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DE
KLAPPER
CHROOM 6 RAIL PASS WABLIEFT!? 

HEROPSTART CONTROLE WAT 

HEBBEN WE NU GELEERD? FAKE 

NEWS KUS-VRAAG HITTEPLAN…



 

“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”! 

De Nederlandse regering maakt 1,5 miljoen 
euro beschikbaar voor het Openbaar Vervoer 
onder de noemer “beschikbaarheids-
vergoeding”.  De begunstigden zijn de 
vervoerders en de concessieverleners (lokale 
overheden). Deze steunmaatregel dient om de 
geleden kosten te compenseren. Het openbaar 
vervoer is immers - net als in België - blijven 
rijden om hulpverleners en andere essentiële 
beroepen mobiliteit te garanderen. Er gelden 
echter wel voorwaarden gezien het om een 
een corona-maatregel gaat: er worden geen 
dividenden, bonussen of ontslagvergoedingen 
aan bestuurders verstrekt van de betrokken 
transportbedrijven.  

Ondertussen horen we van dergelijke 
maatregelen weinig in België of Vlaanderen…   
 
(Bron: spoorpro.nl) 
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RAILPASSEN VERSTERKEN 
DE OPENBARE DIENST EN 
DE OPERATIONELE 
VEILIGHEID NIET 
ACOD SPOOR is verbaasd over de beslissing 
van de federale overheid om elke inwoner van 
België een Rail Pass (Nieuwe naam = Standard 
Multi) toe te kennen als steunmaatregel in 
nasleep van de corona-crisis. Deze maatregel 
werd genomen zonder enig overleg met de 
NMBS en houdt geen rekening met de 
geleverde inspanningen met betrekking tot de 
operationele veiligheidsmaatregelen om de 
goede gezondheid van reizigers en personeel 
optimaal te garanderen.

Het doel van deze maatregel is ongetwijfeld de 
toeristische sector te bevoordelen, maar roept 
niettemin veel vragen op over de financiering en 
logistieke aanpak ervan. Er is voortdurend overleg 
tussen de vakbonden en de NMBS over de 
voorwaarden waaronder het vervoer (onder 
andere de controles aan boord van de treinen) 
kan worden uitgevoerd, rekening houdend met de 
veiligheid van het spoorwegpersoneel en de 
reizigers. Daarnaast heeft ACOD SPOOR steeds 
gepleit voor het afschaffen van invulpassen omdat 
deze te vaak aanleiding geven tot agressie bij 
betrapping van misbruik. Het is de bedoeling dat 
de invulpasssen op termijn vervangen worden 

door vervoersbewijzen die discussies en 
conflictsituaties met agressie maximaal uitsluiten. 
Een politieke trofee is daar ondergeschikt aan. 

Gezien de financiële gevolgen van de 
gezondheidscrisis heeft de NMBS eerder een 
ambitieus herstelplan nodig om haar openbare 
dienstverlening te kunnen blijven uitvoeren.

Op dit punt moet de regering ons nog steeds 
overtuigen of ze wel degelijk vastberaden is om 
hiervoor de nodige middelen in te zetten. De 
Belgische spoorwegen heeft de voorbije maanden 
haar essentiële rol in de maatschappij bevestigd. 
Het is tijd voor een oprechte waardering van de 
Belgische spoorwegen door de regering. De Britse 
overheid moest in volle corona-crisis de 
exploitatierisico’s op private spoorconcessies op 
zich nemen en diezelfde private spooroperatoren 
vergoeden voor het laten rijden van de treinen. 
Laat ons dus beginnen met de eenmaking van de 
Belgische spoorwegen. Een efficiënte en 
kostenbesparende maatregel. Dit vraagt natuurlijk 
een politieke besparing op vlak van mandaten en 
benoemingen… Het zou daarentegen wel 
getuigen van een échte spoorwegvisie met de 
nadruk op openbare dienstverlening!  

Of kiezen we eenzelfde toekomstvisie als die 
van Brussels Airlines en de almacht van 
Lufthansa?
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CHROOM 6
JUSTITIE VOLGT STANDPUNT ACOD SPOOR 
OVERDUIDELIJK
Even terug in de tijd. In 2016 stelden we vast 
dat werknemers van CW Gentbrugge bijna 2 
jaar lang werden blootgesteld aan stofdeeltjes 
“chroom 6”. Sinds 2014 werden in Gentbrugge 
de vierledige treinstellen (MR75, 
varkensneuzen) door een gespecialiseerde 
firma van asbest ontdaan, waarna ze door 
arbeiders verder gestript werden voor 
renovatie. Bij het schuren, lassen en slijpen 
kwam heel wat stof vrij in de werkplaats. Uit 
analyse bleek dat er in dat stof een zeer giftig 
en kankerverwekkend component zat: chroom 
6 (zie ook DK#5). 
 

