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DE “LIBERALISERING”

KLAPPER
EEN DOORGEDREVEN 
GELIBERALISEERDE EN 
GEPRIVATISEERDE SPOORWEGEN 
IN BUITENLANDSE HANDEN

EEN OPENBARE SPOORWEGEN 
IN BELGISCHE HANDEN?

  OF
WELK SPOOR (VER)KIEZEN WE?



 

“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” CIJFERS & LETTERS 
In 2018 heeft de NMBS 244 miljoen reizigers 
vervoerd en 100 miljoen kilometers afgelegd!  

Welke bedrijfswagens doen beter?  

En toch: de regering Michel-De Wever I heeft 
jaarlijks € 4 miljard “geïnvesteerd” in bedrijfs-
wagens door middel van fiscale kortingen en € 3 
miljard bespaard bij de Belgische spoorwegen. 

Het gevolg hiervan is fileleed dat bovendien een 
economische stilstand van € 8 miljard veroorzaakt 
(cijfers OESO en VBO) en het klimaat verder naar 
de verdoemenis helpt. Milieuvervuiling brengt 
bovendien extra gezondheidskosten met zich mee. 

In de periode 2017-2019 wordt er daarentegen 
ongeveer € 10 miljard gespendeerd aan de 
Brusselse ring en de Oosterweelverbinding. 

Welke mobiliteitsvisie heeft Michel-De Wever I?  
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Welk spoor* 
(ver)kiezen we? 
(*openbaar of geprivatiseerd?) 
De volgende regering zal beslissen over de 
toekomst van de Belgische spoorwegen, haar 
werknemers en de reizigers. Gaan de Belgische 
spoorwegen als historische spoorwegpioniers op 
het vasteland een openbaar bedrijf blijven in 
handen van de Belgische belastingbetaler of gaan 
ze de Britse richting op: een doorgedreven 
geliberaliseerde en geprivatiseerde spoorwegen in 
handen van buitenlandse overheden en 
multinationals?  

De liberalisering is een feit. Er kan evenwel een 
“Direct Award” toegekend worden aan de 
historische spoorwegondernemer om gedurende 
10 jaar de exclusiviteit te behouden van openbare 
spoorwegdienst. Opgelet, private ondernemers 
kunnen in de nabije toekomst toestemming 
krijgen treinen in te leggen op ons net. 


Het is daarom van groot belang dat de Belgische 
overheid, naast het snel toekennen van de “Direct 
Award”, volop investeert in de spoorwegen als 
openbaar vervoer met de focus op vijf noden: een 

veilig, comfortabel, betaalbaar en toegankelijk 
spoor met respect voor het klimaat! 


De liberalisering is voor bepaalde politici helaas 
ook een reden om op termijn te privatiseren. 
Diezelfde politici sturen vertegenwoordigers naar 
de Raden van Bestuur van de Belgische 
spoorwegen om vooral niet te werken aan een 
goedwerkende spoorwegen, maar eerder om de 
spoorwegen onwerkbaar te maken en zodoende 
de roep naar privatisering in de publieke opinie te 
stimuleren. De voorbije regering heeft vooral niet 
geïnvesteerd in de Belgische spoorwegen. Er 
werden onrealistische besparingen opgelegd die 
indirect doorgerekend werden naar het personeel: 
centraliseringen, personeelstekorten, verminderde 
dienstverlening in het station en op het perron. 


De beleidspartijen komen in verkiezingstijd  
slechts met één trofee naar buiten wanneer het 
gaat over de spoorwegen: de minimale 
dienstverlening. Diezelfde minimale dienst-
verlening symboliseert niet enkel het inperken van 
syndicale vrijheden, maar in feite ook het resultaat 
van hun besparingen.  
 
In deze De Klapper gaan we “outside the box” en 
kijken we naar de Britse spoortoestand: een 
spoorramp. Laat ons hopen dat we samen met de 
reizigers een ander spoor (ver)kiezen!
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De Britten zijn het 
spoor bijster en 
kiezen massaal voor 
de auto 
 
We lazen in De Standaard (02/05) dat alleen 
Britten langer in de file staan dan Belgen. Dit is 
niet verwonderlijk. De Britse spoorwegen zijn 
reeds twee decennia geliberaliseerd en 
geprivatiseerd. Niet alleen de tarieven zijn 
verhoogd (3x duurder dan in België), ook het 
aanbod en de dienstverlening zijn verminderd. In 
de UK heeft de stomme film “The Great Train 
Robbery” een actuele betekenis: de 
belastingbetaler betaalt meer voor veel minder 
spoorwegen. De Britse pendelaar wordt elke dag 
bestolen. 

