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#13FEB
ALGEMENE
STAKING!

Op woensdag 13 februari organiseren de drie
nationale vakbonden een algemene staking in zowel
de publieke als de private sector.
Voor de Belgische spoorwegen zal de staking starten
op dinsdag-avond 12 februari om 22u en eindigen
op woensdagavond 13 februari om 22u.
De algemene staking gaat niet alleen om meer
koopkracht, maar ook om een rechtvaardig pensioen,
behoud van jobs, respect voor de sociale dialoog,
gelijkschaling van de syndicale premies met de
bedragen in de privé, een duurzaam beleid met
betrekking tot de overheidsbedrijven.
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De bijkomende eisen voor de Belgische spoorwegen
zijn:
Een beter evenwicht tussen werk en privé
Een vermindering van de werkdruk
Een betere en maximale dienstverlening door
een correcte financiering van de spoorwegen
Inzetten op groene mobiliteit
Een einde maken aan de uitbestedingen aan
private bedrijven
Een versterking van de koopkracht van het
spoorwegpersoneel
De bedrijven maken meer en meer winst. De regering
verklaart keer op keer dat de economische
conjunctuur beter is dankzij haar beleid… (en onze
inleveringen!)
En toch krijgen de werknemers geen loonsverhoging
en moeten ze blijven inleveren. En dit zelfs na het
betalen van de bankencrisis! De Belgische
spoorwegen worden drie miljard besparingen
opgelegd waardoor er bespaard wordt op
personeelsaantallen, het centraliseren en uitbesteden
van ondersteunende diensten…
Het is van groot belang dat we op 13 februari een
duidelijk signaal geven zodat we met een sterk
mandaat de onderhandelingen kunnen opstarten!

“DE KLAPPER”

”KLAPT’EM”

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.

De topman van de MIVB/STIB liet een
mediaballonnetje op om een deel van het
Brusselse spooraanbod op te nemen bij
liberalisering van de spoorwegen.

(Bron: handleiding van de treinbegeleider)

De minister van Mobiliteit Bellot reageerde met
een opmerkelijke quote… De minister liet zich
ontvallen dat de splitsing van de NMBS in
2004/2005 een duidelijke terugval heeft
veroorzaakt met betrekking tot de efficiëntie. En
plaats daar de stiptheid ook maar bij…
Hieronder de quote uit de media:
Het idee van de MIVB-topman komt voor de
mobliteitsminister neer op het verdedigen van de
regionalisering van het spoor, zo besluit hij. ‘Is het
dat wel wat men wil, als je het verlies aan
operationele efficiëntie ziet die volgde op de
splitsing van de eengemaakte NMBS In drie
takken?’
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Waarom we op 13 februari
actie voeren bij de
Belgische spoorwegen?
De private en publieke sectoren bundelen op 13
februari hun syndicale krachten tegen een beleid dat
elke zin voor realiteit heeft verloren. De bedrijven
maken meer winst en de regering brengt de
positieve economische conjunctuur in ons land aan
als haar voornaamste daadkracht. Maar de
werknemers worden nog steeds niet beloond.
Zelfs de geleverde inspanningen om de bankencrisis
te overbruggen, worden genegeerd. Integendeel, we
worden geconfronteerd met onrealistische
besparingen en een verminderde koopkracht.
De opgelegde besparingsmaatregelen van drie
miljard bij de spoorwegen door de regering Michel
De Wever ondermijnen het werk-privéleven van
zowel de werknemers als de reizigers: de verhoogde
werkdruk bij het personeel en de verminderde
dienstverlening die de reizigers dagelijks moeten
ondervinden.
Bovendien hebben de besparingsmaatregelen een
zware impact op het leefmilieu. Met deze
besparingen maakt de regering zich
ongeloofwaardig in het huidig debat rond
klimaatneutraliteit.
Terwijl de Belgische spoorwegen drie miljard euro
moeten besparen, worden salariswagens jaarlijks
met 4 miljard euro gesubsidieerd. De files realiseren
jaarlijks een economische stilstand van 8 miljard
euro (cijfers VBO). De impact op het milieu is niet te
berekenen en is onherstelbaar.
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De Belgische spoorwegen hebben de opgelegde
besparingen structureel moeten compenseren met
onder andere volgende maatregelen en gevolgen:
Operationele personeelstekorten met een
familiale impact en een verhoogde
psychosociale belasting (verhoogde werkdruk,
minimale verlofmogelijkheden,…);
Doorgedreven centralisaties van ondersteunende
diensten, eveneens met een familiale impact
voor betrokkenen (lange verplaatsingen,
kinderopvang, aankoop tweede wagen,…);
Uitbesteden van ondersteunende
spoorwegdiensten aan externe bedrijven;
Sterk verminderde toezicht en aanwezigheid van
personeel in de stations;
Opgelegde besparingen maken een verhoogde
koopkracht onbereikbaar (géén
baremaherzieningen);
Minder dienstverlenende contactpunten voor de
reizigers (minder geopende loketten, minder
stationspersoneel,…);
Het uitblijven van een gegarandeerde
tussenkomst voor andersvalide reizigers in real
time wegens onvoldoende stationspersoneel;
De parkingmogelijkheden aan de stations zijn
meer en meer betalend (en zeker niet
goedkoop!);
Langere treinritten en minder stiptheid
tengevolge de opgelegde besparingen op vlak
van infrastructuur, materieel en personeel.
De opgelegde besparingen hebben een impact op
onze spoorwegfierheid, het welzijn op het werk en
onze familiale levenssfeer.
De werknemers zijn de doeners. Niet de huidige
beleidsmakers.
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In 2010 werd besloten om er een externe dienst van
te maken, mede ingegeven door het feit dat CPS op
die manier de bevoegdheid kon verwerven om voor
andere actoren binnen het spoorweggebeuren te
kunnen optreden.
Na de oprichting van HR-Rail werd in 2014 het plan
opgevat om de bestaande medische diensten te
hervormen. Dit resulteerde later in het project
“Prohealth” (2016 – 2019) waarbij de focus vooral ligt
op het preventieve en minder op het curatieve
handelen.
In 2017 werd beslist om niet langer voor externe
actoren te werken en zich terug volledig op de
Belgische Spoorwegen te focussen.

