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Uw rijpaden op aanvraag
Infrabel verleent als infrastructuurbeheerder alle nodige
capaciteiten (rijpaden) aan de spoorwegondernemingen
om te rijden op het Belgische spoorwegnet.
Het rijpad, zoals de “slots” in het luchtverkeer, is de reisweg
van de trein die is vastgelegd in tijd en ruimte.
Met Your Moves (rijpaden) kunnen de spoorwegondernemingen
dus rijden op het Belgische spoornet.
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Praktische
modaliteiten
Infrabel biedt de spoorwegondernemingen een
ﬂexibel reservatiesysteem voor rijpaden aan.

Een all-in service
Infrabel beschikt over performante
applicaties voor het plannen, organiseren,
opvolgen en beheren van het verkeer.

Zo kunnen zij op elk ogenblik, voor de lange of
korte termijn of dankzij onze Real Time dienst,
hun capaciteitsvraag indienen of aanpassen.

Infrabel verzekert, in real time, de opvolging van
uw transporten via de beveiligde extranetsite
Business Corner (www.railaccess.be). Alle gegevens
over uw transporten zijn binnen klikbereik.

In de Netverklaring vindt u meer informatie
over de capaciteiten en gebruiksheffingen
(hoofdstukken 4 en 6). Het document is
beschikbaar via de site www.railaccess.be.

Infrabel biedt een maximale ﬂexibiliteit en reactiviteit
om uw dringende vragen te beantwoorden.

Aanvragen voor toewijzingen van een of meer
rijpaden moeten on line of schriftelijk worden
ingediend (per fax of per mail) via de daartoe
bestemde formulieren. De formulieren zijn online
beschikbaar als bijlage bij de Netverklaring.

Lange termijn
Om capaciteitsaanvragen in te dienen die in de jaarlijkse dienstregeling moeten worden opgenomen, stuur een email
naar oss-rne@infrabel.be of dienstregelinggoederen@infrabel.be.

Op die dag treedt de nieuwe dienstregeling in werking.
Dit systeem biedt u de nodige ﬂexibiliteit: tijdens de geldigheidsduur kan de dienstregeling nog licht gewijzigd
worden en kunnen er ook aanpassingen op lange termijn gebeuren voor de ingediende capaciteitsaanvragen.
Om meer te weten : www.railneteurope.com

2e maandag van april

2e zaterdag van december - 10D

2e zaterdag van
december om middernacht

De aanvragen die voor de 2e maandag van april werden ingediend hebben voorrang ten opzichte van de andere
aanvragen. Na deze datum dient u uw aanvraag ten laatste 10 werkdagen voor de 2e zaterdag van december in te dienen.

Korte termijn
Nieuwe rijpaden aanvragen (nieuwe organisaties)
Ten laatste 4 werkdagen om 10.00 u voor de dag waarop uw transport moet plaatsvinden: stuur een email naar
inlegging@infrabel.be.
Tot 2 werkdagen om 10.00 u voor de dag waarop uw transport moet plaatsvinden: gebruik het adres
treindienst@infrabel.be.

Bestaande rijpaden aanpassen (bestaande organisaties)
Rijpaden kunnen in principe tot 2 werkdagen om 10.00 u voor de dag waarop het transport plaatsvindt aangepast worden
via het adres inlegging@infrabel.be. De Netverklaring bevat een tabel met nog kortere termijnen.

Stuur uw Real Time aanvragen en aanpassingen naar rijpadbeheerder@infrabel.be vanaf twee werkdagen om 10.00 u
voor de dag waarop uw transport plaatsvindt.

KORTE TERMIJN

Tot D Day - 4 d tot 10u
inlegging@infrabel.be

REAL TIME

Tot D Day - 2 d tot 10u
Bestaande rijpaden: inlegging@infrabel.be
Nieuwe rijpaden: treindienst@infrabel.be

rijpadbeheerder@infrabel.be

D Day =
Dag van het transport

Real Time

Your Moves
Rijpadtoewijzing + 32 (0) 2 432 28 37+ 32 (0) 2 432 28 46 + 32 (0) 2 432 28 66
yourmoves@infrabel.be
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