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Part.1

Welkom
bij  Infrabel 
Sinds 2005 beheert Infrabel de spoorinfrastructuur  
en het treinverkeer in België. Een opdracht van openbare  
dienstverlening die we vervullen met de vaste wil om van  
het spoor een toekomstgerichte sector te maken, zowel op  
het gebied van mobiliteit, leefmilieu als tewerkstelling !
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6 leden
dE RAAd VAN BESTUUR IS SAMENGESTELd UIT 6 LEdEN (MET TAALPARITEIT)

IN 2008 oNTVING dE VooRzITTER EEN BRUTo VERGoEdING VAN  SAMENGE-
STELd UIT EEN VAST jAARLIjkS GEdEELTE EN EEN VARIABEL GEdEELTE. dE BRUTo VER-
GoEdING VAN dE ANdERE BESTUURdERS (MET UITzoNdERING VAN dE GEdELEGEERd 
BESTUURdER) IS EVENEENS SAMENGESTELd UIT EEN VAST jAARLIjkS GEdEELTE EN 
EEN VARIABEL GEdEELTE. 

dE BEzoLdIGING BEVAT EEN VAST GEdEELTE EN EEN VARIABEL GEdEELTE (oNGEVEER 30 % 
VAN dE BEzoLdIGING). hET GLoBALE BRUTo BEdRAG dAT IN 2008 wERd ToEGEkENd AAN 
dE LEdEN VAN hET dIREcTIEcoMITé, MET UITzoNdERING VAN dE GEdELEGEERd BESTUUR-
dER, BEdRAAGT  dE BEhEERSPREMIES VooR dE PRESTATIES VAN 2007 zIjN  
INBEGREPEN IN dIT BEdRAG.

     

     

    

 VAN dE RAAd GEdELEGEERd BESTUURdER BESTUURdER   
 BESTUURdER INfRABEL    

BESTUURdER  BESTUURdER BESTUURdER  
 ToT 10/07/09 VANAf 10/07/09  
 

GEdELEGEERd dIREcTEUR-GENERAAL dIREcTEUR-GENERAAL dIREcTEUR-GENERAAL   
BESTUURdER INfRABEL NETwERk INfRASTRUcTUUR ToEGANG ToT hET NET  

4 leden
hET dIREcTIEcoMITé IS SAMENGESTELd UIT 4 LEdEN



7

7

Infrabel biedt een antwoord 
op de uitdagingen van vandaag
dE cRISIS hEEfT oNMISkENBAAR zIjN STEMPEL GEdRUkT oP 2008. of BETER GEzEGd, 

MEERdERE cRISISSEN : NAAST dE fINANcIëLE cRISIS woEdT ER NU EEN zwARE EcoNo-

MISchE cRISIS, EN ook hET kLIMAATVRAAGSTUk STELT oNS VooR GRoTE UITdAGINGEN. 

dE AARdE wARMT oP dE BEdRIjfSwERELd zIT oP hET STRAfBANkjE. wERk, MoBILITEIT 

EN VEILIGhEId zIjN dE ThEMA’S wAAR dE MENSEN wAkkER VAN LIGGEN. oNdANkS dEzE 

ERG oNzEkERE TIjdEN wERd INfRABEL ook IN zIjN VIERdE LEVENSjAAR NIET UIT hET 

Lood GESLAGEN, wEL INTEGENdEEL : hET SPooR IS MEER dAN ooIT EEN VASTE wAARdE, 

EEN GRoEIwAARdE, éN EEN MILIEUVRIENdELIjkE MEERwAARdE IN oNzE SAMENLEVING.

Infrabel heeft zich duidelijke doelstellingen gesteld: als één 
van de belangrijkste investeerders van het land voor ruim 845 
mio € aan investeringsprojecten tot een goed einde brengen, 
het spoornet openstellen voor nieuwe gebruikers zodat het 
goederenvervoer zich verder kan ontwikkelen in een geliberali-
seerde spoorwegmarkt, van het spoor een krachtig instrument 
van het mobiliteitsbeleid maken dat de verwachtingen van de 
reizigers inlost, en een efficiënte en transparante informatie 
aan de reizigers en alle andere stakeholders verzekeren. om 
deze doelstellingen waar te maken kunnen we elke dag reke-
nen op de 12.274 medewerkers van Infrabel, die dan ook alle 
kansen moeten krijgen om zich verder te ontplooien.

ondanks de crisis en de zorgen van elke dag hebben we 
redenen genoeg om fier te zijn. dankzij de inspanningen 
van alle Infrabel-medewerkers is België vandaag het eerste 
land dat over een volledig afgewerkt hogesnelheidsnetwerk 
beschikt, waardoor we onze positie in het hart van Europa 
nog kunnen versterken. dit project was nog niet afgewerkt 
of er werden  nieuwe belangrijke projecten gelanceerd, zoals 
het GEN rond Brussel, de uitbreidingsprojecten in en rond de 
haven van Antwerpen of de modernisering van de as Brus-
sels-Luxemburg. Tegelijkertijd werden de moderniserings- en 
onderhoudswerken aan het bestaande spoorwegnet op een 
hoog peil gehandhaafd. dit zijn stuk voor stuk werken die 
tot stand komen  om de kernactiviteit van Infrabel steeds 
beter te ondersteunen: het regelen van het treinverkeer, van 
30.183 reizigersrijpaden per week en 7.367 goederenrijpa-
den per week over het 3.513 km lange spoornet.

In 2008 hebben we nauwer samengewerkt met onze directe 
klanten, de spooroperatoren. Iedere dag willen we hen er-

van overtuigen dat het Belgisch spoornet over unieke eco-
nomische  en ecologische troeven beschikt. we hebben ook 
de brug geslagen naar de reizigers. hun vraag naar veilige, 
comfortabelere en stiptere treinen mag bij niemand  in dove-
mansoren vallen. wij hebben ons ook geëngageerd om hen 
beter te informeren. Tegelijkertijd willen we ook dichter bij de 
mensen staan. zo zorgen we ervoor dat de buurtbewoners 
van onze werven duidelijk geïnformeerd  worden over de evo-
lutie van de werken, en we laten niets onverlet om aan te 
tonen hoe het spoor de levenskwaliteit in onze steden kan 
verbeteren. 

we staan ook dichter bij onze medewerkers zodat zij ge-
motiveerd zijn om bij nacht en ontij aan iedereen diezelfde 
kwaliteitsvolle service te blijven verzekeren. we zijn fier deze 
dienstverlening aan de mensen te kunnen aanbieden.

we moeten ons hard blijven inspannen. ondanks de crisis kij-
ken we vol vertrouwen naar de toekomst. het spoor biedt im-
mers een antwoord op heel wat vragen waar we vandaag mee 
geconfronteerd worden. het is aan ons om dat antwoord elk 
moment van de dag, elke dag van het jaar, waar te maken.

Luc Lallemand   Antoon Colpaert
Gedelegeerd bestuurder  Voorzitter Raad van 
Infrabel    Bestuur 

boven :

de main hub van antwerpen, 
van haven naar spoor

boven :

de main hub van antwerpen, 
van haven tot spoor
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Antoon CoLPAERt LuC LALLEMAnD JAn KERREMAnS MiEKE oFFECiERS  

LAuREnt VRiJDAGHS  VAnESSA MAtz FAbiEnnE GöRLLER  

LuC LALLEMAnD  EDDy CLEMEnt JEAn-MARiE RAViARt LuC VAnStEEnKiStE  

VooRzITTER VAN dE RAAd GEdELEGEERd BESTUURdER BESTUURdER   
 BESTUURdER INfRABEL    

GEdELEGEERd dIREcTEUR-GENERAAL dIREcTEUR-GENERAAL dIREcTEUR-GENERAAL   
BESTUURdER INfRABEL NETwERk INfRASTRUcTUUR ToEGANG ToT hET NET  
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LInKS :

viaduct van moresnet,
onze mensen voortdurend
begaan met de veiligheid

8

Kerncijfers  
op 31/12/2008

EBITdA - EBT 
(IN MILjoEN EURo)

99 

 

84  

VERkEER
 

90,2% 
 

INfRASTRUcTUUR
 

6 992 

2 955 

1 929 
 
267 
 
1
 
5

PERSoNEEL
 

12 724 

5,2 % 

94,8 %

GLoBAAL RESULTAAT (EBT) MEdEwERkERS wISSELS  

SEINhUIzEN

wERkPLAATSEN

BRUTo ExPLoITATIERESULTAAT 
(EBITdA)

VRoUwEN

MANNEN oVERwEGEN  

TRAffIc coNTRoL  

kM GEëLEkTRIfIcEERdE LIjNEN

TREINEN oP TIjd of MET  
EEN VERTRAGING  
VAN MINdER dAN 6 MINUTEN
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op 31/12/2008

oMzET 
(ToTAAL : 1,2 mld €)

dIVERSE GoEdEREN 
EN dIENSTEN 
(ToTAAL : 1,3 mld €)

fINANcIERING  
VAN  dE  INVESTERINGEN 
(en mio €)

GEREALISEERdE  
INVESTERINGEN 
(ToTAAL : 845,19 mio €)

8,26 
ANdERE  

INVESTERINGSBRoNNEN

145,91
coNcENTRATIE 

VAN dE  
SEINhUIzEN

86,94
PRodUcTIEMIddELEN

35,81
oNThAAL IN 

dE STATIoNS

704,41
oVERhEIdSdoTATIE

9%
ELEkTRIcITEIT

7%
PRESTATIES GELEVERd  

dooR dE NMBS EN  
NMBS-hoLdING

23%
VERGoEdING fSI

5%
oNdERhoUd

INfRASTRUcTUUR

41,05
hST-INBRENG

91,47
GEN-foNdS

93,77
GEN-PRojEcT

72,92
hST-PRojEcT

17,53
ETcS

254,6
cAPAcITEITSBEhoUd

137,71
cAPAcITEITSUITBREIdING

1%
INVESTERINGEN dooR dERdEN

51%
PERSoNEEL

4%
ANdERE

9%
ELEkTRISchE ENERGIE  
VooR TRAcTIE  
EN GEBoUwEN

1%
INTRAGRoEP  
PRESTATIES

36%
oVERhEIdSdoTATIE

2%
INVESTERINGEN EN 

MATERIALEN VooR dERdEN

50%
INfRASTRUcTUURVERGoEdING

2%
ANdERE
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1 Missie
ALS oVERhEIdSBEdRIjf BIEdT INfRABEL zIjN kLANTEN, dE SPooR-
wEGoNdERNEMINGEN, EEN coMPETITIEVE SPooRINfRASTRUcTUUR 
AAN, AANGEPAST AAN dE hUIdIGE EN ToEkoMSTIGE BEhoEfTEN.  
zo wERkT INfRABEL MEE AAN EEN dUURzAME MoBILITEIT IN dIENST VAN 
dE EcoNoMISchE EN MAATSchAPPELIjkE oNTwIkkELING VAN BELGIë.

1 Visie, 
3 concrete assen
INfRABEL wIL hET kRUISPUNT VAN EURoPA woRdEN. hIERVooR wERkT 
hET oP 3 coNcRETE ASSEN : BETRoUwBAARhEId EN ToEGANkELIjk-
hEId VAN hET NETwERk, GEBRUIk VAN kRAchTIGE TEchNoLoGIEëN EN 
EEN GoEdE SAMENwERkING MET dE oVERIGE VERVoERSMIddELEN.

10 Waarden
hET SPooRBERoEP hEEfT SPEcIfIEkE EISEN, zoALS dE VEILIGhEId 
EN dE hooGSTAANdE kwALITEIT VAN hET UITGEVoERdE wERk.  
dIT VERoNdERSTELT wAARdEN ALS VERANTwooRdELIjkhEIdSzIN, 
AANdAchT VooR PREcISIE, TEAMSPIRIT, VERTRoUwEN. IN EEN VRIj-
GEMAAkTE MARkT MoET INfRABEL ook IN ALLE oNAfhANkELIjkhEId 
EN INTEGRITEIT hANdELEN, MET EEN STERk kLANTGERIchT ENGA-
GEMENT. LAST BUT NoT LEAST BESTEEdT INfRABEL VEEL AANdAchT 
AAN EEN AANGENAME wERkoMGEVING VooR zIjN MEdEwERkERS : 
MoTIVATIE VAN hET PERSoNEEL, ERGoNoMIE, EN oPENhEId VAN 
GEEST zIjN ook BELANGRIjkE wAARdEN BIj INfRABEL.
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Een zelfstandig overheidsbedrijf
NA dE EURoPESE BESLISSING oM hET SPooR TE LIBERALISEREN wERd dE VRoEGE-

RE UNITAIRE NMBS oP 1 jANUARI 2005 GESPLITST IN dRIE oNAfhANkELIjkE oVE-

RhEIdSBEdRIjVEN. NMBS-hoLdING hEEfT dE VERANTwooRdELIjkhEId oVER EEN 

AANTAL GEMEENSchAPPELIjkE oPdRAchTEN (VEILIGhEId, MILIEUBELEId, INfoRMA-

TIcA, BEhEER VAN hUMAN RESoURcES, ...). ALS SPooRwEGoNdERNEMING STAAT 

dE NMBS IN VooR hET REIzIGERS- EN GoEdERENVERVoER. INfRABEL IS dE BEhEER-

dER VAN dE SPooRINfRASTRUcTUUR EN REGELT ook hET TREINVERkEER.

onafhankelijkheid en gelijkheid
Infrabel is een naamloze vennootschap van publiek recht. 
de overheid bezit 6,59 % van de aandelen, en 80 % plus 
1 van de stemmen. dankzij deze structuur kan Infrabel 
in alle onafhankelijkheid werken. zo kan Infrabel al zijn 
klanten, de spooroperatoren, absoluut gelijk behandelen, 
in overeenstemming met de Europese richtlijnen.

