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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”! 
 
Op donderdag 30 januari organiseerde ACOD 
SPOOR een speciale studiedag om de 
recentelijke wijzigingen in de ARPS 550 onder de 
loep te nemen. Meer dan 80 mensen hadden zich 
hiervoor ingeschreven. In de werkgroepen 
werden er concrete “cases” voorgelegd ter 
disscussie en plenair werd de ARPS 550 tot in de 
detail toegelicht. We danken iedereen die heeft 
bijgedragen tot dit  inhoudelijk en leerrijk 
resultaat! 
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DROGE KOST, GOED TE 
WETEN! 
Het tuchtreglement werd vorig gewijzigd. We stellen vast dat niet 
iedereen op de hoogte is van het tuchtreglement. Niet alleen om 
onaangename verrassingen te voorkomen, maar ook om iedereen te 
wapenen met zijn of haar rechten op verdediging, geven we hier een 
overzicht van het tuchtreglement. 


Op donderdag 30 januari 
organiseerde ACOD Spoor een 
studiedag ARPS 550 (Algemeen 
Reglement Personeel en Sociale 
zaken ) voor meer dan 80 leden 
en militanten. Aan de hand van 
voorbeelden werd er in verschil-
lende werkgroepen dieper 
ingegaan op de reglementering. Er werd plenair een ruime 
uiteenzetting gegeven over de reglementering. 


Wat we daarenboven vaststellen: de regelgeving met betrekking tot 
“beloningen" (bundel 551) is onbekend! Ook hier geven we wat 
duiding over. Vakbondswerk is immers ook een vorm van sociale 
hogeschool. ACOD Spoor wil hier zo sterk mogelijk op inzetten. 
 
Scientia potentia est. Kennis is macht. 
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De tuchteloosheid
Tuchteloosheid wordt bestraft met een 
tuchtmaatregel die zelfs kan gaan tot de 
afzetting in specifieke omstandigheden. Een niet 
limitatieve opsomming: het weigeren uit te 
voeren van professionele opdrachten, het 
vertonen van een onbeschofte en/of agressieve 
houding ten opzichte van een collega of 
leidinggevende, het bewust – of in 
medeplichtigheid - beschadigen of vernielen 
van goederen, het opzettelijk verzaken van 
spoorwegveiligheid, het plegen van geweld, 
pesterijen en ongewenst gedrag. 


Preventieve 
schorsing in de 
bediening als 
ordemaatregel

Er zijn ook maatregelen die geen 
tuchtmaatregelen zijn. De preventieve 
schorsing in de bediening als 
ordemaatregel is bijvoorbeeld geen 
tuchtmaatregel.  

Een personeelslid kan preventief geschorst 
worden in de bediening wanneer diens 
aanwezigheid op de werkvloer niet 
verenigbaar is met de belangen van de 
dienst. Dit kan het geval zijn bij ernstige 
feiten of feiten die aanleiding kunnen geven 
tot een gerechtelijk (voor)onderzoek of 
strafrechtelijk vervolging. Bij gemotiveerd 
advies van de onmiddellijke chef kan de 
algemeen directeur van HR-Rail beslissen 
tot preventieve schorsing van de bediening 
als ordemaatregel. Tijdens de preventieve 
schorsing ontvangt het betrokken 
personeelslid een werkloosheidsvergoeding 
dat bij einde van de ordemaatregel 
retroactief wordt bijgepast met het geleden 
verlies aan loon. Bij een strafrechtelijke 
veroordeling, ontslag of afzetting is er geen 
terugbetaling.

Tuchtrechtelijk 
vergrijp

Een tuchtrechtelijk vergrijp klinkt 
zwaarwichtig, wat het ook is. Het betreft 
niet alleen een tekortkoming aan de 
beroepsverplichtingen, maar ook die feiten 
die de waardigheid van het ambt aantasten, 
het gezag bij de uitoefening van het ambt in 
het gedrang brengen of het aanzien van de 
Belgische spoorwegen aantasten. En, 
vergis je niet, dat geldt dus ook voor privé-
feiten! We geven een niet beperkte 
opsomming van mogelijke feiten: 
alcoholmisbruik of gelijkaardige misbruiken 
(drugs), tuchteloosheid, frauduleuze 
handelingen, inbreuken op de diensttijden,
… 


Het ontslag en 
de afzetting

Het ontslag wordt gegeven bij een 
definitieve en onherstelbare verbreking van 
de vertrouwensband en behelst de 
stopzetting van alle functies en statutaire 
band. Er is echter geen verlies van het 
recht op een overheidspensioen. 


