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ACOD Spoor - CGSP 
Cheminots activeert een 
actieplan naar aanleiding 
van de weigering van de 
directie van de spoorwegen 
om tegemoet te komen aan 
haar eisen met betrekking 
tot een sociaal akkoord

In overeenstemming met de besluiten van de 
instanties binnen ACOD SPOOR/CGSP 
CHEMINOTS, respectievelijk op 20 november, werden 
de eisen aan het management voorgelegd met het 
verzoek een antwoord te geven tegen 28 november.

Tijdens de werkgroepvergadering van 28 november en 
de verzoeningsvergadering van 9 december 2019, 
hebben we vastgesteld dat de directie weigert 
tegemoet te komen aan de legitieme eisen van het 
personeel op het gebied van tewerkstelling, welzijn op 
het werk en koopkracht: 

Een loonsverhoging van 1,1%, zoals voorzien in 
het Interprofessioneel Akkoord, dat ook betrekking 
heeft op de werknemers van autonome 
overheidsbedrijven ;
Voldoende statutaire aanwervingen voor een 
kwaliteitsvolle dienstverlening die bovendien een 
antwoord biedt op de klimaatproblematiek ; 

Handhaving van de 36 uur voor al het huidige en 
toekomstig personeel ; 
Identieke beloningsvoorwaarden voor contractuele 
en statutaire medewerkers, gebaseerd op 
barema's en niet "op basis van verdienste" zoals 
geëist door het management.

De afgelopen acht maanden heeft CGSP Cheminots - 
ACOD Spoor de sociale dialoog alle kansen gegeven, 
maar vandaag moeten we vaststellen dat de 
onderhandelingen zijn mislukt door de onverzettelijk-
heid van het management dat doof blijft voor de 
verwachtingen van alle personeelsleden - én reizigers.

De spoorwegmannen en – vrouwen willen dan ook 
hun stem laten horen.

De afgelopen 5 jaar werd het personeel 
geconfronteerd met onrealistische 
besparingsmaatregelen van de regering Michel – De 
Wever - Wilmès: een productiviteitstoename van 20% 
en een verlies van 4.500 jobs !

Het personeel vraagt betere arbeidsvoorwaarden en 
middelen om haar taken van de openbare dienst zo 
maximaal mogelijk te kunnen vervullen.

Het personeel weigert pertinent dat de veiligheid en de 
kwaliteit van de dienstverlening in het gedrang komen 
door onrealistische eisen op het gebied van 
productiviteit en flexibiliteit.

Daarom heeft CGSP Cheminots - ACOD Spoor 
besloten om een actieplan uit te voeren:

24-uren nationale staking die zal beginnen op 
woensdag 18 december om 22.00 uur tot 
donderdag 19 december om 22.00 uur

het voortzetten van een informatie- en 
mobilisatiecampagne 

de voortzetting van het actieplan zal vanaf 
medio januari 2020 ten uitvoer worden gelegd

Het ontwerp van Protocol van Sociaal Akkoord 
werd in De Klapper #19, #23 en #24 toegelicht.
Download: deklapper.acodspoor.be
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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” SPOORWEGKUNST ONDERWEG! 
Heb je het al eens opgemerkt? Kunst op en naast 
het spoor, in het station,…?  

In deze De Klapper tonen we enkele foto’s van de 
tunnel in het station Puurs dat mooi opgesmukt is 
met het betere schilderwerk. 

Het maakt deze editie van De Klapper niet alleen 
kleurrijker, het komt ons bovendien goed uit eigen 
foto’s te gebruiken.   

Daarom deze oproep. Zie je al eens kunst 
onderweg, of ben je een spoorwegfotograaf?  

Stuur ons je foto’s op en we gebruiken ze als 
fotomateriaal voor “De Klapper” zodat iedereen 
kan genieten van de mooiste spoorwegplaatjes op 
ons spoorwegnet! 

Want het is een publiek geheim, die van het spoor 
zijn échte kunstenaars!  
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Black Friday of 
zwart jaar? 
 

Bij het lezen van deze tekst zullen de meesten 
onder ons reeds in feeststemming vertoeven of er 
toch al beginnen aan te denken. Maar… is er veel 
reden tot feesten? 
 

Onderhandelingen voor een sociaal akkoord 
mislukt 

Eind november stelden we helaas vast dat de 
onderhandelingen voor een sociaal protocol mislukt 
waren. Ondanks onze constructieve en geduldige 
inzet, heeft de directie geweigerd in te gaan op de 
vier prioriteiten van het gemeenschappelijk 
vakbondsfront. We willen deze nogmaals herhalen:


Een loonsverhoging van 1,1% zoals bepaald in 
het Interprofessioneel Akkoord (IPA) dat ook van 
toepassing is op de werknemers van de 
autonome overheidsbedrijven

Statutaire wervingen voor een kwaliteitsvolle 
dienstverlening

Het behoud van de 36-urenweek voor al het 
huidig en toekomstig personeel

Dezelfde loonvoorwaarden voor het 
contractueel personeel als voor het statutair 
personeel op basis van de loonschalen en niet 
“prestatie gerelateerd” zoals de directie 
voorstelt


 


Koopkrachtverhoging door  
loonsverhoging van 1,1% (IPA) 

De directie argumenteerde op onze eis naar een 
loonsverhoging dat we “het beste willen van beide 

zijden”, namelijk dat we een vastheid van 
betrekking hebben en dat onze lonen op dezelfde 
hoogte staan dan die in de privésector. Er bovenop 
een verhoging van de lonen durven vragen, vindt de 
directie ongehoord. 


