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FEITEN

Aard van de gebeurtenis:
Ontsporing van een reizigerstrein van de spoorwegonderneming NMBS, leeg en gesleept ingevolge het verkeren in nood.

Op donderdag 11 juli 2019 staat de reizigerstrein E7400 van de spoorwegonderneming NMBS
ingevolge een technisch probleem stil in het station van Waremme en dienen de reizigers uit te
stappen. Nadat hij tevergeefs geprobeerd heeft zijn trein te repareren, verklaart de treinbestuurder zijn trein in nood.

Type gebeurtenis en veiligheidsonderzoek :
Ongeval met veiligheidsonderzoek.
Het onderzoek is lopende.

Er wordt een locomotief van het type 18 als hulpelement gestuurd teneinde de defecte trein
naar het station van Liège-Guillemins te slepen.

Datum en tijd van de gebeurtenis :
Donderdag 11/07/2019 rond 9.48 uur.
Plaats van de gebeurtenis:
Station Liège-Guillemins.
Trein:
Elektrische locomotief van het type 18 die trein E7400, samengesteld uit een locomotief 2721,
11 wagons van het type M4 en een locomotief 2731 aan de staart van de trein, sleept.

Omstreeks 9.48 uur, wanneer de trein aankomt in het station van Liège-Guillemins, ontsporen de
eerste wagons van de trein op de wissels aan de ingang van het rooster van het station.
Ingevolge de breuk van de voedingsleiding van het remsysteem komt de trein tot stilstand.
Een bestuurder van een trein die stilstaat aan de perrons van het station ziet de ontsporing en
lanceert een GSM-R-alarm.

ONDERZOEK
De onderzoekers van het Onderzoeksorgaan begeven zich naar de plaats van het ongeval en
gaan over tot de eerste vaststellingen.
Het onderzoek loopt om de oorzaken van deze ontsporing te bepalen.

Slachtoffers:
Er valt geen enkel slachtoffer te betreuren.
Materiële schade en gevolgen:
• Beschadigde spooronderdelen (wissels, dwarsliggers, enz.);
• Schade aan de locomotief 27 vooraan de trein alsook aan de drie eerste wagons;
• Verschillende treinen hadden vertragingen en/of werden afgeschaft.
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