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SAMENVATTING BUNDEL 1
In alle omstandigheden moet de bestuurder blijk geven

De treinbestuurder voert een veiligheidsfunctie uit, waardoor bijzondere vaardigheden & bekwaamheden vereist zijn.

HLT 1.2 Een kandidaat treinbestuurder wordt aangeworven nadat hij positief geëvalueerd wordt tijdens een 
aanwervinggesprek, slaagt voor de psychotechnische proeven en medisch geschikt wordt bevonden. 
Hij krijgt bij aanvang van zijn opleiding een “vergunning voor bestuurder in fundamentele op
Deze vergunning moet steeds voorgelegd worden aan de monitor of aan de treinbestuurder (TB) 
besturing verzekerd indien de kandidaat plaatsneemt in de stuurcabine.
medewerking aan de monitor of TB bij elk incident of ongeval. 
De kandidaat treinbestuurder volgt een gefaseerde fundamentele opleiding
van 12 dagen voor het behalen van een vergunning van treinbestuurder. En een specifieke opleiding van variabele 
duur voor het behalen van een aanvullend bevoegdheidsbewijs van treinbestuurder.
Elke fase wordt afgesloten met een examen waar
eindproef, de certificatie, wordt zowel theoretisch, praktisch als op de simulator 
treinbestuurder alle verworven vaardigheden van de fundamentele opleiding beheerst
 

Als een bestuurder een dienst verzekert, moet hij zijn 
het aanvullend bevoegdheidsbewijs bij hebben
 

De geldigheidsduur van de vergunning van bestuurder is beperkt tot 
medisch en 3jaarlijks psychotechnisch gekeurd is. Het aanvullend bevoegdheidsbewijs 
uiterste geldigheidsdatum van zijn vergunning of aanvullend bevoegdheisbewijs 
bestuurder de depotchef via zijn M510. Bij verlies of diefstal 
moet de bestuurder om een duplicaat te bekomen de permanentie3x8 zo snel mogelijk inlichten, bovendien 
bij verlies een D233 in. Bij diefstal legt hij onmiddelli
PV vraagt. (een kopie voor de TCT, een kopie voor zichzelf)
De Hercertificatie van de TB gaat door als; - Het aanvullend bevoegdheidsbewijs v/d TB vernieuwd moet worden.
    - De TB een zware fout heeft gemaakt of zijn kennis ondermaats blijkt.
    - Na 6 maand
Controles van deze documenten door gelegitimeerd: 
- Toezichtspersoneel instructie-tractie en de TCT
- Het personeel van de infrastructuurbeheerder (infrabel
- Officieren van de gerechtelijke politie, of een medewerker v/d 
De bestuurder bewijst zijn identiteit bij elk verzoek van deze autoriteiten
documenten af als ze daar naar vragen. De vergunning van 
Het document “Preventieve schorsing van de veiligheidsfuncties
Konvooien bestuurd door een bestuurder rangeringen mogen de snelheid van 60km/u niet overschrijden
HLT 1.2 4 Lijnkennis 
Na lijnstudie(studie SSP + op het terrein) en de positieve evaluatie van de lijnkennis
veiligheid) wordt de lijn, afwijkingsreisweg of station toegevoegd aan het aanvullend bevoegdheidsbewijs van TB.
 Lijnkennis vervalt na 10 maanden; (ter kennis brengen aan de depotleider met een inschrijving op zijn verslag 
M510) indien de kennis vereist blijft organiseert de dienstabel een rit binn
 

HLT 1.2 5 Materieelkennis (volledige opleiding ≠ opleiding vriesdienst
Na materieelopleiding (theorie & praktijk) en de positieve evaluatie van de 
tegen de veiligheid) wordt het materieel toegevoegd aan het aanvullend bevoegdheidsbewijs van TB.
De volledige opleiding en de opleiding vriesdienst materieelkennis
De Volledige kennis materieel vervalt na 10 maanden
- Als de TCT oordeelt dat de kennis van het materieel nodig is 

zoniet mag de TB het type krachtvoertuig niet meer besturen als
 

HLT 1.2  6 Loodsing (kennis materieel, maar geen lijnkennis of geldige vergunning van bestu
- De loods is verantwoordelijk voor het eerbiedigen van de voor
- Als de loods het krachtvoertuig niet kent vraagt hij hoe hij het 
- Als de geloodste bestuurder in het bezit is van een geldige vergunning van bestuurder, deelt hij de maximum 

toegelaten konvooisnelheid mee aan de loods; de geloodste bestuurder blijft verantwoordelijk voor het 
toepassen van de reglementering betreffende de 

- Als de geloodste bestuurder niet in het bezit is van een geldige vergunning, informeert hij de loods over de 
technisch maximum toegelaten snelheid en de remcapaciteit van het konvooi. 
toegelaten snelheid en brengt de geloodste bestuurder 
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SAMENVATTING BUNDEL 1 : BEVOEGDHEDEN 
igheden moet de bestuurder blijk geven van initiatief II.B.7 

De treinbestuurder voert een veiligheidsfunctie uit, waardoor bijzondere vaardigheden & bekwaamheden vereist zijn. 
 

wordt aangeworven nadat hij positief geëvalueerd wordt tijdens een 
aanwervinggesprek, slaagt voor de psychotechnische proeven en medisch geschikt wordt bevonden.  
Hij krijgt bij aanvang van zijn opleiding een “vergunning voor bestuurder in fundamentele opleiding”.  
Deze vergunning moet steeds voorgelegd worden aan de monitor of aan de treinbestuurder (TB) die de 
besturing verzekerd indien de kandidaat plaatsneemt in de stuurcabine. Een kandidaat verleent zijn 

nt of ongeval.  
gefaseerde fundamentele opleiding die bestaat uit een algemene opleiding 

van 12 dagen voor het behalen van een vergunning van treinbestuurder. En een specifieke opleiding van variabele 
halen van een aanvullend bevoegdheidsbewijs van treinbestuurder. 

aarvoor de kandidaat treinbestuurder moet slagen. Tijdens de 
eindproef, de certificatie, wordt zowel theoretisch, praktisch als op de simulator gecontroleerd op de kandidaat 
treinbestuurder alle verworven vaardigheden van de fundamentele opleiding beheerst. 

Als een bestuurder een dienst verzekert, moet hij zijn ‘vergunning van bestuurder’ samen met 
het aanvullend bevoegdheidsbewijs bij hebben. 

gheidsduur van de vergunning van bestuurder is beperkt tot 10 jaar. Deze wordt verlengd als de TB jaarlijks 
Het aanvullend bevoegdheidsbewijs is 3 jaar geldig. Wanneer de 
of aanvullend bevoegdheisbewijs nadert, informeert de 

Bij verlies of diefstal van de vergunning van bestuurder of van de bijlage 
caat te bekomen de permanentie3x8 zo snel mogelijk inlichten, bovendien vult hij 

ellijk een verklaring af bij de politie waar hij een afschrift van het 
ichzelf). Pas prestaties verzekeren met een duplicaat! 

Het aanvullend bevoegdheidsbewijs v/d TB vernieuwd moet worden. 
De TB een zware fout heeft gemaakt of zijn kennis ondermaats blijkt. 
Na 6 maand geen besturing verzekerd te hebben I.2 3.4 

 
tractie en de TCT-leiding 

infrabel) dat hiertoe gemachtigd is. 
, of een medewerker v/d DVIS (veiligheidsinstantie federale overheid) 

De bestuurder bewijst zijn identiteit bij elk verzoek van deze autoriteiten. En geeft zijn verslag of andere 
De vergunning van bestuurder kan enkel geschorst worden door DVIS 

Het document “Preventieve schorsing van de veiligheidsfuncties” van de IB respecteren en bij het M510 voegen 
Konvooien bestuurd door een bestuurder rangeringen mogen de snelheid van 60km/u niet overschrijden. HLT I.1 3.1 

en de positieve evaluatie van de lijnkennis (60% en geen fouten tegen de 
of station toegevoegd aan het aanvullend bevoegdheidsbewijs van TB. 

; (ter kennis brengen aan de depotleider met een inschrijving op zijn verslag 
de dienstabel een rit binnen 2 maand. Zoniet vervalt de lijnkennis. 

≠ opleiding vriesdienst ) 
en de positieve evaluatie van de materieelkennis (60% en geen fouten 

het materieel toegevoegd aan het aanvullend bevoegdheidsbewijs van TB. 
materieelkennis blijft geldig tot de volgende hercertificatie.  

10 maanden (melden aan TCT via M510) 
Als de TCT oordeelt dat de kennis van het materieel nodig is organiseert deze een rit binnen de 2 maand, 

ertuig niet meer besturen als er geen begeleidingsrit georganiseerd wordt. 

lijnkennis of geldige vergunning van bestuurder) 
De loods is verantwoordelijk voor het eerbiedigen van de voorschriften van de seininrichting en het verkeer. 
Als de loods het krachtvoertuig niet kent vraagt hij hoe hij het konvooi moet stoppen en immobiliseren. 
Als de geloodste bestuurder in het bezit is van een geldige vergunning van bestuurder, deelt hij de maximum 

de geloodste bestuurder blijft verantwoordelijk voor het 
betreffende de remming. 

is van een geldige vergunning, informeert hij de loods over de    
technisch maximum toegelaten snelheid en de remcapaciteit van het konvooi. De loods bepaald dan de      
toegelaten snelheid en brengt de geloodste bestuurder hiervan op de hoogte.  
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HLT 1.3  1.8  Orderboeken 
Bij dienstaanvang neemt de TB kennis van de berichten die in de orderboeken geplaatst zijn. (handtekenen op lijst) 
En van de week- en dagpublicatie van de SEMES berichten. (en neemt de SEMES berichten mee) 
- Orderboek 1 bevat SEMES week & dag-berichten: (SEcurity MESsages) Met de veiligheidsberichten; 

- Berichten van Tijdelijke Snelheidsvermindering (BTS);* (snelheid in kolom 1 & 9) 
- Berichten van Omleiding (BO)* (indien niet via BNX) 
- Berichten van Verkeer met Neergelaten Stroomafnemers (BrVNS)   (in kolom 1 & 9) 
- Berichten van Melding sein Einde Perron (BMEP)* (H in kolom 1) TB moet het schema BMEP raadplegen. 
De schetsen van de van kracht zijnde veiligheidsberichten worden geraadpleegd in de  map ‘semes schetsen’ 

- Orderboek 2 (af te tekenen) bevat  
- Publicaties en wijzigingen van een SSP,  dienstweg, lijn- of afwijkingsfiche (1 jaar) 
- Het GSM-R netwerk tijdelijk buiten dienst gesteld wordt 
- Een BTS die bijkomende aandacht vereist 

- Orderboek 3 (af te tekenen) bevat 
- Voorlopige bijvoegsels HLT I tot VII (1 jaar) 
- De definitieve bijvoegsels van een hoofdstuk of een vernieuwd hoofdstuk van het boekje HLT 

- Orderboek 4 (af te tekenen) bevat 
- De herinneringen aan de bestaande voorschriften HLT 
- De medelingen B-TC (REX) 

- Orderboek 5 bevat de administratieve berichten die door de directie B-TC en H-HR worden uitgegeven 
- Orderboek 6 bevat 

- De kalender van de P.O., hercertificaties, M.O. 
- Het plan van de dienstwegen van de installaties waar het depot gelegen is. De informatiefiche 
- Berichten van IPTR en de TCT-leiding 
- De verslagen PBW 

- Orderboek “Buitenlandse netten” (in de depots waar dit van toepassing is) (veiligheidsberichten, dringende 
richtlijnen voor de veiligheid v/h verkeer, voorlopige bijvoegsels en onderrichtingen nodig om op de 
buitenlandse spoorwegnetten te rijden, berichten die de publicaties aankondigen van nieuwe lijnfiches) 

De TB raadpleegt bij dienstaanvang steeds het “Bord voor dringende berichten” en schrijft het onderwerp op M510 
Na een uitslaap informeert de TB bij de permanentie ivm de ev. dringende berichten sinds de vorige dienstaanvang. 
 

HLT 1.3  1.13  Reisweg die in volle baan verschilt van de voorziene reisweg: 
- Afwijkingsreisweg: als deze op een eenvoudige aanwijzing van de seinen moet worden gevolgd en het 

eindpunt van de trein bereikbaar blijft. Er is geen enkele voorafgaande inlichting aan de bestuurder vereist. 
- De TB bekommert zich niet om de voorziene stilstanden die niet kunnen verzekerd worden. 
- Op een afwijkingsfiche zijn de volgende reiswegen toegelaten: 

� Een niet omkeerbare afwijkingsreisweg: Een rit voorgesteld door een ononderbroken dikke lijn 
mag afgeweken worden via een reisweg voorgesteld door een ononderbroken dunne lijn.  
(Dik → Dun = OK) (Dun → Dik is niet OK!) (nooit naar stippellijn) 

↔ Een omkeerbare afwijkingsreisweg: Een ononderbroken dikke lijn ↔ ononderbroken dikke lijn. 
Afwijkingsreiswegen van gekende lijnen zijn ook geacht gekend te zijn. (lijst op semes-weekpublicatie) 
Wanneer een reisweg over meerdere lijnen met verschillende nrs loopt, wordt een + teken tss de nrs geplaatst. 
 

- Omleidingsreisweg: mag slechts uitgevoerd worden na een voorafgaande inlichting aan de TB (Kan enkel via 
E289 of inschrijving M510 ber.614 ) De bestuurder die de lijnkennis niet heeft wordt vervangen of geloodst.  
De TB krijgt indien nodig: BTS, BVNS, BMEP. (kan via E289 of SEMES) BO kan ook op SEMES staan. 
Op een afwijkingsfiche zijn deze omleidingsreiswegen aangeduid door een onderbroken lijn. 

Het nemen van afwijkings- of omleidingsreiswegen wordt gemeld in de volgfiche bij “opmerkingen” 
 

HLT 1.3  2.3  M510; Verslag TB 
- M510 met daarop het nummer van de dienst (nodig om een sein te overschrijden in kb), de identiteit van de 

bestuurder en zijn identificatienummer. Indien deze gegevens ontbreken vult de TB deze aan of verbetert ze. 
- TB ziet na of de dienstfiche overeenstemt met de prestatie die hij volgens de M510 moet uitvoeren. (periodes!) 
- De TB overhandigt zijn M510 op verzoek van de boordchef of bediende v/d beweging om er bij stilstand een 

bevel of andere melding op in te schrijven.        De TB geeft inlichtingen over het konvooi gevraagd door de 
boordchef of bediende van beweging bij de eerste stilstand. 

- Bij Trek en Duw stellen: nummer van bezette voertuig omcirkelen en “TD” bij de nummer van de trein zetten. 
- Indien de voorziene plaats in de rubrieken te berperkt blijkt, maak je gebruik van een bijkomend verslag M510 
- Indien er onvoorziene bewegingen of operaties uitgevoerd worden dan vult de TB het M510 verder aan. 
- Slechte zichtbaarheid van seinen waarvoor geen TC460 vereist is vermelden inrubriek 1 (incidenten) 

Aflos van de bestuurder; 
- De afgeloste bestuurder geeft alle bevelen (laatste beweging en regime, …) en documenten (TC286, S379, …) 

die van toepassing blijven voorbij het aflospunt (aftekenen M510). Een bevel op zijn verslag geschreven 
schrijft hij over op het verslag van de TB die hem aflost (ter vrijstelling oorspronkelijk bevel laten aftekenen) 

- Aflos zonder dat de TB elkaar ontmoeten: alle bevelen en documenten die van toepassing blijven tot na het 
aflospunt in het logboek plaatsen en/of schrijven en hun aanwezigheid daarin inschrijven.  

- Op het einde van de dienst voegt de TB al de bevelen en documenten nog in zijn bezit bij zijn verslag. 
 

DIENSTFICHE: DIENSTSTILSTANDEN I.3 Bijl.II 
 

                                      Ledige rit, niet begeleid door HW ( boordchef is afgestapt samen met de reizigers)                    
                                      Ledige rit, wel begeleid door HW ( Rijdt naar station waar reizigers opstappen)                         
                                       Ledige rit, wel begeleid door HW ( Komt van eindstation waar reizigers afstapten) 
                                       HK neemt vanaf hier reizigers op ( Voordien was hij ledig, nu begeleid en met last)                 
                                       ‘>’ Dienststilstand, alleen na te leven op bevel van de seinen. (sein open = niet stoppen) 

                                       ‘<’ Dienststilstand, altijd naleven, VG wordt altijd gegeven! vertrekuur respecteren! 
 

HLT 1.1  10  Tijdens de rit 
- De toegangsdeur tot een bezette reizigersafdeling is gesloten. De TB mag geen schrijfwerk uitvoeren. 
- Geen muziek beluisteren, enkel de multimedia (IDA, GSM) van de NMBS mag gebruikt worden. 
- Tijdens de rit mag de bestuurder slechts korte notities maken betreffende de rit van het konvooi. (ber.565) 
- Het IDA-toestel enkel raadplegen voor de SEMES-publicaties. 
- Volgfiche invullen, GSM(-R)/GPS bericht versturen moet vóór het vertrek van de trein gebeuren! 
- HLP (Haut les pieds) neemt plaats in een rijtuig naar keuze (HW verwittigen, reizigers hebben voorrang) 

indien hij niet aanwezig hoeft te zijn in de stuurcabine. (1e of 2e klasse) 
Het Gele veiligheidsvestje is verplicht:  - In de gevarenzone. 1,5m  (2m op hoge snelheidslijnen en 36/36N) 
 + veiligheidsschoenen - Bij het gebruik van dienstwegen. 

               Let op bij een driehoekje algemeen gevaar: dienstweg komt in gevarenzone 
 

HLT 1.3  3.6 Toegang tot de stuurcabine.  (gecontroleerd door TB of door TOSCI indien deze aanwezig is) 
De volgende personen hebben toegang tot de stuurcabine  
- Toezichtpersoneel instructie-tractie en de leiding van de TCT 
en enkel om dienstredenen; 
- Bedienden DVIS (veiligheidsinstantie federale overheid) met legitimatiekaart.  
- De houder van een bestendige vergunning (TRX 01 of 02) of een tijdelijke vergunning (TRX03 of 04) 

De tijdelijke vergunningen (TRX03 of 04) worden op het einde van het traject bij de TB zijn M510 gevoegd. 
- Bestuurders van Dir. TC (in het bezit van een geldig verslag M510) (bv loods) 
- De operatoren besturing infra in het  bezit van een geldig verslag I-I.510 
- Kandidaat treinbestuurders met vergunning bestuurder in fund. opl. (rubriek 5 ook aanvullen op zijn M510!) 
- Stationspersoneel B-MO, het personeel dat rangeringen beveelt, herstellingen uitvoert,  
- bediende v/d beweging (met blauwe kepie) dat zich binnen een station verplaatst of met een konvooi meerijdt 

om bewegingen te bevelen of er toezicht op te houden. 
- De toezichtbediende infrastructuur die deelneemt aan een verkenningsrit op lijnen met stopmerkborden. 
- De vergezellende bediende van een konvooi, als zijn aanwezigheid vereist is. 

II.B.1 2.8.2  De toegang tot de stuurcabine door het treinbegeleidingspersoneel is tijdens de rit uitdrukkelijk verboden 
De toegang tot de Niet bediende stuurcabine is verboden. Behalve als de betrokkene er om dienstredenen aanwezig 
moet zijn, of de bestuurder het nuttig oordeelt. (bv. bedienen handrem bij evacuatie) 

Elk persoon in de stuurcabine, vult op het verslag M510 v/d TB rubr.5 aan met o.a. zijn identiteitsgegevens en het 
begin- en eindpunt van het af te leggen traject. (tijdelijke vergunningen bij verslag) 
- Bediende van NMBS ook graad + standplaats invullen. 
HLT 1.3  3.7  Afstaan van besturing mag aan: 
- De loods, als deze het krachtvoertuig kan bedienen. 
- Een kandidaat bestuurder die in dienst is of een bestuurder in lijnstudie. De bestuurder titularis blijft 

verantwoordelijk voor de rit van het konvooi. (zijn naam en traject op jouw verslag, toelating controleren!) 
- Elke andere persoon, op uitdrukkelijk verzoek en onder verantwoordelijkheid van een aanwezige TOSCI 
 

TB neemt mee: persoonlijk gereedschap, Vergunning van bestuurder &aanvullend bevoegdheidsbewijs, de IDA,  
gevarenboekje RID, geplastificeerde fiches, uitreksels HLT, 10xE361, E370, 5x E374, E375, E376, E377, TC460, 
3x E371, E372, ES505bis (S625 indien nodig), Afwijkingsfiches (gekende baanvakken), lijnfiches (niet regelmatig 
bereden), SEMES week (en ev. dag)-bericht, de informatiefiche, de depannagegidsen die niet op de IDA staan. 

!
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Kp45 
Nr 21 

SAMENVATTING BUNDEL II A SIGNALISATIE 
- Gespecialiseerd spoor: wordt in een bepaalde richting in normaalspoorregime beseind, andere richting: TS 
- Gebanaliseerd spoor: wordt in beide richtingen in normaalspoor beseind.  

 (knipperende TS lichten is om op een gespecialiseerd spoor te rijden in tegenovergestelde richting dan de normale richting) 
- Station: installatie met beheerde seinen en minstens één wissel. Een rit kan er aanvatten, kruisen of eindigen. 
- Spoorvak: Een spoorgedeelte tussen twee beheerde stopseinen waar het open blokstelsel wordt toegepast. 
- Een lijnvak is de 2 sporen (spoor A en spoor B). (4 sporen = Alle 4 de sporen) Baanvak = lijnvak + roosters 
- Lokale lijnen zijn lijnen bereden door konvooien die de 40km/u niet overschrijden. (geen hoofdlijnen) 

Ze omvatten industriële lijnen (genummerd vanaf nr. 200) en lijnen met vereenvoudigde exploitatie. 
- Reisweg is de opeenvolging van stations en vertakkingen tussen het vertrekpunt en het eindpunt. 
- Wisselstraat is de opeenvolging van de ontmoete spoortoestellen binnen een sectie.   II.A.1   2.3.8 
- De Veiligheidsafstand v/e spoor is 1,5m. 2m voor lijnen > 160km/u (en voor Lijn 36/36N) � Geel vestje + schoenen 

loodrecht gemeten vanaf de buitenrand. Bij een driehoekje algemeen gevaar: dienstweg komt in gevarenzone 
Vraag om een persoonsbeveiliging indien je bewerkingen dient uit te voeren binnen deze gevarenzone. 

- Gevaarlijke plaats mag pas bereden worden op voorwaarde dat de veiligheid van het verkeer gegarandeerd is 
o Bestendig gevaarlijke plaatsen; 

� Spoortoestellen (spits van de wissels & de plaats waar het tussenspoor te klein is) 
� Overwegen 
� De grens die door een kleine beweging bereikt kan worden. 
� Beweegbare bruggen, overladers, draaischijven, … 
� Bepaalde sectioneringen van de bovenleiding voor de elektrische krachtvoertuigen 

o Een tijdelijke gevaarlijke plaats: hinder in het spoor, uiteinde van een konvooi, gebroken spoor, … 
Een gevaarlijke plaats is beveiligd door een vast stopsein (Deksein) of RMS. Beide min. op dekkingsafstand. 

- Spoortoestellen; Wissel, (Halve) Engelse Wissel, Kruising, Kruising met tongen, Ontspoortong. 

 
- Rooster: de verzameling spoortoestellen tussen de 2 dekseinen. 
 
Kilometerpalen staan in principe langs beide kanten van de lijn ingeplant. (witte of donkerblauwe achtergrond) 
Hectometerpalen afwisselend rechts en links. Op de binnenkant van een hectometerpaal kunt u het kilometerpunt en 
soms ook het lijnnummer terugvinden. (De lijn 0 heeft geen kilometer- of hectometerpalen) 
Kenmerkborden van kunstwerken dragen het kilometerpunt van het kunstwerk op de lijn.( gele achtergrond �) 

 

 In volle baan; Op de binnenkant van een bovenleidingpaal staat bovenaan (teller) de kilometerpaal, 
onderaan (noemer) het volgnummer binnen de kilometer (Aoneven = spoor A, Beven = spoor B) 
  

Bij extreme weeromstandigheden (mist, regen, sneeuw, …) waarbij het waarnemen van de seinen 
bemoeilijkt wordt, regelt de TB de snelheid zodat hij met zekerheid de aanduidingen kan eerbiedigen. II.A.1  3.6 
Mist = als een rode vlag tijdens de dag niet meer zichtbaar zou zijn vanop 200m afstand. 
 

De aankondigingsafstand is de minimum afstand die de TB in GB nodig heeft om de opdracht opgelegd door het 
aangekondigd sein uit te voeren. “Lo” voor een vlak spoor, “L” als de afstand aangepast is aan de helling.* 
De stopafstand is de aankondigingsafstand nodig om te stoppen voor het aangekondigd stopsein. Lo 

V
>0 of L 

V
>0 

De vertragingsafstand is de afstand nodig om te vertragen voor de aangekondigde snelheidsvermindering. Lo
V
>v 

    of L 
V
>v. *     V=snelheid opwaarts van het verwittigingssein     v = verminderde snelheid a/h aangekondigde sein. 

De dekkingsafstand is de min. afstand tss een stopsein/bord en de eerste gevaarlijke plaats dat dit sein beveiligd. 
 

De zichtbaarheidsafstand is de min afstand die de TB nodig heeft bij helder weer de borden / seinen waar te nemen 
- Min. 300m voor grote seinen die het seinbeeld “2 gele lichten” kunnen geven.  

150m indien de snelheid 150m opwaarts van dit sein < 60km/u 
- Het aantal meters gelijk aan de gesignaleerde snelheid thv het sein/bord.     Bv. 120km/u = 120m 
- Sowieso Minimum 50meter. (als de zichtbaarheidsafstand beperkt is kan een herhaler gebruikt worden) 

 

De verwittigingsafstand is de werkelijke afstand tussen het verwittigingssein en het(de) aangekondigde sein(en).  
Deze wordt aangegeven in meters op de SSP nabij de voorstelling van het sein dat de verwittigingsfunctie vervult  
en aangevuld met de naam van het aangekondigde sein in kleine letters. 
Bij een dubbele verwittiging wordt de aanduiding van de verwittigingsafstand gevolgd door elk van de betrokken 
seinen gescheiden door een schuine streep (/)            (E = De EBP deelzone van blok 9, zie SSP) 
De verwittigingsafstand bij een inritsein van de korte sectie wordt aangevuld met een getal tussen haakjes. Als dit 
getal verschilt van ‘0’ geeft dit de hoogste beperkte snelheid waarvoor de lengte kleiner is dan de vertragingsafstand. 
 

SSP (Schematisch Seininrichtings Plans) II.A.1  3.3 
 

In stations worden de doodlopende ontvangsthoofdsporen voor reizigers gekenmerkt door een HOOFDLETTER 
De andere sporen worden gekenmerkt door een oplopende nummering beginnend bij het hoofdgebouw. 
- Een getal in Romeinse cijfers voor de hoofdsporen.   II 
- In Arabische cijfers voor de rangeersporen.    1 
 

Geëxploiteerd spoor (gebruikt voor commerciële doeleinden): 
Geëlektrificeerd;             overdekt / in tunnels: 
Niet-geëlektrificeerd;              overdekt / in tunnels:  
Niet geëxploiteerd, geëlektrificeerd;   Niet-geëlektrificeerd; 
 

Kunstwerken; 
 

       Overbrugging:    Onderbrugging; 
 
 
 
 
 

Tunnel:    Beweegbare brug; 
 
 
 
 
OW (overweg) eerste categorie (OW11) is    De OW worden gekenmerkt door 
uitgerust met verkeerslichten en met slagbomen    een nummer, vermeld op de SSP. 
over de volledige breedte van de rijweg. 
       Het is omkaderd bij een OW 
OW tweede categorie (OW12)  is uigerust met    uitgerust met een automatische 
verkeerslichten en met twee slagbomen die maar   verkeerssignalisatie  
Gedeeltelijk over de rijweg komen.    (lichten en/of slagbomen) 
 
OW derde categorie (OW13) is uitgerust met    De OW waarvoor verkeersbeperkingen 
verkeerslichten. (geen slagbomen)    kunnen opgelegd worden zijn voor de  
       gesignaleerde richting(en) aangegeven 
OW vierde categorie (OW14) is enkel uitgerust    met een aankondigingsbord v/e OW 
met een St.-Andrieskruis zonder lichten of slagboom.   Een witte schijf met zwarte cijfers 

(nr. OW) 50m opwaarts v/d OW 
geplaatst. 

 
OW vijfde categorie (OW15) heeft geen weguitrusting.  Dienstovergangen worden op dezelfde 

Manier voorgesteld. Maar hun id-cijfer 
wordt omcirkeld. 

               Een Blokpost komt tussen in de spreiding der treinen. 
               Een Seinhuis in de andere gevallen. 
               Op de SSP samen met het afstandpunt op de betrokken lijn, of hun adres indien buiten het spoorwegdomein 
 

Hoofdblokpost B.24, een blokpost met uitgestrekt actieveld controleert (eventueel 
door middel van ondergeschikte posten) de eindstations van één of meerdere 
baanvakken uitgerust met het automatische blokstelsel. 

Blokstelsel met open spoor: De seinen zijn normaal open, ze sluiten automatisch bij bezetting v/d sectie. 
 Blokstelsel met gesloten spoor: Normaal gesloten seinen, ze kunnen geopend worden bij een vrije sectie. 

   Satelietblokpost B30.24, of de ondergeschikte blokposten van een hoofdblokpost 
worden in principe tele-bediend, maar kunnen plaatselijk bediend worden bij bv. 
storingen. 

 
   < Seinhuis S.IV                       Wisselwachtpost P.E. > 
      Op de SSP met de afstand tot hun hoofdpost 

Hulppost >        

11 

12 

13 

15 

14 

24 

S.IV 

B.24 

B.30.24 

S.IV 

45.5 

P.E 

P.E 

HPS 

30.24 

4 
A20                A35                 T-E.9 

       1500a35/t-e.9      900(4)t-e.9 

!
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SOORTEN SEINEN  II.A.3 
De TB moet een seinbeeld dat de doorrit toelaat blijven observeren zolang hij het niet voorbijgereden is. II.A.1 3.6 
Bij een abnormale aanduiding of opeenvolging moet het sein beschouwd worden als het meest beperkend seinbeeld. 
 

-   II.A.4 GROTE SEINEN Richten zich tot alle bewegingen, zowel grote als kleine.  
Het seinbeeld bepaald de aard van de beweging en laat ook toe om de aard van de beweging om te vormen.  

Grote seinen zijn altijd verhoogd opgesteld. 
 

-    NIET BEHEERDE STOPSEINEN  
De niet beheerde stopseinen zijn stopseinen waarvoor de bedienaar van de seinpost nooit een toelating 
moet geven voor de overschrijding in gesloten stand. Het zijn; 

- seinen met overschrijdingskroon of kast met 2 rode banden op seinpaal. 
- kleine of vereenvoudigde stopseinen met bord SF 05 zijn niet beheerd als ze uitsluitend één of 

meer automatische overwegen dekken. 
 

-    BEHEERDE STOPSEINEN zijn stopseinen waarvoor de bedienaar van de seinpost in welbepaalde 
gevallen een toelating moet geven voor de overschrijding in gesloten stand. 

 

-    VERWITTIGINGSEINEN kondigen een opdracht aan. 
 

-   II.A.5 KLEINE SEINEN Richten zich enkel tot de kleine beweging.  
Het klein stopsein vormt de aard van de beweging NIET om. 
De kleine beweging wordt uitgevoerd in Rit Op Zicht. Max. 40km/u. 

-     KLEINE STOPSEINEN:  - seinen met maanwitte lichten.  
                                    - (seinen met violet en geel licht.) 
   - stopbord voor kleine beweging. 

 

KENMERKBORDEN  II.A.3 
 

                    - stopsein of gecombineerd sein                                                  - sein van TS; zie de 4  
                            - hoofdletters                                                                                  schuine streepjes 
 
                                                              

  - (onafhankelijk) verwittigingsein                                                - verwittigingsein voor TS 
                            - geel + kleine letters  

            (zelfde kenmerk als verwittigde sein, maar met klein kapitaal)                                                                                                                                                           

 
                             - zwarte streep duidt op zeer korte sectie      - geeft de lijn aan waarop het sein 
                             < 370m.           betrekking heeft (bv. L96N) 
 
Naam: 
Niet beheerde seinen:  

• Letter A of B (ev. tweede letter bv. Y, maar niet P)  (voor Spoor A, of Spoor B) 
• Een tegenspoorsein heeft als tweede letter X, T, W of Z 
• + getal van dichtstbijzijnde hectometerpaal (bv. A321) 
• Op de lijn 0 voorafgegaan door het nummer van het spoor. 
Niet beheerd Vereenvoudigd stopsein: AP, BP, CP of DP gevolgd door nr(s) van de gedekte OW(en) 
Niet beheerd klein stopsein; AKP, BKP, CKP of DKP gevolgd door nr(s) van de gedekte OW(en) 

Beheerde seinen:  
• één of meerdere hoofdletters (niet ABXYZ) en soms cijfers.  
• Na het koppelteken geeft de deelzone aan en de seinpost. (niet in de N-Z verb.) 
• Gekoppeld vereenvoudigd sein = naam uitritsein, beginnend met kleine letter + nr. v/h spoor. 

Gekoppeld (zelfde letter); S422 voor beide seinen. Niet gekoppeld; S422 voor elk sein. 
 

II.A.1  Vaste seinen op Normaalspoor, of seinen/borden uitsluitend voor kleine beweging, mogen 
uitzonderlijk rechts van het spoor geplaatst zijn wanneer de beseinde snelheid maximum 40km/u  
is. Ze dragen dan een rond blauw bord met witte pijl. 

De pijl wordt ook weergegeven op de SSP         (of de pijlen) 
 

Tegenspoorseinen mogen enkel rechts geplaatst worden. (nooit links) 
Seinen voorzien van een bord met witte pijl richten zich tot elke beweging, ongeacht hun regime. 

NADERINGSBAKENS II.A.3&4 
 

- Bakens met kepers als de refertesnelheid van de lijn niet groter is dan 70km/u. 
- De verwittiging (via sein) is verplicht op lijnen met een referte snelheid groter dan 70km/u. 

Een onafhankelijk verwittigingsein (met rond geel kenmerkbord) is minstens geplaatst op de 
stopafstand van het aangekondigd groot stopsein (kan dus dichter staan dan een gecombineerd sein) 

- De naderingsbakens worden langs dezelfde kant ingeplant als het sein waarop ze betrekking 
hebben. De richting van de strepen verschilt naargelang ze zich tot normaal of tegenspoor richten. 

- De naderingsbakens van verwittigingsseinen worden geleidelijk aan vervangen door gele 
exemplaren. 

- De naderingsbakens van een stopsein CAB dragen een wit rechthoekig bord met de vermelding 
CAB in het zwart 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bakens met kepers 
Op lijnen van max. 70km/u 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
Het door bakens aangekondigde sein is als gesloten te beschouwen.  
Het kan ook ; 

- Een bord STOP aankondigen. 
- Een bord SF05 (of SF1) aankondigen. 

Enkel de verste baken wordt op de SSP voorgesteld. Aangevuld met de afstand tot en de benaming van het sein. 
 
Aankondiging vast bloksein; 

 
 
 

  D-E.8 

d44 

D 44 

B125 

L. 96 N 

DX44 

 dx44 

Stopsein op een lijn > 40 km/u en < dan 70km/u zonder verwittigingseinen 
Krokodil ≥ stopafstand           D (afstand tussen verste baken en sein) >Stopafstand  LV

>0  (aankondigingsafstand)       
          (D-50)/4            (D-50)/4        (D-50)/4           (D-50)/4           50m 

7 

D 

4 

 Stopsein op een lijn van max. 40 km/u. 
    D (afstand tussen verste baken en sein) >Stopafstand  LV

>0         50m                                  

D 

 
Verwittigingsein 
    250m     100m 

Groot gecombineerd sein 
  250m                  100m 

 
Gewoon groot stopsein 

100m 
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HET GEWOON GROOT STOPSEIN II.A.4 3 
Enkel een groot stopsein kan een GB toelaten. 

 
 

     
Lichtstopsein Type 1 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

GECOMBINEERDE STOPSEINEN II.A.4.5 
Dit sein heeft hetzelfde identificatiebordje als een gewoon groot stopsein, maar er is soms een zwarte bol 
bijgevoegd. Een gecombineerd sein is een stopsein dat behalve een stilstand of doorrit in GB of kb, ook informatie 
kan geven over de stand van het volgende sein. (de sectie mag maximum 2x de stopafstand zijn noch > 2500m zijn) 
Het kan dus alle lichtcombinaties van het gewoon groot stopsein en van het verwittigingsein vertonen. 

VERWITTIGINGSSEINEN  II.A.4.4 
Het verwittigingssein is een groot sein, opwaarts op minstens de stopafstand van het aangekondigde sein is geplaatst 
Dit sein draagt een rond en geel gekleurd identificatiebordje, waarop één of meerdere kleine letters voorkomen. 
De gele schijf is bedoeld om te voorkomen dat bij ROZ tussen 2 grote stopseinen, de snelheid voortijdig zou opgevoerd worden. 
Ook bij het voorbijrijden van een gedoofd sein kan zo gemakkelijker worden nagegaan of het om een verwittigingssein ging. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                             
6

                          
 
 

 
 
 

 

 
 
SSP: 
 
 
 

 
 
 
 

 

Herkenning v/e gewoon groot stopsein:  
 - draagt een identificatiebordje met één of meerdere HOOFDletters. 
- naderingsbaken met 2strepen+ bol op 100m.  
- het sein kan zijn uitgevoerd met een eenvoudig schaduwbord.  
- de grote seinen zijn altijd verhoogd opgesteld. 
 

Seinbeelden: 
1) rood  =  stoppen voor het sein. (voor alle bewegingen) 
Op minimum 8m, bij een BA-bord; opwaarts van dit bord! 
Zeker op een plaats waar alle aanduidingen van het sein met zekerheid kunnen 
waargenomen worden!  De snelheid van 40km/u mag niet overschreden 
worden op 300m opwaarts van dit stopsein (20km/u in de N-Z.verb ber.579) 

 

 2) groen  = doorrijden mag, (kb > GB) niet gecombineerd dus wordt het 
volgend stopsein aangekondigd door verwittigingsein of  bakens met kepers. 
niet gecombineerd stopsein; Het geeft toegang tot een sectie met normale lengte. 
 

3) twee gele:  
  twee gele = doorrijden mag, het kan om een korte sectie gaan. (kb > GB)  
 

De bestuurder regelt de snelheid zodat hij het volgend sein dat de doorrit kan 
verbieden voorzichtig nadert. Indien nodig beperkt hij de snelheid zodat; 
� Er kan gestopt worden op waarnemingsafstand van het stopsein.  
� De maximum snelheid van 40km/u niet overschreden wordt op 300m 

opwaarts van het stopsein, dat gesloten is, geopend in kleine beweging 
of niet zichtbaar vanop die afstand. (II.A.4 3.4.2) 20km/u  NZ verbinding 

BERICHT 579      

De remming ten laatste aanvatten aan het verwittigingsein. 
 

Volgend sein laat doorrit toe en is in de verte waarneembaar: de snelheid niet 
opdrijven zolang er niet voldoende genaderd is om met zekerheid vast te stellen 
dat dit sein geen enkele beperking oplegt. (bv. lichtcijfer) 
 

Zolang het volgend sein gesloten blijft, wordt de remming aangehouden 
totdat het konvooi stilstaat op een plaats vanwaar alle aanduidingen van het sein 
met zekerheid kunnen waargenomen worden. Minimum 8m.  
(en altijd opwaarts van een BA bord) (II.A.3.6) 
 

Indien niet gecombineerd wordt het volgend sein niet aangekondigd en kan zijn: 
                    - een gesloten groot stopsein. (voorzichtig naderen! (kan gedoofd zijn)) 
                    - een vereenvoudigd stopsein. (als gesloten beschouwd) 
                    - een stootboksein met eigen lichtbron. 
                    - een mobiel stopsein op het einde v/e ontvangstspoor. 
 

4) Rood en MaanWit samen: 
- Eerst stoppen voor het sein en afvragen waarvoor het sein openstaat. (ber.575) 
- Rood-wit = Laat doorrit toe in kleine beweging        ROZ max. 40km/u  

    Zet GB om in kb   20km/u  in tunnel 
De snelheid 40km/u niet meer overschrijden vanaf 300m opwaarts van het sein. 

Kan bij:  -        Ontvangst gedeeltelijk bezet spoor. 
- Ontvangst doodspoor begrensd door een merkbord 

van een stootbok (Let op: niet verlicht!) 
 In beide gevallen: 200m daarvoor max. 20km/u 

(Het openen in GB is slechts mogelijk na het opnieuw sluiten van het sein.) 
 Je moet weten wat de bedoeling is, zoniet informatie inwinnen blokpost. 

1) twee gele lichten  1geel licht = 2 gele lichten (trafic control inlichten)  II.A.4 3.4.2 
     - volgend sein is gesloten, voorzichtig benaderen. 
       versnellen mag pas als men het volgende sein duidelijk open ziet zonder beperkingen. 
     - volgend sein laat doorrit toe in kleine beweging al dan niet met aanduiding van  
       snelheidsbeperking. (of laat doorrit toe in zeer korte sectie) 

     - B_TP6 nr 178: Een konvooi rijdend van 2Gele op 2Gele wordt op 40km/u gehouden. 
(TBL1++) 

2) Groen + Geel Horizontaal II.A.4 4.4.2 
   - het volgende sein laat doorrit toe, maar legt een snelheidsbeperking op.  
      (lagere snelheid, een snelheidsverhoging wordt niet verwittigd) 
   - is de laagste beperking hoger dan 40 km/u, dan wordt op de mast een  
      witte driehoek met de kleinste waarde geplaatst.  zoals hiernaast >   
      (snelheidsbord van een verwittigingssein) (driehoek heeft afgeronde hoeken)                       
   Wanneer dit snelheidsbord tijdelijk gewijzigd is, is het uitgerust met 2 zwarte bollen 
   - deze beperking is 40 km/u of minder als er geen snelheidsbord of geel getal is. 
   - snelheidsbeperking is geldig vanaf het eerste spoortoestel afwaarts van het open   
     verwittigde stopsein. Bij een snelheidsverhoging als de trein volledig voorbij het sein is. 

