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Er zijn zoveel kandidaten dat het moeilijk is om ze één 
voor één voor te stellen. U kent ze ongetwijfeld vanop 
de werkvloer beter dan wijzelf. Daarom spreken we 
over “de militant”. Op onze eerste affiche hebben we 
een doelman voorgesteld als militant. Let wel: die 
doelman kan natuurlijk ook een doelvrouw zijn!

Waarom een doelman? Herinner je je de winning-goal 
van onze Rode Duivels tegen Japan op de 
wereldbeker in de allerlaatste minuut? Dat moment 
staat in ons collectief geheugen gegrift, onze 
kleinkinderen zullen het tot vervelens toe moeten 
aanhoren. 

Het begon bij de keeper en eindigde via verschillende 
veldspelers in de goal van de tegenstander. De meest 
individuele speler op het veld, de keeper, gaf de bal op 
het juiste moment aan de juiste persoon en door het 

collectieve samenspel van zijn medematen werd een 
historisch moment vastgelegd. Wel, ook dit is 
militantenwerk. 

Een voetbalpremie krijgen onze militanten niet. Maar 
een flinke schouderklop en uw steun in het stemhokje 
maakt veel goed. 

“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 regeringspartijen N-VA en O-VLD 
hebben een wetsvoorstel ingediend om 
de 2/3 meerderheid in de nationale 
paritaire commissie van de Belgische 
spoorwegen om te zetten in de helft 
plus 1 meerderheid. Hierdoor kunnen de 
sociale verworvenheden in het statuut 
onderuit gehaald worden. Het voorstel 
werd in de Commissie Infrastructuur van 
De Kamer besproken en tot aan de 
volgende federale verkiezingen - mei 
2019 -  in de “frigo” gezet… Wellicht 
vanuit strategische en electorale 
belangen… We blijven waakzaam! 

SPOORWEGJOB 

https://www.despoorwegenwervenaan.be 
Een site om te ontdekken en je persoonlijke 
vriendenkring te helpen aan een spoorweg-
job! Er zijn verschillende jobdays en infoses-
sies, zowel bij NMBS als INFRABEL. 
Studenten vinden eveneens vakantiejobs. Te 
bezoeken op regelmatige basis! 
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MISSIE& 
    VISIE 
  In aanloop naar de sociale verkiezingen hebben 
we beslist om een “Missie & Visie” op te stellen. 
De verjonging binnen de Belgische spoorwegen 
is volop aan de gang, we juichen dit toe! 
Tegelijkertijd stellen we vast dat vele jonge en 
nieuwe medewerkers geen syndicale achtergrond 
hebben of enige historische notie over de rol van 
onze vakbond binnen de Belgische spoorwegen. 
Onze Missie & Visie moet daarin een “kapstok” 
zijn, zowel voor de jongere als de minder jonge 
collega’s. Ook voor onze militanten is dit een 
steunpilaar. Niets is zo belangrijk dan te weten 
waar je organisatie voor staat. Het is als een 
supporter van een voetbalclub. De supporter van 
Club kent heel goed de verschillen met Cercle, en 
dat geldt zeker ook andersom. Onze Missie & 
Visie werd voorgesteld in alle gewesten en na 
aftoetsing met de militanten finaal afgerond. We 
stellen ze graag aan u voor.  

Onze syndicale boodschap luidt als volgt: 

Dagelijks in de weer voor de veiligheid, zekerheid en 
waardigheid van het spoorweg-personeel. Ons 
engagement: een maximale dienstverlening voor 
de treingebruikers.