Uit ons onderzoek bleek dat de werkgever in 2008 
ingelicht werd over de aanwezigheid van chroom 
6 in de verf van de rijtuigen. Dit werd aangetoond 
via een nota van CPS (Corporate Prevention 
Service). Er werden echter geen proactieve 
stappen ondernomen door de verantwoordelijken 
ondanks de verwittiging van CPS. We hebben dit 
onmiddellijk aan de kaak gesteld op de 
gewestelijke en nationale comités PBW.

 

ACOD Spoor heeft vervolgens een klacht 
ingediend bij de arbeidsinspectie die meerdere 
malen op inspectie is gekomen en verschillende 
overtredingen heeft vastgesteld. Dit alles 
resulteerde tot een gerechtelijke vervolging. De 
arbeidsauditeur vond de zaak zwaar genoeg om 
er een strafdossier van te maken. De NMBS 
moest zich als werkgever verantwoorden voor de 
correctionele rechtbank in Gent. 


De juridische dienst van ACOD Spoor nam de 
zaak op zich en heeft een advocate aangeduid. 

Met onze ondersteuning hebben tientallen 
arbeiders zich burgerlijke partij gesteld. Het 
gewest Oost-Vlaanderen heeft de situatie op de 
voet gevolgd. 

 

Op 3 juni 2020 heeft de correctionele rechtbank 
een duidelijke uitspraak gedaan en de NMBS 
veroordeeld op volgende punten: 

 


Geen of onvoldoende risicoanalyse (RA) te 
hebben uitgevoerd  werkzaamheden 
kankerverwekkende of mutagene agentia 
(rechter sprak van geen RA).

Geen of onvoldoende preventiemaatregelen te 
hebben getroffen zoals voorgeschreven (rechter 
sprak van geen preventie)

Nagelaten te hebben de risico’s voor de 
gezondheid en veiligheid bij werkzaamheden 
chemische agentia te hebben verkleind of op te 
heffen.

Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling 
chemische agentia overschreden te hebben

Onopzettelijke slagen of verwondingen te 
hebben toegebracht


 

ACOD Spoor is tevreden met de uitspraak van de 
correctionele rechtbank en betreurt dat er 
juridische stappen moesten ondernomen worden. 
Het onheil was immers geschied. Het ware beter 
geweest dat er een proactief beleid werd gevoerd 
inzake preventie en bescherming zodat de 
gezondheid van de betrokken arbeiders werd 
gegarandeerd. We hopen dat de NMBS hier 
lessen uit trekt. 


We danken de betrokken arbeiders voor hun 
vertrouwen en geduld in onze juridische strijd.  
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De laatste jaren verloor Limburg door diverse 
hervormingen en centralisaties bij de Belgische 
spoorwegen meer dan 1000 betrekkingen, deels 
door het niet vervangen van personeelsleden die 
met pensioen gingen, deels door centralisaties van 
diensten. Afdelingen werden één na één gesloten 
en het personeel werd verplicht te pendelen naar 
Brussel en Antwerpen, zelfs naar Gent.  

Er werd geen rekening gehouden met de impact op 
het persoonlijk leven van betrokken medewerkers: 
kinderopvang, familiale verplichtingen, thuisorganisatie, 
… Dagelijks werd twee tot drie uur kostbare vrije tijd 
van de gedupeerde personeelsleden ontnomen. Met 
alle gevolgen van dien op hun sociaal leven.

 

Het spreekt voor zich dat deze centralisaties noch de 
motivatie, noch de productiviteit van de getroffen 
personeelsleden ten goede kwamen. Een voorbeeld 
hiervan is de centralisatie van operationele regel- en 
communicatieorganen. Deze ondersteunende diensten 
beheren een groot actieterrein. Dergelijke centralisaties  
zijn enkel een korte termijn besparing en alles behalve 
lange termijn denken. Operationeel is het verloop van 
de medewerkers zo groot, dat niemand mekaar nog 
echt kent en dit heeft zijn invloed op de samenwerking 
in real time. Vroeger was er direct contact en voeling 
met de lokale en regionale knowhow en noden. Nooit 
eerder lag het aantal ontslagnemende personeelsleden 
bij de Belgische spoorwegen dan ook zo hoog. Ook in 
de nabije toekomst plant de NMBS een verdere 

centralisatie van operationele diensten. De realtime 
beheerders van treinbesturing, regionale operatie voor 
het materieel, de speakers van de seinhuizen enz.