De Britse pendelaar spendeert gemiddeld 14% 
van zijn maandloon aan een spoorabonnement 
(Duitsland 3%, Frankrijk 2%). Britse pendelaars 
wonen immers zeer ver van hun werk gezien de 
onbetaalbaarheid van huisvesting in grote steden. 
Met andere woorden, je bent niet voldoende 
vermogend om een huis dichtbij je werk te kopen 
en je moet er bovenop een stevige duit bovenop 
neerleggen om te pendelen naar je werk. In de UK 
spreekt men dan ook over “transport poverty”. In 
januari van dit jaar werden de tarieven nog ééns 
met 3,1% verhoogd terwijl de waarderingscijfers 
het laagst waren sinds 2007. De treintarieven 
stijgen bovendien sneller dan de Britse lonen. 


 
Wist je trouwens dat het vliegtuig voor bepaalde 
binnenlandse trajecten ook goedkoper is dan de 
trein? Meer nog, een omweg via het vasteland 
met het vliegtuig om van A naar B te reizen in 
Engeland is voor bepaalde trajecten een 
goedkoper alternatief. Googel het maar na! Ook 
de stiptheid is slechter dan in tijden van British 
Rail als openbare dienst (3% minder). Dat de 
Britten collectief kiezen voor de auto, stond in de 
sterren geschreven.   
 
Hoe ver is het kunnen komen met de 
wereldpionier van de spoorwegen?  
 
Het is een politiek ideologisch, zeg maar 
neoliberaal, verhaal. De privatisering van het 
Britse spoor werd vlak voor de verkiezingen in 
1997 door de regering Major doorgevoerd. De 
peilingen gaven immers een overwinning voor 
Labour aan. Naast de privatisering en het 
welwillend zijn tegenover de lobby van de private 
spoorondernemingen had de regering Major een 
tweede doelstelling: de Britse vakbonden 
buitenspel zetten. De eenheid van het Britse 
spoor werd verdeeld onder tientallen private 
spoorondernemingen waardoor de solidariteit en 
de eendracht gebroken werd. Ook de 
infrastructuur werd in eerste instantie aan een 
private ondernemer afgestaan: Infrastructuur-
beheerder “Railtrack”. 

- lees verder pagina 4 

 
 



 

- vervolg van 
pagina 3 

In 2000 gebeurde 
er een dramatisch 
en dodelijk ongeval in het station van Hatfield ten 
gevolge het verwaarlozen van het onderhoud van 
de infrastructuur. Gedurende een jaar werden er 
meer dan 1200 snelheidsbeperkingen opgelegd 
om de infrastructuur in orde te brengen. De 
pendelaar werd geconfronteerd met chaos en 
Railtrack zakte diep in de rode cijfers. De Britse 
overheid moest ingrijpen en nam het beheer van 
de infrastructuur opnieuw in eigen handen. De 
huidige  infrastructuurbeheerder Network Rail 
werd opgericht. Ondertussen pompt de Britse 
overheid een pak geld in de private 
spoorwegondernemers om een landelijke 
spoorwegdienst aan te bieden. De 
overheidsuitgaven – subsidies – zijn zes keer 
hoger dan in tijden van British Rail. 
 
Naast de reizigers ondervinden ook de 
personeelsleden veel problemen. Verminderde 
arbeidsvoorwaarden en de bekomen sociale 
verworvenheden werden stelselmatig afgebouwd 
doordat de slagkracht van de vakbonden afnam. 
Het splitsen in private spoorwegondernemingen 
zorgde voor barsten in de sociale cohesie en 
verworvenheden verdwenen even snel als British 
Rail. De Britse neoliberale politiek – met Thatcher 
als The Godmother – zorgde bovendien voor een 

resem anti-
vakbondswetten.  
 
