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Een militant is als een doelman. 

Steeds paraat met een goed oog op 
het reilen en zeilen op het veld.  

Zijn doel veilig houden, is zijn 
primaire doelstelling! 

In moeilijke momenten schreeuwt hij 
zijn medespelers vooruit. 

Een tegenvaller incasseert hij met stijl 
en hij herpakt zich met een ferme 
redding. 

Hij wordt pas bejubeld na 10 
“buitenaardse” reddingen.  

Dit trekt hij zich niet al te fel aan. Zijn 
ploeg is belangrijker dan zijn ego. De 
toekomst van zijn medemaats 
primeert. 

Onze doelmannen vinden dat de 
doelvrouwen evenveel moeten 
verdienen.  

Onze doelvrouwen zijn bovendien 
straffe madammen! 

#socialeverkiezingen2018 
#lijst2 #acodspoor 
#veiligsporenjouwtoekomst



Dossier pensioenen en zware beroepen 
Belgische Spoorwegen 

Regering misbruikt 
lijst zware beroepen 
om mensen tegen 
elkaar op te zetten 
Na een grondige analyse van het voorstel om het 
voorontwerp van wet over de zware beroepen aan te 
passen, moet ACOD Spoor vaststellen dat de 
vervanging van de preferentiële tantièmes door 
coëfficiënten wegens zwaar beroep nog altijd gaat 
leiden tot een verlenging van de duur van de 
loopbaan en / of een vermindering van het 
pensioenbedrag.


ACOD heeft er goed aan gedaan als enige vakbond 
niet onmiddellijk haar akkoord te geven aan een 
voorstel dat achteraf als onbestaand werd verkondigd 
door de coalitiepartners van de minister van 
pensioenen. We stellen terloops de vraag of de 
mandaten van burgemeester, partijvoorzitter, 
dienstdoend eerste minister en spijbelend kamerlid wel 
cumuleerbaar zijn met de job van dienstdoend minister 
van pensioenen…


ACOD Spoor herhaalt dat ze volledig gekant is tegen 
de invoering van nieuwe bepalingen die het 
pensioenstelsel van al het spoorwegpersoneel in 
gevaar brengt: langer werken voor minder pensioen.

ACOD Spoor stelt vast dat er blijkbaar geen lijst met 
zware beroepen bestaat en keurt de dubieuze en 
denigrerende houding van de regering hierover ten 
sterkste af. 


De enige burger die blijkbaar wel aanspraak kan maken 
op een zwaar beroep is een parlementslid of een 
minister. Zelfs een parlementslid dat praktisch nooit 
aanwezig is, behoudt zijn of haar maximale 
pensioenrechten!


ACOD Spoor hekelt bovendien de platte manier 
waarop politieke opportunisten de werknemers uit de 
openbare en private sector tegen elkaar opzetten. Door 
het kelderen van de zware beroepen in de openbare 
sector beoogt men duidelijk het vermijden van 
eenzelfde rechtvaardige pensioenvoorwaarden in de 
private sector.


Naar aanleiding van het federale bureau van ACOD van 
maandag 28 mei spreekt de sector “Spoor” zich dan 
ook uit voor een intersectoraal actieplan in verhouding 
tot de regeringsoffensieven.


Het federaal bureau van ACOD vraagt alle sectoren een 
standpunt in te nemen en deze over te maken, 
zodoende kan er een actieplan opgezet worden. 


De instanties van de sector spoor mandateren hun 
nationale secretariaat nu reeds om desgevallend een 
stakingsaanzegging in te dienen. 
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“DE KLAPPER”
De klapper is een akoestische handsein dat op 
de rail wordt geplaatst en ontploft als hij 
verpletterd wordt. De ontploffing van één of 
meerdere klappers legt een spoedstilstand op. 
De bestuurder moet de lijn waarnemen en, 
indien hij geen hinder of handstopsein 
opmerkt, zijn rit hernemen met rijden “Rit op 
zicht”. Hij herneemt slechts zijn normale 
snelheid nadat hij 1500 meter afgelegd heeft, 
tenzij hem tijdens deze rit een groen handsein 
getoond wordt. De klapper wordt gebruikt om 
een geplaatst handstopsein te bevestigen.
(Bron: handleiding van de treinbegeleider) 

