
 

NIEUWSBRIEF “DE KLAPPER” ACOD SPOOR EDITIE #8 18 OKTOBER 2018

DE
KLAPPER

REORGANISATIES NMBS 
ADMINISTRATIEVE BOETES 

TRACTIEWERKPLAATS HASSELT 
WERKPLANNING & FLEXIBILITEIT 

HOFFELIJKHEID IN DE TREIN 
FILIERE ”SPOREN” INFRABEL 

YOU’RE WELCOME 
KUS-VRAAG



Standpunt ACOD SPOOR 

Reorganisaties  
B-TR, B-MS en  
B-ST moeten 
gepaard gaan 
met oog voor 
impact op 
betrokken 
personeelsleden 
In vorige edities van De Klapper, ons maandblad 
Tribune en KNACK-opiniebijdrages heb je kunnen lezen 
dat ACOD Spoor zich niet kan vinden in de centralisatie 
van de vermelde diensten. We geloven niet dat het 
centraliseren van regel- en communicatieorganen (B-
TR) een betere stiptheid en communicatie 
bewerkstelligen. Enkel de eenmaking van de Belgische 
spoorwegen kan dit realiseren. De voorbije opera-
tionele centralisaties bewijzen dit vandaag.  

Ook in de centralisering bij B-ST en B-MS zien we geen 
meerwaarde. De impact op het gezinsleven van alle 
betrokken personeelsleden is groot tot zeer groot.    

De voorbije weken zijn er overlegmomenten geweest 
waar we onze argumenten om te decentraliseren 
opnieuw aangebracht hebben. Net als bij de vorige 
centralisaties blijft het management bij haar standpunt. 

We trachten compensaties te bekomen naast de 
voorziene HR-reglementering (reïntegratie-premie, 11-
uren grens,…). 


ACOD Spoor pleit bijvoorbeeld voor een maximale 
mogelijkheid van telewerken of in een Flex-Office 
(volgens mogelijkheid van de functie) en het toekennen 
van een herstructureringsvergoeding (toepasbaar bij de 
verschillende directies). 


De impact van de reorganisaties op het welzijn mag 
niet onderschat worden. In dit nummer lees je onze 
analyse over werkplanning en flexibiliteit (pag.4).


Bij B-TR zullen er gesprekken volgen mbt. de nieuwe 
planningstool APS. Ook hier waken we over de 
noodzaak van een optimale balans tussen werk en 
privéleven. 


“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 NMBS heeft een mooi initiatief 
genomen door het uitbrengen van een 
leergids voor mensen met een 
verstandelijke beperking. De leergids 
maakt deze medemensen het mogelijk 
om zelfstandig de trein te gebruiken. 
Onze spoorwegdevies ‘de spoorwegen 
verbinden mensen’ indachtig, kunnen 
we dit alleen maar toejuichen. Een ferme 
pluim voor de bedenkers van dit 
initiatief!

SPOORWEGTELEX 
Sinds 9 juli doet Securex de ziektecontroles 
van zieke werknemers die de woonst niet 
mogen verlaten, minder dan een maand in 
ziekteverlof zijn en moeten gecontroleerd 
worden. De ziektecontroles van werknemers 
die minder dan een maand in ziekteverlof 
zijn en de woonst wel mogen verlaten, 
gebeuren op dit ogenblik nog steeds door 
de controleartsen van de Spoorwegen. Vanaf 
januari 2019 zullen deze controles ook door 
artsen van Securex gebeuren.

DE KLAPPER ACOD SPOOR EDITIE #8                �   18 OKTOBER 20182



  DE KLAPPER ACOD SPOOR EDITIE #8                � 18 OKTOBER 20183

4 oktober 2018 - Europese 
vakbondsactie tegen de One 
Man Car: “You’re welcome!” 
De Europese Transportvakbond ETF (European 
Transport Workers’ Federation) hield op 4 oktober 
haar jaarlijkse Europese actie tegen de One Man 
Car.  Europese – private – treinoperatoren kiezen 
meer en meer voor treinen zonder treinbegeleider 
om louter financiële redenen. De winsthonger 
overtreft de maximale dienstverlening naar de 
klant toe.  