In 1979 werd 82% 
van de 
arbeidscontracten 
bepaald door een CAO, in 2015 was dat nog 
20%. Het Europees gemiddelde is 62%. Een 
staking dient te beantwoorden aan een pak 
voorwaarden waardoor vakbonden voor een 
organisatorisch kluwen worden geplaatst. Om 
nog maar te zwijgen van het kostenplaatje van de 
opgelegde administratieve rompslomp die 
gepaard gaat met het mogen organiseren van 
sociale acties. 
 
Het ongenoegen is zo groot dat reizigers en 
vakbonden samen aan de stationspoorten 
actievoeren. Meer dan 70% van de Britse kiezers 
– ook Tories -  is voor een nationalisering van de 
Britse spoorwegen. Ze ijveren samen voor een 
betere versie van British Rail met een Raad van 
Bestuur waarin naast de politieke afvaardiging, 
ook de reizigers en het personeel zetelen.   
 
Hopelijk is de sequel op The Great Train Robbery 
een feel good story.


DE KLAPPER ACOD SPOOR EDITIE #16                �               14 MEI 20194



 

 

De Britse spoorwegen: 
toekomstbeeld van de 
Belgische spoorwegen? 
 
In België heeft de regering de Belgische 
spoorwegen onrealistische besparingen opgelegd 
(meer dan 3 miljard euro) terwijl er via fiscale 
subsidies jaarlijks een bedrag van 4 miljard euro in 
salariswagens wordt geïnvesteerd. Het fileleed 
veroorzaakt een economische stilstand van 8 
miljard euro (cijfers OESO en VBO) en de 
Belgische automobilist staat gemiddeld jaarlijks 
39 uur in de file (studie consultancy Deloitte).  
 
Dergelijke cijfers duiden aan dat de regering 
Michel-De Wever I geen ambitie heeft getoond 
met betrekking tot het openbaar vervoer en meer 
bepaald het spoor. Het lijkt wel of ze de Belgische 
spoorwegen bewust op een dood spoor tracht te 
brengen. We mogen immers niet vergeten dat de 
Raden van Bestuur vertegenwoordigers tellen die 
een duidelijk voorliefde hebben voor privatisering. 
Waarom dan meewerken aan een goed draaiende 
openbare spoorwegen? We moeten er dus zeker 
rekening mee houden dat bepaalde politieke 
geesten de liberalisering willen aangrijpen om te 
privatiseren.  

Wat betekent privatisering nu concreet voor het 
personeel van de Belgische spoorwegen? Bij 
privatisering van de NMBS zal het statuut ook 
voor Infrabel herschreven worden. HR-Rail zal 
immers niet meer bestaan.  
 
Iedereen kent het statuut van de Belgische 
spoorwegen: een syndicale referentie waarvoor 
men ons benijdt. Het statuut van de spoorwegen 
is een erfenis van generaties spoorwegmensen 
die samen gebouwd hebben aan een sociale en 
rechtvaardige spoorwegen. 


 

Wat staat er op het spel bij een mogelijke 
privatisering? We sommen even op: 
hospitalisatieverzekering, administratieve en 
geldelijke loopbaan (barema’s), interne mobiliteit, 
bevorderingsmogelijkheden op basis van 
professionele kennis in plaats van diploma’s 
(selectieproeven), dienst- en rusttijden, 
(internationale) verkeervoordelen, onze sociale 
werken, beschermmaatregelen ingeval van ziekte 
en arbeidsongevallen, een kwalitatieve opleiding 
bekostigd door de werkgever, eigen expertise, 
sociaal overleg met mede beslissingskracht van 
de werknemers, pensioenstelsels, werkzekerheid, 
verlofstelsels,… kortom, onze 
spoorwegidentiteit! 
 
We zien vandaag reeds tot wat vijf jaar 
besparingsbeleid van Michel-De Wever I heeft 
geleid: centraliseringen, externaliseringen, 
uitbestedingen… Wat bij een voortzetting van dit 
beleid? 
 