KLAPT’EM
De N-VA heeft niet alleen bemerkingen met 
betrekking tot de premies van het 
spoorwegpersoneel, het wenst eveneens de 
tweederde meerderheid in de Nationale 
Paritaire Commissie af te schaffen. Hierdoor is 
een wijziging aan het statuut mogelijk bij 
gewone meerderheid. De tweederde 
meerderheid werd syndicaal afgedwongen 
om aanpassingen aan het personeelsstatuut, 
dienst- en rusttijden en andere belangrijke 
personeelsrechten maximaal te beschermen. 
De N-VA beschouwt deze maximale 
bescherming als een privilege. Daartegenover 
zijn ze dan weer voorstander van het 
beperken van regulering in de banksector. De 
bankencrisis is snel vergeten…  

SPOORWEGTWEET
“Van harte welkom in uw trein naar de 
toekomst”, deze treinbegeleider ziet het 
nog volledig zitten! Zo is het fijn op de 
trein! @sonny_co_co - 04/06/18



 

Een kleine 
geschiedenis van het 
verlof (dankzij syndicale 
strijd!) 

Het begon allemaal met "God" die de zevende dag 
rustte na de creatie van onze wereld. 

In de middeleeuwen reglementeerden de ambachten 
en de gilden de werktijd heel sterk. De kerkelijke 
kalender domineerde de vrije tijd. 

In de tweede helft van de negentiende eeuw waagden 
de nieuwe rijken zich aan de eerste toeristische trips. 
Vakbondsleiders hielden de eerste pleidooien voor 
een jaarlijkse vakantie. 

1900: de arbeiders van de metro van Parijs krijgen de 
eerste officiële vakantie in Frankrijk: 10 dagen. 

1901: de Britse vrouwen en minderjarigen hebben 
recht op zes dagen vakantie. Dit idee verspreidt zich 
via sectorakkoorden in de Engelse fabrieken. 

1921: de meerderheid (85%) van de Duitse arbeiders 
en bedienden geniet van een betaalde vakantie. 

Vanaf 1920 voerden enkele grote fabrieken in het 
Antwerpse enkele dagen vakantie in. Autofabrikant 
Minerva was de eerste die dit recht toekende, snel 
gevolgd door andere fabrieken zoals Gevaert, Bell en 
de diamantsector. 

 
1925: minister Anseele geeft de spoorarbeiders acht 
dagen vakantie. 

1936: het Franse Front Populaire van Léon Blum 
plooit na zware stakingen en vaardigt een algemene 
vakantie uit voor alle werkenden (de ‘congé payé’) 

1936: onder druk van wilde stakingen, onder meer van 
de dokwerkers, gaat de Belgische regering Van 
Zeeland akkoord met zes vakantiedagen. 

1938: het recht op vakantie wordt uitgebreid tot alle 
Belgische werknemers. 

1947: het vakantiegeld dat in 1937 voor het eerst 
werd toegekend, wordt verdubbeld, want het volstond 
niet. 

1952: invoering van de anciënniteit: met de 
klimmende leeftijd krijgt u recht op meer 
vakantiedagen. 

1963: invoering van een derde vakantieweek 

1971: begin van de invoering van de vierde 
vakantieweek. 

1983: de werkweek wordt verminderd van 40 tot 38 
uur. In plaats van vrijdag vroeger naar huis te rijden, 
kiezen de Belgische werknemers massaal voor tien 
dagen extra vakantie. 

(bron: vacature.com)
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DOSSIER HERWAARDERING 
TREINBESTURING 

Op de nationale paritaire subcommissie 
(NPSC) van 6 juni werd het voorstel tot 
herwaardering - met verhogende  
productiviteitsmaatregelen - van het 
treinbesturingspersoneel voorgelegd.  

ACOD Spoor heeft op de NPSC verklaard het 
document eerst te willen voorleggen aan het 
betrokken personeel gezien de laatste versie 
van het voorstel daags voordien werd 
aangepast en gefinaliseerd.  