DOSSIER

Externalisering CPS
Wat is CPS?
Welke activiteiten heeft CPS?
Waarom “externalisatie” van CPS?
Toekomst van het personeel CPS?
Vooruitzichten sociaal overleg?
Eind december 2018 heeft de Raad van Bestuur van
HR-Rail besloten om de diensten van CPS te
“externaliseren”. Een mooi woord om te zeggen dat
die diensten in de nabije toekomst zullen worden
toevertrouwd aan een privémaatschappij.
Deze beslissing kwam onverwacht en tegelijk hard aan
bij iedereen en niet in het minst bij het personeel dat
bij CPS is tewerkgesteld, des te meer wanneer je weet
dat ze de laatste jaren al zware productiviteitsinspanningen hebben geleverd.
Is deze externalisering de zoveelste aflevering van het
vervolgfeuilleton “De liberalisering van het Belgische
spoorwegvervoer” of is er meer aan de hand?
Een korte historiek
De dienst CPS (Corporate Prevention Service) werd
op 1 maart 1999 binnen de Belgische Spoorwegen
opgericht en zou onder andere omstandigheden dan
de huidige dit jaar zijn 20-jarig jubileum kunnen vieren.

De geleverde prestaties
Voorafgaandelijk moet worden vermeld dat in 2016 de
wetgeving, die regelt hoe de wettelijk voorziene
prestaties mogen worden aangerekend, het
tarificatiesysteem drastisch naar beneden toe heeft
aangepast.
Daarnaast is het eveneens goed om weten dat CPS
meer biedt dan wettelijk is voorzien.
Een kort overzicht van de geleverde prestaties, vier
grote speerpunten, nml. certificering, risicobeheersing,
medisch toezicht en vorming:
CPS is door de overheid erkend voor de
medische certificatie van alle spoorwegveiligheidsfuncties
CPS inventariseert en evalueert, tezamen met de
werkgever, de aanwezige risico’s in de
werkomgeving onder andere via metingen,
arbeidsplaatsbezoeken en risicoanalyses
CPS staat in voor de verplichte periodieke
onderzoeken, voor de verplichte vaccinaties, voor
de aanwezigheid op comités PBW en is betrokken
bij de re-integratie van arbeidsongeschikte
medewerkers
CPS beschikt over een uitstekend vormingsteam
dat kwalitatieve vormingen organiseert o.a. rond
EHBO, psychosociaal welzijn (stress,
vertrouwenspersonen, psychosociaal
hulpverlener) en ergonomie (rugsparend werken,
kantoorergonomie).
(vervolg pag. 7)
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De aangehaalde redenen tot “externalisatie”

De tijdslijn

Tijdens het strategisch comité van HR-Rail op 28
januari 2019 werden drie oorzaken naar voor gebracht.
De voornaamste oorzaak zou, volgens HR-Rail, een
budgettaire reden zijn.