Ook de Belgische spoorwegen hebben 
aandeelhouders die echter inhoudelijk sterk 
verschillend zijn met die van de private 
spoorondernemingen. De private aandeelhouders 
zijn geen gebruikers van het openbaar vervoer 
maar krijgen wel dividenden uitgekeerd dankzij 
winsten uit besparingen en dure tarieven. Bij een 
openbare spoorwegonderneming worden 
alternatieve dividenden uitgekeerd aan de 
treingebruiker door middel van sociale en 
betaalbare tarieven en de garantie van een zo 
uitgebreid mogelijk treinaanbod. Niet alleen op de 
grote assen, maar ook op verbindingen die nooit 
winstgevend kunnen zijn. Dat heet “openbare 
dienstverlening”.  
 
Onze keuze is duidelijk.
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Limburg. Een proeftuin 
voor liberalisering 
spoorwegen?  
De Limburgse liberalen hebben enkel een 
spoorwegvisie in tijden van verkiezingen, en wat 
dan nog voor een visie: het liberaliseren en 
uitbesteden van spooractiviteiten aan private 
spoorondernemingen. Dat ze als coalitiepartner 
van deze regering medeplichtig zijn aan 
onrealistische besparingen bij de Belgische 
spoorwegen, wordt er niet bij gezegd. Vandaag 
ondervinden we bovendien nog steeds de 
gevolgen van de doorgevoerde besparingen door 
De Croo senior in de jaren tachtig.  

De opgelegde besparingen zijn bovendien zeer nadelig 
voor Limburg. Het treinaanbod wordt onvoldoende 
gemaximaliseerd. Loketten worden gesloten en er is 
minder personeel op de perrons en in de stations. Er 
worden meer en meer spoorwegdiensten uit Limburg 
verplaatst naar Brussel en Antwerpen. De Limburgse 
politici van deze regering hebben hun eigen 
spooractiviteiten uitbesteed aan Brussel en Antwerpen. 

 
 
 
 
De Limburgse O-VLD had dus beter onze collega’s van 
ACOD Spoor Limburg gesteund in hun strijd voor meer 
spoorwegen in het mooie Limburg in plaats van dingen 
te verkondigen waar men in het buitenland van terug wil 
komen. Je kan gerust stellen dat het idee van 
liberaliseren en privatiseren van de spoorwegen een 
oubollig en een weinig positief idee is. Een zeer 
defensieve houding trouwens. 

Waar is die goesting in een frisse en uitdagende 
aanpak: het investeren in openbaar vervoer? Er is 
bovendien veel draagvlak bij de pendelaars. In de UK 
wil meer dan 70% van de bevolking (ook Tories!) de 
spoorwegen nationaliseren. Gewoon doen! De 
Limburgse liberalen lopen echt achter met hun 
spoorwegvisie. 

De Spoorwegen heeft een natuurlijke monopolie. 
Liberaliseren van spoorwegen is ronduit volksbedrog. Er 
worden immers verschillende monopolies gemaakt. 
Reizigers zullen nooit kunnen kiezen zoals je boter kiest 
in de winkel. Ze zullen bovendien hogere tarieven 
betalen en de sociale tarieven zullen verdwijnen. 

We steunen onze Limburgse collega Stefan ‘t Jolyn en 
zijn militanten voor driehonderd procent in hun strijd 
voor meer openbaar vervoer in Limburg.  

De Limburgers verdienen meer dan een proeftuin te zijn 
van een geliberaliseerde - en op termijn geprivatiseerde 
-  spoorwegen! 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Er zijn ook duidelijke 
meningen tegen een 
doorgedreven 
liberalisering en 
privatisering. Onder 
andere van vooraan-
staande opiniemakers 
die niet tot de “linkse” 
hoek behoren…
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Britse spoorwegen: 
20 jaar liberalisering en 
privatisering in sneltempo
Historisch overzicht 

1923 Groepering van kleine 
spoorwegbedrijven in de “Big Four”, 4 
private spoorwegmaatschappijen (Railways 
Act 1921) 

1948 British Railways wordt opgericht na 
nationalisering van de Big Four door de 
toenmalige Labourregering (nationaliserings-
politiek van Clement Attlee)

1955 Modernisation plan: snel, stipt, veilig, 
elektrificatie, diesel ipv stoom, nieuw 
materieel, spoor- en seinvernieuwing

