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Kredietdagen
dienen om werkleven balans
optimaal te
houden, niet om
personeelstekorten
uit te betalen
De arbeidsduurvermindering tot 36u/week is sinds
1996 voor het spoorwegpersoneel een verworven
recht. Ter herinnering: deze sociale verworvenheid en
vooruitgang werd enkel mogelijk dankzij ACOD Spoor
die in deze syndicale strijd alleen stond!
Met de invoering van de arbeidsduurvermindering
wordt elk personeelslid jaarlijks 13 kredietdagen
toegekend.
Op de Nationale Paritaire Commissie van 10 oktober
2018 is er een reglementaire wijziging goedgekeurd,
zonder het akkoord van ACOD Spoor.

24 OKTOBER 2018

Voortaan kunnen de niet toegekende kredietdagen
door personeelstekorten, op vrijwillige basis, aan de
operationele personeelsleden van de NMBS uitbetaald
worden.
ACOD Spoor herhaalt haar onvoorwaardelijke
gehechtheid aan de toepassing van de 36u/week. Deze
maatregel is opnieuw een productiviteitsverhoging die
uitsluitend het personeel beoogt.
ACOD Spoor dringt er dan ook op aan dat alle
maatregelen worden genomen om tegemoet te komen
aan de dringende noden op het vlak van aanwervingen
en het wegwerken van de personeelstekorten.
Enkel op deze manier kan de 36u/week gerespecteerd
worden.
Met het uitbetalen van de kredietdagen zullen de
personeelstekorten niet weggewerkt worden.
Kredietdagen zijn trouwens geen extra verlofdagen,
maar compensatiedagen voor overuren! Dit wordt al
eens verkeerdelijk gecommuniceerd buiten de
spoorwegen.

“DE KLAPPER”

KLAPT’EM

De klapper is een akoestische handsein dat op

zijn rit hernemen met rijden “Rit op zicht”. Hij
herneemt slechts zijn normale snelheid nadat hij
1500 meter afgelegd heeft, tenzij hem tijdens

INFRABEL zet twee reinigingstreinen in
om meer grip te krijgen op de sporen.
De reinigingstreinen spuiten een
mengeling van gel en zandkorrels op de
sporen. Ze doen dit gericht op de
spoorstaven net voor en achter de
stopplaatsen waar er meer grip nodig is
bij het remmen en optrekken van de
treinen. Beide treinen leggen dagelijks
samen 375 km af!

deze rit een groen handsein getoond wordt. De
klapper wordt gebruikt om een geplaatst

SPOORWEGJOB

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,

handstopsein te bevestigen.
(Bron: handleiding van de treinbegeleider)

https://www.despoorwegenwervenaan.be
Een site om te ontdekken en je persoonlijke
vriendenkring te helpen aan een spoorwegjob! Er zijn verschillende jobdays en infosessies, zowel bij NMBS als INFRABEL. Ook leuk
om te weten is de technologiewedstrijd
BERT (BElgian Railways Competition for
Technicians) waar studenten een uitdaging
krijgen, deze keer rond het snel detecteren
en verwijderen van graffiti. Studenten
vinden eveneens vakantiejobs. Te bezoeken
op regelmatige basis!