 
  - geel getal op bovenpaneel duidt de verminderde snelheid aan op het volgende sein;  

Het getal is omkaderd als de snelheid > 30km/u lager is dan de hoogste verminderde 
snelheid. Als het geel getal op dit sein geel omkaderd is wordt ook het wit getal op het 
verwittigde  sein wit omkaderd. 
 - de vertraging moet ten laatste beginnen aan het verwittigingsein als er een remming 
nodig is. De ingezette vertraging naar de laagst mogelijke snelheid moet aangehouden 
blijven tot op het ogenblik dat de waarneming van de snelheidsaanduiding op het 
aangekondigde stopsein toelaat om zonder twijfel de snelheid terug te verhogen. 

 
3) Groen + Geel Verticaal  = dubbele verwittiging II.A.4.4.4.3 
Het volgende sein laat doorrit toe met: 
a) 2 gele    - de afstand tussen de twee gele en het gesloten stopsein*  is te kort om met  

max. remming te kunnen stoppen. (< stopafstand) ( > 370m) 
     * Of stopsein laat doorrit toe in kb. (of stootbok/ mobiel stopsein) 
b) GGH    - de afstand tussen GGH en het verwittigde sein met snelheidscijfer is te kort  

om met max remming deze beperking te kunnen eerbiedigen. (<vertragingsafst) 
Derhalve is de snelheid bij doorrit aan het aangekondigde sein: 
 

Geen geel getal in bovenpaneel: 
 Doorrit aan 2 gele of GGH aan: 

- ½ van de toegelaten max. snelheid konvooi. 
- ½ van de bestendig gesignaleerde snelheid aan dit  GGV-sein 

Van deze snelheden de laagste nemen. (niet lager dan 40km/u) 
 

Geel getal in bovenpaneel: 
Snelheid zo regelen dat ze deze aangegeven door geel getal niet overschrijdt bij doorrit aan 
volgend sein. (GGH) Als getal geel omkaderd is duidt dit aan dat de snelheid meer dan 
30km/u  lager is dan het hoogste verminderde snelheid dat het GGV-sein kan geven. 
Wanneer 3° sein stilstand beveelt zal lichtcijfer NOOIT branden. 

  
4) groen licht: II.A.4.4.4.4 
- het volgende stopsein staat open zonder beperking. 
- het volgende gecombineerde stopsein laat doorrit toe maar geeft toegang tot een korte 
sectie waarvan het uitritsein doorrit toelaat. 
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AANDUIDINGEN OP BIJKOMEND RECHTHOEKIG BOVENPANEEL II.A.4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AANDUIDINGEN OP HET BIJKOMEND VIERKANT ONDERPANEEL II.A.4 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

SSP: 

Zeer korte secties. II.A.4.10 
 

afstand tot volgend sein is:  - ½ van de stopafstand voor de geldende snelheid op die plaats 
         - of korter dan 370m. 

- inrit wordt toegelaten in kb 
- of in GB door sein met 2 gele lichten met horizontale witte streep in bovenpaneel         

aan een max. snelheid van 20km/u. 
   Dit sein wordt eveneens aangekondigd door 2 gele lichten! 
Het sein heeft een kenmerkbord met een zwarte horizontale streep. 
 

Een verminderde snelheid op het uitritsein van een zeer korte sectie wordt ook op het inritsein vertoond. 
GGH, 2G en GGV op het uitritsein van een zeer korte sectie wordt verwittigd door 2 Gele lichten op het inritsein! 
 

HERHALER MET LICHTSTREEP II.A.4 
Wordt gebruikt wanneer de zichtbaarheidsafstand (3A) van het stopsein beperkt is. 

Het herhaald groot stopsein: 
o Verbiedt de doorrit (rood) 
o Laat doorrit toe in GB met een aanduiding van verminderde snelheid. (lichtcijfer) 
o Laat doorrit toe in kleine beweging. (rood-wit) 

 
Het herhaalde groot stopsein: 
o Laat doorrit toe in GB zonder aanduiding van een verminderde snelheid (groen, GGH, GGH) 
o Let op: Snelheid nog niet opdrijven bij rit op zicht! 

Op tegenspoor knippert de herhaler! 
Draagt dezelfde kenmerkplaat als het herhaald stopsein 

 

KLEINE SEINEN II.A.5 
 

Kleine seinen richten zich uitsluitend tot de kleine bewegingen.  Ze kunnen met een baken zijn uitgerust. 

Een klein stopsein is GEEN geldig vertreksein voor het eerste vertrek v/e trein! 
 

Klein lichtstopsein 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niet beheerd klein lichtstopsein 
Een bord STOP SF05 boven een klein stopsein geplaatst. 
- Het klein sein verzekerd uitsluitend de dekking van één of meerdere overwegen. 
- Kan niet open komen, en is bijgevolg ‘NIET BEHEERD’ 
- Er altijd eerst voor stoppen (ook als het woord STOP ontbreekt) 
- Als het in gesloten stand moet overschreden worden, de vermelde overwegen aan 

SF05. (het aantal OW staat in de witte schijf indien er meer dan 1 zijn) II.B.6 4 
 

Het overschrijden van kleine stopseinen op blz 24A 

KLEIN STOPSEIN met MaanWitte lichten             
      Horizontale stand = verbied de doorrit aan de kleine beweging. 
      Verticale stand = Laat de doorrit toe aan een kleine beweging. 
      Overschrijden gebeurt altijd met S422 in kleine beweging. > Dienstnummer! 
     
KLEIN STOPSEIN met violet en geel licht. (gaat verdwijnen) 
      Violet licht = verbied de doorrit aan de kleine beweging. 
      Geel licht = Laat de doorrit toe aan een kleine beweging. 
      Overschrijden gebeurt altijd met S422 in kb. (dienstnummer) 
 

Het klein lichtstopsein is altijd gelijkgronds opgesteld.  
 

STOPBORD VOOR KLEINE BEWEGING 
- Witte lichten in horizontale stand op wit bord, verhoogd opgesteld. 
- Verbiedt de doorrit aan de kleine bewegingen. 
- Overschrijden gebeurt altijd met S422 van hand tot hand en kan enkel in 
kleine beweging (met dienstnummer!) overschreden worden OB3 660 
Indien geen identificatie op bord, sein  = “PK + afstandspunt” II.B.6 6 

 

 
2 

 

AKP 7-8 

 
STOP

SF05 

PK103-D9 

 

R 

  

 

1) Een keper (wit)   II.A.4.3.2.1 
Als een keper is aangestoken boven het hoofdpaneel v/e groot stopsein, zal er 
een regimeverandering plaatsvinden.  M.A.W.:  
Als de hoofdlichten vast branden overgang van normaalspoor naar tegenspoor. 
Als de hoofdlichten knipperen; van tegenspoor naar normaalspoor.   
Het stopsein kan een gewoon of een gecombineerd sein zijn. Er kan ook nog 
een lichtcijfer aan toegevoegd zijn. (op bovenpaneel SSP:   ) 
De hulppanelen moeten gedoofd zijn als het stopsein gesloten is.  
 

2) Een aangestoken U (wit)  II.A.4.3.2.2 
Doorrit toegelaten naar doodspoor in GB. (met verlicht stootboksein) 
In oudere installaties kan dit paneel onder hoofdpaneel voorkomen. 
!! Op tegenspoor beveelt dit ook verandering van  regime (naar normaalspoor) 
Deze aanduiding is niet vereist in een station met uitsluitend doodsporen. 
HKV max 20km/u 200m voor stootboksein, dus ook in GB. 
 
3) CAB aangestoken (wit)  II.A.4.3.2.3 
Doorrit naar lijn 1 in GB of KB op voorwaarde dat krachtvoertuig uitgerust is 
met werkende TVM uitrusting. (miszonden indien je niet op lijn 1 moet zijn) 
 

Een aangestoken wit lichtcijfer onder het hoofdpaneel van een gewoon of 
gecombineerd sein, legt een beperkte snelheid op: 
 

- vanaf het eerste spoortoestel afwaarts van het sein, als deze snelheid lager is 
dan de toegelaten snelheid opwaarts van het sein. 
 

- vanaf het sein zelf , als de snelheid hoger is dan de toegelaten snelheid 
opwaarts van het sein. Als de trein er volledig voorbij is. 
 
Wanneer het sein  meerdere beperkte snelheden kan aangeven, wordt het getal 
wit omkaderd als de snelheid meer dan 30km/u lager is dan de hoogste 
verminderde snelheid. (houdt geen rekening met verhogende snelheden) 
 
 

Als het groot stopsein openstaat in Kleine Beweging branden enkel de 
snelheden  lager dan 40km/u. Dit sein wordt verwittigd door 2gele lichten. 
(Dus niet door Groen – Geel - Horizontaal!) 
 
 
 
 
Als de snelheidsbeperking voor alle reiswegen dezelfde is, wordt het lichtcijfer  
mogelijk vervangen door een snelheidsbord voor een stopsein, = een zwart 
bord met wit cijfer. (of een gele driehoek met zwart cijfer op of voor de paal) 
Ook verwittigd door GrGH. 
 
 
Een aanduiding van een terugritsein; 
Een witte letter onder het hoofdpaneel (met R+MaanWit!) laat een beperkte 
rangering toe tot achter sein dat zelfde letter op rugzijde draagt (terugritsein) 
!! Deze aanduiding kan enkel bij het seinbeeld Rood + MaanWit. !! (of op een 
vereenvoudigd stopsein) 
 

Op SSP betekent dat het sein meerdere lichtletters kan weergeven 
(gelijktijdig bv “I-C” of afzonderlijk bv R/C)  
(bij het voorbeeld links kan enkel de letter‘R’ oplichten) 
Een groot stopsein waarvan de bijkomende aanduiding enkele seconden oplicht 
voordat het sein doorrit toelaat moet niet als twijfelachtig sein aanzien worden. 

 

N 

CAB 

  

 2 

2 

  

4 
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HKV-M6 

VEREENVOUDIGD LICHTSTOPSEIN II.A.6 
kan met een baken zijn uitgerust. 

- Dit sein kan ofwel rood, ofwel één geel licht vertonen. 
- Dit sein kan zowel verhoogd als gelijkgronds opgesteld zijn. 
- Wordt gebruikt op plaatsen waar de snelheid niet hoger is dan 40km/u 
- Het richt zich zowel naar GB als kb, maar het verandert nooit de aard. (kan met S422!) 
- Rood seinbeeld = stoppen voor het sein (GB en kb) 
- Bij opening (geel licht) is doorrijden toegestaan, maar de stand van het  

volgende sein  is niet verwittigd. (als gesloten benaderen) (= geldig vertreksein) 
                   Bij een beperkte rangeerbeweging wordt er bovenop een bijkomend paneel geplaatst met lichtletters. 

 
Verhoogd opgesteld: 
- bij de uitrit van een wijkspr./bundel waar het groot stopsein afwaarts in het hoofdspoor waargenomen    
   kan worden vanuit de bundel. 
- bij voorkeur verhoogd om uitrit als eerste beweging toe te laten vanuit doodspoor. 

                 - daar waar het zich enkel richt tot kb. 
 
                 - Het niet beheerd sein met bord SF staat eveneens verhoogd opgesteld. 

  >> als AP BP CP DP sein voor dekking van autom. OW op lijnen waar V ≤ 70km/u. 
   Indien te overschrijden in gesloten stand: Alle vermelde OW aan SF05 (op M510) II.B.6 
 

DE ANDERE STOPSEINEN II.A.6 
 

Merkbord stootbok het wordt geplaatst op het uiteinde van een doodspoor (in de as van het spoor)  
dat enkel in kleine beweging toegankelijk is. 

Het stootboksein is een bij nacht verlicht stootboksein. Het wordt geplaatst op het uiteinde van een doodspoor 
dat ook toegankelijk is in Grote Beweging. 

- Ze geven de plaats van de stootbok aan. 
- Ze leggen de stilstand op. En te naderen met maximum 20km/u 200m opwaarts bij reizigerstreinen 
 

Het bord STOP is in principe verhoogd opgesteld. bij een werkaansluiting kan het gelijkgronds opgesteld zijn 
 

Gebruik;  - om een werkaansluiting te begrenzen (zie blz. 8A) 
 - voor uitsluitend de dekking van één of meerdere OW op lijnen waar V < 70km/u 
 - voor de beveiliging van een andere plaats, in kb bereden, en pas na formaliteiten bereikbaar is. 
 

Zonder aanduiding:  - Verbiedt de doorrit aan alle bewegingen.  (kb en GB) (kan een naam PK… hebben) 
Het overschrijden ervan is verboden. 

Met een rolhek: - Verbiedt de doorrit aan alle bewegingen.  
Het overschrijden is toegelaten na het sluiten van de slagbomen van de OW.  (**) 
De Slagbomen worden geopend na het vrijmaken van de overweg. 

Met bedieningskast:   - Verbiedt de doorrit aan alle bewegingen. 
Het overschrijden is toegelaten na het bedienen van de drukknop voor het sluiten van de OW  
en het oplichten van de overeenstemmende meldlamp. (**)                Als dit niet gebeurt: SF05 
Na het vrijmaken van de OW wordt het bedieningstoestel bediend om de witte lampen van de 
OW te ontsteken (**) als de bedieningskast niet vermeld;  “geen andere tussenkomst” 
 

Met een flitslamp: - Verbiedt de doorrit aan alle bewegingen. 
Het overschrijden is toegelaten na het ontsteken van de dubbele flitslamp op de kop van het 
konvooi. OW nemen aan 5 km/u 
 

Met een bord S422: - Verbiedt de doorrit aan alle bewegingen. 
De bijkomende tekst onder het bord STOP geeft de voorwaarden waaronder het overschrijden 
toegelaten is (S422, werkaansluiting, …) 
 

Met een tekst(*): - die de te bedienen veiligheidsuitrusting vermeld (bv: ontspoortong, stopblok, …)  
 

Met IOB       (*):  - Installatie met Overgedragen Bediening, aangevuld met de naam van de installatie. 
 De bestuurder dient de formaliteiten voor de inrit, verkeer en uitrit voor een IOB uit te voeren. 
 

*Het overschrijden is toegelaten op mondeling bevel van de bediende die de bewerking uitvoert. 
** De begeleidende bediende neemt in principe de maatregelen om het wegverkeer te regelen.   

Een bord einde IOB kan bij afwezigheid van het bord STOP, geplaatst zijn op het begrenzend stopsein. 

ANDERE BORDEN 
 

Stopbord voor krachtvoertuigen is in principe verhoogd opgesteld en richt zich tot alle bewegingen. 
Verbiedt de doorrit aan de krachtvoertuigen. De plaat eronder geeft een verklarende tekst met de 
overschrijdingsformaliteiten. Als er geen tekst aanwezig is, is het verboden het bord te overschrijden. 

 

Bord ‘stuurpostsignalisatiesysteem’ op de voorzijde v/e groot beheerd stopsein geplaatst, dat 
verschillende reiswegen dekt waaronder minstens één die de toegang geeft tot de lijn 2. Het legt geen 
enkel bijzonder voorschrift op aan de bestuurder v/e konvooi dat niet naar de lijn 2 gericht is.II.A.4.2.5.2 
 

: Verbiedt de doorrit van een niet aangehaakte lichter-locomotief aan staart (kan op seinpaal staan) 
 

SF1 – SF05 II.A.7.6.2 
Ze worden op 50m opwaarts van een OW geplaatst op lijnen met een ref.snelheid van 70km/u of lager. 
Als het bord meerdere OW afdekt wordt het aantal OW aangeduid op een witte schijf onder het bord. 
(deze schijf wordt niet voorgesteld op de SSP) 
Deze snelheidsborden worden steeds verhoogd en op een afzonderlijke drager geplaatst. 
Ze worden aangekondigd door bakens met kepers volgens dezelfde regels als bij de grote stopseinen. 
Ze geven een bestendige snelheidsvermindering aan (5 of 10km/u) en de verplichting om herhaalde 

claxontonen te geven. En te stoppen als de veiligheid van het verkeer dit vereist. Deze verplichtingen 
tellen vanaf het bord tot het eerste voertuig de OW heeft overschreden. 
 

Dit bord kan ook zonder de melding SF met hogere snelheiden. (2 op 100m, 4 op 200m voor de OW) 
Het geeft de bestendige snelheid aan vanaf het bord tot het eerste voertuig de OW heeft overschreden. 
(hier is geen sprake van SF of kunnen stoppen) II.A. 7.2 

 

Aankondigingsbord  v/e stopplaats kondigt de nadering aan van een stopplaats of station 
(waarvan het perron moeilijk te lokaliseren is) Wordt op minimum 800 meter opwaarts van de 
oorsprong van de stopplaats geplaatst (enkel langs normaalspoor) II.A.9.2 

 

Merkbord perronuiteinde wordt op het uiteinde geplaatst van het perrongedeelte dat voor de reizigers 
toegankelijk is. (wordt geplaatst als dit uiteinde moeilijk te bepalen is of tijdelijk bij werken aan het 
perron). HKV dat aan dit perron moet stoppen stopt voor dit bord (koplocomotief en materieel niet 

toegankelijk voor reizigers mag er voorbij) II.A.3 - II.A.9 Indien tijdelijk: gemeld met SEMES BMEP (of E370) 
 

Einde zonebord HKV-M6: De afwaartse infrastructuur of een deel ervan is niet aangepast 
voor verkeer van reizigerstreinen met M6-rijtuigen. Een TB met dergelijke rijtuigen moet zo 
snel mogelijk stoppen en zich in nood verklaren.  Het bord wordt op stopafstand geplaatst van 

de zone. En wordt 100m afwaarts herhaald op plaatsen met een gesignaleerde snelheid hoger dan 40km/u II.A.9.6 
 

 Merkbord van een lijn geeft het nummer van de lijn waarnaar de beweging wordt gericht. 
Het legt de onmiddellijke stilstand op van het konvooi als het nummer verschilt van de lijn op de 
dienstfiche. (miszending) Niet van toepassing bij een afwijkingsreisweg. II.A.12 

 

TVM-TBL-ETCS1-ETCS2 Geeft aan dat de lijn waar de beweging naartoe rijdt enkel uitgerust is met 
stuurpostsignalisatie. Als het konvooi niet is uitgerust met het aangeduid stuurpost-
signalisatiesysteem of het systeem niet werkt; zo snel mogelijk stoppen en zich in nood te verklaren  

 
Het geeft aan dat de eurobaken (TBL1+ of ETCS) meer dan 8m opwaarts van het groot stopsein 
geplaatst is. En het duidt de plaats aan waar het eerst ontmoete baken zich bevindt. II.A.12 
Bij een gesloten beheerd stopsein: opwaarts van dit merkbord v/e baken stoppen. 
 

 Merkbord einde van een ETCS-zone wordt op de voorzijde geplaatst van een sein of op een paal.  
 Het informeert de bestuurder dat hij een zone verlaten heeft die uitgerust is met het ETCS - 
stuurpostsignalisatiesysteem. Het legt geen enkel bijzonder voorschrift op aan de bestuurder van een 
konvooi dat niet onder ETCS niveau 1 rijdt. 
 

Het merkbord pedaal Geeft op de lijnen waar de refertesnelheid niet hoger ligt dan 70 km/u de plaats 
aan waar de doorrit van de eerste as van het konvooi de OW automatisch doet sluiten en het dekkingssein 
doet openen. (als aan de veiligheidsvoorwaarden is voldaan). 

In het station geeft het de plaats aan tot waar de eerste as van het konvooi minstens moet komen als dit konvooi een 
achteruitrit uitvoert die niet door een vast sein is bevolen. 
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WERKAANSLUITING  II.A.6 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ROZ, max 40 

 
                                                           
 

                                                                 Begrenzing: De werkaansluiting wordt begrensd door borden STOP 

Of door beheerde stopseinen 

 
 
Indien het vertrek naar of de uitrit uit de werkaansluiting wordt toegelaten door een beheerd stopsein, wordt de 
bestuurder op voorhand ingelicht. 
 

VERTREK NAAR EEN WERKAANSLUITING: 
In kleine beweging 

- Door het openen van beheerd stopsein in kb, of met een S422 voor dat sein. 
- Bij afwezigheid van zo een sein, door een S422 van hand tot hand voor een rood mobiel sein. 

Indien de S422 van hand tot hand wordt afgeleverd draagt het de vermelding  “Vertrek naar een werkaansluiting”  
Na ontvangst van bevel S422 rijdt de bestuurder naar de werkaansluiting en stopt voor het bord STOP  met de 
aanduiding “Werkaansluiting” 
Indien het vertrek naar de werkaansluiting plaatsvindt vanaf een tijdelijk buiten dienst gesteld spoor, wordt de S422 
afgeleverd voor het sein dat aan de uitrit van het buiten dienst gesteld spoor geplaatst is. 
 

TOEGANG TOT DE WERKAANSLUITING: 
Na mondelinge toelating van de vertegenwoordiger van de aangeslotene (met karakteristiek teken) mag het 
bord STOP met de vermelding “WERKAANSLUITING” overschreden worden. 
 

VERKEER OP DE WERKAANSLUITING: 
Alle bewegingen op de werkaansluitingen gebeuren op bevel van de vertegenwoordiger van de aangeslotene. 
Het verkeer op de werkaansluiting gebeurt altijd in “Rit op het zicht” met een  

max. van 40 km/u.  (max. 20 km/u bij een opdrukbeweging en als de zichtbaarheid kleiner is dan 200 m) 
        

   Op de werkaansluiting eerbiedigt de TB: 
- de stopseinen die de werkaansluiting afbakenen. 
-  De borden STOP die het spoor begrenzen, de seinen STOP voor OW en de seinen tot stilstand van de 
  krachtvoertuigen (bord HL) 
- De rode mobiele stopseinen 
- De seinen eigen aan de elektrische tractie 
- De snelheidsdriehoeken lager dan 40 km/u. (20km/u s’nachts) 
- De stootbokseinen en merkborden van een stootbok. 
De andere vaste seinen moeten als niet bestaande beschouwd worden.  
De ev. lichtstopseinen zijn gedoofd of dragen een wit kruis 
 

VERLATEN VAN DE WERKAANSLUITING: Toegelaten door; 
- een S422 met de hand afgeleverd voor het bord STOP met de aanduiding “S422” De S422 wordt aangevuld met de 
vermelding “Verlaten van de werkaansluiting” 
- het openen van een beheerd stopsein dat de uitrit afbakent of een S422 voor dat sein. (of met overschrijdingslicht) 
- uitrit via een tijdelijk buiten dienst gesteld spoor: eveneens “spoor buiten dienst” op S422. 

 

SNELHEIDSSEINEN II.A.7 
Signalisatie van max.snelheden gebeurt door: snelheidsaanduidingen op de seinen, snelheidsborden en selectieve 
snelheidsborden, …   Aankondiging tijdelijk? (BTS) Dan is ook de oorsprong en herneming tijdelijk!  
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
- Een snelheidsverhoging binnen een speciale zone wordt aangegeven door een snelheidsbord aangevuld met een 
rechthoek en de bijkomende aanduiding 
- De snelheidsherneming op het einde van de speciale zone wordt aangeduid door een aanduiding van verhoogde 
snelheid zonder de bijkomende aanduiding. 
- als een bord of sein met snelheidsverhoging zich niet richt tot de konvooien van de speciale zone wordt een tweede 
eindezonebord met de bijkomende aanduiding op dezelfde seinpaal geplaatst. 

Selectief snelheidssein (staat hier telkens onder de respectievelijke snelheidsdriehoek) 
    - is een zwarte kast die een lichtgetal of symbool kan vertonen. 
    - heeft dezelfde betekenis als snelheidsdriehoek als het brandt.        Op SSP: 
    - als de seinen gedoofd zijn hebben ze geen enkele betekenis. (niet twijfelachtig) 
 

1) aankondiging = a  NS best.of  a’  tijdelijk NS ||  r TS best. of r’ tijdelijk TS 
- is de verwittiging v/e zone van verminderde snelheid  
minimaal op vertragingsafstand. (maximum 1,5 keer de vertragingsafstand) 
- de uiterste plaats waar de remming begint. 
- bestendige snelheidsbep. zijn voorzien v/e krokodil bij een snelheidsbep. ≥ 50 km/u 
 

- de tijdelijke driehoek is aangevuld met 2 zwarte bollen, voorzien v/e krokodil 
   & ‘s nachts voorzien van twee gele knipperlichten.  
- tijdige snelhbep. is voorzien van BIS bord op 150-200m bij een snelhbep. ≥ 50 km/u 
- tijdige oorsprong >200m afwaarts van perron; BIS aankondiging a/h uiteinde perron. 
 

2) oorsprong =  b  NS best. of b’ tijdelijk NS ||  s TS best. of s’ tijdelijk TS 
    - dit is het oorsprong v/e zone van snelheidsbeperking. 
    - het tijdelijke bord is aangevuld met twee zwarte bollen. 
    - als 2 oorsprongen samenvallen (ev. door sein) draagt het bord mogelijk geen cijfer. 
    - mag onder het aankondigingsbord worden geplaatst op lijnen van 40km/u (<50m) 
 
3) refertesnelheid = c  NS best. of c’ tijdelijk NS ||  t TS best. of t’ tijdelijk TS 
    - dit is de plaats waar de refertesnelheid is toegelaten. 
    - de refertesnelheid is de hoogst mogelijke snelheid v/e lijn. 
    - de tijdelijke driehoek is aangevuld met twee witte bollen. 
    - komt voor op de titelbladzijde van het SSP 
Voor de lokale lijnen en spooraansluitingen bedraagt zij ambtshalve 40km/u 
4) einde zone driehoek (geel met groene boord)=  NS: bc of b’c’ tijd. || TS: st of s’t’ tijd. 

- staat  binnen of op het einde van een zone met beperkte snelheid. 
-       de snelheid mag verhoogt worden tot de waarde aangegeven op het bord 
         maar ze blijft onder de waarde van de refertesnelheid. 
- de tijdelijke driehoek is aangevuld met twee zwarte bollen. 
- De snelheid v/h konvooi mag pas verhoogd worden als het laatste voertuig het 

bord heeft overschreden. (idem voor bord 3, 4 en 5) 
 
5) einde zone driehoek (groen met gele boord)=  NS: ac of a’c’ tijd. || TS: rt of r’t’ tijd. 

- staat (vóór) opwaarts van een zone met beperkte snelheid. 
-       de snelheid mag verhoogt worden tot de waarde aangegeven op het bord 
         maar ze blijft onder de waarde van de refertesnelheid. 
- de tijdelijke driehoek is aangevuld met twee gele bollen.    

 

7) bijzondere snelheidsseinen. (speciale zone) 
    - deze driehoek is aangevuld met een rechthoek met opschrift 
    - de verklaring van de verschillende opschriften is te vinden in II.A.7  bijlage I      vb; 
HKV  = reizigersmaterieel of losrijdende locomotieven 
18  = met minstens één locomotief van type 18 
L59  = voor de treinen die naar Lijn 59 rijden 
Pk  = voor treinen in kleine beweging 
V  = in grote beweging die veranderen van regime 
TW  = TW seinen, … 

S
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Een bijkomend aanduiding (S422) onder het 
bord STOP geplaatst, geeft de voorwaarden 
aan hoe dit bord STOP  wordt overschreden 
bij uitrit. (Verlaten van de werkaansluiting) 

 

Toerit steeds in kb door; 
- openen sein in kb 
- S422 voor dat sein 
- S422 van hand tot hand  
voor een rood mobiel sein. 

Inrit van de 
werkaansluiting 

gebeurt na 
mondeling toelating 

Indien geen bijkomend aanduiding onder het bord 
STOP geplaatst is, mag dit bord in geen geval 
overschreden worden! 
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EINDE ZONE BORDEN 

6 6 1
46

Zone

96

Max snelheid 60km/u Max 90km/u

40km/u

40km/u

 
AANGEPASTE BAANVAKKEN VOOR VERKEER HKM P120, G100     II.A.7.5 

8) oorsprongbord en eindezondebord voor HKM P120 en G100    II.A.7.5 
  - Deze borden staan aan de inrit en uitrit van een baanvak waarvan de aankondiging- 
    afstanden  werden aangepast voor verkeer van HKM met index P120 en G100. 
  -  Ze staan onder een referte of einde-zone snelheidsbord. 

 

Binnen de aangepaste baanvakken wordt elk snelheidsbord dat een snelheidsverhoging tot 
minstens 100km/u toelaat ter memorisatie bijkomend uitgerust met een oorsprongbord 
P120/G100. 

 

9
G

1
0

0

1
0

P
1

2
0

1
3P

1
2

0
G

1
0
0

9
G

1
0

0

1
0

P
1

2
0

1
3P

1
2

0
G

1
0
0

100 à 120m

Aangepast baanvak

 
Aan de uitrit van de aangepaste baanvakken wordt de snelheidsbeperking tot:  

- 100km/u voor HKM-P120 en  
- 90km/u voor de HKM-G100 
herinnerd door snelheidsborden met pictogram P120 & G100 (zie schema hierboven) 
 

SNELHEID HERNEMEN II.A.7 3.4 
- De herneming van de snelheid kan gebeuren door: 
           1)   het refertebord of geel/groene driehoek.  (altijd bij een lijn met 3 of 4 sporen) (al of niet selectief) 
           2)   een groot stopsein met lichtcijfer, ev. afwaarts bevestigd door geel/groene driehoek. 

3)   een selectief einde-zonesein of een selectief refertesnelheidssein  
 
Bij gebrek aan een nieuwe gesignaleerde snelheidsaanduiding, rijdt de bestuurder verder en eerbiedigt 
hij de laatste ontmoete snelheidsaanduiding. Je rijd van snelheidsaanduiding naar snelheidsaanduiding 
 

WASSTAND II.A.7 6 
 

 Gedoofd: De zijwanden worden niet gewassen 
       Op de SSP: 
 Pijl omlaag: De konvooisnelheid verminderen 
 
 Pijl omhoog: De konvooisnelheid verhogen 
  
 

                Dubbele pijl: De konvooisnelheid aanhouden (+- 3km/u) 
 
Als het selectief sein voor de wasstand opgelicht is, eerbiedigt de TB steeds deze snelheidsvermindering, 

 zelfs als opwaarts de snelheid niet tot 5km/u verminderd werd. 
De Maximumsnelheid in de wasstand is ambtshalve 5km/u, ook als dit niet gesignaleerd is met een snelheidsbord. 

AANDACHTBORD II.A.7.4 
 
    
 
 
 

7
 

 
 
GEBRUIK BIS BORDEN BIJ TIJDELIJKE SNELHEIDSVERMINDERING  II.A.7.4 
 

Als een tijdelijk oorsprongbord op meer dan 200m afwaarts van het uiteinde van een perron is 
geplaatst, wordt een tweede aankondigingsbord, dat als herhaling dient, met bovenaan de 
aanduiding “BIS” op het uiteinde van het perron geplaatst. 

 
 
 
Als een perron zich IN een tijdelijke zone bevindt (en de herneming is meer dan 200m 
afwaarts van het einde van het perron) wordt op het einde van het perron een tijdelijke einde 
zone driehoek (b’c’) geplaatst. 

 
 
Als de tijdelijke snelheidsvermindering minstens 50km/u bedraagt wordt een tweede aankondigingsbord met bord 
BIS bovenop, geplaatst op 150 tot 200m afwaarts van eerste bord. 
Bij een BIS bord wordt geen krokodil geplaatst. 
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   200m

 
(Binnenkort zullen de BIS borden ook gebruikt kunnen worden bij bestendige snelheidsverminderingen.) 
 
Een tijdelijk aankondigingsbord met BTS draagt op de rugzijde een merkbord van een krokodil, indien voorzien v/e 
krokodil. 
 
 
Het ontbreken van de herhaling ter hoogte van dergelijk merkbord bij een voertuig met TBL1+ uitrusting is geen 
herhalingsincident. 

Wanneer bestaande borden in een tijdelijke zone zijn aangepast, (anders dan normaal/SSP) 

worden op deze een aandachtsbord bijgeplaatst. 
 
Bericht 583: De gele knipperlichten boven het hoofdpaneel en de witte knipperlichten onder 
het hoofdpaneel zijn afgeschaft. 

 

7 

BIS 
 

7 

       a       ac        b              bc         bc  c 

             c               a            b           c 

9        6 s’3t’3 

a’1                   a’1bis                  a’’1bis           b’1         c’1 

a’2                   a’2bis    b’2                               b’2c’2                   c’2 
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SEINEN VOOR E-TRACTIE  II.A.8 
voor konvooien met minstens 1 opgelaten stroomafnemer in zowel kb als GB 

 

MERKBORD “EINDE RIJDRAAD” II.A.8.2 

Verhoogd    Gelijkgronds 

  Aankondiging 
 
 
MERKBORD SECTIONERING IN DE RIJDRAAD II.A.8.3 

 
                        
                    
 
-   Bij doorlopen van een sectie:  
               - de tractiestroom onderbreken, behalve bij onverenigbaarheid.  
                  bv: - profiel van de lijn maakt tractie noodzakelijk 
                        - aanzetten na onvoorziene stilstand e.d. 
               - een stilstand proberen te vermijden onder een sectionering !!! 
-   Als men toch moet stoppen:  
           - stroomafnemers neerlaten voordat men stilvalt. 
           - stroomafnemers terug oplaten in deze zone mag slechts na toelating verdeler TS met telegram. 
           - als men geen verbinding krijgt met verdeler TS:  
                - de stroomafnemers afwaarts van de volledige sectie lichten, de andere stroomafnemers afzonderen. 
                - als er daardoor ook tractie werd afgezonderd mag deze slechts terug in dienst worden gesteld:  
                                      bij de eerste voorziene stilstand. 
                                      bij bijzondere stilstand als profiel van de lijn of de last van de trein dit vereist. 
                                                 
 SEINEN EN BORDEN TOT NEERLATEN STROOMAFNEMERS II.A.8.4 
Als het onmogelijk is voldoende snelheid te halen om een zone VNS te doorlopen: opwaarts stoppen. (achteruitrit) 
 
                                                  
 
              2                                    
 
 
 
 
      BORD VOOR OMSCHAKELING VAN TRACTIESPANNING II.A.8.5 

 
 

ZONE VERBREKEN STROOMAFNAME II.A.8.6 

Aankondiging Oorsprong zone Einde zone   
400-500M OPWAARTS            MET GEOPENDE HOOFDSCHAKELAAR             SLUITEN VAN HOOFDSCHAKELAAR (DUR) 

TREINVERTREK  II.A.9 
TERMINOLOGIE 
 

Mededeling VG Is een mededeling die aan de TB wordt gegeven als de bewerkingen betreffende het    
stationeren van het konvooi beëindigd zijn. 

Vertrek van HK     Is het geoorloofd in beweging brengen van een trein om naar een volgende halte  
  te rijden                                                                                               

Verplaatsing HK     Is het geoorloofd in beweging brengen van een trein om het vertreksein te 
  naderen. Men overschrijdt dus geen sein. 

Herkomststation    Is het station waar het eerste vertrek van een trein plaats vindt.  
Vertrek in een station van herkomst: Blz 17A 

Voor het vertrek moet er op gelet worden dat de druk stijgt in de hoofdreservoirs en de lading batterij normaal werkt. 
 

Wanneer het volgend sein gesloten is, of als dus danig moet beschouwd worden, de versnelling beperken bij iedere 
hervatting van de rit als geheugensteun (ook bij aan de gang zijnde verkeersbeperkingen SF05, ROZ, …) II.B.1 2.7 
 

II.A.3.5 ACHTEREENVOLGENDE VERTREKKEN 
 

Wanneer verschillende konvooien achter elkaar staan voor een gesloten stopsein, is het openen van dit sein enkel    
           gericht tot het eerste konvooi. Het vertreksein wordt terug dichtgezet en heropend voor elk volgend konvooi. 
 

            Als de TB het vertreksein uitzonderlijk open ziet staan zonder dat hij het dichtzetten en heropenen heeft gezien, 
neemt hij contact op met de seinpost (indien er geen toezichtbediende op het perron aanwezig is). En geeft pas gevolg 
aan de aanduidingen van het sein als hij de zekerheid heeft verkregen dat het sein zich tot hem richt. 
 

►HK BEGELEID DOOR TREINBEGELEIDER  II.B.1  2.8.2 
 

- Treinen toegankelijk voor reizigers en de militaire treinen die personen vervoeren.  
- Gesleepte personeelstreinen. (niet bij TD bediend vanuit het stuurrijtuig)  
- Ledige HKV gemerkt met           of             bij het uur van vertrek op de dienstfiche. 
- Ledige HKV als treinbegeleider zich heeft aangeboden als boordchef. 
 

De treinbegeleider neemt plaats in de rijtuigen bezet door de reizigers. De toegang tijdens de rit tot de stuurcabine 
bezet door de bestuurder is uitdrukkelijk verboden, behalve in dringende gevallen in verband met de veiligheid. 
 
VOORWAARDEN TOT VERTREK  II.A.9  8 
 

-    Het vertreksein moet openstaan, of de overschrijdingsformaliteiten moeten vervuld zijn. 
-    TB heeft de mededeling “Verrichtingen Gedaan” (VG) ontvangen. 
 
WANNEER DE VG KRIJGEN VAN BOORDCHEF? II.A.9  8.1 
 

- In het station van herkomst. 
- Na elke voorziene stilstand in een station of stopplaats (niet bij “>” ) 
- Na elke onvoorziene stilstand in een station of stopplaats, bij een bewerking aan de trein. (remmen afz.) 
- Na een dienststilstand die is gemerkt met  “<” 
- Na elke uitzonderlijke stilstand buiten een station of stopplaats om reizigers te laten in- of uitstappen 
- Na elke stilstand die tussenkomst van HW noodzakelijk maakt. (noodrem bewerkt, deuren ontgrendeld...) 

 

Eindbestemming trein VG gegeven door AVG (ZR-ER) of mondeling. (nooit door witte lamp deuren!) 
 

Mededeling VG ontvangen, vertreksein visueel nazien !!! 
 

VOORWAARDEN OM VG TE MOGEN GEVEN  II.A.9  8.2 
 

4 voorwaarden moeten gelijktijdig vervuld zijn:  
- Een afdoende remproef als die is voorgeschreven moet zijn uitgevoerd. 
- De verrichtingen waarvoor de trein heeft stilgestaan moeten gedaan zijn. 
- Deuren gesloten (+ inklappen beweegbare voettreden.) 
- Het vertrekuur, voor treinen toegankelijk voor reizigers, moet aangebroken of reeds voorbij zijn. 

 

WANNEER VG VAN STATIONSPERSONEEL? II.A.9  8.3 
- Als de boordchef na sluiten van de deuren het stel niet meer kan verlaten om AVG te bedienen. 
- HST treinen. (vreemd personeel is niet bevoegd de AVG te bedienen) 
- Treinen met niet aangehaakte opdruk HL.  

- stoppen voor elk krachtvoertuig met opgelaten stroomafnemer(s). 
- HKV stoppen vóór het bord ongeacht plaats van HL in konvooi.  
- het is normaal op koplamphoogte opgesteld.  
- het kan voorzien zijn van 4 reflectoren als het gelijkgronds is opgesteld. 
  & worden voorafgegaan door een aankondigingsbord einde rijdraad, dat   
eventueel aangevuld is met blauw bord met wit opschrift met afstand in 
meter, als alle sporen  einde rijdraad zijn,of alle merkborden zich op die 
aangegeven afstand bevinden. 

Een sectionering is met afgebeeld sein gesignaleerd. 
Drie panelen worden op 2 of 3 draagpalen of op aparte paaltjes geplaatst. 

Het bord bevindt zich aan de oorsprong van de zone met neerlaten stroomafnemers geplaatst 
Het bovenste getal doorstreept wijst de opwaartse en verlaten spanning aan. 
Het onderste getal wijst de afwaartse nieuwe spanning aan. 
Het geeft de plaats aan waar de spanning van het krachtvoertuig moet worden 
omgeschakeld. 
Het verbiedt om de stroomafnemers op te laten zolang de spanningsomschakeling niet is 
uitgevoerd. 

125m 

- waarschuwingssein  (500m opwaarts van uitvoeringssein)  
 
- uitvoeringssein  (30m voor de werkelijke zone) Stroomafnemers moeten    
   zijn neergelaten ten laatste aan dit sein! (knippert bij selectief sein) 
   indien er een ‘2’ bijstaat; neerlaten van de tweede stroomafnemer. 
 

- sein  terug oplaten als de laatste stroomafnemer v/h konvooi voorbij is. 
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A.V.G.   II.A.9 4 
BEDIENING VAN DE AVG  II.A.9  8.4.1 
- De AVG moet door alle begeleide treinen worden gebruikt.  
- De bestuurder mag de AVG nooit zelf bedienen. 
- Het konvooi mag niet worden verplaatst bij een AVG met rood licht! (AVG eerst laten uitdraaien) 
- Het branden van de 6 witte (of gele) lampjes is de toelating tot verplaatsen naar het sein.  
  vertreksein niet als open beschouwen! 
- het ontsteken van de 6 lampjes is gekoppeld a/h openen van het vertreksein in GB (in kb bij een zeer korte sectie)* 
- Tijdens het gebruik van de AVG is het gebruik van de eigen installatie verboden! 
- Bij het stoppen aan een perron moet de AVG waargenomen kunnen worden voor het volgend vertrek. 
- AVG niet waarneembaar? > vertrek in overleg met bediende. VG alsof er geen AVG is. II.A.9  7.7 
 

CONTROLE OP DE BOORDCHEF MET MR (Bij vertrek op AVG)  II.A.9  8.4.2 (NIET BIJ MR08 en MW41) 
De witte lamp deuren moet branden na ongeveer 30 m, zoniet:  
      - Direct stoppen en contact zoeken met boordchef. (openen raam stuurpost of dichtbijzijnde deur) 

      - Nieuwe VG moet worden gegeven. (als een gesleepte trein, zonder AVG) (geen controle HW) 
  - Bij storing eigen aan materieel, noteert de boordchef dit op M510 van TB, vanaf dan; 

- Geen controle op boordchef meer op perrons met AVG. 
- TB en boordchef spreken af hoe de VG zal worden gegeven tijdens de rest van de rit. 