Nochtans is de productiviteit de afgelopen vijf jaar 
sterk verhoogd. Sinds 2016 zijn er 3.000 
personeelsleden minder terwijl het treinaanbod en 
het aantal reizigers (jaarlijks 3%) sterk verhoogd 
zijn. De directie heeft duidelijk een selectief 
geheugen en vergat erbij te zeggen dat ze zich 
destijds geëngageerd heeft het personeel te 
compenseren bij het behalen van de 
productiviteitsverhogende doelstellingen… De 
aangeboden verhoging van de maaltijdcheques telt 
bovendien niet mee voor de pensioenberekening, 
laat staan voor de perequatie van de pensioenen 
van onze gepensioneerde collega’s. Als vakbond 
vinden we dat gepensioneerden nog steeds 
meetellen, zeker in een samenleving dat 
pretendeert het etiket welvaart te dragen. 


Tewerkstelling en arbeidsduur 

Inzake werkgelegenheid willen we garanties voor 
een “kwalitatieve en kwantitatieve tewerkstelling”. 
Kwalitatief in de zin van statutaire tewerkstelling en 
werkomstandigheden die een “work-life balance” in 
acht nemen, kortom, werk op maat van de mensen.  
Het kwantitatief gedeelte houdt in dat er voldoende 
personeelsleden zouden zijn om een goede 
dienstverlening te kunnen aanbieden aan de 
reizigers en voor de interne ondersteuning op de 
werkvloer.  (lees verder p.5)




 

In dit kader past dan ook het behoud van de 36-
urenweek voor het huidige en het toekomstige 
personeel. Want wanneer we gedreven mensen 
willen aantrekken die bovendien op termijn willen 
blijven, is het van het grootste belang om goede en 
aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden aan te bieden. 
Eén van de troeven bij uitstek is de 36-urenweek. 
Het zou een totaal verkeerde keuze zijn om de klok 
terug te draaien. Bovendien werken we zeer flexibel 
en is deze 36-urenweek zeker geen luxe!


De rol van HR Rail 

Als je “HR” googelt, kom je volgende 
omschrijvingen tegen: HR gaat over mensen, HR 
als onmisbare brugfunctie, HR bewaakt de cultuur, 
HR helpt bij verandering…


Inderdaad, Human Resources gaat over het 
menselijk kapitaal van een onderneming. Het zijn 
per slot van rekening de personeelsleden die er 
voor zorgen dat de objectieven behaald worden die 
werden uitgezet. Zonder gedreven en tevreden 
medewerkers is er geen elan en is een bedrijf ten 
dode opgeschreven.

 

Maar bij de Belgische Spoorwegen heeft HR Rail 
zelf nog een veranderingsproces te (onder)gaan. 
Niet zo verwonderlijk na de metamorfose van 
directie PS naar HR Rail. Toch zien we nu een 
ander gevaar zich ontwikkelen, we hebben meer en 
meer het gevoel dat HR Rail enkel uitvoert wat de 
NMBS en Infrabel willen en zichzelf buitenspel zet.


Deze perceptie wordt gevoed naar aanleiding van 
de beslissing die door HR Rail werd genomen in 
verband met de stakingsaanzegging die we 
indienden om een militantenconcentratie te 
organiseren.

Op “Black Friday” besliste HR Rail dat deze 
aanzegging niet ontvankelijk kon verklaard worden 
omdat er geen alarmbelprocedure was gevoerd. 
Hierbij kunnen we ons zeer vele vragen stellen 
omtrent de objectiviteit van deze beslissing. Zo 
waren we reeds acht maanden aan het 
onderhandelen met de algemeen directeur als 
voorzitter van de werkgroep “Sociaal Akkoord”. 
Bovendien is hij momenteel voorzitter van het 
Sturingscomité en het was tijdens de vergadering 
van het Sturingscomité  van 21 november ll. dat we 
onze vier eisen gesteld hadden en hierop antwoord 
wilden tegen 28 november.

 

De bedoeling van een alarmbelprocedure is nu net 
om de kans te geven aan de algemeen directeur 
HR Rail om het debat naar hem toe te trekken en 
de rol te spelen van moderator. Aangezien hij reeds 
acht maanden opgetreden heeft als moderator gaat 
deze redenering niet op en heeft een 
alarmbelprocedure geen enkele zin omdat we 
opnieuw met identiek dezelfde mensen aan tafel 
zouden zitten. We hebben dus onze bedenkingen 
over deze beslissing.