De collega’s van ACV en VSOA hebben het 
voorstel goedgekeurd. Als ACOD Spoor 
verkiezen we echter eerst de mening van het 
betrokken personeel te bekomen.  

Neem contact op met uw militant of 
gewestelijke secretaris voor de laatste versie 
van het voorstel en geef uw advies. 

Daarnaast blijven we ook ijveren voor een 
herwaardering van het overige  
spoorwegpersoneel (NMBS, Infrabel en HR-
Rail). 



 

De sociale 
verkiezingen. Hoe 
pakt ACOD Spoor 
dit aan? 
Met de sociale verkiezingen van december 
2018 worden de mandaten in de comités PBW 
verkozen. Het comité PBW (Preventie en 
Bescherming op het Werk) is een belangrijk 
sociaal overlegorgaan waar gewaakt wordt 
over de veiligheidsvoorwaarden van het 
dagelijks werk en het welzijn van de 
personeelsleden.  

Voor ACOD Spoor zijn deze comités de slagaders 
van het spoorweghart. We hebben in een recent 
verleden belangrijke dossiers aan de oppervlakte 
gebracht en op de agenda geplaatst. We denken 
bijvoorbeeld aan het vaststellen van Chroom6 en 
asbest in bepaalde werkzetels, de aanpak van de 
agressieproblematiek, verfraaiing van de 
werkzetels, … 


De mandaathouders in deze comités dienen dan 
ook voldoende gewapend te zijn om deze 
verantwoordelijkheid optimaal te dragen. 


Ambassadeursdagen 
Er werden ambassadeursdagen georganiseerd in 
de verschillende gewesten waar we onze 
kandidaten en militanten een eerste ondersteuning 
hebben gegeven in hun syndicale werkzaamheden 
op de werkvloer: luistervaardigheden en hoe te 
communiceren, zowel naar collega’s toe als de 
leidinggevenden. 


Expertendag 
De expertendag werd gezamenlijk in Brussel 
gehouden. Een honderdtal militanten en huidige 
mandaathouders in de comités PBW zijn 
samengekomen om met hun ervaring de 
knelpunten op te lijsten. Op basis van deze 
brainstorming en ervaringen wordt het programma 
voor de sociale verkiezingen samengesteld. 


Kandidatendag 
De kandidatendag zal eveneens gezamenlijk 
gehouden worden. Op deze samenkomst worden 
de programmapunten gepresenteerd met 
mogelijkheid tot debat. De kandidatendag is 
tevens een ideaal moment voor de kandidaten om 
elkaar beter te leren kennen. 


Het zijn voor onze militanten en kandidaten dan 
ook drukke tijden. In een speciaal nummer van De 
Klapper gaan we dieper in over de sociale 
verkiezingen. Wees voorbereid! 
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Expertendag - 7 juni 2018
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Centralisatie operationele diensten 

Genoeg plaats op 
de Parking, en 
toch verhuizen 
naar ‘t Stad…? 
Bedrijven decentraliseren meer en meer in 
functie van mobiliteit en aanwervingen, toch 
blijft de NMBS vasthouden aan een 
conservatief centralisatiebeleid. Een concreet 
voorbeeld is de provincie Limburg die hierdoor 
een spoorwegwoestenij wordt. Niet alleen in 
spoorwegaanbod, maar ook aan 
spoorwegarbeidsplaatsen. Reizigers krijgen 
nog minder dienstverlening in de Limburgse 
stations en het treinaanbod beantwoordt niet 
aan de noden van de reizigers. Reeds enkele 
maanden tracht ACOD Spoor met de 
Limburgse militanten de directie te overtuigen 
haar plannen te wijzigen. 

De work-life-balance van de Limburgse 
spoorwegman en -vrouw wordt door elkaar geschud. 
De rittijden van Hasselt naar Antwerpen variëren van 
1u19 tot 1u43 enkele reis. En dan houden we nog 
geen rekening met werktijden buiten de klassieke 9-
to-5. Antwerpen kent bovendien een 
mobiliteitsprobleem. De wegen naar Antwerpen zijn 
nu reeds dichtgeslibd.


Station gerenoveerd? Personeel verhuist! 

