming

GONG
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3.1 .2 .  He t  ve i l i ghe idssys teem TBL1+NG

Rollend materieel dat uitgerust is met TBL1+ NG nadert rood sein 

TBL1+ met een snelheidscurve

• Bij voorbijrijden sein met twee gele lichten wordt nagegaan of de bestuurder een

remming inzet.

→ noodremming als het rode sein met te hoge sein genaderd wordt

Uitrol tussen 2019 en 2023 op het rollend materieel dat uitgerust is met ETCS
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Rollend materieel dat uitgerust is met ETCS nadert rood sein 

Continue snelheidsbewaking

→ remming van het konvooi als de snelheid de opgelegde snelheid overschrijdt

3.1 .3 .  He t  ve i l i ghe idssys teem ETCS

Toegelaten maximumsnelheid van de lijn 

(controle ETCS)

41,8% van het materieel uitgerust in december 2017

100% in december 2023

Nood-

remming
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3.1 .3 .  He t  ETCS-ve i l ighe idssys teem

• Migratie TBL 1+  →  ETCS 2.3.0d niveau 1/2  →  Baseline 3

• Contracten ondertekend opdat de volledige vloot eind 2023 ETCS operationeel zou zijn

• Evolutie van het uitrustingspercentage van de vloot op 31 december

▪ Periode 2013-2015: levering van 350 motorrijtuigen die bij levering al uitgerust zijn met ETCS

▪ Periode 2016-2023: start migratie van het rollend materieel

• Budget: € 300 mln. voor de periode 2017-2023, gedekt door het meerjareninvesteringsplan

Doel-

stelling

Gereali-

seerd
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3.2 .  Ons mater iee lpark  
De evoluties op onderhoudsvlak tussen 2017 en 2023

31/12/2023
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3.2 .  Ons mater iee lpark  

De evoluties op onderhoudsvlak tussen en 2017 en 2023

31/12/2023
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3.3 .  Bewak ingssys temen

Bijna 11.000 camera’s op spoorwegdomein

• Stations: 4.030

• Treinen: 3.660

• Andere sites (parking, werkplaatsen …): 3.060

21 dynamische camera’s: flexibel inzetbaar op 

sites waar problemen zijn/verwacht worden en waar

geen/ontoereikende camerabewaking is.

Veiligheidsdispositief in de 3 internationale 

stations (Brussel-Zuid, Antwerpen-Centraal en Luik-

Guillemins) en Brussels Airport-Zaventem
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3.3 .  Bewak ingssys temen

Bevraging veiligheidsgevoel bij de reiziger via de kwaliteitsbarometer

station treinparking
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4.  Ondernemingscultuur
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Ondernemingscu l tuur

Een veiligheidscultuur gebaseerd op een ondernemingscultuur, steunend 

op de 4 waarden van NMBS:

• Professionalisme

• Respect

• Ondernemerschap

• Samenwerking
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5.  Investeringen
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• +/- € 100 mln./jaar buiten aankoop materieel

• 300 mln. voor ETCS

• 2 miljard voor het rollend materieel (10 jaar)

Meer jaren invester ingsp lan 2018-2022

47

In M€2017 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Veiligheidsgebonden investeringen 381 310 304 347 443 452

Veiligheid buiten aankoop materieel 147 115 84 101 132 93

Sociale veiligheid (Security) 15 8 8 4 4 4

Exploitatieveiligheid (Safety) 132 108 76 97 128 89

Grote revisies 37 31 25 30 34 35

Nieuwe werkplaatsen 57 33 6 0 0 0

ETCS 28 30 34 57 88 52

Andere 10 14 11 11 6 2

Aankoop nieuw rollend materieel 234 195 220 245 311 359

Aankoop dubbeldeksmaterieel M7 234 195 202 227 239 287

Aankoop vierspanningslocomotieven HLE17 0 0 18 18 72 72
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Externe OPEX voor veiligheid: van € 35 mln. per jaar naar € 52 mln. per jaar 

tussen 2014 en 2017

Domeinen: 

• onderhoud van de spoorweginfrastructuur van de werkplaatsen en van het rollend

materieel

• brevetteren van het personeel

• technische controles

• het onderhoud van de camera’s, installatie ETCS, …

• bescherming op het werk

• externe opleidingen

...
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Conclusies
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Conclusies

• Spoorwegveiligheid is prioriteit nr.1 voor NMBS: veiligheid zit in ons DNA.

• Permanent investeren in mensen/opleiding, optimale organisatie, betere procedures en 

werkmethodes, nieuw materieel en moderne werkplaatsen

• NMBS wil een lerende onderneming zijn, waarbij ze zich baseert op

• de analyse van de risico’s

• return on experience

• de betrokkenheid van de medewerkers

• Een veiligheidscultuur: integraal onderdeel van een ondernemingscultuur gebaseerd op onze 4 

waarden en die inzet op een combinatie van rigueur en persoonlijke ontwikkeling

voor onze reizigers en ons personeel
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Bedankt  voor uw aandacht