 

Door de opeenvolging van centralisaties bleek ook nog 
eens dat de kantoren van het Station van Antwerpen-
Centraal de toestroom van bijkomende 
personeelsleden niet aankon. Er worden dure  
kantoorruimtes  op de Antwerpse privémarkt gehuurd 
terwijl de onlangs gerenoveerde kantoren van het 
stationsgebouw van Hasselt grotendeels leeg kwamen 
te staan. 


We hopen dan ook dat de directie van de Belgische 
spoorwegen sommige eerdere genomen maatregelen 
in het post Corona-tijdperk heroverweegt. We denken 
aan het besmettingsgevaar bij een sterke centralisatie 
in open kantoorruimtes. Vandaag is telewerken 
aanbevolen. Elke crisis bewijst dat gedecentraliseerde 
operationele diensten een meerwaarde bieden om 
problemen aan te pakken. Eenheid van commando is 
wel belangrijk, maar daar kiest men dan voor een 
drieledige structuur (decentralisatie!) in plaats van een 
eengemaakte spoorwegen.


We hebben de afgelopen weken kunnen vaststellen 
dat lokaal en thuiswerken voor een groot aantal 
personeelsleden plots wel kan. 


Waarom zou dichter bij huis werken dan niet 
kunnen? 

WAT HEBBEN 
WE GELEERD?
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Op het bedrijfscomité PBW NMBS 
(11/06/2020) werd de risicoanalyse met 
betrekking tot de hervatting van de controle in 
de trein voorgesteld. Er werden verschillende 
werkwijzen van mogelijke situaties in de trein 
besproken aan de hand van een zestal 
scenario’s. Een belangrijk aspect is het niet 
fysiek uitwisselen van vervoersbewijzen, 
valuta of identiteitsdocumenten. We vinden 
het weinig correct dat we de risicoanalyse niet 
vooraf hebben gekregen ter voorbereiding van 
de vergadering. 
 

ACOD Spoor/CGSP Cheminots begrijpt dat het 
belangrijk is de controle op te starten om 
commerciële problemen te voorkomen op langer 
termijn, maar is eveneens van mening dat dit 
gefaseerd – in tijd en plaats - dient te gebeuren 
met veel aandacht voor de communicatie naar 
reizigers en het betrokken personeel. De 
veiligheid van de reizigers en het personeel 
primeert in alle omstandigheden. Er dient 
trouwens een maximale garantie te zijn dat er een 
(preventieve) interventie is van 
veiligheidspersoneel en spoorwegpolitie ingeval 
van onregelmatigheden. We vragen dan ook een 
doorgedreven voortzetting van de 
toegangscontroles voorafgaand aan het 
opstarten van de controle in de trein, alsook een 
intensieve communicatiecampagne. De 
voorgestelde tijdslijn is voor ons dan ook te snel. 
Bovendien dienen de digitale 
betalingsmogelijkheden optimaal te werken ter 
voorkoming van commerciële problemen en 
mogelijke conflicten in de trein. De controletaak 
dient situationeel aangepast te worden op basis 
van de bezetting in een rijtuig.


De spoorwegregelgeving verbiedt niet de 
mogelijkheid om een ticket cash aan te kopen, 
maar in de huidige situatie legt de NMBS op om 
een C170 (vaststelling van onregelmatigheid) op 
te stellen - plus €75! -  ingeval een reiziger in de 
onmogelijkheid verkeert om digitaal te betalen 
(de reiziger dient achteraf zelf stappen te 
ondernemen om de 75 euro niet te moeten 
betalen). Voor onze syndicale organisatie is het 
onaanvaardbaar dat een openbare dienst op 
deze manier te werk gaat. Terwijl de overheid dit 
weekend naar buiten kwam met de Rail Pass, 
komen we nu af met beperkingen aan de 
treingebruikers… Het boordtarief moet dan ook 
tijdelijk worden opgeschort.

 

Het stations- en treinpersoneel stelt nog te vaak 
vast dat niet alle treingebruikers een 
mondmasker dragen. Bij het opmerken hiervan 
wordt het personeel geconfronteerd met verbale 
en fysieke agressie. Personeelsleden werden 
bijvoorbeeld bespuugd. Dergelijke feiten zijn 
onaanvaardbaar. We vragen een strenge 
gerechtelijke vervolging van deze daders.

