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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”! 
Private vervoerders luiden noodklok: België dreigt 
spoorwegmuseum te worden 

In plaats van de spoormarkt in België verder te 
liberaliseren, wil de verantwoordelijke minister, 
François Bellot, juist de herintegratie van 
vervoerder NMBS en infrastructuurbeheerder 
Infrabel bespreekbaar maken. Een doorn in het oog 
van Allrail waarin de private vervoerders verenigd 
zijn. (…) Volgens Federaal Minister van Mobiliteit 
François Bellot mag het vanwege de 
prestatieproblemen bij NMBS “niet langer taboe 
zijn om te spreken over de herintegratie van de 
Belgische spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel en 
de reizigersvervoerder NMBS. Het moet mogelijk 
zijn om te spreken over een fusie, want ze hebben 
hun onvermogen om het met elkaar eens te zijn 
aangetoond”, zegt Bellot in de Belgische media. 

 (bron: Spoor Pro) 

 

INFRABEL 
DOSSIER “FILIERE 
SPOREN” EN DOSSIER 
“WACHTDIENSTEN” 
Op de Nationale Paritaire Subcommissie van 
11 september ll. stond het TRACK-dossier op 
de agenda en moesten wij ons over het dossier 
uitspreken.


Nadat we onze leden op het terrein hebben 
geraadpleegd, heeft de ACOD/CGSP van de 
meerderheid van de ploegen een positief 
antwoord gekregen. 

Daarom hebben we het dossier TRACK en SID-
ploegen aanvaard. Wij hebben echter wel enkele 
opmerkingen geformuleerd:


1) Wij willen bijkomende statutaire 
aanwervingen om de vrijwilligersbasis zo goed 
mogelijk te laten werken.


2) Wij hebben opnieuw aangegeven dat we geen 
vragende partij zijn voor prestaties van 10u00 en 


 

hebben bekomen dat deze prestaties beginnen 
en eindigen in de LCI’s 


3) Wij betreuren het dat de technici 
bovenleiding geen deel uitmaken van de SID-
ploegen. De situatie zal geanalyseerd worden.


4) Wij vragen eventuele noodzakelijke 
bijsturingen gedurende het overgangsjaar en 
een evaluatie na één jaar. Hier werd positief op 
gereageerd. 


Dit dossier heeft de financiële enveloppe van 
enkele jaren terug verdrievoudigd en garandeert 
niet alleen de interne werkgelegenheid, maar 
biedt het betrokken personeel 
toekomstperspectieven.


We stellen echter vast dat er veel onjuistheden 
verspreid zijn op het terrein. 


In deze De Klapper lezen jullie de finale 
resultaten van de onderhandelingen. We 
verwijzen ook naar De Klapper #15 van april 
waarin we een eerste voorstelling gaven van het 
dossier zoals het toen voor lag. 
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SID ploegen  

Een premie voor de bedienden die echt 
van wacht zijn, €200 aan 100% per 
week;


De bedienden die al op de lijst van een 
SID staan op 1/3/2019 komen in 
aanmerking voor de 
overgangsmaatregelen. Dit geldt ook 
voor de langdurig zieken (zij behouden 
het equivalent van de maandelijkse 
premie van €165, oftewel €1980 per jaar 
aan 100%);


Behoud van de oproepingspremie van 
€18,62 aan 100% van maandag tot en 
met zaterdag en €37,31 aan 100% op 
zondag en feestdagen als men wordt 
opgeroepen vanaf zijn woonplaats;


Minimum 4x het uurloon bij 
oproepingen;


Bij een interventie krijgt het 
personeelslid een toelage voor snelle 
interventies vanuit zijn woonplaats voor 
het traject heen en terug. Recuperatie in 
tijd is voorzien voor de duur van de 
interventie volgens de beschikkingen in 
bundel 541 (recuperatie overuren);


Als de bediende dat wenst, voorziet de 
regelgeving ook in de betaling;


De P 42 (vergoeding voor het gebruik 
van een persoonlijke wagen) worden 
betaald bovenop de toelages voor 
zaterdag-, zondag- en nachtwerk bij 
interventies op het terrein.