De afzetting is de zwaarste maatregel en is 
ontslag mét verlies van het recht op een 
overheidspensioen! 


De schorsing in 
de bediening

De schorsing in de bediening – niet te 
verwarren met preventieve schorsing in de 
bediening – wordt toegepast bij zeer ernstige 
tekortkomingen zonder dat er een definitieve 
vertrouwensbreuk is tussen het betrokken 
personeelslid en het bedrijf. Deze wordt 
uitgesproken in kalenderweken of -maanden, 
met een minimum van 1 week en een 
maximum van 6 maanden. Tijdens deze 
periode levert de bediende geen prestaties en 
ontvangt hij geen loon. De periode wordt 
bovendien afgetrokken van de graad- en 
dienstanciënniteit! 




 

Inbreuken op de 
diensttijden
Inbreuken op de diensttijden kunnen 
eveneens leiden tot afzetting in specifieke 
gevallen, rekening houdend met de gradatie 
van tuchtmaatregelen in geval van herhaling. 


We denken hierbij aan laattijdige aankomst, 
het niet naleven van de vaste of variabele 
diensttijden, het niet naleven van de pauzes 
(inclusief middagpauze) het ‘verlaten van de 
dienst’ tijdens de diensturen, ongewettigde 
afwezigheden, … 


Wanneer een inbreuk ook nog eens gevolgen 
heeft op de stiptheid van het spoorverkeer, 
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Indeling van de 
tuchtmaatregelen 
De indeling van de tuchtmaatregelen wordt 
gedaan onder twee graden: 

De eerste graad:  
1° vermaning

2° afhouding van 1/5 van de globale bruto 
dagwedde gedurende 1 dag

3° afhouding van 1/5 van de globale bruto 
dagwedde gedurende 2 dagen

4° afhouding van 1/5 van de globale bruto 
dagwedde gedurende 5 dagen


De tweede graad: 
1° de tuchtrechtelijke schorsing in de bediening

2° het tuchtrechtelijk ontslag

3° de afzetting


Opgelet: De voorgestelde en/of opgelegde 
tuchtmaatregelen kunnen gepaard gaan met de 
bedreiging met strengere tuchtmaatregelen bij 
ernstige tekortkomingen en herhaling van de 
gepleegde feiten. 

Samenvoegen van 
tekortkomingen en 
maatregelen? 
En hoe zit dat nu met het samenvoegen van 
tekortkomingen en maatregelen? Voor eenzelfde 
of voor verscheidene gelijktijdige tekortkomingen 
is het verboden om meerdere tuchtmaatregelen 
samen te voegen, voor dezelfde feiten is het wel 
toegestaan een tuchtmaatregel samen te voegen 
met een ordemaatregel. 


Bij het vaststellen van een nieuwe tekortkoming in 
de tussenfase van het tuchtonderzoek, moet de 
onmiddellijke chef het oorspronkelijk strafbulletin 
gedeeltelijk of volledig vervangen of aanvullen en 
wordt het personeelslid verzocht voor gezien te 
handtekenen, eventueel aangevuld met een 
rechtvaardiging. Bij het begaan van een nieuwe 
tekortkoming wordt een nieuwe tuchtprocedure 
opgestart, dit geldt ook bij een onopgemerkte 
tekortkoming die eerder plaatsvond dan de feiten 
die aanleiding gaven van de tuchtprocedure.


De rol van de 
hiërarchische 
oversten

Wat is de rol van de hiërarchische oversten in 
een tuchtprocedure? De onmiddellijke chefs 
moeten het beginsel van de gradatie van de 
tuchtmaatregelen volgen, rekening houdend met 
de tuchtmaatregelen die niet verjaard zijn. De 
verjaringstermijnen lopen vanaf de datum waarop 
de tuchtmaatregel wordt opgelegd en zijn als 
volgt:


Tuchtmaatregelen 1ste graad: ambtshalve na 
een termijn van 3 jaar

Tuchtrechtelijke schorsingen in de bediening: 
ambtshalve na een termijn van 10 jaar


De onmiddellijke chef moet in zijn voorstel van 
straf bovendien rekening houden met de ernst 
van de feiten, alsook met het 
proportionaliteitsbeginsel (straf moet in 
verhouding staan tot de gepleegde feiten) en de 
herhaling van de gepleegde feiten. 