De Belgische spoorbonden 
ACOD Spoor, ACV-
Transcom en VSOA Spoor 
steunen als lid van ETF 
deze Europese actie, 

samen met andere ETF-aangesloten Europese 
spoorbonden.  

De voorbije jaren werden er flyeracties gehouden 
in de grote stations, dit jaar kozen we voor een 
gezamelijke sociale-media campagne via onze 
eigen kanalen.  Deze sensibiliseringsactie maakt 
deel uit van de Fair Transport Europe Campaign 
van ETF. De One Man Car is een trein zonder 
treinbegeleider. Dit is een pure besparings-
maatregel en geen meerwaarde voor de reiziger 
en het personeel.  

De operationele veiligheidsverantwoorde-
lijkheden van de treinbegeleider worden 
overgedragen naar de treinbestuurder en het 
stationspersoneel. Alsof deze mensen al niet 
genoeg verantwoordelijkheden dragen met 
betrekking tot de veiligheid. 



Werkgroep B-Transport  
Werkplanning en flexibiliteit 
Onze analyse 
Directie Transport (B-TR3, B-TR5 en B-TR6) heeft 
werkgroepen opgezet rond “welzijn op het werk”. 
Eén van die werkgroepen is “Werkplanning en 
flexibiliteit”. Hieronder onze analyse die we naar 
voren hebben gebracht.  
 

In onze gehaaste samenleving is een gezonde balans 
tussen werk en leven een streven van velen. 
Werknemers wensen een evenwichtige combinatie 
van werk en gezin met zo weinig mogelijk 
‘organisatiestress’. Het professionele leven wordt 
echter meer en meer beheerst door flexibiliteit in 
functie van een meest efficiënte en productieve 
planning. Opeenvolgende herstructureringen worden 
gekenmerkt door centralisaties met een impact op 
eerstelijns ondersteuning (logistiek, communicatie, de 
figuurlijke “kapstok”) en opvang (na een critical 
incident). De psychosociale belasting is dusdanig 
verhoogd met gevolgen voor het persoonlijke (als 
werknemer) en collectieve (als collega’s onderling) 
welzijn. Welke repetitieve problemen met betrekking 
tot de werkplanning en flexibiliteit leiden tot 
werkverlet? 


Personeelstekorten op operationeel niveau  

Het operationeel kader is onvoldoende voorbereid op 
plotse en tijdelijke tekorten. Dit leidt tot een vicieuze 
cirkel: personeelstekorten zorgen voor een verhoogde 
psychosociale belasting met werkverlet tot gevolg 
waardoor het tekort aan personeel een constante 
wordt. Daarom is een proactief personeelsbeleid een 
must. Het investeren in het beschikken van steeds 
voldoende personeel zal een positief effect hebben, 
niet alleen op vlak van een verminderd werkverzuim 
(door het breken van de vicieuze cirkel) maar vooral 
ook op de dienstverlening en de daaruit vloeiende 
persoonlijke voldoening van de werknemer. Een 
tevreden werknemer is een wandelende 
reclamemascotte voor het bedrijf wat leidt tot een 
productief - én goedkoop - aanwervingsbeleid. 


Welke factoren beïnvloeden “organisatiestress” bij 
het operationeel personeel ten gevolge van een 
verhoogde flexibiliteit? 

Geen mogelijkheid tot telewerk;

Geen glijdende uren of kantooruren, maar 
diensturen die zich als een dagelijkse deadline 
opdringen binnen het organiseren van werk-leven 
evenwicht, bijvoorbeeld kinderopvang: 3x8, 
rijdende dienstroosters, …;

Beperkte mogelijkheid tot deeltijds werken, 
loopbaanonderbrekingen;

Minder comfortabele werkomgeving: naar het 
toilet gaan is voor het rijdend personeel niet 
evident …;


Geen mogelijkheid tot aangepaste diensttijden: 
bvb enkele uren vroeger je dienst beëindigen voor 
persoonlijke boodschappen (bezoek dokter);

Verlofplanning in functie van het gezin vraagt een 
grote dosis geluk.


Welke beleidsfactoren mbt werkplanning creëren 
een verhoogde psychosociale belasting?  