Het personeel van directie Stations heeft jaren 
moeten werken in het verwaarloosde stationsgebouw 
van Hasselt. Op het moment dat er eindelijk acties 
worden ondernomen om het station te renoveren, 
moet het personeel verhuizen naar Antwerpen of 
Brussel. Wat is de meerwaarde van deze nutteloze 

verhuis naar Antwerpen? We vermoeden dat dit louter 
een budgettaire maatregel is, maar vernemen 
eveneens dat er mogelijks lokalen dienen gehuurd te 
worden in Antwerpen om iedereen te kunnen 
huisvesten. Indien zo, wat is dan de budgettaire 
meerwaarde?


Verkeersinfobedienden houden reiskoffer standby 

De verkeersinfobedienden die onlangs van Leuven 
naar Hasselt zijn verhuisd, kunnen hun koffers 
opnieuw pakken om naar Antwerpen te gaan. Is het 
niet raadzamer om de organisatiestructuur van de 
verkeersinfobedienden af te stemmen op die van 
Infrabel?


Centralisatie permanentie en diensttabellen 
treinbegeleiding een succes? 

De planning en permanentie van treinbesturing in 
Hasselt - twee belangrijke ondersteunende 
communicatie- en regelorganen voor 400 
personeelsleden - moet eveneens naar Antwerpen 
verhuizen. Het argument dat dit gewerkt heeft bij 
treinbegeleiding is bijzonder misplaatst. Vraag het aan 
elke treinbegeleider: de centralisatie van de 
permanenties en de diensttabellen is een miskleun 
van formaat geworden met betrekking tot de stiptheid 
en de communicatie, zowel intern als naar de reiziger 
toe. Als de directie dan durft beweren dat de 
centralisatie gewerkt heeft, bewijst men dat de 
bedrijfscultuur nog steeds top-down is!


Is centralisatie dé oplossing voor meer stiptheid? 

De voorbije jaren heeft de NMBS verschillende 
operationele centralisaties doorgevoerd, steeds met 
het argument dat de stiptheid en communicatie er 
beter zouden van worden. De directie pocht steeds 
met de boutade “meten is weten”. Wel, de 
stiptheidscijfers zijn klaar en duidelijk. We hebben met 
veel aandacht het artikel in het personeelsblad 
B&YOU van juni 2017 gelezen met de boodschap dat 
er geluisterd wordt naar de reizigers. We hebben 
nochtans een sterk vermoeden dat de waardering van 
de reizigers in 2018 niet verbeterd is. Met de reizigers 
praten op het perron en in de trein is voldoende.


De roltrappen hebben nu ook 
aankondigers!  
 
Jarenlang vecht ACOD Spoor gewest Limburg 
voor een opwaardering van het station Hasselt, 
hoofdstad van de provincie Limburg.  

De roltrappen van het station worden voor altijd 
geassocieerd met ACOD Spoor. Maar de 
inspanningen leiden tot nog meer resultaat.  

Sinds kort worden de perrons van station 
Hasselt opgewaardeerd met 
aankondigingsborden. Elektronische nog wel!  

Bovendien zal het station gerenoveerd worden.  

Het stationspersoneel van Hasselt gaat eindelijk 
het gevoel krijgen te mogen werken in een 
station die naam waardig.  

Bijzonder pijnlijk dat personeelsleden juist nu 
moeten verhuizen naar Antwerpen of Brussel.



 

De niet verzekerde aansluitingen en een 
opeenvolging van afgeschafte treinen zijn een bron 
van ergernis. Een gestroomlijnde communicatielijn 
zou dergelijk ergernissen vermijden. In het verleden 
werden lokaal oplossingen aangereikt. Vandaag 
bestaat die lokale ondersteuning niet meer. Zeker 
tijdens crisismomenten is dit voelbaar. Het 
evacueren van reizigers uit een trein in nood duurt 
veel langer dan vroeger het geval was.


Communicatiedoorstroming beheersbaar? 

De communicatiedoorstroming is onvoldoende en 
niet op maat van personeel en reiziger. De huidige 
communicatie- en regelorganen kunnen de 
oproepen immers niet aan. Het is onbeheersbaar 
geworden. Het betrokken personeel doet haar 
uiterste best, maar wordt geconfronteerd met haar 
beperkte mogelijkheden. Frustraties en een gevoel 
van gefaald te hebben zijn hiervan het gevolg.