 

Alcoholmisbruik
Wat met alcoholmisbruik (alcoholintoxicatie, 
dronkenschap) en gelijkaardige toestanden 
(drugs of psychoactieve middelen)? 


In bepaalde politieke kringen krijg je daar 
applaus voor op nieuwjaarsrecepties of wordt er 
een oogje dicht geknepen om iemands 
loopbaan niet te fel te beknotten…, bij het spoor 
is dit zeker niet het geval! Er worden trouwens 
zeer frequent alcoholcontroles uitgevoerd. En 
het moet gezegd zijn: een positieve controle is 
zeer, zéér uitzonderlijk! Het beeld dat bepaalde 
politieke tenoren trachten op te voeren van het 
spoorwegpersoneel is dan ook onterecht en 
ronduit onbeschoft. 


Bij vaststelling van alcoholmisbruik of een 
gelijkaardige toestand, wordt er een 
onderscheid gemaakt in de aard van de 
uitgeoefende functie: wel of geen 
veiligheidsfunctie. Opgelet, personeelsleden die 
zelfs occasioneel of tijdelijk belast zijn met 
veiligheidsfuncties, worden aanzien als 
“personeel met een veiligheidsfunctie”. 


Personeelsleden met een veiligheidsfunctie die 
betrapt worden met een alcoholgehalte in het 
bloed van ten minste 0,2 g per liter, worden bij 
een eerste vaststelling bestraft met afhouding 
van 1/5e van de globale bruto dagwedde 
gedurende vijf (!) dagen, mét bedreiging van 
tuchtrechtelijk ontslag. Bij een tweede 
betrapping volgt een tuchtrechtelijk ontslag. 
Personeelsleden zonder veiligheidsfunctie 
worden bij een eerste vaststelling bestraft met 
een afhouding van 1/5e van de globale bruto 
dagwedde gedurende twee dagen, bij een 
tweede vaststelling wordt dit toegepast 
gedurende vijf dagen mét bedreiging tot 
tuchtrechtelijk ontslag en vervolgens bij een 
derde vaststelling volgt de uitvoering van een 
tuchtrechtelijk ontslag. 


Wanneer er een alcoholgehalte in het bloed 
gemeten wordt van ten minste 0,8 g per liter, 
komt het personeel met een veiligheidsfunctie in 
aanmerking voor een tuchtrechtelijk ontslag. 
Een personeelslid zonder veiligheidsfunctie 
wordt bij een eerste vaststelling bestraft met 
een afhouding van 1/5e van de globale bruto 
dagwedde gedurende vijf dagen, mét bedreiging 
van tuchtrechtelijk ontslag. Bij een tweede 
vaststelling volgt een tuchtrechtelijk ontslag. 
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Het aanzien van 
de spoorwegen  
in gedrang 
brengen 
Het aanzien van de spoorwegen in gedrang 
brengen kan eveneens leiden tot een 
afzetting. Dit kan het gevolg zijn na 
betrapping van het verspreiden van 
vertrouwelijke informatie aan derden of 
bijvoorbeeld het verspreiden van beledigende 
en lasterlijke beelden en/of berichten via 
communicatiekanalen (sociale media!) die het 
aanzien van de Belgische Spoorwegen ernstig 
in gedrang kunnen brengen. 

Gerechtelijke 
vervolgingen en 
veroordelingen in 
het privéleven 
Wat men vaak niet weet is dat gerechtelijke 
vervolgingen en veroordelingen in het 
privéleven van betrokken bediende dienen 
aangegeven te worden aan de onmiddellijke 
chef. Zelfs als de veroordeling geen verband 
houdt met de dienst, kan de tekortkoming 
worden bestraft met een tuchtmaatregel die 
kan gaan tot de afzetting.




