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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”!  
SPOORWEGVROUWEN 
De Europese transportvakbond van werknemers 
ETF (European Transport workers’ Federation) 
heeft samen met de Gemeenschap van Europese 
Spoorweg- en Infrastructuurbedrijven (CER) een 
onderzoek gedaan naar de vrouwelijke 
aanwezigheid in de spoorwegsector.  Uit dit 
onderzoek blijkt dat het voltallig spoorweg-
personeel in Europa 21,41 procent vrouwen telt. 
Deze conclusie komt uit een analyse van 
gegevens van 28 spoorwegmaatschappijen uit 
21 Europese landen. De verdeling per functie 
verschilt per land. Zo hebben België (HR Rail, 
NMBS, Infrabel), Zwitserland (SBB en SBB Cargo) 
en Duitsland (Deutsche Bahn) het hoogste 
percentage vrouwelijke treinbestuurders: 
respectievelijk 4,7, 3,8 en 3,7 procent. Tegelijk 
laten België en Italië de grootste stijging van het 
aandeel van vrouwen zien (+8 en +6,7 procent). 
 
Bron: ETF, spoorpro.nl   
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ARREST VAN HET 
GRONDWETTELIJK 
HOF INZAKE DE 
MINIMALE 
DIENSTVERLENING 
 
Het Grondwettelijk Hof heeft zich uitgesproken 
over ons beroep tegen de wet op de minimale 
dienstverlening.
 

Haar beslissing is definitief en verwerpt ons 
beroep! De wet op de minimale dienst blijft dus 
van kracht. Het belangrijkste argument dat ihet 
Hof aanbrengt is het feit dat er geen opvordering 
is en dat elke werknemer de keuze heeft om al 
dan niet gebruik te maken van zijn of haar 
stakingsrecht.


 

Het Gemeenschappelijk Vakbondsfront ACOD / 
ACV-Transcom betreurt het arrest van het 
Grondwettelijk Hof inzake de minimale 
dienstverlening. We hadden uiteraard gehoopt dat 
het Hof de grondrechten van werknemers, dat het 
recht op collectieve actie en het recht op 
collectieve onderhandelingen beter zou 
beschermen.


Het organiseren van een treindienst met 
"vrijwilligers" betekent niet dat deze grondrechten 
gegarandeerd zijn (druk op werknemers om niet 
deel te nemen aan de staking, onmogelijkheid om 
tot de laatste dag vrij te onderhandelen omdat 72 
uur voor de staking de werknemers zich moeten 
uitspreken, ...). 


Een ander belangrijk element is het feit dat een 
werknemer, die zijn verklaring vergat in te dienen, 
niet kan gestraft worden. Het Hof oordeelt dat 
vreedzame piketten mogelijk moeten blijven (de 
tekst van de wet kan immers  leiden tot het 
verbod ervan).


Maar belangrijk is dat dit arrest ons als 
syndicale organisatie niet verbiedt om - met 
alle middelen die in ons bezit zijn - de rechten 
van het spoorwegpersoneel te blijven 
verdedigen. 



 

Begin dit jaar heeft de directie een ontwerp van 
nieuw loopbaanplan  “Reward Plan” voor de 
hogere kaderleden uitgewerkt. 


Dit ontwerp is het resultaat van een eenzijdige 
ingeving van de directie, waarover de 
vakorganisaties nooit werden geraadpleegd! 

Aangezien het om een belangrijk dossier gaat, 
dat grote gevolgen heeft voor de 
loopbaanontwikkeling van alle kaderleden van de 
Belgische spoorwegen, heeft ACOD SPOOR 
druk gezet om de directie te dwingen tot een 
onderhandeling over dit plan, in het raam van de 
sociale dialoog.


We delen jullie mee dat HR Rail, dankzij onze 
vastberadenheid, opdracht heeft gekregen om in 
de schoot van het sturingscomité overleg te 
plegen over het Reward Plan.


Daarnaast  bevestigen we jullie dat het 
loopbaanplan van de rangen 3 zal opgenomen 
worden in de onderhandelingen met betrekking 
tot een sociaal akkoord 2020 – 2022.


Contacteer uw gewestelijke secretaris voor 
vragen of bijkomende informatie. 

LOOPBAANPLAN 
HOGERE 
KADERLEDEN

REWARD 
PLAN
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In maart werden een aantal maatregelen 
genomen om de verspreiding van COVID-19 in 
ons land zoveel mogelijk  te beperken. Eén 
daarvan was het uitstellen van alle niet-
dringende ingrepen en raadplegingen, in 
ziekenhuizen  en bij zorgverleners in hun kabinet.  

Door dit uitstel is het mogelijk dat kosten die reeds 
gemaakt werden (pré-hospitalisatie) of kosten die 
later zullen gemaakt worden (post-hospitalisatie) 
niet binnen de geldende periodes voor de 
terugbetaling vallen, namelijk 2 maanden voor de 
pré-hospitalisatiekosten en 6 maanden voor de 
post-hospitalisatie.  

