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Algemeen SpoorBedieningsProtocol 

 

 

Zuidnatie wenst, als terminal operator (‘TO’) in de haven van Antwerpen, afspraken te maken in functie 

van een goede en transparante samenwerking met spoorwegondernemingen (‘SO’) die gebruik willen 

maken van de spoorweginfrastructuur op haar terreinen (‘Dienstvoorziening Zuidnatie’). 

Op deze Dienstvoorziening kunnen de door de SO aangeleverde wagons geladen of gelost worden van 

hun goederen (‘goederenbehandeling ex wagon’). Activiteiten die gedefinieerd worden als zijnde 

‘basisdiensten’ conform vigerende wetgeving1. 

De Dienstvoorziening betreft een zogenaamde ‘breakbulk’ (stukgoed) terminal, dewelke uitgerust is met 

gangbaar modern uitbatingsmateriaal waaronder vorkliften en ‘reach stackers’ die goederenbehandeling 

ex wagon mogelijk maken. 

Voormeld opzet aangezien: 

 De Spoorwegondernemingen (‘SO’) vervoersovereenkomsten met derden hebben afgesloten voor 

het vervoer van lading dewelke via de Dienstvoorziening getransporteerd/behandeld zal worden. 

 De Spoorwegondernemingen (‘SO’) de Dienstvoorziening dienen te betreden en invloed hebben 

op de operaties aldaar. 

In die optiek wordt van de SO verwacht dat zij zich voorafgaand melden bij de Dienstvoorziening ifv het 

plaatsen van wagons tot voorbij de aanwezige spoorpoorten, in gelijke zin voor wat betreft de afhaling 

van eerder geplaatste wagons, zoals hieronder uiteengezet. De effectieve goederenbehandeling zal enkel 

door de uitbater van de Dienstvoorziening gebeuren. 

Onderhavig SpoorBedieningsProtocol (‘SBP’ oftewel kortweg ‘Protocol’) omvat de meer operationele 

afspraken die de diverse SO dienen te respecteren bij het betreden van de Zuidnatie terreinen waarop ze 

van toepassing is. 

Het SBP is voor onbepaalde duur geldig, en kan onderhevig zijn aan diverse wijzigingen waarvan de laatste 

versie ten allen tijde voor derden raadpleegbaar is op www.zuidnatie.be. Elke ingrijpende wijziging zal 

tevens per e-mail aan de relevante actoren worden meegedeeld. 

Het SBP vervangt alle eerdere, schriftelijke of mondelinge, overeenkomsten en afspraken. Aanvullingen 

op dit SPB kunnen enkel en alleen schriftelijk worden overeengekomen. 

In geval van nietigheid van één of meerdere van de clausules van dit SBP (met inbegrip van de bijlagen), 

zal dit SBP opgevat en uitgevoerd worden zonder rekening te houden met deze clausule(s). Alle niet door 

de ongeldigheid of onuitvoerbaarheid aangetaste bepalingen zullen van kracht blijven. Elke ongeldige of 

onuitvoerbare bepaling zal vervangen worden door een geldige of uitvoerbare bepaling die zoveel 

mogelijk de doelstellingen van de ongeldige of onuitvoerbare bepalingen verwezenlijkt. 

  

 
1  Zie: Artikel 3 van de Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2177 van de Commissie van 22 november 2017 betreffende de 

toegang tot dienstvoorzieningen en spoorgebonden diensten; Punt 2 Bijlage II  Richtlijn 2021/34/EU van het Europees 

Parlement en de raad van van 21 november 2012 tot instelling van één Europese spoorwegruimte. 
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III. ALGEMEEN 

III.1. In het kort 

Het doel van dit SBP is het maken van afspraken voor een goede en transparante samenwerking op 

operationeel, commercieel, veiligheids- en beveiligingsgebied. Dit in het belang van alle betrokken 

partijen. 

Dienstvoorziening Zuidnatie heeft dit Protocol opgesteld overeenkomstig de uitvoeringsverordening 

2017/2177 van de Europese Commissie. Dit beslaat deel III en IV van dit document. 

Deel V beschrijft de operationele bedieningsvoorschriften. Deel VI beschrijft de spoor-specifieke 

veiligheidsvoorschriften. 

III.2. Toegangsvoorwaarden 

In functie van het betreden van de Dienstvoorziening respecteert elke SO de bepalingen van 

onderhavig Protocol, waarvan zij alsdan het bestaan en haar inhoud erkent. 

Het gebruik door de SO van de (spoorinfrastructuur van de) Dienstvoorziening is bovendien 

onderworpen aan het naleven van verschillende wetten en reglementen, zoals: 

- Verordeningen, richtlijnen en gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen (met 

name de Technische Specificaties van Interoperabiliteit (‘TSI’)) 

Europees recht: eur-lex.europa.eu/nl/index.htm 

- Wetten, Koninklijke Besluiten (KB) en Ministeriële Besluiten (MB) 

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer: www.mobilit.belgium.be 

Belgisch Staatsblad: www.just.fgov.be 

- Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen (‘RID’) 

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer: 

mobilit.belgium.be/nl/spoorwegverkeer/gevaarlijke_goederen/wetgeving 

- Fiches Union Internationale des Chemins de fer (‘UIC’) 

Union Internationale des Chemins de fer: www.uic.org 

- Verordening beveiliging van haventerminal 

Verordening (EC) 725/2004 betreffende de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten (ISPS). 

(Direct link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=celex:32004R0725)  

 

Toegang tot de Dienstvoorziening wordt slechts verleend aan personen in het bezit van een geldig 

toegangsbewijs (Alfapass, toegangsbadge of equivalent), via aanmelding aan PORTIER/SECURITY (zie 

verder III.6 voor toegangsmodaliteiten) 
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III.3. Exploitant van de dienstvoorziening 

De Dienstvoorziening waarop dit SBP van toepassing is, wordt uitgebaat door de vennootschap gekend 

onder de handelsnaam ZUIDNATIE. 