Agressierisico door aard van de job en een 
verminderde eerstelijnsopvang door een 
gecentraliseerd beleid: de gecentraliseerde 
permanenties en diensttabellen kunnen minder en 
minder een eerstelijns ondersteuning of opvang 
garanderen. Er is geen persoonlijk contact meer 
tussen permanenties/diensttabellen en het 
personeel. Dit alles kan leiden tot een verhoogde 
kans op PTSS (Posttraumatisch stressstoornis). 


Verhoogde werkdruk door personeelstekorten. 
Ook hier is het centraliseren van permanenties en 
diensttabellen een zware inschattingsfout 
geweest, de persoonlijke benadering kan niet 
uitgespeeld worden, en dit is niet te wijten aan de 
inzet van de planners. 

 
Voorbeeld 1: Zomer 2018, 7 dagen 
opeenvolgend werken in extreme temperaturen 
(niet geklimatiseerde treinen) ten gevolge 
personeelstekorten


Voorbeeld 2: personeelsleden worden daags 
voordien opgebeld met de vraag om alsnog in te 
springen en een vrije dag in te leveren, of dienen 
daags voordien te bellen of hun verlof alsnog 
toegekend wordt. Dit brengt onzekerheid met 
zich mee met spanningen tot gevolg, niet alleen 
op het werk maar ook in het gezin van het 
personeelslid. 

Gevoel van onmacht: door de driedelige structuur 
Belgische spoorwegen en operationele structuur 
NMBS verloopt de interne communicatie niet naar 
behoren; het operationeel personeelslid ondergaat 
repetitief de confrontatie met de ontevreden klant 
en werkt tussen hamer en aambeeld (hiërarchie – 
klant). 
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Nieuwe tractiewerkplaats 
in Hasselt operationeel in 
de loop van de maand 
oktober 
 
De tractiewerkplaats Hasselt staat in voor het onderhoud 
van elektrische locomotieven en motorstellen. Zij 
onderhouden tevens dieselmotorwagens en de nieuwste 
dubbeldeksrijtuigen. Sedert meer dan 10 jaar worden in de 
tractiewerkplaats van Hasselt de nieuwste generatie 
dubbeldeksrijtuigen van de NMBS onderhouden. Een 
uitbreiding van de werkplaats dringt zich op en wordt 
realiteit.  

De huidige werkplaats was te kort om een volledig stel in 
één keer in de werkplaats te rijden waardoor een resem 
rangeeracties dienden te gebeuren. Per voertuig dat 
onderhouden moest worden liep de rangeertijd op tot 3 
uur. Door het veelvuldig koppelen en ontkoppelen was er 
een verhoogde kans op kans op slechte contacten en 
storingen. 


Bij het toewijzen van de budgetten in 2010 heeft ACOD 
Spoor Limburg onmiddellijk gereageerd op de 
stiefmoederlijke behandeling vanuit Brussel. In 2012 kwam 
er eindelijk schot in de zaak: de oude rangeerbundel en 
dieselopslagtanks werden afgebroken en het terrein werd 
gesaneerd. Maar de werken vielen wederom stil. De 
budgetten waren nog niet rond klonk het toen. 


Dankzij het lobbywerk van ACOD Spoor Limburg bij lokale 
politici, werd de NMBS onder druk gezet om de budgetten 
alsnog goed te keuren.


Begin 2015 werden uiteindelijk de laatste horden genomen 
en kon er gestart worden met de bouw van de werkplaats. 
De plannen die getekend werden door het tekenbureau 
van NMBS Stations te Hasselt werden vergund en 
goedgekeurd door alle instanties. De werkzaamheden 
werden aangevat in mei 2015. ACOD spoor Limburg is 
dan ook verheugd vandaag te kunnen melden dat naast 

de bouw van de nieuwe werkhal, ook een bijkomend 
administratief gebouw opgetrokken werd met een refter 
voor het personeel en verschillende magazijnruimten. 
Daarnaast werd ook een vernieuwing van de 
personeelsparking afgedwongen. Deze werken starten dra 
op. 


De tractiewerkplaats Hasselt staat in voor het periodieke 
onderhoud van rijtuigen en motorstellen. 