!! MR08/MW41: Lamp deuren tijdens rit: Stoppen & contact met HW > Nieuwe VG (niet bij kortstondig oplichten) 
 

AVG BRANDT MAAR SEIN IS ONZICHTBAAR  II.A.9  8.4.3  
Als de witte lampen van de AVG branden, ----- trein verplaatsen naar het sein. 
      - Sein is open  >>> verder rijden volgens de aanwijzingen van het sein.  
       - Sein gesloten >>> stoppen (en ev. overschrijden, AVG uitdraaien bij overschrijden v/e sein) 
 

OPROEPEN HW (VIA INTERCOM. Bij ontstentenis: 3 LANGE TONEN)  
 

AVG VERTREKSEIN 
boordchef oproepen  

(intercom of ev. 3 lange claxontonen) 
(1) brand bij het binnen rijden Open,rood of onzichtbaar Onmiddellijk & Nieuwe VG zonder AVG 

(2) 
brand 

Gesloten beheerd stopsein met 
Brandend overschrijdingslicht 

Onmiddellijk (5TR/09) (AVG uitdraaien) 

(3) gedoofd Open of onzichtbaar Na 3 min.** 
(4) rood Rood of onzichtbaar Na 3 min. 
(5) rood Open Na 15 sec. (is normaal 10” (of 7” in NZ) ) 
(6) Witte (of gele) lichten Rood Onmiddellijk * 

        * Behalve in Brussel-Kapellekerk, Centraal & Congres. 

  Na oproep Boordchef; 
-   Vervalt elke VG gegeven door AVG !!!** 
-    Nieuwe VG moet worden gegeven. Die moet worden afgesproken.  
-     Als een sein dient overschreden te worden dient de AVG uitgedraaid te worden. 
-     Bij overschrijden (<30m): Nieuwe VG wordt gegeven NA overschrijdingsformaliteiten (zonder AVG) 
-     ** Als na de oproep bij geval (3) de AVG alsnog normaal wordt bediend mag men echter gewoon vertrekken.  
 

AAN HET PERRON BRENGEN REIZIGERSMATERIEEL: II A9 7 
indien geen andersduidende aanduidigen vooraf of tijdens het aan het perron plaatsen; (rangeerbevelen stoppen) 
- Maximum tot aan het merksein perronuiteinde   H   . 
- Zonder schokken, met dus beperkte druk in de remcilinders. 
- Bij perrons met AVG: moet de AVG waargenomen kunnen worden als het gebruik vereist is bij het vertrek. !!! 
- rekening houdend met het grensbordje voor het aan het perron brengen van reizigerstreinen (2,4,6,8,10,12) 
- bij ontstentenis, met de plaats van de toegang tot het perron en/of de schuilhokjes. 
- max 30km/u vanaf de kop van het perron bij rit op tegenspoor (behalve op enkelspoorlijn) (of via E370, E289) 
- max 20km/u 200m opwaarts van de voorziene stilstand bij een bezet spoor of een doodspoor. Zowel in GB als kb. 
In ROZ na het overschrijden v/h inritsein stoppen vóór het perron indien je konvooi niet volledig aan het perron kan. 
 
 

Als je voor een perron een beperking krijgt als 2gele lichten zorg er dan voor dat je een bijkomende handeling moet 
doen om in tractie te kunnen komen als geheugensteun. De versnelling beperkt houden bij het opnieuw vertrekken. 

ZONDER A.V.G.   II.A.9 
 

VG GEGEVEN ZONDER AVG-TOESTEL  (OF AVG is defect/onbruikbaar/niet waarneembaar/S422,…) II.A.9  8.5 
 

- Gesleepte HK & TD -- Boordchef moet zich zichtbaar opstellen. 
-- Lange fluittoon + armzwaai (onder > boven) overdag 

           -- Lange fluittoon + zwaai wit licht (onder > boven) ‘s nachts      
 

- MR  -- Na al de deuren te hebben gesloten behalve de zijne, wordt een lamp op de stuurtafel ontstoken. 
-- Deze lamp is de mededeling VG.   (als de lamp terug dooft, HW inlichten tegen volgende stilstand) 
 

 

Bij vertrek van ledige HKV begeleid door HW mag de eigen installatie niet worden gebruikt. 
De VG wordt dan mondeling gegeven. (tenzij er ZR-ER AVG’s zijn naar een uitwijkbundel) 

 
ZONDER AVG EN VERTREKSEIN GESLOTEN OF ONZICHTBAAR II.A.9  8.5.3 
                  

1) Vertreksein staat op max. 30m  2 lange claxontonen geven.         __ __  (om boordchef in te lichten) 
  + Te voet naar het sein gaan voor ev. overschrijdingsformaliteiten.      
2)   Vertreksein staat verder 30m Trein verplaatsen naar het sein.   (ev. Overschrijdingsformaliteiten) 
3)   Vertreksein niet zichtbaar Trein verplaatsen naar het sein.   (als gesloten beschouwen!) 
       - sein open: verder rijden (naar seinbeeld) 
       - sein gesloten: stoppen + ev. overschrijdingsform. 

              (Geen nieuwe VG nodig) 
 

ZONDER AVG - STORING AAN EIGEN VG INSLALLATIE   II.A.9  8.6 
 

- Als de witte lamp deuren dooft na vertrek of onderweg moet je de HW inlichten ten laatste bij de 1e stilstand. 
- Als de boordchef een storing aan de installatie controle deuren vaststelt licht hij de TB in. Inschrijving M510 !! 
- De TB en boordchef spreken af hoe VG zal gegeven worden, controle op aanwezigheid vervalt. Na inschrijving 
 

 

► HK NIET BEGELEID  II.A.9  9&10   
 

*** Het sluiten van de deuren door:   - Het stationspersoneel bij gesleept materieel.  

    - De bestuurder bij motorstellen en motorwagens. 
Als de bestuurder vanaf een perron vertrekt  
mag hij de deuren pas sluiten na toelating en in aanwezigheid van het stationspersoneel. II.A.9 9 
 

De TB controleert of de rode lichten van het laatste voertuig branden bij treinen samengesteld uit losrijdende 
krachtvoertuigen. (uitgezonderd bij een op voertuig geplaatste loc. aan staart, dan is een lantaarn nodig) II.B.1 2.3 
 

LEDIGE  HKV NIET BEGELEID II A9 9 
- Men mag vertrekken als: ---- remproef is gedaan.  (+TC286 ontvangen bij gesleept materieel) 
                                                 ---- deuren zijn gesloten en inklappen beweegbare voettreden.*** 
                                                 ---- VG in het eindstation van begeleide rit. (ZR-ER of mondeling!) 
 

-   TB sluit zelf de deuren op MS, ook aan een perron maar na toelating en aanwezigheid van stationspersoneel. 
-   De TB kijkt of hij controle heeft op het sluiten van de deuren. 
- Bij vertrek in een eindstation moet men een mondelinge mededeling krijgen dat de VG gedaan zijn,  
   gegeven door HW ofwel OCH/ST.  (de overbrengingsinstallatie, eigen aan het materieel mag niet worden gebruikt!) 
- Als de AVG is aangevuld met een bordje                        moet de AVG worden bediend. (naar de wijkbundel van 
het station) (in FMBZ, FMBN, FGSP kunnen de witte/gele lichten ook ontstoken worden met vertreksein in kb) 
- De trein mag verplaatst worden tot het vertreksein zichtbaar is (niet voorbij de eerste vrije ruimtebalk) IIB1 2.4.2 
- De TB licht de beheerder van de installatie in dat hij klaar is voor vertrek (ookal is dat voor uur van vertrek) 
 

PERSONEELSTREINEN VAN DE NMBS II A9 10 
- Bij MR mag men vertrekken indien:  --- remproef is gedaan. 
                                                              --- uur van vertrek is aangebroken. (en sein is open) 
                                                             --- deuren zijn gesloten (en voettreden ingeklapt) 
 - TB bediend de deuren en de verlichting. Ofwel: ---  langs 1 deur opstappen, de dichtste bij de stp. (niet pakwagen) 
                                                           --- alle deuren ontgrendelen en terug sluiten. (en controleren) 
- Gesleepte personeelstreinen worden begeleid door een boordchef (niet zo voor TD vanuit stuurrijtuig) 

ZR-ER 
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MOBIELE SEINEN  II.A.10 
-  zij kunnen optisch of akoestisch zijn. II.A.1   2.2.1 
-  zij kunnen om het even waar en wanneer worden vertoond  
-  zij richten zich zowel naar GB als naar kb !!!  
-  zij veranderen noch bepalen de aard van een regime  (uitgezonderd bij VTS zonder vaste seinen (gele vlag))  

 

ROOD MOBIEL SEIN (RMS) II.A.10.2 
BETEKENIS. 
 

- onverwacht ontmoet = stilstand als opwaarts kan gestopt worden, zo niet noodstilstand. 
  Bij gebrek aan het voorziene middel heeft het snel zwaaien van eender welk voorwerp niet groen of geel dezelfde betekenis 
- gezwaaid van op seinpost = noodstilstand. 
- andere gevallen = doorrit verboden. (in een bundel is een rood mobiel sein nooit onverwacht) 
 

Conventionele voorstelling :      
 
 

VERTREK NA EEN STILSTAND. 
      Bij een onverwachts vertoond rood mobiel sein, informeert de TB naar de reden van de stilstand.  
      Vertrek pas na mondelinge bevestiging dat het gevaar geweken is. 
      Met wat kan je vertrekken na een vertoond mobiel sein, afhankelijk van de toepassingen; 
- S422 of op verslag, in GB of kb, sein geïdentificeerd door ‘m2’, ‘RMS’ of ‘rood mobiel sein’. 
- op M510 onder de vorm: ‘Toelating doorrijden rood mobiel sein. bewegingnr, datum, uur,  hoedanigheid, naam.’ 
- E377 om rit te hervatten in volle baan. 
- groen mobiel sein. 
- geel mobiel sein. (VTS zonder vaste seinen) 
- het eenvoudig wegnemen rood mobiel sein. 
 

TOEPASSINGEN. 
S422         

1) vertreksein in station van herkomst bij gebrek aan beheerd groot sein.                   Vertrek met S422, M510, E377  
  kan in kb of GB. 

2) als bestendig bloksein = overdag rode plaat, mist of nacht = rood licht                                                                                                                     
3)  als bloksein bij VTS zonder vaste seinen.                                             II.A.10 
4) Hinder die niet door TB werdt afgedekt.                                                                    Vertrek mag enkel met                                                                                                               
                                                                                                                                              groen mobiel sein                                                                                                                                                                                                                                            
5) Machine afdekken die in VRP komen. (zie zwarte vlag)                    II.A.10.15  
                                
6)  afdekken van voertuigen waaraan wordt gewerkt.                II.A.10.12             
7)  afdekken van voertuigen die ontspoord zijn.                                        II.A.10               
8)  afdekken van voertuigen in wijkbundels beveiligd voor poetsers          II.A.10                               
9)  afdekken van toegang naar spoor buiten dienst  (uitrit met S422)       II.A.10.16                               
10)  hinder die werd afgedekt (opwaarts van hinder) door TB                II.A.10.13                                                                                 
11)  hulp vragen door TB aan naderende trein                                                                           
12)  afdekken van gevaarlijke plaats, zijnde geen spoortoestel, maar wel; II.A.10.11        Vertrek mag na het 
                  - toegang tot een draaischijf.                                                                                eenvoudig wegnemen 
                  - een OW op een spoorvak buiten dienst.                                    II.A.10             van het rood mobiel sein      
                  - de uitrit v/e spoor v/e bundel met gemeenshappelijk vast vertreksein 
                  - inrit sporen werkplaats  
 
13)    Einde spoorvak VTS zonder vaste seinen.              II.A.10.14 

Vertrek naar NS 20km/u 
 
Een rode vlag kan overdag vervangen worden door een rood bord (met witte rand) 
Bij mist wordt er een rode lantaarn bijgeplaatst. 
s’Nachts en in de tunnels wordt de rode vlag niet gebruikt, wel een rode lantaarn (of 2) eventueel samen met een 
rood bord. 
Elk rood mobiel sein wordt bevestigd met minstens één klapper. II.A.10 9 

 

Afdekken van een hinder met rood mobiel sein: Blz 29 

GEEL MOBIEL SEIN II.A.10.3 
(20 km/u) 

WANNEER: 
 

- op uitrit van VTS zonder vaste seinen:  20 km/u + verandering van regime   VVVV   (TS>NS)  Zie Blz 13B 

- kondigd rood mobiel sein aan bij indringen in VRP met BTS als VRP versperd is.  Zie Blz 14A 
-        Om overdag een voertuig met personeel aan te duiden. (s’nachts is dit de verlichting v/h voertuig) II.A.11 7 
-        Groen & Geel gelijktijdig vertoond (zie hieronder) 
 
GEBRUIK BIJ VTS ZONDER VASTE SEINEN 
 

-  wordt gebruikt om naar normaalspoor terug te gaan. 
-  De gele vlag staat 200m voor de wissel. 
-  het duidt op de oorsprong van een zone van 20 km/u  

 
                                        

 
 
In geval van mist wordt er bij de vlag een gele lamp geplaatst. 
‘s Nachts en in tunnels wordt de vlag vervangen door een gele lamp 
 

 
 

GROEN MOBIEL SEIN II.A.10.4 
 
 
 
- Doorriiden toegestaan, met normale snelheid en zonder beperking, als het 
   ter vervanging van rood mobiel sein wordt vertoond. 
- Bij werken met mogelijke indringing in VRP geeft aan dat bereden spoor vrij is. 
 

- Wordt ’s nachts en in tunnels vervangen door een groene lantaarn 
- Wordt overdag in geval van mist bijgestaan door een groene lantaarn 
- Lichte dienstvoertuigen mogen een sein overschrijden met op de mast een bord met ontrolde vlag op 
vertoon van een groen mobiel sein II.B.6 

 

II.A.10.5 GROEN & GEEL GELIJKTIJDIG VERTOOND 
 
 

-         de mobiele seinen moeten zichtbaar zijn op minstens 100m 
-         men laat eerst de trein stoppen voor een toegehouden stopsein. (ges. snelheid > 40km/u) 
-         op een plaats van 40 km/u of lager moet geen voorafgaandelijke stilstand gebeuren. 
-         vervolgens wordt het sein geopend.  
-         tot max. 300 m voorbij het sein mag men groen & geel vertonen 
-        het is de oorsprong van een zone van 20 km/u. 
-        de herneming mag 50m voorbij de oorsprong. Als de trein er volledig voorbij is. 
 
- Wordt ’s nachts en in tunnels vervangen door een groene en gele lantaarn 
- Wordt overdag in geval van mist bijgestaan door een groene en gele lantaarn 
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SOORTEN MOBIELE SEINEN 
1) optische seinen  
            -  rode, gele en groene vlaggen (evenals de overeenkomstige lichten van een lantaarn) 
            -  de borden (rood bord, aankondigingsbord van vlag) 
            -  merkbord spoorovergang voor reizigers.  
            -  toorts met rode vlam 
            -  de TW-seinen 
2) geluidsseinen 
           - klappers 
           - hoornseinen (korte snel herhaalde hoorntonen = noodstilstand, rit hernemen na bevestiging van geweken gevaar) 
 

Ongeacht het type van mobiel sein dat gebruikt wordt om een konvooi zo snel mogelijk te doen stoppen; II.A.10.1 
- panto’s omlaag,  
- *indien niet vast te stellen is of andere HKs geen gevaar lopen; knipperlichten laten knipperen en alarm-oproep. 
 

MERKBORD V/E SPOOROVERGANG VOOR REIZIGERS II.A.10 6 
  Merkbord van een spoorovergang voor reizigers toont de afbeelding van een stootbok en  

Wordt in het midden van het spoor geplaatst. (beveiligd spoorovergangen voor reizigers) 
Het merkbord verbiedt de doorrit aan de konvooien met een voorziene stilstand aan het perron. 
Het eenvoudig wegnemen van het merkbord laat de doorrit toe.  

 

TOORTS MET RODE VLAM II.A.10 7 
-  Rode gloed of de grijze rook: NOODREMMING, Knipperlichten*, Alarm*, Panto’s omlaag. 
-  Bereden spoor/vertakking beschouwen als versperd.  
� Een toorts ontmoet 20m vóór een konvooi;  

handelen zoals het ontmoeten van een krachtvoertuig met knipperende koplichten. 
� De toorts stond niet  voor een konvooi; 

- Contact opnemen met de bediende die de toorts geplaats heeft. (voorval melden op M510) 
- Geen bediende ter plaatse, of afwaarts van de toorts gestopt; ROZ 1500m gerekend vanaf het punt waar de     

            toorts stond. Bij het hervatten van de rit, traffic control inlichten. Voorval melden op M510 
Gebruik; Bij een hinder op een vertakking, of een ontsporing van een enkel krachtvoertuig. 
-  Brandveiligheid: Toorts steeds plaatsen in bereden spoor, niet in het spoor waar rijdend verkeer verwacht wordt! 
-  Toorts niet gebruiken bij konvooi met gevaarlijke goederen of met lekkende / mogelijk beschadigde brandstoftank 
-  Als er is voorgeschreven knipperlichten te gebruiken, en ze werken niet >> Toorts gebruiken. (20m afwaarts) 

ONTPLOFFEN VAN KLAPPER(S) II.A.10 9 
-  KNAP: Knipperlichten*, oNmiddellijk stoppen, Alarm*, Panto’s omlaag. 
- Trachten in verbinding te komen met de bediende ter plaatse. 
- Als men de bediende te plaatsen niet kon bereiken en als men geen hinder of rood mobiel sein ziet; 
  mag men terug vertrekken in ROZ  
  de ROZ 1500m aanhouden, tenzij men groen mobiel sein ziet. (Voorval melden, ook op M510) 
-  gebruik van de klappers; 
         Onvoorzien -----  op 200, 210 en 220m vóór mobiel stopsein. 
         Voorzien     -----  1 klapper ter hoogte van het mobiel stopsein om het te bevestigen.  
         Om bij gebrek aan een rood mobiel sein treinverkeer tegen te houden. 

KNIPPERENDE KOPLICHTEN II.A.11 4 
-  KNAP: Knipperlichten*, oNmiddellijk stoppen, Alarm*, Panto’s omlaag. 
-   gestopt vóór of dichtbij die trein >> in verbinding komen met de andere TB (en gepaste maatregelen nemen) 
-   gestopt ver voorbij die trein     - Geen activiteit aan de trein &          
    (kruisen v/e trein)                       - TB was onzichtbaar of in abnormale houding & 

   - bediende v/d beweging kon niet bevestigen dat hulpverlening werd gecontacteerd. 
>> te voet teruggaan en in verbinding komen met de andere TB 

Hernemen rit als niks u daarvan belet in Rit Op Zicht  
Contact opnemen met bediende van de beweging en volgt zijn richtlijnen. (voorval melden op M510) 
Gebruik; 
-   Om een kruisende trein een hinder of accuut gevaar te melden, of om fysieke hulp te vragen. 
-   Na stilstand de werking controleren! 
-  Als er is voorgeschreven knipperlichten te gebruiken, en ze werken niet →Toorts gebruiken op 20m afwaarts. 

VERKEER TEGENSPOOR OP EEN GESIGNALEERDE REISWEG 
 

Knipperende lichten stemmen overeen met het regime Tegenspoor. Deze laten grote bewegingen toe op een 
gespecialiseerd spoor in de tegenovergestelde richting dan de normale richting. 
 
- Een TS sein staat altijd rechts van het spoor. (nooit links) 
- De toegang naar TS gebeurt men een keper of met S422. (depôt-nummer wordt gevraagd)  
- Al de seinen moeten van nu af knipperen. 
- Ritten op tegenspoor melden in de volgfiche bij “opmerkingen”. 
- Ook de uitrit gebeurt met een keper of S422 (of geel mobiel sein) (een kb heeft geen regime) 
- Aan al de perrons waar een stilstand is voorzien max.30 km/u vanaf kop van perron (behalve op enkelspoorlijnen) 
Een bestuurder die in grote beweging onverwacht een lichtsein ontmoet van een ander regime dan hij verwacht, gaat 
ervan uit dat hij een niet permissief stopsein onregelmatig heeft overschreden. � E377 voor dat vermoedelijke sein 
 

VTS OP EEN NIET GESIGNALEERDE REISWEG  (onverwachte situatie)  II.A.10  14 
 

- Men rijdt van blokpost in dienst naar blokpost in dienst.  
 

   VTS zonder vaste seinen wordt toegelaten door ofwel de overschrijding van een vast of mobiel stopsein 
-           Men krijgt een S422 van hand tot hand voor het toe gehouden (mobiel) vertreksein. 
Deze S422 vermeld;  - Dat het afwaartse verkeer plaats heeft zonder vaste seinen; 

- indien de uitrit van deze zone VTS zonder vaste seinen toegelaten wordt door een mobiel         
sein, de naam van het eindstation, de vermelding ‘mobiel sein m2’, en zijn afstandspunt.  
Dit mobiel sein staat 200m opwaarts van het eerste gevaarlijke punt (wissel) 
- ev. de toegelaten snelheid van de wisselstraat die toegang geeft tot de zone, en het afstands-
punt tot waar deze beperkte snelheid (<60km/u) geld (dit afstandspunt staat in het lege vak) 
 

VTS zonder vaste seinen kan ook worden toegelaten door het openen van een groot vast stopsein 
Het sein (kenmerk en ligging) wordt vermeld op de M510. Dit sein is nog steeds te respecteren. 
Er wordt op de M510 eventueel vermeld vanaf welk sein het VTS terug met vaste seinen kan verlopen. (sein als 
gesloten benaderen) 
 

-       Men krijgt ook een formulier E827 met vermelding van al de tussenblokposten en hun afstandspunt. 
          - Dat bloksein kan een vast of een mobiel sein zijn.  (of een rechthoekige rode plaat of vlag op een paal) 
         - De blokposten in dienst zijn omcirkeld. (met afstandspunt) 
          - De blokposten buiten dienst zijn geschrapt. (met afstandspunt) 
          - Geen blokposten in dienst; vermelding ‘NIHIL’ omcirkeld (zo niet is deze vermelding geschrapt). 
 

- Stoppen als er geen mobiel sein wordt vertoond aan de blokpost in dienst (mobiel sein mag einde perron staan) 
  Onregelmatigheid melden op het M510. 
- Het rood mobiel sein moet vervangen worden door een groen mobiel sein aan de blokposten in dienst.  
 
- De terugkeer naar normaalspoor gebeurt met een geel mobiel sein. (afstandspunt op S422) 
- Overgang van TS naar NS is 20 km/u: uitrit station= tot men helemaal op NS is aangekomen.  
                                                                    inrit station = tot plaats waar treinen normaal stoppen. 
-     het geel of rood mobiel sein staat 200m voor het eerste gevaarlijke punt (wissel). 
                    
De snelheden op niet gesignaleerde VTS zijn:  
-  Op TS zonder vaste seinen rijdt men max. 60 km/u. 
- Aan al de perrons waar een stilstand is voorzien naderen aan max.30 km/u vanaf de kop van het perron. 
- De snelheidsbeperkingen (lager dan 60km/u) van NS worden ook nageleefd op TS,= links geplaatste borden. 
- De tijdelijke zones van snelheidsbeperkingen worden vermeld op het S422 v/h vertreksein  of via M510/E370 
 
VTS OP NIET GESIGNALEERDE REISWEG MET E377 NA EVACUATIE  II.A.10  14.3  
 

Bij een versperd spoor kan men via een E377 opwaarts geëvacueerd worden als deze rijrichting niet gesignaleerd is. 
De E377  met rubriek 41/42 hervat de rit in kb tot de vermelde plaats waar een sein, blokpostsein of S422 de 
beweging kan omzetten in Grote Beweging.    II.B.7  4.1.3 
Op lijnen met stopmerkborden kan de E377 met rubriek 84 een grote beweging opleggen zonder regime. 
 
Overwegen worden niet aangekondigd met een aankondigingsbord v/e OW in een niet gesignaleerde richting. 
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INDRINGEN IN VRIJE RUIMTEPROFIEL (zwarte vlag)  II.A.10  15 
 

ALGEMEEN 
- Dit wordt toegepast wanneer sporadisch een indringing is in het vrije ruimte profiel (VRP) van 
   het bereden spoor door bv. een kraan. 
- De werktuigen die sporadisch in het vrije ruimteprofiel indringen dragen een geel brandend zwaailicht.  
- De zone van indringing wordt beveiligd door:  

- hetzij beheerde vaste stopseinen. (niet permissief) 
- het zij door rood mobiel sein minimum 200m opwaarts van de zone. (met of zonder BTS) 
- hetzij door TW-seinen (met BTS)  50 tot 1500m opwaarts van de zone. 

- Als in één richting de beveiliging gebeurt met mobiele seinen, mag de andere richting niet met TWseinen gebeuren 
 

> EEN BTS WERD GEPUBLICEERD II.A.10  15.3 (geeft aan waar) 
 

- De BTS vermeldt duidelijk dat het werken zijn met mogelijk indringen in het VRP 
- Er wordt vermeld welke methode wordt gebruikt. (vlaggen of TW-seinen) 
- Een wit bord met zwarte vlag (of TW) wordt boven op de aankondigings- en het oorsprongsbord(en) geplaatst. 
-    In kolom 1 en 9 van het SEMES bericht staat ook een kleine zwarte vlag. (Of TW) 
Buiten de periode van de dag, waarbij indringing in het VRP mogelijk is, zijn de bijkomende aanduidingen afgedekt. 
 

    HET VRP IS BELEMMERD  
- wordt een geel mobiel sein vertoond tussen aankondigingbord en oorsprongbord. (min. 300m  na aankondiging) 
- Het rood mobiel sein wordt vertoond afwaarts van het oorsprongbord. (op stopafstand van de 1e vlag, max.2km)  
- de rit mag hernomen worden na het vertonen van het groen mobiel sein.  
- Het VRP is pas vrij bij het vertonen v/e groene vlag, het eenvoudig wegnemen van de rode vlag geeft geen toelating tot vertrek! 
 

    HET VRP IS VRIJ 
- men moet twee groene mobiel seinen ontmoeten: 
       - één op de plaats waar normaal geel mobiel sein stond.  (min. 300m na het aankondigingbord) 
       - één op de plaats waar normaal rood mobiel sein stond. (min. 200m voor de zone van mogelijke indringing) 
- De snelheidsbeperking (40km/u of 60km/u) blijft gelden! 
Op Tegenspoor staan de vlaggen rechts opgesteld. 
 

Volgorde van borden en vlaggen. 

1
44 B
IS
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4
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4

Min 300m Stopafstand en
2000m

Min 200m

Zone van mogelijke indringing

 
 
 

max. 2000m          50-1500m bij TW-seinen  
                    =ROZ afstand 
     ABNORMALE SITUATIES (BTS)    

a) als men geen mobiel sein ontmoet tussen de aankondiging en de oorsprong,  ---- DIRECT STOPPEN 
    In contact proberen te komen met bediende ter plaatse. (melden op M510) 
b) men mag verder na het vertonen van het groen mobiel sein 
         - als er niemand ter plaatse is: 
                                - verder rijden in ROZ. (tot 2000m voorbij het oorsprongbord of tot groene vlag) 
                                - er rekening mee houden dat een mobiel stopsein kan vertoond worden.  
                                - de snelheid zo regelen dat men kan stoppen voor mogelijke indringen in het VRP 
                                - de snelheid mag hernomen worden. (de snelheidsbeperking van 40 of 60 blijft!) 
                                                          - vertonen groen mobiel sein.  
                                                          - doorlopen van 2000m voorbij het oorsprongsbord. 
                                - men licht de bediende van de beweging in en vermeld het op het verslag.  
 

Hulpje om te helpen onthouden; 
- Bij vlaggen zijn de ROZ afstanden 2000m, omdat de personen met die vlaggen 500m ‘fout’ kunnen staan. 
- Bij TW-seinen zijn de ROZ afstanden 1500m, omdat die borden ‘vast’ blijven staan. 

MET BTS: INDRINGEN IN VRP MET TW SEINEN  II.A.10 8 & II.A.10 15.3 

 
 
- Altijd met BTS, en opgesteld op dezelfde manier als mobiele seinen voor indringen in VRP. 
-  Geel TW sein toont groen knipperende letters als VRP vrij is, gele   letters als het versperd is 
- Rood TW sein toont groen knipperende letters als VRP vrij is, rode  letters als het versperd is 
- Gedoofd TW sein of twijfelachtig: beschouwen als meest beperkende seinbeeld. 
- Wanneer rood TW sein geen groene letters kan geven; (rood of gedoofd) 
     - er is een groene pijl op witte grond = ROZ 1500m (melden) 
    - geen groene pijl op witte grond = inschrijving op verslag door werfleider. (+naam) 

- Onregelmatig overschrijden rood TW sein. Rit hervatten na; 

- op vertoon van groen mobiel sein door bediende van de werf. 
- zonder vlag: 1500m ROZ (na 5’ indien niet zeker van groene pijl) (melden) 

- Geen geel TW sein tussen aankondiging en oorsprong; Zie Abnormale situaties BTS Blz14A 
- Alle onregelmatigheden melden op M510.   (bij ROZ melden aan lijnregelaar.) 

TW seinen worden buiten dienst gesteld door ze neer te leggen of af te dekken met zwarte plaat 
met witte letters “TW” en wit sint-andrieskruis. 

> ER WERD GEEN BTS GEPUBLICEERD II.A.10  15.2 
- Je moet een E370 (rubriek16, reden84) krijgen. (telefonisch of van hand tot hand) 
- De zone waar de indringing mogelijk is wordt beveiligd met een RMS, minstens 200m opwaarts vertoond. 
- De E370 vermeld de volgende inlichtingen:  
         - Het nummer van de lijn. (en identificatie v/h spoor) 
         - Rubriek 3 aangevuld met reden 84. ‘Werken met een mogelijke indringing in het VRP van het bereden spoor’ 

         - Rubriek 10 aangekruist. 
         - Uiterste afstandspunten van de zone waar het mobiele beveiligingssein kan vertoond worden.  
         - N°  van de beweging. 
         - Datum en uur. 
- Men remt af ter hoogte v.h. afzonderlijk bord met zwarte vlag om te stoppen aan de vlag.  
 Het bord staat minstens op stopafstand  L 

V
>0 en < 2000m opwaarts 

 

         HET VRP IS BELEMMERD 
- Een rood mobiel stopsein wordt vertoond aan het afstandspunt vermeld op E370. 
- Men moet stoppen.  
- Men mag verder na stilstand en vervanging door groen handsein. 

 

         HET VRP IS VRIJ 
- Men ontmoet groen mobiel sein aan het afstandspunt vermeld op E370.  
       
 
   Plaats op E370        dekkingsafstand 

 

ABNORMALE SITUATIES (E370 – GEEN BTS)  
 

1) Bij ontbreken van mobiel sein in de vermelde zone (wel E370) � DIREKT STOPPEN  
          slechts verder na toelating van bediende v/d beweging, dus niet van de werfleider (bevel op M510 schrijven) 
2) Bij ontmoeten v/e alleenstaand wit bord met zwarte vlag, en geen E370 ontvangen: 
         - onmiddellijk ROZ 2000m (tenzij er een groen mobiel sein wordt ontmoet) 
         - er rekening mee houden dat een mobiel stopsein kan vertoond worden.  
         - aan de werken de snelheid zo regelen dat men kan stoppen voor een eventueel indringen.  
         - Alles melden op verslag en aan bediende van de beweging.  

6 

TW 
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>0 en < 2000m  > 200m                  zone mogelijke indringing VRP 

  a’              a’bis             b’      c’ 
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VERKEER OP EEN TIJDELIJK BUITEN DIENST GESTELD SPOOR  II.A.10  16 
Je neemt 3 formulieren S625 mee als je tijdens uw dienst op een tijdelijk buiten dienst gesteld spoor moet rijden. 
 
A) Spoor buiten dienst wordt begrensd door 2 stopseinen: vaste stopseinen of mobiele stopseinen. 
- Indien het grenssein geen beheerd vast stopsein is wordt een mobiel stopsein voor beide richtingen geplaatst  
 met één klapper. (Bij dag één rode vlag en ‘s nachts twee rode lichten! ) zowel voor de uitrit als voor de inrit. 

  
 

                                              wissels in beschermstand 

 
Een grenssein kan ook een tegenspoor-sein zijn. 

 
B) Op een  baanvak buiten dienst wordt de wisselstraat tussen de afbakeningsseinen vastgelegd (wissels vastgelegd) 
 

C) De toegang tot het baanvak buiten dienst wordt belet door voor iedere reisweg die naar het   
    baanvak buiten dienst leidt:     - de wissels in de beschermingsstand vast te zetten  en houden. 
    - een beheerd vast stopsein gesloten te houden. 
   - indien deze niet mogelijk: met rood mobiel sein (+klapper) 
 

D) Toelating om het baanvak buiten dienst binnen te rijden. Beschermingsmaatregelen worden tijdelijk opgeheven 
(wegnemen v/d vlag) om inrit van werktrein toe te laten op spoor buiten dienst. 
 

 1) Met een S422 met de hand afgeleverd aan de bestuurder die de dienstrem bedient.  
Voor het vertreksein naar het ‘tijdelijk buiten dienst gesteld baanvak’. Dit vertreksein is het laatst 
beheerde vast sein op de toegangsweg. Met inbegrip van het inritsein tot het spoorvak buiten dienst 
(indien dit een vast beheerd sein heeft, zoals geval A). Bij ontstentenis wordt een rood mobiel sein voor 
het konvooi geplaatst als vertreksein. 
De 2 eindpunten zijn op de S422 vermeld. Dit zijn de grensseinen waar tussen de bewerkingen van de 
werktrein moet gebeuren. 
Deze bestuurder schrijft deze gegevens ook op het verslag van de bestuurder(s) van de aangekoppelde  
HL. (zeker voor de ontkoppeling) (eenmaal op spoor buiten dienst worden deze HL ontkoppeld) 

 

2) Met een telefonisch overgemaakt bevel  aan de bestuurder die de dienstrem bedient, met het 
formulier S625. Het bevel wordt geldig gemaakt door het overmaken van het telegramnummer, de 
datum en het uur. Deze bestuurder schrijft deze gegevens ook op het verslag van de bestuurder(s) van de 
aangekoppelde HL. (zeker voor de HL terug losgekoppeld wordt) 

 

3) Er zijn eventuele bijkomende verkeersbeperkingen mogelijk. (E370, S379, of een overeenkomstige 
Inschrijving op het verslag). Als het bevel per telefoon wordt afgeleverd (S625),  legt dit ambtshalve 
SF05 en R.O.Z. 20km/u op tot de inrit van het baanvak buiten dienst. 

 

4) Als de werktrein zich reeds op het baanvak buiten dienst bevindt schrijft een bediende op     
het  verslag M510 van de bestuurder de volgende melding: 

  “Spoor... buiten dienst tussen sein ...... afstandspunt ........ en sein ..... afstandspunt.....”  
 

 5) Als de toegang gebeurt via een reisweg op een plaats gelegen tussen de uiteinden van het  
baanvak buiten dienst, wordt de continuïteit van het tijdelijk buiten dienst gesteld spoorvak en de 
beveiligingsmaatregelen tijdelijk opgeheven om de inrit van het konvooi toe te laten. De Toegangszone 
wordt tijdelijk afgedekt door mobiele seinen. (nadien terug weggenomen) 

 

                 6) Inritsein (toegang) tot baanvak buiten dienst via één van de grenspunten:  
     A) Ofwel via het vast beheerd stopsein waarvoor het overschrijdingsbevel werd afgeleverd. 
     B) Ofwel via een rood mobiel sein (al of niet aan een niet beheerd sein) Doorrit mag na wegnemen sein. 
     C) Een vast sein langs de rugzijde ontmoet; De inrit gebeurt zonder verdere formaliteiten. 
 
 
 

 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

Het rood mobiel sein aan de toegang van het baanvak buiten dienst laat doorrit toe na het eenvoudig wegnemen. 

     
 
  
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
E) Verkeer op baanvak buiten dienst 
 
    Het verkeer op baanvak buiten dienst gebeurt altijd in ROZ met max. 40 km/u (overdag.) 
    De snelheid wordt beperkt tot 20 km/u: 
 -‘s Nachts en overdag met een zichtbaarheid van minder dan 200m 
 - bij het opdrukken van het stel. (met begeleidende bediende op kop) 
 
    Treinbestuurder eerbiedigt op het baanvak buiten dienst: 
 - de vaste stopseinen en mobiele stopseinen die het baanvak begrenzen (beheerd stopsein, vlag, stootbok) 
 -  de mobiele stopseinen (bv een overweg op een baanvak BD kan zijn afgedekt met een rode vlag) 
 - de snelheidsseinen lager dan 40km/u overdag (of lager dan de 20 km/u’s nachts). 
 - de seinen eigen aan de elektrische tractie 
 - stootboksein en bord 

- de borden STOP 
 

    De andere vaste seinen opgesteld op het baanvak worden als niet bestaande beschouwd! 
    Daarom moet men goed de grensstopseinen van de tussenstopseinen kunnen onderscheiden!!! 
 
F) Uitrit  baanvak buiten dienst 
    Aan het uiteinde van het baanvak buiten dienst ontmoet de bestuurder 
    - een beheerd vast stopsein, langs de voorzijde ontmoet: 

- Het openen van dit sein (of het afleveren van een van hand tot hand S422 voor dit sein) 
- Een groot beheerd stopsein met ontstoken overschrijdingslicht. 

                 geeft toelating tot uitrit. 
    - een mobiel stopsein:  
     een van hand tot hand afgeleverd S422 is de toelating van uitrit van het baanvak.  
 
Ook als de uitrit gebeurt langs een andere reisweg (niet via de eindpunten maar ertussen) ontvangt men een S422 
voor het mobiel stopsein geplaatst aan die uitrit. 

A) Vast beheerd sein naar spoor BD 
     met S422 of telefonisch bevel met S625 

 

B) vertreksein naar spoor BD = laatst beheerd vast stopsein op de toegansreisweg naar spoor BD 
 overschrijding met S422 of telefonisch via S625.  
Als er zo geen vertreksein voorhanden is >> (fictief) rood mobiel sein voor konvooi (+ S422) 
 
Aan toegang spoor BD: mobiel sein. (eenvoudig wegnemen laat doorrit toe) 

C) vertreksein naar spoor BD = laatst beheerd vast stopsein op de toegangsreisweg naar spoor BD 
 overschrijding met S422 of telefonisch bevel via S625.  
Als er zo geen vertreksein voorhanden is >> (fictief) rood mobiel sein voor konvooi (met S422) 
 
Aan toegang spoor BD: sein langs rugzijde ontmoet > inrit zonder verdere formaliteiten. 

 

Het inritsein van het spoor BD is in dit geval 
ook het vertreksein naar het spoor BD 
.t inritsein. 
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SEINEN VAN DE VOERTUIGEN  II.A.11 
 
DEFECT VAN DE HORIZONTAAL GEPLAATSTE WITTE KOPLICHTEN II.A.11  5 
Beproeven telkens de proef van de AWI is voorgeschreven.               Het derde koplicht moet worden gebruikt. 
Als alleen de baanlichten defect zijn dienen de dimlichten gebruikt te worden en omgekeerd. 
TB gebruikt normaal baanlichten, maar dimlichten bij konvooi of wegvoertuig in tegengestelde richting & i/e station 
 

Tijdens rangeerdienst 
De bestuurder tracht het defect onmiddellijk te verhelpen. Als het defect blijft bestaan: 
- Als alleen de baanlichten defect zijn dienen de dimlichten gebruikt te worden en omgekeerd.  
- Indien er één van de koplampen defect blijft: rangeerdienst niet meer verderzetten. 
 

Andere ritten dan rangeerdienst. 
Tractieverdeler (met ATLAS-systeem) of depanneerder inlichten en logboek aanvullen.  
Als alleen de baanlichten defect zijn dienen de dimlichten gebruikt te worden en omgekeerd. 
A)  één wit koplicht brandt niet: (noch baan- of dimlicht)  

1) bij dag:    - herstelling zo vlug mogelijk uitvoeren zonder vertraging te veroorzaken. 
2) bij nacht: - rit is beperkt tot eindstation en/of plaats van herstelling. 

B)  de twee witte koplichten branden niet: (noch baan- of dimlichten) 
• De rit is beperkt tot het eindstation en/of plaats van herstelling. 
• s’nachts of bij mist een wit licht (hulplantaarn) ter hoogte van elk defect koplicht plaatsen. 

 

DEFECT VAN DE KNIPPERLICHTEN 
Gebruik: om aan een kruisend konvooi; een hinder, een acuut gevaar te melden of om fysieke hulp te vragen. 
Bij geven alarm; zodra het konvooi stilstaat, controleert de bestuurder de goede werking van de knipperlichten. 
Als de automatische knipperinrichting v/d koplampen niet normaal werkt, toorts met rode vlam gebruiken. 
 

DEFECT VAN DE EINDSIGNALISATIE            
Bij ontsteken van de rode lichten, steeds nagaan of ze wel degelijk branden. 
De TB ontsteekt en dooft de lichten aan de krachtvoertuigen. Na koppelen/ontkoppelen doet de treinbegeleider dit. 
Herstelling zo vlug mogelijk uitvoeren zonder vertraging te veroorzaken. 
Allebei defect: witte lichte ontsteken met rode schermen of één eindseinlantaarn rechts met rood scherm. (buitenland 2) 
Bij een locomotief als voertuig aan staart wordt ook een eindseinlantaarn geplaatst. 
Een konvooi van meerdere HV’s wordt onvolledig beschouwt als het laatste voertuig v/d trein niet uitgerust is met 
een treineindsignalisatie! Het konvooi stoppen om na te laten gaan of het volledig is (door SCHT of HW) 
 
 

KONVOOI ALS ONVOLLEDIG BESCHOUWEN 
Ingelicht met TF, E375, bediend sein of drukdaling LAR. 
1) HKV: Samenstelling controleren, gekregen van de boordchef. (TC286) 
 

2) HKM: Meenemen: kortsluitkabel, klappers, RMS, en treindocumenten. (bediende erna inlichten over nazicht) 
Trein is volledig als:  - eindsein aanwezig (ook al is het gedoofd) is OF 

- Nummer laatste voertuig stemt overeen met REBU & 
- LAR hangt in zijn steun &  
- Eindkraan LAR is dicht. & 

  - Beugel in de trekhaak of kopbalk. 
      Indien één van die 4 punten niet in orde is; Richtlijnen opvolgen van de bediende van de beweging. 

v Nevenliggende sporen afdekken ter plaatse (3 klappers op 200-210-220m), kortsluitkabel plaatsen. 
v Koplampen knipperen (of toorts), Alarm uitzenden. 