Duidelijk omschreven opdrachten
Infrabel heeft als opdracht de spoorinfrastructuur te onde-
rhouden, te moderniseren en verder te ontwikkelen. Boven-
dien regelt het al het treinverkeer op het spoornet. 
door deze bij wet bepaalde opdrachten is Infrabel een es-
sentiële speler in het personen- en goederenvervoer, en 
dus een belangrijke motor van de Belgische economie.
de opdrachten worden omschreven en gefaseerd in de be-
heersovereenkomst die werd afgesloten met de federale 
overheid. de tweede beheersovereenkomst, onderhandeld 
in 2008, loopt van 2008 tot 2012 en formuleert doelstel-
lingen in lijn met het plan BRIo (Belgian Railway Infrastruc-
ture objectives), en met de BRIo prioriteiten: veiligheid en 
stiptheid. Infrabel heeft zich altijd vastberaden getoond om 
vooruitgang te boeken. zo is een deel van de exploitatiedo-
tatie van de overheid voortaan gekoppeld aan de behaalde 
stiptheidsresultaten.

Verschillende financieringsbronnen
Infrabel ontvangt twee overheidsdotaties : een exploitatiedo-
tatie (dagelijkse werking), en een investeringsdotatie. ook 
de Gewesten ondersteunen sommige investeringsprojecten 
via cofinancieringen. Infrabel ontvangt Europese subsidies 
voor 5 projecten (de goederencorridor Antwerpen/Basel-

Lyon - de corridor c -, de modernisering van de as Brussel-

Luxemburg, de nieuwe spooraansluiting van Brussels Airport 
- het “diabolo”-project -, de heropening van de Ijzeren Rijn, het 
hST-netwerk). Bovendien worden er voor sommige van deze 
projecten « publiek-private » samenwerkingsovereenkomsten 
afgesloten (diabolo, de Liefkenshoekverbinding in de haven  
van Antwerpen). de gebruikersheffingen van de klanten 
voor de “rijpaden” vormen de belangrijkste inkomstenbron 
van Infrabel.

De sterkhouders van “infrabel”
Met meer dan 845 miljoen euro investeringen in 2008 is 
Infrabel de grootste investeerder van het land! Maar het 
zijn vooral de 12 724 medewerkers die, verspreid over het 
hele land en in de verschillende diensten, de sterkhouders 
zijn van Infrabel. Infrabel bestaat uit drie directies die, on-
der leiding van Gedelegeerd bestuurder Luc Lallemand, de 
verschillende opdrachten uitvoeren. 
de directie Infrastructuur onderhoudt, moderniseert en 
bouwt het netwerk verder uit. de directie Netwerk regelt 
het treinverkeer in real time. de directie “Toegang tot het 
Net” beheert, naast de grote investeringsprojecten, de 
aanvragen van de klanten, zorgt voor de verdeling en toe-
kenning van de rijpaden en voor hun verrekening aan de 
klant. daarnaast staan zes “ondersteunende” diensten 
(Strategie, Internationale zaken en Information Technology, 
financiën en Administratie, human Resources, corporate 
& Public Affairs, de cel BRIo en de dienst Aankopen) in 

boven en LInKS :

brussel-luxemburg, 
nachtwerk voor beter
treinverkeer overdag
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Part.2

Concrete  
engagementen
Infrabel werkt sinds 2006 met een strategisch plan: het plan BRIO  
(Belgian Railway Infrastructure Objectives). Het vormt de rode draad  
doorheen al zijn activiteiten. Dankzij het enthousiasme van de 12 724  
medewerkers die dagelijks hun schouders zetten onder dit project,  
werden er voor verschillende doelstellingen al concrete resultaten  
geboekt. In 2008 heeft Infrabel dan ook een nieuwe versie uitgewerkt  
van zijn strategisch plan. 
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Jean-Marie Raviart
Directeur-Generaal Infrastructuur

de elektrificatie van de lijn 24 tussen 
Montzen en de duitse grens en de 
homologatie van de seininrichting van  
de hogesnelheidslijn 4 naar Nederland  
zijn twee belangrijke verwezenlijkingen  
van de directie Infrastructuur voor  
2008. daarnaast, en zeker even  
belangrijk, is er het dagelijks werk van  
de honderden mannen en vrouwen die  
kosten noch moeite sparen om ons  
netwerk te onderhouden en, vaak in 
moeilijke omstandigheden, de veiligheid  
en de kwaliteit te garanderen.
 

“

“

 
Het veiligste  

netwerk  
van Europa  

worden 

01
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Een « nulrisiconetwerk »
EEN MAxIMALE VEILIGhEId oP hET NETwERk IS EEN ABSoLUTE PRIoRITEIT VooR IN-

fRABEL wAARAAN hET ELkE dAG wERkT. dE INfRABELMEdEwERkERS wAkEN oVER 

dE GoEdE wERkING VAN dE SPooRINSTALLATIES EN STAAN IN VooR hUN oNdE-

RhoUd EN ModERNISERING.

Een dagelijkse strategie
dagelijks werken medewerkers achter de schermen aan 
het onderhoud en de modernisering van de verschillende 
spoorinfrastructuren ( sporen, bovenleidingen, seinin-
richting, kunstwerken enz. ). dit is absoluut noodzakelijk 
voor de goede werking en de veiligheid van de installaties. 
In mei 2008 kreeg Infrabel het veiligheidscertificaat, de 
officiële erkenning van de efficiëntie van zijn veiligheids-
beheersysteem. het certificaat, verplicht sinds de vrijma-
king van het spoor, is 5 jaar geldig. 

Een uniek Europees systeem
Infrabel rust het hele netwerk stapsgewijs uit met ETcS 
(European Train control System). deze moderne techno-
logie is gebaseerd op een verbinding tussen de bakens 
op de sporen en de voorbijrijdende trein. op die manier 
ontvangen de treinbestuurders alle informatie over de 
seinen rechtstreeks in hun stuurpost. Via dit systeem zal 
de trein, wanneer die een sein zou negeren of een stop-
sein te snel zou naderen, van op afstand automatisch 
afgeremd en tot stilstand gebracht worden. 
het voordeel van ETcS is dat het in alle Europese landen 
gebruikt wordt en dus “interoperabel” is. het veiligheids-
systeem werd al geïnstalleerd op de hogesnelheidslijnen 
naar duitsland en Nederland (homologatie in december 
2008), in een versie die gebruik maakt van GSM-golven 
(GSM-R) voor de overdracht van informatie over de seinin-
richting naar de trein.

Garantie van een snel beheer
Veiligheid betekent ook anticiperen op elk mogelijk risico. 
In mei 2008 ondertekende Infrabel dan ook een samen-

werkingsovereenkomst met SoLVAY, die van kracht zal zijn 

bij incidenten met het transport van gevaarlijke goederen 
in wallonië. Via deze samenwerking met specialisten die 
ervaring hebben in dit soort risicobeheer, is het de bedoe-
ling om de mogelijke gevolgen voor de mens en het milieu 
in dat geval zo veel mogelijk te beperken. Infrabel sloot 
dezelfde overeenkomst af met BASf die eventuele tussen-
komsten in Vlaanderen voor zijn rekening zal nemen. zo 
kan iedereen op het terrein zijn eigen taal spreken.

Lessen trekken
Uiteraard wordt van elk incident en elk defect, hoe klein 
ook, een nauwkeurig verslag opgesteld. Alleen dankzij 
deze efficiënte manier van werken kunnen terugkerende 
oorzaken opgespoord en weggewerkt worden. zo werd bij-
voorbeeld vastgesteld dat de bovenleidingen in het Brus-
sels gewest dringend aan vervanging toe zijn. 
Infrabel heeft dan ook een moderniseringsoperatie op touw 
gezet, die loopt tussen 2006 en 2016, voor een investering 
van 100 miljoen euro. In 2008 werden de bovenleidingen 
tussen Brussel-zuid en Brussel-Noord volledig vernieuwd.

boven :

bovenleidingen in brussel-luxemburg,
technologie, deskundigheid en betrouwbaarheid  

 
Het veiligste  

netwerk  
van Europa  

worden 

01
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Jo De bosschere
Afdelingschef

An Van den Abeele
Ingenieur

Binnen de dienst 
Seininrichting houden 

jo de Bosschere en 
An Van den Abeele, 

respectievelijk 
afdelingshoofd en 

ingenieur, zich voltijds 
met het ETcS (European 

Train control System) 
project bezig, één van 

de sleutelprojecten om 
van Infrabel de veiligste 

spoornetbeheerder in 
Europa te maken.
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Jo De bosschere //  ETcS is een nieuw treinbeïn-
vloedings- en beveiligingssysteem dat alle seininfor-
matie direct naar de stuurpost van de trein zendt. 
Momenteel hebben we ETcS niveau 2 geïnstalleerd 
op de hogesnelheidslijnen naar duitsland en  
Nederland. op die laatste lijn is het systeem  
trouwens ook gehomologeerd.

An Van den Abeele //  op het klassieke net  
installeren we ETcS niveau 1. functioneel gezien is 
er tussen de beide niveaus weinig verschil : zowel 
in niveau 1 als in niveau 2 wordt de trein automa-
tisch tot stilstand gebracht wanneer hij een rood 
sein negeert.

Jo De bosschere //  In het kader van het lijnproject 
tussen Schaarbeek en Leuven plaatsen we momen-
teel ETcS-1-toestellen op de sporen. Tegen 2013 
zal de goederenas “corridor c” tussen Antwerpen 
en Athus volledig met ETcS zijn uitgerust. Maar 
onze ambities reiken verder ! Tegen 2030 willen we 
alle lijnen met dit systeem uitrusten.

An Van den Abeele //  ook andere Europese landen 
zijn volop bezig met de implementatie van ETcS : in 
Nederland op de Betuwe-route, Italië, zwitserland, 
Spanje, … In de toekomst zullen de treinen niet 
langer moeten omschakelen tussen de verschillende 
nationale systemen en kunnen ze heel Europa door-
kruisen. Precies daarom steunt de Europese Unie 
het gebruik van ETcS op de grote goederencorridors. 

Jo De bosschere //  Bovendien moeten we er, als 
kruispunt van Europa, voor zorgen dat het Belgi-
sche spoorwegnet veilig en vlot toegankelijk is voor 
elke spoorwegonderneming.

“

“

hogesnelheidslijn naar frankrijk, 
etcs technologie voor meer veiligheid 
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Enkele seconden verliezen …
AAN dE oVERwEGEN wIL INfRABEL EEN MAxIMALE VEILIGhEId kUNNEN GARANdEREN. 

dAARoM wERd ER BESLoTEN oM GAANdEwEG dE oVERwEGEN zoVEEL MoGELIjk Af TE 

SchAffEN. wAAR dIT NIET MoGELIjk BLIjkT, zAL INfRABEL dE oVERwEG VERNIEUwEN 

EN dE SIGNALISATIE VERBETEREN. ALS wERkGEVER hEchT INfRABEL ook ENoRM VEEL 

BELANG AAN dE VEILIGhEId VAN ALLE MEdEwERkERS, VooRAL TIjdENS wERkzAAMhEdEN 

IN dE SPoREN.

Afschaffen en moderniseren
Er gebeuren vaak ongevallen aan overwegen of zelfs in de 
sporen omdat de signalisatie niet correct wordt nageleefd. 
In 2008 gebeurden er 51 ongevallen aan de overwegen 
(12 dodelijke slachtoffers), en 19 bij het oversteken van 
de sporen op spoorwegdomein (16 dodelijke slachtoffers). 
Infrabel wil echt al het mogelijke doen om het aantal on-
gevallen op de sporen te doen dalen, en investeerde zo in 
2008 meer dan 4 miljoen euro in de afschaffing van 15 
overwegen. ze werden vervangen door nieuwe infrastruc-
turen (brug, tunnel, …).
Vaak vormde dit ook een uitgelezen kans om de mobiliteit 
voor de zwakke weggebruiker in de omgeving te optima-
liseren, in samenspraak met de betrokken gemeenten. 
hierbij gold telkens het verbeteren van de intermodaliteit 
als leidraad (aansluiting trein-bus). 
daarnaast investeert Infrabel in de modernisering van de 
overwegen (bijna 14 miljoen € in 2008). Slagbomen en bel-
signalen wijzen de weggebruikers erop dat het levensge-
vaarlijk is om een gesloten overweg toch over te steken.

iedereen bewust maken van de grote risico’s
En toch blijven deze uitrustingen soms ontoereikend. 
de weggebruikers zelf moeten zich ook ten volle bewust 
worden van de risico’s die ze lopen wanneer ze de signa-
lisatie negeren. 
Infrabel verleent dan ook regelmatig zijn medewerking 
aan sensibiliseringscampagnes (in samenwerking met 
het BIVV, Belgische Instituut voor de Verkeersveiligheid). 
Tenslotte heeft Infrabel in de lente van 2009 nieuwe 
sensibiliseringscampagnes ontwikkeld en gelanceerd 
zodat iedereen zich bewust zou worden van de gevaren 

bij het oversteken van de overwegen en de sporen.  
Een actieplan
Tijdens de onderhandelingen over een nieuw beheerscon-
tract met de federale overheden heeft Infrabel de veiligheid 
centraal gesteld. In december 2008 werd aan de voogdij-
minister een actieplan voorgesteld. In overleg met de voog-
dijoverheid zal het normaal gezien in de loop van 2009 
worden uitgevoerd.

Een veilige werkomgeving voor alle medewerkers 
Veel medewerkers zijn dagelijks aan de slag op het ter-
rein. op de Infrabelwerven wordt er vaak ’s nachts gewerkt, 
wanneer er geen spoorverkeer is. Maar sommige werken 
moeten toch overdag gebeuren en ondertussen blijven 
de treinen doorrijden. de infrastructuurbeheerder stelt 
dan ook alles in het werk om een maximale veiligheid te 
garanderen, zowel voor de reizigers als voor de werkne-
mers. hiervoor worden er langs de sporen schildwachten 
opgesteld die hun collega’s met geluids- en lichtsignalen 
waarschuwen dat er een trein in aantocht is en zo hun 
veiligheid garanderen. Infrabel ontwikkelt trouwens nog 
andere waarschuwingssystemen, zoals de Tw-seinen (Tra-
vaux - werken).

boven :

brussel-zuid, 
zorgen voor veilige werven

middenin het treinverkeer
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Alain Gérard
Initiatiefnemer van de TW-seinen (Travaux-Werken)

de Tw-seinen vervangen de rode,  
gele en groene vlag die de schildwachten  
tot nu toe gebruiken.
dit levert een betere zichtbaarheid op 
voor de treinbestuurders, zorgt voor een 
vlottere verkeersdoorstroming en verhoogt 
de efficiëntie op de werf. de seinen  
vormen  een nuttige aanvulling op « ATw », 
het systeem dat automatisch  de komst 
van treinen aankondigt met geluids- en 
lichtsignalen. concreet activeert  een 
voorbijrijdende trein een pedaal die over  
de hele werf een sirene en zwaailichten 
doet afgaan. de medewerkers verwijderen 
dan alle toestellen van de sporen. 
Eens de sporen vrijgemaakt zijn, plaatst 
de verantwoordelijke operator het 
Tw-sein op groen. 