 

Frauduleuze 
handelingen

Ook met frauduleuze handelingen wordt er 
niet gelachen bij het spoor. Elke frauduleuze 
handeling (in de gangbare betekenis) geeft 
aanleiding - onverminderd gerechtelijke 
vervolging - tot een voorstel tot afzetting, ook 
voor de medeplichtigen. Ze kunnen bestraft 
worden, zelfs als er niet strafrechtelijk vervolgd 
wordt.  

Hier volgt een niet limitatieve opsomming om 
een idee te geven wat als frauduleuze 
handelingen kunnen aanzien worden: 


Elke diefstal, deelname aan of poging van 
diefstal van goederen die toebehoren aan 
de Belgische Spoorwegen, interne of 
externe medewerkers, 
dochterondernemingen, klanten (binnen 
installaties of aanhorigheden Belgische 
Spoorwegen), onderaannemers, personen 
tijdens de diensturen 


Corruptie of medeplichtigheid aan corruptie, 
o.a. in het kader van overheidsopdrachten


Vragen van giften in natura of in geld tijdens 
uitoefening functie of in kader van 
zakenrelaties


Elk opzettelijk tekort, elke wegname van 
geld uit de kassa’s Belgische Spoorwegen 
(zelfs maar tijdelijk)


 
 
 
 
 
 

Elk gebruik voor persoonlijke doeleinden, 
zelfs gevolgd door terugbetaling, van gelden 
van de Belgische Spoorwegen


Achterhouden van materialen of voorwerpen 
van de Belgische Spoorwegen (zelfs buiten 
gebruik of van geringe waarde)


Het zich op bedrieglijke wijze voor 
persoonlijke doeleinden toe-eigenen van 
vertrouwelijke gegevens of informatie van 
de Belgische Spoorwegen


Gebruik van een dienstvoertuig voor 
privédoeleinden


Thuis, zonder toelating, in het bezit zijn van 
grote hoeveelheden kantoorbenodigdheden 
of ander materiaal toebehorende aan de 
Belgische Spoorwegen


Ongerechtvaardigd persoonlijk gebruik van 
communicatiemiddelen en andere uitrusting 
(e-mail, telefoon, gsm, kopieermachine, fax, 
computers, …) of programma’s, 
computertoepassingen van de dienst


Elke fraude ten opzichte van het Fonds der 
sociale werken, zoals o.a. vervalsing 
medisch attest, geneesmiddelenvoorschrift 
…


Valsheid in geschrifte en het gebruik van 
valse stukken


Fraude bij puntingen waarbij niet-
gepresteerde uren geboekt worden als 
werkuren (onterechte zendingen)
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Wat met de 
verdediging?

Het personeelslid kan zich laten bijstaan door 
een syndicaal afgevaardigde in het 
tuchtonderzoek, alsook voor de Raad van 
Beroep. Bij de Raad van Beroep kan enkel in 
beroep gegaan worden tegen tuchtmaatregelen 
van de 2de graad, tegen een ordemaatregel van 
preventieve schorsing in de bediening of bij 
ambtshalve ontslag. Als de belanghebbende 
geen beroep heeft aangetekend voor de Raad 
van beroep volgens de voorgeschreven 
modaliteiten, dan vervalt zijn recht op beroep en 
wordt de beslissing definitief. 

De Raad van Beroep is samengesteld uit: 
Een magistraat-voorzitter, aangewezen door 
de eerste voorzitter van het Hof van beroep 
van Brussel
Een niet-stemgerechtigde griffier-
verslaggever, aangewezen door de Raad 
van bestuur van HR-Rail
Tien bijzitters per kamer, waarvan de helft 
aangewezen is door HR-Rail, Infrabel en 
NMBS, al naar gelang de hoedanigheid van 
het personeelslid dat beroep heeft ingediend 
en waarvan de andere helft aangewezen is 
door het personeel van de Belgische 
Spoorwegen

Personeelslid tewerkgesteld bij HR-Rail: 5 
vertegenwoordigers personeel, 3 HR-Rail, 1 
Infrabel, 1 NMBS
Personeelslid tewerkgesteld bij Infrabel: 5 
vertegenwoordigers personeel, 3 Infrabel, 1 
HR-Rail, 1 NMBS
Personeelslid tewerkgesteld bij NMBS: 5 
vertegenwoordigers personeel, 3 NMBS, 1 
Infrabel, 1 HR-Rail

De werkelijke of plaatsvervangende bijzitters 
dienen minimum de leeftijd van 30 jaar te 
hebben, een mandaat voor 4 jaar, moeten van 
dezelfde taalrol zijn als de beroeper en moeten 
minstens dezelfde rang hebben als de 
beroeper. 