 

De vooruitzichten voor het volgende jaar zijn dan 
ook niet gunstig. Gaan we van een “Black Friday” 
naar een zwart jaar?
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Waarom we op  
19 december 
actie voeren! 
De huidige problemen bij de spoorwegen voor 
reizigers en personeel is het gevolg van de 
opgelegde onrealistische besparingen door de 
huidige regering. Diezelfde regering investeert 
nochtans volop in bedrijfswagens en plaatst een 
betaalbaar en ecologisch openbaar vervoer 
achteraan op het einde van de autofile. 


Om de mobiliteitsverhoudingen te duiden met 
cijfers: in 2018 werd een recordaantal van 
293.844 nieuwe bedrijfswagens ingeschreven in 
ons land, meer dan duizend meer dan een jaar 
eerder. Bij aanvang van deze regering werd er in 
2016 een plotse stijging van 12% genoteerd. 


Deze individuele 'salariswagens' kosten ons 5 
miljard euro per jaar. Het planbureau berekent 
een extra meerkost van 905 miljoen euro, onder 
de noemer 'maatschappelijke kost’ (medische 
gevolgen door de vervuiling). De veroorzaakte 
files kost de Belgische economie 8 miljard 
euro volgens de werkgeversorganisatie VBO. De 
spoorwegen krijgt een dotatie van 3 miljard 
euro… 


De communicatie tussen NMBS en INFRABEL 
is sinds de splitsing van de spoorwegen in 2005 
een structureel probleem op managementniveau 
en is vooral zichtbaar in de stiptheidscijfers en 
de manke operationele communicatie naar de 
reizigers en de personeelsleden op het terrein toe. 


De nefaste gevolgen van deze operationele 
splitsing worden gelukkig beperkt door de inzet 
van de personeelsleden (NMBS, INFRABEL, HR-
RAIL) op het terrein. Dagelijks trachten zij de 

problemen die ontstaan door de onwerkbare 
structuur pragmatisch op te lossen. Dergelijk 
pragmatisme zou ook op het hoger niveau 
moeten gehanteerd worden… 


Reizigers en het personeel hebben geen 
boodschap aan het pingpongspel tussen de 
beleidsverantwoordelijken van NMBS en 
INFRABEL. Het is tijd dat de politieke 
beleidsmakers de Belgische spoorwegen terug 
omvormen tot één bedrijf waar één CEO de 
beslissingen neemt. Europa vraagt slechts een 
boekhoudkundige splitsing, geen operationele.


De opgelegde besparingen worden 
doorgerekend naar reizigers en personeel. 


Minder dienstverlening in de stations (loketten, 
perron) waardoor reizigers minder 
aanspreekpunten hebben. Reorganisaties en 
personeelstekorten bij verschillende 
personeelscategorieën hebben een zware 
weerslag op het werk-leven balans van de 
personeelsleden.  


Wij kiezen voor maximale aanwezigheid in de 
stations en in de trein. Trouwens, ook 
andersvalide reizigers moeten de kans krijgen 
zo comfortabel en vrij mogelijk de trein te 
nemen, zonder beperkingen. 


Wij kiezen voor een evenwaardige werk-leven-
balans waarin gelukkige werknemers een 
maximale dienstverlening kunnen garanderen! 


Kortom: tijdens de vijf voorbije jaren zijn de 
dotaties met 3 miljard verminderd, gingen 4500  
banen verloren en heeft het 
spoorwegpersoneel 20% productiviteits-
inspanningen geleverd.


Ondanks al deze inspanningen wil men de 
productiviteit nog verder opdrijven. 


Tijd voor actie. 19 december!
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Het zijn niet de 
premies die de 
spoorwegen 
inefficiënt maken… 
Het persoverzicht van een tijd terug had het 
exclusief over de premies van het 
spoorwegpersoneel, gewone bedienden en 
arbeiders die elke dag het beste geven van 
hunzelf in moeilijke omstandigheden, ondanks de 
onrealistische besparingsronde van de huidige 
regering. 

De premies zijn historisch gegroeid, en ja, als 
vakbond hebben we er steeds over gewaakt dat 
deze behouden blijven gezien er voor het 
spoorwegpersoneel reeds lang geen 
loonsverhoging meer is geweest. Is er nu een 
mogelijkheid? Premies worden bovendien niet 
verrekend in het pensioen van de mensen.


Net als iedereen heeft het spoorwegpersoneel 
wel mee de bankencrisis betaald en een 
indexsprong mogen incasseren. Trouwens, de 
bankencrisis is onder andere ontstaan door 
bonussen (bonus is premie in managementtaal) 
die, geloof ons, veel hoger liggen dan die van de 

arbeiders en de bedienden, in welk bedrijf dan 
ook. 


In tijden van digitalisering slaagt het 
management er blijkbaar niet in 

om de verwerking van 
premies te 


vereenvoudigen. We begrijpen waarom.