1963 Minister van Transport Dr. Beeching 
(Tory) lanceert met zijn Beeching Report een 
afschaffingsoperatie (afschaffing 26.000 km. 
sporen, sluiting 2000 stations, afschaffing 
stoomtreinen, modernisering 5000 km. 
lijnen, 70.000 mensen verloren hun job)

1965 British Railways wordt British Rail

Jaren ’80 Margaret Thatcher leidt de 
privatiseringsplannen in

1994 British Rail wordt ontbonden door John 
Major (1990-1997) en opgedeeld in een 20-
tal privé-spoorbedrijven (het spoor was de 
laatste in een golf van privatiseringen ingezet 
door Thatcher: gas, telefoon, water, post, …)

1997 Privatisering wordt niet teruggedraaid 
door Blair (1997-2007); concessies worden 
verlengd 

Heden Reizigers willen de spoorwegen 
hernationaliseren met steun van de 
spoorbonden en linkse partijen (Labour, 
Green Party) 

Wie, wat en waarom? 

Neoliberale doelstelling en beslissing door 
de conservatieve regering Major, vlak voor 
de verkiezingen van 1997 (strategische actie 
gezien verwachte winst Labour party)

Twee doelstellingen! Het tegemoetkomen 
aan de lobby van private spooronder-
nemingen en het breken van het sociaal 
overleg met de vakbonden (en syndicale 
kracht!)

Privatisering van zowel spoorwegonder-
neming als infrastructuurbeheerder => 20-
tal private spoorondernemingen en een 
private infrastructuurbeheerder “Railtrack” 

Railtrack investeert minimaal om 
maximale winsten voor private 
aandeelhouders te garanderen

In 2000: dodelijke treinramp in Hatfield 
door slecht onderhoud infrastructuur

Meer dan 1200 snelheidsbeperkingen 
werden opgelegd gedurende een jaar om 
infrastructuur in orde te brengen => chaos 
en een jaar pendelellende 
Railtrack zakt diep in de rode cijfers en gaat 
failliet

In 2001 - Railtrack wordt opgekocht door 
Britse overheid en gehernationaliseerd: 
Network Rail 
In de uk spreekt men over “Transport 
Poverty” 
Hoogste tarieven in Europa (2010-2015 => 
stijging van 25%) – 3x hoger dan de 
Belgische tarieven

Britse pendelaar spendeert gemiddeld 14% 
van maandloon aan abonnement (Duitsland 
3%, Frankrijk 2%)

Britse pendelaar legt gemiddeld 120 km/
dag af (huisvesting in grote steden is 
onbetaalbaar => grote afstanden woon-
werk)


FILMTIP OVER GEVOLGEN VOOR HET 
PERSONEEL!



 

Het vliegtuig is goedkoper dan trein (zelfs 
via vasteland om van a naar b te reizen in de 
uk…)

Gevolg: alleen Britten staan langer in de file 
dan Belgen => vlucht naar de auto 
Overheidsuitgaven (subsidies) zijn 6 (zes!) 
keer hoger dan in tijden van British Rail

Geen lange termijn investeringen => 
impact infrastructuur, rijdend materieel, 
transportplan in functie van 
bevolkingsaangroei/tewerkstelling… 

Onderhoud wordt uitbesteed aan externe 
bedrijven die op hun beurt werken met 
onderaannemers => nefaste impact op 
veiligheid en kwaliteit

Minder stiptheid: British Rail was 3% stipter

Minder treinaanbod: enkel aandacht aan 
winstgevende lijnen

Minder comfort: overvolle treinen, 
problemen overstappen van de ene naar de 
andere private spooronderneming, 
onduidelijke tarievenpolitiek,…

Verminderde slagkracht vakbonden: het 
spoorwegpersoneel betaalt mee: 
verminderde arbeidsvoorwaarden, 
besparingen op personeelsbezetting, 
verschillende loonschalen/pensioenstelsels, 
tijdelijke contracten,…

Britse wetgeving is anti-vakbond (ingezet 
door Thatcher in 1979) en beperkt 
stakingsrecht


1979: 82% van de arbeidscontracten is op 
basis van een cao, in 2015 is dat nog 20% 
(Europees gemiddelde = 62%)