“

“
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boven en onder :

overweg te dinant, 
iedere weggebruiker aanzetten tot

meer verantwoord gedrag in het verkeer 
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Eddy Clement
Directeur-Generaal Netwerk

In ons beheercontract hebben we er ons 
financieel toe verbonden om de stiptheid 
te verbeteren. dat wil concreet zeggen 
dat wanneer de treinen niet een bepaald 
stiptheidspercentage behalen, Infrabel  
een boete krijgt. 
Engagement is hier dus geen hol woord !  
Bovendien werken we ook aan de 
aanpassing van de real time-informatie  
om de reizigers zo alle nodige informatie 
te bezorgen in geval van storingen.  
we spannen ons dus voortdurend in  
om onze activiteiten te verbeteren en zo  
beter aan de wensen van onze klanten  
te kunnen voldoen.

“

“
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Geen exacte wetenschap !
EEN NETwERk MET TREINEN dIE ALTIjd STIPT oP TIjd zIjN, dAT IS wAARSchIjNLIjk EEN UTo-

PIE. hET REGELEN VAN hET TREINVERkEER IS ALLESBEhALVE EEN ExAcTE wETENSchAP : 

ELkE dAG oPNIEUw MoETEN wE ALERT zIjN EN SNEL REAGEREN oM dE VELE oNVERwAch-

TE fAcToREN dIE hET GoEdE VERLooP VAN hET TREINVERkEER VERSToREN, TE BEhEREN. 

VooRAL oMdAT EENdER wELk INcIdENT NET ALS IN EEN doMINoSPEL EEN kETTINGREAcTIE 

kAN VERooRzAkEN.

Duizenden treinen, iedere dag
dagelijks rijden er 3450 treinen op het netwerk (2028 in 
het weekend). Bovendien worden er elke week meer dan 
7000 rijpaden toegekend aan klanten-operatoren voor 
goederentreinen. het beheer van deze verkeerstroom 
vereist voortdurend een optimale samenwerking tussen 
verkeerscoördinatiecentrum (Traffic control) en de sein-
huizen, die de seinen en de wissels bedienen, en zo de 
treinen laten rijden.

Een “verkeerscontroletoren”
de geslaagde samensmelting van de verschillende regio-
nale verkeersleidingen in een “Traffic control”, een heuse 
controletoren voor het spoorgebeuren, was een belangrijke 
stap voorwaarts in het beheer van het treinverkeer. Traffic 
control is samengesteld uit verschillende “tafels” die een 
overzicht hebben over het treinverkeer per streek, en kan 
op ieder moment tussenkomen, met de medewerking van 
de seinhuizen, om een incident zo goed mogelijk te behe-
ren en de best mogelijk oplossingen aan te reiken aan de 
reizigers en aan de verschillende spoorondernemingen. 

Hypermoderne seinhuizen
Infrabel werkt ook verder aan de “concentratie” van de 
seinhuizen, waar de wissels en seinen worden bediend. 
dit betekent concreet dat de verouderde installaties (som-
mige dateerden nog uit de jaren ’40) die nog overal op het 
netwerk te vinden waren, geleidelijk vervangen worden 
door nieuwe seinhuizen. Eind 2012 zullen er slechts 31 
seinhuizen overblijven, samen met 11 installaties die van 
op afstand bediend kunnen worden. Eind 2008 waren er 
nog 267 seinhuizen, 101 minder dan in 2005.

Voor Infrabel levert deze concentratie een dubbel voor-

deel op : de werknemers kunnen beschikken over de laat-
ste spitstechnologie, en het uitwisselen van informatie en 
het nemen van beslissingen wordt gemakkelijker omdat 
alle tussenkomende partijen op dezelfde werkvloer zijn 
ondergebracht.

Een optimaal beheer ten voordele van de stiptheid
In het treinverkeer kan het minste incident (bijvoorbeeld 
een defecte trein), indien het plaatsvindt op een cruci-
ale plaats van het netwerk of tijdens de spitsuren, veel 
vertragingen veroorzaken. Soms moeten er zelfs treinen 
afgeschaft worden.
dankzij die nieuwe organisatie kunnen de medewerkers 
van Traffic control én van de seinhuizen in real time oplos-
singen uitwerken voor onvoorziene omstandigheden, en 
zo, in alle veiligheid, de reizigers de best mogelijke oplos-
singen aanreiken.

boven :

elektrificatie van het viaduct van moresnet,
voor een sneller vrachtvervoer

 
De stiptheid 
verbeteren

02
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Samen werken aan stipter treinverkeer
ALS BEhEERdER VAN hET TREINVERkEER hEEfT INfRABEL ALTIjd EEN GLoBAAL oVERzIchT 

oP hET AANTAL VERTRAGINGEN EN dE ooRzAkEN VAN dIE VERTRAGINGEN. dAARoM 

STAAT INfRABEL IN VooR dE jUISTE STATISTIEkEN oVER dE STIPThEId dIE VIER kEER 

PER jAAR GEPUBLIcEERd woRdEN. wANNEER ER VERTRAGINGEN oPTREdEN, doEN zIjN 

MEdEwERkERS ER ALLES AAN oM dIE wEG TE wERkEN.

Driemaandelijkse statistieken
Infrabel heeft een globaal overzicht op de vertragingen 
en de oorzaken van die vertragingen. Vier maal per jaar 
worden de stiptheidscijfers gepubliceerd, waarbij ook de 
oorzaken van de vertragingen worden toegeschreven aan 
de verschillende verantwoordelijken. Vertragingen kunnen 
te wijten zijn aan de verschillende spooroperatoren of aan 
externe oorzaken. Verder kunnen ze ook het gevolg zijn 
van problemen met de infrastructuur of bij het regelen 
van het treinverkeer. de cijfers worden aan de media be-
zorgd en kunnen ook geraadpleegd worden op de website 
van Infrabel. 

Duidelijke verantwoordelijkheden
In 2008 bedroeg het stiptheidscijfer 90,2 %. de operator 
NMBS Reizigers is verantwoordelijk voor 46,4 % van de 
vertragingen; 32,4 % zijn het gevolg van externe oorzaken 
(weersomstandigheden, ongevallen aan overwegen, zelf-
dodingen, koperdiefstallen, ...).
hoewel de niet-spoorgebonden oorzaken moeilijk op te 
lossen zijn, zet Infrabel toch verschillende acties op touw 
om de problemen zoveel mogelijk op te lossen: sensi-
biliseringscampagnes over de gevaren bij het roekeloos 
oversteken van overwegen, actieplan tegen de koper-
diefstallen in samenwerking met de politie, parketten en 
Securail. daarnaast worden er in functie van de weers-
omstandigheden en de mogelijke gevolgen ervan (vorst, 
wind, dode bladeren, sneeuw, ...), met name ’s nachts, 
voorzorgsmaatregelen genomen om de ochtend- en 
avondspits zo vlot mogelijk te laten verlopen.
Infrabel is verantwoordelijk voor 20,4 % van de vertra-
gingen als gevolg van problemen bij het regelen van het 

treinverkeer of met de infrastructuur.
Een actieplan om de stiptheid te verbeteren
Infrabel is zich ervan bewust dat het verbeteren van de 
stiptheid een absolute prioriteit moet blijven. daarom lan-
ceerde het een actieplan met meer dan 130 maatregelen. 
zo zijn er sinds 1 januari 2008 27 teams de klok rond 
beschikbaar. die medewerkers op het terrein, van de direc-
tie Netwerk, vormen een efficiënte hulp bij het nemen van 
beslissingen in het seinhuis of bij Traffic control. 
ook de “helpdesk” van de informaticadienst is vandaag 
al in de week, en binnenkort ook in het weekend, 24u/24 
bereikbaar. dankzij de “helpdesk” kan de EBP – seininrich-
ting bovendien van op afstand getest worden. defecten 
kunnen zo nog voor de eerste treinen rijden opgespoord 
worden, en dus sneller verholpen worden zonder gevol-
gen voor het treinverkeer. Bovendien kan de helpdesk de 
technici ter plaatse helpen om de juiste analyse te stellen 
of de vereiste procedures uitvoeren om die te herstellen.

Doodgewone “helden”
Infrabel lanceerde een interne communicatiecampagne 
rond het motto “nauwkeurigheid en motivatie, twee ab-
solute vereisten om de stiptheid te verbeteren”. of het 
nu gaat om het regelen van het treinverkeer, de informa-
tieverstrekking aan de reizigers, de betrouwbaarheid van 
de infrastructuur of de interventiesnelheid van de herstel-
lingsploegen, iedere medewerker van de spoorinfrastruc-
tuurbeheerder heeft 24u op 24 een belangrijke rol te spe-
len, en Infrabel hecht er veel belang aan dat iedereen als 
één man achter dit motto staat. 

boven :

interne campagne voor
een betere stiptheid 



25

ilse Gernaey
Omroepster in het seinhuis van Brugge

In de lente van 2008 lanceerde Infrabel een 
grote, interne sensibiliseringscampagne 
rond de stiptheid, met als slagzin “Stiptheid 
vraagt geen superkrachten.” Ik was één van 
de modellen voor de affiches en de fotoshoot 
was echt een unieke ervaring. daarnaast 
omvatte de campagne ook een wedstrijd met 
zes verschillende spelletjes over de treinwe-
reld en het regelen van het treinverkeer. het 
was de eerste keer in mijn loopbaan dat onze 
baas ons aanmoedigde om spelletjes te 
spelen op het werk ! de aanpak van de cam-
pagne was erg origineel en vernieuwend van 
opzet ! 
En het feit dat we van dichtbij bij de ontwik-
keling werden betrokken, motiveerde ons nog 
meer ! die actie onderstreept ook de
mentaliteitsverandering die we de laatste  
jaren hebben meegemaakt. Iedereen is op 
zijn of haar niveau des te meer gemotiveerd 
om zichzelf te overtreffen om de stiptheid 
nog te verbeteren.

“

“
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benoît Gilson
dienstchef corporate & Public Affairs 

Serge Dozin
dienstchef Information Management

om de reizigers 
duidelijke en 

nauwkeurige informatie 
over het treinverkeer 

te kunnen geven, 
lanceerde Infrabel een 
wel heel daadkrachtig 

actieplan. het streefdoel, 
ondersteund door de 
diensten Information 

Management en 
corporate & Public 

Affairs: alle informatie 
waarover Infrabel 

beschikt in real time 
aan de pendelaars 

aanbieden.
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benoît Gilson //  ondanks onze aanhoudende 
inspanningen kan er altijd een ongeluk gebeuren. 
En wanneer dat gebeurt, is het heel belangrijk dat 
de klant over alle mogelijke informatie over de reële 
verkeerssituatie en de voorgestelde oplossingen 
beschikt. daarom werken wij daar heel actief aan.

Serge Dozin //  onze projecten zijn in de eerste 
plaats op de verwachtingen van de klanten 
afgestemd: welke informatie wensen ze, op 
welk moment en in welke vorm? op basis van 
opinieonderzoeken werken we een globale 
strategie uit om ze de informatie waarover wij 
beschikken te bezorgen, en dat via verschillende 
communicatiemiddelen.

benoît Gilson //  Een heel belangrijke stap was 
de lancering van de website Railtime.be eind 
januari. op deze eenvoudige maar handige website 
bieden we de reizigers realtime-informatie over de 
vertragingen op het netwerk. Binnenkort zal het 
ook mogelijk zijn om op Railtime de oorzaak van 
de vertraging en alternatieve oplossingen terug te 
vinden. kortom, transparantie en uitleg zijn hier de 
sleutelwoorden !

Serge Dozin //  Momenteel gebruiken we het 
hulpmiddel dat we het snelst konden aanbieden. In 
de eerste helft van 2009 lanceren we verschillende 
nieuwe projecten, waaronder een mobiele versie 
van Railtime voor pda’s en smartphones. 

benoît Gilson //  deze projecten zijn enkel mogelijk 
wanneer het hele bedrijf er zijn schouders onder 
zet. Ik zou daarom het belang van de inspanningen 
die werden geleverd in de seinhuizen en Traffic 
control willen beklemtonen. hier wordt echt alles 
op alles gezet om een zo vlot mogelijk verkeer te 
garanderen, maar ook om de klant optimaal te 
informeren.

Serge Dozin //  de informatie komt niet uit de lucht 
vallen, maar wordt inderdaad gecreëerd op het 
terrein. Vandaar dat het van het grootste belang is 
dat iedereen hier zijn steentje toe bijdraagt en dat 
de samenwerking tussen alle spelers vlot verloopt. 
Ten slotte is het essentieel dat de verstrekte 
informatie ook nagezien wordt zodat onze klanten 
correcte en up to date informatie krijgen.

“

“
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Wachten aanvaardbaar maken
wANNEER ER VERTRAGINGEN zIjN, IS hET BELANGRIjk dAT dIE coRREcT AAN dE REIzI-

GERS woRdEN MEEGEdEELd, EN dAT ER ALTERNATIEVEN woRdEN VooRGESTELd. dE IN-

foRMATIE AAN dE REIzIGERS IS EEN BELANGRIjk AcTIEPUNT wAARAAN INfRABEL IN 2008 

hEEfT GEwERkT.

omroeper, een aparte job
In tegenstelling tot wat veel mensen denken, zien de spea-
kers de treinen het station niet binnenrijden. 
ze gebruiken de schermen in het seinhuis om het trein-
verkeer te kunnen volgen. de nieuwe seinhuizen geven 
de “stem van Infrabel” dus de nodige instrumenten om 
te anticiperen op bepaalde veranderingen (spoorverande-
ringen, aangepaste dienstregelingen, …) en dus om hun 
aankondigingen, en de informatieborden in de stations aan 
te passen aan de gewijzigde omstandigheden. Net als elke 
werknemer van de seinhuizen worden de speakers sinds 
2008 gecoacht door een meer ervaren medewerker. 
In de meest onvoorziene omstandigheden kan elke spea-
ker dus rekenen op het advies van een “doorwinterde” col-
lega zodat hij op een adequate manier op iedere aanpas-
sing kan anticiperen. 
Sinds januari 2009 worden er trouwens taallessen (wat 
zeggen?) en dictielessen (luid en duidelijk spreken) geor-
ganiseerd. Een duidelijk voorbeeld van de intentie van 
Infrabel om zijn medewerkers de nodige hulpmiddelen te 
bieden waarmee ze zich in hun functie kunnen ontplooien, 
telkens met de klantentevredenheid in het achterhoofd. 

