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Nota 

van 
• Stéphane MICHAUX, Manager Operational Safety & Certification, stephan.michaux@infrabel.be, I-TO.18 
 

aan 
• Unie van Aannemers van SpoorwegWerken (U.A.S.W) – Lombardstraat 42, 1000 Brussel 
• Head of Area North-West, North-East 
• SPOC Area Center, North-West, North-East 
. 
cc 
• Paul BOYDENS, Head Of Traffic Operations, paul.boydens@infrabel.be, I-TO.1 
• Opleidingscentrum van NMBS 

 
 
Uw referentie bijlage(n) 
I-TO.182/EC/20220405/Cyclus permanente Opleiding OTW 0 

 

Referentie contactpersoon/dienst 
Ellen COURTOIS, teamlead I-TO.182 ellen.courtois@infrabel.be 
 

 

      dringend aantal pagina’s datum 
      confidentieel 9 22.07.2022 

 

Verduidelijkingen bij de driejarige cyclus van Permanente Opleiding 
voor Operatoren Travaux Werken (OTW) 
 

Hierbij willen wij enkele punten verduidelijken in verband met de opvolging van de driejarige cyclus 
van Verplichte Permanente Opleidingen (VPO) voor de Operatoren Travaux-Werken (OTW). 
 

1. Algemene principes 
 
1.1. Regelgevend kader 

 
Het principe van de driejarige cyclus van Verplichte Permanente Opleidingen (VPO) voor de 
Operatoren Travaux-Werken (OTW) wordt gedefinieerd in hoofdstuk 4.2.1.1.2 van ARE 310 ‘’ Bedienen 
en besturen van krachtvoertuigen op sporen tijdelijk gesloten voor het normale verkeer’’, dat 
hieronder wordt weergeven. 
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‘’4.2.1.1.2 VERPLICHTE PERMANENTE OPLEIDING 

De verplichte permanente opleiding heeft als doel het behouden van de specifieke vakkennis voor 
“OTW”. 

De verplichte permanente opleiding wordt georganiseerd op basis van een cyclus van 3 jaar, met elk 
jaar minstens 1 dag opleiding. Het doel ervan is om de leseenheden van het opleidingsplan op te frissen 
alsook eventuele aanpassingen te onderrichten.  

Op het einde van de opleiding wordt een examen ingericht. Het lukken in dat examen is een 
voorafgaande vereiste om een bediende te hercertificeren. 

Na het lukken in dit examen levert het opleidingscentrum op naam van de laureaat een getuigschrift 
van specifieke vakbekwaamheid “OTW” af. Dit getuigschrift vermeldt de categorie(ën) van besturing 
(zie 4.2.2.1) en de taalkennis van de laureaat.’’ 

 
1.2. Organisatie van de permanente opleiding 
 

De inhoud van de opleiding wordt jaarlijks ontwikkeld door I-TO.18 in overleg met het NMBS-
opleidingscentrum. 

Het standaardprogramma voor deze permanente opleiding omvat:  

-  Een "REX - Return of EXperience"-module met een overzicht van incidenten en ongevallen die 
zich in de afgelopen periode hebben voorgedaan, alsook anomalieën of non-conformiteiten 
tijdens bezoeken en inspecties op het terrein ;  

-  Een module "Update reglementering" die de wijzigingen in de geldende reglementering (ARE, 
WIT) behandelt ;  

-  Modules met betrekking tot de periodieke herziening van het betreffende certificeringstraject 
(herhaling van de fundamentele opleiding). De vakkennis met betrekking tot de veiligheidsrol 
« OTW » is verdeeld in 3 programma’s (A,B,C) et wordt volledig gedekt aan het einde van de 
driejarige cyclus van de verplichte permanente opleiding (V.P.O.).  

De inhoud van de permanente opleiding verschilt per jaar. Deelname aan elke jaarlijkse VPO-sessie is 
daarom vereist voor de verlenging van het certificaat OTW (deelname aan de programma’s voor 
herziening van de vakkennis A, B en C). De volgorde van deelneming aan de VPO-programma’s hangt 
af van het jaar van het afleveren van de initieel certificaat OTW (A-B-C/B-C-A/C-A-B). 

