
     INFRA-FOR-64-13022 VA 

(1) Enkel de gegevens zoals opgenomen op het attest van voorafgaande technische keuring van de betreffende voertuigen mogen vermeld worden.  

(2) De niet-gebruikte vakken moeten doorgekruist worden. 

 

 

AANVULLEND ATTEST VAN MATERIEELKENNIS 
 

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 : ................................................................................................................. 

Autonome (auto-)ontspoorbare werktuigen (1) (2) 

Niet uitgerust voor het rangeren van andere 
spoorvoertuigen (één laadbak op lorries uitgezonderd) 

Uitgerust voor het rangeren van andere 
spoorvoertuigen 

→ certificaat OTW categorie van besturing SW → certificaat OTW categorieën van besturing SW+WT 

Nr. attest  
(enkel eindigend op K of S) 

 Materieel / type 
Nr. attest  

(enkel eindigend op J) 
 Materieel / type 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Autonome niet-ontspoorbare werktuigen (1) (2) Tractievoertuigen (locomotieven) (2) 

→ certificaat OTW categorieën van besturing SW+WT → certificaat OTW categorieën van besturing SW+WT 

Nr. attest  
(enkel eindigend op D) 

 Materieel / type Serienummer   Materieel / type 

    

    

    

    

    

    

    

Ik ondergetekende .................................................................................... 

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

verklaar dat de bovengenoemde Operator TW de opleiding voor het 

verwerven en het behouden van de kennis van het (de) hierboven 

vermeld(e) voertuig(en) 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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