Een goed werkende geluidsinstallatie
ook in een lawaaierige omgeving (voorbijrijdende of afrem-
mende treinen) moeten de aankondigingen toch goed vers-
taanbaar blijven. 
daarom stelt Infrabel alles in het werk om de kwaliteit van 
de geluidsinstallaties op de perrons te verbeteren, en laat 
het uitzoeken wat de ideale plaats voor de geluidsinstal-
laties is. In 2008 werd besloten de installaties volledig 
te moderniseren, en in 2009 zal hiervoor een Europese 

aanbesteding worden uitgeschreven. 
Realtime informatie over het netwerk 
Een vertraging wordt makkelijker aanvaard wanneer men 
er zich op kan voorbereiden. deze wetenschap indachtig, 
ontwikkelde Infrabel in 2008 de website www.railtime.be. 
op basis van de programma’s van de verkeersleiding geeft 
deze internet-toepassing in real time de toestand van het 
treinverkeer weer. zo kunnen reizigers in enkele klikken 
opzoeken of “hun” trein op tijd is en of er op “hun” lijn 
vertragingen zijn. Railtime werd in januari 2009 online ge-
plaatst, en sinds maart 2009 bestaat er een versie voor 
GSM en smartphones zodat de reizigers zich kunnen infor-
meren op weg naar het station.

boven en rechtS :

antwerpen-centraal,  
mobiliteitsproject en zorg

voor het erfgoed gaan hand in hand
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boven en onder :

luik-guillemins, 
druk treinverkeer voortdurend

in goede banen leiden 

boven en onder :

luik-guillemins, 
druk treinverkeer voortdurend

in goede banen leiden 



32

3232

Luc Vansteenkiste
Directeur-Generaal Toegang tot het Net 

Een belangrijke stap voor ons in 2008  
was het verkrijgen van ons veiligheidsattest 
van de overheid dat bewijst dat onze 
organisatie beantwoordt aan de normen  
op het gebied van veiligheid en 
interoperabiliteit. dit vormt een duidelijk 
bewijs van het kwaliteitsvolle werk van  
onze medewerkers, en biedt zowel onze 
klanten – de spoorwegoperatoren – als  
de klanten van onze klant NMBS – de 
reizigers – de bijkomende garantie dat 
Infrabel uitmunt in veiligheid. 

“

“
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Steeds meer klanten
IN 2005 wERd dE SPooRSEcToR IN BELGIë GELIBERALISEERd. SINdSdIEN hEBBEN NIEUwE 

GoEdERENoPERAToREN hUN INTREdE GEdAAN oP hET BELGISchE SPooRwEGNET, GELE-

GEN IN hET hART VAN EURoPA. dANkzIj zIjN oNAfhANkELIjkE PoSITIE kAN INfRABEL AAN 

ALLE oPERAToREN EEN GELIjkE BEhANdELING GARANdEREN.

Meerdere goederenoperatoren
op dit moment hebben 8 spoorwegmaatschappijen de nood-
zakelijke toelatingen verkregen om op het Belgische spoorwe-
gnet te mogen rijden (spoorvergunning en veiligheidsat-
test) en zijn ze dus (potentiële) klanten van Infrabel : NMBS 
(via haar afdeling B-cargo), crossrail Benelux, SNcf fret,  
Rail4chem Benelux, Transport AG, ERS Railways BV, cfL 
cargo en ATcS (sinds 23 januari 2008).
Vandaag rijden er 6 spooroperatoren daadwerkelijk op het 
net, tegen betaling van een gebruikersheffing voor ieder 
gebruikt rijpad. B-cargo blijft weliswaar marktleider in 
België, maar meer en meer andere klanten vinden gaan-
deweg ook de weg naar het netwerk van Infrabel en brei-
den zo hun marktaandeel uit. 
In 2008 werden meer dan 400.000 rijpaden toegekend 
aan de verschillende goederenoperatoren.

Een kwaliteitsvolle dienstverlening  
in alle onafhankelijkheid
Infrabel garandeert dat iedere klant op een onafhanke-
lijke en volledig gelijkwaardige manier behandeld wordt, 
waarbij kwalitatieve dienstverlening en de voortdurende 
verbetering van de diensten centraal staan. dit wordt 
onder meer geïllustreerd door het feit dat Infrabel heeft 
met elk van deze klanten een SLA of Service Level 
Agreement afgesloten. 
deze contracten bevatten duidelijke kwaliteitsverbintenis-
sen, met name over stiptheid, en leggen ook duidelijke 
instrumenten vast om de tevredenheid te meten. de SLA 
zijn vooral bedoeld om iedere partij die betrokken is in 
het verloop van het treinverkeer te motiveren om haar 
prestaties te verbeteren zodat vertragingen altijd tot een 

minimum beperkt kunnen blijven.
Veiligheid als rode draad
dankzij de toepassing Saferail, die in 2007 werd ingevoerd, 
wordt ieder ongeval geregistreerd, ook de kleine dagelijkse 
gebeurtenissen. op basis van dit overzicht kan Infrabel sa-
men met de spooroperatoren de veiligheidsdoelstellingen 
vastleggen, die vervolgens worden gerangschikt in functie 
van de gevolgen. 
deze veiligheidsdoelstellingen worden aangepast volgens 
de verantwoordelijkheid van iedere partij in de ongevallen. 
Bovendien krijgen de incidenten die een impact hebben op 
de stiptheid meer aandacht.

boven :

libramont, 
in alle weersomstandigheden

zorgen voor vlot treinverkeer

 
De verwach-

tingen van  
de klanten 

inlossen 
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boven en onder :

main hub van antwerpen, 
de goederen vertrekken dag en nacht 
naar alle uithoeken van de wereld
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Ann billiau
Dienstchef Klanten en Producten bij Toegang tot het Net.

In de relaties met onze klanten laten we 
niets aan het toeval over. we werken met 
hen samen in een vertrouwensklimaat,  
leggen ons oor te luister bij de klanten  
en doen er alles aan om hun problemen  
op te lossen. zo proberen we elk van  
onze klanten rijpaden te bezorgen die  
beantwoorden aan hun verwachtingen.  
om daaraan te voldoen, moeten we  
voortdurend nadenken over een uitbreiding 
van de capaciteit. we bereiden ook  
de liberalisering voor van het internationale 
reizigersvervoer, door nu reeds de infras-
tructuren te ontwerpen die nodig  
zullen zijn om een kwalitatieve dienstverle-
ning aan te bieden (brandstofstands…,). 
Verder willen we onze contacten met de 
door het spoor bediende industrieën uitbrei-
den door hen ook als rechtstreekse klanten 
te behandelen. zo zullen we hen nog beter 
van dienst kunnen zijn. 

“

“
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boven en onder :

luik, 
het spoor in dienst 

van de industriezones

boven en onder :

luik, 
het spoor in dienst 

van de industriezones
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Alexandre Cools
Inspecteur van beweging in de GBI-N van Luik

Rudi ossemann
Adjunct-stationschef in de GBI-N van Luik

op 12 december 2008 
heeft Infrabel de laatste 

geëlektrificeerde schakel 
van de lijn 24 tussen 

Montzen en de duitse 
grens ingewijd. Voor deze 
werken hebben Alexandre 

cools, inspecteur van 
beweging in de GBI-N 

van Luik, en Rudolf 
ossemann, adjunct-

stationschef in dezelfde 
GBI-N, de contacten 

beheerd tussen Infrabel 
en zijn duitse evenknie, 

dB-Netz.

 

viaduct van moresnet, 
het spoor werkt grensverleggend
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Alexandre Cools //  In september 2007 zijn, na 
enkele jaren voorbereiding, de elektrificatiewerken 
begonnen aan het laatste baanvak van 8 km tussen 
Montzen en de duitse grens. Edmond françois 
en dominique Sluse van de directie Infrastructuur 
hebben in dit dossier de technische aspecten 
beheerd en de werven gecoördineerd. wij zijn vooral 
opgetreden als verbindingspersoon met onze duitse 
collega’s.

Rudi ossemann //  Van bij het begin hebben we 
alle stuurgroepvergaderingen bijgewoond, zelfs in 
duitsland. Soms hebben we dan dienst gedaan als 
tolk tussen onze duitse collega’s en de Infrabel-
medewerkers. Verder hebben we samen met de 
medewerkers van dB-Netz de richtlijnen voor de 
collega’s van Netwerk in de seinhuizen voorbereid. 
Samen hebben we zo de exploitatierichtlijnen tijdens 
de werken en de procedures voor de seinhuizen in 
Namen, Montzen of in duitsland opgesteld.

Alexandre Cools //  Gedurende de werken heeft 
dB-Netz de twee sporen in de Botzelaertunnel 
enkele weekends buiten werking gesteld. de treinen 
werden toen omgeleid via welkenraedt naar Aachen 
hBf. Samen met onze duitse collega’s hebben wij 
deze omleiding helpen coördineren.

Rudi ossemann //  de samenwerking met onze 
duitse collega’s was heel vruchtbaar en verrijkend. 
Aangezien  we allemaal aan hetzelfde project 
samenwerkten, deed iedereen zijn best om een 
oplossing te vinden voor alle technische en 
organisatorische problemen. 

Alexandre Cools //  dankzij deze geslaagde 
samenwerking, heeft Infrabel de elektrificatie van een 
strategische schakel in het Belgische spoorwegnet 
kunnen realiseren. Montzen vormt inderdaad 
het grootste grenspunt van België met meer dan 
honderd voorbijrijdende treinen per dag in beide 
richtingen. de volledige elektrificatie van L24 heeft 
niets dan voordelen ! zo is er geen locomotiefwissel 
– van diesel naar elektrisch – meer nodig, wat een 
tijdswinst oplevert van meer dan een uur !

Rudi ossemann //  Bovendien kan de commerciële 
snelheid dankzij het gebruik van elektrische 
locomotieven opgedreven worden en kunnen 
er zwaardere treinen getrokken worden, wat de 
capaciteit en de aantrekkingskracht van deze as 
van en naar duitsland ten goede komt !

“

“
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Vandaag de toekomst bepalen
hET TREINVERkEER MoET IN REAL TIME BEhEERd woRdEN, MAAR BIj dE oNTwIkkELING 

VAN dE INfRASTRUcTUUR MoET ER ook NAAR dE ToEkoMST GEkEkEN woRdEN. dE MEES-

TE PRojEcTEN LoPEN INdERdAAd oVER VERSchILLENdE jAREN, VAN hET oNTwERP ToT dE 

BoUwwERkEN, VAN hET VERkRIjGEN VAN dE BoUwVERGUNNING ToT dE INGEBRUIkNAME.

nadenken over de mobiliteit van morgen
Infrabel moet inspelen op de behoeften van morgen en 
concrete antwoorden uitwerken. de toekomstgerichte 
houding van de infrastructuurbeheerder botst wel op twee  
soorten problemen. Enerzijds zijn er de administratieve 
procedures (het verkrijgen van de noodzakelijke vergunnin-
gen kan veel tijd in beslag nemen). Anderzijds is er de eco-
nomische problematiek, want er moeten snel aanzienlijke 
financiële middelen vrijgemaakt worden. 

uitbreiding van de noord-zuidverbinding
In 2008 werd het debat op gang gebracht over de verza-
diging van de Brusselse Noord-zuidverbinding. Een uitbrei-
ding van de infrastructuur is onontbeerlijk, vooral omdat In-
frabel een grote groei in het reizigersvervoer verwacht. op 
dit moment lopen de studies nog en wordt er gezocht naar 
de beste oplossingen om deze uitdaging aan te gaan.  

Sterke goederenassen
de corridor c is een belangrijke goederenvervoersas tus-
sen de haven van Antwerpen en Basel enerzijds en Lyon 
anderzijds. de as biedt een oplossing om de verwachte 
groei van het goederenvervoer vanuit de haven van Antwer-
pen op te vangen (+ 60 % tegen 2020). In België worden 
er 510 km spoorlijnen uitgerust met ETcS om dit project 
tot een goed einde te brengen. 
Infrabel werkt ook aan de heropening van de Ijzeren Rijn, 
de spoorverbinding tussen Antwerpen en duitsland via 
Nederland. Aangezien de goederentreinen via deze as tus-
sen Antwerpen en duitsland zwaardere vrachten kunnen 
vervoeren dan op de lijn Antwerpen-Montzen, is de Ijzeren 
Rijn volledig complementair aan de Montzenas. In 2008 

heeft Infrabel actief meegewerkt aan het opstellen van het

eindverslag van de commissie van onafhankelijke experten 
uit België en Nederland.
de volledige elektrificatie van de as Antwerpen-Montzen in 
december 2008 heeft gezorgd voor een eenvoudiger ex-
ploitatie en een aanzienlijke tijdswinst voor de operatoren, 
aangezien het niet langer nodig is om te wisselen van lo-
comotief.