Bij staking in een bedrijf of sector, mogen 
andere bedrijven of sectoren geen 
solidariteitsacties houden 
Het organiseren van een staking dient aan 
bepaalde voorwaarden te voldoen: 50% 
van de aangeschreven werknemers dient te 
antwoorden op consultatie en 40% dient 
voorstander te zijn van de staking 
(administratie moet door vakbonden verricht 
worden => extra kosten en organisatie) - een 
meerderheid is vereist voor elke beroeps-
categorie en in elke werkplaats afzonderlijk

Sociale conflicten => welke “overheid” kan 
bemiddelen? Private bedrijven zijn in handen 
van buitenlandse spoorondernemingen die 
ofwel privaat zijn of tot een buitenlandse 
overheid behoren. bijvoorbeeld: Northern 
Rail (UK) is een filiaal van Deutsche Bahn (D) 
en dus van de Duitse overheid… 

Vandaag: vakbonden en reizigers werken 
samen aan acties.

Meer dan 70% van de Britse bevolking is 
voorstander van een hernationalisering van 
de Britse spoorwegen: een “new” British Rail 
met een raad van bestuur bestaande uit een 
vertegenwoordiging van reizigers, personeel, 
politiek (de drie stakeholders)
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Overstappen vraagt tijd 
(zeker in Nederland)!  🚂"🏃  
In Nederland zijn er reeds enige tijd private 
spoorwegondernemers actief, bijvoorbeeld Arriva 
van de Deutsche Bahn. Dit vraagt aan de reiziger 
extra inspanningen bij het overstappen…

 
 

Luistercoupé. 
Wablieft? 👂  
In het station van Leeuwarden vonden we de 
allereerste StationsLuisterCoupé van Nederland. 
We wisten wel niet met welk vervoerbewijs we 
mochten instappen. Met die van NS of Arriva…?


Ondertussen in 
Nederland waar 
de spoorwegen 
geliberaliseerd 
zijn…



 

Hoe de Belgische 
spoorwegen wapenen 
tegen de liberalisering en 
privatisering?  
De splitsing van de Belgische spoorwegen in 
2005 is de oorzaak van de neerwaartse trend 
van de stiptheid en de klantentevredenheid. 
Toch zijn er nog steeds beleidsverantwoor-
delijken binnen en buiten de Belgische 
spoorwegen die de fouten uit het verleden niet 
willen inzien, erger nog, ze kiezen resoluut voor 
een herhaling ervan. ACOD Spoor is duidelijk: 
ofwel kiezen we resoluut voor de eenmaking 
van de Belgische 
spoorwegen of we 
gaan voor een 
verticale structuur 
zoals de Zwitserse 
en Oostenrijkse 
spoorwegen.  

Door de 
operationele 
splitsing van de 
spoorwegen werden 
de communicatie- 
en regelorganen 
versnipperd in 
aparte diensten van 
de infrastructuurbeheerder Infrabel en de 
spoorvervoerder NMBS. 


De NMBS heeft onmiddellijk gekozen voor een 
zeer gecentraliseerd communicatie- en 
regelorgaan. Infrabel vermindert het aantal 
seinhuizen tot tien die regionaal verspreid zijn. Het 
spoorwegpersoneel heeft bij monde van de 
vakbonden steeds een negatief advies gegeven. 
Een top-down-bedrijfspolitiek heeft de bovenhand 
gehaald. Ter herinnering: Europa vraagt slechts een 
boekhoudkundige splitsing.


Na meer dan een decennia operationele 
problemen en structurele hervormingen binnen de 
verschillende diensten, stelt men bij de NMBS vast 
dat de stiptheid er alleen maar op achteruit gaat. Je 
zou dan denken dat het gezond verstand het 
overneemt. Helaas, dit is niet zo. Directie Transport 
van de NMBS heeft beslist de regelorganen slechts 
gedeeltelijk te decentraliseren en de 
communicatieorganen verder te centraliseren. Het 
argument dat de centralisering van de 

communicatieorganen van treinbegeleiding een 
succesverhaal is, is ronduit absurd en bevestigt de 
selectieve blindheid van de directie. De ivoren toren 
staat op een eiland.