Gelieve u voor alle praktische zaken te richten tot de bevoegde operationele medewerkers, zie bijlage 

Contactlijst Zuidnatie. 

Alvorens de Dienstvoorziening een eerste keer te betreden, wordt er een kennismakingsoverleg ingepland 

en dient tevens de SO relevante contactgegevens te verstrekken. 

III.4. Openingsuren 

Administratieve openingsuren  Maandag tot vrijdag 7u-17u 

Operationele bedieningstijden  24/24 7/7 bereikbaar via het spoor  

Zon- en feestdagen  Kerstmis gesloten 

Nieuwjaar gesloten 

Uitzonderlijke sluitingsdagen  Worden tussen operationele contacten tijdig 

gemeld 

 

Er is 24/24 bediening mogelijk van de dienstvoorziening. Bedieningsvoorschriften buiten de operationele 

openingsuren zijn opgenomen in deel III. 

Zuidnatie stelt in geval van geplande onderhouds- of reparatiewerkzaamheden, die invloed hebben op de 

bediening, de SO hiervan minimaal 2 weken van tevoren schriftelijk in kennis. De dienstvoorziening spant 

zich in een mogelijk negatieve invloed van de wijzigingen zo gering mogelijk te houden. 
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III.5. Toegang tot de Dienstvoorziening 

Toegang via de openbare weg 

Adres:        Gps-coördinaten:  

Muisbroeklaan – Haven 468     51.283311, 4.380670 

B-2030 Antwerpen, Belgium 

 

Toegang via het spoor  

De diverse spoorpoorten van de Dienstvoorziening zijn verbonden met sectie Oorderen via diverse 

aftakkingen. Een situatieschema hiervan net als relevante informatie zoals aangeleverd door/bekend bij 

spoorwegbeheerder Infrabel kunnen indicatief als bijlage aan dit SBP worden geraadpleegd (zie Bijlage 1). 
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III.6. Verkrijgen toegang(-sbadge) 

Algemene bepalingen 

In het kader van ISPS-haven-reglementering, wordt de Dienstvoorziening o.m. beveiligd via een 

elektronisch toegangscontrolesysteem. In functie van een vlotte verloop van plaatsen/afhalen van 

wagons op de Dienstvoorziening kan een toegangsbadge overhandigd of Alfapass geactiveerd 

worden, waarmee de werknemers van de spoorwegonderneming (‘WNvSO’) bepaalde spoorpoorten 

kunnen openen en toegang tot de Dienstvoorziening kunnen verkrijgen. Gelieve rekening te houden 

dat het ontvangen van een toegangsbadge of activeren van Alfapass 24 uur vooraf (tijdens 

weekdagen) en 72 uur vooraf (in weekends) dient aangevraagd te worden bij Zuidnatie, zie bijlage 

contactlijst Zuidnatie. 

Het bewaren en gebruiken van de badge dient steeds te gebeuren volgens de richtlijnen beschreven 

in onderstaande procedure. 

Het gebruik van de badge zal op regelmatige tijdstippen geëvalueerd worden, en indien misbruik 

wordt vastgesteld, kunnen de uitgiftevoorwaarden worden herzien. 

Procedure (zie Hoofdstuk V Bedieningsvoorschriften – V.1 & V.2) 

Bewaren van de badge 

De toegangsbadge voor een SO dient steeds bewaard te worden op het bureel van de 

verantwoordelijke van de SO. 

In het kader van de ISPS reglementering is het zo steeds mogelijk om controles uit te voeren, door de 

Havenautoriteiten of de verantwoordelijken van Zuidnatie. 

Indien afgeweken wordt van hogervermelde procedure zal toegang van WNvSO worden ontzegd. 

Eventuele (bewezen directe) kosten en gevolgen (‘schade’) ten nadele van ZUIDNATIE zijn steeds ten 

laste van SO (‘schadevergoeding’). 
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III.7. Beschrijving van de installatie 

III.7.1. Spooraansluiting 

De Dienstvoorziening heeft 4 directe spooraansluitingen (met spoorpoorten) dewelke verbonden zijn 

met spoorbundel Oorderen, te bereiken via lijn 222. Toegang in die zin wordt verleend via de 

spoorpoorten 01; 02; 03; 04; (hierna ‘SPO1’; ‘SP02’; ‘SP03’; ‘SP04’) 

 
Zuidnatie 1 – SP01 

 
Zuidnatie 2 – SP02 

 
Zuidnatie 3 – SP03 

 

 
Zuidnatie 4 – SP04 
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Er is tevens een 5de spooraansluitingen, met spoorpoort, doch dit alsdan een indirecte dewelke 

enkel bereikt kan worden door bediening van een spoorwissel toebehorende aan/onder beheer bij 

nabuur HUPAC (ingang via spoorpoort 05; SP05) 

Hupac – SP05 

 

Het overdrachtspunt van de wagons bevindt zich in beginsel net voorbij de desbetreffende 

spoorpoort op de terminal zelf van de Dienstvoorziening. 

De verbindingen/spoorpoorten SP04 & SP05 dienen in beginsel enkel om de handelsbenaming 

‘Antwerp Railhouse’ (‘ARH’) te bedienen, met wie (aan dit SPB) afwijkende afspraken kunnen gelden. 

De SO dient zich hieromtrent te richten tot ARH. 

III.7.2. Beschikbare sporen  

Op de Dienstvoorziening zijn diverse treinsporen aangelegd, ligging en looprichting afhankelijk van de 

operationele indeling terminal. Een overzicht hiervan (‘Spoorplan’) wordt als bijlage aan het SBP 

toegevoegd. De diverse sporen zelf hebben navolgende kenmerken. 