 

Kortom, de realiteit is in de praktijk veel 
complexer dan de presentatie die gegeven 
werd op het bedrijfscomité PBW. Daarom ook 
vragen we op het eerstvolgende 
bedrijfscomité PBW NMBS (25/06) een eerste 
evaluatie van de heropstart. We roepen de 
treinbegeleiders op om hun ervaringen 
(slechte en goede) over te maken aan onze 
militanten en/of gewestelijke secretarissen. 

HEROPSTART CONTROLE
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Reeds in het voorjaar van 2018 heeft ACOD 
Spoor een hitteplan op de agenda van het 
Bedrijfscomité PBW NMBS geplaatst. Onze 
proactieve benadering werd echter niet 
onmiddellijk gevolg door de betrokken 
directies van NMBS. In 2019 werd er 
uiteindelijk een hitteplan opgezet. Ook dit jaar 
werd er een hitteplan uitgewerkt dat gestoeld 
is op die van vorig jaar. We hebben op de 
laatste Bedrijfscomité PBW NMBS erop 
gewezen dat het hitteplan van 2019 
onvoldoende heeft gewerkt. Voor dit jaar 
hebben we dan ook hoge verwachtingen.  

Voorafgaande opmerkingen werden gemaakt: 

Er heeft geen evaluatie van het hitteplan 2019 
plaatsgevonden.

De syndicale delegaties werden niet 
betrokken bij het opmaken van het hitteplan.

Voorstellen zoals het voorzien van voldoende 
zonnewering in de pakwagens, een betere 
ventilatie en goedwerkende en propere frigo’s 
(in bepaalde type rollend materieel) kregen 
geen vervolg. Dit zou moeten besproken 
worden in de werkgroep 6VM (materieel) die 
echter niet meer is samengekomen sinds… 
2018. We vragen dan ook een heropstart van 
deze werkgroep.

Het dragen van een mondmasker is zeker in 
hoge temperaturen weinig comfortabel. Werd 
hierover nagedacht? Het mogen afzetten van 
je mondmasker in een muffe pakwagen of 
onbemande stuurpost verstaan we niet echt 
onder de noemer “een frisse lucht 
scheppen”… Er zijn personeelsleden die 
bijvoorbeeld een wegwerpmasker prefereren 

tijdens de hitte omdat deze lichter en 
comfortabeler zijn.

We vragen dat de lange prestaties met niet 
geklimatiseerde materieel aangepast worden.

De communicatie vanuit de verschillende 
directies moet synchroon zijn. Geen 
verschillende procedures met betrekking tot 
bijvoorbeeld waterbedeling op het terrein.


Welke maatregelen werden aangebracht door de 
directies:


72% van het ingezet materieel zou met airco 
moeten zijn (extra aandacht aan langeafstand 
P-treinen die vaak uit M4/M5 rijtuigen 
bestaan)

Het hitteplan wordt geactiveerd in fasen van 0 
tot 4 volgens toepassing van de WBGT-index 
(Aan de hand van de WBGT-index  - WBGT = 
Wet Bulb Globe Temperature - kan worden 
bepaald of een persoon binnen een bepaalde 
omgeving gedurende 8 uur kan werken. Men 
moet er goed op letten om de WBGT-index 
niet te verwarren met de luchttemperatuur die 
zeer verschillend is.) De fases gaan van een 
“stand-by hitteplan” (fase 0) tot een 
“noodplan voor warm weer” (fase 4). Vanaf 
fase 3 is er aangepast werk. “Fase 1” betreft 
het sensibiliseren van het personeel, “fase 2” 
bevat de waterverdeling en het aanmoedigen 
van zich voldoende te hydrateren. Er wordt in 
fase 3 voorrang geven aan materieel met 
airco en mogelijke aanpassing van de 
beurtregeling.


ACOD Spoor volgt het hitteplan van dichtbij 
op. De theorie moet in de praktijk doeltreffend 
zijn!  

HITTEPLAN
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We stellen meermaals vast dat er op de 
sociale media en op de werkvloer zaken door 
elkaar worden gehaald, onjuistheden bewust 
(helaas ja) of onbewust verspreid worden, met 
misverstanden tot gevolg. Syndicale “fake 
news” zeg maar.  