Een HSt voor het vrachtvervoer
de toekomst van het goederenvervoer ligt misschien in 
vracht-hogesnelheidslijnen. de vzw carex ijvert ervoor om 
de voornaamste west-Europese luchthavens via speciaal 
uitgeruste hogesnelheidstreinen te verbinden met Liège 
Airport. op basis van een eerder beperkte investering  
(9 miljoen €), kan Infrabel zijn infrastructuur aanpassen 
aan dit intermodale en milieuvriendelijke project. 
Uiteraard is het ondenkbaar een infrastructuur te bouwen 
die niet gebruikt zou worden : de logica is hier dus anders 
en het is nu wachten op een goederenoperator of een 
investeerder die bereid is om het nodige rollend materieel 
te kopen alvorens de infrastructuur aan te passen.

boven en onder :

brussel-noord, 
de start van een nieuwe mobiliteit

voor de hoofdstad van europa

boven en onder :

brussel-noord, 
de start van een nieuwe mobiliteit 

voor de hoofdstad van europa
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De reizigers warm maken voor het spoor
ER wAAIT EEN NIEUwE wINd dooR dE SPooRSEcToR. IEdER jAAR TELT hET SPooR 

MEER REIzIGERS. INfRABEL wIL dE UITdAGING AANGAAN oM NoG MEER MENSEN TE 

oVERTUIGEN oM VAkER dE TREIN TE NEMEN, EN oM NoG MEER oP hUN BEhoEfTEN IN 

TE SPELEN.  

Een stervormig gewestelijk expresnet rond brussel
het aanbod voor de pendelaars zal nog uitgebreid worden, 
met extra aandacht voor de aantrekkingskracht van Brus-
sel (meer dan de helft van de dagelijkse treinreizigers komt 
in Brussel werken) dankzij de ontwikkeling van het GEN-
project (Gewestelijk ExpresNet). 
op het vlak van infrastructuur worden er drie lijnen op 4 
sporen gebracht: Brussel-ottignies, Brussel-Nijvel en Brus-
sel-denderleeuw, naast de reeds bestaande lijnen Brussel-
halle en Brussel-Leuven.
de bouwkundige werken zijn al begonnen, in samenwerking 
met onze dochteronderneming TUc RAIL: uitbreiding van 
de spoorwegbedding, bouw of modernisering van kunstwe-
rken, … In 2008 werd er meer bepaald hard doorgewerkt 
aan het op 4 sporen brengen in ottignies, hoeilaart, Nijvel, 
Eigenbrakel en waterloo. 
In juni 2008 werden bovendien de graafwerken aangevat 
voor de tunnel ten oosten van Brussel, tussen Schuman 
en josafat. de planning voor de bouwkundige werken loopt 
tot in 2012. Nadien zullen de sporen en bovenleidingen 
geplaatst worden. de indienstneming van het GEN is voor-
zien tegen 2016.

Moderne en toegankelijke stopplaatsen
Infrabel werkt ook aan de vernieuwing van de 337 stop-
plaatsen op het netwerk, die voor iedereen toegankelijk 
moeten zijn, ook voor minder mobiele personen. 
zo zal Infrabel de perrons via oprijhellingen en liften  
gemakkelijker toegankelijk maken, en ook de veiligheid 
verhogen door het aanbrengen van waarschuwingstegels 
die de perronranden tastbaar aanduiden. 
daarnaast zal ieder perron uitgerust worden met schuil-

huisjes die over de volledige lengte worden verspreid  zo-

dat de reizigers makkelijker kunnen op- en afstappen. 
Ieder perron is bovendien op een veilige manier toegan-
kelijk via de daartoe aangelegde voorzieningen (gang on-
der de sporen …), opdat niemand nog de sporen zelf zou 
oversteken. dit laatste is namelijk verboden en levens-
gevaarlijk. Bij de herinrichting van de stopplaatsen gaat 
er ook aandacht naar de intermodaliteit met de andere 
duurzame vervoersmiddelen, door het bouwen van buss-
tations, fietsenstallingen, enz.

overal in het land opstappen
de mensen warm maken voor het spoor, dat betekent ook 
dat iedereen, om het even waar, gemakkelijk een station 
of stopplaats moet kunnen bereiken ! In hergenrath, in het 
hartje van het duitstalig gewest, werd zo op 18 april 2008 
een nieuwe stopplaats geopend op de lijn 37. 
Grenswerkers en studenten kunnen hier nu mooi gebruik 
van maken. In Beervelde, tussen Gent en Antwerpen, werd 
de stopplaats in december 2008 na moderniseringswer-
ken heropend. 
de perrons werden verhoogd, uitgerust met schuilhuisjes 
en toegankelijker gemaakt voor personen met beperkte 
mobiliteit. hiermee toont Infrabel zijn bereidheid om, in sa-
menwerking met de spooroperator, de infrastructuren voor-
tdurend aan te passen aan de noden van de reizigers.

boven :

gen-werf te ottignies, 
vandaag bouwen aan 

de mobiliteit van morgen
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Dirck Demunck
Gedelegeerd bestuurder TUC RAIL

2008 was voor TUc RAIL op alle vlakken  
een heel dynamisch jaar, met enkele be-
langrijke hoogtepunten zoals het verkrijgen 
van verschillende bouwvergunningen voor  
de GEN-werken en het uitvoeren van capaci-
teitsstudies voor de Noord-zuidverbinding. 
deze voorbereidende stappen op de eigen-
lijke werken zijn essentieel maar worden 
vaak miskend. onze onderneming heeft 
ook een nieuwe huisstijl ontwikkeld om zich 
nog beter te profileren op de arbeidsmarkt. 
de rekrutering van nieuwe, gemotiveerde 
medewerkers vormt immers een belangrijke 
uitdaging voor de komende jaren ! 

“

“
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boven en onder :

gen-werf te ottignies,
voortdurend in de weer zijn
voor een ambitieus netwerk

44
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3 513
kM SPooRLIjNEN wAARVAN 2905 kM GEëLEkTRIfIcEERd

3 450
REIzIGERSRIjPAdEN PER wEEkdAG

2 028
REIzIGERSRIjPAdEN PER wEEkENddAG

7 367
GoEdERENRIjPAdEN PER wEEk

90,2 %
VAN dE TREINEN RIjdT oP TIjd of MET MINdER  
dAN 5 MINUTEN VERTRAGING

336
SToPPLAATSEN

2 dochteronder-
nemingen
INfRABEL hEEfT TwEE REchTSTREEkSE dochTERoNdERNE-
MINGEN, dE NV TUc RAIL EN dE NV cREoSoTEER cENTRUM 
BRUSSEL (ccB). INfRABEL hEEfT BoVENdIEN oNREchTSTREEk-
SE PARTIcIPATIES IN dE NV woodPRoTEcT BELGIUM, EN IN hET 
EESV IV-INfRA/TUc. IN AL dEzE MAATSchAPPIjEN woRdEN dE 
MANdATEN UITGEoEfENd dooR LEdEN VAN dE BEhEERSoRGA-
NEN VAN INfRABEL, of dooR MEdEwERkERS VAN hET BEdRIjf. 
dE MANdATEN zIjN oNBEzoLdIGd, MET UITzoNdERING VAN 
hET MANdAAT VAN GEdELEGEERd BESTUURdER VAN TUc RAIL.
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Met de trein gaat er een wereld voor je open
hET BELGISch SPooRwEGNET LIGT IN hET hART VAN EURoPA. VANUIT dEzE cENTRALE Po-

SITIE wIL INfRABEL dAN ook hET INTERNATIoNALE TREINVERkEER STIMULEREN dooR hET 

hoGESNELhEIdSNET TE oNTwIkkELEN, dE BESTAANdE ASSEN TE ModERNISEREN of dE 

LUchThAVENS BETER TE oNTSLUITEN.

Het eerste voltooide hogesnelheidsnetwerk van Europa
Infrabel was de eerste infrastructuurbeheerder van Europa 
om met een investering van meer dan 5 miljard euro zijn 
hogesnelheidsnetwerk van grens tot grens te voltooien. 
Met lijn 1 naar Parijs en Londen, lijnen 2 en 3 naar duits-
land en lijn 4 naar Nederland, wordt Brussel pas écht het 
hart van Europa. 
In 2008 werden de lijnen 3 en 4 uitgerust met de laatste 
installaties voor de seininrichting, zodat de operatoren hun 
rollend materieel konden uittesten met het oog op de com-
merciële uitbating van deze lijnen in de loop van 2009. 

Volledige modernisering van de as brussel-Luxemburg
dankzij de volledige modernisering van de as Brussel-
Luxemburg zal er een snelle en rechtstreekse spoorverbin-
ding tot in Straatsburg gerealiseerd worden. 
zo zal deze spoorlijn een rechtstreekse concurrent vormen 
van de hogesnelheidslijn die frankrijk wil ontwikkelen. 
Naast de GEN-werken tussen Brussel en ottignies, worden 
hier vooral werken uitgevoerd om de snelheid te kunnen 
opdrijven tot 160 km/u, dankzij een volledig nieuw tracé 
en vernieuwde infrastructuren, vooral bij de in- en uitritten 
van de stations. 
Tegen 2014 zal dit voor de reizigers een tijdwinst opleveren 
van 20 minuten. In 2008 werd er ook verdergewerkt aan 
de modernisering van de stations van Gembloers en je-
melle. Tenslotte werden ook de sporen en de dwarsliggers 
vernieuwd. 
In Sterpenich werd de spoorbedding vernieuwd, en werd 
het startschot gegeven voor de herelektrificatie van het 
spoorgedeelte tussen Aarlen en de grens. Verder werden 
zeven kunstwerken gemoderniseerd of onderhouden en 

twee overwegen afgeschaft.
Diabolo: spoorontsluiting van brussels Airport 
Luchthavens vlot bereikbaar maken via het spoor is een 
belangrijke prioriteit voor Infrabel. dankzij het diabolo-pro-
ject, opgestart in 2007 op basis van een Publiek-Private 
Samenwerking (PPS), komt er zo een rechtstreekse verbin-
ding tussen Brussels Airport en het centrum van de Euro-
pese hoofdstad. Een nieuwe spoorlijn verzekert de noor-
delijke ontsluiting van de luchthaven richting Mechelen en 
Antwerpen en verder naar Nederland. de voorbereidende 
werken begonnen in 2007 en in 2009 gingen de graafwe-
rken van start voor de tunnels onder de luchthaven die 
nodig zijn voor dit project.

Morgen brussels South?
daarnaast heeft Infrabel in 2008 de mogelijkheden onde-
rzocht om een spoorverbinding aan te leggen tussen het 
bestaande spoorwegnet en de luchthaven Brussels South 
charleroi in Gosselies. hiervoor werden de nodige specifie-
ke technische studies opgestart van zodra de gewestelijke 
overheden de knoop hhebben doorgehakt over de vraag 
waar het nieuwe station moest komen (onder de grond).

boven en onder :

het viaduct van arbre, 
infrabel is de eerste beheerder

met een volledig afgewerkt hst-netwerk

boven en onder :

het viaduct van arbre, 
infrabel is de eerste beheerder

met een volledig afgewerkt hst-netwerk
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Marc Smeets
General Manager Financiën & Administratie

het afsluiten van een Publiek-Private  
Samenwerking voor de realisatie van de  
Liefkenshoekspoorverbinding in de Antwerp-
se haven is één van onze grootste succes-
sen uit 2008. onze efficiënte en uiterst 
professionele aanpak en onze alerte reactie 
op de evolutie van de markten heeft het 
mogelijk gemaakt om in tijden van financiële 
crisis en kredietschaarste toch deze PPS af 
te sluiten. Eerder hadden we al een dergelijk 
akkoord afgesloten voor het diabolo-project. 
dat heeft ons nu enorm geholpen omdat we 
ons als een betrouwbare partner hebben 
geprofileerd.
Intern doet het project Mind³ een nieuwe 
wind waaien door onze werkmethoden.  
In 2008 werden de eindgebruikers nauwer 
en nauwer betrokken bij het aanmaken van 
dit nieuwe instrument, om zo de « go live » 
van begin 2010 voor te bereiden.

“

“
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Een nog groener spoor !
hET SPooR hEEfT EEN kLEINE EcoLoGISchE VoETAfdRUk, MET EEN LAAG ENERGIEVERBRUIk 

EN EEN zwAkkE co² UITSTooT. BoVENdIEN NEEMT hET SPooR hEEL wEINIG RUIMTE IN. 

dANkzIj dE INVESTERINGEN IN dE INfRASTRUcTUUR oM hET SPooR AAN TE PASSEN AAN 

dE BEhoEfTEN VAN VANdAAG EN MoRGEN, zoRGT INfRABEL ERVooR dAT hET SPooR 

EEN ‘GRoENE’ EN dUURzAME RoL kAN BLIjVEN SPELEN. EN REIkT hET METEEN EEN 

MILIEUVRIENdELIjkE oPLoSSING AAN VooR hET fILEPRoBLEEM !

De vaste wil om te verbeteren
In zijn beheerscontract heeft Infrabel de nadruk gelegd op 
verschillende belangrijke milieupunten, zoals het beperken 
van de geluidshinder van voorbijrijdende treinen, het ge-
bruik en de productie van hernieuwbare energie, daling van 
het niet-tractiegebonden energieverbruik, de aanleg van 
faunavriendelijke installaties (ecobruggen). de verankering 
van deze aandachtspunten in ons beheerscontract vormt 
een belangrijke stimulans om dag na dag de milieuzorg 
ook echt waar te maken.

integratie van de infrastructuur 
het hogesnelheidsnetwerk naar Parijs, Londen, Amsterdam 
en keulen is harmonieus geïntegreerd in het landschap. zo 
slaan de nieuwe infrastructuren in diverse streken geen 
open wonden in het landschap, maar zijn het echte tech-
nologische hoogstandjes die zo goed mogelijk ingebed zijn 
in de omgeving. 
Vooral op de as naar duitsland is de integratie in het 
landschap het meest verregaand. In samenwerking met 
de dochteronderneming TUc RAIL heeft Infrabel handig 
gebruik gemaakt van het heuvellandschap, en heel wat bi-
jzondere kunstwerken gebouwd. de tunnel van Soumagne, 
de langste spoortunnel van België (6,53 km) is daar een 
mooi voorbeeld van. 
Bij het bouwen van het hogesnelheidsnet werden ook de 
oplossingen om de geluidshinder te verminderen niet ver-
geten. de vele geluidswanden bieden de omwonenden van 
de spoorlijn zo meer comfort, zeker in vergelijking met het 
wegverkeer. Bovendien is er veel aandacht uitgegaan naar 
de aanleg van de onmiddellijke omgeving van de sporen. 
zo heeft Infrabel groene zones kunnen (her)aanleggen, en 

beplanten met plaatselijke planten en fruitsoorten.
treinen laten rijden op windenergie
dankzij het gebruik van elektrische energie is de trein één 
van de minst vervuilende vervoersmiddelen. op dit mo-
ment telt het netwerk 2955 km geëlektrificeerde spoorli-
jnen, op een totaal van 3513 km. Infrabel voert trouwens 
ieder jaar nieuwe elektrificatieprojecten uit (zoals de as 
Antwerpen-Montzen). Maar Infrabel wil nog verder gaan en 
ook groene energie gebruiken. daarom werkt Infrabel mee 
aan het project ”de zeiltrein” , waarbij maximum 29 wind-
molens gebouwd zullen worden langs de hogesnelheids-
lijn tussen Leuven en Ans. de hiermee opgewekte energie 
zal de voorbijrijdende treinen op deze lijn gedeeltelijk van 
stroom voorzien.

