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NETVERKLARING 2020 
Wijzigingen 

Datum Document Wijzigingen 

13/12/2019 Hoofddocument Zevende versie: 

- Algemeen: enkele aanpassingen aan 
contactgegevens en beschrijvende teksten; 

- Punt 2.2.1.2 : Vermindering van de termijn tussen het 
eerste contact met Infrabel en de eerste 
capaciteitsaanvraag voor  kandidaten niet-
spoorwegonderneming (3 maand  4 weken); 

- Punten 2.2.2 en 2.3.1.2: Herformulering van enkele 
principes betreffende het afsluiten van het plaatselijk 
protocol; 

- Punt 2.8.2: toevoeging van de principes omtrent de 
afwijking die Infrabel kan toekennen betreffende de 
talenkennis van treinbestuurders; 

- Punt 4.2.2.1.1: verduidelijking van de verplichting 
voor de kandidaat die capaciteit aanvraagt voor een 
goederentrein die vertrekt uit of aankomt in een 
voorziening die niet de oorsprong of bestemming van 
de wagons is, om bepaalde bijkomende informatie te 
verstrekken; 

- Punt 4.4.1.3: Verduidelijking van de uitzonderingen 
op het principe First in First Served dat gebruikt 
wordt bij de behandeling van concurrerende 
aanvragen in het kader van de toewijzing van 
rijpaden buiten de procedure voor het opstellen van 
de dienstregeling en tijdens de lopende 
dienstregeling; 

- Punt 4.4.3: aanpassing van de principes betreffende 
de inachtneming van eerdere niveaus van 
rijpadgebruik bij het vaststellen van prioriteiten in het 
kader van de toewijzingsprocedure voor rijpaden in 
het geval van overbelaste infrastructuur; 

- Punt 4.5: verduidelijking omtrent de mogelijke 
wijziging van de teksten over de toewijzing van 
capaciteit voor onderhoud, vernieuwing en 
uitbreiding in het begin van 2020 in overleg met de 
sector en/of ten gevolge een beslissing van het 
toezichthoudende orgaan; 

- Punt 4.8.2: Toevoeging van informatie over 
internationaal crisisbeheer. 

Bijlagen - Update van de bijlagen A.1, E.2, F.1, F.5 en F.6; 

- Samenvoeging van enkele B-bijlagen en 
hernummering; 

- Indexatie van de unitaire prijzen vermeld in bijlagen 
F.2, F.3 en F.4. 
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Datum Document Wijzigingen 

28/10/2019 Hoofddocument Zesde versie: 

- Algemeen: aanpassing van wettelijke en 
reglementaire verwijzingen, contactgegevens, 
websites, logo’s, beschrijvende teksten, … 

- Punt 4.5 Toewijzing van capaciteit voor onderhoud, 
vernieuwing en uitbreiding: verwijdering van het 
nationaal werkvenster. 

21/10/2019 Bijlagen Actualisatie van de bijlagen D.1, D.2, D.3, D.6 en D.11. 

16/09/2019 Bijlagen Actualisatie van de bijlagen D.1, D.2, D.3 en D.6. 

21/08/2019 Hoofddocument 

 

Vijfde versie: 

Actualisering van de links naar websites. 

Bijlagen Actualisatie van de bijlagen D.1, D.2, D.3 en D.6. 

10/07/2019 Hoofddocument 

 

Vierde versie: 

- Punt 1.8 Contacten: aanpassing van de 
contactgegevens; 

- Punt 2.2.5 Dekking van verantwoordelijkheden: 
Aanpassing van het koninklijk besluit van 8 
december 2013 tot vaststelling van het 
minimumbedrag voor de dekking van de burgerlijke 
aansprakelijkheid voor het rijden op de 
spoorweginfrastructuur, door het koninklijk besluit 
van 23 mei 2019; 

- Punt 3.3.3.3 Communicatiesystemen: Toevoeging 
van informatie over de normen ETSI TS 102 933-1 
en TS 102 933-2; 

- Punten 3.6, 3.7, 5.3, 5.4, 5.5 en 6.1 
Dienstvoorzieningen: verplaatsen van informatie naar 
de bijlage E.2; 

- Punten 4.5.2 Aard van de Tijdelijke 
Capaciteitsbeperkingen en 4.5.5 Raadpleging en 
informatie aan de kandidaten: toevoeging van 
informatie over het nationaal werkvenster 

Bijlagen - Schrappen van de bijlage B.5. 