De tractiewerkplaats bestaat uit:


๏De tractiewerkplaats (onderhoud van motorstellen, 
motorwagens en rijtuigen)


๏De onderhoudspost van Hasselt en Leuven 
(voornamelijk reinigingswerken)


๏De depannageposten van Hasselt en Leuven (kleine 
herstellingen terwijl de trein halt houdt in de 
stations van Hasselt en Leuven)


TW Hasselt voert jaarlijks meer dan 7 000 interventies uit: 
periodiek onderhoud, herstelling, depannage en reiniging 
van de rijtuigen. 


ACOD spoor Limburg hoopt dat de bouw en 
verbouwingen de toekomst van de Hasseltse werkplaats 
garandeert. We hopen dat de Hasseltse werkplaats kan 
meedingen naar het onderhoud van nieuwe zeer recent 
bestelde M7 dubbeldeksmotorstellen.
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Seniorenwerking ACOD Spoor gewest 
Mechelen succesvol heropgestart 
 
Het nieuwe team van Mechelen, Joseph ‘Joe’ Grieten (gewestelijk 
secretaris) en René Smets (ondersteunend gewestelijk secretaris 
vanuit Leuven), hebben de seniorenwerking in het gewest 
Mechelen nieuw leven ingeblazen. Voormalig gewestelijk secretaris 
Wilfried Bogaert neemt als jong gepensioneerde met veel 
enthousiasme het voorzitterschap op van de werkgroep Senioren. 
De eerste activiteit was alvast een voltreffer. Een mooie Mechelse 
delegatie bracht een begeleid bezoek aan de Brouwerij Het Anker. 
Een bezoek aan een brouwerij als eerste activiteit is zeer toevallig, 
wat kwatongen ook mogen beweren! 



Hoeksteen van de dagelijkse 
syndicale werking 

Comité Preventie en 
Bescherming op het 
Werk (CPBW) 
Gewestelijke Paritaire 
Commissie (GPC) 
Je hoort op de werkvloer vaak verwijzen naar de 
comités PBW en de GPC. Maar wat doen die 
overlegorganen zoal? Wat is hun meerwaarde voor en 
op de werkvloer? We merken dat vele nieuwe 
spoorwegcollega’s niet vertrouwd zijn met de werking 
van de comités PBW en de GPC binnen de Belgische 
Spoorwegen. Een verduidelijking. 

Comité Preventie en Bescherming op het Werk 
(CPBW) 

Een belangrijk aspect van het dagelijks werk is het 
welzijn en de veiligheid van het personeel op de 
werkvloer. Het sociaal overleg hierover is onontbeerlijk 
en vraagt een gestructureerde werking onder de vorm 
van comités waar de vertegenwoordigers van de 
werknemers overleg plegen met de 
vertegenwoordigers van de werkgever. Het 
voorzitterschap wordt van rechtswege verzekerd door 
de werkgever. De secretaris van een comité PBW is de 
preventieadviseur (PA) die tevens technisch raadgever 
is. De arbeidsgeneesheer woont eveneens de 
vergadering bij als technisch raadgever. Beide partijen 
kunnen zich bovendien voor bepaalde agendapunten 
laten vergezellen door een technisch raadgever die de 
vergadering dient te verlaten na behandeling van het 
betrokken agendapunt.


Elke werkzetel heeft een comité PBW, verspreid over 
de districten. Op nationaal niveau zijn er 
overkoepelende bedrijfscomités PBW die de nationale 
punten rond veiligheid en welzijn bespreken en 
opvolgen. Er is tevens een Nationale Commissie PBW 
die bij hoogdringendheid samenkomt voor ernstige 
incidenten en arbeidsongevallen, zeker wanneer er 
dodelijke slachtoffers te betreuren valt. Ook de 
betrokken comités PBW komen uitzonderlijk samen bij 
dodelijke gevolgen van een ongeval, alsook wanneer 
een werknemer 30 dagen of meer dagen werkverlet 
heeft ten gevolge van een arbeidsongeval.