Elke spoorwegexpert weet dat de spoorweg een 
complex geheel is van verschillende schakels 
binnen NMBS en Infrabel. Het is bijgevolg 
essentieel deze zo goed mogelijk bij elkaar te 
plaatsen, dichtbij de actiezones. De lokale kennis is 
belangrijk om een kordate aanpak van een 
spoorwegincident te bekomen, alsook voor een 
optimale interne en externe communicatie. 
Vandaag worden we steeds geconfronteerd met 
ellenlange vertragingen bij elk spoorwegincident. 
Genomen beslissingen worden te vaak herroepen 

wat bijkomende 
vertraging en een 
lamentabele 
communicatie 
opleveren. De 
medewerkers op het 
terrein zullen dit 
volmondig beamen.


We zien bovendien 
een vermindering van 
operationeel personeel 
in de stations. Terwijl 
de 'One Man Car' nog 
niet onmiddellijk voor 
morgen is, is de 'No 
Man Station' reeds 

een feit. Er zijn stations waar er minder en minder  
perron-personeel aanwezig is - of zelfs geen - 
terwijl er duizenden reizigers op- en afstappen. 
Andersvaliden moeten ruim op voorhand 
assistentie opvragen zodat er iemand vanuit een 
ander station met de wagen of de trein zich ter 
plaatse kan begeven. Sociale controle vermindert. 
Agressie en ongepast gedrag tegenover het 
spoorwegpersoneel en de reizigers zijn dagelijkse 
kost.


Directie Transport splitst haar activiteiten in twee 
delen: Passenger Transport & Security en Transport 
Operations. Dat dit gebeurt terwijl men volop bezig 
is met een - naar eigen zeggen - revolutionair 
informatica-project rond de operationele werking 
binnen Transport is bijzonder opmerkelijk. De 
aanduiding van extra en nieuwe managers is 
blijkbaar een noodzakelijkheid. 
  
- lees verder p.13
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Het kan misschien wel zijn dat men in voorbereiding 
van de liberalisering een sterke trainingsstaf naast 
het veld wil plaatsen, maar zolang er niet genoeg 
basisspelers op het veld staan, zal het niet lukken. 


De reizigers en personeelsleden hebben een 
aanspreekpunt nodig op het perron, niet in de 
gangen van het directiegebouw. Zorg eerst voor 
voldoende operationeel personeel in plaats van 
steeds te moeten anticiperen op personeelstekort. 
Een extra manager zal de dienstverlening naar onze 
reizigers niet garanderen. Een onderstationschef 
'perron' wel. Dat heet maximale dienstverlening op 
maat van de klant.


Als vakbond stellen we een zeer efficiënte en 
kostenbesparende aanpak voor. Maak de 
spoorwegen terug één bedrijf, eventueel door 
middel van een holding structuur (verticale 
structuur) met één CEO. Kies voor een One Man/
Woman Management met één Raad van Bestuur. 
Breng de operationele regelorganen van NMBS en 
Infrabel opnieuw samen, zij aan zij. Een operationele 
structuur op basis van de tien regionale seinhuizen 
waar naast de regelorganen, ook de 
communicatieorganen samengebracht worden om 
de nationale en regionale communicatie 
beheersbaar te houden.


Ons voorstel om de regel- en 
communicatieorganen af te stemmen op die van 
Infrabel wordt door directie Transport droog 
afgewimpeld. 'We gaan ons toch niet spiegelen aan 
de structuur van Infrabel', horen we op het sociaal 
overleg. Een argument waarmee men vooral bewijst 

dat de operationele diensten van Infrabel en NMBS 
niet alleen naast elkaar, maar ook steeds verder van 
elkaar werken.


Zolang men vooral bezig is met eigen structuur 
eerst, gaan we onze reizigers nooit een 
dienstverlening kunnen geven waar ze recht op 
hebben. Kennen we onze reizigers trouwens wel 
voldoende? Is onze mobiliteit voldoende afgestemd 
op andere vervoermodi en de lokale noden van een 
voorstadsnet? Vroeger hadden we knooppunten 
met de buurtspoorwegen. Knooppunten die later 
moesten wijken voor koning auto. Vandaag wordt 
het succes van de Zwitserse spoorwegen vooral 
gelegd bij de knooppunten op hun net.