Filière sporen 
Invoering van een nieuw regime, 
“trackregime”;


De vrijwilligers worden eerst in 
aanmerking genomen om deze prestaties 
uit te voeren (nacht, zaterdag, zondag en 
prestaties van 10u00);


Prestatie van 00u00 tot 24u00. Bij 
bijzondere noden zullen de prestaties die 
beginnen tussen 00u00 en 04u00 op 
vrijwillige basis zijn en als dat niet 
volstaat, aanvraag indienen bij de GPC; 


Arbeidsduur, 8u00/dag en 40u00/week;


Wettelijke beperkingen, 9u00/dag, 
40u00/week en 152u00/4 weken. Worden 
deze grenzen overschreden, dan wordt er 
extra loon uitbetaald;


2 periodes van 6 weken waarin de 
prestaties zouden kunnen worden 
opgedreven naar een maximum van 10u/
dag, de andere regels blijven gelden. 
Enkel de periode verandert, aangezien 
die berekend wordt over 6 weken in 
plaats van over 4. Die periode bedraagt 
dus 224u of 232u, afhankelijk of er 1 of 2 
dagen compensatieverlof wordt 
toegekend;


Het is bevestigd dat men de dienst op 
het LCI begint en eindigt, niet op 
verschillende plaatsen (werven);


Per jaar maximum 28 weekends in 2020 
en maximum 26 weekends vanaf 2021. 
Wanneer men 4 uur of meer presteert 
tussen zaterdag 00u00 en zondag 23u59, 
wordt dit beschouwd als weekendwerk;


Een twee-wekenplanning;


In de mate van het mogelijke, 4 
opeenvolgende nachten.

INFRABEL 
DOSSIER “FILIERE SPOREN”  
EN DOSSIER “WACHTDIENSTEN” 
 

OVERZICHT  
RESULTATEN
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Wijziging regelgeving 
toelages, vergoedingen 
en premies  
Productiviteitspremie verhoogd met: 

Operator track (vakbediende sporen) + 
20%


Gespecialiseerd operator track (gespec. 
vakbediende sporen)  + 20%


Toezichter track (baas vakbediende 
sporen)  + 4%


Bankwerker-mecanicien (infra) + 5%


Industrieel lasser (sporen) +5%


Premie per uur op zaterdag betaald aan 
150% van het uurloon


Nachtpremie verhoogd met 18%;


Verplaatsingspremie die start vanaf het 
vertrek uit het LCI tot de terugkeer met 
minstens 6 uur daartussen. Er zijn geen 
afstandsvoorwaarden meer van 5 km, 20 
km of 25 km.


 


Invoering nieuwe graden  
Operator track (rang 9) vervangt de 
graad van vakbediende sporen


Gespecialiseerd operator track (rang 7) 
vervangt de gespecialiseerde 
vakbediende sporen


Toezichter Track (rang 7)


Coördinator Track (rang 6)

 
Op onze vraag zullen er gesloten proeven 
met meerkeuzevragen georganiseerd 
worden met maximale slaagkansen als de 
doelstelling! De meerkeuzevragen zullen 
handelen over de parate kennis. 


RTTM 
HUIDIG PROJECT TREFT VOORAL HET 
PERSONEEL EN VERBETERT ZEKER NIET DE 
STIPTHEID EN DE INTERNE COMMUNICATIE!  

Op de nationale paritaire subcommissie van 
woensdag 11 september ll. werd er een 
document voorgelegd met betrekking tot de 
“Reorganisatie van de activiteiten verbonden 
aan het real time beheer in het kader van het 
project RTTM (Real Time Train Management)”.