Die is strak getimed. HR-Rail zal de markt bevragen
via een aanbesteding. Daartoe zal een lastenboek
opgemaakt worden in samenwerking met NMBS en
Infrabel. Gehoopt wordt om in september 2019 een
externe firma te kunnen aanstellen, die operationeel
zou moeten zijn vanaf 1 januari 2020.

CPS slaagt er niet in om het break-even-point te
bereiken en er zou bijgevolg sprake zijn van een
structureel tekort. Niet eens zo verwonderlijk als je
rekening houdt met het feit dat de wettelijke tarieven
naar beneden toe werden aangepast.
Blijft de vraag hoeveel NMBS, Infrabel en HR-Rail
extra willen spenderen voor de diensten aangeboden
door CPS die een groter domein beslaan dan wat
wettelijk is voorzien.
Een andere oorzaak zou zijn oorsprong vinden in de
“mindere” kwaliteit van de geleverde prestaties.
Moeilijk te associëren met het feit dat CPS de
wettelijke bevoegdheid verworven had om prestaties
te mogen uitvoeren voor andere spoorwegactoren dan
de Belgische Spoorwegen en al helemaal niet
wanneer men daarover vaag blijft.
Tot slot werd ook gesproken over de krapte op de
arbeidsmarkt om de nodige arbeidsgeneesheren te
vinden. Doch dit is een algemeen gekend probleem.
Dit geldt evenzeer voor de privémarkt.

RailTweet #1
De spoorvakbonden hekelden
op de parlementaire hoorzitting
“stiptheid” vooral het gebrek
aan het uitwisselen van ervaring
onder de personeelsleden door
de splitsing van de spoorwegen.
Deze volksvertegenwoordigster
begreep het anders en gaf een
andere boodschap. Weet dat:
het afschaffen van HR-Rail is
het afschaffen van ons Statuut!

Het personeel
Voor het betrokken personeel werd in eerste instantie
het hiernavolgende al afgesproken. Er komen interne
maandelijkse overlegmomenten. Binnen de schoot
van de Nationale Paritaire Subcommissie wordt een
werkgroep opgericht om de verschillende
mogelijkheden voor al het betrokken personeel bij de
overgang in de breedst mogelijke zin te onderzoeken
en te begeleiden. Juridisch wordt nagegaan wat de
mogelijkheden zijn voor zowel het statutair als het
contractueel personeel. Voor het overige personeel zal
worden toegezien dat er niet ingeboet wordt op het
algemeen welzijn en de verschillende
welzijnsdomeinen op het werk.
Conclusie
Laat ons duidelijk zijn: we zijn niet akkoord met deze
externalisering. De aangehaalde redenen overtuigen
ons niet en we zijn absoluut gekant tegen een uit
handen geven van de spoorwegexpertise terzake. We
maken ons ernstig zorgen over de impact die dat alles
zal hebben op de spoorveiligheid in het algemeen.
Voor ons zijn de CPS-diensten corebusiness!
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RailTweet #2
Journalist Dries Bervoet van De
Tijd lanceerde een opmerkelijke
en positieve tweet over de
voordracht van een gedicht door
een treinbegeleider.
De twittercel van de NMBS
reageerde even opmerkelijk met
een klassieker: “O Captain! My
Captain!”.
Is dit je onbekend? Bekijk het
“Dead Poets Society”
filmfragment op YouTube:
https://www.youtube.com/
watch?v=j64SctPKmqk
De medewerkers van de NMBStwittercel kennen hun
filmklassiekers!