We zijn ervan overtuigd dat een geïntegreerde 
operationele samenwerking tussen NMBS en 
Infrabel een maximale en optimale dienstverlening 
zal garanderen waardoor we met veel spoorkracht 
de liberalisering tegemoet gaan. 


De vraag is: wie heeft vijf minuten politieke moed 
om de éénmaking van de Belgische spoorwegen uit 
te voeren? De grootste regeringspartij alvast niet, 
aangezien die zelfs pleit om de spoorwegen te 
splitsen in zes delen en een gerichte 
besparingspolitiek voert bij het openbaar vervoer.


Welke doelstellingen hebben de 
vertegenwoordigers van deze regeringspartij in de 
Raden van bestuur van Infrabel en NMBS? Past het 
in hun Vlaams-nationalistische visie om volop mee 
te werken aan een goed werkend nationaal 
spoorwegbedrijf?
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Ken Uw Spoorweggeschiedenis 

DE KUS-VRAAG! 
Je las in deze De Klapper (p.11) dat in 
het station Leeuwarden een heuse 
luistercoupé te vinden is in het 
station. De Belgische spoorwegen 
hebben natuurlijk ook een grote dosis 
cultuur te bieden: een gedichthoekje 
(“Bericht aan de reizigers” door Jan 
van Nijlen), zie foto’s onderaan. In 
welk station is dit te vinden?  

a) Brugge 
b) Gent-St-Pieters 
c) Antwerpen-Centraal  

Stuur je antwoord op volgend adres 
deklapper@acod.be met als onderwerp 
van je mail: KUS-antwoord. Ten laatste 
op 31 mei 2019.  

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 Belgische spoorwegen waren 
de eerste spoorwegen op het 
vasteland (5 mei 1835) met een 
locomotief en treinwagons van 
Engelse makelij. Maar wist je 
ook dat de Belgische industrie 
een locomotief maakte 
(augustus 1835)? We zoeken de 
naam van de eerste locomotief 
van Belgische makelij!  

a) The Belgian King 
b) Le Belge 
c) Le Leopold  
d) The Rail Steamer 

En de winnaar is? 
 
Onze secretariaatsmedewerksters 
werden opnieuw geconfronteerd met 
een mailtsunami 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 
Elena Maes (B-MS Antwerpen) uit als 
winnaar. 


Gefeliciteerd!

Het juiste antwoord is (b




 

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

Telefoon Nationaal secretariaat:  
02/508 59 18 
02/508 59 27
Email Nat. secretariaat: secretariaat-spoor@acod.be  
Email Redactie “De Klapper”: deklapper@acod.be 
 
NATIONALE SECRETARISSEN
LUDO SEMPELS - VOORZITTER ACOD SPOOR
LUGIL VERSCHAETE - NATIONAAL SECRETARIS
GUNTHER BLAUWENS - NATIONAAL SECRETARIS

 
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

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
09/269.93.47 - Bagattenstraat 158-160, 9000 GENT 
Propagandasecretaris: tony.fonteyne@hr-rail.be

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

U vraagt, wij 
schrijven! 
We hebben de voorbije maanden verschillende 
“De Klappers” gewijd aan een bepaald thema.  

We denken bijvoorbeeld aan de dossiers rond de 
pensioenen,  anti-agressie, de reorganisaties, en 
“de mensen van de baan”.  

Onze redactie heeft nog andere thematische  
“De Klappers” op haar lijstje staan voor de nabije 
toekomst.  

Toch willen we graag weten over welke thema’s 
jullie een volledige De Klapper willen zien 
verschijnen.  

Laat het ons gerust weten: deklapper@acod.be 

PS. Je kan de vorige De Klappers vinden op: 
http://deklapper.acodspoor.be 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Boven: De LOCO fladdert als een vlinder

Onder: De LOCO-Roetsjbaan

BENJAMIN  
KERREMANS

Commercieel bediende BO NOORD B-MS 
Kunstdiscipline: Schilderen met acryl 

Wil je net als Benjamin je kunstwerk, cartoon, 
tekening,… tonen aan de lezers van De Klapper? 
Stuur een mail naar deklapper@acod.be


