Gids/Canvas : Jaarlijks Veiligheidsverslag spoorwegondernemingen
1) Inleiding
2) Evolutie van de organisatie
Beschrijving van de evolutie binnen de organisatie op organisatorisch, operationeel
en technisch vlak
3) Evolutie VBS
a. Analyse van nieuwe wetgeving en de impact op de organisatie
Bepalen van de invloed op het SMS
b. Analyse van organisatorische, operationele en technische ontwikkelingen en de
impact ervan op de organisatie
Bepalen van de invloed op het SMS
4) Veiligheidsdoelen (bv. Rapportering over 2014, jaar x = 2014)
a. Eigen Veiligheidsdoelstellingen jaar x-1 en de analyse
De doelstellingen die gepland waren voor het jaar x-1 en die niet afgesloten werden
in het jaar x-1 (SMART geformuleerd).
Doelstellingen => Acties => Analyse om na te gaan of het vooropgestelde doel
behaald is.
b. Eigen Veiligheidsdoelstellingen jaar x en de analyse
De doelstellingen die gepland waren voor het jaar x (SMART geformuleerd).
Doelstellingen => Acties => Analyse om na te gaan of het vooropgestelde doel
behaald is (acties die in het jaar x werden gerealiseerd).
c. Eigen veiligheidsdoelstellingen jaar x+1
De doelstellingen (SMART geformuleerd)
5) Risicobeheer
a. resultaten van een evaluatie van de maatregelen die het vorige jaar genomen
werden
b. een concreet actieprogramma om de risico's die als de meest belangrijke beschouwd
worden te voorkomen en hun aantal te verminderen
c. de resultaten van het programma van het vorige jaar en de redenen waarom de
uitvoering ervan eventueel faalde
6) Audits, inspecties en Controles
a. Resultaten interne audits, inspecties en controles uitgevoerd door de SO/IB
b. Resultaten externe audits, inspecties en controles (bij hulpondernemingen)
c. Audits, inspecties en controles uitgevoerd door de DVIS
d. Audits, inspecties en controles uitgevoerd door andere instanties

De vier rubrieken 6) a., 6) b., 6)c. en 6) d. dienen aangevuld te worden met de volgende details:
i.
Details van deze acties.
ii.
Correctieve maatregelen die door het bedrijf werden genomen om te voorkomen dat het
probleem zich zou kunnen herhalen.
iii.
Implementatieplan voor de beslissingen (rubriek ii)
iv.
Resultaatsmeting met betrekking tot de effectiviteit van de correctieve maatregelen
(rubriek ii en iii).
7) Bespreking van de CSI’s
a. Analyse van resultaten, trends,…
b. Ongevallen en incidenten
8) Samenvatting van de ongevalsanalyse (NIB).
a. Corrigerende acties genomen door de SO naar aanleiding van aanbevelingen van het
NIB.
b. Deadline voor de implementatie van deze maatregelen.
9) Bijlage 1 : CSI’s
Data-form DVIS toevoegen aan het verslag.