 
DEFECT AAN EINDSEINLANTAARN TYPE SNCF II.A.11  2.1 
- De TB controleert deze boorduitrusting tijdens het klaarmaken van het krachtvoertuig! (aantal in volgfiche) 
- Een gedoofd getuigenlampje op de eindseinlantaarn geeft aan dat de hoofdbatterij ontladen is en dat de 

lantaarn niet meer mag gebruikt worden. MELDEN! 
 
DEFECT AAN CLAXON II.A.11  9.3 
- De claxon dient niet getest te worden door de TB bij VK.PC. (enkel in werkplaats door dat personeel) 
- De rit is toegestaan tot het eindstation of atelier. (bij rangeerdienst tot diensteinde) Verdeler inlichten.  
- Remmen waar men normaal moest claxonneren (mensen in of naast het spoor). 
- Stoppen vóór de OW waar SF05  of SF1 moet worden toegepast. 

CLAXONTONEN II.A.11  9.2 
De Claxon dient niet te worden getest bij klaarmaken (enkel door atelier) 
De TB gebruikt de claxon met hoge toon, in de stations de claxon met lage toon. (bij alarm afwisselend) 
In de werkplaatsen, loodsen, schuilplaatsen alvorens de krachtvoertuigen 
te verplaatsen. En alvorens de ingangspoort in of uit te rijden.  . 
Alarmtonen beveelt elke beweging de noodstopping, bv bij een hinder in 
het nevenspoor of het overschrijden van een O.W. met open slagbomen. . . . . . . . . . 
Verwittigen van personen op de perrons waar de trein rijdt.  
Verwittigen van personen die zich in of aan het bereden spoor bevinden.  
De Aankondiging van een tunnel tussen 7 en 17u. (niet op lijn26 & lijn0)  
Verwittigen bij het passeren van de O.W. voorafgegaan door een bord SF 
of een bevel S379.  (lange claxontoon = 3sec.) 

___ 

Aankondiging dat een goederentrein klaar is voor vertrek.  
Oproep v/d seingever voor afgifte van documenten of om info te geven.  
Te geven door de bestuurder v/e trein in Dubbele Tractie om het vertrek 
aan te kondigen of te bevestigen dat men die mededeling ontvangen heeft ___  ___ 

    VG gegeven op een spoor zonder AVG, vertreksein gesloten op < 30m  
    Oproep van de boordchef of de begeleider (Nieuwe VG nodig) ___  ___  ___ 
Vraag om schroefrem v/e reizigerstrein aan te sluiten. (herhalen tot de 
doeltreffendheid van de rem wordt vastgesteld) ___ . 

Vraag om lossen v/d schroefrem v/e HKV (wordt eventueel herhaald) 
___ .. 

II.B.5 Bijlage 1 DOOR RANGEERDER Bij twijfel stoppen  (of bevel niet opvolgen!) 

Verwijderen v/d locomotief (beweging v/d arm van onder naar boven) ___  ___ 
Vertragen (lichte op-en-neergaande beweging met een gestrekte arm) ___ 
Alarm, onmiddellijk stoppen. (grote cirkels met de arm) . . . . . . . . . 

Stoppen (grote cirkels met de arm) . . .   . . . 

Tegen elkaar brengen (handen op schouderhoogte tegen elkaar brengen) . . 

Afstoten (trage armbeweging horizontaal, en een snelle verticaal) 
___  ___ . 

Naderen v/d locomotief (arm van links naar rechts gezwaaid) ___  ___  ___ 
 

II.B.5 3.3.2 Kwaliteit- EN verbindingstest: (Rangeerbewegingen bevolen per radio) 
-   Bij de indienststelling. 
-   Bij veranderen van kanaal. (enkel kanaal veranderen bij stilstand!) 
-   Bij vervangen v/h toestel. 
-   Bij verandering v/d gebruiker. 
-   Onmiddellijk vóór het uitvoeren van een opdrukbeweging. 
 

“Locomotief COSMOS, hier seinhuis 9, radiotest: hoe hoort u mij? – Over”. 

Bevelen steeds herhalen. 
“Seinhuis 9, hier Locomotief COSMOS. Ik versta u - Goed 

     - Minder goed 

     - Onvoldoende. (toestel niet meer gebruiken!) 
Sluiten”     Sluiten = toestel op luisteren plaatsen. 
 

Opgedrukt begeleid stel zonder visueel contact: (max 20km/u) 
- Richtlijnen om de 10 à 15 seconden 
- Richtlijnen bij het naderen v/e plaats waar de beweging moet stoppen: ononderbroken + de afstand. (HVs, m) 
- TB herhaalt deze richtlijnen niet, stopt onmiddellijk als hij ze niet volgens het voorgeschreven ritme hoort. 
- TB blijft steeds waakzaam voor optische seinen en de geluidsseinen van de bediende die de rangeerbeweg. beveelt. 
 
 
De TB wordt op voorhand ingelicht over de uit te voeren rangering, bij twijfel vertrekt de TB niet en vraagt info. 

II.B.5 3.3.3 De TB moet de beweging stoppen wanneer het voorziene contact verbroken wordt. II.B.1 3.2 
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SAMENVATTING BUNDEL II B: VERKEER 
 

Konvooi            - een voertuig of een geheel van gekoppelde voertuigen die zich op eigen kracht kan verplaatsen.  
Trein            - Is een beweging waaraan een nummer en dienstregeling is toegekend. 
Rangeerbeweging is een beweging waaraan geen nr. of dienstregeling toegekend werd. Indien nodig wordt de  

             beweging geïdentificeerd door de nr. van het krachtvoertuig (vanwaar de rem wordt bediend) 
             Rangeringen worden uitgevoerd aan maximum 40km/u. (je moet ingelicht zijn wat je moet doen) 

20km/u bij opduwen 
10km/u langsheen toegankelijk perron, bij gebruik van de remkoppeling & 100m voor loods. 

                  Stapvoets op overdekte sporen, opdr. langsheen een toegankelijk perron zonder remkoppeling 
Beweging             -Is het toegestaan verplaatsen van een voertuig door:  
                                    -- een stopsein.  (vast of mobiel) (een vaste seininrichting = een gesignaleerde beweging) 
                                    -- een mondeling of schriftelijk bevel.  II.A.1 2.3.3 
Grote Beweging   - Is het normaal rijden van een trein aan de max. snelheid die is toegelaten door seinen/reglem. 
                          

Kleine beweging  - Een kleine beweging gebeurt in ROZ aan max. 40 km/u. 
 

Het regime           - Een GB heeft altijd een regime, hetzij normaal- hetzij tegenspoor. (ofwel stuurcabinesignalisatie) 
                               Het regime kan worden veranderd door: Een keper, een geschreven bevel, een geel mobiel sein. 

             Als men in GB een lichtsein van een ander regime ontmoet is er een vermoeden van het  
               onregelmatig overschrijden van een sein. > Stoppen. Overschrijdingsformaliteiten. 
                            -  Een  k.b. heeft geen regime en moet bijgevolg alle seinen eerbiedigen. 
 

VERTREK IN STATION VAN HERKOMST II.B.1   1.3                       
 

Het station van herkomst, is de plaats waar: II.B.1 1.3 5TR/09 
v ingebruikname van een krachtvoertuig zonder aflos van bestuurder,  
v veranderen van rijrichting of van stuurcabine 
v ontvangen, veranderen of afschaffing van treinnummer, 
v koppelen of ontkoppelen krachtvoertuig (niet op sleep). 
v Een toelating nodig is om na een incident of ongeval de rit te hervatten. (5TR/09) 
v De uitvoering van een rangeerbeweging aanvat. (5TR/09) 

 

In een station van herkomst wordt het vertrek toegelaten door het vertreksein of een geschreven bevel. (S422 – E377) 
Een eerste beweging is de verplaatsing tot aan de voet van het vertreksein en gebeurt altijd in ROZ. en k.b. 
Elke plaats waar de rit niet kan hervat worden met een eerder ontvangen toelating is als een station van herkomst 
Elke plaats waarvoor een toelating van de bediende van de beweging nodig is om de rit te hervatten is ook een st.v.h. 
Om de rit te hervatten waar geen geldig vertreksein is, is een E377 nodig, dit vermeld de aard van de beweging. 
 

Het vertreksein moet een beheerd vast stopsein zijn.  
Het mag ook nooit een klein stopsein zijn bij een eerste vertrek. 

(eerste vertrek = eerste plaats vermeld op dienstregeling). 

- Als het vertreksein zich tot één enkel spoor richt, moet het zich tussen de kop v/h konvooi en het 1e spoortoestel 
bevinden.      (de kop v/h konvooi voorbij een sein: het vertreksein enkel geldig indien geen spoortoestel bezet is) 
-  Als er geen vast vertreksein op < 300m is voor het eerste spoortoesel; 

-moet er een mobiel stopsein worden geplaatst. Dit doet dan dienst als vertreksein.  
  Dat vertreksein moet overschreden worden met een S422 of E377. Dus mag niet vervangen worden! 
- mag het sein volgens richtlijnen bediende v/d beweging benaderd worden met een rangeerbeweging. 

-  In een bundel met gemeenschappelijk vertreksein, moet men bij het openen ervan nazien dat geen enkel 
   vereenvoudigd of mobiel stopsein het vertrek verbied. 
- Het vertreksein mag GEEN BESTENDIG PERMISSIEF sein zijn! 
- Als het vertreksein een beperkend seinbeeld geeft moet men ter memorisatie de versnelling beperken.    IIB1 2.7 

 

Bij aflos van bestuurder: (zie ook Blz 2B) 
- Schrijft de afgeloste bestuurder de aard van zijn laatste beweging (en het regime bij GB) op het verslag M510 

van zijn collega die hem aflost. Het eerste te respecteren stopsein wordt als gesloten beschouwd. 
-  De afgeloste bestuurder geeft ook alle documenten (TC286, S379, …) die van toepassing blijven voorbij het 

aflospunt (aftekenen M510). Een bevel op zijn verslag geschreven schrijft hij over op het verslag van de TB 
die hem aflost (ter vrijstelling oorspronkelijk bevel laten aftekenen) 

- Als de bestuurders elkaar niet ontmoeten, wordt deze plaats bij het hernemen van de rit gelijkgesteld met een 
station van herkomst.: alle bevelen en documenten die van toepassing blijven tot na het aflospunt in het 
logboek plaatsen en/of schrijven en hun aanwezigheid daarin inschrijven.  

Een bijkomende stilstand kan de bestuurder medegedeeld worden via: (ber.614) 
- Een E289 (met rubriek 6 (dienstregeling) ingevuld) van een stationsbediende. 
- Een E370 (enkel voor één bijkomende stilstand, kan geen nieuwe dienstregeling bevatten. 1 beperking per 370) 
- Een E285. 
- Een inschrijving op het verslag M510. 
Ofwel zonder voorafgaande inlichting. Bij stilstand aan het betrokken perron, wordt de TB mondeling ingelicht door 
de bediende van de beweging of het stationspersoneel.  
- Het overmaken van een dienstregeling kan via E285, E289 of geïnformatiseerd document. 
 

E289: Fiche voor mededelingen aan de bestuurder II.B.1 4 
De E289 kan gebruikt worden door de stationsbediende om de TB op de hoogte te brengen van; 
- Een dienstregeling. (rubriek 6) 
- Één of meerdere uitzonderlijke stilstanden. (rubriek 6) 
- Een veiligheidsmededeling. (snelheidsvermindering, nummer lichterlocomotief, …) (rubriek 8) 
- Elke andere mededeling die geen betrekking heeft op de veiligheid (rubriek 7) 
 

- Rubriek 1 tot 3 wordt altijd aangevuld (naam station, nr. beweging, datum) 
- Rubriek 6 wordt aangevuld indien een dienstregeling (of bijkomende stilstand) dient gegeven te worden 
- Indien Rubriek 8 (8.1, 8.3 en/of 8.4) wordt aangevuld (mededelingen betreffende de veiligheid) dan moet ook; 

o Rubriek 4 en 5 ingevuld worden. (mededelingsnummer en opsteller) (en 8.5) 
o De bestuurder ziet alles na (mededelingnr.!) en tekent rubriek 8.5 af. 

- Indien Rubriek 8 niet wordt aangevuld, moeten Rubriek 4 en 5 geschrapt worden. 
- Bij gebrek aan E289-formulieren, wordt de TB ingelicht met TC286, geregistreerde mededeling of met M510. 

 

A.W.I. II.B.2 
 

De Automatische Waakinrichting veroorzaakt bij foute bediening van de TB; 
- Het ledigen van de LAR via de spoedklep (= noodremming) 
- Het verbreken van de tractie 
- Radioboodschap naar dienst 112 als de AWI niet binnen een bepaalde tijd opnieuw correct bediend wordt. 
 

WERKINGSPROEF (Na de werkingsproef van de rem) 

- Wordt gedaan in elke uiterste STP bij volledig klaarmaken. (melden in M355 door inschrijving “AW/VA”) 

- Bij het in dienst stellen van een stuurcabine om een trein te verzekeren, als de werkingsproef tijdens die dag nog 
niet werd uitgevoerd. Als er op dezelfde dag reeds een rit is ingeschreven, ga je ervan uit dat de AW/VA getest is. 
(De TB raadpleegt hiervoor de M355 in de stp. (VK/PC ≠ AW/VA, AWI-test dient nog te gebeuren!) ) 
 

De werking v/d witte lichten, herhalingsinrichting & GSM-R dient getest telkens de proef v/d A.W. van die Stp is voorgeschreven! 
 

UITVOERING  WERKINGSPROEF AWI  II.B.2  2.3.1 
              - herbewapeneningstijd tussen 50 en 60 sec. (tenzij anders aangegeven in bestuurdershandleiding) 
              - pedaal los zoemer werkt direct, ofwel buzzer of lamp na 2 sec. 
              - nazien openen spoedklep na 3 à 5 sec. (ledigen LAR, manometer remcilinders) (6-8” bij rangeerloc.) 
              - afwezigheid tractie nazien.  
 

           STORING = NIET afzonderen 
-          Herbewapeningstijd langer dan 60 sec. 
-   Zoemer (of buzzer) werkt niet correct. 
-   Spoedklep wordt niet (of laattijdig) geopend en/of tractie wordt er niet bij onderbroken. 
-   De inrichting door een defect ervan niet correct kan bediend worden. 
 

PAS BIJ ONTIJDIGE TUSSENKOMST SPOEDKLEP > AFZONDEREN + MEMOR OOK  
(of als de depannageboek het voorschrijft. (AWI zit in de tractiekring) ) 
LET OP: BIJ HL, MW41 & MR08 is er maar 1 afzonderingsschakelaar per MR. Dus als je bij frontwissel in de andere SP komt: AWI is elektrisch afgezonderd! 
 

            BIJ STORING (dus niet alleen bij het afzonderen van de spoedklep) 
 

               - normale snelheid met tweede bediende.  > Naam & graad in volgfiche  
> Bediende tonen hoe het konvooi moet gestopt worden. 

- indien geen 2e bediende 50 km/u tot eerste station waar kan uitgeweken worden. (melden TC E376)         
   (rangeerdienst mag niet verder gezet worden, na het beïndigigen van de aan de gang zijnde rangering) 

                 - elke storing melden in het logboek en volgfiche M355, en melden aan de verdeler. (telegram° niet nodig) 

- afzonderen kraan 
(met elektr. Contact) 
- Schakelaar EVAW 
- Schakelaar MEMor 
Nooit zekeringen 
afleggen! (behalve 

dDVA bij gong-fluit) 
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HERHALINGSINRICHTING II.B.2 3 
 

WANNEER POSITIEVE IMPULS? 
1. Een groot sein met verwittingingsfunctie = 2 gele (1gele), GGH en GGV.  
2. Bestendige snelheidsbeperking van 50 km/u of meer. (1e aankondigingsbord) 
3. BTS (tijdelijke snelheidsbeperkingen) (1e aankondigingsbord) 
4. Merkbord krokodil (proefkrokodil            (lager tegen de  grond) & rugzijde van een BTS             ) 
5. Gedoofd sein ! 
6. Eerste baken van 5, met 5 kepers  (lijn zonder verwittigingseinen > 40km/u < 70km/u)     >>>>> 

 

Negatieve impuls v/d krokodil doet de gong of blauwe lamp kort werken, dit is de herhaling van het groene sein. 
Positieve impuls v/d krokodil doet de ‘fluit’ en/of gele lamp werken. (1” waakzaamheidsknop of fluit bedienen) 
OPMERKINGEN; 

Gong-fluit systeem 

- De TB mag de werking van de ‘fluit’ niet verhinderen vóór de ontvangst van de herhalingsinformatie 
MEMOR systeem 

- De waakzaamheidsknop langer dan 20” ingedrukt houden geeft een noodremming (4” na ontvangen impuls) 
TBL systeem 

-    Het TBL systeem activeert in kleine beweging. Omschakeling via baken van groot stopsein, of manueel 
-    Juist voor het overschrijden van een sein de knop van tijdelijke buitendienststelling bedienen. (rode lamp) 
     Herindienststelling gebeurt ofwel automatisch in kb bij doorrit. Ofwel manueel door aard te kiezen. 
     TBL1+ systeem 

- Het TBL1+ systeem activeert met ingeschakelde snelheidscontrole V<40 Omschakeling via SBGbaken of manueel 
- geeft noodremming bij ingeschakelde snelheidscontrole (autom. aan IBG baken) als de snelheid hoger is dan 40km/u.  
- Het overschrijden van een sein vraagt eveneens het tijdelijk buiten dienst te stellen. (aan SBG baken) 
- Om de MEMOR functie in te schakelen op het buitenlands net druk je >3” gelijktijdig op ‘V’ en ‘SF’ (keerkruk af) 
 

Als de memorisatielamp voor het einde van de beperkende opdracht dooft, ontsteekt de TB ze terug. 
Als het branden van de gele of rode lamp niet langer gerechtvaardigd is, dooft de TB deze. 

Bij opdrukken van voertuigen of bij een niet aangehaakte lichterlocomotief stelt de TB de inrichting buiten dienst. 
 

WERKINGSPROEF HERHALINGSINRICHTING 
De Werkingsproef wordt na de werkingsproef van de AWI uitgevoerd als deze laatste in de stp voorzien is. 
De werkingsproeven starten steeds met de LAR tot 5 bar gevuld en de keerkruk op. 
WERKINGSPROEF GONG-FLUIT 

- indrukken TEST (1”) = werking van de fluit en de gele lamp, na 4 sec = ledigen LAR, 
- ‘fluit herbewapenen’  
- keerkruk op O plaatsen = vullen LAR, 
- op beschermkap gele lamp drukken = doven gele lamp. 

 

WERKINGSPROEF MEMOR 
- indrukken TEST (1”) = even branden blauwe lamp (of gong), daarna knipperen gele lamp, 
- na 4 sec knipperen = zoemer + ledigen LAR, 
- op waakzaamheid drukken (1”) = zoemer stop + gele lamp brandt bestendig. 
- keerkruk op O plaatsen = vullen LAR, 
- op beschermkap gele lamp drukken = doven gele lamp. 

 

WERKINGSPROEF TBL 
- indrukken TEST. (1”) 
- Zoemer + rode lamp knippert, LAR ledigt 
- Waakzaamheid drukken (1”) = zoemer stopt + rode lamp brandt bestendig, 
- Keerkruk op O plaatsen = vullen LAR, 
- Op beschermkap rode lamp drukken = doven rode lamp 

 

WERKINGSPROEF TBL1+ 
- Keerkruk neutraal, druk 2” op de knop “test”. 
- Controleer tijdens de test de werking van de zoemer, gong en het branden van de lampen 
- De test is OK als de lamp KTBL1+ dooft 
- Druk na de 20” minstens 1” op de waakzaamheidsknop. 

 

DE HERHALINGSINRICHTINGS IS DEFECT: 
- Als werkingsproef niet voldoet, (bij VK.PC = telegramnummer nodig! ) (en ook als de lamp KTBL1+ brandt) 
- als hetzelfde incident zich 3 maal voordoet op eenzelfde rit. 
- Elke storing van de herhalingsinrichting melden in logboek, volgfiche M355, en aan de verdeler M. 
- Het defecte krachtvoertuig moet ten laatste de volgende dag hersteld of vervangen worden. 
- Herhalingsinrichting wordt pas AFGEZONDERD wanneer een onterechte stopping werd veroorzaakt. (op M355) 
- Geen verkeersbeperkingen zolang de AWI niet is afgezonderd (dit moet echter wel bij het “gong-fluit” systeem) 

HERHALINGSINCIDENTEN – E361 II.B.2  3.8 
 

* Het seinbeeld mag nooit afgeleid worden v/d info die door de herhalingsinrichting word overgemaakt, 
het zijn enkel hulpmiddelen. 

 

A)    GROEN SEIN, GELE LAMP 
- men krijgt een positieve impuls, wat een negatieve moest zijn. 
- het is mogelijk dat men het volgende sein heeft dicht gezet. 
- direct afremmen om te kunnen stoppen voor dat sein. (als gesloten te aanzien) 
- de rit regelen volgens de aanduidingen van dat sein. 
- E361 invullen als het dat stopsein een seinbeeld vertoond dat voorafgegaan kon zijn door groen. 
- Als het dicht staat = twijfelachtig seinbeeld: Abnormale opeenvolging van seinbeelden. 

                              

B)    GEEL SEIN OF BORD DAT BEPERKING OPLEGT. BLAUWE LAMP OF GONG WERKT  
- negatieve impuls, wat een positieve moest zijn.  
- Aan een sein: volgend sein beschouwen als gesloten.* Memor lamp ontsteken 

E361 invullen als het volgend sein dicht staat, open in kb, of open met lichtcijfer. (onmiddellijk) 

- Aan een bord: E361 invullen. 
 

C)        GEEN IMPULS bij bord of sein uitgerust met een krokodil 
- snelheid regelen volgens seinbeeld. (3” op V drukken bij TBL1+ systeem) 
- E361 invullen als er een impuls werd verwacht (nog voor je de sectie verlaat).  
- Feit vermelden in logboek als het een proefkrokodil             betreft.* 

(in dat laatste geval (proefkrokodil); niet doorbellen van E361, maar wel invullen) 
 

D)    IMPULS MET GESLOTEN STOPSEIN BIJ OVERSCHRIJDINGSFORMALITEITEN (OF BIJ ROOD-WIT) 
- gong/blauwe lamp of gele lamp werkt. 
- E361 invullen. 
- geen andere beperkingen dan deze van het sein. (bevelen overschrijdingsformaliteiten opvolgen) 

              

E)    ONVERWACHTE (+) IMPULS 
                 nazien van de situatie, en als volgt handelen:  

-     gedoofd sein: Verwit.:        meest beperkend seinbeeld. = 2 gele. 
Stopsein:      = Onregelmatig overschrijden (ROZ-SF05 bij perm. E377 bij bediend) 
     gedoofd sein steeds onmiddellijk melden via TC460 (en op verslag)  

-    snelheidsdriehoek:     toepassen van de beperking. 
-    sein/bord langs achter: gewoon verder rijden. (in dit geval wel E361 invullen) 
-    merkbord krokodil:   gewoon verder rijden. 
-    alle andere gevallen:  R.O.Z -  Rit pas hernemen: - na volgend groot stopsein. 
      Zeker  geen gedoofd sein?   - maar in geen enkel geval voor 1500m  

                                                        - na 3000m (indien geen groot stopsein ontmoet) 
 

F)    ONVERWACHT: RODE LAMP KNIPPERT + SPOEDKLEP WERKT 
- bestuurder gaat ervan uit dat een gesloten stopsein onregelmatig werd overschreden. !!! 
- noodremming. Bij geen permissief sein: knipperlichten, alarm radio, stroomafnemers neerlaten. 
- permissief sein;  verder rijden ROZ max 20km/u, aan O.W. SF05 melden op verslag. 
- bediend sein;  telefoneren, orders afwachten, melden op verslag. (E377 nodig) 

 

G) MEERDERE HERHALINGSINCIDENTEN, max in te vullen E361’s  
- zelfde krokodil: 2                    (bij proefkrokodil in logboek schrijven, E361 niet doorbellen) 
- 3 per traject   (indien van hetzelfde type, herhalingsinrichting als defect beschouwen, geen verkeersbeperkingen) 
 

OPMERKINGEN E361 
- TB moet altijd een tiental formulieren E361 bij zich hebben. 
- De TB licht Traffic Control in over het herhalingsincident. Deze bepaald in welke installatie er moet gestopt 
worden, om de E361 over te maken via de GSM(R) aan de lijnregelaar of seinpost. (later RIOC) (geen landsgrens 
overschrijden vooraleer E361 is doorgegeven ber.655) Let op: schrijven & bellen is enkel toegelaten bij stilstand! 
- E361 niet doorbellen bij alleenstaande proefkrokodil,  
  of als voertuig als defect dient beschouwd te worden. (op E361 dan melden “storing op het krachtvoertuig”) 
- E361 ook bij verslag voegen als het een defect van de herhalingsinrichting betreft of een proefkrokodil. 
- Alle opgestelde E361’s worden bij het verslag M510 gevoegd.  
- *Geen  herhaling t.h.v een tijdelijk merkbord krokodil            is geen herhalingsincident bij het TBL1+ systeem  
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REGISTREERTOESTEL II.B.2 4 
Het registreertoestel wordt bij volledige klaarmaking (VK.PC) gecontroleerd en omvat; 
- Nazien of het uurwerk juist staat en opgewonden is (bij het HASLER type) (opwindsleutel terug induwen) 
- Nazien of de band nog lang genoeg is (toestellen met grafische band) 
- Nazien of de meldlampen op het toestel geen onregelmatigheden aangeven. 
 

Elk defect melden. 
De TB schrijft dit eveneens in op de volgfiche M355 van de registreerband met het uur van de melding. 
 

DEFECT REGISTREERTOESTEL, SNELHEIDSMETER EN OF ANDER BESTURINGSHULPUITRUSTING 
 

Bij VK.PC: Het is verboden het krachtvoertuig te gebruiken behalve mits uitzonderlijk akkoord van de tractie-
verdeler. De toelating is een genummerd telegram dat wordt ingeschreven op de volgfiche M355 en het M510. 
 

Tijdens de rit: De trein mag tot het eindstation verzekerd worden. (als het daar niet kan hersteld worden mag het 
nog overgebracht worden naar de plaats waar de herstelling zal uitgevoerd worden) 
 

Als er geen snelheidsaanduiding is rijdt de bestuurder trager dan de maximum toegelaten snelheid. 
 

DE VOLGFICHE M355 II.B.2 4.4 
 

Bruine fiches M355a in de SC waar het registreertoestel opgesteld staat. Groene fiches M355b in de andere SC. 
 

Bij de Volledige klaarmaking vermeld je in elke bruine M355a (ook bij HLE18, …); 
- VK.PC 
- AW/VA indien de uiterste stuurposten (test waakinrichting doen) (+vermeld je test HD-rem) 
- Datum en uur (waarop het registreertoestel juist is gezet) 
- Naam in hoofdletters, depotnummer en werkzetel 
- Het getal in het venstertje van de registreertoestel met grafische band  
- Bij locomotieven; het aantal en type van de eindseinlantaarns aanwezig op de locomotief. 

 

Vooraleer de besturing aan te vatten vermeld je in de volgfiche van de bezette stuurpost; 
- Datum, uur, naam (hoofdletters), depotnummer en werkzetel indien deze nog niet bij VK.PC 

aangevuld waren. 
- Het nummer van de te verzekeren trein, evenals de naam van het vertrek en eindstation. (voluit) 
- In de kolom opmerkingen; 

o Het nummer, en de plaats, van de andere bediende locomotieven. 
o Bij TD het nummer van de locomotief of stuurpost achteraan. 

De treinbestuurder vervolledigt steeds de papieren volgfiche M355 voor alle krachtvoertuigen met uitzondering 
van de HLE18, 19; HLD 57; HST behalve FYRA. (op dit materieel vult hij de elektronische volgfiche in) 
Alle ritten worden op de M355 vermeld, met inbegrip van de havenreeksen (sleper XX), maar met uitzondering 
van PERQUAI, UITGAR, RAMAN en TRANSFER. OB3 nr. 664 
  

In bijzondere omstandigheden dient de kolom opmerkingen nog aangevuld te worden met; 
- Defecten aan het registreertoestel of snelheidsmeter. 
- Het afzonderen en storing van de herhalingsinrichting. (en ontijdige tussenkomsten spoedklep) 
- De gevolgde afwijkings- of omleidingsreiswegen. 
- De ritten op tegenspoor. 
- De naam en graad van de 2e bediende in de stuurcabine bij een gestoorde AWI. 
- De eventuele vraag tot vervangen van de band. 
- Onderweg opgelegde snelheidsbeperkingen wegens een technisch incident konvooi (afzonderen 

remmen, pneum. ophanging, …) (deze snelheid ook melden aan de boordchef en traffic control) 
Ambtshalve 20km/u: 
- bij het besturen vanuit een stuurcabine die zich niet aan kop bevindt. 
- bij het ontvangen van een reizigerstrein in kleine beweging of op een doodspoor. 200m voor de voorziene stilstand 
- aan weerszijden van de tunnel van de noord-zuidverbinding lijn 0 bij hevige sneeuwval met zichtbaarheid < 200m 
- ROZ in tunnel (en s’nachts in GB)  (& locotractor op een rangeerheuvel) 
- Bij het bedienen v/e  reizigersalarm bij MS08, en het overbruggen v/h signaal om op een gunstige plaats te stoppen 
Ambtshalve 10km/u 
- mits gebruik van de remkoppeling tijdens het opdrukken van voertuigen langs een perron toegankelijk voor publiek 
- op sporen die toegang geven tot loodsen, werkplaatsen, … 100m voor het gebouw 
- een diesellocomotief of opdrukbeweging op een rangeerheuvel. 
Ambtshalve 5km/u 
- zonder  gebruik van de remkoppeling, bij het opdrukken van voertuigen op een spoor langs een toegankelijk perron 
- op de overdekte sporen van loodsen, werkplaatsen, … In de wasstand-installatie (ookal is er geen snelheidsbord) 

TC286 II.B.3 
TC286 bevat; 
- het aantal voertuigen, hun technische maximum snelheid en lengte. (25m/HV, 20m/HL bij met de hand opgesteld) 
- de werkelijke massa, de geremde massa en de procentuele geremde massa. 
- bijzonderheden m.b.t. de samenstelling (lange locomotief, M6rijtuigen, …) 
+ voor een goederentrein; de samenstellingsindex, aanwezigheid voertuigen/ladingen met bijzondere voorschriften. 
 

Het bulletin HKV TC286 wordt door het stations- en treinbegeleiderspersoneel geprint met hun draagbare computer 
(TC286 MOBI), of in sommige gevallen handmatig aangevuld. (TC286 MOBI of TC286 VIRI voor grensbaanv.) 
Bij aflos de TC286 van de trein overhandigen, in geval van tegenstrijdige aanduidingen eist de TB een nieuw TC286 
Als de gegevens van de sleeplocomotief(ven) ontbreken, vervolledigt de TB het. Optellen om rempercentage te ber. 
 

Vóór het vertrek van de trein maakt de boordchef de nodige inlichtingen over met TC286 aan TB die rem bediend. 
Het document wordt niet afgeleverd bij;  - een konvooi dat uit één motorrijtuig bestaat; 
    - als het voorziene aantal motorrijtuigen wordt ontkoppeld 

- voor niet begeleide motorrijtuigen. 
    - een trein samengesteld uit locomotieven. 
                     - konvooi MR08indien geen pneumatische ophanging werd afgezonderd 
TC286 niet vereist; aflosTB neemt kennis van de konvooigegevens via de console of via een inschrijving op M510. 
- Onderweg levert de boordchef een nieuwe TC286 af indien een rem of pneumatische ophanging werd afgezonderd. 
- Na het koppelen van MR96 met 2 TB mag het TC286 uitzonderlijk pas afgeleverd worden tijdens de      
   eerste voorziene stilstand. De TB die de koppeling uitvoerde meld het aantal bijgevoegde rijtuigen via de intercom. 
 

Voor niet begeleide gesleepte konvooien geeft het stationspersoneel vóór het vertrek de TC286.  
moet niet bij rijden van station naar zijn wijkbundels en omgekeerd, of van vorst-zuid naar FMBZ: max 40km/u 
 

HKM; In de plaats van herkomst geeft het stationspersoneel een remmingsbulletin vóór de remproef. (of zak trekhaak) 
De TB controleert het nummer van het eerste aangekoppelde voertuig om de leesrichting van het bulletin te bepalen. 
Als het remmingsbulletin veiligheidsdocumenten voorziet, dient de TB deze op te vragen vóór het vertrek. 
 

RIT OP ZICHT II.A.1 – II.B.4 1.1 
 

Rit Op Zicht wordt uitgevoerd aan een snelheid waarbij de bediende verantwoordelijk voor de 
beweging met zekerheid kan stoppen vóór elke voorzienbare hinder binnen het spoorgedeelte dat 
hij duidelijk vrij voor zich waarneemt.                 II.A.1 2.3.3          II.B.4 1.1 
Wanneer ROZ?; toorts, knipperlichten, klappers, S378, kb, onverwachtse pos. impuls en geen gedoofd sein, indringing vrije 
ruimteprofiel (geen bediende of vlag), geschreven bevel, alarm, overschrijden perm. sein, … 
 

kb = ROZ maximum 40km/u, maar max. 20km/u aan een perron (200m voor stilstand) II.A.9  7.2 
 

GB Max. Snelheden       Overdag met een zichtbaarheid van > 200m (buiten tunnels) 
                                       - MAX. 20 km/u voor HK tot 59 km/u, eigen aan het konvooi.  
                                           - MAX. 40 km/u voor HK van 60km/u en meer, eigen aan het konvooi.* 

   * MAX. 20 km/u voor HK  < 100 km/u en i >12 mm/m 
 

           ‘s Nachts of zichtbaarheid < 200m (nacht = van ondergaan zon tot opkomen) 
                                          - MAX. 20 km/u voor alle treinen in GB. 
 

ROZ in tunnel = 20 km/u (zowel GB als kb!) als;  
- Ofwel het mogelijk is door de tunnel heen te kijken. 
- Ofwel de tunnel verlicht is (indien nodig tunnelverlichting aansteken) 
- Ofwel worden de baanlichten gebruikt. (indien dimlichten nodig zijn, snelheid aanpassen) 

Zoniet; verkent de TB de tunnel te voet, het konvooi kan dan de tunnel doorrijden aan max. 5km/u 
 

Uitzondering: in de ‘noord-zuidverbindingen Lijn 0 en Lijn 25’ = ROZ max. snelheid altijd 20km/u 
Bij zonnig weer, aan de inrit van een donkere tunnel stoppen opdat de ogen zich zouden kunnen aanpassen.  
Tussen 7 en 17u de nadering van een tunnel aankondigen met een lange claxontoon ___  
In geval van vermoeden van onvoldoende remvermogen kan de TB weigeren om in ROZ te rijden > in nood. 
 

Eigen aan konvooi: overdag overdag, i > 12 ‘s nachts of in tunnel* 
HK tot 60km/u 20 km/u 20 km/u 20 km/ 

HK tss 60 en 99km/u 40 km/u 20 km/u 20 km/u 
HK van 100km/u en meer 40 km/u 40 km/u 20 km/u 

Kleine beweging 40 km/u 40 km/u 40 snachts / 20 in tunnel 
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BEVEL E370 II.B.4 2   !!!Enkel bij stilstand!!! 
E370 wordt gebruikt door de bediende v/d beweging om a/d TB een opdracht tot verkeersbeperking mede te delen:  
 

- Te overhandigen. infrabel logo, niet uw eigen formulieren! -  Bij gebrek aan formulier; bevelen op M510 
  De bediende v/d beweging en de treinbestuurder vermelden beide hun  naam, graad en paraf. 
 

- Via telefoon.          eigen NMBS formulier, één E370 per beperking! (10 exemplaren bijhebben) 
De correspondent zegt de seinpost, telegramnr. en uur, TB herhaalt deze en geeft zijn naam 

 

De E370 wordt overgemaakt bij stilstand, aan het laatst beheerde stopsein, waar het konvooi stilstaat of in het laatst 
opwaartse station, voor de plaats van de beperking. (mag ook meegegeven worden aan bestuurder van hulpelementen) 
Een E370 mag slecht één bevel bevatten (rubriek 11 tot 18). Bevel in het gezichtsveld leggen en bij M510 voegen 
 

11) VOORZICHTIG RIJDEN  

- bv. bij tussenkomst hulpdiensten in of nabij de sporen of als er zich loslopend vee op het spoorwegdomein bevindt 
De toegelaten snelheid bij het rijden op zicht niet overschrijden.  (Dus bij nacht of in tunnel: 20km/u) 
Bijzondere aandacht schenken aan de risico’s die kunnen voortvloeien uit de opgegeven reden. 
Snelheid aanpassen indien nodig en personen in of nabij het spoor met claxontonen waarschuwen. 
 

12) VERMINDERDE SNELHEID & 14) VERKEER MET NEERGELATEN STROOMAFNEMERS. 
-      onvoorzien (als het al werd beseind en in orderboek 1 geplaatst, wordt nog steeds 24u een E370 afgeleverd) 
 

15) SF05 
Indien een bediende v/d beweging aanwezig dient dit bevel met een S379 van hand tot hand gegeven te worden. 
(of inschrijving M510) Alle OW-en met een aankondigingsbord binnen de zone die opgegeven is nemen aan SF05.  
Deze zone heeft een beperkte snelheid van 20km/u (de afstandspunten van de OW-en zijn niet door de TB gekend) 
 

17) ONAANGEKONDIGD BORD “H”, Einde perron  
- Rubriek 17, reden 90. Ambtshalve 30km/u aan de kop van het perron. 
- boordchef inlichten indien nodig (ook bij extra stilstand, rubriek 18) 

ACHTERUITRIT. II.B.4 4 
Achteruitrit is een beweging in omgekeerde richting over een beperkte afstand,  
om vervolgens de rit in oorspronkelijke richting te hervatten. (zoniet is het een terugrit). 
 

Een achteruitrit wordt onder andere uitgevoerd voor; 
- Terug aan perron brengen konvooi, nadat het perron voorbijgereden is. 
- Om een aanloop te kunnen nemen voor een helling. 
- Om een zone met neergelaten stroomafnemers te kunnen nemen. 
- Het terug samenstellen na een koppelingsbreuk. (na koppelingsbreuk, continuïteitsproef D doen) 
- Verrichtingen in volle baan voor een technische trein. 
- Om een miszending terug te laten keren opwaarts van het vertakkingssein. 

 

- Wanneer het konvooi een stuurcabine op kop heeft in de richting van de achteruitrit, dan van daaruit besturen. 
- Wanneer dit niet kan wordt de beweging bevolen door een bediende op kop van het konvooi. (waakt ook over OW) 
  Een bediende op kop is niet nodig bij het terug samenstellen na een koppelingsbreuk (als er geen OW tussen is) 
 

Elke plaats waar een verandering van richting plaatsvindt is een station van herkomst daarom heeft zowel de 
achteruitrit als het hernemen v/d rit in oorspronkelijke richting een toelating nodig. (E377, mond. of vertreksein) 
 

     Deze toelating kan door: 
- Een geschreven toelating op een E377 (met rubriek 24 en 41/42).  

Voor de achteruitrit verduidelijkt de toelating de uiterste plaats van de achteruitrit. 
- openen of overschrijden van een stopsein dat een geldig vertreksein is.  

In samenspraak met de bediende van de beweging ter plaatse  
of bij gebrek, via de TF (GSM-R) met de verantwoordelijke beweging. 

- In een station door de bediende van de beweging, mondeling. 
     Voorwaarden: 

- Beperkt tot de sectie(s) bezet door het konvooi en eventueel de opwaartse sectie.  
(verder dan de opwaartse sectie is een terugrit wat niet hetzelfde is als deze achteruitrit) 

- Max. 20 km/u (5km/u om een trein terug samen te stellen na een koppelingsbreuk) 
- De seinen dienen geëerbiedigd te worden, zowel in de achteruitrit als de herneming 
- Besturing op kop verplicht (indien geen stuurpost op kop: bediende op kop, zijn bevelen 

opvolgen. hij waakt ook over de veiligheid van de overwegen) 
- SF05 wordt met E370 opgelegd, indien met bediende op kop; zijn bevelen navolgen. De bediende 

op kop dan de E370 geven! 

VERKEER MET BEPERKING SF05 II.B.4 1.4, II.A.1 2.3.2 
 

Algemene betekenis SF05: - snelheid max.5 km/u (10km/u bij SF1) 
- lange claxontonen geven     ___ ___ ___ ___  
- stoppen indien nodig   (altijd indien claxon defect) 

- SF05 wordt toegepast vanaf het aankondigingsbord OW  
   of, bij gebrek aan dat bordje, 50m voor de OW  
- SF05 blijft toegepast tot het eerste voertuig de OW volledig heeft overschreden. 

  - Stoppen indien de veiligheid van het verkeer het vereist. 
 

Vermeldingen op S379 (of op M510) of E370 (indien telefonisch, indien bediende aanwezig S379!); 
- nummer van de lijn (of afkorting station) 
- (nummer) en afstandspunt van de OW  (bij E370 is dit een zone van 20km/u) 
- als er bij een overhandigd bevel S379 OW omcirkeld zijn enkel bij die SF05 toepassen.  

Enkel bij S379 van hand tot hand! Bij formulieren uit een kast met rode T altijd alle OW respecteren! 
De TB legt het bevel S379 of E370 in zijn gezichtsveld en voegt het na het uitvoeren bij M510 

 

Als de TB niet over de afstandspunten van de OW beschikt, is de sectie aan maximum 20km/u 
SF05 bij terugrit of achteruitrit; mogelijk OW aanrijden, verder rijden aan SF05 na sluiten slagbomen. 

 
VASTSTELLING DEFECTE OW (= Open slagbomen, geen bevel SF 0,5 ontvangen) II.B.7  6 

SSKAKCD 
- = een hinder voor alle sporen die de OW kruisen.    (behalve bij AP-BP sein & bij een achteruitrit) 
- Onmiddellijk Stoppen (beschouwen als hinder in alle sporen die de OW kruisen.)  