Heel eenvoudig, de splitsing van de Belgische 
spoorwegen heeft ertoe geleid dat de drie 
entiteiten hun eigen dataverwerking hebben met 
gevolgen voor de doorstroming van de gegevens 
naar HR-Rail. Elke entiteit heeft immers een 
eigen HR-dienst opgericht ondanks de 
aanwezigheid van HR-Rail. De splitsing treft dus 
niet alleen het operationeel beleid, de interne en 
externe communicatie, maar ook de 
administratieve verwerking. 

 
Het zouden de CEO’s sieren om vanuit hun 
professionele ervaring toe te geven dat de 
splitsing van de Belgische spoorwegen een 
grotere inefficiëntie heeft gecreëerd dan het 
verwerken van de premies.  (lees verder p.8)
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Hieronder een 
citaat uit “het 

voorstel van resolutie 
tot maximale integratie 

van de Belgische 
spoorwegentiteiten”, 

ingediend door Joris 
Vandenbroucke, 

volksvertegenwoordiger.   

Een eengemaakt bedrijf is pas echt 
efficiënter en kostenbesparend. Na de 

splitsing in 2005 kwamen er drie ceo’s, drie 
directiecomités en drie raden van bestuur. In 

1999, toen het nog een eengemaakt bedrijf was, 
met ook nog een goederenafdeling, waren er 
zes directeurs in totaal, met een raad van 
bestuur van veertien leden. In 2019 zijn er 
negentien directeurs en twee raden van bestuur 
met in totaal 28 leden (bron: jaarverslag van de 
betrokken bedrijven), terwijl het personeel op 
het terrein steeds verminderde: 1997: 40 172, 
2005: 37 871, 2017: 31 364 (bron: verslag 
Kamercommissie Infrastructuur hoorzitting 
stiptheid 23 januari 2019). Bovendien zou men 
kunnen besparen op de Service Level 
Agreements die werden gesloten tussen Infrabel 
en NMBS. 



Vele operationele jobs kennen trouwens een 
transversale opleiding om deze flexibiliteit op de 
werkvloer te garanderen in functie van een 
efficiënte dienstverlening. 


Bij concurrerende private spoorondernemingen 
zijn deze mogelijkheden er niet voor contractuele 
werknemers, zij worden bij medische 
ongeschiktheid opzijgezet. Dat is wellicht de 
flexibiliteit waar bepaalde – politieke - 
pleitbezorgers voor contractuele tewerkstelling 
naar verwijzen… 


Conclusie 

Dankzij een dergelijke lange termijn HR-beleid, 
geeft dit de werkgever de zekerheid dat de 
kosten met betrekking tot de opleiding maximaal 
omgezet wordt in winst, zowel met betrekking tot 
de budgettaire als de kwalitatieve ervaring. 


De voornaamste betrachting voor de Belgische 
spoorwegen is dat de personeelsinvesteringen 
intern behouden blijven, en niet gratuit 
overgenomen worden door mogelijke 
concurrerende spoorbedrijven.

 

De stelling dat contractuele aanwervingen een 
belangrijk element is om concurrentieel te zijn in 
een geliberaliseerde spoorwegomgeving is dan 
ook kortzichtig en vooral 
contraproductief. Trouwens, het Statuut laat toe 
werknemers te ontslaan bij zware nalatigheden. 


De patronale bijdrage voor een statutair is 
bovendien gunstiger dan die voor een 
contractueel.


En vooral: statutaire tewerkstelling in de 
openbare dienst garandeert een onafhankelijke 
en neutrale dienstverlening. In tijden van Trump 
en Co. is dat geen overbodige luxe als je als 
belastingbetaler een gezonde en warme 
samenleving voorop stelt. 
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Statutaire tewerk-
stelling is een 
slimme keuze. 
Zeker in de 
spoorbusiness!  
 

Statutaire tewerkstelling bij een operationeel 
bedrijf als de Belgische Spoorwegen biedt alleen 
maar voordelen om een efficiënte en kwalitatieve 
operationele dienstverlening te garanderen. 
Vooral budgettair. 

Kennisoverdracht  

De spoorwegen zijn een specifieke 
operationele sector waar er vooral geïnvesteerd 
dient te worden in functie van een lange 
termijnvisie, met name het intern opleiden van 
medewerkers in hun specifieke job, alsook het 
intern behouden van de ervaring met als 
voornaamste meerwaarde de overdracht van 
kennis aan nieuwe medewerkers.

 

Met het aanbieden van een statutaire betrekking 
zijn de drie entiteiten van de Belgische 
Spoorwegen dan ook aantrekkelijke 
werkgevers voor werknemers die op zoek zijn 
naar werkzekerheid met garantie op a) 
doorstroming binnen het spoorwegdomein op 
basis van (operationele) kennis en b) 
mogelijkheid tot interne mobiliteit wat zowel voor 
de werknemer als de werkgever een zeer 

flexibel HR-beleid toelaat (toewijzing 
arbeidsplaatsen, specifieke en flexibele 
arbeidstijden).