Spoor Geëlektrificeerd Indicatieve lengte Helling Doodspoor 
1 Nee 1516 m’; met wissel W284, W285, 

W286, W266, W267, W268, W255  

Waterpas Ja 

2 Nee 1072 m’; met wissel W266, W267, 

W268 

Waterpas Ja 

3 Nee 180 m’  Waterpas Ja 

4 Nee 1193 m’, met wissel W265, W257 Waterpas Ja 

5 Nee 536 m’ met wissel W265 Waterpas Ja 

6 Nee 370 m’  Waterpas Ja 

7 Nee 553 m’ Waterpas Ja 
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III.7.3. Indringing in het vrijeruimteprofiel 

Vrije ruimte naast de sporen bedraagt om en bij 1,60 meter (afgespoten met gele belijning) zodat wagons 

en locomotief zonder belemmering kunnen passeren. 

III.7.4. Interactie met terminalverkeer 

Op een terminal in de haven van Antwerpen hebben de uitbatingsvoertuigen (onder meer mobiele 

havenkranen, vorkliften, reach stackers, empty container handlers en dergelijk meer) in beginsel steeds 

voorrang op alle andere personen/voertuigen/tuigen (waaronder die van derden) die zich op de terminal 

begeven. En dit conform toepasselijke kaaireglementen in de haven van Antwerpen, voor Zuidnatie als 

bijlage aan dit SBP toegevoegd (zie  bijlage 5 ). Om mogelijke problemen/aanrijdingen te vermijden, wordt 

u aangeraden eventuele spoorverplaatsingen op de terminal tijdig voorafgaand te melden bij en te 

bespreken met uw operationele contactpersonen van het terminal management (zie III.3 hierboven, en 

bijlage Contactlijst Zuidnatie), net als bij de aanwezige (security-) diensten dewelke de spoorpoorten 

bedienen. In beginsel wordt elke spoorverplaatsing (op de terminal) enkel onder toezicht van een (SO-

trein)begeleider uitgevoerd. 
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IV. CAPACITEIT / KOSTEN 

IV.1. Capaciteitscoördinatie & -toewijzing 

De Dienstvoorziening zal transparant communiceren over (beschikbare) capaciteit, tijdelijke 

capaciteitsbeperkingen en de weerslag van geplande werkzaamheden die een grote impact kunnen 

hebben op de exploitatie van de Dienstvoorziening op vraag van de SO. 

Bij voorkeur verloopt de communicatie en samenwerking tussen TO en SO volgens de navolgende 

principes, aldus ervan uitgaand dat een werking met één zogenaamd ‘slot’ (als zijnde een afgesproken 

tijdstip waarbij een afgesproken aantal specifieke wagons tot voorbij een aangeduide spoorpoort van de 

Dienstvoorziening geplaatst mogen worden door een SO) mogelijk is: 

1. SO bezorgt de operationele medewerkers van TO tijdig en uiterlijk 24u op voorhand (doch bij 

voorkeur reeds minstens 36u op voorhand, opdat wijzigingen ten gunste van beide partijen nog 

mogelijk zijn) , vooraleer zij wagons op de Dienstvoorziening wenst te plaatsen, een overzichtslijst 

van de wagons die bij SO ingepland staan om geplaatst (dan wel afgehaald) te worden bij TO; 

2. TO zal alsdan – mits tijdige aanmelding – aan SO melden welke wagons gekend zijn/verwacht 

worden bij TO (‘controleert de overzichtslijst’). Bij eventuele afwijkingen zullen partijen 

samenwerken om tot een gemeenschappelijke oplossing te kunnen komen; 

3. TO zal SO alsdan finaal melden welke wagons aan welke spoorpoort van de Dienstvoorziening 

verwacht worden. 

(zie tevens ‘IV.1.3. Vormvereisten voor (slot-)aanvragen’) 

Voormelde werkwijze van toepassing voor zover praktisch mogelijk. Indien zulks, om welke reden dan 

ook, niet haalbaar is (als werkwijze tussen partijen), ziet de Dienstvoorziening zich genoodzaakt terug te 

grijpen naar het principe van meerdere ‘slots’, zoals hieronder uiteengezet. 

De Dienstvoorziening zal steeds niet discriminatoir omgaan met de aanvragen tot slots volgens de 

volgende principes. Principes die op de eerste plaats zullen gelden indien meerdere SO de 

Dienstvoorziening in dezelfde tijdspannen wensen te bedienen. 

IV.1.1. Soorten slots 

Mogelijke ‘last minute’ ‘spot’- aanvragen tot het plaatsen/afhalen van wagons worden behandeld 

op basis van het ‘first come, first serve’ principe. 

 

Vaste slots voor een volledig jaar (de zogenaamde ‘ jaartreinpaden’, als zijnde vaste regelmatig 

terugkomende wagon-stromen) hebben in beginsel voorrang op andere slots. Deze laatste 

hebben dan wel weer voorrang op spot aanvragen. 

Op datum uitgifte SBP wordt evenwel geen gebruik gemaakt van zogenaamde jaartreinpaden 

noch is zulks op dit moment wenselijk voor de Dienstvoorziening. Dit kadert onder meer in aard, 

verscheidenheid en onregelmatigheid van de goederenstromen op de Dienstvoorziening. Indien 

een SO echter meent dat een jaartreinpad wenselijk is, dient zij dit specifiek op te nemen met het 

management van de Dienstvoorziening (contactgegeven bijlage 4). 
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IV.1.2. Coördinatieprocedure in geval van conflicten 

Indien er slots aangevraagd worden voor hetzelfde tijdstip/periode voor verschillende 

klanten/door verschillende SO wordt de volgende procedure gehanteerd: 

TO zal onderhandelingen opstarten om een goede oplossing te vinden voor alle 

partijen/alternatieven voorstellen.  Indien er geen oplossing gevonden kan worden, 

gelden volgende principes: 

a. Op basis van hoogdringendheid van de goederen; 

b. De slotaanvraag voor vaste slots/reeksen van wagons die de 

hoogste jaarlijkse omzet voor de behandelaar garandeert (# 

treinen * TEU of wagons / trein * prijs / TEU of wagons) zal de 

slots bekomen.. 

