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In de onmiddellijke omgeving 
van de sporen
en de overwegen
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We gaan nu iets meer leren over spoorwegen.
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Debriefing ‘Code Rails’

Hoe voel 
je je?

de regels die je moet 
naleven op en in de 

naaste omgeving van de 
sporen en de 
overwegen? 

Zo ja, welke zijn dat dan?

Kennen jullie 
nu 

de regels?

Zo ja, welke zijn dat 
dan?

Wat heb je 
onthouden? 

Ken je al de regels die je 
moet naleven op en in de 
naaste omgeving van de 

sporen en de 
overwegen? 

Ken je 
nu 

de regels?
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Wie heeft al over Infrabel gehoord?



• beheert de treinen, de stations, de informatie voor de 
reizig(st)ers

• bestaat uit controleurs (m/v), treinbestuurders (m/v) ...4

• beheert, onderhoudt en moderniseert de spoorinfrastructuur 
in België

• organiseert het spoorverkeer op het Belgisch net 24 uur per 
dag en 7 dagen per week

Infrabel en de NMBS zijn twee 

verschillende maatschappijen, 

maar ze werken wel nauw samen
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9.697
medewerkers

8.400 km aan spoor
Waarvan 6 532 km hoofdsporen

Brussel – San Francisco

De beheerder van het Belgische spoornet
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Veel meer dan alleen maar sporen



communicatiespecialisten (m/v)

en teamverantwoordelijken (m/v)

bestuurders (m/v)

van werktreinen
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traffic- en safety controllers (m/v) bovenleidingspecialisten (m/v)

ICT-technici (m/v)

elektromechanici (m/v)

mechanici (m/v)

tekenaars en ingenieurs (m/v)spoortechniekers (m/v)

Infrabel
is ook ...
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... over een spoorwegterrein gelopen?

... een gesloten overweg overgestoken?

Wie van jullie heeft al ...  



9

10/02/2021

24/08/2021

08/07/2021

10/02/2021

20/07/2021

ELKE MAAND GEBEUREN ER 
ONGEVALLEN OF 
INCIDENTEN OP DE SPOREN
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24
24

Ongevallen aan overwegenSpoorlopen

doden

gewonden

doden

gewonden

38
24

2016 2020

Elk jaar komen mensen om het leven ten gevolge van gevaarlijk gedrag 
op de sporen en aan de overwegen 



Treinbestuurders
en -controleurs

Gevoel van onmacht: 
onmogelijk om de trein op tijd tot 
stilstand te brengen

Bijstand aan een persoon in gevaar:
e trein uitstappen om te controleren 
of het slachtoffer nog leeft

Op lange termijn: 
psychologisch trauma omdat men 
iemand heeft geraakt
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Reizigers Familie en vrienden

Emotionele shock: 
trauma na het zien/beleven van een 
ongeval op het spoor

Op lange termijn: 
zal de reizig(st)er in staat zijn om 
later opnieuw de trein te nemen?

Emotionele shock:

• trauma omdat een naaste of 
een vriend(in) in het ziekenhuis 
is beland 

• trauma omdat een naaste of 
een vriend(in) is overleden

Menselijke en psychologische gevolgen
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Ongevallen aan overwegen

Spoorlopen

2020

1.583 u vertraging

1.400 u

554 u vertraging

Dergelijke ongevallen hebben ook een impact op de 
stiptheid van de treinen op het volledige spoornet in België

Aantal uren op school
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Uiteindelijk verlies je meer tijd!

Sneeuwbaleffect

20 km/u

Meestal loopt iemand over de sporen om te proberen tijd te besparen. 
Maar bij een melding van spoorlopen ontvangen de treinen het bevel 
om:

Het verkeer 
te stoppen

te vertragen tot een ‘voorzichtige 
snelheid’ (20 km/u)
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De stiptheid van de treinen 
wordt hierdoor 
op een groot stuk van het net 
aangetast

Spoorlopen heeft niet alleen een 
plaatselijke impact

een geval van spoorlopen in Oostende 
heeft een impact tot in Eupen

Voorbeeld

Oostende

Brussel



Ongevallen 
aan 

overwegen
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Financiële 
gevolgen

Gerechtelijke en financiële gevolgen 

> Jij of je familie moeten alle kosten 
voor de vertraging ten gevolge van het 
incident of het ongeval vergoeden. 

Gerechtelijke 
gevolgen

84€

> Je loopt het risico op een boete.

Intrekking 
van het 
rijbewijs

8 dagen

per minuut
vertraging

> 5 jaar

4000
€

320
€

>

In totaal is dat dus 
heel wat geld!

Een boete Een boete
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Financiële 
gevolgen

Gerechtelijke en financiële gevolgen 

> Jij of je familie moeten alle kosten 
voor de vertraging ten gevolge van het 
incident of het ongeval vergoeden. 

Gerechtelijke 
gevolgen

84€ per minuut
vertraging

> Je loopt het risico op een boete.

400€

Wordt in het 
strafregister 
van de dader 
opgenomen 

Spoorlopen

Gevangenis

>

minimum In totaal is dat dus 
heel wat geld!

Een boete



Ons doel
0 ongevallen



• Aangekondigde of 
onaangekondigde acties

• Boetes

• Samenwerking met lokale politie, 
Securail …
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Om dat doel te bereiken, voert Infrabel 
maatregels tegen het spoorlopen in zoals ...

• Maatregels tegen spoorlopen

• Maatregels om de overwegen
veiliger te maken

• Campagnes

• Specifieke acties

Preventie SensibiliseringRepressie



Unfinished stories
Ontdek de sensibiliseringscampagne van 2021-2022

https://www.youtube.com/watch?v=8aS5IfcRONQ


Veiligheidsregels in het station en in de naaste 
omgeving van de sporen

Blijf op het perron
altijd achter de gele
lijn of de 
noppentegels. Blijf
nooit te dicht langs 
de boord staan

Om van perron te 
veranderen:

Hebt u iets op de 

sporen laten vallen? 

Steek 
NOOIT

over de sporen 
over

Risico om door de 
trein

te worden 
gegrepen!

Gebruik altijd de 

voetgangersbrug, de 
brug, de 

onderdoorgang of de 

beveiligde overweg

Vraag hulp aan 

iemand die in het 

station werkt

1

2

3

4



Veiligheidsregels aan een overweg
Iedereen moet stoppen aan een overweg wanneer ...

het rood licht knippert het belsignaal weerklinkt
de slagbomen dicht zijn
of aan het bewegen zijn

1 2 3
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TAL VAN ONGELUKKEN 
GEBEUREN OMDAT ...

de mensen zich 
niet bewust zijn 
van het gevaar; 

ze de risico’s 
onderschatten;

tijd willen
besparen.
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Een trein komt er sneller 
aan dan je denkt

Nooit vergeten 

Je denkt dat je de 
dienstregeling van de 
treinen uit het hoofd kent!

Schakel de muziek uit

Het duurt slechts 3 seconden 
tussen het moment dat je de 
trein hoort aankomen en het 
moment dat hij op jouw hoogte 
is!

Maar er zijn ook goederentreinen 
en doorgaande treinen op het 
spoornet.

Je weet nooit wanneer een trein 
kan aankomen!

Laat je niet afleiden door je 
smartphone wanneer je je dicht bij 
de perrons of een overweg 
bevindt. 

Schakel je muziek enkele seconden 
uit en kijk altijd goed rond 
wanneer je een overweg 
oversteekt!

3’



Zijn er nog vragen?