Veiligheidscultuur  

Een essentiële meerwaarde is het bestendigen 
van een veiligheidscultuur binnen de 
spoorwegen. Vanaf de eerste dag wordt de 
nadruk op spoorwegveiligheid gelegd. Die 
attitude wordt aanhoudend bestendigd tijdens 
de loopbaan van de medewerker door middel 
van a) permanente opleidingen, b) opgedane 
ervaringen en c) dagelijkse begeleiding door 
de operationele hiërarchie. De kwaliteit van de 
operationele hiërarchie wordt vooral bepaald 
door de opgedane ervaring van de 
leidinggevende. Een veiligheidscultuur is moeilijk 
te bestendigen bij een hoog personeelsverloop. 


Concreet voorbeeld
 

We geven een concreet voorbeeld. De opleiding 
van een treinbestuurder is - terecht - een 
kostelijke investering. Eén van de voornaamste 
redenen voor treinbestuurders om werkzaam te 
zijn bij de Belgische Spoorwegen is het Statuut. 
Het Statuut biedt naast werkzekerheid vooral 
ook een persoonlijk ontwikkelingsplan toe 
dankzij het opdoen van jaren ervaring (lange 
termijnplanning): besturing HST, omkadering 
treinbesturing, opleider treinbesturing, 
mentorship voor nieuwe treinbestuurders, 
leidinggevende treinbesturing, …


 (lees verder p.10)
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Wanneer een treinbestuurder afgekeurd wordt 
voor rijdende dienst om medische redenen, kan 
de betrokken werknemer ingezet worden als 
operationele medewerker op een andere dienst 
(planning, permanentie, …). Dit is niet alleen ten 
goede van de werknemer, maar ook voor het 
bedrijf dat dankzij het flexibel herbenutten van de 
betrokken medewerker bijkomende 
aanwervingen - én opleidingskosten - kan 
voorkomen. Vele operationele jobs kennen 
trouwens een transversale opleiding om deze 
flexibiliteit op de werkvloer te garanderen in 
functie van een efficiënte dienstverlening. 


Bij concurrerende private spoorondernemingen 
zijn deze mogelijkheden er niet voor contractuele 
werknemers, zij worden bij medische 
ongeschiktheid opzijgezet. Dat is wellicht de 
flexibiliteit waar bepaalde – politieke - 
pleitbezorgers voor contractuele tewerkstelling 
naar verwijzen… 


Conclusie 

Dankzij een dergelijke lange termijn HR-beleid, 
geeft dit de werkgever de zekerheid dat de 

kosten met betrekking tot de opleiding maximaal 
omgezet wordt in winst, zowel met betrekking tot 
de budgettaire als de kwalitatieve ervaring. 


De voornaamste betrachting voor de Belgische 
spoorwegen is dat de personeelsinvesteringen 
intern behouden blijven, en niet gratuit 
overgenomen worden door mogelijke 
concurrerende spoorbedrijven.

 

De stelling dat contractuele aanwervingen een 
belangrijk element is om concurrentieel te zijn in 
een geliberaliseerde spoorwegomgeving is dan 
ook kortzichtig en vooral 
contraproductief. Trouwens, het Statuut laat toe 
werknemers te ontslaan bij zware nalatigheden. 

De patronale bijdrage voor een statutair is 
bovendien gunstiger dan die voor een 
contractueel.


En vooral: statutaire tewerkstelling in de 
openbare dienst garandeert een onafhankelijke 
en neutrale dienstverlening. In tijden van Trump 
en Co. is dat geen overbodige luxe als je als 
belastingbetaler een gezonde en warme 
samenleving voorop stelt. 
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Dossier 
TRACK (I-AM)  
ACOD / CGSP  heeft  op de nationale  paritaire 
subcommissie gereageerd om bijkomende antwoorden 
en verworvenheden te bekomen voor de filière sporen 
en de brigades I-AM. Hieronder geven we een 
opsomming van de vragen én de antwoorden. 

 
Zijn de examens van supervisor en coördinator 
wel degelijk in de vorm van meerkeuzevragen?   
Ja, op computer voor wat het schriftelijke gedeelte 
betreft.

Waar hebben de speciale examens voor deze twee 
graden plaats? Deze examens hebben plaats in het 
arrondissement.

Kunnen  de personeelsleden, die reeds over een 
licentie voor de werktreinen en de weg- en 
spoorvoertuigen beschikken, een dienstvrijstelling 
bekomen?  
Ja, voor de eerste proef met meerkeuzevragen over 
deze materie.

Wanneer wordt gestart met de speciale proeven? 
Voor de supervisors in het eerste semester van 2020. 
De proeven voor coördinator hebben plaats in de 

tweede  helft van 2020, zodat de laureaten van de 
proeven voor supervisor zich eveneens kunnen 
inschrijven. Wie niet slaagt in deze proeven, krijgt 
nadien de gelegenheid om zich in te schrijven voor de 
gesloten en/of de openbare proef.