Wat het directiecomité van de NMBS niet begrijpt, is 
dat stiptheid niet alleen secondenwerk is, maar 
vooral mensenwerk. De lokale knowhow is 
onontbeerlijk om lokale problemen aan te pakken. 
De eerstelijns-ondersteuning met een persoonlijke 
band is cruciaal. De welzijnsbevraging duidt dit 
haarfijn aan: het operationeel personeel voelt zich 
niet optimaal ondersteund door de organisatie. De 
centralisatie van operationele diensten presenteert 
haar rekening.


Pukkelpop 2011 

We verwijzen -spijtig genoeg- naar de ramp in 
Pukkelpop in 2011 waar een noodweer voor 
dramatische toestanden zorgde. De Belgische 
spoorwegen hebben een snelle evacuatie van de 
festivalgangers verzekerd dankzij de lokale 
regelorganen in Hasselt en het personeel ter plaatse 
in Kiewit die op elkaar afgestemd waren door de 
collectieve knowhow. De kanalisatie en opvolging 
van de evacuatie werd in sneltempo verwezenlijkt. 
Het betrokken personeel kwam vrijwillig op om te 
helpen. Er moest niemand opgeroepen worden. De 
waardering van de festivalgangers was 
buitengewoon hoog.


Moedige beslissingen mogen een vervolg kennen 

De CEO van de NMBS heeft de voorbije maanden 
moedige beslissingen genomen door 
geldverslindende projecten stop te zetten. ACOD 
Spoor heeft op het Strategisch Bedrijfscomité 
gepleit voor een decentralisatie. We zijn ervan 
overtuigd dat de CEO nieuwe argumenten heeft 
gekregen om over na te denken. We hebben haar 
het advies gegeven om outside the box te denken 
en verkeerde beslissingen uit het verleden niet te 
herhalen, maar te corrigeren: stop met centraliseren 
om budgettaire redenen (Stations), synchroniseer de 
NMBS-communicatiekanalen met die van Infrabel 
(verkeersinfobedienden), behoud de lokale 
permanentie en diensttabellen van treinbesturing en 
decentraliseer die van treinbegeleiding. En durf 
tevens de vraag stellen: wat is de efficiëntiewinst op 
directieniveau?


Symfonische spoorwegen 

De politiek weigert een eenmaking van het bedrijf 
waardoor de NMBS, HR-Rail en Infrabel onmogelijk 
een performant spoorwegaanbod en maximale 
dienstverlening kunnen garanderen. Maar NMBS en 
Infrabel kunnen en moeten hun communicatie- en 
regelorganen maximaal op elkaar afstemmen. En dat 
gaat niet wanneer de ene partner operationeel meer 
centraliseert dan de andere.


Het complexe raderwerk van de spoorwegen kun je 
immers vergelijken met een orkest. Alle 
spoorwegbedienden hebben hun eigen talenten, net 
als de muzikanten, en trachten samen een prachtig 
werkstuk af te leveren.


Helaas, de talenten van het spoorwegpersoneel 
worden volop belemmerd door de structuur van ons 
spoorwegbedrijf. In tegenstelling tot een symfonisch 
orkest, wordt het spoorwegpersoneel immers 
geconfronteerd met drie partituren en drie 
dirigenten. Een spoorwegkakofonie waar elke 
spoorwegman en -vrouw triest van wordt.


Net als de toehoorder: de reiziger.


NIEUWSBRIEF ACOD SPOOR EDITIE #6                �      7 JUNI 20187

Familiedag ACOD Spoor  
Een groot en zonnig 
succes! 

Onze familiedag in Bokrijk op 26 mei was 
een zonnig succes. We danken onze 
medewerkers, vrijwilligers, militanten en het 
team van Linx+ voor een geweldige dag. Een 
organisatie met om en bij de 1200 
deelnemers is niet niets.  