In navolging van de studiedag ARPS 550 zal 
ACOD Spoor nog meer investeren in de 
opleiding van onze syndicale verdedigers voor 
de Raad van Beroep. Een goede verdediging 
voor de Raad van Beroep kan een positief 
resultaat opleveren. Onze gewestelijke 
secretarissen zijn steeds aanspreekbaar 
voor advies. Het advies dat we geven is op 
basis van feiten, zonder een oordeel te vellen, 
maar steeds volgens een realistische visie. Een 
straf verzwaren voor de Raad van Beroep kan 
immers ook niet de bedoeling zijn.  
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ARPS 551 
BELONINGEN 
Een beloning kan worden toegekend voor in het 
belang van de Belgische Spoorwegen betoonde 
moed, zelfopoffering, koelbloedigheid, 
waakzaamheid en eerlijkheid (statutaire en niet-
statutaire personeelsleden). 

Een voorstel tot beloning van 500 euro kan 
worden ingediend voor het personeelslid 
dat: 

“Ongeacht zijn graad, wiens uitzonderlijke 
tussenkomst de opheldering van een belangrijk 
feit of het voorkomen van een gevaarlijke 
toestand voor gevolg heeft.” 

Hierbij worden in het bijzonder de 
tussenkomsten bedoeld die leiden tot: 

het voorkomen van een kwaadwillige daad 
met als doel schade te berokkenen aan de 
reizigers, het personeel of de installaties van 
de Belgische Spoorwegen;


het voorkomen van ongevallen of branden,


het ontdekken van beschadiging of hinder 
aan het materieel of aan de infrastructuur 
waardoor de veiligheid in gevaar kan worden 
gebracht,


het ontdekken van bedrog of van een 
poging tot bedrog in verband met 

vervoersdocumenten, op voorwaarde dat 
het personeelslid die de vaststelling heeft 
gedaan, blijk heeft gegeven van bijzondere 
waakzaamheid en scherpzinnigheid en de 
overtreder gerechtelijk vervolgd wordt.


Zijn uitgesloten van de beloning: de 
personeelsleden voor wie de bedoelde daden 
of vaststellingen deel uitmaken van de 
uitoefening van hun normale activiteiten (o.a. 
waken over de onberispelijke staat van het 
materieel en alle andere installaties van de 
Belgische Spoorwegen, de gewone taken van 
bewakingsdiensten, treinpersoneel, 
stationspersoneel, …). 


Indien men in de installaties van de Belgische 
Spoorwegen een voorwerp vindt, zelfs van 
geringe waarde, en ongeacht of het wel of niet 
aan de Belgische Spoorwegen toebehoort, 
moet men onmiddellijk zijn onmiddellijke 
chef op de hoogte brengen en hem, zodra 
mogelijk, dit voorwerp overhandigen. 


Een beloning wordt alleen toegekend wanneer 
duidelijk blijkt dat, door toedoen van een 
personeelslid, een waardevolle som of een 
voorwerp dat verloren geacht werd, 
terechtkomt. 


De beloning wordt niet voorzien voor 
personeelsleden die een graad bekleden van 
rang 3 of hoger. 

Het bedrag van de beloning wordt niet 
verhoogd wanneer blijkt dat ze moet verdeeld 
worden. 


De modaliteiten van indienen van de voorstellen 
van beloningen zijn opgenomen in 
omzendbrief 7 H-HR 2018. De onmiddellijke 
chef licht hogere overheid van betrokken entiteit 
(HR-RAIL, NMBS, INFRABEL) in met volgende 
informatie:


Gegevens betrokken personeelslid

Reden en de motivatie van de beloning


Indien de hogere overheid akkoord is, dient H-
HR.233 hiervan ingelicht te worden die de 
juistheid van de voorwaarden tot uitbetaling 
verifieert en uitvoert via SAP. 
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Spoorwegpersoneel 
“overbeschermd”? 
Kamerlid Roggeman (N-VA) vindt dat het 
spoorwegpersoneel “overbeschermd” is door de 
vaste benoeming. 