Stiptheid

Hoorzitting CEO’s
Op woensdag 23 januari heeft er in de Commissie
Infrastructuur (De Kamer) een hoorzitting
plaatsgevonden rond “stiptheid”. In de voormiddag
werden de drie vakbonden van de nationale paritaire
commissie uitgenodigd. De erkende organisaties
ACOD Spoor en ACV Transcom waren aanwezig en
hebben elk hun visie over de problematiek “stiptheid”
geduid. In de namiddag werden de CEO’s en hun
medewerkers gehoord door de leden van de
commissie.
ACOD Spoor heeft de volledige zitting
bijgewoond (van 10u tot 20u30) en mocht vaststellen
dat de grootste politieke fractie het niet nodig vond om
de antwoorden op de eigen gestelde vragen te
aanhoren… Een optreden in Terzake was voor
betrokken volksvertegenwoordigster een reden om te
spijbelen. Geen bosbrosser, maar een Kamerbrosser.
Als grootste spoorwegvakbond hebben we onze
verantwoordelijkheid graag opgenomen en onder
andere volgende punten geduid:

De politieke context: opgelegde besparingen van 3
miljard euro en de gevolgen hiervan
(personeelstekorten (-4.300 personeelsleden),
verhoogde productiviteit, het uitbesteden en
centraliseren van ondersteunende en operationele
diensten, het verminderen van de interne en
externe dienstverlening in de stations;
De bedrijfsstructuur: De splitsing van de
spoorwegen en de (operationele) gevolgen hiervan;
De operationele werking: de verschillende regel- en
communicatieorganen zijn niet op elkaar
afgestemd, veel meer tussenschakels in de
onderlinge samenwerking, geen automatische
samenwerking meer maar via procedures tussen
twee verschillende bedrijven, te krappe keertijden
en te volle prestaties, concentratie van de
seinhuizen, verminderde dienstbetoon in de
stations (loketten, stationspersoneel, securail,…),
…
De gevolgen van voorgaande aangehaalde punten
op het personeel: verhoogde psychosociale druk,
impact op de familiale levenssfeer, impact op het
welzijn in de werkomgeving.
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Proximus. Toekomstbeeld
Belgische spoorwegen?
Onze collega’s van ACOD Telecom hebben de
plannen van de directie van Proximus aan de
oppervlakte gebracht. Zelfs de regering was als
grootste aandeelhouder volstrekt niet op de hoogte
volgens een reactie van premier Charles Michel.
Minister De Croo heeft ongetwijfeld mede door het
aankondigen van een vierde concurrerende
telecomspeler Proximus aangezet tot de gekende
maatregelen waaronder naakte ontslagen! Proximus
heeft nochtans fameuze winstcijfers maar vreest dat
een vierde concurrent zal leiden tot minder winst
voor de aandeelhouders... De ‘misnoegde’ reactie
van de regering Michel op Proximus is dan ook
bijzonder merkwaardig.
ACOD Spoor grijpt dit dossier aan om te duiden wat
de gevolgen kunnen zijn voor de Belgische
spoorwegen wanneer de regering een Proximusscenario zou uitwerken voor het spoor: namelijk de
NMBS gedeeltelijk of op termijn volledig
privatiseren.
Ter herinnering geven we hier een uittreksel uit een
artikel van De Tijd (12 juni 2018) waarin minister De
Croo zijn visie over de toekomst van de NMBS
geeft:
“Alexander De Croo hield een toespraak in een
businessclub in Ukkel. Daar ging hij dieper in op de
overheidsparticipaties, zoals de NMBS. De Croo is
van mening dat de spoormaatschappij stappen
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vooruit moet zetten, zodat de kwaliteit verbetert en
de reizigers weer tevreden worden. Dat kan enkel als
een privépartner tot het kapitaal toetreedt. 'Dan haal
je expertise binnen, een commerciële ingesteldheid
en worden de kosten beter onder controle
gehouden.'
De liberaal wil met de NMBS dezelfde weg opgaan
als met Bpost en Proximus. Ook daar trad een
privépartner toe tot het kapitaal en slaagden beide
bedrijven in een grondige transformatie, zegt de
vicepremier. 'Ook daarover zei men dat het vogels
voor de kat waren.'
De Croo zei voorts bewondering te hebben voor de
manier waarop de Franse president Emmanuel
Macron de hervorming van de Franse spoorwegen
aanpakt. 'Op een bepaald moment moet je ervoor
durven te gaan en niet loslaten, anders geraak je niet
vooruit. Macron bewijst dat je iets kan hervormen
waarvan gezegd wordt dat het niet kan worden
hervormd.'
Het is niet de eerste keer dat er in de regering een
debat ontstaat over de privatisering van de NMBS.
Eerder liet minister van Financiën Johan Van
Overtveldt (N-VA) daar een ballonnetje over op. Hij
kreeg toen de steun van De Croo.”
De intenties zijn duidelijk. ACOD Spoor zal zich
maximaal verzetten tegen een dergelijk scenario. We
rekenen op jullie steun.
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Ken Uw Spoorweggeschiedenis

