
     INFRA-FOR-64-13021 VA 

(1) Het aanvullend attest is geldig voor de functies OTW uitgeoefend in het kader van het aangeduide bijzonder bestek. 

(2) De rubrieken gedekt door het aanvullende attest met een kruis valideren.  

 AANVULLEND ATTEST VAN KENNIS VAN DE ZONE VAN 
HET WERK 

 

V2.00 

VERSIE VOORBEHOUDEN VOOR HET PERSONEEL VREEMD AAN DE INFRASTRUCTUURBEHEERDER  

(OF AAN ZIJN HULPONDERNEMINGEN) 

Bijlage bij het certificaat van Operator TW nr. : ................................................................................................. 

Naam en voornaam van de Operator TW : ................................................................................................................. 

Bestek 
(1)

 nr. : ......................................................................................................................................................
 

Kennis van de zone van het werk (2) Opmerkingen 

Grenzen van het (de) buitendienstgestelde spo(o)r(en) □  

Grenzen van de werkaansluiting(en) (WART) □  

Grenzen van de verschillende werfzones □  

Referentiesnelheid van de lijn en eventuele beperkingen □  

Hellingen en verkantingen □  

Minimaal tussenspoor □  

Gevaarlijke plaatsen (bijvoorbeeld: OW, wissels, …) □  

Onbewaakte stopplaatsen □  

Onderdoorgangen en overbruggingen  □  

Aanwezigheid van de bovenleiding (3 kV of 25 kV), voedingsfeeders en 
terugstroomkringen □  

Ontmoetingsplaatsen □  

Fysieke en eenduidige identificatie van de sporen evenals de rijrichting □  

Bijkomende kennis (2) Opmerkingen 

Plaats voor het op de sporen plaatsen / uit de sporen lichten □  

Alarmprocedure en nummer van Traffic Control (02 525 91 40) □  

Andere (te noteren) □  

Ik ondergetekende ................................…................................................. 

.....................................................................(naam, voornaam en functie) 

verklaar dat de bovengenoemde Operator TW de opleiding voor het 

verwerven en het behouden van de kennis van de zone van het werk in 

dewelke hij tewerkgesteld zal worden en gelinkt aan het Bijzonder 

Bestek met de bovenvermelde referentie, met vrucht gevolgd heeft.    

 

Opgemaakt te ............................................., op ....../....../20...... 

 

In naam van de werkgever, .............................................. (handtekening)  

(naam, adres en stempel van de 

werkgever)  

................................................................

................................................................

................................................................ 
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