Dwarsbalken worden pellets
Verder heeft Infrabel in 2009 een project gelanceerd voor 
het recycleren van houten dwarsliggers in pellets, of sa-
mengeperst brandhout. de energie die voortkomt uit warm-
tekrachtkoppeling (elektriciteit en waterdamp) zal doorve-
rkocht worden aan een bloemfabrikant. Begin 2009 heeft 
de houtbeschermingswerkplaats in wondelgem, waar de 
dwarsbalken behandeld worden tegen verrotting, het ISo 
14001 – certificaat (milieu-certificatie) behaald. 

boven :

in de omgeving van hamoir,
het spoor wordt steeds groener !

 
Op het goede 

spoor naar 
duurzame  
mobiliteit 
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boven en onder :

in de omgeving van brugge,
morgen rijden treinen op
windenergie

boven en onder :

in de omgeving van brugge,
morgen rijden treinen op
windenergie

boven en onder :

in de omgeving van brugge,
morgen rijden treinen op
windenergie
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Eric baudoux
Industrieel ingenieur in de werkplaats

Carmelo Di Dio
Technicus mechanicus

Sinds 2006 heeft 
de werkplaats van 

Bascoup de ISo 14001 
certificatie verkregen, 
een mooie bekroning 

van haar inspanningen 
ten voordele van het 
milieu. Eric Baudoux, 
industrieel ingenieur 

in de werkplaats, 
en carmelo di dio, 

technicus mechanicus, 
stellen deze certificatie 
en de inspanningen van 
iedereen aan ons voor.
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Eric baudoux //  Bij deze certificatie staat er heel 
wat op het spel : grondvervuilingen voorkomen en 
beperken, samen met luchtvervuiling en waterver-
ontreiniging, zoeken naar de meest rationele vorm 
van energie- en grondstofgebruik.

Carmelo Di Dio //  Als onderhoudstechnicus voeren 
we overal in de werkplaats herstellingen uit. we 
krijgen dan ook heel wat afval te verwerken en we 
proberen veel meer dan vroeger aandacht te heb-
ben voor een goede afvalsortering.

Eric baudoux //  Ieder personeelslid van de werk-
plaats heeft een handig zakboekje gekregen met 
de basisregels van een goede milieuzorg, zoals 
afvalsortering ; maar ook nuttige contacten, signa-
letica van de producten en regels voor het opslaan 
van ontvlambare of gevaarlijke producten zijn ook in 
het boekje opgenomen.

Carmelo Di Dio //  Erg handig ! we organiseren 
ook « veiligheidsconferenties » waar we sommige 
milieuonderwerpen bespreken, zodat de boodschap 
er goed ingeprent wordt.  

Eric baudoux //  Voor onze werkplaats is deze 
certificatie echt het bewijs van onze open blik 
op de wereld en ons engagement naar de ganse 
maatschappij.

Carmelo Di Dio //  Globaal genomen moet 
iedereen nu in zijn beroepsactiviteiten de nodige 
inspanningen leveren om afval te sorteren en zich 
aanpassen om milieuvriendelijker te handelen.

Eric baudoux //  Er werden energieaudits 
uitgevoerd en energiemaatregelen genomen. op 
basis van deze resultaten overwegen we nu om 
twee gebouwen om te bouwen tot industriële 
passiefgebouwen met een laag energieverbruik. 
dit alles zal bijdragen tot een milieuvriendelijkere 
industriële activiteit…

“

“

LInKS :

werkplaats bascoup , 
productie van wissels die overal

in belgïe gebruikt worden
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Louis Scaillet
Juridisch raadgever

wanneer we nieuwe infrastructuren ontwik-
kelen, gaat onze rol voortaan verder dan 
het spooraspect : we willen de bestaande 
leefomgeving zoveel mogelijk behouden of 
die zelfs verbeteren. zo heeft Infrabel  
bijvoorbeeld een samenwerking afgesloten 
met de vereniging “Les Amis de la Terre” 
om een boomgaard te planten op een  
terrein in Soumagne dat bij de hST-wer-
ken verworven werd. Beide partijen doen 
hier hun voordeel mee: Infrabel hoeft niet 
meer in te staan voor het onderhoud van 
deze zone, en de vereniging beschikt zo 
zonder hoge kosten over een terrein om 
hun project te realiseren. het is mijn taak 
om de realisatie van dergelijke initiatieven 
op juridisch vlak vlot te laten verlopen. de 
contracten moeten dus zowel soepel zijn, 
zodat de verenigingen en gemeenten de 
projecten die hen nauw aan het hart liggen 
kunnen realiseren, én ook goed onder-
bouwd, zodat iedere partij zich ook goed 
bewust is van haar verantwoordelijkheden.
 

“

“

boven en onder :

werkplaats bascoup, 
het spoor achter de schermen
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Water en spoor : bondgenoten  
met een wissel op de toekomst
STAAL, BANANEN, …. TALLozE GoEdEREN woRdEN VERVoERd PER SchIP. hET MARITIEM 

TRANSPoRT zIT IN dE LIfT EN INfRABEL STAAT PARAAT oM dE coNTAINERS VANoP dE kAdE 

VERdER TE VERVoEREN oVER LANd  ! VooR INfRABEL IS dE INTERModALITEIT “wATER – 

SPooR” dé oPLoSSING VooR dE MoBILITEIT VAN MoRGEN. dAARoM woRdT ER fLINk GE-

ïNVESTEERd IN dE BELGISchE hAVENS. 

betere spoorbediening voor haven van Antwerpen
Na werken die twee jaar in beslag genomen hebben, zorgt 
de Gentboog in de haven van Antwerpen sinds april 2008 
voor een snellere en vlottere verbinding tussen Antwer-
pen-Linkeroever en Gent, zeebrugge en het Noorden van 
frankrijk. Bovendien levert dit een mooie tijdswinst op 
voor de klanten van Infrabel die de Linkeroever van de 
haven aandoen. kortom een verbetering van de diens-
tverlening! Een ander grootschalig project in de haven, 
de Liefkenshoekspoorverbinding, wordt gefinancierd door 
middel van een Publiek-Private Samenwerking die in no-
vember 2008 werd afgesloten. dankzij dit project zullen 
de treinen vanaf 2014 vanop Antwerpen-Rechteroever 
rechtstreeks naar Gent en zeebrugge kunnen sporen, zon-
der de omleiding via de Antwerpse “spoorring” en de over-
verzadigde kennedytunnel. 
ook hier komt er dus een snellere en efficiëntere trein-
dienst om onze klanten nog beter te bedienen!

zeebrugge en oostende breiden uit
In zeebrugge wordt er verder werk gemaakt van de Bocht 
Ter doest die tegen 2011 de oostelijke en westelijke ach-
terhaven met elkaar zal verbinden en zo opstoppingen zal 
vermijden op de lijn Brugge-zeebrugge. 
In 2008 werden hiervoor de milieuvergunningen afgele-
verd, wat een cruciale stap vormt in de realisatie van het 
project. Verder wordt er ook een 3e spoor aangelegd tus-
sen Brugge en zeebrugge, om zo de verwachte groei van 
het goederenvervoer op te vangen.
In april 2008 werd in oostende een nieuwe lijn in gebruik 
genomen tussen oostende-Vorming en de bundel Plassen-
dale, wat zorgt voor een betere spoorverbinding met die 

industriezone. 
De haven van brussel blijft niet achter
Brussel, de hoofdstad van Europa, telt ook een haven die 
een belangrijke rol speelt in de economie. daar heeft Infra-
bel eerst en vooral 900 meter spoor gemoderniseerd. ook 
de loskaden werden hierbij vernieuwd. 
In de lente van 2008 is Infrabel bovendien begonnen met 
het bouwen van de nieuwe spoorterminal. de nieuwe in-
stallaties zullen onder meer uitgerust zijn om containers te 
kunnen behandelen. 

boven en onder :

haven van zeebrugge, 
belangkrijke tussenstop 

voor de wereldhandel

MEt één « KiLo EquiVALEnt oLiE »  
(EEnHEiD VAn DE EnERGiEHoEVEELHEiD)/

172 
kILoMETER hST

39 
kILoMETER MET dE AUTo

18 
kILoMETER MET hET VLIEGTUIG

EnERGiEPREStAtiES VAn EEn REiziGERStREin…

10 x 
LAGER ENERGIEVERBRUIk dAN EEN AUTo (IN hET SPITSUUR)

3 x 
MINdER co2 UITSTooT dAN EEN AUTo

3 x 
MINdER GEBRUIkTE RUIMTE dAN hET AUToVERkEER

EnERGiEPREStAtiES VAn EEn GoEDEREntREin…

3 x 
MINdER ENERGIEVERBRUIk dAN hET wEGVERVoER  
(PER VERVoERd ToN)

10 x 
MINdER GEBRUIkTE RUIMTE dAN hET wEGVERVoER

5 x 
MINdER co2 UITSTooT dAN zwARE VRAchTwAGENS

IN BELGIë IS dE TRANSPoRTSEcToR VERANTwooRdE-
LIjk VooR 19 % VAN dE co²-UITSTooT. dAARVAN woRdT 
SLEchTS 2 % VERooRzAAkT dooR hET TREINVERkEER



58

5858

Franky Verbruggen
General Manager Logistiek, werkplaats & zones

Veiligheid op het werk blijft onze eerste 
prioriteit ! dagelijkse interventies op 
de sporen zijn een absolute must om 
de kwaliteit van ons spoorwegnet te 
verzekeren. we hebben diverse beveiligings- 
en aankondigingssystemen op punt gesteld 
om zo de veiligheid van ons personeel te 
garanderen. In de risicozones zullen deze 
systemen gekoppeld worden aan de nieuwe 
EBP-PLP seininrichting, zodat treinen 
automatisch aangekondigd worden met 
licht- en geluidssignalen. In het kader van 
het strategisch plan BRIo bestuderen we 
ook verschillende systemen voor kleine en 
grote werven, zoals de ATw-seinen. 

“

“
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Beter werken in een aangenamer kader
oM dE wERkoMSTANdIGhEdEN VAN oNzE MEdEwERkERS NoG TE VERBETEREN, woRdEN 

ER oP dIT MoMENT VEEL SITES GEModERNISEERd, UITGERUST MET NIEUwE TEchNoLoGIEëN 

EN INGERIchT MET VEEL ooG VooR ERGoNoMIE. INfRABEL MAAkT BoVENdIEN VAN dEzE 

GELEGENhEId GEBRUIk oM dE wERkoRGANISATIE oVER hET hELE LANd TE hERBEkIjkEN.

nieuwe werkcentra
om de meer dan 250 werkzetels te vervangen, zullen er 
overal in het land 22 Logistieke centra Infrastructuur (LcI) 
en 47 antennes gebouwd worden. 
Naast een verbetering van het werkomgeving, zal het in 
deze nieuwe organisatie mogelijk zijn om verschillende 
diensten op één plek bij elkaar te brengen, zodat de vers-
chillende “beroepen” op het terrein beter met elkaar kun-
nen samenwerken. 
het onderhoud van en toezicht over de sporen, de seinin-
richting, de verlichtings- en verwarmingsinstallatie en de 
drijfkracht behoren tot de bevoegdheden van elk LcI. Bo-
vendien zal ieder LcI ook uitgerust zijn met volledig geïn-
formatiseerde magazijnen. dit alles zal de planning van de 
dagelijkse activiteiten heel wat gemakkelijker maken. 

Reorganisatie van het werk
op 1 januari 2008 werden de 19 vroegere regio’s van de 
directie Netwerk vervangen door 13 GBI-N (Gewestelijke 
Beheren Infrabel – Netwerk). dankzij deze fusie konden 
de taken en verantwoordelijkheden beter verdeeld worden 
tussen de infrastructuurbeheerder en de spoorwegonder-
neming (NMBS). 
de GBI-N is onder meer verantwoordelijk voor de optimale 
uitrusting van de stopplaatsen. hiervoor kan het rekenen 
op de medewerking van de NIT-ploegen (Network Interven-
tion Team), die belast zijn met het herstellen van omheinin-
gen, perrons, schuilhuisjes, en met het netjes houden en 
het onderhoud van de plantsoenen in de stopplaatsen. 

Vernieuwde werkplaatsen
Tenslotte beschikt Infrabel over vijf werkplaatsen: in Bas-

coup worden wissels geproduceerd, terwijl in Schaarbeek 

gezorgd wordt voor de productie van langgelaste spoors-
taven. de werkplaats van Etterbeek staat in voor het 
elektrisch materiaal, in wondelgem worden houten dwars-
liggers gemaakt en in Roeselare worden de betonelemen-
ten geproduceerd.  
de fusie van de werkplaatsen Schaarbeek en Etterbeek 
is voorzien voor oktober 2009. In deze gloednieuwe we-
rkomgeving zullen de synergieën tussen beide ploegen vol-
ledig tot hun recht komen.

boven :

logistiek centrum infrastructuur in ans,  
uitgerust om in alle veiligheid te werken

 
Het productie-

apparaat  
moderniseren
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ivan thielemans
dienstchef ‘Sturing van de investeringsprojecten’

Kurt Scherpereel
Ingenieur bij TUc RAIL

Een van de 
sleutelelementen voor 
de optimale uitvoering 

van grote projecten 
is de nieuwe ‘project 

management’-structuur. 
Ivan Thielemans, 
dienstleider van 
“Sturing van de 

investeringsprojecten” 
bij de directie Toegang 

tot het Net, en kurt 
Scherpereel, ingenieur 

bij TUc RAIL, werken 
dagelijks in deze 
structuur aan het 

diabolo-project.
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ivan thielemans //  Bij het diabolo-project 
bijvoorbeeld komen veel aspecten kijken zoals 
sporen, bepaling van het tracé, burgerlijke 
bouwkunde…. met specialiteiten die overal in 
de onderneming verspreid zitten. Via project 
management kunnen we die specialiteiten nauw 
laten samenwerken in een horizontale structuur.