(niet bij geel-zwarte dienst-O.W.) 
- Koplichten laten knipperen.       (bij stilstand controleren of ze wel degelijk werken, zoniet: toorts) 
- Alarm geluidseinen geven totdat de kop van de trein de OW heeft overschreden.   ( . . . . . . . . ) 
- Alarm uitzenden. Een Kortsluitkabel leggen op het andere spoor thv. Kop v/h konvooi 
- Zo snel mogelijk Communiceren met bediende van de beweging (via E376) en richtlijnen volgen. 
- AfDekken ter plaatse (RMS op 10m, klappers op 200, 210 & 220m) voor de richting waar eerste trein 

verwacht. 
- Sectie volledig vrijgemaakt; Kortsluitkabel 30m opwaarts van het voorbijgereden sein. 
- Rit pas hernemen na toelating E377    (als de kortsluitkabel blijft liggen, melden met E376) 
- 1500m  knipperlichten oplaten na vertrek (hinder bestaat nog) 
- volgend sein als gesloten beschouwen. 

  
  Slagbomen dicht, maar andere onregelmatigheid: melden bediende v/d beweging via GSM-R of   
  in   1e station 
  Bij een hinder aangereden aan een overweg trachten na te gaan welke aanduiding de OW gaf, ev.     
  door getuigen. 

 
 

ONMIDDELLIJK TE MELDEN MET TC460  II.B.7  6.3.2 
  

- Gedoofd sein waarvan niet op voorhand op de hoogte gebracht. (zal in de praktijk vooral om permissieve seinen gaan) 
- Een stopsein dat een lichtaanduiding vertoont, terwijl een wit kruis op het hoofdpaneel hangt. 
- Een onvolledige of gevaarlijke seininrichting voor het aankondigen v/e tijdelijke beperkte snelheid. 
- Een foute snelheidsaanduiding die ten onrechte een snelheidsverhoging toestaat. 
- Een toevallig gebrek aan zichtbaarheid van een lichtsein. (niet waarneembaar = twijfelachtig sein) 
 

Dit wordt zo snel mogelijk overgemaakt aan de bedienaar van de seinpost (nr. in kast), (of lijnregelaar) 
De bestuurder vult TC460 aan met een vrij gekozen telegramnummer van 2 cijfers. (TC460 bij M510) 
De bestuurder heeft 5 exemplaren bij van het formulier 
Een twijfelachtig sein dient ook zo snel mogelijk gemeld te worden. 
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PERMISSIEVE STOPSEINEN OVERSCHRIJDEN II.B.6 (geen tussenkomst van 3e nodig) 
Geen geldige vertrekseinen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
     1   2  3         4            5                        blz 24A 
 

Om een permissief sein te overschrijden is geen tussenkomst nodig van de bediende v/d beweging. 
 

1, 2 & 3: HOE HERKENNEN & OVERSCHRIJDEN VAN GROEP P1; 
1) Overschrijdingskroontje.  
2) Kast + 2 rode banden + brandend overschrijdingslichtje. 
3) Kast + 2 rode banden + rode letter T + brandend overschrijdingslichtje. (beheerd stop sein) (melden op M510) 
 

- Stoppen en overschrijding op verslag M510 in de kolommen van rubriek 2 aanvullen. (niet op de lijn 0) 
Beweging nr + Lijn nr. + id. Sein + Seinbeeld + ���� Zonder bevel. Je verslag open in je gezichtsveld plaatsen. 
- Als het sein opent voor het is overschreden “nietig” schrijven in de kolom notities. 
 

4 &5: HOE HERKENNEN & OVERSCHRIJDEN VAN GROEP P2; 
 4  Kast + 2 rode banden + gedoofd overschrijdingslichtje. 
 5  Kast + 2 rode banden. 
 

- Stoppen en trein immobiliseren,  
- Onmiddellijk naar de seinkast gaan en bevel S379 uit de kast nemen (geel vestje)* 
- Nummer van beweging en datum aanvullen op S379. Het bevel S379 in je gezichtsveld plaatsen 
- Als je vaststelt dat het overschrijdingslicht ontsteekt of dat het sein opent, annuleer je het bevel dwars met ‘nietig’ 
- S379 achteraf bij je verslag voegen 
 

* Indien geen (juiste) formulieren S379 in de kast:  
 Gegevens modelformulier** overschrijven op verslag M510 (in rubriek 2): 
 SSP nr + Sein nr + Seinbeeld + in de kolom notities:“Bevel S379 ontbreekt (of is foutief)” + Contact 
 + Per OW; Lijnnr, OWnr, afstandspunt.  
Het ontbreken van formulieren melden aan de verantwoordelijke v/d beweging via het opgegeven telefoonnr. 
 

**Indien ook geen modelformulier in de kast: 
 Te herkennen aan de 2 verticale rode strepen (2cm) in de kast. 
 Op verslag M510 (rubr.2): 
 SSPnr + Seinnr + Seinbeeld + lijn + bij notities“Bevel S379 en modelformulier ontbreekt” 

 Deze onregelmatigheid melden aan Traffic Control. 
 ROZ 20 km/u en SF05 aan alle overwegen met een aankondigingsbord. (plaats OW niet gekend) 
 

HOE HANDELEN IN DE AFWAARTSE SECTIE NA DE OVERSCHRIJDING VAN EEN PERMISSIEF SEIN 
- Overschrijden in Grote Beweging. (eventuele kleine beweging wordt grote beweging)  
- Het regime is af te leiden uit de hoofdlichten of de kenmerkplaat. (regime blijft behouden) 
- Ervan uitgaan dat het volgend groot stopsein dichtstaat!!! En je op een bezet spoor rijdt!!! 
- Laat je niet afleiden door:  - een verwittigingsein of een herhaler met lichtstreep 
   - een stilstand, V.G. 
   - een snelheidsbord, open sein in de verte, aanwezigen in de stuurpost, … 
- ROZ tot de voet van het volgend groot stopsein. Zelfs als je ziet dat het open staat! 
- Na overschrijding van een sein van groep P2 (4&5): Ook Alle vermelde OW nemen aan SF05. 
- indien de afstandspunten niet gekend zijn (geen S379 of modelform. in de kast) maximum 20km/u 

NIET-PERMISSIEVE STOPSEINEN OVERSCHRIJDEN II.B.6 (steeds toelating S422 nodig) 
Geldige vertrekseinen; 

                                                                
                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
  
          6                         6b                                  7                                          8                9 
       

Een NIET PERMISSIEF BEHEERD STOPSEIN mag normaal maar overschreden worden als de bestuurder 
(die de rem bedient) over een (reglementair en onuitwisbaar ingevuld) overschrijdingsbevel S422 beschikt. 
De TB mag geen enkele aanduiding op een enkelvoudig of gecombineerd overschrijdingsbevel doorstrepen. 

Een niet permissief stopsein is steeds beheerd. Bijkomende beperkingen kan met een E370 (SF05 moet met E379) 
Een overschrijdingsbevel is slechts geldig voor één enkele overschrijding, en in principe voor één enkel stopsein.** 
 

8 & 9: SEIN ZONDER KAST MET RODE T 
 

9: De TB wacht op zijn krachtvoertuig tot hem een overschrijdingsbevel S422 van hand tot hand afgeleverd wordt. 
8: Als de seinpost evenwel door een bord op de (zijkant van de) seinpaal is aangegeven, gaat de bestuurder: 
- Onmiddellijk naar de seinpost, als hij weet of vaststelt dat het sein niet opent wegens een storing 
- In het andere geval na 5’ naar de seinpost, behalve als hij vaststelt dat de volgende sectie bezet is. 
 

6,6b & 7: SEINEN MET  KAST MET RODE T 
 

- Na stilstand de trein immobiliseren. (links en rechts van trein kijken voor ev. averijen, eventueel HW inlichten) 
   en onmiddellijk (met M510 en fiches) naar het sein gaan als niet zeker is dat de sectie bezet is. (GSM-R doorsch.) 
- Hij maakt zich kenbaar met de nr. van de trein en van het sein. (en het seinbeeld) 
- Er kan een wachttijd opgelegd worden. Na het verstrijken van die wachttijd, of na 5’, neemt hij terug contact op. 
Als het sein dient overschreden te worden kan dit via een S422 van hand tot hand, of S422 uit de kast telefonisch; 

De S422 met het telefoon-symbool mag nooit gebruikt worden van hand tot hand! 
“Beweging Echo…….. aan sein Charlie-10 maakt zich klaar voor procedure Sierra 4-2-2” 

SG - Geeft N° van het boekje dat zal gebruikt worden. (niet als er maar 1 boekje is, dan is dat vak doorkruist) 
TB - Neemt S422 uit genoemd boekje en vult de treinnummer aan. 
             Geeft vervolgens aan seingever:   n° trein, n° sein, n° boekje en de reisweg die ermee overeenstemt! 
SG - Herhaalt dit (de SG kan nu de naam en voornaam vragen voor het eventueel geldig maken van S379) 
           Indien overschrijden in kleine beweging: (PK) 

Seingever vraagt dienst-nr. die men herhaalt, en op S422 wordt aangevuld.  
“Kleine beweging,geef mij uw dienstnummer” (+depot-afkorting) (of pk+eerste 4 cijfers id) 
Door het geven van de dienst-nr. bevestigd de TB dat hij zal overschrijden in kleine beweging. 

           Indien overschrijden met regimeverandering (TS of hernemen van NS) in GB: 
Seingever vraagt depôt-nr. Die men herhaalt, en op S422 wordt aangevuld. 
“Toegang naar het  tegenspoor (of normaalspoor), geef mij uw depôtnummer” 

Bij gebrek aan een depotnummer: de eerste 4 cijfers van je identificatienummer. 

Door het geven van de depôt-nr. bevestigd de TB dat hij zal veranderen van regime.  
SG - geeft dan:  Datum, Uur en Bevelnummer. 
TB  - Herhaalt en vult aan op S422. Dit bevel in je gezichtsveld plaatsen zolang het geldig is. 
      - Het geven van het bevelnummer is de toelating om te overschrijden. 
       - Een snelheid aangeduid op S422 te beschouwen als een lichtcijfer. ( >40 niet geldig bij overschr. in kb) 
 - in GB indien geen dienstnummer werd opgegeven. (indien U niet werd doorkruist, ontvangst in doodsp) 
 

Bij het overschrijden van een gesloten stopsein wordt het volgende stopsein als gesloten beschouwd. 
Aanzie het seinbeeld v/h hoofdpaneel v/h overschreden stopsein als 2 gele (R+Mw indien dienst-nr gegeven werd) 

450137 
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STOP 
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AP 
BP 
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of 

P1               P2 NP2                                                  NP1 
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II.B.6  5.2 **  Een S422 voor een GEMEENSCHAPPELIJK VERTREKSEIN (bv V-H9), is ook geldig 
voor een gekoppeld vereenvoudigd vertrek-seintje met dezelfde eerste identificatieletter in klein kapitaal. 
(bv v259H9). (bij andere letter; S422 per sein!) Steeds stoppen voor elk sein om de identiteit te controleren! 
 

- Bij elke onvoorziene stilstand, niet aan een permissief sein, vanuit stuurcabine kijken voor averij konvooi II.B.7 3 
- De boordchef inlichten bij verlaten v/d trein. – trein immobiliseren. 
- De GSM-R doorschakelen naar uw dienst GSM 
- Zolang een bevel geldig is, dit in uw gezichtsveld plaatsen, daarna bij je verslag M510 voegen. II.B.6 1 
- De overschrijdingsformaliteiten dienen te gebeuren door de persoon die de rem bediend. 
- De vet omrande vakjes S422 zijn op voorhand ingevuld, zoals: SSP Nr, sein Nr, boekje Nr, max. snelheid, … 
- Bij defecte TF, de volgorde van communicatiemiddelen op de “opschriftplaat communicatiemiddelen” volgen. 
- Wanneer uitzonderlijk geen voorzien middel kan worden gebruikt, mag de lijnregelaar het gebruik van een ander 
middel toelaten (bv. dienst-GSM). De instructies van de lijnregelaar strikt opvolgen. II.B.8 1.2 
 

TIP:  LAMPJE OP SEIN UIT >> ALTIJD UITSTAPPEN EN NAAR SEIN GAAN 
 

Het zien doven, en gedoofd blijven van een overschrijdingslichtje is een twijfelachtig sein 
Op de lijn 0: de bestuurder schrijft niks op zijn verslag om de gesloten niet beheerde seinen te overschrijden. 
    De bestuurder stopt even vóór het gesloten permissief sein; hij vertrekt vervolgens en eerbiedigt de rit op zicht 
    Tot aan de voet van het volgend groot stopsein. De snelheid bij de ROZ in de tunnel is maximum 20km/u. 
-   Als de seinkast is uitgerust met rode lamp (lijn 0), dan zal deze knipperen bij storing onmiddellijk naar TF gaan. 
 

 
Een sint-andrieskruis en het symbool van een lorry onder de rode T geven aan dat enkel lichte 
dienstvoertuigen het sein zonder formaliteiten mogen overschrijden. 

 
 

Wanneer het telefoontoestel kan overgeschakeld worden naar een andere seinpost, wordt de 
conventionele voorstelling, op het SSP, van de kast bijkomend omkaderd. II.B.8 4.1 

 
    : Overschakelbare Telefoon rode T 
 

INLICHTEN VAN DE BEDIENDE VAN DE BEWEGING 
 

Onmiddellijk; 
Bij een twijfelachtig sein (bv. gedoofd sein waarover de bestuurder niet ingelicht werd) informeert de bestuurder: 
- De bedienaar van de seinpost als het telefoonnummer vermeld is in de kast. 
- De Lijnregelaar in de andere gevallen.  
 

TC460 bij gedoofd verwittigingssein, een stopsein buiten dienst dat een lichtaanduiding vertoont, … 
 

Ofwel bij de eerste gunstige gelegenheid; 
Bij het ontbreken van formulieren in de kast. 
 

      II.A.4  4.4.5  &  II.B.4 3.1 & 3.2 10’ regel 
Als de bestuurder meer dan 10 minuten rijdt over de afstand tussen een verwittigingssein of een 
gecombineerd stopsein en het verwittigd stopsein, moet hij de rit van de trein zo regelen dat hij 
vóór dit stopsein kan stoppen, daar het zou kunnen dichtgezet zijn. 
 

3000m 20km/h en SF 05 aan de OW-en na elke onvoorziene stilstand in volle baan, anders dan een 
stilstand opgelegd door vaste seininrichting die langer duurt dan 10’ (of meer dan 10’ verlengd na 
het openen van het sein) & na elke voorziene stilstand die korter is dan 10' en die uiteindelijk langer dan 10' duurt  
De TB respeceert deze 3km SF05/20km/u echter niet; 
- Wanneer hij de zekerheid heeft dat het konvooi geen enkele OW zal ontmoeten gedurende 3km 
- Wanneer de toelating om de rit te hervatten wordt gegeven. (E377) 

De beperkingen SF05 dienen dan eerst met een afzonderlijk bevel (E370) worden bevolen. 
- Bij het ontmoeten van een beheerd stopsein waarvan de bestuurder het openen heeft kunnen 

vaststellen, of waarvoor een overschrijding werd toegelaten. (S422)  II.B.4 3.2 

GECOMBINEERDE FORMULIEREN 
 
Een ononderbroken gegolfde dubbele lijn bovenaan en rechts op het formulier geeft aan dat het volledig is. 

GEKARTELD BIJ ENKELVOUDIG FORMULIER = ONGELDIG FORMULIER! 
 

Gecombineerde formulieren mogen nooit persoonlijk overhandigd worden. 
 

SOORTEN GECOMBINEERDE FORMULIEREN; 
1. S422 +S378.  II.B.6   3.1.4 C1 

 

- S422 wordt ingevuld zoals hiervoor. (5Blz 21B) 
- Met de S378 wordt de ROZ. opgelegd tot de voet v/h volgend groot stopsein, 

zelfs als het volgend sein openstaat. 
- Een gecombineerde S378 is altijd verbonden met een S422. 
- Bij een vermoeden van onvoldoende remvermogen kan de TB weigeren om ROZ te 

rijden. 
 

2. S422 +S379.  II.B.6   3.1.4 C2 
 

- De S422 invullen zoals beschreven op blz 21B, sein kan niet geopend worden.  
- Met S379 alle vermelde OW aan SF05 nemen. 
- Sein pas overschrijden na een bevelnummer! 

- Sein kan wel geopend worden. 
 - SG herhaalt het kenmerk van het sein, nr. beweging en ev. nr. boekje. 

- Seingever vraagt naam en voornaam. (om de S379 te valideren) 
“Om het S379 geldig te maken, bestuurder geef mij uw naam en voornaam” 

“Pour valider le S379, conducteur, donnez-moi vos nom et prénom” 

- Door die te geven weet TB dat alleen de S379 wordt gebruikt.    !!! 
- Je volledige naam dwars over de S422 schrijven, deze is geannuleerd. 
- Alle vermelde OW aan SF05 nemen. 
- WACHTEN; sein moet eerst openen !!!, geen bevel nummer! 

 
3. S422 + S379 + S378.  

 
 

Bij het geldig maken van de S379 is enkel nog de S379 geldig. 
 
 

E371 - GEBREK AAN FORMULIEREN, TF WERKT. II.B.6   3.1.4 D 
  

Gebrek aan formulieren als; 
 - het bevel ontbreekt, onvolledig is, of onbruikbaar 
 - de TB een fout op het document vaststelt. 
Onregelmatigheid melden op verslag M510 
 
Indien het sein dient te overschreden worden: 
De verantwoordelijke bediende van de beweging overhandigd ofwel een S422 van hand tot hand 
(ofwel schrijft men de gegevens van de S422 vhth over op je verslag M510 bij een gebrek aan S422’s 
vhth) ofwel vult de TB telefonisch een formulier E371 (TB dient er 5 bij te hebben) 
E371 (indien een kast aanwezig):  
- Indien er geen nr van boekje (rubr.13) of snelheid (rubr.14) wordt opgegeven doorkruis je het vakje 
- Er dient minstens één van de volgende rubrieken aangeduid te worden (21, 32, 43, 54, 65) 
- Pas na het aanvullen van rubriek 8 (seinpost), 9 (telegram nr!) & 10 (uur) het sein overschrijden. 
Een E371 legt de TB steeds rit op het zicht op tot aan de voet van het volgende groot stopsein! 
De onregelmatigheid (gebrek aan, of foute formulieren) melden aan de bediende en op verslag M510. 
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TELEFOON GESTOORD    II.B.6  3.1.4 E 
Deze is gestoord als  - Het toestel niet werkt of ontvreemd is. 
                                  - Geen antwoord binnen de 5 min.  
                                  - Gesprek onmogelijk of onbegrijpelijk. (bv. taalproblemen) 
De bestuurder meld deze onregelmatigheid op zijn verslag M510 
 

→ OPSCHRIFTPLAAT COMMUNICATIEMIDDELEN in de kast nagaan. 
Ze staan in de volgorde die je moet gebruiken.  
 
Vooraleer de TB zich van het sein verwijdert, neemt hij de briefjes uit elk boekje met S422 uit de kast, en schrijft 
de reiswegen (aantal boekjes) van het plakbriefje over op zijn verslag M510. 
 
Gebruik makend van een andere telefoon dan dat van het sein:  

- Gesprekspartner duidelijk maken over welk sein (kenmerk en seinbeeld) het gaat. 
- Melden waarom er een ander, en welk ander communicatiemiddel gebruikt wordt 
- Eigen telefoonnummer eventueel doorgeven indien gebruik makend van de dienst-GSM. 
- Gebruikte communicatiemiddel melden op verslag M510. 
- Niet gebruikte formulieren ongeldig maken door er dwars “Nietig” op te schrijven. (bij M510) 

 
SEINPOST TELEFONISCH NIET BEREIKBAAR,. 
Indien de treinbestuurder de seinpost niet kan contacteren met de communicatiemiddelen vermeld op de 

opschriftplaat, dan neemt hij contact op met Traffic Control. Hij licht hen in dat hij de seinpost niet 
kan bereiken en aan welk stopsein hij staat.  Traffic Control neemt de gepaste maatregelen. 
 
INDEX VAN HET TREINNUMMER II.B.8, Bijlage II 

 

 
GSM – GSM-R (= mobiele posten) II.B.8 
 

Prioritair het GSM-R toestel gebruiken, pas in 2e instantie de dienst-GSM en in 3e andere middelen. 
Om de seinpost te bereiken de communicatiemiddelen gebruiken op de lijst in de kast met rode T ber.665 
Een TB identificeert zich door het treinnummer van de verzekerde trein (of locomotief bij rangeerbew.) 
 

Tijdens de rit is elke communicatie verboden. Enkel ALARM oproepen zijn toegelaten. 
Een individuele oproep kan enkel indien de veiligheid van het verkeer niet in gedrang komt 
(aanbeveling: plaats uw remkraan in de remstand vooraleer u opneemt) en als de oproep rechtstreeks 
verband houdt met de besturing van de huidige trein. Hiervoor stopt de TB of stelt de TB de oproep uit. 
(Tijdens R.O.Z. is enkel de ALARM oproep toegelaten)  
Formulieren enkel bij stilstand aanvullen en overmaken. 
 

Bij GSM-R steeds de voorkeur geven aan het GSM-R netwerk, pas bij gebrek hieraan mobi* gebruiken. 
De automatische selectie van het sterkste netwerk is verboden.  TB kiest prioritair het GSM-R netwerk. 
 

Als de Test AWI is voorgeschreven; GSM-R testen ≠ zelftest bij opstarten. Indien defect: II.B.8 3.5 
• Bij VK.PC: Herschikken van konvooi of het toestel moet vervangen worden! voor vertrek 
• Gedurende de rit: Stoppen in eerstvolgend station, ALASCA-SMS aanpassen (F61) en 

lijnregelaar inlichten. Rit hervatten. Bij eveneens gebrek aan een operationele dienst-GSM 
verklaart de TB zich in nood! 

 

Als het konvooi stilstaat ten gevolge van een incident/ ongeval neemt de TB zijn dienst-GSM mee 
wanneer hij de stuurpost verlaat en schakelt de oproepen van de GSM-R door naar zijn dienst-GSM 
 

ALASCA-bericht: (versturen vóór het vertrek) 
AJTT treinnummer (inclusief eventuele EM, RE, …) F functiecode* P2 (nederlands) 
*Functiecode 51 = de bestuurder van de dienstrem, GSM-R radio in dienst. 
*Functiecode 61 = de bestuurder van de dienstrem, GSM-R radio niet in dienst of defect.  

tijdens rit, bij VKPC moet de GSM-R radio werken! 
*Functiecode 52 = de bestuurder van het tweede krachtvoertuig (DT) 
*Functiecode 53 = andere bestuurder (loods, hlp, lijnstudie, …) 
*Functiecode 54 = voor het toezichtsbediende instructie.  
AJTTE = afmelden 
 
 
 
 
 
 

 
LOCOMOTIEFCODES  II.B.8, Bijlage II 
 

Lichter HL op kop X 1 
Lichter HL aan staart Q 2 
HL als voertuig V 3 
HL in treinschakeling (1 TB) U 4 
2HL, elk bediend door een TB D  
HL (met TB) aan de staart als voertuig Y  
Trekduwstel met een HL op elk uiteinde R 6 
Trekduwstel met HL op kop en HVR aan staart A 7 
Trekduwstel met HVR op kop en HL aan staart Z 8 
Trekduwstel met een HVR op elk uiteinde (HL ingesloten in trein) M 9 

 

Elektrische trein E 0 Dieseltrein Z 
HLE voor het rijtuigenstel voor elektrische trein LERE 

2 HLE voor het rijtuigenstel van elektrische trein LEER 
HLD voor het rijtuigenstel voor dieseltrein LZRZ 
HLD voor het rijtuigenstel van dieseltrein LZZR 
HLE van het rijtuigenstel voor elektrische trein ELRE 

3 HLE van het rijtuigenstel van elektrische trein ELER 
HLD van het rijtuigenstel voor dieseltrein ZLRZ 
HLD van het rijtuigenstel van dieseltrein ZLZR 
HLE voor trein LE 

4 HLD voor trein LZ 
MR voor trein ME 
MW voor trein MZ 
HLE van trein EL 

5 HLD van trein ZL 
MR van trein EM 
MW van trein ZM 
Rijtuigstel voor trein, gesleept door HLE RE 6 Rijtuigstel voor trein, gesleept door HLD RZ 
Rijtuigstel van trein, gesleept door HLE ER 7 Rijtuigstel van trein, gesleept door HLD ZR 
Lichter HLE voor trein LLE 8 Lichter HLD voor trein LLZ 
Lichter HLE van trein ELL 

9 Lichter HLD  van trein ZLL 
Lichterlocomotief (HLE of HLD)  
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OVERSCHRIJDEN VAN KLEINE EN VEREENVOUDIGDE STOPSEINEN 
 

Een kenmerk in HOOFDLETTERS > steeds een S422 in kleine beweging. 
Een kenmerk in kleine letters kan in GB & kb. Deze S422 draagt het kenmerk van het gemeenschappelijk stopsein. 
 

NIET BEHEERD VEREENVOUDIGD STOPSEIN II.B.6 2.2 
- Na stilstand (ook als “STOP” niet vermeld staat) 
- Traffic Control inlichten en deze storing melden in rubriek 1 op je M510 
- zonder formaliteiten te overschrijden 
- Aard van beweging blijft behouden. 
- Al de OW-en vermeldt op het sein moeten genomen worden aan SF05. 
- Idem voor onregelmatig overschrijden; SF05 aan alle OW-en vermeld op de kenmerkplaat. 

 
BEHEERD VEREENVOUDIGD STOPSEIN II.B.6  3.2 
Een kenmerk in HOOFDLETTERS kan enkele overschreden worden in kleine beweging. 
Een kenmerk in kleine letters duid op een gemeenschappelijk stopsein* en kan in GB en kb overschreden worden. 
 
Overschrijven kan: 

- Ofwel met S422 van hand tot hand (of E371) 
- Ofwel met S422 uit de telefoonkast van het sein. (of van het gemeensch. sein*) 

Bij een kenmerkplaat met kleine letters draagt het S422 het kenmerk van het gemeenschappelijk stopsein. * 
- Aard van de beweging afwaarts staat op S422 

o Geen dienstnummer gevraagd: GB (is niet mogelijk met kenmerk in hoofdletters) 
o Wel dienstnummer gevraagd: kb (altijd bij kenmerk in hoofdletters!) 

- Een beheerd vereenvoudigd stopsein kan enkel via een S422 de aard v/d beweging omzetten 
Let op: kb wordt dus GB indien geen dienstnummer wordt gevraagd! 
 

* Een overschrijding van een vereenvoudigd stopsein gekenmerkt door een kleine letter is toegelaten door een S422 
voor het gemeenschappelijk uitritsein met hetzelfde kenmerk in grote letter. (of dit nu open of gesloten staat) 
 
NIET BEHEERD KLEIN STOPSEIN II.B.6 2.2 

- Als het sein gesloten blijft na het afrijden van de pedaal P , stoppen vóór het sein. 
- Traffic Control inlichten en deze storing melden in rubriek 1 op je M510 
- Dan het sein overschrijden zondermeer in kleine beweging. 
- Aard van beweging blijft dus behouden. 
- Al de OW-en vermeldt op het sein moeten genomen worden aan SF05. 
- Idem voor onregelmatig overschrijden; SF05 aan alle OW-en vermeld op de kenmerkplaat. 

 

BEHEERD KLEIN STOPSEIN. II.B.6  3.2 
- Ofwel met S422 van hand tot hand 
- Ofwel met S422 uit de telefoonkast van het sein. Altijd dienstnummer opgeven! 
- Rit verder zetten in kleine beweging. (S422 kan aard niet veranderen) 
- Overschrijden gebeurt ALTIJD in kleine beweging, S422 is pas geldig met dienstnummer! 

 

STOPBORD VOOR KLEINE BEWEGING II.B.6  3.2.3 
- Steeds met bevel S422 van hand tot hand 
- Het vak ‘sein’ is aangevuld met het kenmerk, of indien afwezig “PK + afstandspunt” 
- Het stopbord kan enkel in kleine beweging overschreden worden OB3 660 
- De dienstnummer dient op het overschrijdingsbevel geschreven worden. 
- Bij een onregelmatige overschrijding van het stopbord, de bediende van de beweging inlichten 

TWIJFELACHTIGE BORDEN & SELECTIEVE SEINEN II.A.1  3.6.2 

Een bord of selectief sein is twijfelachtig als de gegevens:  - niet opgenomen is in het boekje HLT 
- niet duidelijk waargenomen kan worden 

      - onverenigbaar is met opwaartse/afwaartse seinen 
Een TB mag de aanduidingen eerbiedigen die normaal moesten vertoond worden (bv door sneeuw) door een beroep 
te doen op zijn lijnkennis, de SEMES publicaties, …Wel melden op M510. 
Bij twijfel, of een gevaarlijke situatie > twijfelachtig sein! En onmiddellijk TC460 met seinpost (of TC) invullen.  

ONREGELMATIG OVERSCHRIJDEN VAN EEN SEIN II.B.6  4&5 
 

Door:   - Ontijdig sluiting van een stopsein. (signalisatieincident) 
             - Fout TB; een seinvoorbijrijding. 
 

Een bestuurder die in grote beweging onverwacht een lichtsein ontmoet van een ander regime dan hij verwacht, gaat 
ervan uit dat hij een niet permissief stopsein onregelmatig heeft overschreden. � E377 voor dat vermoedelijke sein. 
 

Onmiddellijk:                NOODREMMING, STROOMAFNEMERS NEER 
Bij geen permissief sein (of bij twijfel over het karakter)  
& je mogelijk een gevaarlijk punt zou gaan bezetten:             KNIPPERLICHTEN, ALARM. 
 

1) Stilstand vóór het sein. (knipperlichten uit) 
- Overschrijdingsformaliteiten zoals voorzien. (ontijdige sluiting = twijfelachtig sein) 
- Bij een permissief sein: TC460 met Traffic control (niet beheerd) of seinpost (beh.) 

2) Stilstand voorbij het sein. 
- Controleer of konvooi geen hinder vormt in bereden spoor. (afdekken, zie blz 28A of II.B.7) 
- Zeker een Permissief stopsein; stroomafnemers lichten. (of de bed.v/d bew. melde je dit mondeling) 

a. TC460 invullen, dan verder rijden in ROZ Tot aan de voet v.h. volgend groot stopsein. 
b. GB, volgens het regime waarin hij reed. (volgend sein als gesloten aanzien) 
c. alle OW met identificatiebordje nemen aan SF05. 
d. max. 20 km/u, behalve indien de bestuurder zeker is dat de sectie geen enkele OW bevat met 

een aankondigingsbord. Of als hij de plaatsen van de OW-en kent. (bv S379 uit kast genomen) 
- Bediend sein of niet zeker; heeft toelating tot vertrek nodig. De plaats waar het konvooi tot stilstand 

kwam wordt gelijkgesteld met een station van herkomst. Het voortzetten van de rit in volle baan gebeurt 
met een E377. Nooit met S422 voor een voorbijgereden sein, enkel met E377! 
De stroomafnemers pas lichten na E377 of mond. toelating van de verantwoordelijke van de beweging. 
De Bestuurder voegt alle ontvangen bevelen bij zijn verslag M510 
Als alarm met GSM-R is gegeven; Via GSM-R verbinding melden “ik vertrek” 
 

Bij twijfel over het permissieve karakter (en deze twijfel niet door de bediende v/d beweging kan weggenomen 
worden) begeeft de bestuurder zich te voet naar het sein om het karakter na te gaan.  

GEDOOFD SEIN EN TWIJFELACHTIG SEIN II.B.6.4 – II.A.1 3.6 – Bericht 509, 606 
De verantwoordelijke van de beweging onmiddellijk inlichten (indien niet mogelijk; de lijnregelaar) 
Wanneer is een sein twijfelachtig? (dat geen selectief snelheidssein is) 

v Een niet reglementair seinbeeld (niet opgenomen in HLT II.A) 
v Aanduidingen op het hoofdpaneel of bijkomende panelen zijn niet duidelijk waarneembaar. TC460 
v Onverenigbaar met deze v/d opwaarts of afwaarts seinen. Of met een lichtsein op nevenliggend sein 
v Gedoofd sein  (Als alle aanduidingen gedoofd zijn) (zonder wit sint-andries kruis) � TC460 
v De aanduidingen van de hoofdlichten een opeenvolging vertonen die tegenstrijdig is. 

Wordt beschouwd als een sein met het meest beperkende seinbeeld. (rood bij stopsein, 2gele bij verwittiger) 
 

Als men vooraf telefonisch ingelicht wordt over een gedoofd sein, vraagt men aan TB zijn geboorte datum. 
“Sein……..(kenmerk)……(kp)…..(lijn) gedoofd. Bestuurder, geef mij uw geboortedatum” Niet telefonisch: op M510 

Een gedoofd sein zal een positieve impuls geven! En wordt normaal voorafgegaan door het seinbeeld 2gele 
   

1)   Gedoofd verwittigingsein. (geel rond indificatiebordje) 
v Melden op het verslag M510.  
v De rit regelen als het meest beperkende seinbeeld. (2gele) 
v Nog voor de sectie te verlaten mondeling melden aan de bediende van de beweging via TC460 

2)   Gedoofd stopsein: 
v Stoppen, overschrijvingsformaliteiten vervullen. (M510 / S422) Seinbeeld melden! 
v Melden aan de bediende v/d beweging via TC460 (bij een permissief stopsein via de TC460) 

 

Twijfelachtig sein: Zowel voor een verwittiger als voor een stopsein moet de TB reageren als een gedoofd sein.  
- Een twijfelachtig sein, zeker een gedoofd sein, onmiddellijk  melden. seingever (of Traffic Control) via TC640  
 

Wanneer is een lichtsein niet twijfelachtig? 
- Een overschrijdingslicht dooft en binnen de 3” opnieuw oplicht of een seinbeeld vertoond dat de doorrit toelaat. 
- Een sein dat even (1x) het meest beperkend seinbeeld vertoond en terug (ev. via een normale opeenvolging) op 
het vorig seinbeeld komt  binnen 3” is niet als een twijfelachtig sein te aanzien. II.A.1 art 3.6 
- Een stopsein dat bv van groen naar 2 gele valt (niet meest beperkende) = rood dus; KNAP Voorbij sein: ROZ SF05 
-1 Geel licht:  1 Geel licht zijn meest beperkende seinbeeld = 2 Gele lichten. 

PK103-D9 

 
2 
 

AKP 78 
I 
I 

STOPSF
05 

K nipperlichten 
N oodremming 
A larm 
P anto’s omlaag 

Bediend >KNAP 
 

AP 
BP 

SF 05 
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- Als snelheidsaanduidingen tijdelijk niet duidelijk waarneembaar zijn (sneeuw) mag de TB kennis doen op zijn 

FORMULIEREN VIA TELEFOON (GSM-R) !!!Enkel bij stilstand!!! 
De treinbestuurder dient 5 exemplaren bij te hebben van de E374, E375, E376 en E377 

 

II.B.7 1.3 AANVRAAG TOT PERSOONSBEVEILIGING E374. 
 

Wordt gevraagd als men bewerkingen moet doen in de nabijheid van sporen. (& om hogesnelheidslijnen te betreden) 
 

Indien geen mondelinge bevestiging en aanwezigheid van een bediende van de beweging ter plaatse; 
Bij aanvraag per telefoon of GSM-R moet men het formulier E374 gebruiken.  

• De plaats waar het konvooi stilstaat melden en het sperren van de beweging vragen. 
• Links en rechts is te bepalen ten opzichte van de rijrichting van het bediende konvooi 
• Traffcic Control herhaalt deze gegevens. 
• Traffic Control belt TB terug (na de laatste gepasseerde trein) om rubriek 51 of 52 aan te vullen. 
• Na het invullen herhaalt TB deze gegevens. (ook rubriek 41 ,42) 
• Indien dit correct is geeft bediende seinpost/regelingstafel, uur en telegram nr. 

>> Na het overmaken van rubrieken 41, 42, 51, 03, 04 (telegramnummer) & 05  is de beveiliging effectief. !!!  
Bij het verlaten van het konvooi in volle baan;  

• Trein immobiliseren, boordchef inlichten en dienst- GSM meenemen. (GSM-R doorschakelen) 
• Afstappen langs de buitenzijde van de sporen met het geel vestje aan. (ev. klapper leggen voor uzelf) 

           Als de persoonsbeveiliging niet meer nodig is kan enkel de bestuurder dit laten afschaffen; 
              - Deel 3 invullen (onderste gedeelte) en overmaken aan bediende. 
              - bediende herhaalt deze gegevens. 
              - Indien correct geeft TB zijn naam aan bediende. (vanaf nu is de persoonsbeveiliging opgeheven!) 
 

II.B.7  5.1.1 BEVEL TOT CONTROLEREN VAN DE TREIN E375. 
 

Bediende kan dit bevel overmaken met een formulier E375 
Het overmaken van het bevelnummer is de toelating om tot nazicht over te gaan. 
Als de persoonbeveiliging gewenst is, deze vragen met bijkomende E374. 
 

Als het nazicht gedaan is:  
- 2e gedeelte invullen, vaststelling van de bestuurder. (nrs. voertuigen, plaats event. warme asbus vermelden) 
- Eventuele persoonsbeveiliging opheffen, derde gedeelte, naam opgeven. 
   Het opgeven van de TB zijn naam maakt de persoonsbeveiliging ongedaan. 
- Eventuele verkeersbeperkingen (als de nevenliggende sporen dienen vrij te zijn) met E376 melden. 

 

II.B.7 5.3 IN NOOD VERKLAREN EN E376. 
Een trein is in nood wanneer de TB de trein in nood verklaart. 

Alleen de TB kan het bediende konvooi in nood verklaren. 
IN NOOD VERKLAREN; 

o Bij beschadiging: Onmiddellijk, wanneer het konvooi onmogelijk zonder hulp kan verder rijden 
o Bij beschadiging: Na een afgesproken termijn depanneren (in principe 15 minuten) 
o Bij beschadiging: Na 15 min. wanneer niemand kon worden ingelicht.  

De depannage (om de trein terug te laten rijden) gaat echter verder als de bestuurder oordeelt    
dat deze sneller kan gebeuren dan de tijd nodig de inlichtingen over te maken. 

o Bij een incident of ongeval: Als de verantwoordelijke van de beweging het vraagt. 
o Bij een incident of ongeval: Als de bestuurder het nodig acht. (zeker bij een aanrijding) 
E376; 

Altijd een E376 invullen om het konvooi in nood te verklaren  (Bij een incident of ongeval, of bij beschadiging) 
- Een rit beperkt tot de 1e plaats waar kan uitgeweken worden, of als de nevenliggende sporen vrij dienen te zijn. 
- Er dient ook een E376 gebruikt te worden als je de informatie via een andere bediende wil laten overmaken. 
- Om bij een afdekking de plaats van kortsluitkabels & RMS te melden als er geen bediende van de bew. ter plaatse is. 
 

- TB vult E376 in en overhandigd die aan bediende T als die ter plaatse is, zoniet telefonisch, “bericht van nood” 
- TB voert plaatselijk afdekking uit op 10m, met 3 klappers (in de richtingen waar hulpelement verwacht wordt) 
- Wanneer de trein stilstaat door een ongeval/incident, geeft de TB zijn dienst-GSM-nr. aan de bediende v/d beweging. 

Nadat de E376 is ingevuld ben je in nood en is terug toelating nodig voor vertrek! (Blz 25B �) 
 

DE VAN KRACHT ZIJNDE FORMULIEREN IN GEZICHTSVELD LEGGEN 
ACHTERAF ALLE GEBRUIKTE FORMULIEREN BIJ VERSLAG VOEGEN. 

ALLE GETALLEN CIJFER-PER-CIJFER DOORGEVEN – ENKEL BIJ STILSTAND OVERMAKEN. 

HULPELEMENTEN II.B.7 3.7 
 

- De inrit tot de sectie die bezet is door een te evacueren konvooi moet steeds gebeuren in RIT OP ZICHT. 
- De TB van het te evacueren konvooi heeft een rood mobiel sein geplaatst 10m voor zijn konvooi in de richting 

waar het hulpelement verwacht wordt. (let op, dit mobiel sein kan voorafgegaan zijn door 3 klappers) 
 

De toegang in ROZ kan gebeuren door: 
- Een gesloten niet beheerd sein. >> inschrijving op M510“sein… rood op lijn… zonder bevel te overschr.” 
- Een open niet beheerd sein.  >> vooraf meegeleverd E370 (ROZ) 
- Een beheerd sein.  >> S422 in kb. (dienstnummer) + E370 indien geen kb mogelijk (ROZ) 

>> Sein opent in kb. (rood-wit) (ROZ) 
>> telefonisch S422 in GB met S378 gecombineerd. (ROZ) 
>> Open sein, niet bediende blokpost: E370 (ROZ) 

Bij S422 of E370 van hand tot hand is het vrije vak aangevuld met:  
“ontvangst op gedeeltelijk bezet spoor” of “sectie bezet, konvooi in nood” 
Het eenvoudig wegnemen van het rood mobiel sein. (en eventuele klappers) 
Remproef  
           Na het koppelen, de vlag (10m) voor het hulpelement plaatsen. 
             De E377 kan reeds aan de TB van het hulpelement gegeven worden nog voor hij naar de trein in nood rijdt. 
             Hulpelement achteraan levert tractie; bediening rem vooraan: max. 60km/u 

TERUG AANZETTEN. II.B.7 4 
 

TOELATING NODIG: (station van herkomst) 
- Na in nood verklaard te zijn. (E376 invullen) 
- Een volledige terugrit (bv versperd spoor) (ev. vermelde OW op E370 ‘aanrijden’) 
- Na een aanrijding met een persoon of wegvoertuig. (ongeval) (E376 invullen) 
- Als het nevenspoor moet vrij zijn. (warme asbus, verschoven wielband, verschoven lading, …) (E376) 
- Bij een konvooi gesplitst in volle baan. (voor elk deel is een toelating tot vertrek nodig) 
- uitzonderlijk openstaande overweg (zonder bevel SF05 te hebben ontvangen) 
- achteruitrit (zonder beheerd stopsein) en het hervatten van de rit na de achteruitrit 
 

Als de toelating tot terug aanzetten vereist is plaatst de TB een handstopsein op 10m v/h konvooi !! 
 

1) EEN VAST VERTREKSEIN AANWEZIG ≤ 300m 
Het openen of overschrijden van dit vast sein (dat een geldig vertreksein moet zijn) geeft de toelating tot 
vertrek.  Dit mag pas na een akkoord met: 

- De bediende van de beweging ter plaatse. (indien geen akkoord > met E377) 
- Bij afwezigheid, per telefoon met de bedienaar van de seinpost. 