Wanneer kunnen de laureaten van deze proeven de 
rang bekleden? Alle nieuwe rangen (operator, 
gespecialiseerd operator, supervisor en coördinator) 
worden ingevoerd  op 1 januari 2021. 

Wanneer kan de filière sporen van de nieuwe 
premie- en toelageberekening genieten?  
Alle personeelsleden van de filière sporen 
(vakbediende sporen, gespecialiseerd vakbediende 
sporen, baas vakbediende sporen, industrieel lasser 
sporen en bankbdiende-mecanicien ultrasoon-
infrastructuur) behouden tot 1 januari 2021  hun 
huidige prerogatieven, evenals hun respectievelijke 
graad, maar zullen vanaf 1 januari 2020 de nieuwe 
berekening voor de premies en toelagen genieten , 
d.w.z. verhoging van de productiviteitpremie , 
verhoging van de nachttoelage met 18%, van de 
verplaatsingspremie  zonder beperking van de 25km.  
De zaterdagtoelage zal 50% van het uurloon 
bedragen. Bovendien wordt deze groep uitgebreid met 
de hiernavolgende graden: bankwerker-mecanicien 
infrastructuur, (gespecialiseerd) vakbediende, 
hulpbankwerker, adjunct-electricien, bediende van het 
bankwerk en bediende der elektriciteit die binnen de 
directie I-AM zijn tewerkgesteld. 

Zouden de brigades bovenleidingen niet kunnen 
worden toegevoegd aan het systeem van de 
brigades I-AM? Ja,  naar aanleiding van de 
tussenkomst van ACOD/CGSP  wordt het I-AM  vaste 
installaties elektrische tractie  ingevoerd, dat kan 
bestaan uit de (eerste) technicus, de hoofdtechnicus 
en de technisch ondersectorchef  tractie-onderstations 
en bovenleidingen.

SID voor het opheffen van storingen aan de 
installaties Tracks. De samenstelling van de 
personeelsleden die daarvoor in aanmerking komen 
werd uitgebreid met de graad coördinator Track (naast 
technisch ondersectorchef en (eerste) technicus 
spoorwerken.  

ACOD/CGSP blijft waken over het welzijn van de 
betrokken werknemers tot wanneer dit dossier 
volledig is afgerond. Daarom vragen we eind juni 
en eind december een analyse op niveau van de 
paritaire subcommissie, om na te gaan of deze 
overgang in de loop van 2020 goed verloopt. 

Aarzel niet om ons op de hoogte te houden van 
mogelijke problemen.  Het is onze doelstelling om 
alle onregelmatigheden uit de wereld helpen. 



 

Aanpassing van de 
arbeidsstelsels in de 
werkplaatsen  
Op de Nationale Paritaire Subcommissie (NPSC) 
op 20 november 2019 werd ons een ontwerp van 
document voorgesteld over de aanpassing van de 
arbeidsstelsels in de werkplaatsen B-Technics.  

Om te vermijden dat dit punt ondergesneeuwd 
wordt door de huidige onderhandelingen met 
betrekking tot een Protocol van Sociaal Akkoord 
en andere discussies, hebben we een werkgroep 
in de schoot van de NPSC aangevraagd om dit 
specifiek dossier te behandelen. We willen ten 
gronde onderzoeken wat de impact is op de 
balans privé/werk en welke de financiële 
gevolgen zouden kunnen zijn (zowel positief als 
negatief).


De directie heeft onze vraag in eerste instantie 
geweigerd waardoor we de sereniteit niet konden 
bewaren en deze beslissing uitdrukkelijk 
aanvochten. Hierop heeft de directie toegegeven 
om een werkgroep te organiseren. 


Hieronder een eerste oplijsting van onze vragen 
en bezorgdheden:


Welke personeelsleden zijn concreet 
betrokken?


Hoe zit het met de eindeloopbaanregeling (+55 
jaar)?


Wijziging van bundel 541 (dienst- en rustijden)?

Vrijwilig of niet?


Voorkeur voor nachten of namiddagen voor de 
centrale werkplaatsen?


Wat met de samenwerking tussen de aankopen 
en de werkplaatsen (bv.: bestelling en voorraad 
van stukken)?


Waarom een verschillend forfait voor de 
tractiewerkplaatsen en de centrale werkplaatsen?


Ter herinnering: ACOD SPOOR heeft in november 
een nationale werkgroep georganiseerd wat onze 
onderhandelingspostie versterkt met betrekking 
tot dit dossier.


Het spreekt voor zich dat wij u op de hoogte 
zullen houden over het vervolg van de 
onderhandelingen. Wij zullen niet nalaten de 
gewesten tussentijds advies te vragen.  
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ACOD SPOOR WENST U EN UW DIERBAREN 
EEN GEZELLIG EN FIJN EINDEJAAR TOE!