 

Indien een SO zich niet kan vinden in de door TO aangereikte oplossing, beschikt deze 

partij over de mogelijkheid het geschil te laten beslechten door de Dienst Regulering 

Spoorvervoer (‘REGUL’), waarvan meer informatie net als contactgegevens terug te 

vinden op www.regul.be . 

 

IV.1.3. Vormvereisten voor aanvragen 

Toegang tot/een slot op de Dienstvoorziening dient aangevraagd te worden door de SO 

rechtstreeks bij de TO. Dit steeds schriftelijk-via digitale weg. 

Bij voorkeur wordt per e-mail, te richten aan de mailadressen van ‘Contactgegevens Operationele 

contactpersonen’ zoals uiteengezet onder bijlage VII.4 Contactlijst Zuidnatie,  een overzichtelijke 

informatielijst uitgewisseld (bv. in Excel), doch deze communicatie kan tevens gevoerd worden via 

het zogenaamde Rail Traffic System (‘RTS’) waartoe de Dienstvoorziening toegang heeft. Meer 

informatie omtrent het RTS systeem kan worden gevonden op: 

https://www.portofantwerp.com/nl/spoorvervoer-0. 

Minimale inhoud van de aanvraag bestaat uit: 

-  Aankomstuur en  gepland vertrekuur van de set wagons; 

- Aantal wagons met vermelding individuele wagonnummers; 

- Eventueel  treinnummer en totale lengte set te plaatsen wagons; 

- Aanduiding preferentieel te gebruiken spoorpoortnummer; 

- Aanduiding gekende klant/ontvanger van de te laden/lossen goederen. 

Indien bepaalde informatie nog niet voorhanden is of gedetailleerde informatie ontbreekt, is het 

aan de SO om dit tijdig door te geven, rekening houdend met gangbare operationele planning-

termijnen, doch uiterlijk om 12u00 ’s middags de werkdag voor uitvoering operaties, op risico dat 

plaatsing wagons op de Dienstvoorziening niet wordt toegestaan.  

TO engageert zich om de goede ontvangst van elke aanvraag tijdig schriftelijk te bevestigen. 

(inzake eventuele ‘spotaanvragen’: TO engageert zich om de aanvraag binnen de 12u te 
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beantwoorden, tijdens de kantooruren). Indien informatie laattijdig wijzigt langs een der partijen, 

dient men de andere partij dit tevens telefonisch te melden.  

TO zal na lossing/lading van de wagons tijdig terugkoppelen tot de TO met het oog op vlotte 

vrijgave wagons aan en afhaling wagons door TO, conform modaliteiten hieromtrent elders 

uiteengezet. 

IV.2. Vergoedingen 

IV.2.1. Toegang 

De SO dient voor elke trein die op de Dienstvoorziening wordt geplaatst in beginsel een 

toegangsvergoeding te betalen, voor zover hier voor de TO/Dienstvoorziening zelf kosten aan verbonden 

zijn. 

Dienst Kost  Opmerking 

Toegangsvergoeding 0 EUR (per inkomende 

reeks wagon(s) (‘set’))  

Enkel verrekend als set 

wordt binnengebracht  

 

Op datum uitgifte SBP wordt de Toegangsvergoeding op 0€ gehouden. Dit slechts zonder afstand van 

rechten naar de toekomst toe, net als onder meer voor zover de Dienstvoorziening/TO geen vergoeding 

verrekend wordt voor het operationeel houden van de spoorverbinding met spoorbundel Oorderen. 

 

IV.2.2. Annulatie – niet-plaatsing 

IV.2.2.1. Annulatie/wijziging 

De aanvraag tot plaatsing van een set wagons kan kosteloos geannuleerd worden ten laatste om 10h00 

AM voor plaatsing in periode tussen 14h00 dag zelf en 14h00 dag D+1. 

Indien zulks echter laattijdig/niet gebeurt, is de Dienstvoorziening gerechtigd een forfaitaire kost ter 

vergoeding van haar schade aan te rekenen en dit ten belope van 500 EUR per overschreden uur, met de 

mogelijkheid voor de TO om haar bewezen hogere effectieve schade te innen (evenwel gelimiteerd tot 

een maximum van 3500€). 

Indien zulk een plaatsing zich verlaat tot na het toekenningsmoment (‘slot’), is de SO verplicht de verdere 

planning en eventuele plaatsing af te stemmen met de Dienstvoorziening. De Dienstvoorziening behoudt 

zich het recht voor de aanvraag in haar geheel te annuleren om daaropvolgende 

aanvragen/dienstvoorzieningswerkzaamheden niet in gevaar te brengen. 

In geval van een vertraging van meer dan 2u is de Dienstvoorziening gerechtigd tot vergoeding van haar 

schade zoals uiteengezet onder IV.2.2.1. Annulatie/wijziging paragraaf 2 hierboven. 

Dienst Minimale schadevergoeding  Opmerking 

Annulatie uiterlijk 10u dag 

zelf, voor periode 14u & 14u 

dag D+1 of vertragingskost 

500 EUR/uur met een max van 

3500€  

Enkel verrekend indien annulatie-

tijdstip hiervan afwijkt  
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IV.2.2.2. (niet-)Afhaling 

Indien een SO verhinderd is om een treinstel af te halen op het aangegeven moment, dient de 

Dienstvoorziening zo snel mogelijk op de hoogte te worden gebracht. Op vraag kan de Dienstvoorziening 

dan meedelen welke SO het volgende slot-aanvraag in die zin heeft, dit om eventueel gezamenlijk een 

oplossing te vinden en zo kosten te vermijden. 