(De verplaatsing tot aan het sein (max 300m) kan worden toegestaan met rangeerbevelen.) 
 

2) GEEN GELDIG VERTREKSEIN AANWEZIG ( >>> mobiel handstopsein plaatsen op 10m) 
Een E377 is vereist. Dit  kan overgemaakt worden 

- Telefonisch. (zo duidelijk mogelijk inlichten wat de exacte positie is van de kop v/h konvooi) 
- Overhandigd door de bediende van de beweging ter plaatse. 
- Meegebracht door de bestuurder van het hulpelement (samen met E370 met rubriek 51) 

De toelating op de E377 laat toe het rood mobiel sein, dat door de bestuurder werd geplaatst weg te nemen. 
Volgend stopsein als gesloten beschouwen! (opletten met verwittigingsseinen) 
Let op de eventuele beperkingen op de E377 of bijgeleverde E370 (aantal vermeld op E377, rubr. 74) 
 
 

Een Toelating op een E377 geeft NOOIT de toelating een sein te overschrijden! 
Terug aanzetten, maar de hinder bestaat nog? >> knipperlichten oplaten tot je iemand kon melden van deze hinder. 
Plaats van eventuele achtergebleven handseinen en kortsluitkabels steeds melden. 
 

INDIEN GEEN TOELATING NODIG: (tractieproblemen, remincident, …) 
              - Als men meer dan 10 min. heeft stilgestaan in volle baan moeten alle OW (met identificatie) binnen de        
                3000m worden genomen aan SF05. En ermee rekening houden dat het volgend sein kan dicht staan.  
              - De snelheid is max. 20 km/u.over 3000m. 
              - Echter niet nodig als er zeker geen OW gelegen zijn binnen de 3000m (lijnkennis), of je een bediend sein  
                 zag openkomen. 
Zowel vooraf opgelegde beperkingen als deze opgelegd door de toelating tot vertrek zijn te eerbiedigen na vertrek. 
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IN 
NOOD Depannage mag na 15 min. verder 

gezet worden (bij geen contact) 
 

als TB oordeelt dat de depannage 
zal slagen binnen een tijd korter 

dan de tijd nodig om te 
communiceren 

 

na een afgesproken tijdspanne  
(in principe 15’) depanneren  

 

E376 
 

Incident / ongeval 

 

Terug 
aanzetten 
enkel met 
toelating 

Rit hervatten 
zonder dat een 

toelating is 
vereist. 

- nadat het konvooi in nood werd verklaard.                II.B.7 4.1 
- als het konvooi in zijn geheel een terugrit uitvoert 
- na aanrijding van een persoon of voertuig (ongeval) 
- Open slagbomen zonder een bevel SF05 te hebben ontvangen. 
- Als het vrijmaken van de naastliggende sporen vereist is (verschoven wielband, warme asbus, verschoven lading) 
- als het konvooi gesplitst is in volle baan (om bv. een ander konvooi hulp te bieden) elk deel een toelating  
- achteruitrit (en het hervatten van de rit) 

onvoorziene gebeurtenis 
remklemming, defect tractie enz. 

Vast 
vertreksein 
Aanwezig 
<300m (open of 
overschrijden) 

Geen geldig 
vertreksein 
aanwezig 

E377 via bed. ter plaatse of telef. of via hulpel. 
Indien er bijkomende beperkingen zijn die niet 
op E377 vermeld staan: E370 of S379 vooraf 
verkrijgen. 
E377 = toelating rood mobiel sein weg te 
nemen. (geen toelating seinoverschrijden) 
 

Traffic Control inlichten van vertrek.  
Plaats van eventuele kortsluitkabels en vlaggen 
melden met E376. 
 

Volgend sein als gesloten beschouwen, De E377 
geeft hiervoor geen toelating dit te overschrijden. 
 
Evacuatie op tegenspoor zonder vaste seinen, en 
zonder bediende ter plaatse: E377 in kleine 
beweging. 

na stilstand van meer dan 10 minuten 
 
over een  afstand  van 3 km:  
-SF 05 aan alle OW met aankondigingsbord 
-max. 20 km/u  
Niet toepassen indien er geen OW zijn over een afstand van 3 
km. Of indien je een beheerd sein ziet openen 
of in het geval je een overschrijding zou doen.  II.B.4 3.2 

let op: volgend stopsein als gesloten beschouwen  

 Een formulier  E376 is verplicht bij:                          II.B.7 3.6 
- In nood verklaren door de bestuurder 
- Om de info via een andere bediende over te laten maken. 
- Als het vrijmaken  van de nevenliggende sporen vereist is 
- beperkt is tot de eerste plaats waar kan worden uitgeweken.  
- Om telefonisch de plaats van korsluitkabel & handsein(en) 

te melden als er geen bediende v/d beweging ter plaatse is. 
 

Konvooi kan niet zonder hulp 
verder rijden 

Afdekken ter plaatse met ’n 
mobiel stopsein  
(op 10m van het konvooi)  
en 3 klappers  (op 
200m,210m en 220m)   
aan de kant van waar de 
hulpelementen  zullen  toe 
komen. (kan 2 kanten zijn) 

INCIDENT - IN NOOD – ONGEVAL 
In alle omstandigheden met de TB blijk geven van initiatief 

De TB treft zo vlug mogelijk maatregelen om hulp te bieden aan de ev. gekwetsten zonder evenwel het afdekken van de hinder te vertragen. 

Rood 
mobiel 

sein 10m 
voor 

konvooi 
plaatsen. 

 
 
 

(+ klapper) 

 

Technisch incident; 
Bediende v/d beweging inlichten 

Beschadiging 
 

Als de verantwoordelijke 
beweging het vraagt  

Het konvooi moet onmiddellijk tot stilstand gebracht worden als:                   II.B.7 2 
 

 -   de TreinBestuurder zich onwel voelt 
- Bij een persoonsongeval of aanrijding wegvoertuig. (bel 112 indien niet begeleid) 
- Een beschadiging aan het materieel (geen eindsein, open deur, verplaatste lading,    
vaste remmen, …) 
- Een hinder in het bereden spoor. (stoppen kan ook op afdekkingsafstand) 
- Bij abnormale schokken 
- Bij een open overweg zonder een bevel SF05 te hebben gekregen. 
- Bij brandt (niet in een tunnel stoppen, eventueel tot aan perron) 
- Bij het ontvangen van een alarm boodschap. 
-de bestuurder het nodig oordeelt. (bv LAR < 5 Bar) 
                                                                                                           

Als de onmiddellijke stilstand niet vereist is tracht de TB het konvooi tot stilstand te brengen op 
een gunstige plaats. (perron of waar het konvooi weinig hindert) 
 

Als de veiligheid niet in gedrang komt, de verantwoord. Bediende T op een gunstig ogenblik 
inlichten. 

Als de bestuurder het nodig acht  

Alleen de bestuurder kan 
het bediende konvooi in 
nood verklaren 

Na akkoord van een bediende van de 
beweging ter plaatse, of  bij afwezigheid 
na duidelijke afspraken via telefoon/radio 
met de seingever. (bewegen naar sein volgens 
bevelen bediende ter plaatse) 

Alleen de bediende van de 
beweging mag een toelating 
tot hervatten geven 

• Begeleidingspersoneel staat in voor;      II.B.7 3.2 
De veiligheid van de reizigers en ev. slachtoffers 

• De treinbestuurder staat in voor; 
De verkeersveiligheid.  
Hij doet beroep op elke bediende ter plaatse om; 

o Een hinder af te dekken 
o Om dringende informatie door te 

zenden. 
 

Station van 
herkomst 
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VERMOEDEN VAN EEN ONTSPORING > SSKAKCD 
Als de lekontdekker werkt (remkraan neutraal, verlies > 0,3b/minuut), of LAR loopt snel leeg (groter dan 0,5bar/min): 
 - Onmiddellijk Stoppen, Stroomafnemers neerlaten, Knipperlichten opzetten, Alarm uitzenden 
   Bij vermoeden van hinder in het vrije ruimte profiel: 
 - Na de stilstand ogenblikkelijk Kortsluitkabel nevenliggend spoor. (plaats communiceren) 
 - AfDekken nevenspo(o)r(en) ter hoogte van de trein ter plaatse (10m). 
 - Het veiligheidsmateriaal uit de andere stp nemen, 3 klappers mobiel stopsein en kortsluitkabel.  
 - Nazicht van de trein doen met documenten en tot achtereinde. (zie konvooi als onvolledig beschouwen hierboven) 
 

ONTSPORING LOS RIJDEND HL. 
Koplichten (toorts op 20m), Alarm, kortsluitkabel achter het konvooi. En ook afdekken als hinder in bereden spoor. 
 

KONVOOI ALS ONVOLLEDIG BESCHOUWEN     (lekontdekker zie blz 31B) 
Ingelicht met TF, E375, bediend sein of drukdaling LAR. 
1) HKV: Samenstelling controleren, gekregen van de boordchef. (TC286) 
 

2) HKM:Meenemen: kortsluitkabel, klappers, RMS, en treindocumenten. (bediende erna inlichten over nazicht) 
               Trein is volledig als:  � eindsein aanwezig (ook al is het gedoofd) is OF 

- Nummer laatste voertuig stemt overeen met REBU & 
- LAR hangt in zijn steun &  
- Eindkraan LAR is dicht. & 

  - Beugel in de trekhaak of kopbalk. 
      Indien één van die 4 punten niet in orde is; Richtlijnen opvolgen van de bediende van de beweging. 

v Nevenliggende sporen afdekken ter plaatse (3 klappers op 200-210-220m), kortsluitkabel plaatsen. 
v Koplampen knipperen (of toorts), Alarm uitzenden. 

 

 WARME ASBUS DETECTEREN II.B.7  5.2 
- temperatuur zo hoog dat het onmogelijk lijkt ze met de rug van de hand te raken. Verkeer met warme Asbus; 
- rookontwikkeling, geur van verbrand vet     - (E376 &) E377 
- afdruipend vet aan de onderkant van de asbus, of vet op de velg van het wiel - nevenliggende sporen vrij 
- asbus niet meer goed dicht is of in een abnormale stand. (gekanteld, verplaatst) - max. 20km/u 
Indien nodig vergelijkt de TB de asbus met andere. Bij controle ook altijd het voertuig ervoor en erna controleren. 
 

II.B.7 5.5 DEFECT PNEUMATISCHE OPHANGING  (aanwezigheid ingelicht via TC286) 
 

Na afzondering 
- Indien de boordchef het voertuig ontruimt en vergrendeld; normale snelheid. (ingelicht via nieuwe TC286) 
- Indien er reizigers toegelaten zijn in het betrokken voertuig; max. 100km/u (op nieuwe TC286) 
- Op de Desiro MR08 stellen worden bijkomende beperkingen opgelegd, zie bijlage 8, tabel C 
- nieuwe snelheid melden aan traffic control en in volgfiche – defect melden logboek/verdeler 

ALARM GSM-R II.B.8  3.3 
1) ontvangst alarm 
-      Knipperlichten opzetten. 
-      Onmiddellijk STOPPEN en dan ROZ beginnen rijden als niets u dat belet. 
-      wachten op instructies regelaar en gedragen naar zijn bevelen. (dekking ter plaatse indien geen ander bevel) 
-      Bij individuele oproep dat het gevaar geweken is, de boodschap herhalen! 
 
2) geven alarm (indien niet mogelijk, alarm geven met GSM – Opnieuw alarm geven als je niet snel antwoord krijgt) 
- indrukken knop ALARM. (en koplichten laten knipperen) 
- Wachten op verbinding (3”), wisselknop indrukken. 
- in 20 sec. de toestand beschrijven: “Alarm, Alarme” kp (of plaats)., lijnnr., aard v/h gevaar, nr trein. 
- daarna bijkomende inlichtingen geven aan lijnregelaar, gedragen naar zijn bevelen. 
- indien geen antwoord op alarm oproep, snelste ander middel gebruiken (GSM, kast met T, …) (OB Ber. 658) 
- Ook geen ander middel: Met RMS en 3 klappers vertrekken in de richting waar de eerste beweging verwacht wordt. 
 

ALARM GSM  II.B.8  5.4 
1) Ontvangst alarm GSM     2) Geven alarm GSM 
- Eerst een noodremming!     - stoppen 
- knipperlichten opzetten.     Indien aanwezig in de stuurcabine.  - alarm-nummer van de zone bellen 
- GSM Opnemen en uzelf identificeren (gedragen naar de bevelen) - “Alarm, Alarme” kp (of plaats), 
- Dekking ter plaatse uitvoeren indien geen andere beslissing. (OB Ber. 658)          lijnnr., aard v/h gevaar, nr trein.
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AFDEKKEN VAN EEN HINDER II.B.7 3.4 De TB treft zo vlug mogelijk maatregelen om hulp te bieden aan de ev. gekwetsten zonder evenwel het afdekken van een gevaarlijke hinder te vertragen. 
 

3.4.2 Hinder in bereden spoor 
onregelm. overschrijden beheerd sein , open OW = hinder in bereden spoor 

 
3.4.3 Hinder in naburig spoor 

 
3.4 Hinder in naburig spoor 

(zonder TS seinen) 

Afdekking van een ontspoord 
alleen rijdend krachtvoertuig 

 

16.4 Vermoedelijke ontsporing 
SSKAKCD 

NOODREMMING, Knipperlichten 
 
1° geval: 
Men staat stil vóór de hinder 
 
-Hinder wegnemen,  indien onmogelijk: IN NOOD. (E376) 
 
2° geval: 
Men staat stil voorbij de hinder maar de sectie waar de 
hinder zich bevindt, wordt niet volledig vrijgemaakt. 
 
         ** Opwaartse afdekking ter plaatse :  
- Handstopsein 10m voor de hinder 
- 3 klappers op 200, 210, 220m voor rood mobiel sein 
- De plaats van het handstopsein melden op E376 

(rubriek 44) II.A.10 13 
 
Indien deze voorwaarde vervuld is: 

o men krijgt telefonisch een  mededeling dat de hinder 
zal afgedekt worden met de vaste seinen.  
(tijdens gesprek, vlag klaar houden) 

  
Versperd spoor in 2 rijrichtingen gesignaleerd:  
Afdekken ter plaatse voor de andere rijrichting! 
 
Alvorens de rit verder te zetten plaatst men langs    
beide kanten van de hinder een kortsluitkabel op 10m van 
de hinder. (de plaats van deze kortsluitkabel melden) 
 
3° geval 
Men staat stil voorbij de hinder en men heeft de sectie 
waar de hinder zich bevindt volledig vrijgemaakt. 
 
- Alarm met de GSM-R uitzenden! 
- Kortsluitkabel* plaatsen 30 m opwaarts van 

stopsein dat werd overschreden. (versperde sectie) 
-       Afdekken ter plaatse 

 
Indien de hinder een beschadigde bovenleiding was, 

stroomafnemers nazien vooraleer je vertrekt. 

 
Op een lijn met seinen voor tegenspoor. (TS) 
 

      - Knipperen met de koplampen***. 
- Alarm met de GSM-R uitzenden 
- Stoppen! (zo dicht mogelijk bij hinder) 
- Eventueel toorts op 20m voor kop van 
eigen trein (in je bereden spoor) als 
koplichten niet knipperen. 
 
Bij hinder op meerdere takken van een 
vertakking: toorts gebruiken. (bediende van 
de beweging hiervan inlichten) 
 
- Kortsluitkabel* in nevenliggend spoor ter 
hoogte van kop van trein. (ten minste 30m 
opwaarts van het uitritsein van die sectie) 
bij spoorbreuk zeker altijd 2 kabels! 
 
- Afdekken van de hinder langs de kant  
vanwaar de eerste trein verwacht wordt. 
 
 
- Tweede kortsluitkabel* langs andere kant    
   op 10m van hinder. 
- Afdekken van andere rijrichting (TS) ter 
plaatse (**) 
 
 

 
      

Op een lijn zonder TS seinen. 

      - Knipperen met de koplampen***. 
- Alarm met de GSM-R uitzenden 
- geen max. stopremming 
- men rijdt verder tot 1500m   
   OF  aan eerste telefoon binnen die     
   afstand. 
- Eventueel toorts 20m voor kop van 
eigen trein (in je bereden spoor) als 
koplichten niet knipperen. 
 
 
- Kortsluitkabel* in nevenliggend    
   spoor ter hoogte van kop van trein. 
(kortsluitkabels enkel gebruiken in 
volle baan) 
 
- Afdekken van de hinder langs de 
kant  waar de 1e trein verwacht wordt. 
 
 
-     geen afdekking  voor TS 
      (reisweg is niet gesignaleerd) 
 
Trein met vaste rem gezien? >> Enkel 
Traffic control inlichten, zodat de TB 
kan stoppen met een matige remming. 

 
Dit wordt beschouwd als een hinder in 
het bereden spoor, (met vrijgemaakte 
sectie) daar de sporen niet meer 
kortgesloten worden. 
 
- Toorts 20m vóór de trein  
   in bereden spoor. (niet gebruiken als  
   je konvooi gevaarlijke of  
  ontvlambare goederen bevat) 
- Alarm met GSM-R uitzenden. 
- Kortsluitkabel* plaatsen achter   
  het ontspoord krachtvoertuig  
  in het bereden spoor. 
 
 
Als naastliggend spoor ook     
versperd is:  (artikel 3.4.3 toepassen) 
 
- eerst naastliggend spoor  
  afdekken ter plaatse (**) 
   
 

- dan met de beschikbare   
  middelen zowel eigen spoor   
  als andere rijrichting afdekken   
  ter plaatse  (**)  

   

 
Lekontdekker werkt (of abnormale 
drukdaling LAR). Remkraan neutraal. Bij 
luchtverlies > Vermoedelijke ontsporing. 
(> 0,3bar/minuut bij lekontdekker) 
-        Stroomafnemers neer, Stoppen 
- Knipperen van koplichten 

of toorts (op 20m) 
- Alarm met GSM-R uitzenden 
 
Na stilstand niet zeker dat de naastliggende 
sporen vrij zijn: 
 
Ter hoogte van de kop van de trein plaatst 
men in naastliggend spoor: (of sporen) 
 
- Kortsluitkabel*  
- Handstopsein + 3 klappers (200m) 
 
- Men neemt kortsluitkabel, 

handstopsein & 3 klappers mee terwijl 
men zich begeeft naar achtereinde van 
de trein om na te zien of de trein nog 
volledig is. 

 
Als het naastliggend spoor versperd is moet 
die hinder afgedekt worden volgens de 
regels van kunst. (Art. 3.4.2)  
 
HKM Trein is volledig als:   
- eindsein aanwezig (ook al is het gedoofd) 
OF 
- Nummer laatste voertuig stemt overeen 
met REBU & 
- LAR hangt in zijn steun &  
- Eindkraan LAR is dicht. & 
- Beugel in de trekhaak of kopbalk. 
Indien één van die 4 punten niet in orde is; 
Richtlijnen opvolgen van de bed. v/d bew. 

 

OPMERKING:   - Nadat de afdekking is uitgevoerd (en je niemand kon bereiken om de plaats van de afdekking te melden), de hinder bestaat nog en de rit hernomen wordt, moet men de koplichten laten knipperen tot je iemand kon bereiken.    
          - Aanrijden hinder op OW? � Werking Signalisatie nazien voor vertrek. 

* Een kortsluitkabel enkel in volle baan gebruiken, nooit op lijnen met stopmerkborden. Geen kortsluitkabel op L36 en 36N gebruiken! (OB Bericht 658) 
Wegnemen van de kortsluitkabel: (plaats van kortsluitkabel melden op E376, rubriek 46) (ook melden bij opmaak E377 indien de kortsluitkabel blijft liggen na vertrek) 
- de hinder niet meer aanwezig is. 
- een ander konvooi stilstaat (en geïmmobiliseerd) op het versperde spoor nabij de hinder. 
- Als de beveiliging verzekerd is door beheerde stopseinen en de verantwoordelijke van de beweging de bestuurder ervan ontslaat de kortsluitkabel te plaatsen. 
 

o Een hinder die niet door de TB werd afgedekt is pas opgeheven door de vervanging van het rood mobiel sein door een groene vlag. 
o Als de hinder wel door de TB is afgedekt (met een rood mobiel sein) is het eenvoudig wegnemen van die vlag voldoende                        De begeleidende bediende helpt alarm te slaan, het konvooi en de hinder af te dekken II.B.1 2.8.1 

II B 7 1.1 Een hinder is een onvoorzien gevaarlijke plaats die het spoorverkeer gevaarlijk of onmogelijk maakt. 
- Een indringing in het vrije ruimte profiel (bv: beschadiging bovenleiding, verplaatste lading, …) 
- Een slechte staat van het spoor (bv: spoorstaafbreuk, spoorslingering, …) 
- Een sneeuwbank, overstroming, verzakkingsgevaar, brand met veel rook, … in de omgeving van de 

sporen. Lekken van gevaarlijke goederen in een konvooi of een installatie nabij het spoor. 

II B 7 3 *** De koplichten laten knipperen zolang de beveiliging niet gewaarborgd is. + Controleren of ze knipperen. 

Bij elke hinder zo snel mogelijk contact opnemen met de verantwoordelijke beweging. Als bij het hernemen van de rit dat contact nog niet mogelijk was, laat de TB de koplichten knipperen tot de verbinding met de bediende mogelijk wordt. 
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DEEL IV VERDWIJNEN HOOGSPANNING 3kV & 25kV 
Bij HVR M4-M5: Pas als HS-Vmeter op 0 valt EN lamp –LTNS brandt 
 

IV B1 1.2 TIJDENS DE RIT 
 

- Tractiekruk op 0, HS-kringen uitschakelen.  
- Na 20 sec. HS niet terug: Stoppen met maximale remming en stroomafnemers neer. (voorbijgaande fout) 
- Vóór stilstand stroomafnemers terug op en bij stilstand nazien contact met rijdraad of eventuele beschadigingen. 
- HS keert terug = in dienst stellen, staat van alle stroomafnemers nazien en rit vervolgen.(> 10’stilgestaan? 10’ regel!) 
- Indien geen HS, stroomafnemers neerlaten. info inwinnen bij bed. v/d beweging.** (zijn richtlijnen opvolgen) 
 

 

IV B1 1.3 BIJ STILSTAND 
 

- Alle schakelaars openen van de hoogspanningskringen. 
- Nazien of stroomafnemer(s) in contact staan met de rijdraad en niet beschadigd zijn.  
- Stroomafnemer 1 minuut omhoog laten staan.  
- Als de HS niet terugkomt na 1 min:  ---  stroomafnemers neerlaten. En neergelaten houden. 
                                                             ---  in verbinding komen met bediende v/d beweging.** 
                 (zijn richtlijnen opvolgen) 
 

** - Indien geen contact met de bediende van de beweging mogelijk: max 2 maal om de 2 minuten stroomafnemers op. 
-    Geen HS na de tweede proef, stroomafnemers neergelaten houden. Elke verdere proef vereist toestemming van TS. 
-    Indien de TB de bediende v/d beweging niet kan contacteren binnen 7’: verdeler TS contacteren. IV B1 1.4 
-    7’ na het verdwijnen van de HS mag geen enkele proef nog worden uitgevoerd !!! 
 

IV B1 1.6 TIJDENS INSCHAKELEN HS-KRING  
 

- Depannage toepassen. Aan de aarde op een andere locomotief in het konvooi? 
- TB mag éénmaal de HS-schakelaar herbewapenen. (Bed. v/d beweging inlichten van verdwijnen HS door fout HL) 
- TB vraagt toestemming verdeler TS als bijkomende proeven of herbewapeningen nodig zijn om de fout op te sporen. 
= HLE loskoppelen, beproeven, OK? 1e voertuig aansluiten en beproeven OK? 2e voertuig aansluiten, enzovoorts. 
Bij MS: Op alle MR behalve 1: 3wegkraan sluiten, controleren HS. HS? Nog 3-wegkranen sluiten tot er 50% tractie is. 
- Indien niet toegelaten, of indien de fout niet te herstellen is > In nood. 
Bij het herhaaldelijk verdwijnen en terugkeren van de HS maximum dienstremming, bediende v/d beweging inlichten. 
 

VERMINDERDE HS IV B1 2   (als dit vertraging veroorzaakt bediende van de beweging inlichten) 
 

HS  <  2800V - JH: verboden te shunten in Serie/Parallel. 
HS  <  2400V - JH: max. naar serie gaan (+ shunten met HL). 
          - Elektronisch: stroomafname beperken zodat de HS boven 2400V blijft. 
HS  <  2100V    - Treinverwarming uitschakelen, tractie onderbreken tot spanning boven 2100 V stijgt. 
HS  < 19kV  tractie verminderen om spanning boven 19kV te houden. --- HL met JH: verboden te shunten. 
HS  < 18kV  tractie onderbreken en treinverwarming uitschakelen tot spanning boven 18kV stijgt. 
 

DEFECT HS-VOLTMETER OF RTN IV B1 6 
 

HS-voltmeter defect;  
-      Melden verdeler en inschrijven in de logboek. 
-      Dienst verder zetten als de nulspanningsrelais RTN in dienst is. Op lamp RTN letten! 
- De herstelling of vervanging van het krachtvoertuig dient ten laatste gebeuren de dag na de melding (zie logboek). 
- Als de HS-schakelaar (DUR) uitschakelt, en niet terug in te schakelen is; Reglementering verdwijnen van HS ↑ 
- Let op voor elektrocutie bij gebroken glas HS-voltmeter. Verboden aan te raken. 
 

RTN is afgezonderd; (I11) 
- Melden verdeler en inschrijven in de logboek. 
- Dienst verder zetten als de HS-voltmeter in dienst is.  
- HS-meter oplettend nazien 
 

HS-voltmeter is defect EN de RTN (en/of Panto) is afgezonderd; 
- Dienst verder zetten. Het krachtvoertuig moet ten laatste in het eindstation vervangen worden. (melden) 
- Bij HLE’s: Ventilatoren en de compressors bestendig in dienst, zodat hij het verdwijnen van de HS kan horen. 
- Bij Henricot-koppelingen: Uitwijken aan ROZ snelheden. (rit pas hervatten met werkende HS-meter op kop) IV.B1 
- Het verdwijnen van de HS kan ook vastgesteld worden door het verdwijnen van de tractie. 
- Als de HS-schakelaar (DUR) uitschakelt, en niet terug in te schakelen is; Reglementering verdwijnen van HS ↑ 

GEBRUIK STROOMAFNEMERS 
- Als een konvooi met opgelaten stroomafnemers in een zone van beschadigde bovenleiding heeft gereden, (hinder in 
bereden spoor) ziet de bestuurder de stroomafnemers na vooraleer hij de rit hervat. 
 

-De TB gebruikt de voorste 3kV stroomafnemer van de locomotief die hij bedient. 
- Beide 3kVstroomafnemers worden gebruikt als; 

• Bij het aanzetten van een goederenkonvooi tot 25km/u 
• Bij het samendrukken van de buffers. (zowel bij aan- als bij afkoppelen) 
• Op de hellende vlakken tussen Luik en Ans 
• Bij plotse hevige schommelingen van de trekkracht of bij uitschakelingen door ijs op de rijdraden. 

De tweede stroomafnemer wordt pas gelicht als de slingering van de rijdraad gestopt is bij het lichten van de eerste. 
Eerst de tractie onderbreken vooralleer de 2e stroomafnemer te lichten. 
De snelheid is beperkt tot 120km/u op 25kV lijnen en 130km/u op 3kV lijnen. (ook bij < 3HV’s tussen 2 HLE’s) 
Bij ijzel op de rijdraad en het rijden met 2 gelichte stroomafnemers is ook op de 3kV-lijnen de max.snelh. 120km/u 
Bij vriesdienst zowel de 3kV als de 25kV stroomafnemer om de 2u eens neerlaten en lichten. 
 

AARDEN 3kV IV.E 
De TB moet steeds 3 exemplaren bijhebben van het formulier E372 en ES505bis 

 

Verbreken van de spanning.  = laten openen van schakelaars zonder te aarden (3kv, 25kv, 1,5kv, …) 
De vraag wordt mondeling met het snelste communicatiemiddel overgemaakt aan Traffic Control of Verdeler TS 
De aanvrager deelt zijn naam en tel.nr mee, ook nauwkeurig de plaats waar hij zich bevindt. (nr bovenleidingspaal) 
 

Buitenspanningstelling = verbreken van de spanning + aarden   (25kV en 1,5kV mag niet worden geaard door TB) 
1) Als het nodig is de rijdraad dicht te naderen, vraag brandweer, redden van geëlektrocuteerde, risico reizigers, brand. 
2) Bij defecte stroomafnemer, in afwachting van gespecialiseerd personeel. 
 

HOE AARDEN? 
- Persoonlijk (telefonisch) met verdeler TS buitenspanning vragen met deel 1 van E372  

nr bovenleidingspaal geven “Procedure E372, aanvraag tot buitenspanningstelling van de bovenleiding” 

- Het aarden van de bovenleiding gebeurt normaal door een bediende infrabel, bij afwezigheid door de TB. 
- TS geeft de toelating om de bovenleiding te verbinden met de spoorstaven via telegram deel 2. Als: 

o Het gaat om een bovenleiding 3kV, in volle baan, in een zone zonder gevaarlijke punten. 
o Iemand moet de bovenleiding naderen dat een risico tot elektrocutie kan hebben. 
o helm & veiligheidshandschoenen. TB heeft afgelopen 3jr een praktische oefening gehad. 
o Ruim schakelen: spanning ook verbroken op nevenliggende sectoren en sporen. 

- TB vergelijkt de gegevens van deel 2 met die van deel 1, en herhaalt deze.  
- TS herinnert de TB aan de veilige volgorde van aarden. 
- Eerst een klauw op iedere rail bevestigen, dan de staak monteren en bevestigen aan de kabel. 
- De tester gebruiken (als hij doorbrandt; procedure stoppen, en tussenkomst personeel wordt verplicht) 
- Aan de rijdraad haken. (in de buurt van de vermelde bovenleidingpaal) en vastdraaien. 
- De buitenspanningstelling bevestigen aan de TS met deel 3 van de E372 

         -        ES505bis aanvullen en persoonlijk aan de leider der werken geven. (bv Brandweer commandant) 
 

!         Eerst de kabel aan de sporen bevestigen, dan pas de bovenleiding raken en aanhaken. (nooit omgekeerd) 
 

 

AARDING WEGNEMEN 
- ES505bis van de leider van de werken (of terugvragen) 
- TS herinnert de TB aan de veilige volgorde van aarding wegnemen. 
- De staak afhaken en tss sporen leggen. Vanaf dit ogenblik is de bovenleiding te besch. Als onder HS! 
- De staak demonteren en van de spoorstaven nemen. (de klauwen afnemen)  
- Persoonlijk aan de verdeler TS het terug onder spanning stellen v/d bovenleiding vragen, achterkant E372 

 

! Eerst de staak van de bovenleiding afhaken (en tss de sporen leggen), dan pas verbinding met de spoorstaven 
! ongedaan maken (de volgorde van bewerking omkeren is levensgevaarlijk)  
 

Ongevallen met elektrische schok 
- indien mogelijk de stroom onderbreken of laten verbreken. (voorkomen dat het slachtoffer dan valt) 
- indien mogelijk het slachtoffer van de stroom verwijderen. (zonder het slachtoffer zelf aan te raken) 
- Het slachtoffer hulp verlenen (reanimatie enkel toepassen als je dit kan, anders iemand waarschuwen die dat wel kan) 
- De hulpdiensten verwittigen, onzichtbare letsels zijn mogelijk  ( brandwonden minstens 15’ met koud water spoelen) 

S troomafnemers neerlaten 
O nmiddellijk stoppen 
S troomafnemers oplaten net    
  vóór de stilstand v/h konvooi 
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VERKEER MR B IV 3 B3 
SAMENSTELLING 
- Een trein van MR mag niet meer dan 12 rijtuigen bevatten. Alleen om te evacueren mag dit aantal overschreden 
worden. (indien niet elektrisch gekoppeld + stroomafnemers afgezonderd) 
- Als er meer dan 8 rijtuigen in de trein zijn met henricot-koppeling mag men:  
   niet naar S/P gaan beneden de 40 km/u en niet shunten beneden de 80 km/u. 
- Als er meer dan 8 rijtuigen in de trein zijn met FVEL5, en de EP-rem buiten dienst; dan remmen HVs boven de 8 
als afgezonderd aanzien. Indien dan een effectieve remafzondering moet gebeuren, is dat een bijkomende afzondering. 
- Als men 6 MR (6*2) heeft met JH, moet men op één van de MR de tractie afzonderen, SA openen. (“MS=HV”)** 
- Om 160 te mogen rijden zijn minstens 3 voertuigen vereist. (6 rijtuigen bij snelheden boven 160 km/u) 
 

50HZ detectie 
- branden lamp 50 HZ = TB licht verdeler TS in van de plaats waar het zich voordeed. (ook melden in logboek) 
- Indien 50HZ detector buiten dienst op HL = Rit verboden. 
 

IV B3  3 VERMINDERDE TREKKRACHT 
- Zodra men een verminderde trekkracht vaststelt moet men:   
         - proberen boven de 60 km/u te blijven rijden ----- bij de eerste gelegenheid depanneren.   
         - als dit niet kan of de 60 wordt niet bereikt binnen 2 min. ----- stoppen en depanneren. 
            Men is in nood als men niet kan depanneren.  
-    Geen 50% Tractie ���� In Nood.  
- Bij verminderde trekkracht bij MR met Henricot-koppeling; verboden te shunten onder de 80km/u. 
- Defecte motoren moeten afgezonderd bij eerste gelegenheid of ten laatste bij verandering van rijrichting.  
- Als 2 v/d 4 motoren zijn afgezonderd is het verboden in serie te blijven. (BIJ MR MET JH) direct naar S/P. 
 
MR MET JH (minstens één in de samenstelling) TABEL VAN VERMINDERDE TREKKRACHT 
Lijn : 24, 34, 36A, 36C, 43, 44, 60, 96, 112, 118, 124, 140, 144, 147, 161-162 en 161 D. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AANKOPPELEN MS 
Henricot; 

- Het eerste aangekomen treinstel voert het tegenrijden uit. Uitgezonderd wanneer dit met reizigers bezet is 
en het tweede aangekomen treinstel ledig is. Dan voert het 2e aangekomen treinstel het tegenrijden uit. 

- Veiligheidsafstand (1 meter) 
- Stuurpost op stel dat blijft staan buiten dienst. (RR max. aansluiten, remkraan buiten dienst, knop REM op) 
- De deuren van het motorstel dat de koppelingsbeweging uitvoert moeten gesloten zijn 
- Op bevel van de rangeerder de koppeling uitvoeren met een lichte schok. 
- Op bevel van de rangeerder een tractieproef achteruit. 
- Als de tractieproef voldoening geeft, deuren lossen, stroomafnemers neer. 
- De remproef gebeurt nadat de rangeerder de leidingen heeft gekoppeld 

GF; 
- Het eerste aangekomen stel laat stroomafnemers 3’ vooraf neer. 
- Het laatst aangekomen treinstel voert het tegenrijden uit. 
- Veiligheidsafstand (1meter) Stelt EP-rem buiten dienst. 
- De koppeling 1km/u uitvoeren (rode eindseinen behalve bij MR08). 
- Deuren lossen na het koppelen en branden v/d controlelamp koppeling. 
- Remproef 

    Zowel bij aankoppelen als ontkoppelen moeten de deuren gesloten zijn. 

IV G TREINVERWARMING 
- De treinverwarming in dienst van 15 september tot 31 mei. 
- Buiten deze periode op aanvraag van de treinchef met TC286 of M510. 

                  - Zij mag pas worden opgezet als men min. 5 bar heeft in de voedingsleiding. 
HLE: 

- Altijd koppelen, HS voeding moet opstaan zodra de HL is aangekoppeld. 
- Bediende belast met het koppelen krijgt de RIC sleutel (van alle HL’s), als bewijs van geen spanning. 
- Als de bediende de RIC sleutels niet opeist en in beslag neemt, gelieve dit te melden op je verslag 
- Bij verlies v/d RIC sleutel melden op M510 en logboek. (pas vertrekken na inlichten bed. v/d beweging) 
- Een RIC sleutel kan niet vrijgemaakt worden; 3-wegkraan panto afnemen en HS zelf ontkoppelen. 

& Visueel nagaan of alle stroomafnemers neergelaten zijn.          (koppelen is verboden) 
- Stationsinstelling pas verlaten na het terugkrijgen van de RIC sleutel(s), anders BVB inlichten en op M510. 
- Als de groene lamp niet oplicht bij het aarden; 3-wegkraan panto afnemen, dan mes op ‘geaard’ plaatsen. 

- Op iedere HL die de HS-voeding niet verzekerd opgenomen in HKV moet de verwarmings sleuteldoos in  
   dienst staan, anders plaatst men de HS aan de massa !!! 
- Bij verlaten HLE die aan het treinstel gekoppeld blijft (of op voertuig staat): RIC in dienst laten! 
-        Bij TD en zowel aan kop en staart is een HL opgenomen ----- verwarmingskoppelaars moeten langs  
         beide zijden worden geplaatst en beide scheidingsmessen moeten “in dienst” worden geplaatst. 
-        Bij DT 2de HL verzekerd de HS (HL aan stel gekoppeld), de koppelaar wordt niet geplaatst tussen de HL’s. 
-        In TS verwarmingskoppelaars tss HL’s zelf plaatsen, beide scheidingsmessen “in dienst” & kop-HL levert HS 
IV G 3.7 Verboden treinverwarming (3kV) in dienst te laten bij: 1 rijdraad (tenzij buiten een bundel bij V > 5km/u) // 

aanzetten op de lijnen met grote hellingen bij V < 25km/u // als de DUR open is / VL < 5bar / HS < 2100V 
 

VRIESDIENST 4.4 2 
Om de 2u; 

- Neerlaten en oplaten stroomafnemers. (ook stroomafnemers van andere spanningen) 
- Beproeven elektropneumatische ritwisselaars 
- Werkingsproef van de remmen. (blz 35A) 
- Beproeven AWI 

Voorverwarmen reizigersafdelingen bij buitentemperatuur < 10°C  
 

VERKEER HL ALGEMEEN 
- Koppelingskabels tss de HL’s bij TS moeten gekoppeld worden door de TB.  5 III 
- In een konvooi is het aantal elektrische locomotieven beperkt tot 2.  
- 3 HL’s enkel toegelaten bij; evacuatie HKM of de hellende vlakken Luik-Ans,  
   tabel toepassen voor de 3 paren van de HL. IV B2 1 Aantal HL als HV is onbeperkt (>160km/u: maximum 1) 
- Bij verkeer in TS moet een 2° TB plaatsnemen in STP op kop. (indien 2e bestuurder aanwezig) IV B2 1.1 
- Bij verkeer in DT, snelheid met 10 km/u overschreden, 2° TB geeft noodremming. II.B.1 2.7.3 
-      In DT of TS (of bij 2 stroomafnemers gelicht van 1 HL) is de snelheid steeds beperkt tot 120 km/u. op 25kV.*** 
-      In DT of TS (of bij 2 stroomafnemers gelicht van 1 HL) is de snelheid steeds beperkt tot 130 km/u. op 3kV. *** 
        *** tenzij als er min. 3 rijtuigen tss de 2HL’s zijn. IV B2 4.2 
-         Bij TD de tractiekoppelaars plaatsen als op de dienstfiche een A of  Z achter treinnummer staat.        
-         Nooit kabels plaatsen bij TD-stel tussen een 2e (en eventueel een 3e) HL.  
-         Bij TD: Geen HL op sleep tss HL en HVR. – Bij TD: Geen 2 in TS HL’s bedienen vanuit HVR. 
- Rit met verminderde tractie traffic control verwittigen ( 50% tractie = 50% max last trekken). 
- 2HLE = max 190kN trekken, (250kN om in nood blijven te vermijden.) (vanuit I11 of M6, zie tabel hieronder) 
- 3HLE = max 800A en max. serie+shunt. - Max 80km/u -  max 60km/u indien er DMT loc in dienst is. IV B2 2.2 
-  Bij HKV moeten er zich minstens 5 rijtuigen bevinden tss lichterloc’s aan staart en andere HL’s. IV B2 1.3 

 

Het gebruik van de onafhankelijk bediende dynamische rem is 
verboden in zones < 40km/u 
 

     TD-stellen vanuit I11 of M6 HVR de motorkracht beperken; 
    

 
 
 
 

 1HLE in dienst. 
2 HLE’s in dienst, gescheiden 
door minstens 5 voertuigen. 

2 HLE’s in 
dienst. 

Wissels Max 150kN Max 75kN 

Overig Max 260kN Max 130kN 
 

Motoren BD    1 MR           2 MR          3 MR        4 MR        5 MR       6 MR 
 

2 
4 
 

6 
8 
10 
12          Geen beperkingen   tussen 2 aanzettingen -- 5 min wachten*          10 min wachten tss 2 aanzettingen*        verkeer verboden  * Als de TB aanzienlijke vertraging voorziet; 

bediende v/d beweging inlichten. 

** Op voertuig plaatsen MS 
(henricot): 

- Zoals verlaten MS 
(schroefrem los) 

- SA op “0” 
- “MS=HV” in logboek 
- Tractiemotoren afzond. 

(messen horizontaal) 
 

Op voertuig plaatsen HL: 
- Zoals verlaten HL 

(immobilisatierem los) 
- Koppelaars ev. wegnemen 
-  “HL=HV” in logboek 
- Verwarmingsschakelaar in dienst! 
- Tractiemotoren afzonderen 

(Bij Type 23,28 enkel M3-4) 
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VERLATEN MR 4.6 
- gele handrem vast. (of parkeerrem) (met pneumatische rem 50% vast) 
- Hoofdreservoirs op maximum druk. 
- hulpreservoir vullen, stiftkraan sluiten. 
- verrichtingen veranderen stp uitvoeren. (behalve kering JH) Nazien of geen lamp foutmelding is blijven branden. 
- verlichtingslampen doven, deuren bagageafdeling sluiten, deuren en vensters stuurposten sluiten. 
- uitwendige nazichten  (koppeling, draaistellen, remblokken, …) 
- Visueel nazien of de stroomafnemers de bovenleiding hebben verlaten. 
 