Veiligheid 

•Een veilige werkplaats en werkbaar werk voor 
elke werknemer

•De detectie, registratie en oplossing van 
problemen op de werkvloer is dé prioriteit van 
onze afgevaardigden

•Het Comité voor Preventie en Bescherming 
op het Werk (PBW) is de hoeksteen in de 
uitbouw van een doeltreffend veiligheids- en 
welzijnsbeleid


Zekerheid 

•Wij staan garant voor de werkzekerheid van alle 
werknemers en ijveren voor een maximale en 
statutaire tewerkstelling


•Als nationale vakbond blijven wij wegen op het 
sociaal overleg


•Het spoor is een unieke publieke dienst, 
onmisbaar in een duurzame samenleving


Waardigheid 

•Wij zijn één familie! Collegialiteit en 
hulpvaardigheid zorgen voor een aangename 
werkomgeving

•Solidariteit en respect tussen werknemers van 
alle beroepscategorieën is de basis van ons 
succes


•De ondersteuning van leden en de vorming 
van afgevaardigden bestendigt onze syndicale en 
democratische werking


De affiche 

We kozen voor Stonehenge als affiche om onze 
Missie & Visie te onderstrepen. Stonehenge 
symboliseert een monumentale en oeroude kracht en 
draagt een historische mysterie met zich mee. De 
stenen vormen een cirkel van verbondenheid. 
Generaties verdwijnen, generaties nemen het over. De 
kracht en mysterie blijven bestaan, met de 
verbondheid als rode draad. 
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Veilig sporen,  
jouw toekomst!  
Onze programmapunten 
Veiligheid boven alles

Veiligheid mag nooit in twijfel genomen worden. 
Twijfel is immers de motor van de mislukking. ACOD 
Spoor streeft naar een zo maximaal mogelijke 
veiligheidscultuur, de veiligheid primeert boven alles. 
Besparen op veiligheid kan niet! De PBW is een 
belangrijke factor in het bestendigen van de veiligheid 
op de werkvloer. De ervaringen van de werkvloer 
moeten vlekkeloos doorstromen naar het overleg.  
Niet alleen om te bespreken wat de gevolgen zijn van 
een veiligheidsprobleem, maar vooral ook om de 
oorzaken te benoemen van een veiligheidsprobleem. 
Preventie is een belangrijke schakel én cruciaal. 


Opleiding is een must

Opleiden betekent investeren in mensen en 
garandeert een persoonlijke voldoening in de job. Een 
maximale dienstverlening, zowel naar de klant als de 
collega’s toe, kan enkel verleend worden mits 
investeringen in opleidingen. Een volwaardige 
opleiding voorziet de spoorwegman en -vrouw van 
een steunpilaar doorheen de loopbaan wat de 
zelfzekerheid en het persoonlijk welzijn bevordert. 
Zeker zijn in je job, maakt deze beheersbaar. 


Waardigheid is elementair

Respect op de werkvloer is een absolute prioriteit, 
zowel vanuit de hiërarchie als onder de collega’s. De 
persoonlijke waardigheid mag niet ondermijnd 
worden. We willen teambuilding op de werkvloer. 


Personeelsleden die geconfronteerd kunnen worden 
met verbale en fysieke agressie moeten niet alleen 
van dichtbij ondersteund worden, maar moeten ook 
mentaal gesterkt worden door middel van gerichte 
opleidingen. 


De werkomgeving moet overal aangenaam zijn: 
kantoor, station, atelier, sporen, trein. Ergonomie en 
netheid zijn noodzakelijkheden. Niet alleen netheid op 
kantoor of station, maar ook in de trein. Dat geldt ook 
voor de sanitaire voorzieningen. We vragen specifiek 
aandacht voor de sanitaire voorzieningen in de trein 
en op spoorwerven. En wat is er mis met verse soep 
in de winter en koele dranken in de zomer voor 
mensen die buiten werken?   


Maar we ijveren ook voor een sluitend preventiebeleid 
rond asbest en chroom, een goedwerkend hitteplan 
en een personeelsbeleid die naam waardig. 


Werkbaar werk is een topprioriteit

Het credo “alles moet en zal efficiënt zijn” wordt te 
pas en te onpas gebruikt. Efficiëntie gaat blijkbaar 
enkel samen met personeelsbesparingen en 
centralisaties. Dat geldt ook voor de opgelegde 
besparingen vanuit de regering. 


De gevolgen hiervan hebben een impact op de werk-
leven balans. Het combineren van werk en gezin is 
moeilijker dan voordien. De opgelegde druk leidt tot 
burn outs, frustraties, depressies en radeloosheid. 
Velen trachten dit te compenseren door het opnemen 
van loopbaanonderbreking of tijdskrediet. Deze 
“compensaties” hebben dan weer invloed op je 
loopbaan en pensioen. Veelal zijn het de vrouwelijke 
werknemers die hierdoor getroffen worden. 