DE KLAPPER ACOD SPOOR EDITIE #9

STANDPUNT ACOD SPOOR

Beheerscontract
moet beheersbaar
blijven voor het
personeel en de
reizigers!
Binnen regeringskringen wordt er gedacht aan de
invoering van de One Man Car bij de Belgische
spoorwegen en het verder beperken van
loketpersoneel B-MS. Dit blijkt uit een ontwerp
van het beheerscontract en is een pure
besparingsmaatregel. Geen meerwaarde voor de
reiziger en het personeel. Het lijkt wel of het
personeelstekort bij treinbegeleiding en B-MS
aanzien wordt als een opportuniteit.
Met de One Man Car worden de operationele
veiligheidsverantwoordelijkheden van de
treinbegeleider overgedragen naar de treinbestuurder
en het stationspersoneel. Alsof deze mensen al niet
genoeg verantwoordelijkheden dragen met betrekking
tot de veiligheid. Om bij stil te staan: de vervoerbewijzen zullen niet goedkoper zijn ondanks minder
personeel, ze worden veelal duurder door de
liberalisering en privatisering! We verwijzen hiervoor
graag naar het buitenland.
ACOD Spoor kant zich tegen een dergelijke
spoorwegvisie die in functie is van besparingen en
niet in functie van de klant. We vernemen dat ook
Mevrouw Dutordoir geen voorstander is van de One
Man Car.
We houden echter rekening met een regering die
steevast bespaart op kap van het openbaar vervoer,
het personeel en de reizigers. De besparingswoede
is de voorloper van de privatiseringsdrang van deze
regering.
De treinbegeleider heeft 4 hoofdtaken, gerangschikt
volgens belangrijkheid:
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Veiligheid: De treinbegeleider heeft toezicht op het inen afstappen, het openen en sluiten van de deuren en
het activeren van de vertrekprocedure. Hij kijkt toe op
de sociale en exploitatieveiligheid aan boord van de
trein tijdens de treinreis. De treinbegeleider is het
eerste aanpreekpunt ingeval van een incident of
ongeval en het toepassen van veiligheidsprocedures.
Bij een ongeval kan de treinbestuurder immers in
onmogelijkheid verkeren om de nodige veiligheidsmaatregelen toe te passen. Verdachte handelingen of
voorwerpen worden door de treinbegeleiders
opgemerkt.
Stiptheid: De treinbegeleider is medeverantwoordelijk
voor het tijdig aanzetten van de vertrekprocedure, het
verhelpen van technische problemen (bvb deuren) en
is tevens proactief bij het in- en uitstappen van minder
mobiele en andersvalide reizigers.
Onthaal: De treinbegeleider verzorgt de
communicatie en informatieverlening naar de reizigers
toe – vooral bij ontregeld treinverkeer - en biedt extra
aandacht aan reizigers met een beperkte mobiliteit
(ouderen, andersvaliden, blinden, slechtzienden,…).
Controle: Geen controle betekent meer zwartrijders
en geen sociale toezicht aan boord van de trein.
Afwezigheid van controle en toezicht leidt bovendien
tot een subjectief onveiligheidsgevoel. Er zijn
voorbeelden waar de treinbegeleider tijdens zijn
controleronde verloren of weggelopen kinderen
opmerkt en de politie inlicht om de kinderen op te
vangen.
We wensen bovendien de nadruk te leggen op het
belang van voldoende personeel in trein en station.
Ook het stationspersoneel is van essentieel belang
voor een maximale dienstverlening en operationele
veiligheid. In het ontwerp van beheerscontract wordt
er gepleit voor minder loketpersoneel. We stellen
vast dat er verder afgebouwd wordt aan de
persoonlijke dienstverlening naar de reizigers toe.
Vandaag zien we de resultaten van personeelsvrije
stations in het Verenigd Koninkrijk waar privatisering
de norm is: andersvalide reizigers worden aan hun
lot overgelaten en moeten rekenen op de hulp van
andere reizigers, stations worden meer en meer
verloederd…
Het argument dat bepaalde stations te weinig
verkopen is te gemakkelijk. Het personeelstekort bij
het loketpersoneel leidt tot gesloten loketten
waardoor inderdaad de verkoop daalt. Reizigers
worden dan verplicht zich te wenden tot de
verkoopautomaten. Dit is een doelbewuste
verplaatsing van de verkoopverrichtingen.
Net als de treinbegeleiders scoren de commerciële
bedienden hoog in de kwaliteitsbarometer die
opgemeten wordt bij de reizigers. Hun klantgerichte
expertise garandeert de kwaliteit van de dienstverlening en dient vooral bestendigd te worden.
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UPDATE 24 oktober 2018

Administratieve
boetes. Wat met de
privacy van
betrokken
personeelsleden?
Met de nieuwe wet op de politie van de
spoorwegen zullen gemandateerde
spoorwegbedienden “administratieve boetes”
kunnen uitschrijven. Deze nieuwe wet is van
toepassing vanaf 1 november en zal de NMBS
toelaten overtreders op het spoorwegdomein
efficiënter (sneller en beter) te bestraffen. Er zijn
echter neveneffecten bij het invoeren van de
administratieve boetes: gemandateerde
personeelsleden die vaststellingen mogen doen,
zullen een naamkaartje moeten dragen en in
bezit zijn van een legitimatiekaart die voorgelegd
dient te worden.
In de wet worden twee “rollen” bepaald:
a)
b)