VERLATEN HLE 6B3 
- voedingsreservoirs vullen en stiftkraan sluiten. 
- Hoofdreservoirs op maximum druk. En afzonderingskranen hoofdreservoirs sluiten. 
- (50% pneum. remmen) gele schroefrem aansluiten, buffers ontspannen, Drukdaling LAR (IIIz) en daarna ledigen. 
- verrichtingen veranderen stp uitvoeren. (behalve kering JH)  - ruststand JH nazien (0 – 00) 
- verlichting doven, deuren en vensters sluiten 
- Bij verlaten HLE die aan het treinstel gekoppeld blijft (of op voertuig staat): RIC in dienst laten! 
-         uitwendige nazichten  (stoot- & trekorganen, koppeling, merktekens wielbanden, draaistellen, remblokken, …) 
-         visueel nazien of de stroomafnemers de bovenleiding hebben verlaten 
-         kopkraan LAR HL openen indien deze aan het konvooi blijft, en open laten. 
 

AANKOPPELEN HL 
- Veiligheidstilstand (enkele meters), 2 stroomafnemers op bij HLE, bevel rangeerder afwachten**  
- Na het tegenkomen moet LAR volledig worden geledigd voor de rangeerder aankoppelt. (of de TB zelf bij HKM) 
- De rangeerder dient in het bezit te zijn van alle RIC sleutels vooraleer de treinverwarming te koppelen! 
- Aanhaken (= mechanische verbinding) daarna remverbinding, elektrische en treinverwarming. & openen eindkranen. 
- Ontdubbelde leidingen en kabels worden maar aan één zijde gekoppeld.  Bij voorkeur aan dezelfde zijde 
- De TB is zelf verantwoordelijk voor:   - keuze slangen en kabels tussen HL en eerste HV.  
                                                                 - keuze slangen en kabels en stand eindkranen tussen de HL’s onderling.  
- In treinschakeling (TS) Met HL’s achter elkaar moet ook de RR gekoppeld worden. (paars) 
- In treinschakeling (TS) Met HL’s achter elkaar moet de TB de koppelingskabels zelf plaatsen. 
 

AFKOPPELEN 
- HL: De remmen lossen om de buffers te ontspannen. Niet met de vulstand! 
- HL: Eerst de kabels van de elektro- pneumatische bediening afkoppelen. 
- HL: de rangeerder ontkoppelt pas de treinverwarming als hij in het bezit is van alle RIC sleutels. 
- HL: Dan de kranen sluiten en de slangen ontkoppelen. Als laatst mechanisch afhaken 
- HL: De eindkraan van een konvooi wordt in de open stand gelaten. (immobilisatie) 
- MS: Ontkoppelen vanuit stel dat laatst zal vertrekken, na bevel van rangeerder** (en licht deuren) 1m achteruit. 
 

** niet bij GF koppeling           Zowel bij aankoppelen als ontkoppelen moeten de deuren gesloten zijn. 
 

KLEUREN V/D LEIDINGEN NMBS MATERIEEL 6.B.1 
-   W I T      - UIC. voedingsleiding (9bar.) (kruis op de kop) (VL)  - ORANJE: HD-rem 
-   ROOD  - NMBS voedingsleiding (9bar.) (VL) (Bij Henricot-koppelingen) - BRUIN: remcilinders 
-   ZWART - Leiding van Automatische Rem (5bar) (LAR)  - BLAUW: bedieningsleiding 
-     PAARS - Leiding Rechtstreekse rem (RR) (koppelen bij TS achter elkaar) - GROEN: controleleiding 

 De niet gebruikte slangen en kabels moeten in hun steun zitten - GEEL: stroomafnemers 
RANGEREN 
Bij rangeerbewegingen moet de LAR gekoppeld worden in volgende gevallen:  

- Aan perron brengen of uitwijken van ledige HKV.  
- Bijvoegen van voertuigen aan een trein die reeds bezet is door reizigers. 
- Rangeerbewegingen met HV’s die reeds door reizigers zijn bezet. 
- Rangeerbewegingen HKV in hoofdspoor. 
- Rangeerbewegingen op hellingen > 10mm/m of met stellen met massa >1500ton 
- Gevallen voorzien in een lokaal consigne.  

RIJDEN OP EEN OVERSTROOMD SPOOR 4.1  7 
Een krachtvoertuig mag over een overstroomd spoor rijden op voorwaarde dat; 

- De dienst infrastructuur de stabiliteit v/h spoor bevestigd heeft. 
- Het waterpeil niet hoger dan 10cm boven de spoorstaaf staat 
- De snelheid beperkt is tot 5km/u 

DEEL VI 
REMMING 6.A 

- De remming moet worden begonnen vóór het waarschuwingssein. (bij + maximumsnelheid konvooi) 
- Bij de eerste remming volgend op het vertrek v/d trein moet de TB zeer voorzichtig zijn en vroeger remmen. 
- Bij het afkoppelen van sleeplocomotief of voor veranderen van ritzin (TD-stel) is de vulstand verboden. 
  Men zal wel LAR hervullen om de buffers te ontspannen. (de vulstand is ook verboden bij remkoppeling) 
- De remming vergroten bij het uitvallen van de EP-rem 
- EP- rem moet beproefd worden na het aankoppelen van HL en na beëindigen van de remproef. 
  Een drukdaling geven van 1,5 bar, als nu de zoemer werkt is EP-rem defect. (afzonderen, EP-kabel ev. verwijderen) 
- De spuiklep op de HL mag niet gebruikt worden:  
         - Als HL een dynamische rem heeft die daardoor uitgeschakeld wordt (21, 27, 11) (SV’s openen dan onder belasting) 
         - Bij noodremming. 
         - Bij immobilisatie van de trein. 
         - Bij een trein van locomotieven. 
         - Tijdens de vulstoot. 
 

- De afzonderlijke dynamische rem mag niet gebruikt worden 
-       in wissels en bochten van 40km/u of lager. 
 

         DE LEKONTDEKKER 6A.2.7.4 
- De remproef mag pas beginnen als de lekontdekker gestopt is met werken. 
- Als tijdens de rit de lekontdekker werkt:  
         - Remkraan neutraal zetten. (indien geen TBL1+ zonder update) 
         - Nazien manometer LAR 
         - Als de drukdaling groter is dan 0,3 bar/min. - max. remming geven. (vermoeden van ontsporing > KNAP) 

- De oorzaak opsporen.   (blz 16A) 
- Bij klaarmaking: lekontdekker v/d SP waaruit je vertrekt niet in goede staat*: toelating verdeler tot 1e depannagepost 
         - Onderweg stukgegaan > de rit vervolgen met verdubbelde aandacht op de LAR. 
         - Tractieverdeler inlichten (met ATLAS-systeem), het euvel moet binnen de 24u hersteld zijn. 
* De lamp mag defect zijn, de zoemer moet werken. 
 

BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN 
Wanneer atmosferische omstandigheden het waarnemen van seinen bemoeilijkt; Snelheid beperken! (ber.577) 

 

1) Lange afdalingen: 6.A  4.1 
         - Alleen de dynamische rem gebruiken voor het regelen van de snelheid indien mogelijk. 
         - Als men een remming (min.1,2 bar) moet geven: Een behoorlijke snelheidsdaling veroorzaken (15 a 20km/u)  
           Zodat de volgende remming pas moet gebeuren nadat de LAR terug op regimedruk is. (min. 90 sec.) 
         - Niet een constante snelheid trachten te behouden.  
         - Nooit rijden met bestendig druk in de remcilinders. (trapsgewijs remmen) 
2) Besneeuwd spoor: 6.A  4.2    4.4 3 
         - Voor het vertrek van losse HL. de doeltreffendheid van de rem nagaan. (tractioneren met rem vast) 
         - Een pneumatische remming geven om de 10 min. (om de 20’. bij HKM) en voor het begin van een afdaling.  
         - Sneeuw en zichtbaarheid < 200m: max 20 km/u op lijn 0 (van FMBN tot SIII, & van FMBZ tot L28/3 Y.Kure) 
         - Verboden een niet beschadigde HL met JH te slepen als voertuig. 
         - HLE 23 en break: knop sneeuw. Andere HL met gevent. aanzetweerstanden: bestendig 50A tractiestr. (S) 
         - GF-koppeling voor het koppelen sneeuw & ijsvrij maken; bediende in bezit van beide keerkrukken !!! 
3) Maatregelen bij slechte adhesie: 6.A  4.3 
         - Vroeger beginnen remmen. (met matige remaansluiting) 
         - De snelheid beperken. De veiligheid gaat voor de regelmaat! 
         - Met tussenpozen Zanden tijdens het remmen. (niet in de wisselstraten, anders seinhuis inlichten) 
         - Harder remmen als het anti slip in werking komt of als de wielen glijden. 
         - Noodremming geven bij dringend gevaar. 
4) ijzel op bovenleiding 
         - regelmatig de staat van de koolslepers nazien (bij voorziene stilstanden) 
         - om de 20km van stroomafnemer wisselen. 
         - Bij schommeling in de trekkracht: tijdelijk 2 stroomafnemers lichten, maximum 120km/u. 
 (tijdens de rit altijd eerst de tractie onderbreken vooraleer een 2e stroomafnemer te lichten) 
5) dooi 
         - 15’ voor het in dienst stellen van de tractiemotoren de ventilatie laten draaien. (altijd van 1/11 tot 31/03) 
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REMKLEMMING  ���� EERST VULSTAND ����STOPPEN OP GUNSTIGE PLAATS MET MATIGE REMMING 
Een TB moet aandacht besteden aan een abnormale toenamen van de rijweerstand en drukdaling van de LAR die hij 
zelf niet heeft veroorzaakt. De neutrale functie activeren om de belangrijkheid v/h luchtverlies na te  gaan. VI A 1.4 
Indien de lamp ‘fout lossen’ brandt terwijl er geen remming werd bevolen : vulstand, als de lamp niet dooft : schouwen 
Indien de lamp ‘fout aansluiten’ blijft branden met LAR<4,5bar: stoppen : FIL(of noodremstand) : verdelers opsporen 
MR08: lokaliseren via TTD. Lamp afgezonderde rem zonder dat gedaan te hebben: stoppen & nazichten uitvoeren. 
HLT 6A.6.2  6A.6.3 REMKLEMMING OP GESLEEPTE VOERTUIGEN. �EERST IMMOBILISEREN 

v Spuien van de remuitrusting. (als de overlading is uitgewerkt) 
v Nazicht immobilisatierem. 
v Tweede remklemming = afzonderen. Bij gevaarlijke producten (of schutwagens) onmiddellijk bij 1e 
v oververhitte wielen of verschoven wielband = onmiddellijk afzonderen. (ook tractiemotoren) 
v Na afzondering van verdelers altijd daarna weer volledig spuien. (visueel lossing nazien) 

- Indien de rem niet kan gelost worden = in nood – HKM: nrs afgezonderde HV’s inschrijven in remmingsbulletin. 
- Bij iedere remklemming nagaan of er geen sprake is van een oververhit wiel (60km/u) of een verschoven wielband. 

 

MOGELIJKE OORZAKEN OP MOTORSTELLEN MET FVEL5 REMKRAAN. HLT 6A.1  6A.3 
1) Automatische rem. 

- Druk in de LAR moet 5 bar zijn, drukverlies? 
- Schakelaar Faiveley-doos nazien. 
- Afzonderingskraan voedingsklep FVF2 moet open staan. 
- Kraan EMV420 positie “bliksem”, zo-nodig op “P” zetten. 
- Overlading? Opeenvolgende remmingen & remlossingen geven met de EP rem. 

2) Rechtstreekse rem. 
- Is enkel mogelijk door lucht in de rechtstreekse rem. (van een anderen RR?) (kranen tussen rijtuigen) 
- Luchtontsnapping in de remkraan, druk manometer nazien. 
- Luchtontsnapping in de klep halve koppeling. 

3) EP. Rem. 
- Er is iets mis met de treindraden. 
- EP. Schakelaar op remkraan uitzetten. (d021 in elke stp) 

4) Mechanisch. 
- Het lossen van de remregelaar gaat gepaard met het ontgrendelen dwz ring uittrekken. 

OP LOCOMOTIEVEN. 
- Spuiklep bedienen. 
- Werking antislip nazien.  
- Remkranen van de niet bezette stuurpost nazien. 
- Verdeler afzonderen, afzonderingskraan LAR of afzonderen hulpreservoir. (melden tractieverdeler) 
- Mechanische aard, SAB regelaar. 

OP IMPULSREMKRAAN. 
- Spuien. 
- Schroefrem nazien. 
- Verdeler afzonderen. 
- Mechanische aard. 

LEK OPSPOREN HLT 6.2  2 
FVEL5 remkraan:  - Stroomafnemer omhoog laten; compressoren in dienst. 

- Elektrisch en pneumatische maximum aansluiten. 
 - Immombilisatierem in stuurpost aansluiten. 

HL en FBA104: - IIIz of FIL   (bij impulsremkraan zonder FIL: 5” in remstand, egalisatiereservoir controleren) 
 - controleer de stabiliteit in de LAR < 3,5bar & immobilisatierem aansluiten. 

  - Eens lek gevonden: impulsremkraan in noodremstand.                                                             NA DE HERSTELLING: 

De continuïteitsproef moet in ieder geval uitgevoerd worden telkens de LAR werd onderbroken. 
Bij een pneum. remklemming op 1 van laatste 3 HV moet men de continuïteit van de LAR nazien (D of E proef). 

 

- E proef zonder bediende, beschouwen als gebrek aan continuïteit, max 40 km/u tot aan het eerste station. (E376) 
- D proef zonder bediende: TB gaat naar achteren en opent de eindkraan van de LAR gedurende 10 sec. 
          TB moet een bestendige luchtontsnapping horen. Is dit niet zo, dan de gebreken opnieuw opsporen. 
- De snelheid berekenen volgens de afgezonderde remmen.  
- Bij gebrek aan continuïteit: uitwijken 40km/u naar het eerste station. Daar continuïteit van de VL controleren. 
 

STICKERS TC431.1 kleven 6.6 
Deel A en B bij elk (HV/HL) remincident*:  - Deel A op het verslag M510 (binnenkant, bij rechtvaardiging incidenten) 

- Deel B op het voertuig (bij HL in de logboek) 
Deel A en C bij elke remafzondering:  - Deel A op het verslag M510 (binnenkant, bij rechtvaardiging incidenten) 
    - Deel C op HV (rond afzonderingskraan verdeler) (Bij HL op de deur) 
* remincident = defect bediening remuitrusting; gebrek continuïteit LAR; dichtheidsproblemen LAR; onvoldoende 
remvermogen; remklemmingen; defect aan de pneumatische ophanging. 

REM REIZIGERS. 6.B.3 
NORMALE TOESTAND        Minimum vereist rempercentage (tot 15 voertuigen) 

120km/u = 102% RP nodig 140km/u = 110% RP nodig 160km/u = 125% RP nodig 200km/u = 135% RP nodig 

Bezette HL = remregime R (indien HD-rem in dienst), andere HL’s = regime P voor berekenen rempercentage. 
Minimum samenstelling:  
- HKV tot 160km/u;  Per HL 3 voertuigen.  (Een voertuig KAN ook een HL op sleep zijn.) 
- HKV tot 160km/u;  Aantal HL als HV meegegeven is onbeperkt.  
- HKV > 160km/u: minimum 6 rijtuigen 
- HKV > 160km/u: maximum 1 HL in het konvooi   Geen HL als HV’s toegelaten 
- indien geen minimum samenstelling bereikt: beschouwen als trein van HLs = 100km/u 
ABNORMALE TOESTAND 

      Verboden op L36 Ans-Luik, L25 Luchtbal-FN, L25/27 FBC-FN beide richtingen, ROZ verboden op i≥18 
         Verboden op de lijnen hieronder vermeld (in nood) || verboden op i≥18, (5 a 10 km/u  op de lijn 0) 

Op lijnen 44, 112, 132, 140, 161(D) berekende snelheid delen door 2, maximum 40km/u (niet bereikt of<35%: in nood) 
          N-Z-verb, L36, ; Berekende snelheid in remregime P > 100 km/u: 40 km/u, anders 25km/u min. remp. 35% 

+ op L36 en NZ-a’pen: moet min. ½ van de HVs geremd zijn. Niet afrijden 1e HV afgez. Niet oprijden laatste HV afgez. 
Afzonderen rem: snelheid bepalen; stickers kleven per HV; contradictoire proef in eindstation*, dienstremming** 
Bij verminderde snelheid: Traffic control & HW inlichten + aard incident en plaats HV, volgfiche aanvullen (opm.) 

 

- De max. snelheid wordt bepaald met tabel in bijlage 6 = herberekenen geremde massa. (of de tabel hierboven) 
- Massa (= werkelijke last, beladen toestand) en Geremde Massa gesleept HV (en HL’s): op TC286 van Boordch. 
- Massa en Geremde Massa HL: zie bijlage 7 van deel 6, Blz 38B (of opschrift op buitendeur HL) 
- Bij Geremde Massa hoogste waarde op dwarsligger HV nemen, maar nooit een rood getal of Mg-rem (magneet) 
- Indien Afgezonderde G.Massa niet gekend: 20ton per as nemen. (Bij dubbeldek rijtuigen; 95ton per HV!) 
- [GM (HV) + GM (HL) – Afgezonderde G. Massa] gedeeld door [M (HV) + M (HL)*] x100 = rempercentage  
- * Totale Massa konvooi (HV+HL) naar boven afronden (deelbaar door 10) Het berekende percentage naar beneden. 
- Als de tabel geen snelheid meer geeft (RP < 25%) is men in nood. Evacueren stapvoets mag tot eerste station, als 

dit veilig kan gebeuren. (oordeel TB), niet op lijn 0 of hellende lijnen (i > 18) (dan is men in nood). 
- Bij locomotieven met draaistel wordt per afg. bogie de geremde massa & de toegelaten snelheid door 2 gedeeld. 
-        Meer dan de helft v/d rijtuigen spuien; trein immobiliseren!  
-        Bij een tweede remklemming op hetzelfde HV: afzonderen + spuien. (M5m spuit automatisch na afzonderen) 
- Bij een remklemming op heet wiel of verschoven wielband; onm. afzonderen + spuien (bij motoras: tractie afz.) 
- Kan men een rem niet lossen? � In nood. 

In station van herkomst afgezonderde HV’s uitzetten, behalve op bevel O/SCHT. Niet aan kop of staart! 

- Bij een trein van meer dan 8 HVs met FVEL5 en met de E-rem buiten dienst; het aantal HVs boven de 8 
worden als afgezonderd beschouwd. (!! Effectieve afz. als bijkomende afz. beschouwen !! Waar die ook is)  

   * Bij iedere remklemming op 1 v/d laatste 3 HV’s (kan HL zijn): continuïteitsproef (D/E) vóór de rit te hernemen. 
 Continuïteitsproef = Remproef type E bij MR // type D bij gesleepte treinen. (zoniet: geen continuïteit LAR) 

- Eerste voertuig afgezonderd: maximum 40km/u tot uitwijkstation. (herschikken) handrem eerst testen! 
v Verboden op de hellende lijnen naar beneden. 
v De immobilisatierem moet werken, zo niet in nood! 

Verdelers op SleepHL telkens spuien idpv afzonderen, toch afzonderen = GM aftrekken en nieuwe snelheid berekenen. 
- Laatste rijtuig is afgezonderd:          (vooralleer 1 v/d 3 laatste rijtuigen te spuien, koppeling nazien) 

v Snelheid bepalen en Traffic Control hiervan verwittigen. (en volgfiche, en HW, …) 
v Bediende aanwezig om immobilisatierem te bedienen. (immobilisatierem eerst testen!) 
v Geen bediende of handrem = snelheid volgens berekening tot 1e uitwijkstation. (herschikken) 
v Continuïteitsproef.                             (op de hellenden lijnen is de rit verboden.) 

- Gebrek aan continuïteit LAR, max 40 km/u . Rekening houden met aantal als afg. te beschouwen remmen. 
v Na het herstel van continuïteit: Remproef D of E   (laatste HV ook afgezonderd? Zie hierboven) 

Afzonderen van de dynamische rem, EP-rem of magneetrem heeft geen invloed op geremde massa 
** Na elk remincident, een dienstremming uitvoeren om de doeltreffendheid van de rem te testen. HLT6.1 6 

Bij wijziging samenstelling of nieuwe treinnummer: Nieuwe TC286    En een nieuwe VG  Let op: 10’ Regel 

100km/u 90km/u 80km/u 70km/u 60km/u 20km/u 
≥92% RP nodig ≥72% RP  nodig ≥54% RP  nodig ≥45% RP  nodig ≥35% RP  nodig ≥30% RP  nodig 
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REM GOEDEREN. 6B.4 
   NORMALE TOESTAND. 

Eens bijna op snelheid gekomen voor je een dienstremming uit (snelheidsbeperking van min.20km/u) 
1) Toegestane snelheid op de lijn 0, 25/27 en 36. 

- 50 km/u voor HKM P100 of P120 
- 25 km/u voor de andere HKMs. 
- Verboden als rempercentage lager is dan 35%. 
- Bij Afzonderen van een rem; De snelheid behaald uit de tabel gedeeld door 2, maximum 40km/u 
- HKM-G en HKM-P met rempercentage < 110% max 40 km/u op lijn 25/27 FBC-FN-FLB 

                                          

2) Lijnen met gering verkeer. 
v Max. 40 km/u.  
v Afzonderen rem volgens tabel, 20 of 40 km/u. 
v Laatste wagen niet geremd max. 20 km/u. 

3) Remregime 
G:  

• HKM-G 
• HKM-P met massa > 600ton 
• HKV > 20 rijtuigen 

        Remregime P, (of R) in de andere gevallen. In P: maximum 2 afgezonderde voertuigen (niet de laatste) 
 

   ABNORMALE TOESTAND 
1) Abnormale werking van de rem. 

v Pneum. remklemming 1 v/d laatste 3 voertuigen = continuïteitsproef D. 
v Gebrek aan de continuïteit LAR: max. 40 km/u. 
v Werking ontsporingsdetector = zie onverwacht leeglopen LAR en nadien controleren en 

toestel herbewapenen Een tweede ontijdige werking =afzonderen 
v Automatische rem of verdelers afgezonderd op HL = 40km/u en uitwijken. (= 1e HV) 
v Remklemming op HL: steeds spuien, pas heel uitzonderlijk afzonderen. 
v Remcilinders afgezonderd op sleep HL = GM aftrekken en nieuwe snelheid berekenen. 
v Snelheid op remmingsbulletin mag je zelf verlagen, nooit verhogen; dan nieuwe E287 
v Laatste wagen niet geremd: melden aan Traffic Control. Schikken naar bevelen. 
v [GM HK+HL – Afgez. GM] / [MassaHK+ MassaHL] x 100 = remperc.  

Massa mag je naar boven afronden. Als de afgezonderde GM niet gekend is; 20t per as. 
Automatische aanpassing ledig/beladen op HV? altijd de hoogste waarde nemen.  

De alternatoren nooit wijzigen bij overgang van een ander remregime na herberekening 
* op baanvakken met aangepaste signalisatie. *in Nederland G80 = 54% rempercentage vereist. 
 

2) Immobiliseren van de trein  
v Aansluiten persluchtrem en het aansluiten van alle schroefremmen op de HL. 
v 1op 6 Schroefremmen  in volle baan (1op4 op de hellende lijnen, uitz. 1 op 3) (*blz34A) 
v Niet in volle baan; door aangestelde bediende. + immobilisatierem, kopkraan LAR open 
v Voor de ontkoppeling; eindkraan LAR op kop van het stel volledig openen en open laten 

 

EVACUATIE MET GOEDERENTREINEN. 
v Opdrukken aan 20 km/u. 
v 60 km/u afwaarts opdrukken, HL op kop levert voeding voor rem en bediening de rem. 
v Als er geen snelheid meer kan worden bepaald door berekening of door middel van de tabellen, dan mag de trein 

stapvoets uitwijken op initiatief van de bestuurder in functie van de resterende geremde massa. 

REM LOCOMOTIEVEN 6B.5 
NORMALE TOESTAND                Bij voorkeur de Automatische rem gebruiken 

 

1)  Max. snelheid HL. 
Max. snelheid HL, zie tabel losrijdende HL (blz 38B) of in de stuurpost. (in geen enkel geval  hoger dan 120 km/u) 
Losrijdende HL = remregime P !!! 
 Refertesnelheid van het baanvak 

100 km/u 90 km/u 80 km/u 
Toegelaten max. 
snelheid HL of 
trein van HL’s: 

> 100 km/u (typ 13) 100 km/u 90 km/u 80 km/u 
= 100 km/u 90 km/u 90 km/u 80 km/u 
< 100 km/u 70 km/u 70 km/u 70 km/u 

 

Op de lijn 0, 25/27 FBC-FN-FLB en 36. 
- 50 km/u als HL max 100 km/u mag rijden. 
- 25 km/u als HL minder dan 100 km/u mag rijden. 
- Verboden als 1 remcilinder is afgezonderd op losrijdend HLR. (rangeerloc) 

 

2)       De trein is samengesteld uit HL’s (ook DT of TS). 
- De laagste snelheid van de HL’s in het konvooi, Max. 100 km/u. 
- Samenstelling met (type 20 of 26 of met) 3 HL’s: max. 80 km/u. 
- Trein van locomotieven: Remproef type A 
- Automatische rem v/d laatste HL moet in dienst zijn. 
- Remproef  vóór eerste vertrek bij HL’s in TS mag uitgevoerd worden door TB alleen. 
- De Spuiknop niet gebruiken bij een trein van locomotieven 
- Bij treinen in meervoudige tractie geeft de andere bestuurder dan deze in de koplocomotief een noodremming als 

hij merkt dat de snelheid met meer dan 10km/u overschreden wordt. II.B.1 2.7.3 
     

Een trein van locomotieven moet de speciale snelheidsborden met de vermelding HKV opvolgen 
Trein van HL: Koplocomotief (met controle werking HD-rem) = remregime R || andere loc’s = remregime  P 

 

ABNORMALE TOESTANDEN. 
Geen HD-rem: remregime P idpv R         (geremde massa wordt verminderd met het verschil) 

1HL met draaistel: - bij afzonderen draaistel:  helft v/d geremde massa.  (HL heeft namelijk 2 bogies) 
     helft v/d snelheid           (op lijn 36 max. 25km/u) 
  - Let op: Loc Type 23 heeft maar 1 verdeler. 
1HL zonder draaistel: - 2/3 van remregime P per afgezonderde remcilinder  (typ 73, 74, 82, 91) 

 - beperkt tot 25 km/u  (typ 73, 74, 82, 91) verboden op lijn 0 & hellingen in dalende richting.      
 

Geremde massa alle HL’s (kop-HL = remregime R, andere HL’s = remregime P) – Afg. GM (Niet afronden) 
Massa alle HL’s (afronden naar boven) x 100 

Resultaat is rempercentage in % 

 Verboden op N-Z verbinding en L36 Ans-Luik (en A’pen c’aal/berchem L25/27) beide richtingen. 
 ROZ verboden op hellende vlakken. I > 18 
OPMERKINGEN: 
HL type 27 heeft 2 verdelers! 
!! HL type 23 heeft maar 1 verdeler !! Deze zondert de 2 bogies af en de AWI! (2e bediende nodig of 50km/u) 
v 50 km/u wanneer de LAR afgezonderd  is, AWI is dan ook afgezonderd = enkel RR rem. 

Enkel uitwijken indien geen 2e bediende. (ev. 2e bediende opleiden hoe de trein te stoppen) 
v 20km/u als een remcilinder is afgezonderd van een rangeerlocomotief. 
v HK van HL en eerste HL heeft afgezonderde rem = 40 km/u. + immobilisatierem dient in orde te zijn. 
v HK van HL en laatste HL heeft afgezonderde rem = snelheid herberekenen en verder rijden met bediende die 

schroefrem bedient. Geen bediende = nieuwe snelheid tot waar kan uitgeweken worden. 
v 40 km/u als er geen continuïteit is van de LAR bij HK van HL. 
v Min. 1 immobilisatierem moet werken. 
v Geen snelheid meer uit tabel te halen? Stapvoets uitwijken op initiatief v/d treinbestuurder. 
v Een krachtvoertuig mag de werkplaats niet verlaten met een defecte immobilisatierem. 

Remmingsbarema van de HKM - Binnenlands verkeer NMBS 

NMBS 20 50 G60 G80  
G90 

G100* 
P100 P120* 

INTERNATIONALE TREINEN - SNCF-CFL 

SNCF 20 50  MA80 MA100 MA100 ME100 ME120 

CFL 20 50 MA80 MA90 MA90 ME100 ME120 

Lengte>     ≤550m >550 
≤650m 

>650m ≤550m >550 
≤650m 

>650m 

Minimum vereist Geremde Massa percentage (in%): 

30 38 35% 50%* 57% 65% 65% 69% 72% 77% 81% 85% 

Toegestane Max. snelheid: 120km/u enkele HL 100km/u 90km/u 80km/u 60km/u 20km/u 

Vereist rempercentage: 102% 80% 65% 50% 35% 30% 
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 ONBEWEEGLIJK HOUDEN & IMMOBILISEREN. HLT VI.B  2 
  

HOELANG 
1.1 GESLEEPT 

HKV 1.2 MR - FVEL5 
1.3 MR - 
FBA104 

DESIRO MR08 
GOEDEREN 

Stp bezet R. rem elektrische rem  Dienstrem (EP) FHB LAR hervullen 
 Drukdaling LAR aansluiten  (FHB) Eventueel R. rem 

 
aan een perron. 

(tot rode lamp AVG) (= dienstrem)  
Aangevuld met 
elektr. bed. RR 

Indien nodig; 
   + eventueel LAR 

Verl. stp. 
<10' 

 
- R. rem max. + elektr. 

- Schroefrem indien 
geen elektrische rem 

 
- parkeerrem 

aansluiten 
indien niet   

 RR maximaal aansl. RR max., LAR ledigen Stabiele - volledig :  RR maximaal aansl. 

Verl. stp. 
≤30’ 

drukdaling LAR 
1,5bar 

Door: IIIz of FIL** 
Nazien manometers 

(noodremkraan open) 
Panto omlaag, 

Schroefrem 
Faiveleydoos ontgr. 

noodremstand 
of FIL** 

 
(manometers) 

Tractiekruk in 
noodremstand. 

drukdaling LAR 1,5bar 
Door: IIIz of FIL** 
Nazien manometers 

 

VI.B 2.2 IIIz > LAR  ledigen R. rem max. LAR Ledigen  IIIz / FIL** 
Verl. stp. 

>30’ 
Immobiliseren 

 
Ook bij 
Spuien > 50% 
remmen 

Alleen schroefrem  
HL (of HL’s) 

Kopkraan LAR open 
In volle baan:  

(of geen bediende)  
Alle schroefremmen 

LAR ledigen (kraan 
open) Panto omlaag, 
alle schroefremmen 

kant pakw. 
Faiveleydoos ontgr. 

Met noodrem 
(open laten) 

Alle 
Schroefremmen 

Kant SP2 

 & Schroefrem alle HL’s 
Gesleept stel volle baan: 
Schroefrem      1 / 6 HV’s 
Hellende lijn*: 1 / 4 HV’s 
Andere plaatsen: ****  
# HV’s door bediende 

Verand. stp IIIz � LAR  ledigen RR max. Drukdaling  
 

IIIz � LAR  ledigen 

 
R. rem lossen bij 

T.D. 
Dubbele tractie 

remkraan. 
LAR  

EP-rem uit 
Deactiveer de 
SP, Aansluiten R. rem lossen 

 Afz. remkranen. Faiveleydoos ontgr.  parkeerrem  Afz. remkranen 

  
1 bar uit LAR met 
eindeloopcontactje,  

BISD = LAR 
ledig 

controleren. 
 

  
op hellingen LAR ledigen. 

EP schakelaar uit 
Nazien op 

manometers 
 

 
Stp 

verlaten 
LAR vullen  

(buffers ontspannen) Idem als voorgaande Idem als voorg. 
Idem als voorg. 

+ Panto’s 
LAR vullen om buffers te 

ontspannen, IIIz 
 IIIz, LAR leeg + + Schroefrem + Schroefrem Omlaag LAR leeg + afzonderen 

 
   afzonderen   
Schroefrem -RR afz. 

Als de LAR blijft 
bijvullen; (of parkeerrem) 

+ BAT uit  
LAR ledigen, 

Schroefrem + RR afz. 
Kopkraan openen HL 

 

Kopkraan openen 
(Bij HL aan konvooi) 
RR ledigen bij TD! 

EMV420 controleren 
Of in noodremstand tot 

VL < 4bar  

controleren & 
remkraan terug 

in ritstand. 
of achtergelaten HV’s en 

open laten. 

- De gestabiliseerde druk in de LAR moet steeds op de manometers v/d LAR en het egalisatiereservoir 
gecontroleerd worden alvorens de stp te verlaten. 

- ** Als de FIL functie moet worden gebruikt maar niet werkt moet de remkraan v/d automatische rem in de 
(vergrendelde) noodremstand geplaatst worden. 

- Verlaten stuurpost zonder verlaten konvooi: GSM-R doorschakelen, keerkruk meenemen & deuren vergrendelen 
- Bij een incident in volle baan: Stopblokken*** plaatsen als de persluchtproductie dreigt weg te vallen. (logboek) 

Ook indien je het systeem van de immobilisatierem niet kent. 
- In bundel gent te brussel zuid: altijd twee schroefremmen aansluiten (1 parkeerrem) 
- * Hellende lijnen: L2, L44, L112, L132, L140, L161, L161D – 1/3 HV’s aansluiten op L36 Ans-Luik VI B 2.5 
- **** Immobiliseren niet in volle baan: Bediende. - HL, MR/MV; immobilisatie door TB (uitgezonderd HVR) 
Niet bediende HL,MR/MV; Door TB enkel indien konvooi uitsluitend uit HL MR/MV bestaat, anders door beg. bed. 
Indien er geen bediende aanwezig om het gesleepte stel te immobiliseren, zelf immobiliseren alsof in volle baan! 
Immobiliseren indien je de trein langer dan 30’ dreigt te verlaten of de luchtdrukproductie dreigt weg te vallen. 
*** Het is verboden stopblokken te plaatsen op de hoofdsporen, in uitzonderlijk geval het type met tegengewicht. 
gebruiken, ze moeten dan zo geplaatst worden dat ze bij het lossen buiten het bereden spoor vallen. (meld in logboek) 

WANNEER REMPROEF?  REMPROEVEN HLT 6.C 
- In hun plaats van herkomst. 
- Wijziging samenstelling (behalve bij afkoppelen laatste HV) 
- Bij vermoeden van onvoldoende remming. (Type A) 
- Bij ieder remincident. (onmiddellijk bij 1 v/d 3 laatste voertuigen) 
- Aflos zonder ontmoeten TB 
WANNEER GEEN REMPROEF NODIG? 6.C 1.4 
- Als er geen omwisseling van krachtvoertuig gebeurde en de samenstelling veranderde niet (= aflos) 
- Afkoppelen van laatste voetuig(en). (of opdruklocomotief) 
- Verandering van remregime op één of meerdere voertuigen 
- Verandering van ritzin. (met stuurpost of locomotief weerszijden van de trein) 
- Splitsing van een trein. (vb. na afkoppelen MS)  
- Als de continuïteit van de LAR niet onderbroken werd.  

 

- De remproeven gebeuren altijd met de E.P rem buiten dienst. 
- Ná de remproef de E.P. rem beproeven (LAR vullen, 1,5 bar uit LAR, zoemer mag niet werken) HLT 6.1 
- De remproeven mogen pas beginnen als de voedingsleiding op regimedruk is (en de compressoren gestopt zijn). 
-  De remproeven mogen pas beginnen als de lekontdekker gestopt is met werken! (geen lekontdekker:0,3bar/min) 
-  De remproef gebeurt met de remkraan gebruikt bij het eerste vertrek. Daar waar de LAR gevoed wordt. 
- Bij een contradictoire remproef, steeds de remkraan gebruiken waar het incident zich mee plaats vond. 
- Elke remproef of werkingsproef waarvan het resultaat of procedure niet voldoet, moet worden overgedaan. 
- De magneetrem pas beproeven op verzoek (kraan in noodremstand plaatsen) Verplicht bij HK naar Luxemburg. 
- De eerste vulling gebeurt in de vulstand (overlading) 
- Tijdens de remproef houdt de TB de trein onbeweeglijk met de R.rem of de immobilisatierem. Desnoods stopblokken 
- BIJ HKM: de remproef mag pas beginnen als de TB in het bezit is van het remmingsbulletin – naam/graad bediende die de remproef doet op verslag M510 

De bediende die de remproef uitvoert, controleert de staat van de eindseinlantaarns, plaatst ze en ontsteekt ze. Hij 
vraagt het vereist aantal eindseinlantaarns aan de bestuurder. (bij dubbele tractie aan de TB van de loc tegen het stel) 
 

WERKINGS-PROEVEN REM HL 6.C 6 
       PROEVEN VOOR EERSTE VERTREK HL + HVR. (dus voor vertrek uit wijkbundel naar perron) 
De proeven worden gedaan in beide STP, of de uiterste STP bij treinschakeling of indien trein reeds gekoppeld. 

o LAR regelen op 5 bar. & immobilisatierem lossen      (de dichtheid van egalisatie reservoir nazien.) 
- drukdaling van 1 bar. Op 1 min. mag men max. 0,15 bar verliezen. 

o Op 1 stp van HL:  LAR -1,5 bar, met keerkruk op, dan nazien RC en visueel op HL & 1e 3 rijtuigen.  
LAR     5 bar. nazien RC en visueel remblokken lossen.  (ev. stopblokken plaatsen) 

o HD rem testen: (op HL en HVR M4, M5)  
- keerkruk op + noodremming geven.  
- druk nu op knop “test “ (niet nodig bij HL met schijfremmen) 
- RC komt op hoge druk + lamp HD brandt. (test inschrijven in de volgfiche)  
- Bij 70 km/u nazien lamp HD brandt. En dooft bij 50km/u  
- Indien niet mogelijk los HL HD-rem te testen bij stilstand; noodremming geven bij 80km/u 
- Indien de HD rem niet werkt: snelheid herberekenen; HL is nu remregime ‘P’ 

o Rechtstreekse Rem max. vast en lossen, telkens nazien op RC. 
o Proef AWI doen en terwijl de lekontdekker nazien. (zoemer tot LAR naar 5 bar is teruggekeerd) 
o Nazicht signalisatielampen rem. 

       PROEVEN BIJ VERANDEREN STUURTAFEL OF CABINE HL + HVR 
o Controleren luchtdrukproductie.             
o EP- rem buiten dienst plaatsen.  
o LAR -1,5 bar, nazien op RC. Daarna LAR op 5 bar, nazien op RC.  
o P- rem testen op TD-stel. 
o Volgfiche nazien > AWI, memor en lekontdekker testen indien de eerste rit van de dag. 
o Dan RR max. vast  +  terug lossen. (Nazien op RC.) 
o Voor het vertrek uit een nieuwe stuurcabine, de vulstand even gebruiken. (eerste vulling) 

DICHTHEIDSPROEF 
- Deze moet gedaan zijn voordat de remproef mag begonnen worden.  
- LAR  op 5 bar. Als de lekaanduider stopt met werken is de leiding voldoende dicht.  
- Als er geen lekaanduider is: - LAR op 5 bar.  
                                               - De remkraan neutraal.  
                                               - De  drukdaling mag niet groter zijn dan 0,3 bar/min. 
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REMPROEVEN GESLEEPTE TREINEN. HLT 6.C  2 (R.rem of immobilisatierem aansluiten) 
 

TYPE A = VOLLEDIGE PROEF. (bij eerste vertrek v/d dag, bij internationale trein, onvoldoende remvermogen) 
- LAR (3’) gestabiliseerd op 5 bar. & VL op regimedruk (tss 7 & 9 bar) 
- compressoren moeten stil liggen. 
- mondeling bevel ‘beginnen remproef - aansluiten’ v/d bediende 
- Drukdaling 1,5 bar en stabilisatie nazien met remkraan in DT (neutrale stand), OK melden aan schouwer. 
- Schouwer ziet aansluiten na van de remmen van alle voertuigen. (en het lossen van de immobilisatieremmen) 
- Schouwer opent voedingsleiding 15 seconden per HL en HVR in konvooi. en ledigt LAR. (= bevel ‘lossen’) 
- TB ziet druk 1bar* dalen in VL en tot onder 1bar in LAR en hervult LAR met de vulstand (en start compressoren). 
  *Bij GF-koppeling drukdaling van 0,4bar in VL en een snelle drukdaling in de LAR. Schouwer sluit de LAR kraan 
- Schouwer ziet lossen na van remmen op alle voertuigen en meldt mondeling einde proef aan TB. 
- TB ziet na of de VL terug naar de regimedruk stijgt. 
 

Bij internationale treinen worden op verzoek van de schouwer de Mg remmen nagezien. Hiervoor geeft de TB een 
noodremming en schouwer ziet dalen van remschoenen na op elk voertuig door op TEST knop te drukken. 
 

TYPE B = GEDEELTELIJKE PROEF.  
- LAR (3’) gestabiliseerd op 5 bar. & VL op regimedruk (tss 7 & 9 bar) 
- Schouwer ziet het lossen van de immobilisatieremmen na en beveelt ‘aansluiten remmen’.  
- TB geeft 1,5 bar drukvermindering en ziet stabilisatie na met remkraan in DT. 
- Schouwer ziet aansluiten na van alle voertuigen die aan de trein zijn toegevoegd en van het laatste voertuig. 
- Schouwer opent voedingsleiding 15 seconden per HL en HVR in konvooi indien uitgerust met VL.  
- Schouwer beveelt ‘remmen lossen’ wanneer hij laatste voertuig heeft nagezien.  
- TB hervult LAR met de vulstand. 
- Schouwer ziet lossen na van alle voertuigen waarvoor deze proef uitgevoerd werd en meldt ‘einde proef’ aan TB. 
 