DE KUS-VRAAG!
De Brusselse Noord-Zuidverbinding
wordt vaak vergeleken met een
flessenhals. Hoeveel sporen telt de
“jonction”?
a)
b)
c)
d)
e)

Vier
Vijf
Zes
Zeven
Acht
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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 maart 2019.
Een onschuldige hand zal uit de
juiste antwoorden één winnaar
pikken.

Wat was het juiste
antwoord op de
vorige KUS-vraag?
ACOD Spoor heeft een nieuwe militant, Cooper,
stationskat in station Muizen. Ook hij moet een
naamplaatje dragen. Wat staat erop?
Mr. Cooper
CAT007
Mr. Garfield
Mr. Felix
Mighty Mice

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 Karel Vanrobaeys
(I-AM) uit Bavikhove als winnaar.
Gefeliciteerd!

Het juiste antwoord is (b

a)
b)
c)
d)
e)

En de
winnaar is?
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Wie is de spoorweghistoricus onder jullie?

Is het je al eens opgevallen? Op de vloer van de grote hal in Brussel-Centraal zie je bovenstaande
afbeeldingen die over de gehele oppervlakte verspreid worden. Weet iemand de herkomst en/of
de betekenis ervan? Laat het ons weten: deklapper@acod.be

Jobstudenten
gezocht!
Je dochter of zoon een centje bijverdienen?
De spoorwegen zijn op zoek naar
jobstudenten voor de paasvakantie.
Inschrijven kan vanaf 1 februari 2019.
Wie kan zich kandidaat stellen?
Om in aanmerking te komen voor een
vakantiejob, is het nodig dat je:
•

minimum 18 jaar bent op de 1e werkdag

•

beschikt over een getuigschrift
secundair onderwijs 2e graad

Hoe solliciteren?
Vul het online aanvraagformulier in tussen 1 en
17 februari op
www.despoorwegenwervenaan.be, zie rubriek
"Voor Studenten/Werk als jobstudent".
Meer info?
Alle informatie over de job en de werkzetels
vind je in jobnews 32 H-HR/2019.
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Lidmaatschap ACOD SPOOR

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 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!

DE KLAPPER ACOD SPOOR EDITIE #12

13

5 FEBRUARI 2019

BOEKTIP

Tot uw dienst
De zeven zonden van de
ambtenaar doorprikt
Lode Vanoost
Vraag: weet u waarom ambtenaren ’s morgens niet
door het venster kijken? Antwoord: om nog wat
werk over te houden voor tijdens de namiddag.
Met flauwe moppen over ambtenaren kan je
complete jaargangen van De Druivelaar vullen. Te
lui, te verwend, te vastgeroest, te duur. Althans, zo
luiden de clichés.
Maar wat denken de ambtenaren zelf over hun
rol in de samenleving? En wat doen zij eigenlijk
voor u?
Lode Vanoost spoorde een jaar lang door ons land
en sprak met loketbediendes, treinbegeleiders,
klusjesmannen, 112-telefonistes, wijkagenten,
brandweermannen, verpleegsters, leerkrachten,
enzovoort.
Een reportage over ‘staatsexamens’,
benoemingen en verlofregelingen. Maar ook over
het uitkleden, wassen, kammen, tandenpoetsen
en aankleden van mensen op 7,5 minuten.
En niet het minst over de vraag waarom afbraak
van openbare diensten eigenlijk gelijkstaat aan
afbraak van sociale rechten, over de neoliberale
shocktherapie en over de wereldwijde beweging
voor het opnieuw vermaatschappelijken van
openbare diensten.
ACOD Spoor heeft Lode ondersteund door het
aanbrengen van interessante gesprekspartners:
spoormannen en -vrouwen.
Een aanrader!
€20