Tijdens de eerste weken van de corona-crisis 
was er dagelijks overleg binnen het 
sturingscomité met betrekking tot 
veiligheidsmaatregelen die snel moesten 
genomen worden. Het overleg gebeurde 
bovendien steeds vanop afstand via digitale 
platformen. Vanaf het begin hebben we gevraagd 
om de comités PBW zo snel mogelijk op te 
starten wat gebeurd is. 


Niettemin moesten we vaststellen dat er werd 
verkondigd dat alles beslist en goedgekeurd 
wordt in het sturingscomité. Met andere 
woorden, dat de comités PBW buitenspel 
werden gehouden. Dat ACOD Spoor/CGSP 
Cheminots als eerste een nationale commissie 
PBW heeft gevraagd en de heropstart van de 
comités PBW, werd dan weer selectief 
genegeerd. 


Daarom de puntjes op de i. In het sturingscomité 
wordt niets goedgekeurd. Het overlegorgaan 
waar we als syndicale organisatie dossiers 
goedkeuren, afkeuren of akte nemen, is de 
Nationale Paritaire Commissie. 


De bevoegdheden van het Sturingscomité zijn 
als volgt:


indien nodig samenspraak te plegen voor de 
punctuele begeleiding van de uitbouw van 
nieuwe structuren; 

samenspraak te plegen bij sociale conflicten; 

samenspraak te plegen inzake het 
transportplan en bij problemen in verband 
met operationeel beheer; 

samenspraak te plegen wanneer de 
geëigende sociale dialoog geen oplossing 
biedt; 

tussen te komen bij betwistingen of nakende 
betwistingen tussen erkende syndicale 
organisaties en de vennootschappen; 

het protocol van sociaal akkoord, van 
toepassing op het statutair en niet-statutair 
personeel, te onderhandelen en af te sluiten. 
Geen beslissingsbevoegdheid.


Bij onduidelijkheden kan men steeds terecht 
bij onze gewestelijke secretarissen voor meer 
– en correcte - duiding.  

“ALLES 
WORDT 

BESLIST OP HET 
STURINGSCOMITÉ”
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ACOD Spoor vindt het grotesk dat de Vlaamse 
minister van mobiliteit een verplaatsing per 
vliegtuig van Brussel naar… Antwerpen doet 
om het aanbod van private chartervliegtuigen te 
promoten. Dat dit gebeurt om het initiatief van 
een ondernemer extra in de verf te zetten met 
als argument “de economische relance” en “het 
belang van zakenvluchten” is onbegrijpelijk. De 
samenleving heeft dringend nood aan een 
“ecologische relance” met een toegankelijke en 
betaalbare mobiliteit voor iedereen in onze 
samenleving. Chartervluchten voor korte 
afstanden of voor zij die het zich kunnen 
permitteren, is écht passé en weinig 
vooruitstrevend, laat staan ondernemend! 

WABLIEFT!?



 
DE KLAPPER ACOD SPOOR EDITIE #31                        17 JUNI 20209

Ken Uw Spoorweggeschiedenis 

DE KUS-VRAAG! 
De Belgische regering wil alle Belgen 
een Rail Pass cadeau doen. Alleen, de 
Rail Pass is onlangs omgedoopt in 
een andere naam, namelijk: 

a) Standard Multi 
b) Local Multi 
c) Rail Power 
d) Discovery Combi 
e) Rail Joker 

Stuur je antwoord op volgend adres 
deklapper@acod.be met als onderwerp 
van je mail: KUS-antwoord. Ten laatste 
op 6 juli 2020.  

Een onschuldige hand zal uit de 
juiste antwoorden één winnaar 
pikken.  

De winnaar krijgt twee 
toegangskaarten en twee B-dagtrips 
cadeau voor een bezoek aan Train 
World in Schaarbeek.  

Zo kan niet alleen je partner of 
collega mee genieten van de rijke 
geschiedenis van de Belgische 
Spoorwegen, maar ook twee vrienden 
die niet tot het spoorwegpersoneel 
behoren. 

Opgelet: alleen leden van ACOD Spoor 
kunnen meedoen aan de KUS-vraag! 

  

Wat was het juiste 
antwoord op de 
vorige KUS-vraag? 
Op maandag 4 mei werd de treindienst 
genormaliseerd. Hoe werd de aangepaste 
dienst genoemd? 

a) Corona Treindienst 
b) COVID-19 Treindienst 
c) Treindienst van Openbaar belang 
d) Treindienst van Nationaal belang 
 

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 Samir Benzerga 
(B-TO) uit als winnaar. 


Gefeliciteerd!

Het juiste  
antwoord is (d



◊ 

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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