Kurt Scherpereel //  het is een structuur met 
twee belangrijke rollen: die van bouwheer en die 
van programmanager. In het diabolo-project ben ik 
programmanager of projectleider voor de uitvoering 
van de werken. de programmanager begeleidt de 
realisatie van het hele project, van de studies tot 
de ingebruikname van de lijn. In feite leveren wij 
“sleutel-op-de-deur” spoorinfrastructuur aan Infrabel. 

ivan thielemans //  de bouwheer geeft de  
opdracht voor het bouwen van die infrastructuur. 
hij bepaalt eerst de noden van Infrabel en de 
behoeften op vlak van capaciteit. daarnaast neemt 
de bouwheer de sturing van het project op zich.  
hij begeleidt de programmanager voor de 
uitvoering, de planning, de financiële kosten…  
deze rol is dus weggelegd voor mijn dienst, 
“Sturing van de investeringsprojecten”.

Kurt Scherpereel //  deze horizontale structuur 
biedt talloze voordelen, en schept meer 
duidelijkheid in het projectbeheer. Iedere 
betrokkene weet precies wat er van hem of haar 
verwacht wordt, de programmanager heeft een 
globaal beeld van de werken en kan die dus beter 
opvolgen. Bij de diabolo kunnen we zo de uitvoering 
van alle technieken, zoals burgerlijke bouwkunde, 
spoorwerken… beter op elkaar afstemmen. 

ivan thielemans //  dankzij project management 
kunnen we de doelstellingen duidelijker aflijnen, 
de planning beter respecteren, en eventuele 
problemen beter opmerken en bijsturen. Bovendien 
merken we dat de reële kostprijs ook veel dichter 
aanleunt bij de geraamde kosten. kortom, een 
betere controle op alle vlakken !

Kurt Scherpereel //  dit alles getuigt bovendien 
van een steeds verdere professionalisering binnen 
TUc RAIL en Infrabel. we bundelen alle expertise 
en knowhow in een duidelijke en transparante 
structuur !

“

“

LInKS :

diabolo-werf te zaventem, 
laatste aanpassingen voor het boren
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boven en onder :

diabolo-werf, 
de mens in het kloppend hart 

van onze indrukwekkende projecten



64

6464

Etienne De Ganck
Adjunct-Directeur beheer spoorwegverkeer

we blijven voortdurend inspanningen 
leveren om de stiptheid – de 2e 
prioriteit van Infrabel na de veiligheid 
– te verbeteren. daarom hebben we 
het project “Traffic Management” 
gelanceerd. hiermee willen we Artemis, 
de informaticatoepassingen voor de 
opvolging van het treinverkeer in real time, 
aanpassen aan de noden van de 21e 
eeuw. Vandaag staan we immers voor de 
uitdaging om, temidden van alle werven  
die op ons netwerk aan de gang zijn,  
het treinverkeer toch zo vlot mogelijk te 
doen blijven verlopen. we doen er alles  
aan om de treindienst aan te passen  
door de reizigers interessante  
alternatieven aan te bieden.

“

“
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Brio : ten voordele van een open management !
INfRABEL hEEfT VAN BIj zIjN oPRIchTING IN 2005 EEN STRATEGISch PLAN AANGENoMEN, 

BRIo GENAAMd (BELGIAN RAILwAY INfRASTRUcTURE oBjEcTIVES). IN 2008 wERd ER EEN 

NIEUwE VERSIE oPGESTELd. dANkzIj dE MoTIVATIE VAN oNzE MEdEwERkERS wERdEN ER 

AL TALRIjkE PRojEcTEN GEREALISEERd EN wERdEN ER ook AL NIEUwE GEPLANd. 

Dagelijkse ontwikkeling van het strategisch plan 
Na de eerste successen van het Plan BRIo zag een 
nieuwe versie van het strategisch plan het licht. deze 
nieuwe versie van het plan BRIo bevat zes transversale 
prioriteiten: veiligheid, stiptheid, concentratie van de sein-
huizen, optimalisatie van de logistieke ketens, resultaa-
tgericht management (op basis van kPI, key Performance 
Indicators) en naleven van het Business continuity Plan 
(BcP). Langs deze weg wil Infrabel alle medewerkers sa-
men een groot project laten beheren en de uitdaging niet 
onder de verschillende directies verdelen. 
het grote voordeel is dat er nog efficiënter kan gewerkt 
worden met een vlotte coördinatie.

Een actiecel
deze projecten worden voortdurend opgevolgd door het di-
rectiecomité, hierin bijgestaan door de cel BRIo, die regel-
matig rapporten opstelt. Ieder project wordt toevertrouwd 
aan één enkele projectleider. 
deze leidt het hele dossier, voor een duidelijk afgebakende 
termijn. hij dient het directiecomité meteen in te lichten 
indien een project dreigt te ontsporen (niet naleven van de 
timing, bijvoorbeeld).

Prioriteiten voor iedere medewerker
17 prioriteiten werden gelijkmatig verdeeld over de vers-
chillende directies en vormen voor iedere directie een vo-
lwaardige strategie. 
de directie Infrastructuur werkt aan het onderhoud en de 
ontwikkeling van de technische knowhow en het gebruik 
van geautomatiseerde veiligheidssystemen om de veili-
gheid van de werknemers op de werven te garanderen. Bij 

de directie Netwerk staan de informatieverstrekking aan 

de reizigers en de onthaalfaciliteiten in de stopplaatsen 
centraal. de afschaffing of vernieuwing van de overwegen, 
het beheer van de capaciteit van het netwerk op basis van 
een klantgerichte aanpak staan dan weer centraal bij de 
directie Toegang tot het Net. 
Voor de algemene diensten gelden volgende prioriteiten: 
de ontwikkeling van een communicatiebeleid voor het gro-
te publiek, de verbetering van de financiële instrumenten, 
de invoering van een ERP-systeem (Enterprise Resource 
Planning), het afsluiten van Service Level Agreements voor 
de intra-groepprestaties, de evolutie van de bedrijfscultuur, 
de ontwikkeling van een doeltreffende strategie voor hu-
man resources

boven :

diabolo-werf,
een ambitieuze strategie

 
Investeren  
in project  

management
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Guy Vernieuwe
Manager Strategie, Internationale Zaken & IT

omwille van de globale impact op de hele 
onderneming is de beheersovereenkomst 
een heel belangrijke realisatie van 2008. 
het legt een aantal nieuwe doelstellingen 
vast, zoals het opstellen van een 
kwaliteitshandboek en het ontwerpen van 
een milieubeleidsplan. het beheerscontract 
legt ook duidelijk de nadruk op een betere 
stiptheid, maar biedt vooral een duidelijk 
financieel kader tot 2012.
Bovendien komt de uitvoering van het plan 
BRIo nu op kruissnelheid. het stemt ons 
allemaal heel tevreden om te zien hoe heel 
de onderneming zijn schouders zet onder 
het strategisch plan om de ambitieuze 
doelstellingen te halen binnen de gestelde 
termijnen !

“

“
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10  
engagementen 
voor de  
bestuurders
hET “BESTUURdERSchARTER” STELT dE BESTUURdERS VAN INfRABEL 
IN STAAT oM hUN oPdRAchT TE VERVULLEN MET RESPEcT VooR dE  
REGELS INzAkE oNAfhANkELIjkhEId, dE EThIEk EN dE INTEGRITEIT. 

 HEt CHARtER bEVAt 10 EnGAGEMEntEn:

1. IN ALLE oMSTANdIGhEdEN oNAfhANkELIjk hANdELEN

2. AcTIEf wAkEN oVER dE BELANGEN VAN dE oNdERNEMING

3. ToEzIEN oP dE GoEdE wERkING VAN dE RAAd VAN BESTUUR

4. dE BELANGEN VAN dE AANdEELhoUdERS BESchERMEN

5. REkENING hoUdEN MET LEGITIEME VERwAchTINGEN VAN   
 ALLE PARTNERS VAN dE VENNooTSchAP

6. wAkEN oVER hET RESPEcT dooR dE VENNooTSchAP  
 VAN hAAR VERBINTENISSEN EN ENGAGEMENTEN, wETTEN,  
 REGLEMENTEN EN coRREcTE hANdELSwIjzEN

7. REchTSTREEkSE of oNREchTSTREEkSE BELANGEN- 
 coNfLIcTEN VERMIjdEN

8. EEN oNTEREchT GEBRUIk VAN INfoRMATIE EN hANdELEN  
 MET VooRkENNIS VERMIjdEN

9. dE PRofESSIoNELE kwALITEITEN VooRTdURENd VERdER  
 oNTwIkkELEN

10. hANdELEN NAAR dE GEEST VAN hET chARTER

dE RAAd VAN BESTUUR woRdT BoVENdIEN IN hAAR fUNcTIES 
BIjGESTAAN EN GEAdVISEERd dooR hET AUdITcoMITé EN hET 
BENoEMINGS- EN BEzoLdIGINGScoMITé  

 
  hET GLoBALE BRUToBEdRAG 

dAT IN 2008 wERd ToEGEkENd AAN dE GEdELEGEERd BESTUURdER 
BEdRAAGT (BEhEERSPREMIES 2007 INBEGREPEN).
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Personeelsleden met sterke burgerzin
INfRABEL oNTwIkkELT EEN PAkkET REGELS VooR GoEd BESTUUR wAARIN dE MENS cEN-

TRAAL STAAT BIj ALLE BESLISSINGEN. dE kwALITEIT VAN dE wERkoMGEVING VAN oNzE 

MEdEwERkERS, hET wELzIjN VAN dE hELE GEMEENSchAP EN hET zoVEEL MoGELIjk REkE-

NING hoUdEN MET dE BELANGEN VAN dE PARTIcULIEREN VoRMEN dE RodE dRAAd dooR-

hEEN oNS hANdELEN.

informatie over iedere werf
Bij de oprichting van Infrabel in 2005 werd er ook een cel 
Buurtbewonersinformatie in het leven geroepen. deze cel 
werd in 2008 verder uitgebouwd, met de opening van een 
gratis groen nummer (0800 55 000) dat 7 dagen op 7 
bereikbaar is tussen 7 en 22u. de cel telt vandaag 6 me-
dewerkers. Iedereen die geïnteresseerd is in de projecten 
of werven van Infrabel kan met die dienst contact opne-
men. Iedere vraag wordt in samenwerking met de technis-
che en / of juridische diensten zo snel mogelijk beantwoord. 
daarnaast worden de buurtbewoners door deze cel op een 
pro-actieve manier, door infoberichten, geïnformeerd over 
nachtwerken of eventueel storende werken. 
om de buurtbewoners zo goed mogelijk te informeren 
tijdens het hele verloop van de werken en zelfs voor de 
aanvang ervan, organiseert Infrabel informastiesessies in 
samenwerking met de gemeenten en andere openbare ins-
tanties of gewestelijke administraties. zo krijgen de omwo-
nenden alle nodige informatie over de geplande werken 
en kunnen ze eventueel tussenkomen in de procedure en 
hun opmerkingen of suggesties formuleren. 

Minderhinderbeleid
Bovendien stelt Infrabel alles in het werk om tijdens de 
werken de geluids- of trilhinder altijd tot het absolute mini-
mum te beperken. hiervoor worden bijzondere technieken 
gebruikt. Samen met de milieuorganisaties en de voor 
leefmilieu bevoegde overheden werken we ook aan de in-
tegratie van de infrastructuren in het landschap. zo wor-
den er geluidswanden voorzien, groene muren aangelegd 
(muren die bloembakken bevatten waar vegetatie in kan 
groeien), beboste zones rond de sporen, oversteekplaat-

sen voor de wilde dieren,… 
inspanningen die goed zijn voor het milieu
daarnaast spant Infrabel zich in voor verschillende leef-
milieuprojecten. zo werd in 2008 het startschot gegeven 
voor het project ”de zeiltrein”, waarbij er 29 windmolens 
gebouwd zullen worden langs de hogesnelheidslijn tussen 
Leuven en Luik. 
deze energiebron zal 100 Giga-watt-uur elektriciteit per 
jaar produceeren, waarvan een derde in ons eigen elektrici-
teitscircuit gepompt zal worden. de hogesnelheidstreinen 
zullen dus op windkracht rijden.

boven :

werf te ottignies, 
de wil om een vlotte dienstverlening 

aan te bieden motiveert onze medewerkers

 
Samen 

vooruitgaan :  
management en 
bedrijfscultuur
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boven en onder :

charleroi, 
altijd paraat staan voor 

interventies op het terrein

boven en onder :

charleroi, 
altijd paraat staan voor 

interventies op het terrein
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Jessica notarrigo
Vakbediende op de sporen

Grégory Waterlot
financieel analist

jessica Notarrigo is een 
jonge bruisende vrouw 
die op de sporen werkt 

in Libramont. Grégory 
waterlot is financieel 

analist. wat hebben ze 
met elkaar gemeen? 

ze werken beiden nog 
maar enkele maanden bij 
Infrabel … en ze vertellen 

hoe hun kennismaking 
met de onderneming is 

verlopen.
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Grégory Waterlot //  Toen ik enkele weken in 
dienst was, kreeg ik een uitnodiging voor een 
onthaalsessie. het was erg interessant – je  
kreeg een beeld van de algemene visie binnen  
de onderneming, maar het ging er ook gemoedelijk 
aan toe.

Jessica notarrigo //  ja, ik heb ook deelgenomen 
aan zo’n sessie. Ik vond vooral de quizvragen 
over Infrabel erg leuk. Bovendien kon ik zo andere 
medewerkers binnen onze organisatie leren 
kennen, hoewel mijn werk helemaal anders is en 
we ook niet in dezelfde regio actief zijn…

Grégory Waterlot //  Ik vind dat je echt voelt dat 
Infrabel een moderne en open bedrijfscultuur wil 
ontwikkelen.