Quote van een treinbestuurder in
“Tot uw dienst”
“Mensen tewerkstellen in dienst van iedereen
zal de privé nooit goed doen. Privatiseren is
altijd duurder, het kan gewoon niet anders.
Bij de kosten komt immers die extra van
dividenden aan de aandeelhouders. Bij een
openbaar spoor zijn jij en ik aandeelhouders.
Onze dividenden zijn de lage prijzen,
gezinskorting, school- en werkabonnementen,
dagtrips, weekendtickets, extra treinen naar
zee en bij grote activiteiten.”
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- satire -

SPOORWEGSTRATEGO

Die ochtend in een Kabinet in de buurt van de
Wetstraat, Brussel.

verslikt zich bij het overlezen van de schriftelijke
briefing.

De nieuwste kabinetsmedewerker start zijn eerste
week. Hij werd de week voordien in het gesubsidieerde
koffiesalon van de Warande door nonkel Koenraad
aanbevolen aan de minister. Fier neemt hij zijn
brooddoos uit zijn boekentas. Een TV-hond op de
deksel van de brooddoos kijkt hem aan. Zijn dag kan
beginnen met een dikke boterham met choco,
gesmeerd door de mama.

De kabinetsmedewerker verkrampt. Okselvijvers
ontwikkelen zich bij het aanschouwen van de onheil
voorspellende gezichtsuitdrukkingen van de minister.

Een duidelijk nerveuze adjunct-kabinetschef spreekt
hem aan: “Jij bent dus de nieuwe, hein? Ik heb al een
belangrijke taak voor je. Dit dossiermap bevat de
dagelijkse briefing van onze Interne Dietsche
Intelligente Overkoepelende Onderzoek Tank die elke
minister moet doornemen in functie van strategische
beslissingen met betrekking tot de politieke actualiteit.
Deze namiddag is er de wekelijkse bespreking ervan in
onze War Room in Antwerpen met de voorzitter. Je
geeft die map aan de minister persoonlijk en probeer
zeker zo snel mogelijk zijn bureau te verlaten. In de
briefing steekt een serieuze bom.” De adjunct verdwijnt
even snel als hij verscheen, net als de boterham met
choco uit de brooddoos van de kabinetsbenjamin.
De nieuwbakken kabinetsmedewerker voelt zich niet
op zijn gemak. Waarom hij op zijn eerste dag? En de
afkorting van die Tank is ook nogal raar. Is dit een soort
kabinetsdoop?
Hij stapt aarzelend de bureau van de minister binnen,
geeft de gebruikelijke groet, en overhandigt het
dossiermap. Het angstzweet laat zijn vingerafdrukken
na op de lederen kaft. De minister merkt het op:
“Vingerafdrukken zijn interessant. We moeten trouwens
die van de gehele bevolking zien te krijgen. Wacht
even…” De minister slurpt van zijn koffie verkeerd en

