
Ingevolge de aanhoudende COVID-19 pandemie, nodigen wij u uit om de volgende richtlijnen te volgen 
bij aanvraag van een OTW-certificaat. 
 
In het kader van een eerste certificatie:  
 
Indien u over alle vereiste documenten beschikt die nodig zijn om een aanvraagdossier in te dienen 
(aanvraagformulier, kopie van het getuigschrift van specifieke vakbekwaamheid, kopie van het 
psychologisch attest, kopie van het medisch attest, kopie van de identiteitskaart), nodigen wij u uit om 
deze zo vlug mogelijk op te sturen naar OTW@infrabel.be zodat het certificatiebureau het OTW-
certificaat kan afleveren.   
  
Mocht het medisch of psychologisch attest ontbreken, dan kunt u, ondanks de huidige situatie, toch 
een afspraak maken met IDEWE, mits de sociale afstandsmaatregelen worden 
gerespecteerd.   Gelieve uw dossier zo snel mogelijk in te dienen zodra het bezoek heeft 
plaatsgevonden.    
   
In het kader van een verlenging van een certificaat: 
Indien u over alle vereiste documenten beschikt die nodig zijn om een aanvraagdossier in te dienen 
(aanvraagformulier, kopie van het getuigschrift van specifieke vakbekwaamheid, kopie van het medisch 
attest, aanwezigheidsfiches van de dagen m.b.t. de permanente opleidingen, kopie van de 
identiteitskaart, kopie van het te vernieuwen certificaat), nodigen we u uit om deze te sturen 
naar OTW@infrabel.be.  
 
Ter informatie: een aanvraag mag ten vroegste 3 maanden voor het einde van de geldigheid ingediend 
worden (bijv. de geldigheidsdatum is 20.09.2021, de datum van indiening van de vraag is ten vroegste 
op 20.06.2021).  
 
In het kader van een verlenging van een certificaat én als de geldigheidsdatum van het certificaat 
zich situeert tussen 01.09.2020 en 30.06.2021, wordt het OTW-certificaat automatisch verlengd voor 
een periode van 10 maanden, te rekenen vanaf het einde van de geldigheidsdatum.   
 
Op basis van de volgende voorwaarde:  

indien een gedeelte van de opleiding in 2020 of 2021 niet kon worden gevolgd, raden we aan 
om zo vlug mogelijk contact op te nemen met het opleidingscentrum van NMBS aangezien de 
opleidingen en evaluaties sinds eind mei 2020 opnieuw opgestart zijn.   

  

 Indien u alle documenten die nodig zijn voor het indienen van een aanvraag in uw bezit hebt, vragen 
we u zo vlug mogelijk uw aanvraag voor certificaatverlenging in te dienen.   
  
De procedure voor de aanvraag van certificaten, is sinds het begin van de Covid-19 pandemie 
gedigitaliseerd en blijft voorlopig ongewijzigd.   
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