De vaststellende beambten
De bestraffende beambten

De vaststellende beambten kunnen zijn:
a)

b)
c)

d)
e)

Treinbegeleiders die de geldigheid van de
vervoerbewijzen controleren en optreden
ingeval van overlast die de veiligheid in het
gedrang brengen;
Securail-agenten met huidige bevoegdheden;
Perronpersoneel (o/stch) zullen eveneens
bepaalde inbreuken kunnen vaststellen
(betrokken personeel zal hiervoor een opleiding
volgen in 2019).
Medewerkers klantendienst B-MS (niet de
loketbedienden!)
Bepaalde ambtenaren bij Infrabel

De bestraffende beambten zullen bij weigering van
een minnelijke schikking door de overtreder, de
uiteindelijke administratieve boete uitschrijven en
opleggen. De bestraffende beambten werken bij de
juridische dienst van de NMBS.
De belangrijkste impact is de identificatie van de
betrokken personeelsleden door middel van een
legitimatiekaart en een nominatieve badge. Dit wordt
bepaald en opgelegd door de wet.

De nominatieve badge geeft de familienaam en het
initiaal van de voornaam weer en dient zichtbaar
gedragen te worden.
ACOD Spoor heeft gevraagd om hiervoor een
alternatief uit te werken door middel van een
nummer, niet zozeer het identificatienummer, maar
het nummer van de ZIFA-tang bijvoorbeeld. Dit werd
in eerste instantie geweigerd door het ministerie,
hierbij verwijzend naar de opgestelde wetteksten.
Op vraag van ACOD Spoor is er op vrijdag 19
oktober een onderhoud geweest met het kabinet
van minister Bellot (Mobiliteit). Het kabinet verwees
naar de wet en liet te kennen dat er geen
overeenstemming kon bereikt worden met het
ministerie van Binnenlandse Zaken (Minister
Jambon) met betrekking tot een alternatieve
identificatie door middel van een identificatienummer. ACOD Spoor betreurt de vertoonde
politieke onwil.
Het aangebrachte argument luidt dat - wanneer je
iemand zijn of haar identiteit vraagt - deze ook het
recht geeft de jouwe te vragen. Er werd tevens
verwezen naar de mogelijke intrekking van de
juridische bevoegdheid van het betrokken
spoorwegpersoneel.
Op maandag 22 oktober is er opnieuw overleg
geweest met de directie. Ook zij wenst een
maximale bescherming van het privé-leven van de
betrokken personeelsleden maar botst eveneens op
de politieke besluitvorming.
De NMBS heeft ons verzekerd dat er vanuit de
werkgever stappen worden ondernomen tegenover
derden die zich schuldig maken aan het raken van
de persoonlijke levenssfeer van het betrokken
personeel. Wanneer een personeelslid buiten zijn
werkuren het slachtoffer wordt van fysieke en/of
verbale agressie ten gevolge de identificeerbaarheid,
zal dit aanzien worden als een arbeidsongeval.
ACOD Spoor is volop bezig de politieke
vertegenwoordigers te overtuigen een wetswijziging
voor te stellen.
Ter info: In 2017 werden meer dan 400.000 C170formulieren (vaststelling van een onregelmatigheid)
opgesteld waarvan slechts 200.000 onmiddellijk
werden gerecupereerd. Met de nieuwe spoorwet
zullen de onbetaalde bedragen teruggevorderd
kunnen worden binnen een tijdspanne van 6 tot 12
maanden maximaal.
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Ken Uw Spoorweggeschiedenis

DE KUS-VRAAG!

Ons nationaal spoorwegmuseum “Train
World” slaat gedurende 4 maanden
de handen in elkaar met een bekend
speelgoedproducent.
Welk speelgoedproducent?
a) PlayMobil
b) Lego
c) Marklin
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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!