We zijn zelf wat overdonderd door alle 
positieve reacties die we spontaan mochten 
ontvangen. Er was een uniek en warm 
familiegevoel in Bokrijk: een 
spoorwegfamilie!  
Er werd bovendien €815,61 opgehaald ter 
ondersteuning van onze Franse collega’s van 
de SNCF die reeds dagenlang actie voeren 
tegen de afbraak van hun 
statuut. Spoorwegsolidariteit kent geen 
grenzen!  

1200 keer een ferme merci! 



1200 
DEELNEMERS 

ACOD SPOOR FAMILIEDAG 
BOKRIJK  

26 MEI 2018
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Kids’  Days 
Dankzij de Sociale Werken en RailCare zijn er 
opvangmogelijkheden tijdens de zomervakantie 
voor de kinderen van statutaire werknemers in 
actieve dienst.  

Je kind moet tussen 3 en 13 jaar oud en 
begunstigde van de Sociale Solidariteit zijn 
om te kunnen deelnemen aan Kids’ Days. 
De opvang is zonder overnachting, maar 
met een maaltijd en gezonde 
tussendoortjes. 


Er zijn activiteiten voorzien rond bepaalde 
thema’s en op maat van elke leeftijd.  Dit 
jaar is het aanbod nog ruimer en worden er 
ook Kids’ Days georganiseerd in Hasselt. 
Kostprijs: maximaal € 5 per dag en per kind, 
voor een periode van maximaal 20 dagen. 


RailCare past het verschil met de volle prijs 
volledig bij. 


Interesse? Vul dan snel het 
inschrijvingsformulier in (zie site Railcare) en 
stuur het op naar Railcare. Op het 
inschrijvingsformulier vind je ook de 

kalender met de activiteiten per locatie. 


Je hebt tijd tot 12 juni 2018 om je kind(eren) in te 
schrijven. Meer info? Aarzel niet om contact op te 
nemen met H-HR.357 – FSW: sociale hulp/sociale 
dienst via mail of telefonisch: 02/525 91 12 of 02/525 
39 97.
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Opgelet! 
Inschrijving  

tot 12/6!

Manifestatie #16mei 
De spoorwegen 
garandeerden een 
maximale ondersteuning 
Op het Nationaal Uitvoerend Bureau van dinsdag 
24 april heeft ACOD/CGSP Spoor/Cheminots 
beslist om de interprofessionele betoging tegen 
de pensioenhervormingen van woensdag 16 mei 
maximaal te ondersteunen en geen 
stakingsaanzegging in te dienen.  

ACOD/CGSP heeft de voorbije maanden talrijke 
acties gedaan tegen de onrechtvaardige 
pensioenhervormingen van deze regering.  

Een geslaagde nationale manifestatie moest het 
orgelpunt worden van de voorbije 
actiemaanden. We waren dan ook opgetogen 
een massa manifestanten te hebben mogen 
begroeten in de treinen en de stations. Het 
spoorwegpersoneel heeft haar solidariteit 
betuigd met een maximale dienstverlening.  

De sociale strijd van en voor alle burgers werd 
meer dan ooit door een locomotief getrokken. 
We wensen onze waardering hiervoor te uiten!



Ken Uw Spoorweggeschiedenis 

DE KUS-VRAAG! 
Voetbal en spoorwegen hebben samen 
een roemrijke geschiedenis. Bekende 
voetbalclubs werden indertijd 
opgericht door of hebben een 
historische band met 
spoorwegarbeiders.  Welke club 
onderaan is een vreemde eend in de 
bijt?  

a) Manchester United  
b) Lokomotiv Moskou 
c) Royal Antwerp FC 

Stuur je antwoord op volgend adres 
deklapper@acod.be met als onderwerp 
van je mail: KUS-antwoord. Ten laatste 
voor 25 juni 2018.  

Een onschuldige hand zal uit de 
juiste antwoorden één winnaar 
pikken.  

De winnaar krijgt twee 
toegangskaarten en twee B-dagtrips 
cadeau voor een bezoek aan Train 
World in Schaarbeek.  

Zo kan niet alleen je partner of 
collega mee genieten van de rijke 
geschiedenis van de Belgische 
Spoorwegen, maar ook twee vrienden 
die niet tot het spoorwegpersoneel 
behoren. 

Opgelet: alleen leden van ACOD Spoor 
kunnen meedoen aan de KUS-vraag! 

