OEFENINGEN CURSUS 2000
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DEEL I: EUROPA
1. Wat is het verschil tussen een verordening en een richtlijn?
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2. Wat is de basisreden van het Europees Vervoersbeleid?

3. Wanneer gebeurde de eerste stap in de liberalisering van de
spoorsector?
4. Wat betekent het begrip “essentiële functies”?

6. Wat is TSI?
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5. Wat zijn die functies?

7. Wat is operabiliteit?

8. Een spoorvervoerder moet nu over een2- delig veiligheidscertificaat
beschikken voor zijn materiaal en zijn personeel. Wat zijn die delen?
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9. Welke stappen zijn er in het goederenvervoer al gerealiseerd i.f.v.
liberalisering van het spoor?
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10. Wat brengt de toekomst?

DEEL II: NMBS- GROEP
1. Wat was de reden van de oprichting van de NMBS en waarom?
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2. Welke wet heeft de hervorming tot een autonoom overheidsbedrijf
bepaald?

4. Wat is het FSI?
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3. Wat is het verschil tussen gewone en preferente aandelen?

5. Wat zijn de bevoegdheden van de Raad van Bestuur?
6. Wat is het Directiecomité?
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7. Wie is de voorzitter van het sturingscomité?

8. Hoeveel leden bevat het “College van commissarissen”? Hoelang duurt
hun termijn?
9. Wat is het verschil tussen interne controle en Interne Audit?
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10. Wat is het verschil tussen het Beheerscontract en het
ondernemingsplan?

DEEL III: INFRABEL
1. Wat zijn de voornaamste doelstellingen van directie Netwerk?

3. Wat beheert directie Netwerk precies?
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4. Waarom is er een directie Toegang tot het Net?

r

2. Wat is PIDAAS?

5. Welke 2 essentiële functies beheert I-TN? Wie beheert de andere
twee?
6. Wat is de “Netverklaring”?
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7. Wat betekent VVESI en wanneer dient dit gebruikt?
8. Op welke 6 grote domeinen is I – I actief?
9. Waar bevindt zich de General Manager?
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10. Wat zijn de belangrijkste taken van de zones Infrastructuur?

DEEL IV: NMBS
1. Welke dochterondernemingen zijn allianties met andere “SO”?

3. Wat is het verschil tussen CW en TW?
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2. Wat zijn de voornaamste opdrachten van B-TC?
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4. Wat zijn de belangrijkste activiteiten van de organisatie van de tractie?
5. Hoe ziet de structuur van B- MO eruit?

6. Hoe wil B- MO zijn doelstellingen verwezenlijken?
7. Wat is New Passengers?
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8. Hoe voert B- EU zijn activiteiten uit?

9. Welke zijn de assen waarrond de activiteiten van B- Cargo draaien?
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10. Wat zijn de doelstellingen van B- CS?

DEEL V: DE NMBS- HOLDING
1. Wat is de NMBS- Holding?
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2. Wat zijn de hoofdactiviteiten van de directie Financiën?
3. Welke dienst van de GB waakt over het imago van de groep?

5. Wat is diversiteit?
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4. Wat zijn de drie generieke gedragscompetenties voor de NMBSGroep?

6. Wat is het verschil tussen Statutair en Niet- Statutair personeel?
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7. Wat is een overplaatsing en welke soorten van overplaatsingen ken je?
8. Wat is de Raad van Beroep?

9. Wat is het doel van de directie Stations?
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10. Wat is de rol van de Districtsdirecteurs?