De VPO wordt door het NMBS-opleidingscentrum gegeven tijdens verschillende sessies die worden 
georganiseerd tijdens het kalenderjaar in kwestie, alsook tijdens het eerste trimester van het volgende 
jaar (enkel voor personeelsleden die omwille van uitzonderlijke omstandigheden de vorige sessies niet 
hebben kunnen deelnemen). 
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Cyclus van VPO voor OTW 2020 / 2025 

FPO Inhoud V.P.O. Normale organisatie 
periode 

Inhaalperiode 

Jaar 2020 REX 
2019 

herziening van de vakkennis 
Programma A 

01.01 31.12.2020  

 

01.01  31.03.2021 

Jaar 2021 REX 
2020 

herziening van de vakkennis 
Programma B 

01.01 31.12.2021 

 

01.01  31.03.2022 

Jaar 2022 REX 
2021 

herziening van de vakkennis 
Programma C 

01.01 31.12.2022  01.01  31.03.2023 

Jaar 2023 REX 
2022 

herziening van de vakkennis 
Programma A 

01.01 31.12.2023 

 

01.01  31.03.2024 

Jaar 2024 REX 
2023 

herziening van de vakkennis 
Programma B 

01.01 31.12.2024  

 

01.01  31.03.2025 

Jaar 2025 REX 
2024 

herziening van de vakkennis 
Programma C 

01.01 31.12.2025  

 

01.01  31.03.2026 

 

1.3. De attesten, afgeleverd na iedere VPO, als bewijs van het volgen ervan 
 
Het regelgevend kader stelt dat een OTW-certificaat alleen kan worden vernieuwd als de betrokken 
OTW de driejarige cyclus van Verplichte Permanente Opleidingen (VPO) heeft voltooid, met elk jaar 
minstens één dag opleiding. De pdf-bestanden van de OTW-certificatieaanvragen die in het kader van 
een hercertificering worden ingediend, moeten daarom alle attesten bevatten, die het bewijs zijn voor 
het volgen van de permanente opleidingen.  

Deze attesten, als bewijs voor het voltooien van een Verplichte Permanente Opleiding (VPO), moeten 
aan de volgende voorwaarden beantwoorden : 
 

• de dagen van de VPO  moeten gevolgd zijn in de 3 jaren die de vervaldatum van het te 
vernieuwen certificaat OTW voorafgaan ;  

• de programma’s/modules van de betrokken Verplichte Permanente Opleidingen (VPO) 
moeten verschillend zijn. De volgorde zelf van de modules speelt hierbij geen rol. Wat telt is 
dat er 3 verschillende opleidingsmodules gevolgd werden, genaamd A, B en C, met betrekking 
tot 3 verschillende jaren.  
Zowel de opleidingsmodules, genaamd A-B-C, alsook de eraan verbonden jaartallen moeten 
vermeld worden op de attesten die na elke VPO worden afgeleverd als bewijs voor het volgen 
ervan! 
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1.4. Uiterste deadline voor het volgen van een bepaalde 
VPO/opleidingsmodule van een bepaald jaar 
 

Het opleidingscentrum van NMBS voorziet ook steeds dat in de 1ste drie maanden van het volgende 
jaar de VPO van het vorige jaar nog gevolgd/ingehaald kan worden zodat bijvoorbeeld de module van 
jaar x nog gevolgd/ingehaald kan worden tot en met 31 maart van het jaar x+1. Na die datum is inhalen 
van een VPO van het vorige jaar echter niet meer mogelijk, tenzij uitdrukkelijke toestemming van het 
certificatiebureau, in onderling overleg met het opleidingscentrum van NMBS.  

Als een VPO/opleidingsmodule van een bepaald jaar niet gevolgd kon worden in datzelfde jaar maar 
in het jaar x+1 en dit ten laatste op 31 maart, dient altijd een rechtvaardigende nota bij de aanvraag 
gevoegd te worden met de reden van het laattijdig volgen van de opleiding. 
 

1.5. Te respecteren deadline voor het indienen van het aanvraagdossier voor 
de verlenging van het certificaat OTW 

 
Aanvragen voor de verlenging van een certificaat OTW mogen ten vroegste 3 maanden en ten laatste 
1 maand vóór de vervaldatum van het certificaat verstuurd worden naar het certificatiebureau.  

• Aanvragen die vóór die 3 maanden voor het verstrijken van de geldigheid van het certificaat 
verstuurd werden, zullen niet behandeld worden door het certificatiebureau. De aanvrager zal 
in dit geval het volledige dossier opnieuw moeten indienen vanaf het moment zoals hierboven 
aangegeven.  