Stuur je antwoord op volgend adres
deklapper@acod.be met als onderwerp
van je mail: KUS-antwoord. Ten laatste
voor 1 november 2018.
Een onschuldige hand zal uit de
juiste antwoorden één winnaar
pikken.

Wat was het juiste
antwoord op de
vorige KUS-vraag?
Voetbal en spoorwegen hebben samen een roemrijke
geschiedenis. Bekende voetbalclubs werden indertijd
opgericht door of hebben een historische band met
spoorwegarbeiders. Welke club onderaan is een
vreemde eend in de bijt?
a) Manchester United
b) Lokomotiv Moskou
c) Royal Antwerp FC

En de
winnaar is?
Onze secretariaatsmedewerksters werden
geconfronteerd met een mail-tsunami 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 Saskia Crauwels uit
als winnaar.
Gefeliciteerd!

Het juiste antwoord is (c
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Wist je dat?
Je lidmaatschap bij ACOD SPOOR is meer dan je syndicale premie
en je jaarlijkse agenda als nieuwjaarscadeau. Het is een sociale
beweging waar je -passief of actief- deel van uit maakt.
Ons netwerk van plaatselijke militanten, gewestelijke en nationale
secretariaten zorgt voor een maximale ondersteuning tijdens je
loopbaan. En dit van je eerste dag bij het spoor tot je pensionering en
je leven nadien.
In de Nationale Raad van de Opleiding worden we volop betrokken
bij het opzetten van de leerplannen voor nieuwe werknemers en
functies. In de comités PBW waken we mee over het welzijn tijdens
je werk, de preventie en bescherming op de werkplaats. Op de
nationale paritaire (sub)commissie bespreken en onderhandelen
we de statutaire belangen van de werknemers. We strijden voor
volwaardige lonen, premies, sociale ondersteuning en
doorgroeimogelijkheden. Mooie voorbeelden zijn de
hospitalisatieverzekering (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, arbeidsvoor-waarden,
werkbaar werk doen we samen. De diversiteit aan de verschillende
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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 militant 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!

COLOFON

GEWESTELIJKE SECRETARISSEN

website: http://www.acod-spoor.be
Facebook: ACOD SPOOR
Twitter: @acodspoor

ANTWERPEN: marc.bogaert@hr-rail.be
03/213.69.55 - Ommeganckstraat 47-49, 2018 ANTWERPEN
Propagandasecretaris: joseph.grieten@hr-rail.be

Telefoon Nationaal secretariaat: 02/508.59.18
Email Nationaal secretariaat: secretariaat-spoor@acod.be
Email Redactie “De Klapper”: deklapper@acod.be

BRUSSEL: brecht.vandermeiren@hr-rail.be
02/226.13.67 - Congresstraat 17-19, 1000 BRUSSEL
Propagandasecretaris: dirk.plas@hr-rail.be

NATIONALE SECRETARISSEN

LEUVEN: rene.smets@hr-rail.be
016/22.31.28 - Maria Theresiastraat 121, 3000 LEUVEN

LUDO SEMPELS - VOORZITTER ACOD SPOOR
ludo.sempels@hr-rail.be

LIMBURG: stefan.jolijn@hr-rail.be
011/30.09.81 - Koningin Astridlaan 45, 3500 HASSELT

LUGIL VERSCHAETE - NATIONAAL SECRETARIS
lugil.verschaete@hr-rail.be

MECHELEN: joseph.grieten@hr-rail.be / rene.smets@hr-rail.be
015/41.07.00 - Stationsstraat 50, 2500 MECHELEN

GUNTHER BLAUWENS - NATIONAAL SECRETARIS
gunther.blauwens@hr-rail.be

OOST-VLAANDEREN: franky.heyerick@hr-rail.be
09/269.93.48 - Bagattenstraat 158-160, 9000 GENT
Propagandasecretaris: tony.fonteyne@hr-rail.be

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER:
LUDO SEMPELS - FONTAINASPLEIN 9-11 - 1000 BRUSSEL

WEST-VLAANDEREN: marc.stals@hr-rail.be
051/20.72.68 - St. Amandsstraat 112, 8800 Roeselare
Propagandasecretaris: marc.berghe@hr-rail.be