Indien de afhaling later dan volgens afspraak na het aflopen van het slot gebeurt, of in haar geheel niet 

gebeurt, is de Dienstvoorziening gerechtigd tot vergoeding van haar schade zoals uiteengezet onder 

IV.2.2.1. Annulatie/wijziging paragraaf 2 hierboven . 

In dit geval kan een navolgende SO bovendien belemmerd worden in haar geplande werkzaamheden ter 

bediening van de Dienstvoorziening. SO dienen zulks onderling uit te klaren, doch dan wel zonder enige 

belemmering van de operationele activiteiten op de Dienstvoorziening. 

IV.2.3. Aanpassing van tarieven 

De Dienstvoorziening behoudt zich het recht de in het SBP vermelde bedragen aan te passen en zal 

hiervoor zijn bestaande klanten op de hoogte brengen minimaal 1 maand voor het ingaan van deze 

wijziging. 

Verder zal een jaarlijks indexaanpassing gebeuren bij aanvang nieuw kalenderjaar. 

Vertraging bij plaatsing >2u  500 EUR/vertraagd uur met een 

maximum van 3500€ 

Per vertraagd uur ingaand zoals 

afgesproken bij slotaanvraag 
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V. BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN 

V.1. Toegang tot de installatie 

V.1.1. Aanmelden 

Nadat SO en TO, onder de modaliteiten zoals hierboven uiteengezet onder ‘IV.1. Capaciteitscoördinatie 

& -toewijzing’ en volgende, de planning voor de aan-/afmelding van wagons succesvol hebben afgerond, 

biedt SO zich tijdig en conform planning aan ter hoogte van de desbetreffende spoorpoort(en) van de 

Dienstvoorziening (zie ‘III.5. Toegang tot de Dienstvoorziening’ & ‘III.8.III.7. Beschrijving van de 

installatie’ zoals hierboven uiteengezet). 

De modaliteiten/wijze waaronder meer praktisch toegang tot de Dienstvoorziening wordt verkregen, 

wordt hiernavolgend uiteengezet. Essentieel hierin is dat vereisten inzake toegangsvereisten & security 

strikt worden opgevolgd, om een vlotte toegang te verzekeren. (in de optiek dat de opgegeven namen 

van de WNvSO reeds gekend zijn bij de security en/ of zij beschikken over een toegangsbadge, zoals 

bepaald in III.6). 

V.1.1.1. Via de weg 

Zie ‘III.2 Toegangsvoorwaarden, ‘III.5 Toegang tot de Dienstvoorziening’ en ‘III.6. Verkrijgen toegang(-

sbadge)’ hierboven. 

V.1.1.2. Via het spoor 

Aanmelden aan spoorpoort op de terminal kan, in lijn met hoofdstuk III.6: 

 met badge: WNvSO haalt de badge op bij de verantwoordelijke van de SO; 

 met Alfapass: WNvSO gebruikt zijn persoonlijke Alfapass; 

 zonder een van beide maar met identiteitskaart, dit enkel na identificatie en registratie door 

security of begeleiding van bevoegd personeel van de terminal. Eventuele (bewezen directe) 

kosten en gevolgen ten nadele van Zuidnatie ten laste van SO. 

 

De spoorpoorten worden in beginsel enkel geopend/bediend door de security van Zuidnatie, conform 

navolgende procedure. 

Bij aankomst aan de desbetreffende spoorpoort(en) van de Dienstvoorziening, contacteert de WNvSO de 

bewakingsagenten/Security via telefoon, zie bijlage contactlijst Zuidnatie (De contactgegevens zijn ook 

beschikbaar aan elke spoorpoort.) Hij vraagt om de respectievelijke spoorpoort te openen. 

Indien de bewakingsagenten BEREIKBAAR en AANWEZIG zijn: 

 Vraag of de bewakingsagenten ook de poorten kunnen openen. 

 Wacht op openen van de poort. 

 Gebruik de badge/Alfapass NIET voor het openen van de poort. 

 Voer de werken uit. 

 Sluit de poort MET de badge/Alfapass, indien afgesproken met de bewakingsagent. 
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Indien de bewakingsagenten BEREIKBAAR en NIET AANWEZIG zijn: 

 Vraag of de bewakingsagenten ook de poorten kunnen openen. 

 Zo niet: gebruik na toelating bewakingsagent de BADGE/Alfapass voor het openen van de poort. 

 Voer de werken uit. 

 Sluit de poort MET de badge/Alfapass, indien afgesproken met de bewakingsagent. 

Indien de bewakingsagenten NIET BEREIKBAAR en NIET AANWEZIG zijn: 

 Laat een boodschap achter voor de bewakingsagenten. 

 Gebruik de BADGE/Alfapass voor het openen van de poort. 

 Voer de werken uit. 

 Sluit de poort MET de badge/Alfapass. 

V.2. Vertrek uit de installatie 

V.2.1. Afmelden 

Nadat de tuigen van SO de Dienstvoorziening hebben verlaten, meldt zij zich af bij de security van 

Zuidnatie. De security sluit de spoorpoort opnieuw of controleert of poort gesloten wordt. 

Indien security niet werd verwittigd en spoorpoorten blijven openstaan nadat treinbestuurder is 

vertrokken zal dit automatisch leiden tot intrekken van toegangsrechten. Eventuele (bewezen directe) 

kosten en gevolgen ten nadele van Zuidnatie ten laste van SO. 

V.2.1.1. Via de weg 

Zie ‘III.2 Toegangsvoorwaarden, ‘III.5 Toegang tot de Dienstvoorziening’ en ‘III.6. Verkrijgen toegang(-

sbadge)’ hierboven. 