• Aanvragen die tussen 1 maand en de vervaldatum van het certificaat OTW verstuurd worden, 
zullen wel behandeld worden maar er is geen garantie dat het certificaat OTW tijdig zal 
afgeleverd worden.  
Het is mogelijk dat de betrokken OTW door de laattijdige indiening van het dossier, tijdelijk 
zonder geldig certificaat komt te zitten. Indien dit zo is, moet de betrokken OTW onmiddellijk 
zijn werkzaamheden staken, totdat hij opnieuw beschikt over een geldig certificaat. Het 
uitoefenen van de bevoegdheid OTW zonder in het bezit te zijn van een geldig certificaat, is 
wettelijk strafbaar. 
 

1.6. Getuigschrift van specifieke Vakbekwaamheid: geldigheid na evaluatie 
 
Na het volgen van de 3 permanente opleidingen (modules A-B-C) in de 3 jaren voorafgaand aan de 
vervaldatum van het certificaat OTW en volgens de bepalingen zoals hierboven beschreven, levert het 
NMBS-opleidingscentrum een Getuigschrift van Specifieke Vakbekwaamheid (GSV) af.  
Dit getuigschrift dient mee verstuurd te worden bij het indienen van het aanvraagdossier, samen met 
de attesten zoals vermeld onder punt 1.1.  
 
Opgelet: Het GSV heeft een beperkte geldigheid en moet minder dan 6 maanden oud zijn op het 
moment van indiening van het dossier. 
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Voorbeeld: het certificaat OTW vervalt op 15/01/2025 en de aanvraag wordt ingediend 1 maand 
eerder op 15/12/2024.  
In dit geval moet de OTW ten vroegste geëvalueerd geweest zijn om 15/06/2024. Indien hij vóór deze 
datum reeds geëvalueerd werd, zal het GSV niet meer geldig zijn en verliest de betrokken OTW zijn 
vakbekwaamheid. Indien de betrokken OTW na 15/06/2024 geëvalueerd werd, is er uiteraard geen 
probleem. 
 

1.7. Bepaling van de geldigheid van het certificaat OTW 
 
De datum waarop de 1ste evaluatie na een Verplichte Fundamentele Opleiding (VFO) werd afgelegd, is 
bepalend voor de geldigheid van het certificaat OTW : 

- de begindatum van het certificaat OTW komt overeen me de datum van de 1ste evaluatie na 
de Verplichte Fundamentele Opleiding (VFO)  
Opmerking : de operator TW mag zijn rol van OTW pas uitoefenen wanneer hij het certificaat 
heeft ontvangen. 

- de einddatum van het certificaat OTW is gelijk aan de begindatum + 3 jaar.  
 
De datum van de 1ste evaluatie na VFO bepaalt dus zowel de vervaldatum van het certificaat OTW 
alsook de tijdstippen waarop de VPO gevolgd dienen te worden gedurende de 3 jaren die aan de 
vervaldatum van het certificaat voorafgaan. 
 

2. Cyclus van permanente opleiding voor Operatoren Travaux Werken met 
een certificaat OTW dat vervalt in het 2de semester van het jaar 

 
Hieronder wordt de cyclus van permanente opleiding beschreven aan de hand van enkele concrete 
voorbeelden voor Operatoren Travaux Werken waarvan het certificaat vervalt in de loop van het 2de 
semester van het jaar. Dit is volledig naar analogie met de principes zoals opgenomen in de bestaande 
werkinstructie OTW (INFRA-WIT-64-1301).  
 
Belangrijk: de 1ste VPO/1ste module (genaamd A, B of C) wordt gevolgd in het jaar volgend op het jaar 
waarin de evaluatie werd afgelegd.  
Met andere woorden: de 1ste permanente opleiding of de 1ste module van de 3-jarige cyclus wordt 
nooit gevolgd in hetzelfde jaar waarin het Getuigschrift van Specifieke Vakbekwaamheid (GSV) werd 
afgeleverd door het NMBS-opleidingscentrum.  
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Voorbeeld 1: evaluatie aan het einde van een VFO op 15/07/2022 
 

 
Er moeten 3 permanente opleidingsmodules gevolgd worden genaamd Module A, B en C vóór 15 juli 
2025 (= datum VFO + 3 jaar en is tegelijk ook de vervaldatum van het certificaat OTW). De 1ste module 
moet gevolgd worden gedurende het jaar 2023, de tweede gedurende het jaar 2024 en de derde en 
laatste VPO moet gevolgd worden vóór de vervaldatum het certificaat. Deze laatste VPO wordt gevolgd 
door een evaluatie. 
 