  

Wat was het juiste 
antwoord op de 
vorige KUS-vraag? 
De vorige KUS-vraag luidde: Welke naam werd 
niet gegeven aan een legendarische trein van 
de Trans Europe Express (TEE)?   

a) Memling 
b) Etoile du Nord 
c) Napoleon 
d) Edelweis 

En de winnaar is? 
 
Onze secretariaatsmedewerksters werden 

geconfronteerd met een mail-tsunami van positieve 
antwoorden!


Er waren ook een resem niet-leden onder de 
deelnemers. Jammer, enkel leden kunnen kans maken 
op de KUS-prijs. 


Een onschuldige hand trok collega Syargey 
Dzyamidau (treinbestuurder Brugge) uit als winnaar. 


Gefeliciteerd!

Het juiste antwoord is (c
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Wist je dat? 
Je lidmaatschap bij ACOD SPOOR is meer dan je syndicale premie 
en je jaarlijkse agenda als nieuwjaarscadeau. Het is een sociale 
beweging waar je -passief of actief- deel van uit maakt. 

Ons netwerk van plaatselijke militanten, gewestelijke en nationale 
secretariaten zorgt voor een maximale ondersteuning tijdens je 
loopbaan. En dit van je eerste dag bij het spoor tot je pensionering en 
je leven nadien. 

In de Nationale Raad van de Opleiding worden we volop betrokken 
bij het opzetten van de leerplannen voor nieuwe werknemers en 
functies. In de comités PBW waken we mee over het welzijn tijdens 
je werk, de preventie en bescherming op de werkplaats. Op de 
nationale paritaire (sub)commissie bespreken en onderhandelen 
we de statutaire belangen van de werknemers. We strijden voor 
volwaardige lonen, premies, sociale ondersteuning en 
doorgroeimogelijkheden. Mooie voorbeelden zijn de 
hospitalisatieverzekering (ook voor gepensioneerden), een bijna 
volledig maandloon als vakantiegeld, de Kas der Geneeskundige 
verzorging, solidariteitsfonds, … 

Als gepensioneerde ben je van ons trouwens niet af! Als syndicale 
organisatie zijn we immers sterk betrokken bij de Sociale Werken (lees 
Het Spoor) waarvan ook de gepensioneerden blijven genieten.

Maar er is ook een praktische kant aan vakbondswerking: algemene 
informatie, juridische adviezen, voorbeeldvragen voor (selectie)- 
proeven, opleidingsdagen (sociale promoties), administratieve 
opvolging van persoonlijke dossiers, verdediging bij tuchtmaatregelen, 
HR-vraagstukken, ... We zijn van alle markten thuis. 

Onze bibliotheek van voorbeeldvragen van (selectie)proeven is voor 
vele leden een belangrijke hulp geweest bij het voorbereiden op deze 
proeven. Ook in functie van de aanwervingen is onze bibliotheek een 
meerwaarde. Onze gerichte vormingsdagen voor de selectieproeven 
hebben vaak hun nut bewezen. 

We maken bovendien deel uit van de ACOD en het ABVV wat de 
syndicale armslag alleen maar groter maakt. Intersectorele en 
interprofessionele acties rond pensioenen, arbeidsvoor-waarden, 
werkbaar werk doen we samen. De diversiteit aan de verschillende 
centrales (onderwijs, cultuur, post, overheids-diensten, metaal, 

transportbond, …) maakt ons inhoudelijker sterker omdat we 
gebruik maken van elkaars expertise. De solidariteit wordt er 
alleen maar groter door, wat ons ook sterker maakt. 

We zijn tevens lid van ETF (European Transport Workers’ 
Federation) en ITF (International Transport Workers’ 
Federation). Syndicale belangen in een mondiale neoliberale 
wereld stoppen niet aan de grenzen. Ons Europees en 
Internationaal netwerk laat zich gelden als een lobby-groep in 
parlementen en samen met buitenlandse  collega’s zetten we 
campagnes op rond verschillende thema’s. Een voorbeeld is 
het debat rond de One Man Car. Niet alleen in België is dit een 
syndicale topic, ook in andere landen wordt dit bevochten. 
Europese thema’s als liberalisering en privatisering zijn ook 
vaste kost op de bijeenkomsten.