 

Wat was het juiste 
antwoord op de 
vorige KUS-vraag? 
Ons vermaarde spoorwegmuseum 
TrainWorld heeft een EXPO opgezet over 
“een man die van treinen hield”. Wie is die 
man?  

a) ARNO 
b) Marc DESCHEEMAECKER 
c) Paul DELVAUX 
d) Jacques BREL 
e) Tom WAES 

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 Andy DILLEN (I-
AM - Mechelen/Lier) uit als winnaar. 


Gefeliciteerd!

Het juiste  
antwoord is (c

Ken Uw Spoorweggeschiedenis 

DE KUS-VRAAG! 
Sommige stations worden opgesmukt 
met kunst in alle vormen. In deze 
Klapper hebben we enkele foto’s 
gepubliceerd van een station met het 
betere schilderwerk. Welk station? 

a) Puurs 
b) Groenendaal 
c) Ottignies 
d) Roeselare 
e) Essen 

Stuur je antwoord op volgend adres 
deklapper@acod.be met als onderwerp 
van je mail: KUS-antwoord. Ten laatste 
op 31 december 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! 
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Aanplakken toegelaten - Bundel 548 art 65, 66 en 67 - verantwoordelijke 

ONTDEK ONZE 
NIEUWSBRIEF 

 

DOWNLOADSITE 

DEKLAPPER.ACODSPOOR.BE 

STORY, KNACK, HUMO EN 
SPORTMAGAZINE IN 1 

NIEUWSBRIEF!!! 

DE KLAPPER 



 

Verslag 
Nationale 
werkgroep 
I-TMS 
Op 23 oktober heeft een syndicale werkgroep 
plaatsgehad met vertegenwoordigers van de 
seinhuizen. De bevindingen van de vorige 
werkgroep hebben geleid tot een overleg met de 
directie I-TMS. De aanwervingscontingenten 
werden opgetrokken en de aandacht van de 
directie werd gevestigd op de werklast van de 
verkeersleiders in de seinhuizen. Dankzij de 
tussenkomsten van onze afgevaardigden op het 
terrein zijn de werkomstandigheden van de 
collega’s verbeterd; een diensttabel twee 
maanden (i.p.v. één maand) op voorhand, een 
extra prestatie verkeersleider, enz. … We geven 
hieronder een overzicht van de besproken punten 
op de werkgroep.  

Personeelstekorten


Het personeelstekort laat zich voelen en het 
personeel heeft er duidelijk genoeg van. 
Niettegenstaande dat er allerlei zaken in het 
verleden afgesproken werden om de Work-Life 
Balance voor het personeel te verbeteren, leeft 
op de werkvloer nog steeds het gevoel dat 
hieraan eigenlijk weinig of niets is verholpen. 
Regelmatig overschrijden de personeelsleden 
het aantal door de reglementering voorziene 
prestaties (> 19 dagen in vier weken). Op 
meerdere plaatsen kampen personeelsleden met 
een burn-out, sommigen nemen ontslag en 
anderen weigeren om extra prestaties te 
verzekeren wanneer collega’s ziek zijn. Het 
spreekt voor zich dat dit niet leidt tot een goede 
sfeer.  
Vaak zijn prestaties niet op elkaar afgestemd en 
moeten de aanwezige personeelsleden soms 2 
werkposten tegelijkertijd verzekeren (o.a. bij 
ziekte collega’s). We leggen er de nadruk op dat 
de rol van Safety Controller en Traffic Controller 
niet gelijktijdig mogen verzekerd worden! 


(lees verder p.17)
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Het werken in een 3-ploegensysteem is sowieso 
nefast voor het gezins- en sociale leven. De 
diensttabel wordt in verschillende Area’s twee 
maanden op voorhand uitgegeven, iets wat op 
zich vrij positief is ware het niet dat die 
diensttabel voortdurend wijzigt gedurende die 
twee maanden wat dan weer op zijn beurt de 
nodige problemen meebrengt.


Bovendien zorgt de concentratie van de 
seinhuizen ervoor dat veel personeelsleden langer 
van huis weg zijn. De uitgeteste “zelfroostering” 
werd zonder veel enthousiasme onthaald en is 
ondertussen (voorlopig) afgevoerd.


Werkbaar werk 

De medewerkers dienen bijna alle werkposten in 
het seinhuis te kennen waardoor in theorie een 
betere verdeling van de werklast zou moeten 
ontstaan. Echter na het aanleren van al die 
verschillende werkposten moeten we vaststellen 
dat men in de praktijk meerdere maanden na 
elkaar niet meer tewerkgesteld wordt op 
bepaalde werkposten. Het wordt dan moeilijk, 
bijna onmogelijk, om die kennis up-to-date te 
houden. Iedere werkpost heeft immers zijn eigen 
specificiteit en vraagt noodzakelijke ervaring. 
Ervaring bekomt men door het te doen!

De werklast wordt alsmaar zwaarder, sommige 
personeelsleden moeten 11 werkzones kennen 
en bedienen. Bovendien worden de werkzones 
almaar groter.  Soms moeten die personeelsleden 
4 of 5 zones noodgedwongen buiten dienst 
plaatsen. Personeelsleden die contacten 
onderhouden met spoorbedrijven voor 
goederenvervoer klagen over het grote aantal 
communicaties (300 oproepen in 4 uur) en de 
ingewikkelde relatie met deze spoorbedrijven 
(“alles is hen gegund”). 