V.2.1.2. Via het spoor 

De Dienstvoorziening is toegankelijk via de spoorinstallatie zoals omschreven onder de hoofstukken ‘III.5 

Toegang tot de dienstvoorziening’ en ‘III.7 beschrijving van de installatie’ (zie tevens de plannen zoals 

opgenomen onder de bijlagen 1 en 2) .Toegelaten rangeringen 

Enkel gewone rangeringen zijn toegelaten. Het is verboden om wagons af te stoten of vrij te laten lopen 

op het aansluitspoor. 

V.3. Snelheden van toepassing 

Wegvoertuigen 

Op de terminal is de snelheid van de wegvoertuigen beperkt tot 25 km/h. 

Spoorvoertuigen 

De wagons dienen te worden aangeleverd in opgeduwde beweging, te worden weggevoerd in getrokken 

beweging. In beide gevallen geldt een maximumsnelheid van 10 km/h. 
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V.4. Beschadigde wagon(s) 

Er moet steeds gewaarborgd worden dat alle wagons die toekomen op de Dienstvoorziening ook 

reglementair kunnen vertrekken. Wagons uitrangeren/afstellen is in geen geval mogelijk.  

V.5. Overschrijden van rijwegen 

Terminal management zal eventuele rijwegen (ifv 

regelmatig verkeer terminalvoertuigen net als 

vrachtwagens en andere derde-wegvoertuigen) 

die vrij moeten worden gehouden duidelijk 

aangeven dan wel bij voorkeur markeren. 

Alle rijwegen die beschikbaar zijn moeten vrij 

gehouden worden tussen de gele markeringen die 

aangebracht zijn naast het spoor (in lijn met het 

vrijeruimteprofiel onder III.7.3)  

V.6. (Im)mobilisatie van wagon(s) 

Voertuigen worden luchtgeremd achtergelaten. Zuidnatie voert de nodige handelingen uit m.b.t. de 

verdere (im)mobilisatie. 

Er mogen door SO nooit handremmen vastgedraaid of remschoenen geplaatst worden. 

V.7. Schouwing van wagon(s) 

SO controleert naar best vermogen, volgens de geldende richtlijnen, de wagens bij het plaatsen op de 

dienstvoorziening op gebreken en schade. Wanneer bij het afhalen van de wagens door medewerkers van 

de SO schade wordt vastgesteld aan de lading of aan de wagens wordt deze schade geacht te zijn 

ontstaan op de Dienstvoorziening, tenzij het tegendeel wordt bewezen. Een ‘Wagon Damage Report’ kan 

o.m. worden  opgesteld. 

Belangrijk hierin is wel dat de spoorwegonderneming de medewerkers van Zuidnatie meteen/zo snel 

mogelijk op de hoogte brengt van de gemaakte vaststellingen hieromtrent. Dat Zuidnatie verder 

tegensprekelijk betrokken wordt in onderzoek oorzaak en omvang schade. Dat Zuidnatie de kans krijgt 

tijdig het één en ander mede te onderzoeken en te becommentariëren. De principes uiteengezet onder 

hoofdstuk VI.6 Informatie, coördinatie en aansprakelijkheid(zie verder) dienen steeds gerespecteerd te 

worden. 

V.8. Herstellen van wagon(s) 

Het herstellen van voertuigen is slechts toegelaten na overleg met de Dienstvoorziening. 

V.9. Overgave van de wagon(s) 

Wagens worden standaard door de SO voorbij de bewuste spoorpoort op de sporen van de 

Dienstvoorziening (alsdan als het “aankomstspoor”) geplaatst, klaar voor mobilisatie zoals in lijn met V.6. 

hierboven,, zijnde tot en met de sporen voorbij en parallel aan de aldaar gelegen straat ‘Muisbroeklaan’. 

Dit aldus op een locatie opdat doorgaand terminal verkeer niet wordt gehinderd door de wagons. 

Bij terug vrijgave van de wagons door de TO, worden deze opgepikt door de SO op dezelfde locatie. Indien 

om welke reden dan ook de bewuste wagons zich op een andere locatie bevinden, wordt dit tijdig gemeld 

aan SO.   
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VI. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 

VI.1. Principes 

Partijen verbinden er zich toe om de geldende veiligheidsvoorschriften te allen tijde strikt na te leven en 

indien nodig actief deel te nemen aan de coördinatie van de activiteiten met betrekking tot de veiligheid, 

milieu, gezondheid en beveiliging. 

Zuidnatie garandeert de goede en veilige berijd- en bereikbaarheid van de dienstverlening. 

VI.2. Persoonlijke beschermingsmiddelen 

De te gebruiken PBM’s zijn als bijlage opgenomen in het document “Veiligheidsregels op terminal en 

plattegrond verkeersstromen”. 

VI.3. Verbodsbepalingen 

VI.3.1. Algemene verbodsbepalingen 

De algemene verbodsbepalingen zijn als bijlage opgenomen in het document “Veiligheidsregels op 

terminal en plattegrond verkeersstromen”. 

Zoals: 

 Algemeen alcohol-, drugs- en rookverbod. 

 Het nemen van foto’s of bewegende beelden van louter de terminal, de laad-en losinrichting, 

activiteiten of personen an sich is strikt verboden en kan enkel mits overleg en schriftelijke 

goedkeuring van Zuidnatie. Indien schade aan wagons en haar goederen, dan wel 

spoorinfrastructuur, in die zin dient te worden vastgelegd – zie hoofdstuk VI.6 Informatie, 

coördinatie en aansprakelijkheid – dient dit principe tevens naar redelijkheid te worden 

gerespecteerd. 

 Verboden u te begeven is alle ruimtes waar u niet bevoegd voor bent. 

 Verbod om in operationele zones te komen zonder toestemming. 

 Sluikstorten is verboden, afval dient door de medewerkers van de SO te worden meegenomen 

behoudens afwijkend schriftelijk akkoord. 