 

TYPE C = VERBINDINGSPROEF.  
- LAR (3’) gestabiliseerd op 5 bar. & VL op regimedruk (tss 7 & 9 bar) 
- Schouwer ziet het lossen van de immobilisatieremmen na en beveelt ‘aansluiten remmen’.  
- TB geeft 1,5 bar drukvermindering en ziet stabilisatie na met remkraan in DT. 
- Schouwer ziet aansluiten remmen na op eerste voertuig na verbindingspunt. (geen HL!) 
- Schouwer beveelt ‘remmen lossen.’  
- TB hervult LAR met de vulstand. (Als de LAR abnormaal snel zou hervullen; Remproef type A vragen!) 
- Schouwer ziet lossen na van rem (+controle immobilisatieremmen) en indien OK meld hij ‘einde proef’ aan TB. 
Remproef type C wordt vervangen door remproef type D Als; 
Lar > 2u onderbroken;    VL gekoppeld;    springstoffen aanwezig;    Type C geen voldoening gaf. 
TYPE D = CONTINUÏTEITSPROEF. (toevoegen voertuigen, bij vervangen luchtslang, geen 1e vertrek v/d dag) 
- LAR (3’) gestabiliseerd op 5 bar. & VL op regimedruk (tss 7 & 9 bar) (HKM: REBU ontvangen) 
- Schouwer meldt zich bij TB bij HKM, of geeft van op zichtbare plaats (bij HKV) bevel ‘remmen aansluiten’.  
- TB geeft 1,5 bar drukvermindering en ziet stabilisatie na. (bij HKM pas nadat bediende aan treineinde is 1’/50m) 
- LAR op 5bar, Schouwer gaat naar treineinde, ziet immobilisatieremmen na. (bij VL, eerst 15” test continuïteit VL) 
- Schouwer ziet aansluiting na van het laatste voertuig opent eindkraan en controleert luchtstroom. ( = bevel ‘lossen’) 
- TB ziet druk dalen tot onder 1 bar en hervult LAR met de vulstand.  
- Schouwer ziet lossen na van het laatst voertuig en meldt ‘einde proef’ aan TB      (mag na afspraak met GSM/radio) 
- Bij HKM met springstoffen ook het lossen nazien van deze wagens (en hun schutwagens). (nu mondelinge melding) 

 

SEINBORD REMPROEF: 6.C 1.8 
Met dienstrem vertraging van 20 km/u uitvoeren. Indien  niet bevredigend: stoppen en contradictoire proef doen. 
(bij werkelijke snelheid groter dan 160 km/u, vertraging van 40km/u uitvoeren) 
 

Samenvoegen 2 TD-stellen met intercom (beide stuurposten in dienst) 
- TB1 (belast met het koppelen) houdt het konvooi onbeweeglijk met drukdaling van 1,5bar LAR 
- TB1 geeft het bericht “begin van de proef” aan TB2, die het bericht herhaalt 
- TB1 vult de LAR op regimedruk (5bar) en verwezenlijkt een drukdaling van 1,5bar in de LAR. 
- TB1 geeft het bericht “einde van de proef” aan TB2,  
- TB2 controleert de drukvariaties en herhaalt de mededeling (indien ze voldoening geven) 
- TB1 stelt de stuurcabine buiten dienst en ziet na of de druk in de LAR onder de 3,5bar daalt 
- TB2 controleert de drukdaling in de LAR. Stelt de stp buiten dienst, wacht op MUX 0/UIT en stelt de spt in dienst. 
- TB2 voert nu zijn werkingsproeven uit. En vult de LAR met een overlading (eerste lading) controleert de VL 

CONTRADICTOIRE PROEF 6.C.2 
- Zij wordt gedaan na:  
         - koppelingsbreuk.  (D)  (toelating nodig voor de achteruitrit) 
         - Altijd nadat de LAR (of VL) was verbroken. (D) 
         - springen van een remslang.  Of vervangen van een dichtingsring. (D) 
         - direct A als een onvoldoende remvermogen van de trein vaststelt. (indien niet op te sporen: 40km/u uitwijken) 
         - direct bij een pneum. remklemming op 1 van de laatste 3 voertuigen. (niet het kopstel) (continuïteitsproef D) 
            Indien alleen aan boord en integrale koppeling: beschouwen als gebrek aan continuïteit.(art.79)  
- Altijd met de remkraan waarmee het remincident zich voordeed. 
- Als men met 2 is doet met een proef type D (continuïteitsproef) (A bij onvoldoende remvermogen), of E bij MS.  
- Als men alleen is doet men als volgt: 
      - Het defect wordt opgezocht met remkraan in stand III z (FIL) en vaste immobilisatirem(men) 
      - Nazien aansluiten remmen van alle geremde rijtuigen. (zondert de verdelers af van de geloste rijtuigen) (A) 
      - Eens achteraan eindkraan LAR 10sec. openen. (of bedienen noodkraan achterste stuurpost) 
      - Als men een bestendige luchtontsnapping hoort is de continuïteit O.K. 
      - Indien niet OK, gebreken opsporen en de controle opnieuw uitvoeren. 
      - Als er geen continuïteit meer is: alle voertuigen waar de LAR niet meer wordt gevoed=afgezonderd te besch. 
      -    Indien geen continuïteit; Max40km/u   De continuïteit VL wordt gecontroleerd in het eerste station.  
Indien men de contradictoire proef niet onmiddellijk kan uitvoeren; snelheid beperken naar vaststellingen, bij FVEL5: 
remkranen en remming aan beide zijden van het stel beproeven. 
 

CONTINUÏTEIT AAN HKM MET GEKOPPELDE OPDRUK HL. 6.B 6.C 
-TB vooraan ontvangt de nr. van het opdruk-HL & geeft een drukdaling van 1,5 bar. En plaatst de remkraan neutraal. 
-TB achteraan stelt de drukdaling van 1,5bar vast met zijn remkraan neutraal en controleert de stabiliteit 30 sec. 
- Daarna ledigt hij de LAR (noodkraan). Hij moet een grote luchtontsnapping horen die geleidelijk aan vermindert. 
-TB vooraan stelt het ledigen vast en hervult de LAR met de vulstand wanneer de druk < 1 bar. 
- TB achteraan hoort de luchtontsnapping groter worden en stopt de lediging van de LAR. 
 - Als de LAR op 5 bar gestabiliseerd is, besluit hij dat er continuïteit is. 

 

VERANDEREN VAN RIJRICHTING MET GEKOPPELDE OPDRUK-HL. 
Bij aankomst: TB op kop = 1, TB achteraan = 2 
-TB1, na aankomst hervoeden LAR daarna LAR ledigen remkraan neutraal zetten. 
-TB1 & 2 veranderen van stuurpost. 
-TB1, nieuwe kop. LAR vullen tot 5 bar. Dan remproef zoals hierboven beschreven. (drukdaling 1,5 bar, ..) 
 

Als na het veranderen van rijrichting de rit hervat wordt zonder opdruklocomotief voeren de 2 TB een remproef D uit. 
 
       WANNEER EEN REMPROEF DOEN AAN MS? 
Proef  E - Voor het eerste vertrek van de dag.  

- Als de continuïteit in de LAR werd onderbroken.  
- Vervanging van een koppelaar.  
- Toevoeging van stellen zonder remproef type E.  

Proef  G - Samenvoegen van stellen die allen reeds een proef E hadden gekregen.  
Proef  F - slechte werking van de rem.  
Opmerking: Als de continuïteit werd onderbroken en TB is alleen, mag men verder tot 1e station  

waar men E Proef kan doen. De HV’s moeten als afgezonderd worden beschouwd vanaf de onderbreking.  
 

       WERKINGSPROEVEN EERSTE VERTREK MR 6.C.6 
- Deze moeten niet gebeuren als proef type E is gedaan.  
- Wel Bij het klaarmaken en bij vertrek  uit een werkplaats/bundel 
- E-rem max. aangesloten. (bij MR met impulsremkraan; FIL of noodremstand vooraleer MR te verlaten) 
- Nazien op manometers RC  + visueel op eerste MS. 
 

       WERKINGSPROEVEN VERANDERING STP MS 
- RR max. vast (met Erem op ‘0’ en RRemkraan afzonderen)_____nazien op RC.  
- LAR ledigt 1 bar, zoniet eindeloopcontact met de hand bedienen   nazien op manometers LAR 
  Op een helling LAR ledigen. (via eindeloopcontactje)                     nazien op manometers LAR 
Andere STP: 
- RR lossen (en terug ruststand RR)     nazien op RC.  
- E-rem vast en los       telkens nazien op RC.  
- Bij MR met impulsremkraan: werkingsproeven v/d rem controleren d.m.v. lampjes rem in de stp. 
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REMPROEVEN MR MET FVEL5 REMKRAAN 6.C.4 
   PROEF  E (volledige proef) FVEL5, Ook als continuïteitsproef 
B  - Neemt plaats in STP van eerste vertrek. 
S  - Komt zeggen dat hij de remproef zal uitvoeren.  
B  - Sluit de E- rem tot 1 bar in RC. (max. RR vast als E- rem defect is)  
    - Verwittigd Schouwer (S) dat de proef kan beginnen.  
S  - Gaat naar achter en ziet alle remaansluitingen na. (bij contradictoire proef; aan beide kanten) 
    - Opent achteraan de kraan LAR 5 seconden. (zwart) 
B  - Ziet LAR dalen richting  0 bar  en  Remcilinders max vast komen.  
    - Zet schakelaar rem op ‘0’  (lost RR als E- rem defect is)  
    - Ziet LAR  stijgen naar  5 bar en Remcilinders  lossen.  
    - 8 sec. na deze continuïteitsproef, RR max. vastzetten. En naar de ruststand RR.  (nazien manometer) 
S  - Ziet de remmen van het laatste voertuig los en terug vast komen.  
    - Opent daarna de eindkraan RR (paars) (hoort luchtontsnapping die vermindert) 
B  - Ziet de remmen vlug lossen en het ledigen van RR leiding tot 0bar.  
    - Vult terug de RR leiding.  
S  - Hoort luchtontsnapping die toeneemt.  
    - Sluit eindkraan RR  
 B - Ziet na dat druk stabiliseert in RR-leiding.  
    - Zet remkraan in ritstand en ziet remlossing na. (schakelaar E-rem op ‘1’ plaatsen) 
    - Ziet remlossing na op al de rijtuigen. (bij contradictoire proef; aan beide kanten) 
    - Komt mondeling verslag uitbrengen. 
 

   PROEF TYPE  F FVEL5, Contradictoire proef. 
S  - Zet remverdelers (terug) in dienst en wacht 3 minuten.  
S  - Bevindt zich tegenover het te beproeven rijtuig en geeft bevel “aansluiten”.  
B  - Geeft  een max. dienstremming. (met de remkraan waarmee het remincident voorviel)  
S  - ziet de remaansluiting na  
    - Geeft bevel: “ remmen los”  
B  - Lost de rem.  
S  - Brengt verslag uit bij TB 
 

   PROEF TYPE  G (visuele proef) FVEL5 (verbindingsproef) 
De eerst aangekomen TB voert de remproef uit, behalve als zijn stel reeds bezet is door reizigers en het 2e stel ledig aan komt.  
TB1  - Is deze die moet koppelen.  
TB2  - Houd het stel onbeweeglijk door RR max. vast en remkraan neutraal.  
          - Stroomafnemers neer. Knop REM laten opstaan. ( Faivelydoos) 
TB1  - Deuren gesloten.  
         - Voert de koppeling en trekproef uit op bevel van RGD en doet panto’s omlaag, maar houd knop rem in dienst. 
         - Elektrische rem 1Bar vast. 
         - koplichten uit als alles ok. (bevel rangeerder) (TB2 dooft ook de koplichten) 
         - TB1 mag de stroomafnemers lichten en de compressoren in dienst stellen. 
         - Spoedklep laten tussenkomen tot LAR minstens 2bar zakt. 
TB2  - Ziet RC op max en LAR op +-3 bar, ontsteekt de koplichten.  
TB1  - Vult terug LAR door herbewapenen AWI.  
TB2  - Ziet LAR  stijgen tot 5 bar.  
         - Ziet druk in remcilinders verminderden tot 1 bar. 
         - Dooft de koplampen wanneer de druk in de remcilinders tot 1 bar gedaald is.  
TB1  - Voert max. E- remming uit.  
TB2  - Ziet druk in RC naar max gaan en ontsteekt koplampen.  
TB1  - Lost de E- rem volledig.  
TB2  - Ziet druk RC naar 0 gaan en dooft de koplichten. 
TB1  - Zet schakelaar E-rem op ‘0’ en geeft max. remming RR. (RR op neutrale stand) 
TB2  - Ziet druk RC naar max. gaan en ontsteekt Koplichten. 
TB1  - Lost RR- rem volledig. Zet schakelaar E-rem op ‘1’ 
TB2  - Ziet druk RC naar 0 gaan, dooft de koplichten en vergrendelt Faiveley doos. 
TB1  - RR max, vergrendeld Faiveley doos, LAR zakt (via eindeloopcontact -1bar), nazien manometers. 
   

Bij onregelmatigheden wordt een E- proef gedaan.  

REMPROEVEN MR MET IMPULSREMKRAAN 6.C.4 
   TYPE E (volledige proef) 
S  - Komt zeggen dat de remproef begint. 
B  - Zet EP rem buiten dienst. (hoofdreservoirs en LAR op regimedruk) (remproef vanuit stp eerste vertrek)  
    - Geeft drukdaling –1,5bar in de LAR, nazien lampen Rem (branden en daarna uit) en AUT brandt. 
    - Activeert de neutrale functie.  
    - Verwittigd S dat de proef kan beginnen.  
S  - Gaat naar achter en ziet alle remaansluitingen na. (remaanduiders) 
    - Opent achteraan de kleppen LAR en VL 2a3 sec. per rijtuig in de trein. (hoort belangrijke luchtontsnapping) 
B  - Ziet druk in LAR snel dalen  en ziet de VL minstens 0,4 bar zakken. 
    - Heft neutrale functie op en hervult LAR.  
    - Ziet LAR vullen tot 5 bar, RC lossen en het doven van al de lampen v/d  rem.  
S  - Ziet volledig lossen van al de remmen.  
    - Brengt mondeling verslag uit bij TB.  
B – Zet EP terug in dienst en ziet werking na door drukdaling 1,5bar en branden lamp EP tijdens impuls. 
 
   TYPE E DOOR DE BESTUURDER ALLEEN (BEPERKTE SAMENSTELLING) 

Één enkele MR86 / MW41 
- EP-rem buiten dienst (MR86) 
- LAR en VL op regimedruk en nagaan of de lampen ‘Rem’ gedoofd zijn. 
- Dichtheid LAR nazien door enkele ogenblikken de functie neutraal te activeren 
- Drukdaling van 1,5bar in LAR & controleren op de manometers (RC & LAR) 
 - het even oplichten van de lamp ‘onvolledige remming’ (en het terug doven ervan) 
 - het oplichten van de lamp ‘Continuiteit’ AUT 
- Niet bijvullen van de LAR nagaan door enkele ogenblikken de functie neutraal te activeren. 
- Remkraan in de lossingstand > LAR op regimedruk & controleren op de manometers (RC & LAR) 
 - het even oplichten van de lamp ‘onvolledige remlossing’ (en het terug doven ervan) 
 - het doven van de lamp ‘Continuiteit’ 
- De Schakelaar SOS Compressor bedienen om de drukverhoging in de VL na te gaan. 
- Deze proef dient in beide stuurposten te gebeuren. Hierna de EP-rem testen. 
Kan ook als contradictoire proef worden gebruikt, bij 1 MR80/MR96 bij een remklemming op 1 v/d 3 laatste rijtuigen. 
 

   TYPE G (verbindingsproef) 
TB1 is de eerst aangekomene en houdt stel onbeweeglijk door schakeldoos te vergrendelen en LAR te ledigen. 
TB2 voert koppeling uit (na sluiting deuren) en houdt stel onbeweeglijk door drukdaling 1,5bar in LAR. (EP-rem uit) 
TB1 meld klaar om LAR te controleren. 
TB2 vult LAR op 5bar en vergrendelt BISD. (onmiddellijk) 
TB1 ziet hervulling LAR gevolgd door drukdaling tot onder 3,5bar en meldt proef OK. 
 

   TYPE G MET INTERCOM 
TB1 is de eerst aangekomene en vergrendeld de schakeldoos en ledigt de LAR. (Hij schakelt de Radio in.) 
TB2 voert koppeling uit (EP uit) en houdt stel onbeweeglijk door drukdaling 1,5bar in LAR en meld “begin proef”. 
TB1 herhaalt en houdt manometer in het oog. 
TB2 vult LAR op 5bar en geeft daarna 1,5bar drukdaling met de remkraan en meldt ‘einde proef’. (meld aantal HV’s) 
TB1 controleert de drukvariaties en herhaalt ‘einde proef’. 
TB2 vergrendelt BISD en controleert stabiliteit LAR op 3,5bar. (TB1controleert dit) 
TB die de rit verder zet, zet de juiste stp in dienst en doet de werkingsproeven van de rem. (+lampen EP-rem) 
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Let op: één verdeler zondert 2 draaistellen af! - (Bij klassieke stellen is het wel mogelijk 1 remcilinder af te zonderen) 

 

N-Z verbindingen & L36: Indien berekende waarde geen 100km/u: max. 25km/u op de lijn 0, anders 40km/u 
Andere hellende lijnen moet de berekende waarde gedeeld worden door 2, maar mag nooit hoger zijn dan 40 km/u 

 

Als de EPrem niet werkt bij FVEL5 remkraan, vanaf 17e draaistel als afgezonderd aanzien. (+effectieve afzond.) 
 

Na afzonderen v/e rem; 
- Snelheid bepalen. Boordchef inlichten.  
- Nieuwe TC286 bij andere samenstelling of treinnr. 
- Volgfiche aanvullen bij verminderde snelheid. 
- Traffic control inlichten (snelheid, aard, plaats) 
- indien op krachtvoertuig ook tractieverdeler. 
- logboek aanvullen. (indien  krachtvoertuig) 
- TC431.1 Stickers kleven per afgez. HV. 
- Bij iedere remklemming nagaan of er geen 
oververhit wiel is of een verschoven wielband. 
- ontegensprekelijke remproef in eindstation. 
- indien 1 v/d 3 laatste HV’s: onmiddellijk. (E) 
- Nieuwe VG krijgen! 
- 10’ regel eventueel toepassen. 
- dienstremming na vertrek! (20km/u afremmen) 
 

1e HV afgezonderd:   max. 40, schroefrem testen 
Laatste HV afgez.:       iem. aan geteste handrem 
1 v/d laatste 3 HVafgez.: continuïteitsproef doen 
geen continuïteit:                   maximum 40 km/u! 

VOORWAARDEN VOOR 160 KM/U en HOGER 
1) Op een lijn met snelheids-driehoek 160. 
2) Remproef type A moet gebeurd zijn! 
3) Minimum 3 voertuigen. (6 bij snelheden hoger dan 160km/u) 
4) Slechts 1 HL toegelaten in de trein dat tractie levert 
5) Hoge drukrem moet in dienst zijn. (getest) 
6) Materiaal moet 160 of meer mogen rijden 
 

EVACUATIE. 6.A.5 - 6.B.6 - IV B.3 
 

TREIN IN NOOD, HL WORDT ACHTERAAN TOEGEVOEGD. 
 

-TB vooraan geeft een drukdaling van 1,5 bar. En plaatst de remkraan neutraal. 
-TB achteraan stelt de drukdaling van 1,5bar vast met zijn remkraan neutraal en controleert de stabiliteit 30 sec. 
- Daarna ledigt hij de LAR (noodkraan). Hij moet een grote luchtontsnapping horen die geleidelijk aan vermindert. 
-TB vooraan stelt het ledigen vast en hervult de LAR met de vulstand wanneer de druk < 1 bar. 
- TB achteraan hoort de luchtontsnapping groter worden en stopt de lediging van de LAR. 
 - Als de LAR op 5 bar gestabiliseerd is, besluit hij dat er continuïteit is. 
 
 

Hulpelement achteraan levert enkel tractie; bediening rem vooraan = max. 60km/u 
Hulpelement achteraan levert tractie; bediening rem vooraan door noodremstand = max. 60km/u* 

Opdrukken (rem en tractie achteraan) of met noodkoppeling = maximum 20km/u 
* 60km/u pas toegelaten als de continuïteitsproef is gebeurd, en er geen hulpkoppeling wordt gebruikt. Niet bij HKM! 
 

EVACUATIE DOOR MOTORSTELLEN. IV B3.4 
 

MR Die evacueren; - Hebben alle motoren in dienst. 
  - Hebben een hogere massa dan het te evacueren deel. (Bij MS/MW: 1 rijtuig = 60 ton) 
Wordt niet elektrisch gekoppeld: MR boven de 12 rijtuigen; tss MS03 & MS09; tss MR & MW; bij noodkoppeling. 

Per snede van 120ton = tweeledige MR met afgezonderde draaistellen. (150ton bij MR08) 
 
MOTORSTELLEN MET HENRICOT KOPPELING, EVACUATIE DOOR HL. V.I. A 5 
 

-      Remproef A. Daar mag men nooit de vulstand gebruiken van de remkraan. 
-      Indien de RR niet gekoppeld, 1 RR in motorstel in bestendige lossingsstand.  
-      Minimum drukdaling LAR van 1 bar bij remming. (vulstand blijft verboden!) 
 
MOTORSTELLEN MET IMPULS REMKRAAN, EVACUATIE DOOR HL. V.I. A 5 
-      Bij remming vermijdt drukdalingen groter dan 0,8 bar. 
 
MS96. 
 

- Remproef A. 
- Snelheid met noodkoppeling: 100km/u met remkoffers ok. (op “95” of  “99”) 
- Snelheid met noodkoppeling: 60km/u met remkoffers niet ok. 
- Bij gebruik van depanneer kraan is de snelheid beperkt tot 60 km/u en kan het voorkomen dat ook controle- 
  dispositief van het egalisatie reservoir moet BD gesteld worden. (Aus) 
- Parkeerremmen handmatig lossen 
 

ALGEMEENHEDEN VAN EEN TREIN IN NOOD. 6.A  5    6.B.6 
 

o Telkens als het mogelijk is de continuïteit van LAR, RR en VL verzekeren. 
o Na koppeling met HL (zonder noodkoppeling) LAR vullen met vulstand tot lekontdekker stopt  
o De LAR mag maar van op één plaats gevoed worden.  !!! 
o Een remproef (C) moet gedaan worden.  

- GEBRUIK VAN DE NOODKRAAN 
o Als men vooraan remt, maar de voeding (of tractie) gebeurt van elders. 

- Eerst noodremstand vooraleer in te schakelen! 
- Controledienstpositief op ‘AUS’ 
- Werkingsproef rem (nagaan 1e HV) 
- Een remming moet gebeuren in noodremstand. max. 60km/u 
- Voeding LAR gebeurt via ritstand (stand II (FV4) )  
- De voeding direct onderbreken als een drukdaling wordt vastgesteld in LAR.! 
- De trein stilhouden gebeurt in de noodremstand! 
- Terug aanzetten enkel na mondeling akkoord tussen de 2 TB.  

 
 
 

Snelheden krachtvoertuigen op depanneerwagentje 
o max. 40 km/u voor een tweeassig draaistel 
o max. 30 km/u voor een drieassig draaistel 
o max. 20 km/u in spoortoestellen (wissels) 

Bijlage 8 Totaal aantal draaistellen MR 140km/u  (klassieke MS, 4-ledige MS, sprinters, MW) 
4 

(MS1x2) 
8 

(2x2) 
(10) 12 

(3x2) 
(14) 16 

(4x2) 
(18) 20 

(5x2) 
(22) 24 + 

(6x2) 
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1 80 100 120 
2 70 90 100 
3 20 70 80 90 100 
4  60 70 80 90 100 
5  20 60 70 80 90 
6   20 60 70 80 90 
7    20 60 70 80 
8     20 60 70 80 
9      20 60 70 
10       20 60 70 
11        20 60 
12         20 60 
13          20 
14           

 Stapvoets evacueren op initiatief TB tot eerste uitwijkstation, verboden op helling i ≥ 18. 
 Verboden op: L36 Ans-Luik – L25 A.Luchtbal-A.Centr. – L25/27 Berchem-A.Centr. (beide richtingen) 
 ROZ verboden op lijn i ≥ 18. Bovendien verboden op de lijnen vermeld hierboven (blauw). 
 Nood. 

Bijlage 8 
3-ledige stellen: 

Totaal aantal draaistellen MR 160km/u 
(Breaks, DMTs) 

6 
(1MB) 

12 
(2MB) 

18 
(3MB) 

24 + 
(4MB) 
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2 90 140 160 
4 60 90 120 140 
6  80 90 100 
8  60 80 90 
10   80 90 
12   60 80 
14   20 80 
16    60 
18    20 
20     

 

Zie bovenstaande tabel 
 
 
 

Remregime G;   Remregime R; 
HKM-G    Slepend 
HKM P100 > 600ton   controle op HD-rem 
HKV > 20Hv   (dus niet op 2eHL TS) 
 
Remregime P; 
Gesleept. 
Losrijdend HL 
Indien geen regime R 
Indien geen (controle op) HD-rem 
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NOODKOPPELING. 4.2  4 
De noodkoppeling bevindt zich in de bagageafdeling van het motorstel. (tussenstuk VL in de HL) 
 

HENRICOT NOODKOPPELING 
- pin uittrekken (kant haak) 
- Noodkoppeling eerst op haak HL plaatsen (met de bek omlaag) en de pin + splitpen terugplaatsen. 
- Uiteinde regelingsstang op neus v/d koppelingshaak HL steken. 
- Klauw henricotkoppeling MR open plaatsen (gele bol omhoog) 
- Noodkoppeling iets hoger afstellen dan koppeling v/h MR (regelen met regelingsstang) 
- Koppelen na visueel bevel, er mag zich niemand tussen de HL en het MR bevinden! 
- Koppelen met zeer lichte schok na bevel (stoppen indien visueel contact met bediende verbroken is) 
- Na de vergrendeling en bevel, een tractieproef achteruit doen (als er niemand tss de voertuigen is) 
- Bij remming minstens 1 bar uit LAR 
 

GF NOODKOPPELING MET HENRICOT KOPPELING 
- TB bevestigd luchtslangen op deel A bij MS09-03 
- Eindkranen MR met GF-koppeling sluiten. 
- Geel pijltje v/d elektrische koppelaar GF-koppeling 180° draaien (pijltje moet naar MR toe wijzen) 
- Rode spil uittrekken (deel A) en ontkoppelingshefboom MR met GF-koppeling bedienen. 
- Eerst Deel A op de GF-koppeling plaatsen met 2 bedienden. En de rode spil terugplaatsen. 
- Gele spil uittrekken 
- Deel B (met Henricot) op Deel A plaatsen met 2 bedienden en de gele spil terugplaatsen. 
-  Henricot koppeling open plaatsen (gele bol omhoog) 
- Koppelen op bevel, er mag zich niemand tussen de 2 MR bevinden! Ook niet in het VRP v/d sporen. 
- Trekproef op bevel (niemand tss de voertuigen) en daarna de gele bol v/d henricot-koppeling plaatsen. 
- Pneumatisch koppelen en eindkranen openen. (Tussenstuk uit HL op de voedingsleiding plaatsen.) 
 

GF NOODKOPPELING MET LOCOMOTIEF 
- TB bevestigd luchtslangen op deel A bij MS09 
- Pin uittrekken (kant haak) 
- Eerst Stuk C met 2 man in de trekhaak v/d HL haken (45° omhoog) 
- Uiteinde regelingsstang op neus v/d koppelingshaak HL steken. 
- Pin terugplaatsen (+splitpen) en het geheel (45°) laten zakken. 
- Gele spil uittrekken. 
- Met 2 man deel A op C plaatsen en de gele spil terugplaatsen. 
- A en C afregelen zodat ze horizontaal staan. (regelen met regelingsstang) 
- Rode spil uittrekken 
- Pneumatische leidingen deel A en HL koppelen (zonder tussenstuk VL) 
- Ontkoppelingshefboom MR bedienen. 
- Geel pijltje v/d elektrische koppelaar GF-koppeling 180° draaien (pijltje moet naar MR toe wijzen) 
- Koppelen op bevel, er mag zich niemand tussen de 2 MR bevinden! Ook niet in het VRP v/d sporen. 
- Trekproef achteruit op bevel (niemand tss de voertuigen) 
- Rode spil plaatsen na de trekproef. 
- Eindkranen openen 
- Bij remming geen maximum remming geven 

 

Indien een manuele bewerking nodig is aan de GF koppeling; keerkrukken afgeven aan de bediende. 
Bij het gebruik van de noodkoppeling wordt de elektrische koppeling niet geplaatst. 

Vulstand niet gebruiken 
 

HLT 4.2  4.3 MAXIMUM SNELHEDEN MET NOODKOPPELING 
 

Opdrukken:  Maximum 20km/u 
Slepen Henricot-koppeling: Maximum 60km/u 
Slepen GF-koppeling: Maximum 100km/u** 
 
**indien de ontremmingskoffers van MS04 niet OK zijn (geen 99 of 95 in de displays); Maximum 60km/u 
 

Remproef na plaatsen noodkoppeling! 

TABEL LOCOMOTIEVEN 6.B Bijlage 7 

 
Indien de vermeldingen op de deur van het HL niet overeenstemmen, hebben de gegevens op deze tabel voorrang. 

Reeks Massa 
Geremde massa in ton Max. Snelheid Geremde massa in % 

G P R HL (+HL) HL+HK G P R 

Typ 11 85t 56t 64t 88t 100 140 65% 75% 103% 

Typ 12 86t 56t 64t 88t 100 160 65% 74% 102% 

Typ 13 89t 91t 102t 138t 120/100* 200 102% 115% 155% 

Typ 15 78t - 71t 91t 100 160 - 91% 116% 

Typ 16 84t - 72t 91t 100 160 - 86% 108% 

Typ 18 88t 75t 96t 124t 100 200 86% 110% 141% 

Typ 20 110t 72t 55t 73t 80 160 67% 50% 67% 

Typ 21 84t 56t 64t 88t 100 160 65% 75% 103% 

Typ 27 85t 56t 64t 88t 100 160 65% 75% 103% 

Typ 23 92t 61t 73t 94t 100 130 66% 80% 102% 

Typ 25.5 85t 63t 73t 104t 100 130 82% 94% 124% 

Typ 77 88t 60t 72t 95t 100 100 68% 81% 108% 

*: 100 km/u voor een HK van HL op de lijnen 161/162 
                          Delen door 2 indien 1 draaistel afgezonderd. 

Regime G: HKM-G // HKM-P > 600ton // HKV > 20HV’s 
Regime P: Gesleept // losrijdend HL // indien geen remregime ‘R’ aanwezig // indien geen HD-rem 
Regime R: HL op kop, slepend // controle op werking HD-rem (dus niet op 2e loc in TS) 
 
 
REMKOPPELING II.B.5 3.4 
- TB wordt vooraf ingelicht. Indien er een stuurpost op kop is mag ook de noodkraan (SOS) gebruikt worden. 
- De remkoppeling mag gebruikt worden als het stel geremd is in regime P, voor het opdrukken van  
   reizigersstellen en voorzien is van een platform.   Of bij goederenmaterieel met platform met lengte < 250m 
- Het koppelen gebeurt echter met optische rangeerseinen. 
- Bij gebruik van de remkoppeling is de vulstand (stand I) verboden! 
 

1) Aanzetten met de remkoppeling 
v Continuïteitsproef uitvoeren: TB zet LAR op 5bar en zet remkraan neutraal. RGD opent klep remkopp. 
v TB stelt de drukdaling vast en vult de LAR, via remkraan in de ritstand. (vulstand is verboden) 
v RGD sluit de klep van de remkoppeling. 
v Tb zet aan max. 20 km/u na een tweede lediging van de LAR door de rangeerder = bevel tot vertrek. 
v  Max 20km/u - Max 10 km/u aan een perron, toegankelijk voor reizigers. 
 

2) Stoppen v.d. beweging 
v RGD opent de koppeling tot wanneer het stel stilstaat, de TB laat de remkraan in de ritstand staan. 
v Stel onbeweeglijk houden met Rechtstreekse Rem. 
 

3) Opnieuw aanzetten. 
v RGD ledigt LAR, TB vult de LAR, met de remkraan in de ritstand en zet aan. 
 

4) Overschrijden van een sein. 
- RGD stopt voor het sein, licht zich in (na 3’). Moet het sein overschreden worden, RGD licht TB in voor de 

   formaliteiten. TB immobiliseert konvooi > S422. TB zet aan zonder dat RGD een daling v.d. LAR geeft. 
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Automatisch Afzonderen 
 

T
1

3
 

• Openen ss DJ 

• Herbewapenen tot lamp LDT / LDCVS dooft 

• NBRES nazien, aantal motoren in dienst (geeft nieuw cijfer) 

• ss DJ sluiten 

• Wachten op lamp LAFDJ 

• herbewapenen 

• lampen LAFDJ + LDJO doven 

T
2

0
 

• Alle ss openen behalve nood 

• ELH in juiste stand zetten 

• 10 tot 20” wachten 

• Terug in dienst stellen 

T
2

1
/2

7
 

• Manipulator op 0 plaatsen. 

• Open SS “Stroomafnemers” gedurende 10 seconden  (SS “SOS” niet 
openen). 

• Sluit de SS “Stroomafnemers”. 

• Herbewapen de DUR. 

• Herneem de tractie (50% trekkracht). 

H
V

R
 M

6
 

• Alle HS-verbruikers openen 

• SS BIMDJ uitzetten 

• SPT op 0 

• Na verdwijnen HS zal NBMOT van “4” op “2” komen & de lamp “LC” 
brandt 

• SPT op N 

• SS BIMDJ opzetten 

• Overeenstemming vragen 

• Als lamp LAFDJ brandt, DUR herbewapenen 

B
re

a
k
 

• de ss “stroomafnemer” minstens 3” openen; 

• de ss “stroomafnemer” opnieuw sluiten; 

• de ss “lichten stroomafnemer” even sluiten; 

• LC zal branden 

M
S

 9
6
 

• Kort herbewapenen: 
o Sluiten DHR 

 

• Lang herbewapenen: 
o SS herbewapenen langer dan 7” bedienen 
o & terug kort 

 

• Extra Lang herbewapenen: 
o SS herbewapenen langer dan 7” bedienen  
o vervolgens SS DUR min 1min open laten. 
o & terug kort 

 

Terug in dienst stellen 
 

T
1

3
 

 

• ss DJ openen 

• PANTO  NEERLATEN ! 

• Herbewapenen 

• Panto lichten 

• ss DJ sluiten 

• Wachten op lamp LAFDJ 

• Herbewapenen 
 

T
2

0
 

• Alle ss openen behalve nood 

• ELH in juiste stand zetten 

• 10 tot 20” wachten 

• Terug in dienst stellen 
 

T
2

1
/2

7
 

 
 

• Om alles terug in dienst te stellen volstaat het de SS “Stroomafnemers” 
en “SOS” minstens 20” te openen en terug te sluiten. 
 
 

H
V
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• Alle HS-verbruikers openen 

• SS BIMDJ uitzetten 

• SPT op 0 

• Een herbewapening van min 2” uitvoeren 

• NBMOT zal van “4” op “2” komen & de lamp “LC” brandt 

• SPT op N 

• SS BIMDJ opzetten 

• Overeenstemming vragen 

• Als lamp LAFDJ brandt, DUR herbewapenen 

B
re

a
k
 

 
 

• ss “herbewapenen DUR” even gesloten houden. 
 
 
 

M
S

 9
6
 

 
 

• SS herbewapenen > 7” bedienen 

• SS DUR min 1’ open 

• Kort herbewapenen 
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KLAARMAKING II B2 
BEPERKTE KLAARMAKING   (BK – PR) 
- Geen aflos gezien en VK-PC staat vermeld in volgfiche. (en er ligt geen bewijs van VK.PC) 
- Wordt niet gedaan bij ontmoeten van de aflos. (Een BK-PR wordt niet in de volgfiche geschreven.) 
WAT DOEN?       
- aanwezigheid van afkeurings-etiketten en stopblokken nazien. (HL: staat remblokken/remschijven ook nazien) 
- Logboeken nazien op elk krachtvoertuig en stuurrijtuig. 
- Indien “HLE=HV” of “MS=HV” in de logboek vermeld staat, schrappen en in dienst stellen. 
- AWI & Herhalingsinrichting testen, als er nog geen trein werd verzekerd op die dag. (zie volgfiche) 
- Opwinden en uur regelen teloc alleen op kopstel MS. 
- Voldoende zichtbaarheid door de kopruiten nazien op kopstel. 
- Bagageafdelingen op slot (deuren en vensters dicht van de niet bezette cabine) 
- Kopdeuren op slot bij 2-ledig MR + beveiligingsstangen geplaatst. 
- Remproef doen als geen aflos werd gezien. (of niet vermeld op bewijs van klaarmaking) 
- Remhangwerk. (indien aan een verhoogd perron, controleren bij de eerste gunstige gelegenheid) (Ook bij BK.PR) 

- Enkel bij HL: Remblokken: sleetgrens 15mm egale sleet, 10mm niet egale sleet. 
- Remblokken dienen volledig te zijn, en mogen geen scheuren met zichtbare openingen vertonen. 
- Schijfrem:     dikte zichtbare remzolen: minimum 10mm. Indien zichtbaar 

VOLLEDIGE KLAARMAKING   (VK – PC) 
-      Indien vermeld op de dienstfiche. 
-      Krachtvoertuigen aangenomen uit werkplaatsen M  
-      Als de dienstfiche een BK-PR voorschrijft maar men ziet in de volgfiche dat de laatste 24 uur geen VK-PC  
       werd gedaan, dan moet men tocht een VK-PC doen. 
-      krachtvoertuig aannemen of TD-stel waarop de TB die word afgelost niet werd ontmoet. En geen bewijs VK.PC 
WAT DOEN? 
Alles wat bij de beperkte klaarmaking wordt gedaan +  
- Uitwendig nazicht, de zichtbare delen van; 

- trek en stoot organen.  
- stroomafnemers.  
- merkteken wielband.  
- zandbakken. 

 - Pneumatische en elektrische koppeling. (niet gekoppelde in voorziene steunen) 
 - Zichtbare delen draaistellen. 
- Inwendig nazicht.     

- Logboek nazien op elk krachtvoertuig en stuurrijtuig. (ook bij BK-PR) 
- nazien van de juiste stand v/d uitschakelaars, kranen en schakelaars. (aanwezigheid verloding) 
- de deuren vergrendelen.  
- nazien blustoestellen aanwezig & gelood – nazien eindseinlantaarn en hun brandend getuigelampje. 

 - aanwezigheid depanneringsgids, stopblokken, gereedschap, veiligheids en beschermingsmatrieel. 
 - Test GSM-R. De zelftest bij het opstarten ≠ de effectieve test. 

   indien defect; rit niet aanvatten voor toestel vervangen is of voertuigen herschikt. IIB8 3.5 
-  Stroomafnemers lichten.(4bar)(2e stroomafnemer pas lichten nadat de slingering door het oplaten van de 1e is gestopt) 
-      D.U.R. sluiten. & Hulpdiensten inschakelen. (pas 10sec. na aanwezigheid HS) 
-      Voor het vertrek Lading batterij en Luchtdrukproductie controleren !!!    HLT 4.2  2.5.3 & 3.4.1 
- Teloc nazien. (uur gelijk zetten, nr band, opwinden, nazien meldlampjes) (ev. defecten in volgfiche +uur melding) 
- Werkingsproeven van de rem doen. (met de keerkruk op bij HL!) (remaansl. eerste 3 HV’s bij gesleepte trein) 
- AWI (zoemer, herbew.tijd, openen spoedklep, onderbreken tractie) en Herhalingsinrichting testen (+lekontdekker) 
- voor HL met JH; JH laten oplopen. (niet bij HLE type 15) 
- Alle immobilisatieremmen lossen. (bij HL type 26 en in bundel gent te FMBZ zijn de 2 handremmen aangedraaid) 
- Koplampen aansteken (en nazien) en knipperen. (ook eindseinen aansteken en nazien) 
- Bij HL: Proef treinverwarming (5bar), zanding, signalisatielampen, reinheid stuurposten na onderhoud. 
- “VK-PC” wordt ingeschreven in de bruine volgfiche M355a van elk gekoppeld krachtvoertuig. Samen met    
   naam (in hoofdletters), depotnr., werkzetel, uur waarop teloc is juistgezet, cijfer band, aantal eindseinlantaarns. 
- een ondertekend ‘bewijs van volledige klaarmaking’ dient zich in de in dienst zijnde stuurcabine te 
 bevinden, indien de af te lossen bestuurder niet  ter plaatse kan blijven. (zoniet; nieuwe remproef en BK.PR) 
- Bij zeer vochtig weer, en bij dooi, de ventilatoren van de tractiemotoren 15’ in dienst stellen voor te tractioneren 
- Bij HLE: hoofdreservoirs spuien (en olie en waterafscheider van HLs zonder autom. spui) 

HET INTERNATIONAAL FONETISCH ALFABET: 

Voor treinnummer, afstandspunten, telefoonnummers, bevelnummers, rubrieken, sein identiteit, … 
 
Dit document is enkel bestemd voor treinpersoneel, niet aan derden delen, of beschikbaar stellen op het internet. 
 
Dit is een samenvatting en is dus geen geldige vervanging van het boekje HLT, weet dat foutjes of misverstanden 
mogelijk zijn in dit niet officiële document. Gelieve dit bestand niet te verdelen buiten de NMBS. Uiteraard is enkel 
het boekje HLT de juiste en enige reglementering, dit document heeft op vlak van reglementering geen waarde, het is 
enkel een hulpmiddel. De maker van dit document is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten en onvolledigheden 
die hier ingeslopen zijn. Om dit document te perfectioneren mag je eventuele fouten altijd melden (samen met 
artikelnummer HLT) Zo draag je mee aan het voortbestaan van deze samenvatting en een veiligere spoorweg. 
 
Gelieve me te contacteren als je foutjes hebt gevonden, of aanvullingen wenst te zien, samen met artikelnr. HLT en 
pagina van de samenvatting.   Weet dat vernieuwingen in de HLT pas met vertraging hierin verschijnen. 
 
Als je deze samenvatting gebruikt, zorg er dan voor dat je steeds de laatste versie hebt. 
Ze kan enkel gevonden worden op rijdendpersoneel.be na registratie als actieve nmbs-bestuurder (identificatienummer 
NMBS) ze wordt nooit doorgemaild. Als deze samenvatting op een andere manier van het net wordt gehaald, 
aangeboden of doorgegeven wordt is dit niet de verantwoordelijkheid van de maker van dit document. 
 

 

 
 

Laatste aanpassingen; 

15/2/2013: blz 34 

28/2/2013: blz 32, 34, 36, 37, 39, 19 

25/03: blz 1, 12B, 17B,20A, 22B, 23, 24A, 31B, 33A, 35A, 36A, 38 

02/06: 4B,5B  

14/08: 5B, 6A, A1, 39A, 39B, 40A, 40B 
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