Permanenties 

De leden van de permanenties stellen vast dat 
wanneer zij uit noodzaak kort na elkaar 
meermaals naar één en hetzelfde nummer op een 
seinhuis bellen, zij dikwijls verschillende 
gesprekspartners aan de lijn krijgen. Ze stellen 
zich hier terecht vragen bij of dit wel ten goede 
komt van de veiligheid? Zijn al deze personen op 
dat moment wel allemaal goed op de hoogte van 
wat er op dat ogenblik op het terrein aan het 
gebeuren is? Dit creëert een bepaald 
onveiligheidsgevoel bij de mensen van de 

permanentie. De reglementering rond de 
interventiezones is te uitgebreid en te ingewikkeld 
om het op het terrein te laten toepassen door één 
persoon. Bovendien zijn sinds kort de leden van 
de permanentie ook bevoegd om de 
bovenleidingen te aarden. Al deze taken in 
combinatie met de coördinatie op het terrein - in 
weer en wind – is te omvangrijk en te onveilig om 
toe te vertrouwen aan één en dezelfde persoon.


Reglementering  

De beloofde vereenvoudiging van de 
reglementering is er nog steeds niet (vb. 
interventie-zones). Bovendien wijzigt de 
reglementering veelvuldig. Daarbovenop heeft I-
TMS dan ook nog eens ‘werkinstructies’ (WIT) 
voor zowel Traffic Controller en Safety Controller’ 
uitgegeven, die soms in tegenspraak zijn met de 
reglementering.


Ergonomie  

Sommige blokposten kampen nog altijd met 
problemen op het vlak van de ergonomie (o.a. 
problemen met de airco).


Seinincidenten  

In het district Zuidoost zijn problemen i.v.m. de 
parametrering van het EBP-systeem op de 
dagorde geplaatst van het PBW.  Een voorbeeld: 
in september 2018 meldt een bestuurder een 
seinonregelmatigheid op lijn 43. Een groot 
stopsein staat op groen terwijl de onmiddellijk 
volgende sectie bezet is.  Voor dergelijke 
incidenten dient telkens een fiche BRENT te 
worden ingevuld.  Dit roept vraagtekens op en er 
wordt gevraagd en overeengekomen om alle 
incidenten/onregelmatigheden in die zin te 
melden zodat er een dossier kan worden 
opgestart. 


Geen luisterbereidheid bij het management  

In verschillende districten klagen de 
afgevaardigden aan dat het management niet 
naar hen luistert en hen niet respecteert. Er is een 
gevoel dat er een grote kloof is tussen de 
werkvloer en het management. Men ervaart (in 
sommige posten) weinig ondersteuning en/of 
appreciatie van het management.


(lees verder p.18)

DE KLAPPER ACOD SPOOR EDITIE #25                 12 DECEMBER 201917



 

Varia 

Systeem ROCS werd reeds ingevoerd in Hasselt 
Blok 14.  De reacties zijn niet positief. Volgende 
gebreken worden opgesomd: het treinnummer is 
te klein op het scherm, problemen met Replace, 
regelmatig tussenkomst door RACOR om 
geheugen te wissen, SDG, NT, CSTR op te 
starten in ROCS en afwerken in EBP, soms 
storing zichtbaar in ROCS en niet in EBP, 
overzicht volledige actiegebied is klein en geen 
AVG’s zichtbaar. De aangehaalde pluspunten 
beperken zich tot de mogelijkheid om elementen 
mee op te zoeken die ROCS je laat zien en een 
gemakkelijke overgang naar desbetreffende EBP-
scherm, daarnaast vergroot ROCS zijn beeld bij 

een storing om zo de situatie beter te kunnen 
zien. 


De Verkeersleiders Niveau 2 verdienen te weinig 
in functie van de verantwoordelijkheden die ze 
dragen. 


De afgevaardigden stellen zich ook vragen bij het 
hoge aantal mensen dat niet slaagt in de 
opleidingen.  Ze melden onder andere dat de 
basisopleiding te kort, te theoretisch is en dat de 
link met de praktijk onvoldoende is. De nieuwe 
verkeersleiders worden niet meer aangeleerd om 
zelfstandig na te denken of te redeneren met als 
gevolg dat ze blindelings dienen te betrouwen op 
de technologie. De afgevaardigden vragen zich af 
of we op termijn naar een concentratie met 5 
seinhuizen gaan.
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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. Intersectorele 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! 

Lidmaatschap  
ACOD SPOOR 

Wist je dat?
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◊

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, 
liberalisering/privatisering 
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  

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
02/226.13.56 - E. Jacquemainlaan 20, 1000 BRUSSEL
LEUVEN: rene.smets@hr-rail.be
016/21.37.29 - 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
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