Hij maakt zich sterk met “verhalen van stelende 
loketbedienden die niet ontslagen kunnen 
worden”. Ofwel brengt men feiten met 
bewijsvoering aan, ofwel zwijgt men. Zeker in de 
rol van een volksvertegenwoordiger dat ambt 
waardig. De broodjes aap worden blijkbaar 
dagelijks geserveerd in de kantine van het huis 
van de democratie. Het mag wel eens stoppen 
met dergelijke niet zo onschuldige politieke 
spelletjes. Dit ruikt sterk naar het bewust 
cultiveren van stereotypes.


Laat het duidelijk zijn: het Statuut is geen 
garantie op werkzekerheid na onaanvaardbaar 
gedrag. Binnen de Belgische Spoorwegen is er 
een tuchtreglement dat hier zeer ondubbelzinnig 
over is. Niet voor niets worden de Belgische 
Spoorwegen vaak vergeleken met een militaire 
structuur.


De aangehaalde dossiers (623) gaan over een 
periode van vier jaar op een totaal van om en bij 
de 30.000 werknemers. Alle dossiers over 
dezelfde kam scheren is bovendien intellectueel 
oneerlijk. Elk dossier dient genuanceerd te 
worden.


Binnen de Belgische Spoorwegen is er een Raad 
van Beroep waartoe een personeelslid zich kan 
wenden. De Raad van Beroep wordt 
voorgezeten door een magistraat-voorzitter, 
aangewezen door de eerste voorzitter van het 
Hof van beroep van Brussel. Met andere 
woorden: geen gezever hier. 

Vele tuchtmaatregelen hebben bovendien een 
zware financiële weerslag. Ook privéfeiten 
kunnen, zelfs als ze buiten de beroepssfeer 
plaatsvinden, beschouwd worden als 
tuchtfeiten.


Waarvoor dient het Statuut dan wel? Het statuut 
beschermt werknemers tegen bijvoorbeeld 
opportunistisch ontslag omdat een Raad van 
Bestuur en een CEO een extra bonus willen 
graaien door winstcijfers op te krikken. 
Winstcijfers die opgekrikt worden door het 
ontslaan van mensen. Voorbeelden zijn legio. 


Het Statuut beschermt de werknemers eveneens 
tegen een politiek geëngageerde Raad van 
Bestuur die vanuit ideologische visie een 
openbare dienst wil ontmantelen. Het statuut 
waarborgt dus vooral het onafhankelijk karakter 
van een openbare dienst. Er zijn openbare 
instellingen die vandaag ondervinden waartoe 
politieke belangen en het lobbywerk van 
concurrentiële private bedrijven kunnen leiden.


Waarom heeft men het trouwens steeds over de 
overbescherming van werknemers? 


De hogere regionen hebben blijkbaar een 
vrijkaart voor het leven. Een voormalige CEO van 
de NMBS – en partijgenoot van mijnheer 
Roggeman - werd omwille van een slecht 
rapport de deur gewezen. Zijn afscheidspremie 
was ongeveer 1 miljoen euro. Dankzij een 
gesubsidieerde politieke VDAB-variant voor 
arbeidsbemiddeling, de partij van Roggeman, 
boert de ontslagen CEO ondertussen goed 
verder. Hij werd beloond met een resem “flexi-
jobs” bij De Lijn, Blue Bike, Ethias, Brussels 
Airport, de Hoge raad voor Diamant, de 
Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor 
Vlaanderen, de Europese investeringsbank, en 
ja, zelfs de NMBS. Diezelfde NMBS waar hij 
eerder werd ontslagen!


Willen we het echt eens hebben over 
“overbescherming”?
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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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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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ONTDEK ONZE 
NIEUWSBRIEF 

 

DOWNLOADSITE 

DEKLAPPER.ACODSPOOR.BE 

STORY, KNACK, HUMO EN 
SPORTMAGAZINE IN 1 

NIEUWSBRIEF!!! 

DE KLAPPER 