De verhoging van de pensioenleeftijd is bovendien 
een maatregel die genomen werd zonder na te 
denken over hoe je het werk werkbaar houdt. Het 
groeiend aantal zieke werknemers in België is zeer 
verontrustend. Vooral oudere werknemers moeten 
vroeger stoppen met werken omwille van depressie, 
burn-out en ziekten van het bewegingsapparaat 
(gewrichten, spieren, rug ...). Voor te veel mensen is 
hun werk onwerkbaar.


Het debat over werkbaarheid raakt aan fundamentele 
verhoudingen. Hoe verdelen we het werk, de werktijd 
en de inkomens? Hoe gaan we om met nachtarbeid, 
shiften en onregelmatige diensturen? Hoe kunnen we 
het werk zo goed mogelijk humaniseren? 


De comités moeten hierop blijven hameren. 


De affiche 

De iets minder jonge medewerker herkent 
ongetwijfeld het BRT-testbeeld (vroegere VRT). 
Dankzij dit testbeeld kon de thuiskijker kijken of het 
beeld mooi scherp en afgelijnd was. Vele mensen 
waren immers nog afhankelijk van de antenne, de 
kabel was in die tijd nog geen algemeen verschijnsel 
in de huiskamer. Dit is ook zo met de opdrachten van 
PBW. Vaak moeten nieuwe werkmethodes en 
werktuigen vooraf getest worden vooraleer ze effectief 
gebruikt worden. Het is van belang dat deze 
beslissingen in een comité genomen worden op basis 
van risico-analyses en na proefondervindelijk gebruik 
van testers. Het testbeeld is eigenlijk het comité PBW.  
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Ken Uw Spoorweggeschiedenis 

DE KUS-VRAAG! 
ACOD Spoor heeft vier 
programmapunten voor de sociale 
verkiezingen. Hieronder worden vijf 
punten aangehaald. Dewelke behoort 
niet tot onze vier programmapunten? 

a) Veiligheid 
b) Werkbaar werk 
c) Opleiding 
d) Waardigheid 
e) Minder preventieadviseurs 

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


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 Andy Jans 
(Technicus Elektromecanicien, Infrabel) uit Zonhoven 
als winnaar. 


Gefeliciteerd!

Het juiste antwoord is (b



 

De rode 
draad 
van 
ACOD 
Spoor? 
De sociale verkiezingen gaan niet alleen over de 
comités PBW en de gewestelijke paritaire 
commissies, ook de fundamenten van onze 
syndicale werking en toekomstbeeld van de 
Belgische spoorwegen worden ermee bepaald.  
Onze rode draad: eenheid binnen en buiten de 
Belgische spoorwegen. De spoorwegen 
verbinden mensen! 

Elke beroepscategorie bij de Belgische spoorwegen 
heeft haar eigen specifieke werkomgeving en de 
daaraan verbonden problemen. Maar er zijn ook 
gemeenschappelijke problemen. We denken hierbij 
aan de stijgende werkdruk ten gevolge 
personeelstekorten en bijkomende taken om 
afgeschafte diensten op te vangen. 


De komende liberalisering van de spoorwegen maakt 
dat de werkdruk stijgt, dat er bespaard wordt in 
personeelsbezetting en er een doorgedreven 
centralisatie van diensten en werkzetels uitgevoerd 
wordt. Al deze maatregelen zijn in functie van de 
concurrentie. Een unfaire concurrentie. We zien in de 

private sector dat werknemers ronduit uitgebuit 
worden (Ryanair, transportsector en sociale dumping, 
aviapartner, ...). Het zijn dergelijke private operatoren 
en diensten waarmee we in de toekomst de – 
oneerlijke - concurrentie moeten aangaan. 


De winsten van de beconcurrerende aandeelhouders 
worden dusdanig betaald door de werknemers van 
diezelfde beconcurrerende ondernemingen. Als 
socialistische vakbond verzetten we ons tegen deze 
neoliberale handelspraktijken, ook al worden we 
geconfronteerd met een politieke tendens waar de 
arrogantie van de heersende macht elke vorm van 
een waardig sociaal overleg negeert. 