Daarnaast kunnen we vooral leren van de ervaringen van 
buitenlandse collega’s. De Engelse collega’s kunnen 
horrorboeken schrijven over de gevolgen van de liberalisering 
en privatisering. Het is aan ons om een dergelijk fiasco te 
vermijden. Terwijl reizigers en politieke partijen de liberalisering 
en privatisering van het spoorvervoer in Engeland willen 
beperken en zelfs terugschroeven wegens desastreuze 
gevolgen, zijn er in Belgenland politici die pleiten voor de 
aanpak van Thatcher. We lopen écht achter…  

Dankzij onze gemeenschappelijke vakbondsstructuur, 
beschikken we over een gespecialiseerde juridische dienst voor 
professionele conflicten. Daarnaast kan je ook - voor een klein 
bedrag - lid worden van CODA (Centrum voor Onderlinge 
Dienstverlening en Assistentie) die je advies geeft bij conflicten 
in de private levenssfeer. 

Maar onze belangrijke troef is en blijft dé militant op de 
werkvloer. Zijn/haar werk in de 
comités en het aankaarten van lokale problemen op de 
werkvloer zijn een keurmerk van onze vakbond. Superman, 
Wonder Woman, Spiderman en Catwoman zijn softies in 
vergelijking met onze militanten. 

Heb je goesting om ook militant te worden van een organisatie die 
gisteren, vandaag en morgen blijft verder bouwen aan het sociaal 
statuut van de spoorwegman en -vrouw? Wil je als een 
vastberaden kandidaat meedoen aan de sociale verkiezingen 
in december? Niet treuzelen, neem contact op!

COLOFON
website: http://www.acod-spoor.be 
Facebook: ACOD SPOOR
Twitter: @acodspoor

Telefoon Nationaal secretariaat: 02/508.59.18
Email Nationaal secretariaat: secretariaat-spoor@acod.be 
Email Redactie “De Klapper”: deklapper@acod.be
 
NATIONALE SECRETARISSEN
LUDO SEMPELS - VOORZITTER ACOD SPOOR
ludo.sempels@hr-rail.be

LUGIL VERSCHAETE - NATIONAAL SECRETARIS
lugil.verschaete@hr-rail.be

JOZEF CNUDDE - NATIONAAL SECRETARIS
jozef.cnudde@hr-rail.be

GUNTHER BLAUWENS - NATIONAAL SECRETARIS
gunther.blauwens@hr-rail.be
 
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: LUDO SEMPELS - FONTAINASPLEIN 9-11 - 1000 BRUSSEL

GEWESTELIJKE SECRETARISSEN 
ANTWERPEN: marc.bogaert@hr-rail.be
03/213.69.55 - Ommeganckstraat 47-49, 2018 ANTWERPEN 
Propagandasecretaris: joseph.grieten@hr-rail.be

BRUSSEL: brecht.vandermeiren@hr-rail.be
02/226.13.67 - Congresstraat 17-19, 1000 BRUSSEL 
Propagandasecretaris: dirk.plas@hr-rail.be

LEUVEN: rene.smets@hr-rail.be
016/22.31.28 - Maria Theresiastraat 121, 3000 LEUVEN

LIMBURG: stefan.jolijn@hr-rail.be
011/30.09.81 - Koningin Astridlaan 45, 3500 HASSELT

MECHELEN: joseph.grieten@hr-rail.be / rene.smets@hr-rail.be
015/41.07.00 - Stationsstraat 50, 2500 MECHELEN

OOST-VLAANDEREN: franky.heyerick@hr-rail.be
09/269.93.48 - Bagattenstraat 158-160, 9000 GENT  
Propagandasecretaris: tony.fonteyne@hr-rail.be

WEST-VLAANDEREN: marc.stals@hr-rail.be
051/20.72.68 - St. Amandsstraat 112, 8800 Roeselare 
Propagandasecretaris: marc.berghe@hr-rail.be
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KLAPPER 
LIJSTNUMMER 

     VEILIG SPOREN, JOUW TOEKOMST! 
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