De taken van een comité PBW zijn bij wet bepaald 
alsook het begrip ‘welzijn’. Het begrip ‘welzijn’ omvat 
het geheel van factoren met betrekking tot de 
werkomstandigheden waarin het dagelijks werk wordt 
verricht: de arbeidsveiligheid, de bescherming van de 
gezondheid van de werknemer op het werk, de 

psychosociale belasting die veroorzaakt wordt door 
het werk, de ergonomie, de arbeidshygiëne, de 
verfraaiing van de arbeidsplaatsen en de maatregelen 
van de onderneming inzake het leefmilieu. 


De voornaamste taak van het comité PBW is het 
welzijn van de werknemers te bestendigen en 
verbeteren met alle mogelijke middelen en het 
proactief opsporen van zaken die dit zouden 
belemmeren. Het comité brengt tevens advies uit 
omtrent voorstellen en maatregelen die rechtstreeks of 
onrechtstreeks het welzijn en de veiligheid kunnen 
beïnvloeden. Dit kan gaan van de keuze, aankoop en 
onderhoud van persoonlijke en collectieve 
beschermmiddelen als elke aanpassing van de 
werkvoorwaarden om beroepsvermoeidheid te 
voorkomen. Het comité spoort en onderzoekt elke 
risico op dat de veiligheid, de hygiëne of de 
gezondheid kan schaden en stelt middelen voor om 
deze te verhelpen. Het comité bezoekt bovendien 
periodiek de verschillende werkzetels om de 
werkomstandigheden ter plaatse waar te nemen. 


Het is dan ook van belang dat welke werknemer 
mogelijke risicofactoren op de werkvloer zo snel 
mogelijk meldt aan zijn onmiddellijke chef en een lid 
van het comité. 


Gewestelijke Paritaire Commissie (GPC) 

De GPC (per district) kan je vergelijken met een 
ondernemingsraad en bestaat uit drie kamers die 
bevolkt worden met de vertegenwoordigers van de 
syndicale organisaties en de vertegenwoordigers van 
de drie vennootschappen. De GPC’s hebben volgende 
bevoegdheden:


➡ onderzoeken van de voorstellen en 
bezwaren van het personeel betreffende de 
regeling van de arbeid en de verbetering van 
de productie;


➡ uitbrengen van advies over alle 
vraagstukken betreffende de werkregeling, 
telkens die door de bevoegde gewestelijke 
overheid worden voorgelegd, met inbegrip van 
de vraagstukken die voor het personeel;


➡ onrechtstreeks van belang kunnen zijn, 
met uitzondering van welzijn op het werk;


➡ onderzoeken van de kwesties met 
betrekking tot mobiliteit van het personeel 
tussen Infrabel, NMBS en HR Rail alsook de 
hertoewijzing en herbenuttiging van 
beschikbare personeelsleden;


➡ de bevoegdheden inzake sociale werken 
die ingevolge het Statuut van het personeel  
worden toegekend.


(lees verder pagina 7)
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De gewestelijke paritaire commissies brengen verder 
advies uit over de kwesties die hen worden 
voorgelegd door de vennootschappen. De 
vraagstukken betreffende de werkregeling, behalve in 
de gevallen bepaald in de wet, de 
personeelsreglementering of het personeelsstatuut, 
moeten hen niet vooraf worden voorgelegd. De 
kwesties van algemene aard en de beginselkwesties 
vallen onder de bevoegdheid van de Nationale 
Paritaire Commissie.


De leden van de gewestelijke paritaire commissies 
mogen zich, in bepaalde bijzondere gevallen waarin 
de aanwezigheid van een specialist gerechtvaardigd 

is, door een technisch raadgever laten bijstaan. 
Daarnaast kunnen de vertegenwoordigers van het 
personeel die verkozen zijn via sociale verkiezingen, 
zich laten bijstaan door vrijgestelden van de syndicale 
organisatie waartoe ze behoren.