 

Het RTTM-project is de zoveelste centralisatie 
van activiteiten (regel- en 
communicatieorganen) met betrekking tot het 
beheer van spoorwegpersoneel, materieel en 
incidenten. Deze herstructurering zal gevolgen 
hebben voor 600 werknemers met een 
aanzienlijke uitbreiding van de woon-
werkverplaatsing: treinbestuurders, 
treinbegeleiding, ROR, verkeersinfobedienden 
en B4you. Al deze diensten zullen 
gecentraliseerd worden op 5 plaatsen (Namen, 
Bergen, Brussel, Antwerpen en Gent). Zo zijn er 
momenteel bijvoorbeeld 11 permanenties 
treinbesturing en verkeersinfobedienden 
(speakers) actief in verschillende seinhuizen. 

RTTM zal deze medewerkers centraliseren op 
vijf plaatsen. 


De NMBS verklaart met dit project een betere 
stiptheid, communicatie en dienstverlening te 
willen garanderen aan de reizigers.  Het 
gemeenschappelijk vakbondsfront heeft een 
duidelijk signaal gegeven dat dit voornemen 
niet behaald kan worden met dit project. Meer 
nog, de interne operationele communicatie en 
de ondersteuning van het personeel op het 
terrein zal eronder lijden, wat een negatief effect 
zal hebben op het welzijn van het betrokken 
operationele personeel.

 

Enkele jaren terug werden de permanenties en 
diensttabellen bij treinbegeleiding 
gecentraliseerd. Vandaag zien we hiervan de 
negatieve gevolgen die niet alleen onze 
bezorgdheid, maar ook onze waarschuwingen 
van toen, bevestigen: een manke 
communicatiedoorstroming met terechte 
frustraties bij zowel het personeel als de 
reizigers, het ontbreken van nabije 
aanspreekpunten met een onvoldoende 
operationele en psychosociale ondersteuning 
als gevolg.  > Lees verder p. 5 
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We verwerpen dan ook dit project. Stiptheid, 
communicatie en operationele ondersteuning 
vragen een lokale betrokkenheid en kennis. 
Het centraliseren van deze ondersteunende 
diensten naar vijf plaatsen is de verkeerde 
beslissing. Het personeel op het terrein weet 
dit beter dan wie ook. 

 


Binnenkort organiseert de NMBS 
informatievergaderingen over het RTTM-project. 
De NMBS beweert immers dat zij een 
herstructurering kan uitvoeren zonder rekening 
te hoeven houden met het advies van de 
personeelsvertegenwoordigers! Wij zullen erop 
toekijken dat de belangen van het betrokken 
personeel worden gewaarborgd. 

�  
 

EXTERNALISATIE  
 
Eind december 2018 heeft de Raad van Bestuur 
van HR-Rail besloten om de diensten van CPS te 
externaliseren. Een mooi woord om te zeggen dat 
die diensten zullen worden toevertrouwd aan een 
privémaatschappij.  

Deze beslissing kwam onverwacht en tegelijk 
hard aan bij iedereen en niet in het minst bij het 
personeel dat bij CPS is tewerkgesteld, des te 
meer wanneer je weet dat ze de laatste jaren al 
zware  productiviteitsinspanningen hebben 
geleverd. 


Een korte historiek 

De dienst CPS (Corporate Prevention 
Service) werd op 1 maart 1999 binnen de 
Belgische Spoorwegen opgericht en zou 
onder andere omstandigheden dan de 
huidige dit jaar zijn 20-jarig jubileum 
kunnen vieren. In 2010 werd besloten om er 
een externe dienst van te maken, mede 
ingegeven door het feit dat CPS op die 
manier de bevoegdheid kon verwerven om 
voor andere actoren binnen het 
spoorweggebeuren te kunnen optreden. 


Na de oprichting van HR-Rail werd in 2014 
het plan opgevat om de bestaande 
medische diensten te hervormen. Dit 
resulteerde later in het project 
“Prohealth”  (2016 – 2019) waarbij de focus 
vooral ligt op het preventieve en minder op 
het curatieve handelen.

In  2017 werd beslist om niet langer voor 
externe actoren te werken en zich terug 

volledig op de Belgische Spoorwegen te 
focussen.