De minister schreeuwt het uit: “ACOD Spoor wint
eerste sociale verkiezingen bij de Belgische
spoorwegen!” Zijn gezicht is vuurrood. Die van de
medewerker lijkbleek. “Hoe is dit mogelijk? Verdomme
toch! Ik heb het nog zo gezegd. Zie dat er elektronisch
gestemd wordt! Maar neen, die vakbondsterroristen
hebben dat afgewezen.”
De kabinetsmedewerker vlucht de bureau uit en zet
zich geschokt in zijn stoel. Een zweetdruppel op zijn
voorhoofd druipt neer op het deksel van zijn
brooddoos. De TV-hond lijkt een traan te laten. “De
sossen van het spoor hebben gewonnen”, fezelt de
brave schildknaap. Wat gaan zijn Schildvrienden
hiervan denken…?
Zelfde dag. Namiddag. Een tot War Room omgevormde
vergaderzaal in een hotel in Antwerpen.
“Vertel op! Wie kan me uitleggen hoe het komt dat die
sossen gewonnen hebben? In mijn legislatuur mogen
en kunnen sossen niet winnen! Ik ben daar toch altijd
duidelijk over geweest? Ja, toch?”
De voorzitter ziet de angstige en verstijfde gezichten
van zijn ministers en staatssecretarissen voor zich uit
staren. Het besef is van hun gezichten af te lezen. Dit is
morgen frontpaginanieuws. Sossen die verkiezingen
winnen!? Ongezien!
“We hebben toch die wet van de sociale verkiezingen
geschreven om hun macht te breken? En wat krijgen
we nu? Ze worden verdomd bevestigd!”
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De voorzitter tracht zijn emoties te beheersen en vervolgt
zijn betoog. “Wat was hun campagne? Hebben we daar
een analyse van?”
De chef van de Interne Dietsche Intelligente
Overkoepelende Onderzoek Tank schraapt zijn keel, en
neemt plechtig het woord.
“Volgens diepgaand onderzoek hebben ze gekozen voor
een positieve campagne waarin ze het uitsluitend hebben
over hun eigen programmapunten, zonder te polariseren
met de andere vakbonden of wat zij noemen “syndicale
partners”, met nadruk op eenheid van het personeel en
onderling respect, geweldige campagnefilmpjes en…”
Zijn analyse wordt bot afgebroken.
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zeggen dat we er niet mee akkoord gaan. Ook al
hebben we maanden geleden onze goedkeuring
hierover gegeven. We hebben dan wel een probleem
met een geloofwaardige argumentatie. Ik weet niet wat
we er tegen kunnen verzinnen zonder de waarheid
onrecht aan te doen…”
Iedereen in de War Room kijkt op. De chef van de
Interne Dietsche Intelligente Overkoepelende
Onderzoek Tank toont zijn breedste glimlach aan de
voorzitter. De voorzitter snapt wat de chef denkt en richt
zich tot hem met een sardonische grijns.
“Zet die ploat op! Onmiddellijk! Morgen moeten de
gazetten vol staan met Marrakech-onzin.”

De voorzitter grinnikt en ziet zijn ministers opleven alsof
ze een geslaagde reanimatie hebben gekregen. Zijn
gedachten verplaatsen zich op een schaakbord in zijn
hoofd. “We doen de regering vallen”, zegt hij, “niemand
die zich bezig houdt met de resultaten van die
sossenbond. Meer nog, door de val van de regering
De verbouwereerde gezichten voor hem knikken
hebben ze bij het spoor ook geen nieuw
bevestigend, collectief en synchroon.
beheerscontract. Zotte besparingen en geen
“Als dit morgen op de frontpagina’s van de gazetten
beheerscontract. We gaan de spoorwegen onwerkbaar
verschijnt, hebben we een probleem. We moeten dit absoluut maken. De mensen gaan roepen om privatisering.”
vermijden! Straks kunnen we de privatisering van de NMBS
Hetzelfde moment. Fontainas. Vijfde verdieping. ACOD
en de overname van Infrabel in de haven ook op onze buik
Spoor. Bureau van de voorzitter.
schrijven. Onze afbraakpolitiek bij het spoor wordt door dit
resultaat ondermijnd. Ik wil een strategische mediamaneuver De secretarissen zitten samen. De voorzitter spendeert
om dit te voorkomen. Vandaag nog! Heeft iemand een idee?” één minuut aan de verkiezingsuitslagen en legt
“Zet die ploat af!” De voorzitter rolt met zijn ogen. “Positieve
campagne? Geen polarisatie? Respect? Eenheid
personeel? Waar zijn die mee bezig, zeg? Wat denken die
ACOD-ers wel?”

De staatssecretaris die achter zijn rug “de Dulle Twiet” wordt vervolgens een vurig betoog af om een mogelijke
genoemd, steekt ostentatief en streberig zijn vinger op. Zijn privatisering van het spoor te counteren. Hij geeft elke
lichaam veert op en neer van zijn stoel. De voorzitter zucht en secretaris een boek als nieuwjaarscadeau en verplichte
wacht even af of er iemand anders reageert… niemand… en leesvoer om zich strategisch te wapenen tegen donkere
neoliberale krachten.
knikt bevestigend op het vingertje van de staatssecretaris.
De staatssecretaris staat recht en zegt euforisch: “We lokken Het boek vermeldt een Italiaanse auteur. Machiavelli.
een regeringscrisis uit over het dossier Marrakech. We
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