Verantwoordelijkheidsgevoel 

Onze militanten die een mandaat hebben in een 
comité PBW of GPC doen dus belangrijk werk en 
doen dit vooral uit een verantwoordelijkheidsgevoel 
naar de collega’s toe. Ze volgen syndicale vormingen 
om hun taak zo goed mogelijk uit te voeren. 
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Administratieve 
boetes. Wat met de 
privacy van 
betrokken 
personeelsleden?  
Met de nieuwe wet op de politie van de 
spoorwegen zullen gemandateerde 
spoorwegbedienden “administratieve boetes” 
kunnen uitschrijven. Deze nieuwe wet is van 
toepassing vanaf 1 november en zal de NMBS 
toelaten overtreders op het spoorwegdomein 
efficiënter (sneller en beter) te bestraffen. Er zijn 
echter neveneffecten bij het invoeren van de 
administratieve boetes: gemandateerde 
personeelsleden die vaststellingen mogen doen, 
zullen een naamkaartje moeten dragen en in 
bezit zijn van een legitimatiekaart dat voorgelegd 
dient te worden.  

In de wet worden twee “rollen” bepaald: 

a) De vaststellende beambten

b) De bestraffende beambten


De vaststellende beambten kunnen zijn: 

a) Treinbegeleiders die de geldigheid van de 
vervoerbewijzen controleren en optreden 
ingeval van overlast die de veiligheid in het 
gedrang brengen;


b) Securail-agenten met huidige bevoegdheden;

c) Perronpersoneel (o/stch) zullen eveneens 

bepaalde inbreuken kunnen vaststellen 
(betrokken personeel zal hiervoor een opleiding 
volgen in 2019).


De bestraffende beambten zullen bij weigering van 
een minnelijke schikking door de overtreder, de 
uiteindelijke administratieve boete uitschrijven en 
opleggen. De bestraffende beambten werken bij de 
juridische dienst van de NMBS.


De belangrijkste impact is de identificatie van de 
betrokken personeelsleden door middel van een 
legitimatiekaart en een nominatieve badge. Dit wordt 
bepaald en opgelegd door de wet.


De nominatieve badge geeft de familienaam en het 
initiaal van de voornaam weer en dient zichtbaar 
gedragen te worden. 


ACOD Spoor heeft gevraagd om een alternatief 
hiervoor uit te werken door middel van een nummer, 
niet het identificatienummer, maar het nummer van 
de ZIFA-tang bijvoorbeeld. Dit werd in eerste 
instantie geweigerd door het ministerie verwijzend 
naar de opgestelde wetteksten. We kijken ook na of 
de wettelijke wijzigingen geen impact hebben op de 
arbeidsvoorwaarden wat vervolgens moet 
onderhandeld worden op paritair niveau.   


We vragen duidelijkheid over de administratieve 
afhandeling van de administratieve boetes: zal 
bijvoorbeeld de naam van de vaststellende beambte 
ook vermeld worden? Hoe kunnen we de 
persoonlijke levenssfeer van betrokken 
personeelsleden vrijwaren van ongepast gedrag 
door de overtreders? Zal de werkgever alle 
juridische mogelijkheden gebruiken om de 
werknemer hiervoor te beschermen?


Op vraag van ACOD Spoor is er volgende week 
maandag (22 oktober) een overleg met de directie. 


Meer info volgt. 
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'Hoffelijkheid in de 
trein realiseer je best 
via een goed werkend 
openbaar vervoer'  
KNACK-opiniestuk - ‘De spoorwegen verbinden 
mensen, maar broodnodige investeringen blijven 
achterwege', schrijft Gunther Blauwens van 
ACOD Spoor in een pleidooi voor meer 
hoffelijkheid op de trein. 

Spoorwegpersoneel en treinreizigers worden nog te 
vaak geconfronteerd met agressie en ongepast 
gedrag. Zelf ben ik in 1998 slachtoffer geweest van 
een zware agressie. Ik herinner me er nog elk detail 
van, vooral mijn verontwaardiging en gevoel van 
machteloosheid. Fysieke letsels verdwijnen. 
Gevoelens blijven. De wereld draait verder.


De verontwaardiging heb ik omgezet in positieve 
energie en gedrevenheid om mijn gevoel van 
machteloosheid weg te werken. Ik hoop dat elke 
slachtoffer van fysieke en psychologische agressie 
diezelfde omschakeling kan maken. Slachtoffers 
moeten begeleid worden. Een grote pluim aan alle 
vrijwilligers die hun collega's opvangen na een 
fysieke of verbale agressie. De naaste dierbaren van 
slachtoffers moeten eveneens gehoord worden. De 
impact op het gezinsleven van de slachtoffer wordt 
onbewust vergeten.