VI.3.2. Specifieke verbodsbepalingen 

Voor het plaatsen/afhalen van wagons zijn er bijkomende specifieke verbodsbepalingen: 

 Verboden voertuigen (wagons, locomotief,…) te behandelen op de terminal zonder duidelijk 

operationeel akkoord van de terminal. 

 Verboden poorten te openen zonder toestemming van de terminal. 

 Verboden wagons zonder (SO-trein)begeleider te plaatsen of af te halen. 

 Verboden te lopen tussen wagons als er nog operationele werkzaamheden bezig zijn en/ of 

zonder dat foreman van operationeel team op de hoogte is gesteld. 
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VI.4. Bedrijfsgebonden eisen m.b.t. toegang 

VI.4.1. Persoonlijke gegevens 

SO bezorgt TO een lijst met alle medewerkers die toegang tot haar Dienstvoorziening vereisen. Elke 

aanpassing in haar personeelsbestand, m.b.t. personeel dat tussenkomst op de Dienstvoorziening, zal de 

spoorwegonderneming meedelen aan Zuidnatie. 

De persoonsgegevens die TO van SO ontvangt, deze zullen enkel bewaard en verwerkt worden in het 

kader van de uitvoering van het SBP en de activiteiten daaromtrent. Zulks in overeenstemming met de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de 

Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de 

verwekring van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van 

Richtlijn 95/46/EG. 

In hoofdzake kunnen persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van het toewijzen of activeren van 

toegangsbadges/Alfapassen, dan wel in de communicatie tussen partijen voor de goede operationele 

werking. TO zal zulke persoonsgegevens steeds vertrouwelijk behandelen en haar informatiesystemen 

gangbaar beveiligen ter bescherming van toegang door onbevoegden. De persoonsgegevens zullen niet 

langer bewaard worden dan vereist voor de uitvoering van het SBP dan wel zoals wettelijk toegestaan 

en/of vereist in het kader van andere verplichtingen. 

Elk individu heeft het recht 1) tot inzake van zijn/haar persoonsgegevens, 2) rechtzetting van fouten 

omtrent deze gegevens dan wel 3) bezwaar te maken tegen de verwerking daarvan op grond van een 

gerechtvaardigd belang. Zulk een verzoek dient gericht te worden tot info@zuidnatie.be. 

Elk individu kan een klacht over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens indien bij de 

Gegevensbeschermingsautoriteit (zie: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger). 

TO verwacht van elke SO dat zij dezelfde verplichtingen respecteert aangaande de persoonsgegevens van 

haar medewerkers. 

VI.5. Veiligheid van werknemers 

VI.5.1. Toestand sporen en omgeving 

Omwille van een veilige bediening houdt Zuidnatie de Dienstvoorziening – daaronder begrepen de sporen 

en de omgeving daarvan, inclusief looppaden – schoon en vrij van obstakels en enige hindernis in welke 

vorm ook, en zorgt voor adequate verlichting op en rond de spooraansluiting. 

Op verzoek kan Zuidnatie een schouwrapport van de Dienstvoorziening voorleggen. 

VI.5.2. Noodsituaties - Evacuatie 

Bij noodgeval zullen de aanwezigen in beginsel gealarmeerd worden d.m.v. een signaalhoorn. 

In geval van evacuatie dient men de instructies van de aanwezige Zuidnatie verantwoordelijken steeds 

strikt op te volgen, en zich naar de aangegeven verzamelplaats te begeven. De verzamelplaatsen zijn in 



 

SpoorBedieningsProtocol Zuidnatie 

– versie 2 / Pagina 21 

beginsel aangeduid d.m.v. geijkte borden opgehangen op de aanwezige gebouwen-magazijnen. Op de 

verzamelplaats meldt u zich aan bij de aanwezige verantwoordelijke.  

VI.6. Informatie, coördinatie en aansprakelijkheid 

Partijen zijn verplicht om, in functie van de uitvoering van de verrichtingen waarop dit SBP betrekking 

heeft, elkaar meteen/zo snel mogelijk te informeren over elke schade, ongeval of incident waarvan zij op 

de hoogte is.  

Een e-mail met de vaststellingen aangevuld met digitale foto’s van het beschadigde materieel en 

infrastructuur (zowel detailfoto’s als algeheel overzicht schade) wordt opgesteld en doorgestuurd door de 

partij die de schade opmerkt. Er wordt steeds een kopie verstuurd aan de afdeling “Schade/Claims” van 

de betrokken partijen (zie bijage Contactlijst Zuidnatie). 

Zuidnatie zal SO bovendien inlichten over elk feit (schok, ontsporing, zijdelingse aanrijding, ….) die de 

wagen of lading tijdens het verblijf in de installaties van Zuidnatie heeft ondergaan.  

Bij schade aan het tractiematerieel, een ontsporing van een wagon of een aanrijding door een wagon 

wordt onmiddellijk een tegensprekelijke expertise ter plaatse georganiseerd tussen de 

spoorwegonderneming en de aangeslotene. Elke partij heeft het recht zich te laten bijstaan door een 

expert. Bovendien draagt elke partij steeds de eigen lasten/kosten van zulk een expertise. 

Na de expertise wordt er een rapport opgesteld door de partij die schade heeft opgemerkt met een 

gedetailleerde beschrijving van de feiten, het betrokken materieel en infrastructuur. Dit rapport wordt 

ondertekend door de vertegenwoordigers van de partijen die de vaststellingen hebben gedaan. 

Alle onderdelen (materiaal, infrastructuur, …) die beschadigd en/of vervangen zijn, dienen steeds ter 

beschikking te blijven voor de opvolging van het schadedossier, in het bijzonder voor bijkomende 

expertises. 

AANSPRAKELIJKHEID 

In beginsel is elke partij aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door haar fout of nalatigheid.  