- Bijlage E.2 is volledig vernieuwd en bevat nu naast 
de intermodale vrachtterminals en de zee- en 
binnenhavens ook andere dienstvoorzieningen op 
het Belgische spoorwegnet. 

03/07/2019 Bijlagen Actualisatie van de bijlage B.2. 

25/06/2019 Bijlagen Actualisatie van de bijlage B.9. 

19/06/2019 Bijlagen Actualisatie van de bijlagen D.1, D.3 en D.6. 

04/06/2019 Bijlagen Actualisatie van bijlage E.4. 
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Datum Document Wijzigingen 

16/05/2019 

 

Hoofddocument Derde versie: 

- Punt 1.8.6 Corridor One-Stop-Shop: Er is momenteel 
geen contactpersoon voor RFC Rhine-Alpine. 
Aanvragen kunnen gericht worden tot de vermelde 
functionele mailbox of tot de contactpersonen van de 
andere RFC’s; 

- Erratum punt 3.3.3.3 Communicatiesystemen: 
wijziging van de datum waarop de 
spoorwegonderneming Infrabel dient te informeren 
over de genomen maatregelen ter voorkoming van 
interferentie. 

Bijlagen Actualisatie van de bijlagen D.2, D.3 en D.6. 

06/05/2019 Bijlagen Actualisatie van de bijlagen B.3, D.1, D.3 en D.12. 

10/04/2019 Bijlagen Actualisatie van de bijlage B.9. 

01/04/2019 

 

Hoofddocument Tweede versie: 

- Algemeen: actualiseren van juridische referenties en 
aanpassen van contactgegevens en internetsites; 

- Punten 1.4.3.3, 2.2.2 en 4.2.2.1.2: aanpassen van de 
teksten inzake het openstellen van de markt van het 
nationaal reizigersvervoer conform de wet van 
11/01/2019 tot wijziging van de Spoorcodex; 

- Punt 1.4.3.1: uitbreiding van de bevoegdheden van 
de Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en 
van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-
Nationaal voor wat betreft zijn opdracht inzake de 
behandeling van klachten, conform de wet van 
11/01/2019 tot wijziging van de Spoorcodex; 

- Erratum punt 4.3.2.2.2: verduidelijking dat de 
vermelde termijn de uiterlijke publicatietermijn is. 

Bijlagen Schrappen van bijlage C.1 en aanpassen van de nummering 
van de andere bijlagen C. 

13/03/2019 Bijlagen Actualisatie van de bijlagen C.7, D.1, D.3 en D.12. 

14/02/2019 Bijlagen Actualisatie van de bijlagen D.1, D.2, D.3, D.6, D.10 en D.11. 

30/01/2019 Bijlagen Actualisatie van de bijlage C.5. 

22/01/2019 Bijlagen Actualisatie van de bijlagen C.7, D.1, D.2, D.3 en D.12. 

21/01/2019 Bijlagen Actualisatie van de bijlagen C.2 en C.4. 

07/01/2019 Bijlagen Actualisatie van de bijlagen D.1, D.2, D.3, D.6, D.9 en D.12. 

19/12/2018 Bijlagen Actualisatie van de bijlagen F.1, F.3, F.4, F.5 en F.6. 

Toevoeging van de nieuwe bijlage C.8 Technologiekaart 
ETCS in 2025. 
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Datum Document Wijzigingen 

07/12/2018 Hoofddocument  Eerste versie. 

Bijlagen  Actualisatie van de bijlagen B.2, B.9, D.3, D.6, D.12, E.3 en 
F.2. 

 
 