Jessica notarrigo //  Voor mij als vrouw is dat toch 
belangrijk. hoewel de meeste van mijn collega’s 
mannen zijn, hebben ze me erg goed opgevangen. 
Ik voelde me heel snel op mijn gemak. wat dat 
betreft is de mentaliteit sterk veranderd. 

Grégory Waterlot //  het klopt dat onze 
onderneming probeert te «vervrouwelijken», en  
dat vind ik heel positief. Nog een voordeel is dat je 
een evenwicht kunt zoeken tussen je professionele 
loopbaan enerzijds en je privéleven anderzijds…

Jessica notarrigo //  En toch kan je ook echt 
carrière maken ! Er worden regelmatig examens 
georganiseerd, waardoor zij die dat willen ook 
andere functies kunnen nastreven. 

Grégory Waterlot //  daarnaast zijn er nog de 
talrijke opleidingen : informatica, talen, … Voor 
iedereen een uitgelezen kans om bestaande 
competenties te vervolmaken en er nieuwe te 
ontwikkelen.

Jessica notarrigo //  Iets waar ik ook veel belang 
aan hecht, is aan de kennisoverdracht tussen de 
“anciens”, en ons, de “groentjes”… dankzij hun 
ervaring en onze frisse kijk heb je echt het gevoel 
dat je vooruitgang boekt !

“

“

LInKS :

werkplaats schaarbeek, 
kennis en knowhow doorgeven 

aan de volgende generatie
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De jongeren zin geven om voor  
het spoor te gaan werken
IEdERE MEdEwERkER IS wAARdEVoL BIj INfRABEL. dE INfRASTRUcTUURBEhEERdER IS 

ERG BEGAAN MET hET wELzIjN VAN dE wERkNEMER EN wIL dAT hIj of zIj zIch TEN VoLLE 

kAN oNTPLooIEN oP hET wERk. dAARoM woRdT ER GoEd oVER GEwAAkT dAT IEdEREEN 

zIch GEïNTEGREERd VoELT IN EEN PRojEcT. hET IS IMMERS VAN BELANG dAT dE zIN VAN 

IEdERE fUNcTIE EchT dUIdELIjk IS zodAT dE MEdEwERkERS zIch GEwAARdEERd EN 

GERESPEcTEERd VoELEN.

Engagementen waar maken
Meer dan ooit wenst Infrabel zijn waarden te herbevesti-
gen: teamgeest, samenwerking, zich engageren voor een 
beroep, verantwoordelijkheidszin, een maatschappelijk ve-
rantwoorde aanpak. de bevestiging van onze waarden, de 
grondvesten van de onderneming is erg belangrijk: binnen 
een tiental jaar gaat 40 % van de werknemers immers met 
pensioen. daarom is het vanaf vandaag en ook later nood-
zakelijk om de identiteit van Infrabel duidelijk te profileren 
en bekend te maken om zo honderden, vooral technisch 
hooggeschoolde jongeren (ingenieurs, elektromecani-
ciens…) aan te trekken. door te tonen waarvoor Infrabel 
staat en welke projecten op stapel staan, kunnen we hen 
stimuleren om onze collega’s te worden. daarnaast is hun 
integratie in het bedrijf van cruciaal belang, zodat ze van 
de ouderen alle knowhow kunnen opdoen die zij in de loop 
der jaren op het terrein hebben opgebouwd.

Kennis doorgeven
om de kennisoverdracht in goede banen te leiden en tege-
lijk te zorgen voor een kwaliteitsvol onthaal van de nieuwe 
medewerkers, heeft Infrabel in 2008 een grootschalige 
onthaalcampagne op touw gezet. Voortaan kan iedere 
nieuwkomer rekenen op de steun van een onthaalpeter, 
die hem of haar in de dagdagelijkse taken zal begeleiden, 
wegwijs maakt in het bedrijf of het jargon uitlegt. Iedere 
werknemer heeft ook, in de vorm van een kort stripve-
rhaal, een brochure ontvangen die wijst op het belang om 
de nieuwkomers goed te onthalen. deze brochure toont 
enkele klassieke situaties die zich voordoen bij de aan-
komst van een nieuwe collega en vraagt iedereen om open 
te staan voor eventuele nieuwe methodes en zienswijzen 

(ook voor een vrouw die op de sporen gaat werken bijvoor-
beeld).
opleidingen bij de vleet
Infrabel hecht er ook veel belang aan dat iedereen zich 
tijdens zijn loopbaan ten volle kan ontwikkelen. het per-
soneel kan zich bijscholen door te kiezen uit een brede 
waaier aan opleidingen, zoals veiligheidsopleidingen voor 
de medewerkers op het terrein,taallessen, taallaboratoria 
voor de speakers… 
Ten slotte loopt er ook nog een project om de werkvloer 
aangenamer te maken, om het leefklimaat op het werk te 
verbeteren.

boven en onder :

werk te jurbise, 
integratie en samenwerking 
twee pijlers van het bedrijf   
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LInKS en onder :

werk te jurbise, 
integratie en samenwerking 
twee pijlers van het bedrijf   
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Jozef Sannen
General Manager Aankopen, verkopen & keuringen

In 2008 hebben we onze strategie voor 
raamovereenkomsten ten volle ontplooid. 
Voor verschillende producten hebben we 
met gekwalificeerde firma’s raamcontracten 
afgesloten zodat we zeker zijn dat we 
onze bevoorrading op lange termijn aan 
de scherpste prijzen kunnen uitvoeren, 
zonder aan kwaliteit te moeten inboeten. 
Bovendien hebben we in 2008 dankzij onze 
goede kennis van de markt de impact van 
de economische crisis op onze activiteiten 
goed kunnen beheren. door onze 
strategieën aan te passen, hebben we zo 
alle noodzakelijke producten aan de beste 
prijzen kunnen aankopen.
 

“

“
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Onze financiën in evenwicht houden uit respect 
voor de overheidsinvesteringen 
INfRABEL wIL oP EEN VERANTwooRdE MANIER oMSPRINGEN MET oVERhEIdSGELd. dAARoM 

woRdT ER dAGELIjkS GEwERkT AAN hET EVENwIchT VAN dE LASTEN EN PRodUcTEN. 

EEN GEzoNdE fINANcIëLE BALANS IS BoVENdIEN NIET ALLEEN cRUcIAAL IN dE coNTExT 

VAN dE hUIdIGE EcoNoMISchE cRISIS, MAAR STELT INfRABEL ook IN STAAT oM zIjN 

MoBILITEITSoPdRAchT TE VERVULLEN, dE PRESTATIES NoG VERdER TE VERBETEREN éN dE 

MEdEwERkERS EEN VoLLEdIGE wERkzEkERhEId TE BIEdEN. 

Financiering van onze opdrachten
In 2008 heeft Infrabel onderhandelingen gevoerd over een 
nieuw beheerscontract met de federale overheid. deze ove-
reenkomst bepaalt enerzijds de exploitatiedotaties (kosten 
voor het onderhoud van de bestaande infrastructuur, voor 
het regelen van het treinverkeer, …) en anderzijds de inves-
teringsdotaties (uitvoeren van nieuwe projecten, moderni-
sering van de infrastructuur,…) die Infrabel zal ontvangen 
voor de periode 2008-2012. 
Naast de federale dotaties, vastgelegd in het beheerscon-
tract, ontvangt Infrabel ook gewestelijke prefinancieringen 
en Europese subsidies (meer dan 70 mio €).

belangrijkste inkomsten
daarnaast bedroegen de gebruiksheffingen die in 2008 
betaald werden door de verschillende klanten meer dan 
600 miljoen euro, een stijging met 4,33 % in vergelijking 
met 2007. 
de verwachte evolutie van het aantal trein-km, en met 
name de belangrijke verwachte stijging van het treinverkeer 
voor zowel het reizigersverkeer (25 % tegen 2012) als het 
goederenvervoer (35 %), opent voor ons budgettaire pers-
pectieven, die nog interessanter zijn.

Een professionele opvolging
om onze financiële opvolging nog verder te professionali-
seren, hebben we beslist om de controleprocessen te ve-
reenvoudigen en volledig te reorganiseren. 
het project Mind3 heeft als doelstelling om in de hele on-
derneming een ERP-systeem in te voeren, of Enterprise 
Resource Planning. dit instrument, waarvan de voorberei-
dingen al gestart zijn in 2006, zal vanaf 2010 alle financi-

ele aspecten (boekhouding en beheerscontrole), aankoop

processen, magazijnbeheer, logistiek en beheer van de in-
vesteringsprojecten gaandeweg in elkaar integreren. het 
project is bedoeld om de aankoop van materialen beter te 
plannen, de werven zo goed mogelijk te bevoorraden en de 
relaties met de leveranciers nauwgezet op te volgen. 

Een efficiënte controle
In maart 2008 behaalde de dienst “Beheer” van de direc-
tie Infrastructuur het ISo certificaat. deze dienst is onder 
meer verantwoordelijk voor het gecentraliseerde beheer 
van de overheidsopdrachten en de contracten, het opstel-
len en opvolgen van de budgetten. 
Bovendien heeft de dienst twee jaar lang gewerkt aan de 
ontwikkeling van procedures en kwaliteitsmeetinstrumen-
ten voor de evaluatie van haar opdrachten. door de ISo 
certificering wordt bovendien de verworven knowhow van 
de dienst vastgelegd, wat nodig is voor de kennisover-
dracht naar de volgende generaties.

boven :

charleroi, 
maatwerk

 
Het financieel 

evenwicht  
handhaven
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boven en onder :

diabolo-werf, 
dag na dag werken aan goede 
dienstverlening voor onze klanten.

LE coNSEIL d’AdMINISTRATIoN EST coMPoSé dE  
6 MEMBRES (AVEc PARITé LINGUISTIQUE). 
oUTRE ANTooN coLPAERT, PRéSIdENT dU coNSEIL, 
ET PAR AILLEURS coMMISSAIRE dES PoRTS AUPRÈS 
dU MINISTÈRE dE LA coMMUNAUTé fLAMANdE, ET 
LUc LALLEMANd, AdMINISTRATEUR déLéGUé d’IN-
fRABEL, LE coNSEIL d’AdMINISTRATIoN coMPRENd 
LES AdMINI STRATEURS SUIVANTS :

Jan KERREMANS, , par ailleurs chef de cabinet auprès 
du vice Premier Ministre et Ministre de l’Intérieur  
Patrick DEWAEL ;

Mieke OFFECIERS, par ailleurs gérante de MdL bvba

Laurent VRIJDAGHS, Administrateur-Général de la 
régie des bâtiments.

Vanessa MATZ, (jusqu’au 10/07/2008), par ailleurs 
alors chef de cabinet de la vice-Première Ministre  
et de la Ministre du travail et de l’égalité des chances, 
Mme Joëlle MILQUET;

Fabienne GORLLER (à partir du 10/07/2008),  
par ailleurs directrice-adjointe, chargée du budget  
et du Secrétariat du cabinet de la Ministre de  
l’enfance, de l’Aide à la Jeunesse et de la Santé,  
Mme Catherine FONCK.

Un des membres du cA est proposé par la Sncb-
holding, les autres par l’etat. Les mandats actuels 
viennent à échéance le 29 octobre 2010. 

en hAUt et à droIte  :

placement des pilones 
pour les caténaires
(rer à ottignies
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1 

coLLEGE VAN coMMISSARISSEN. dIT coLLEGE wAAkT 
oVER dE fINANcIëLE ToESTANd, dE jAARREkENINGEN EN 
dE REGELMATIGhEId VAN dE fINANcIëLE VERRIchTINGEN. 
hET IS SAMENGESTELd UIT VIER LEdEN. TwEE dAARVAN 
hEEfT hET REkENhof BENoEMd VANUIT hAAR LEdEN 
(MIchEL dE fAYS EN fRANçoIS VANSTAPEL), EN TwEE 
ANdERE wERdEN dooR dE ALGEMENE AANdEELhoUdERS-
VERGAdERING BENoEMd UIT dE LEdEN VAN hET INSTI-
TUUT VooR BEdRIjfSREVISoREN (hERMAN VAN IMPE EN 
MIchEL dELBRoUck).

2
dAT IS hET AANTAL REGERINGScoMMISSARISSEN dIE 
INfRABEL coNTRoLEREN IN NAAM VAN dE MINISTER VAN 
oVERhEIdSBEdRIjVEN EN VAN hET MINISTERIE wAARVAN 
hET BEhEER VAN hET SPooRTRANSPoRT AfhANGT.
chRISTINE SERVATY EN cARoLE MAczkoVIcS hEBBEN dEzE 
fUNcTIE UITGEoEfENd ToT 1 AUGUSTUS 2008. dAN hEB-
BEN zE dE fAkkEL dooRGEGEVEN AAN RIk GoETINck EN 
ERIc PoNcIN. zIj wAkEN ERoVER dAT BIj hET BELEId VAN 
INfRABEL dE NAdRUk LIGT oP dE oPENBARE dIENSTVERLE-
NING EN hET NALEVEN VAN hET BEhEERScoNTRAcT.
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ondernemingsnummer
RPM Brussel 0896.763.267 

Verantwoordelijke uitgever : 
Benoît Gilson

T : +32 (0)2 525 22 11
f : +32 (0)2 525 22 69
M: benoit.gilson@infrabel.be

Projectcoördinatie :
fanny charpentier

interviews :
Annelies de keyser, Aline foucart, Ellen Van den Broeck

Grafische vormgeving & productie foto’s :
Michel Sion

Foto’s :
johan dehon

Vertaling :
Lieven Tack

Druk en afwerking :
Lannoo drukkerij
www.lannooprint.be

Geprint in mei 2009

Een oprecht woord van dank aan zij die rechtstreeks
of onrechtstreeks betrokken waren bij de realisatie 
van dit jaarverslag. dit project zou niet mogelijk
geweest zijn zonder hun medewerking.

infrabel
N.V. van publiek recht
Barastraat, 110 B-1070 Brussel
www.infrabel.be
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