Daden van ongepast en misdadig gedrag moeten 
naast een gerechtelijke en resultaatgerichte 
vervolging ook preventief gecounterd worden. Het 
heeft geen zin om enkel de focus te leggen op de 
gevolgen, ook de oorzaken moeten aangepakt 
worden. Sinds de komst van de nieuwe CEO zijn er 
belangrijke agressiegevoelige schakels 
uitgeschakeld: de vertrekprocedure, en op termijn 
de invulpassen. Een resem andere acties wordt 
ondertussen besproken op het sociaal overleg. Het 
spoorwegpersoneel wordt hierover via de syndicale 
en bedrijfskanalen op de hoogte gehouden.


Het personeel voelt zich te weinig ondersteund; een 
manke communicatiedoorstroming en een chronisch 
personeelstekort vergen veel geduld en flexibiliteit. 
De onmacht om een maximale dienstverlening te 
garanderen aan de reizigers, is een dagelijkse bron 
van frustratie. Frustratie die ook bij reizigers leeft. 
Voldoende bezetting van operationele diensten en 
veiligheidsdiensten is broodnodig om niet alleen 
agressie en ongepast gedrag te bekampen op een 
preventieve manier, maar ook om de klant een 
maximale dienstverlening te garanderen. Van de 
spoorwegen opnieuw één bedrijf maken, zou 
hiervoor al een stap in de goede richting zijn.


Bij agressie op de trein denken velen meteen aan 
zwartrijden, maar het probleem gaat veel verder dan 
mensen die betrapt worden zonder geldig 
vervoersbewijs. De trein is een barometer van onze 
samenleving. En die barometer geeft veel druk aan, 
zowel bij het personeel als bij de treingebruikers. De 
opgelegde besparingspolitiek van de regering bij de 
Belgische spoorwegen is zichtbaar en voelbaar, in 
trein en station. 


Er is minder personeel en een minimale 
dienstverlening, niet alleen bij stakingen.

Terwijl ministers doodleuk verklaren dat er te veel 
personeel is bij de spoorweg, zijn er 
personeelsleden die een verlofaanvraag van drie 
maanden op voorhand geweigerd zien. Maar niet 
alleen bij de spoorwegen is dit te merken, ook bij 
andere bedrijven is de prestatiedruk verhoogd. Het 
refentiekader van de Wetstraat 16 is dit van het 
koffiesalon in de Warande. Wanneer komt er een 
regering die durft te investering in voldoende 
personeel en in de samenleving. De trein is de 
samenleving. De spoorwegen verbinden mensen, 
maar broodnodige investeringen blijven achterwege.


Zijn we dan verbaasd dat kopjes overkoken, of die 
ene druppel de emmer doet overlopen? Dat het 
minste geschil escaleert? Waarom zou je de kunst 
van hoffelijkheid bewandelen als vulgair en 
provocerend taalgebruik succesvol beloond wordt? 
Welke boodschap geven we aan jongere generaties 
die nood hebben aan persoonlijke voorbeelden? Het 
is steeds de schuld van iemand anders, zo lijkt het 
wel.


Het is tijd om hier een vuist tegen te maken. Een 
hoffelijke vuist. En laat ons beginnen op straat, in 
het station, de trein, bus en tram. En dat soort 
hoffelijkheid realiseer je best via een goed werkend 
openbaar vervoer. 


De NMBS zou haar hoffelijkheidscampagne nieuw 
leven kunnen inblazen met koffie en croissants in het 
station. Een ideaal moment om het 
spoorwegpersoneel met de reizigers in contact te 
brengen, én reizigers mét reizigers.