Daarom heeft AXA beslist om de pré- en post-
hospitalisatieperiodes aan te passen volgens de 
hieronder beschreven modaliteiten.  

PERIODE VAN PRÉ-HOSPITALISATIE  
 
Heb je kosten betaald voor ambulante zorgen (= zorgen 
buiten een ziekenhuisopname) gerelateerd aan een 
ziekenhuisopname dat wordt uitgesteld als gevolg van 
COVID-19? Deze kosten zullen terugbetaald worden als de 
volgende 2 voorwaarden vervuld zijn:   

U bent al op de hoogte gebracht van de 
geplande ziekenhuisopname  

De kosten werden gemaakt in de periode  2 
maanden voorafgaand aan de datum waarop de 
ziekenhuisopname oorspronkelijk gepland was.   

De kosten die gemaakt worden in de periode 
tussen de oorspronkelijk geplande datum en de 
nieuwe datum van de ziekenhuisopname zullen 
eveneens terugbetaald worden. Vergeet niet om 
AXA zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van  
de nieuwe datum voor de ziekenhuisopname!  

Deze kosten zullen in overeenstemming met de 
voorwaarden van het contract worden vergoed 
zodra AXA in het bezit is van de definitieve 
ziekenhuisfactuur, zoals dat steeds het geval is.  

PERIODE VAN POST-HOSPITALISATIE  
Werden er bijvoorbeeld postoperatieve onder-
zoeken in het ziekenhuis of kinesitherapeutische 
sessies verplaatst naar een latere datum als gevolg 
van COVID-19?  
De periode voor de terugbetaling van dit soort post-
hospitalisatiekosten is met 2 maanden verlengd, 
zodat ook de kosten voor uitgestelde zorgen in 
verband met een ziekenhuisopname terugbetaald 
kunnen worden.   

Gelieve AXA een doktersattest te bezorgen waarin 
duidelijk het verband vermeld staat tussen de door 
COVID-19 uitgestelde diensten  en je 
ziekenhuisopname.   

Aangezien de apothekers de hele tijd open 
gebleven zijn, wordt de dekkingsperiode niet 
verlengd voor de aankoop van geneesmiddelen.   

HOSPITALISATIE-
VERZEKERING 
VERLENGING VAN
DE PRÉ- EN POST-
HOSPITALISATIE-
PERIODE

In De Klapper #29 hadden we reeds 
gezegd stappen te ondernemen mbt 
verlenging van de tegemoetkomingen 
op medische kosten na een hospita-
lisatie gezien bepaalde behandelingen 
na een medische ingreep opgeschort 
werden door corona-maatregelen in 
de ziekenhuizen. AXA heeft volgende 
communicatie gepubliceerd:(afbeelding: Pixabay)
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Het corona-ouderschapsverlof kan 
opgenomen worden in de periode van 1 mei 
tot en met 30 juni 2020.

Dit verlof laat het toe aan werknemers, die ten 
minste 1 maand verbonden zijn door een 
arbeidsovereenkomst met hun werkgever en 
met zijn akkoord, hun arbeidsprestaties te 
verminderen met 1/5 of ½ voor hun kind dat de 
leeftijd van 12 jaar nog niet heeft bereikt of voor 
een zorgbehoevend kind ongeacht de leeftijd.

Het kan ook opgenomen worden door de 
adoptieouders en de pleegouders.

Het corona-ouderschapsverlof wordt niet in 
rekening gebracht van het krediet van het 
gewone ouderschapsverlof. Het gaat dus om 
een bijkomend verlof.

De (bruto)onderbrekingsuitkeringen zijn iets 
hoger dan voor het gewone ouderschapsverlof 
(25% meer).

De aanvraagprocedure is korter dan voor het 
gewone ouderschapsverlof. De werknemer moet 

zijn werkgever 3 werkdagen vooraf op de hoogte 
brengen. Ook een kortere termijn kan in 
onderling akkoord overeengekomen worden. De 
werkgever heeft vervolgens 6 dagen de tijd om 
te antwoorden.

Dit verlof kan worden opgenomen in een 
doorlopende periode tot het einde van de 
maatregel, of in maanden of weken, al dan niet 
opeenvolgend.

De werknemers die momenteel een gewoon 
ouderschapsverlof opnemen, kunnen enerzijds 
hun lopend verlof omzetten in een corona-
ouderschapsverlof (bv. een ½ gewoon 
ouderschapsverlof in een ½ corona-
ouderschapsverlof) of anderzijds hun lopend 
gewoon ouderschapsverlof tijdelijk schorsen en 
een corona-ouderschapsverlof vragen (bv. 
voltijds gewoon ouderschapsverlof schorsen 
voor een ½ corona-ouderschapsverlof).

Opgelet : Het is nog niet mogelijk om het 
corona-ouderschapsverlof aan te vragen bij 
de RVA maar wel al bij de werkgever.
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CORONA
OUDERSCHAPSVERLOF 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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: ramses.noffels@acod.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. Jacqmainlaan 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 
Propagandasecretaris: nicky.masscheleyn@acod.be
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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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