De geleverde prestaties 

Voorafgaandelijk moet worden vermeld dat 
in 2016 de wetgeving, die regelt hoe de 
wettelijk voorziene prestaties mogen 
worden aangerekend, het tarificatiesysteem 
drastisch naar beneden toe heeft  
aangepast. Daarnaast is het eveneens goed 
om weten dat CPS meer biedt dan wettelijk 
is voorzien. Een kort overzicht van de 
geleverde prestaties, vier grote speer-
punten, nml. certificering, risicobeheersing, 
medisch toezicht en vorming:


 CPS is door de overheid erkend voor 
de medische certificatie van alle 
spoorwegveiligheidsfuncties;


 CPS inventariseert en evalueert, 
tezamen met de werkgever, de 
aanwezige risico’s in de 
werkomgeving onder andere via 
metingen, arbeidsplaatsbezoeken en 
risicoanalyses;


 CPS staat in voor de verplichte 
periodieke onderzoeken, voor de 
verplichte vaccinaties,  voor de 
aanwezigheid op comités PBW en is 
betrokken bij de re-integratie van 
arbeidsongeschikte medewerkers;


 CPS beschikt over een uitstekend 
vormingsteam dat kwalitatieve 
vormingen organiseert  o.a. rond 
EHBO,  psychosociaal welzijn (stress, 
vertrouwenspersonen, psychosociaal 
hulpverlener) en ergonomie 
(rugsparend werken, kantoor-
ergonomie).  
 
> Lees verder p. 6
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De aangehaalde redenen 

Tijdens het strategisch comité van HR-Rail 
op 28 januari 2019 werden drie oorzaken 
naar voor gebracht. De voornaamste 
oorzaak zou, volgens HR-Rail, een  
budgettaire reden zijn. CPS slaagt er niet in 
om het break-even-point te bereiken en er 
zou bijgevolg sprake zijn van een 
structureel tekort. Niet eens zo verwonder-
lijk als je rekening houdt met het feit dat de 
wettelijke tarieven naar beneden toe 
werden aangepast.

 
Blijft de vraag hoeveel NMBS, Infrabel en 
HR-Rail extra willen spenderen voor de 
diensten aangeboden door CPS die een 
groter domein beslaan dan wat wettelijk is 
voorzien.


Een andere oorzaak zou zijn oorsprong 
vinden in de “mindere” kwaliteit  van de 
geleverde prestaties. Moeilijk te associëren 
met het feit dat CPS de wettelijke 
bevoegdheid verworven had om prestaties 
te mogen uitvoeren voor andere 
spoorwegactoren dan de Belgische 
Spoorwegen en al helemaal niet wanneer 
men daarover vaag blijft.  


Tot slot werd ook gesproken over de krapte 
op de arbeidsmarkt om de nodige 
arbeidsgeneesheren te vinden. Doch dit is  
een algemeen gekend probleem. Dit  geldt 
evenzeer voor de privémarkt. 


De tijdslijn 

Die is strak getimed. Te strak naar ons 
aanvoelen. HR-Rail heeft ondertussen de 
markt bevraagd via een aanbesteding. Er 
werd daartoe een lastenboek opgemaakt in 
samenspraak met NMBS en Infrabel.

Ondanks onze herhaalde vraag naar en de 
belofte dat we inzage zouden krijgen, 
kregen we slechts enkele dagen voor 
afsluiting van de inschrijvingen een 
voorlopige versie van het lastenboek ter 
beschikking. Op de Nationale Commissie 
PBW (NCPBW) van 10 juli laatstleden, 
kregen wij te horen dat twee firma’s aan de 
gestelde voorwaarden voldeden en een 
offerte hadden ingediend. Een 
samenvattende vergelijking, zonder namen 
te noemen,  werd voorgelegd aan het 

comité met het verzoek om onmiddellijk 
daarover een advies te formuleren.