Voorbeeld 2: evaluatie aan het einde van een VFO op 15/09/2022 
 

 
 
 
Voorbeeld 3: evaluatie aan het einde van een VFO op 15/12/2022  
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3. Cyclus van permanente opleiding voor Operatoren Travaux Werken met 
een certificaat OTW dat vervalt in het 1ste semester van het jaar 

 
Hieronder wordt de cyclus van permanente opleiding beschreven aan de hand van enkele concrete 
voorbeelden voor Operatoren Travaux Werken die een certificaat hebben dat vervalt in de loop van 
het 1ste semester van het jaar.  
 
Er zijn 2 mogelijkheden in dit geval: 

- Ofwel wordt dezelfde procedure gevolgd zoals vermeld onder punt 2 hierboven namelijk de 
1ste VPO/module 1 (genaamd A, B of C) wordt gevolgd in het jaar volgend op de evaluatie. Enige 
nadeel is dat er dan heel weinig tijd rest om de laatste VPO + de erbij horende evaluatie tijdig 
te volgen in het laatste jaar namelijk vóór de vervaldatum van het certificaat OTW.  

- Ofwel wordt gebruik gemaakt van de nieuwe procedure zoals hieronder zal beschreven 
worden. De 1ste VPO/module 1 (genaamd A, B of C) mag dan uitzonderlijk al gevolgd worden 
in hetzelfde jaar als het jaar van de evaluatie.  
 

De bepalingen die hier volgen zijn nieuw en wijken lichtjes af van de principes zoals opgenomen in de 
bestaande werkinstructie OTW (INFRA-WIT-64-1301).  
 
Deze versoepelingen komen er omdat we ons bewust zijn van de moeilijkheden die ontstaan wanneer 
de evaluatie (van de basisopleiding of na 3 jaar VPO) plaatsvindt in de eerste helft van het jaar.  
Op deze manier hopen we meer flexibiliteit te kunnen garanderen in het plannen van de jaarlijkse 
permanente opleidingen voor Operatoren Travaux Werken wiens certificaat komt te vervallen in het 
1ste semester van het jaar.  
 
In dit enige geval, en mits minimum 6 maanden tussen de evaluatie en de 1ste permanente opleiding, 
kan de 1ste module reeds plaatsvinden in hetzelfde jaar als de evaluatie. De volgorde van de modules 
zelf is niet belangrijk. Wat telt is dat er 3 verschillende opleidingsmodules gevolgd werden, genaamd 
A-B en C, met betrekking tot 3 verschillende jaren (zie onderstaande voorbeelden). 
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Voorbeeld 1: evaluatie aan het einde van een VFO op 15/01/2022 

 
De evaluatie van de basisopleiding vindt plaats op 15/01/2022. Het certificaat is bijgevolg geldig tot 
15/01/2025. 
 
De betrokken OTW zal dus tussen 15/07/2022 en 31/12/2022 reeds kunnen deelnemen aan de eerste 
permanente opleiding, de tweede permanente opleiding zal gevolgd moeten worden in de loop van 
het jaar 2023 en de laatste in het jaar 2024, gevolgd door een evaluatie.  
 
Op deze manier heeft de OTW de volledige cyclus van de 3 VPO alsook de evaluatie volledig afgerond 
vóór de vervaldatum van het certificaat en kan het aanvraagdossier voor de verlenging ervan, tijdig 
ingediend worden bij het certificatiebureau. 
 

Voorbeeld 2: evaluatie aan het einde van een VFO op 15/04/2022 
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Voorbeeld 3: evaluatie aan het einde van een VFO op 15/06/2022 

 
 

Het is belangrijk dat de inschrijving voor de opleiding tijdig gebeurt zodat het opleidingscentrum van 
de NMBS de opleiding kan plannen rekening houdend met de beschikbaarheid van haar 
opleidingspersoneel en lokalen. 
 

• Indien de permanente opleiding niet tijdig gevolgd werd, zal de Operator Travaux Werken zich 
helaas opnieuw moeten inschrijven voor een Verplichte Basisopleiding (FFO). 

• Gelieve ook zoveel mogelijk de opleidingsdata te respecteren die met het opleidingscentrum 
van de NMBS zijn overeengekomen. Er kunnen kosten worden aangerekend voor het laattijdig 
annuleren van deelname aan een opleiding of voor het niet-deelnemen aan een opleiding 
zonder voorafgaande annulering. 

 
Wij hopen jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben over de 3-jarige cyclus van permanente 
opleiding en de data voor het volgen van deze opleidingen doorheen de 3 jaren, in functie van de 
vervaldatum van het certificaat OTW. 
 
 
 
Vriendelijke groeten, 
 
 
 
 
Stéphane MICHAUX 
Manager I-TO.18  
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