In deze context is het belangrijk dat we aan één zeel 
trekken over de bedrijfs- en vakbondsgrenzen heen. 
ACOD Spoor behoort tot de ABVV-familie waardoor 
we in man- én vrouwkracht een sterke vuist kunnen 
maken: de werknemers van de Belgische 
spoorwegen staan zij aan zij aan de werknemers in 
de private sector. Samen sterk! 


Eenheid is de rode draad binnen onze 
vakbondswerking. De splitsing van Belgische 
spoorwegen is een miskleun. We blijven streven naar 
een eenheid van de Belgische spoorwegen, niet 
alleen om een maximale dienstverlening te 
garanderen naar de bevolking toe, maar ook om de 
eenheid en de collegialiteit van het 
spoorwegpersoneel te bewaren en de interne 
dienstverlening te maximaliseren. 


Van deze rode draad wijken we nooit af. Principes 
zijn belangrijker dan opportuniteiten ten koste van 
anderen. 
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Voor welke paritaire 
organen zijn er sociale 
verkiezingen? 
Met de sociale verkiezingen in december 2018 kiezen 
we onze vertegenwoordigers in de comités PBW 
(Preventie en Bescherming op het Werk) en de 
Gewestelijke Paritaire Commissies (één per district).  

De comités PBW (regionaal) en bedrijfscomités 
PBW (nationaal) waken over het welzijn op het werk 
met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden waarin 
het werk wordt uitgevoerd. Volgende factoren spelen 
een rol:


1.Veiligheid op het werk

2.De bescherming van de gezondheid van de 
werknemer

3.De psychosociale belasting veroorzaakt door 
het werk

4.De ergonomie

5.De arbeidshygiëne

6.De verfraaiing van de werkplaatsen

7.De door het bedrijf getroffen 
milieumaatregelen


Kortom: Welzijn op het werk betekent dat je in alle 
veiligheid je werk kan uitvoeren, in een gezonde, 
aangename en hygiënische omgeving, zonder zware 
mentale of fysieke belasting, met een zo laag mogelijk 
risico op een arbeidsongeval of beroepsziekte en 
zonder het milieu te belasten. 

De Gewestelijke Paritaire Commissie (per district) 
kan je vergelijken met een ondernemingsraad en 
bestaat uit drie kamers die bevolkt worden door 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.


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 vallen onder de 
bevoegdheid van de Nationale Paritaire Commissie.
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ACOD Spoor proudly 
presents…  
ACOD Spoor heeft een klein beetje geschiedenis geschreven 
door als een bescheiden syndicale sector een filmpje uit te 
werken, op te nemen en het vervolgens met veel fierheid op 
het net los te laten: “De vakbond, 150 jaar cool!” 

In tijden dat vakbonden onder vuur worden genomen door 
politieke en economische machthebbers met een neoliberale 
en nationalistische inslag, is het meer dan ooit nodig om te 
duiden waar de vakbond voor staat, zowel in het verleden, 
vandaag als in de toekomst.  

Het twistgedrag van de huidige machthebbers is niet meer 
onschuldig, maar ronduit gevaarlijk. We stellen vast dat het  

gewone volk – u en ik – bewust tegen elkaar wordt 
opgezet. We leven in een samenleving waar mensen 
die opkomen voor de minderbedeelden awoert 
krijgen en zij die opkomen voor de (zeer) goed 
bedeelden een oorverdovend applaus. En ja, ook in 
het stemhokje. Mensen tegen elkaar opzetten is nu 
eenmaal gemakkelijker dan ze te verbinden. De 
softies worden beloond. De durvers niet. 

De militanten en leden van ACOD Spoor zijn durvers 
en kiezen er ongetwijfeld voor om een positieve 
boodschap uit te dragen. We hebben die boodschap 
verwerkt in een filmpje, hier te bekijken: http://acod-
spoor.be/clip/film.mp4 



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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http://acod-spoor.be/clip/film.mp4 