We hebben geweigerd om onmiddellijk 
advies te geven met als voornaamste 
redenen dat we een zaak hebben 
aangespannen bij de Raad van State over 
de gevolgde procedure, dat we geen inzage 
hebben verkregen in de ingediende 
offertes, dat er onduidelijkheid is wat er 
met het betrokken personeel zal gebeuren, 
dat de tijdslijn te kort is, dat we ons ernstig 
zorgen maken over de impact die dat alles 
zal hebben op de spoorveiligheid in het 
algemeen en op het welzijn van de 
werknemers in het bijzonder, de 
contractduur van 8 jaar i.p.v. voor 
onbepaalde duur en het ontbreken van een 
identificatiedocument waarin duidelijk 
beschreven staat welke taken tot de interne 
en welke tot de externe preventiedienst 
behoren. 


Als reactie daarop heeft Hr-Rail een 
bemiddeling aangevraagd bij de Federale 
Overheidsdienst  Werkgelegenheid, Arbeid 
en Sociaal Overleg. Dit overleg vond plaats 
op 6 augustus.


Naast een reeks aanbevelingen, kwamen 
twee zaken duidelijk naar voren, namelijk 
dat de werkgever ertoe gehouden is om aan 
het comité alle nodige informatie te 
verstrekken opdat het met kennis van zaken 
advies zou kunnen uitbrengen en het 
aangewezen is om over de nodige tijd te 
kunnen beschikken om deze informatie te 
kunnen bestuderen.


Op 12 augustus ontvingen we plots de 
ingediende offertes en op 19 augustus werd 
al een nieuw NCPBW georganiseerd waarop 
we opmerkingen konden en ons advies 
moesten geven over de ingediende offertes.


Een resem vragen, antwoorden  en 
opmerkingen werden door de syndicale 
organisaties naar voren gebracht en er 
werd uitstel gevraagd om het advies te 
geven, daar de tijdspanne te klein was om 
dit alles grondig te kunnen bestuderen.


> Lees verder p. 7 
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De voorzitter nam akte en ging de vraag en 
alle opmerkingen voorleggen aan de Raad 
van Bestuur van Hr-Rail die op dezelfde 
dag in de namiddag doorging.

Op 20 augustus, de dag nadien, vernamen 
we dat de beslissing tot externalisering 
gevallen was en dat IDEWE aangesteld 
werd als de nieuwe externe partner die 
operationeel zou moeten zijn vanaf 1 
januari 2020.  

Het personeel 

Voor het betrokken personeel zijn er 
maandelijkse overlegmomenten. Juridisch 
wordt nagegaan wat de mogelijkheden zijn 
voor zowel het statutair als het contractueel 
personeel.


De mogelijke overgang, detachering op 
vrijwillige basis, naar de nieuwe externe 
dienst IDEWE wordt onderzocht met 
globaal gezien het behoud van de statutaire 
rechten en plichten. Blijft onze vraag wat 

de mogelijkheden zijn voor het personeel 
dat niet wenst over te gaan naar die nieuwe 
externe dienst.   


Voor het overige personeel zal worden 
toegezien dat er niet ingeboet wordt op het 
algemeen welzijn en op de verschillende 
welzijnsdomeinen op het werk.


Conclusie 

Laat ons duidelijk zijn: we zijn niet akkoord 
met deze externalisering. En al helemaal 
niet met de gevolgde procedure. Vandaar 
dat we deze zaak aanhangig hebben 
gemaakt bij de Raad van State.

De aangehaalde redenen overtuigen ons 
niet en we zijn absoluut gekant tegen een 
uit handen geven van de 
spoorwegexpertise terzake. We maken ons 
ernstig zorgen over de impact die dat alles 
zal hebben op de spoorveiligheid in het 
algemeen en op het welzijn van alle 
werknemers in het bijzonder. 


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 of 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

LEES ONZE 
DE KLAPPERS  
http://deklapper.acodspoor.be
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Lidmaatschap  
ACOD SPOOR 

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 (en contractuele!) belangen van de 
werknemers. We strijden voor volwaardige lonen, 
premies, sociale ondersteuning en 
doorgroeimogelijkheden. 

Mooie voorbeelden zijn de hospitalisatie-
verzekering (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. Intersectorale en interprofessionele 
acties rond pensioenen, arbeidsvoorwaarden, 
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 afgevaardigde 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! 
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