Daar kan je best vroeg genoeg mee beginnen. De 
NMBS kan ook hier een positieve rol spelen door 
slachtoffers van agressie te begeleiden om als 
spreker voor de klas te staan. De confrontatie met 
slachtoffers doet scholieren inzien dat wangedrag in 
de trein en daarbuiten alleen maar menselijk leed 
veroorzaakt. De spoorwegbediende is meer dan een 
uniform. In Nederland bestaat dit project - 
luisteris.com - al een tijd, en met succes trouwens. 
Een geslaagde investering want jongeren solliciteren 
later zelfs bij de spoorwegen. We kunnen de 
spreekbeurten ook verplaatsen naar het meer 
volwassen verenigingsleven. 




Ken Uw Spoorweggeschiedenis 

DE KUS-VRAAG! 
Ons nationaal spoorwegmuseum “Train 
World” slaat gedurende 4 maanden 
de handen in elkaar met een bekend 
speelgoedproducent.  

Welk speelgoedproducent?  

a) PlayMobil  
b) Lego 
c) Marklin 

Stuur je antwoord op volgend adres 
deklapper@acod.be met als onderwerp 
van je mail: KUS-antwoord. Ten laatste 
voor 1 november 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? 
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


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 Saskia Crauwels uit 
als winnaar. 


Gefeliciteerd!

Het juiste antwoord is (c
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Herwaardering 
filière “sporen” 
 
In de paritaire werkgroep “sporen” van 12 
september werden bepaalde punten besproken in 
functie van de herwaardering van de filière 
“sporen”. Een betere verloning en het invoeren 
van een wachtdiensttoelage. 


De voorbije jaren hebben de personeelsleden meer 
taken en verantwoordelijkheden gekregen. Een 
correctie naar de verloning dringt zich dan ook op. 
Voorgaande onderhandelingen werden niet succesvol 
afgerond. We hopen dat deze poging meer succes 
heeft. 


Er werd een speciaal uitgelicht voorstel 
gepresenteerd. De gespecialiseerde vakbediende 
sporen (GVS) zou de mogelijkheid geboden worden 
om deel te nemen aan een examen voor GVS* (rang 7) 
of GVS** (rang 6). Ook de baas vakbediende sporen 
(BVS) zou de mogelijkheid krijgen om GVS** te 
worden. De vakbedienden sporen (VBS) die niet 
slagen voor de overgangsproef voor GVS krijgen een 
premieverhoging van 20 %.


De verplaatsingen in het binnenland zouden verhoogd 
worden door de aanpassing van de toekennings-
voorwaarden. De financiering hiervan gebeurt door de 
afschaffing van de toelage van speciale werken. De 
zaterdagvergoeding zou eveneens verhoogd worden.


Volgende voorwaarden werden hiervoor aangebracht:


• De toelage voor onderhoud/vernieuwing van de 
infrastructuur, de vergoedingen voor speciale 
werken en de toelagen voor het toezicht op de 

aanbestede werken en voor de laswerk-
zaamheden op het spoor worden hervormd;


• Er zou een verhoogde zaterdagvergoeding en een 
verplaatsingsvergoeding toegekend worden;


• Het personeel van de filière sporen gaan van 
“regelmatige dienst” naar “onregelmatige dienst”.


De wachtdiensten worden momenteel georganiseerd 
op basis van vrijwilligheid. Dit geeft in bepaalde 
arrondissementen problemen. In functie hiervan stelt 
men voor om de polyvalentietoelage en de toelage 
voor hulpverlening af te schaffen en daartegenover 
een volwaardige wachtdiensttoelage in te voeren.


Een interventietoelage wordt gelinkt aan de duurtijd 
van de interventie:

• Tussenkomst op het terrein: minstens 4 keer het 

uurloon. 

• Tussenkomst thuis: minstens 2 keer het uurloon 

tijdens de week en 3 keer het uurloon tijdens het 
weekend.


De wachtdiensten zouden uitgebreid worden naar:

• Sporen (technici – TOS)

• Onderzoekers I-TMS (R3)

• I-AM (ingenieurs I-AM per …)


Indien er vanuit vrijwillige basis niet de nodige 
medewerkers bereikt wordt, zouden de 
interventiediensten opgelegd kunnen worden.


Er volgen nog overlegmomenten om een evenwichtig 
akkoord af te sluiten. Jullie feedback is meer dan 
welkom bij onze militanten en gewestelijke 
secretarissen.
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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? 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

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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