Zuidnatie is aansprakelijk voor alle schade aan de wagons of de goederen die zij veroorzaakt tijdens het 

verblijf op de aansluiting. De wagons worden geacht in goede staat en zonder gebreken te worden 

afgeleverd op de aansluiting behoudens deze waar bijvoorbeeld een beschadigingsetiket op werd 

aangebracht. Zuidnatie dient de wagons te controleren alvorens deze te behandelen. Indien Zuidnatie 

schade opmerkt dient deze de spoorwegonderneming hiervan in te lichten conform de voorschriften van 

onderhavig bedieningsprotocol. 

SO is verantwoordelijk voor de schade aan de infrastructuur van de dienstvoorziening en de vervoerde 

wagens, ontstaan of veroorzaakt tijdens de bediening, tenzij kan worden aangetoond dat de schade niet 

door haar toedoen is veroorzaakt.  

Onrechtstreekse schade, zoals de financiële of commerciële verliezen, winstderving, de verhoging van 

algemene kosten, het verstoren van de planning, het verlies van verhoopte winst, cliënteel of 
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besparingen, kan in geen geval aanleiding geven tot schadeloosstelling, behoudens ingeval van bedrog of 

opzet.  
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VII. BIJLAGE 

VII.1. Grondplan spooraansluiting ZUIDNATIE – BREAKBULK (‘Antwerpen DS Churcilldok’) 

Zie volgende pagina voor hoge resolutie PDF-versie  
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VII.2. Grondplan Dienstvoorziening (incl. sporenplan) 

Zie volgende pagina voor hoge resolutie PDF-versie  
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VII.3. Veiligheidsregels op terminal en plattegrond verkeersstromen 
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VII.4. Contactlijst Zuidnatie 

Contactgegevens Operationele contactpersonen: 

vb. aanmelden voor toegang (zie tevens V.1.1): MAIL AAN ALLEN: 

Operations Landside / Natie  +32 3 546 70 66 
468-484@zuidnatie.be & 

kv@zuidnatie.be  

Operations Landside / Natie +32 3 546 70 53/58 sg@zuidnatie.be 

Contactgegevens Security/Bewakingsagenten: 

vb. openen poorten, melding incidenten 

Security 470 +32 3 546 70 97  

Contactgegevens bij incidenten/noodnummer: 

Terminal Management +32 3 546 70 30 vessels@zuidnatie.be  

 +32 496 27 01 66  

Contactgegevens bij vaststelling schade: (zie tevens V.11 en VI.6) 

Manager Landside Operations +32 3 546 70 66 468-484@zuidnatie.be  

 +32 478 28 39 37 CC: claims@zuidnatie.be  

Contactgegevens Toegangsbadges: 

Vb. aanvraag toegangsbadge, activatie Alfapass, of problemen met badges: (zie tevens III.6) 

HSSE afdeling, ISPS +32 3 205 97 54 info.ISPS468@zuidnatie.be 
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VII.5. Kaaireglement 

 

QUAY RULES 

1. These rules are valid for everybody 

entering the ZUIDNATIE terminals. 

2. There is no possibility of recourse against 

ZUIDNATIE or its representatives in case of 

accidents or loss involving persons, vehicles and/or 

objects occurring at the terminal, except for proven 

gross negligence. 

3. When leaving their trucks at our terminal, 

the truck drivers have to wear a reflective coat, 

safety shoes and a helmet. 

4. Remarks regarding the way of 

loading/discharging or regarding the cargo to be 

loaded/discharged have to be made on the 

loading/discharge papers by the truck driver, 

immediately after the operations. Before loading- 

or discharging operations, both sides of trailer have 

to be opened. Upon damages, Zuidnatie can only 

be held liable for its proven fault. Regarding 

loading operations: truck driver also checks 

conformity of cargo. Truck driver is responsible for 

distribution of cargo weight and cargo securing. 

Loading is being performed under the supervision 

and according to the instructions of the truck 

driver. The truck driver confirms that the weight 

loaded by our company and mentioned on the 

loading papers, does not exceed the maximum 

payload of the truck. 

5. Forklifts, mobile cranes, tug masters, and 

all other ZUIDNATIE machinery have priority at the 

terminal. The traffic code is not applicable at the 

ZUIDNATIE terminal. The truck drivers always have 

to respect the traffic regulations applicable at the 

ZUIDNATIE terminal. 

6. All goods longer than 6 meters and/or 

heavier than 15 tons, and all hot-rolled iron and 

steel products are always discharged on open quay. 

These goods can be covered on the initiative of the 

cargo interests, and for their account. 

7. These rules are valid as from January 1, 

2013.

 

 

Remarks : 

In order to guarantee smooth activities on this 

terminal. the carrier has to keep strictly following 

rules  

- Carrier enters the terminal at own risk. 

- He has to present himself at the office before 

entering the terminal. 

- He has to follow strictly the instructions of the 

terminal manager or his representative. 

- Traffic infrastructure shall be respected. 

- The truck has to be suitable for the cargo to 

be loaded: Before loading or discharging, the 

space to be loaded or to be discharged should 

be made completely free by the truck driver, 

so that operations can be executed on "open 

truck". In case of not respecting this 

obligation, the carrier exonerates the terminal 

operator of all responsibilities with respect to 

damages at the vehicle to be loaded or 

discharged. 

- In case of an accident, the terminal manager 

or his representative should be informed 

immediately. Always draw up a collision 

damage form, to be signed by both parties, 

mentioning the circumstances of the accident 

and all details necessary in case it comes to a 

claim. 

- The carrier is obliged to completely clear the 

space where cargo should be 

loaded/discharged so loading/discharging on 

"open truck" can take place. If he does not 

follow this obligation the carrier discharges 

the terminal operator of all responsibilities 

towards damage to the vehicle. In case of an 

accident the terminal manager or his 

representative needs to be informed 

immediately. 

Belgian law applies. Only the Antwerp Courts are 

competent. 
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