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DE KLAPPER ACOD SPOOR EDITIE #15

INFRABEL
DOSSIER “FILIERE
SPOREN” EN DOSSIER
“WACHTDIENSTEN”
Met een tussenruimte van enkele jaren wordt een
tweede poging ondernomen om de “mensen van de
baan” op te waarderen. Geen overbodige luxe als je
weet dat in de loop van de voorbije jaren deze
medewerkers veel taken en verantwoordelijkheden
hebben overgeërfd van andere personeelscategorieën
in de nasleep van de vele herstructureringen die we
gekend hebben en nog steeds kennen.
Sinds enige tijd zijn er verschillende overlegmomenten
geweest tussen de erkende organisaties en de directie
van Infrabel.
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Bij de besprekingen werd van meet af aan door
Infrabel gesteld dat zij het dossier “filière sporen”
wilden koppelen aan een ander dossier namelijk dat
van de wachtdiensten.
Laat ons duidelijk zijn, ACOD/CGSP is vanaf het begin
geen vragende partij noch voorstander geweest om
deze dossiers te koppelen! Doch het eventuele
akkoord op het einde moet een volledig akkoord zijn
waarin de twee dossiers hun plaats hebben. Deze
dossiers zijn nog niet aanvaard of definitief
goedgekeurd. Inhoudelijk bevatten ze veel technische
details en is er nog een lange weg te gaan.
Deze De Klapper is volledig gewijd aan het dossier
“Filiére Sporen” en de “wachtdiensten” van de
interventiediensten bij Infrabel. We hopen dat dit
speciale themanummer een duidelijke stand van zaken
geeft.

We hebben bewust gewacht met het communiceren
over dit dossier omdat vele zaken nog onduidelijk en te
voorbarig waren. We willen immers geen verkeerde
percepties en verwachtingen op het terrein creëren.

Onze gewestelijke secretarissen en militanten zullen de
komende weken infomomenten organiseren waarop
jullie welkom zijn.

Nu komen we naar buiten met een stand van zaken na
de eerste onderhandelingen. Niet alleen om jullie
hierover te informeren, maar vooral om jullie
bemerkingen en opmerkingen te verkrijgen.

Dus, voor alle duidelijkheid, dit dossier is nog in
een onderhandelingsfase. Met deze speciale De
Klapper willen we je uitnodigen het voorstel te
bestuderen. Je opmerkingen zijn steeds welkom
bij onze gewestelijke secretarissen!

“DE KLAPPER”

”KLAPT’EM” SPOREN

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 sporen en de spoorbedding vormen de
ondergrond waarop de treinen rijden. Spoorstaven
zijn van staal en geleiden de wielen van de trein. In
België bedraagt de normale spoorbreedte 1435
mm, gemeten tussen de binnenvakken van de
spoorstaafkoppen. Ze rusten op een ondergrond
van steenslag, ook wel ballast genaamd. Zo wordt
de belasting van de rijdende trein opgevangen en
verdeeld over de ondergrond zodat het spoor
steeds stabiel blijft. De dwarsliggers zorgen ervoor
dat de spoorbreedte onveranderd blijft en brengt
de belasting over op de steenslag. Vroeger waren
de dwarsliggers van hout en bestonden de
spoorlijnen uit korte spoorstaven die aan elkaar
gelast waren. De tijd staat echter niet stil: vandaag
leggen we de sporen aan met betonnen
dwarsliggers en maken we gebruik van
langgelaste spoorstaven zonder voegen.
Resultaat: duurzamer, minder lawaai en trilling en
meer comfort.

(Bron: handleiding van de treinbegeleider)

Bron: website INFRABEL
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INFRABEL
DOSSIER “FILIERE
SPOREN” EN DOSSIER
“WACHTDIENSTEN”
EEN STAND VAN ZAKEN

Wanneer men spreekt over een “filière“, spreekt men
over doorgroeimogelijkheden. De mogelijkheid zou
geboden worden aan vakbediende sporen,
gespecialiseerd vakbediende sporen en baas
vakbediende sporen om via (interne) proeven te
kunnen verhogen in rang en/of in schaalbedrag
naargelang het geval.

Velen medewerkers van de “filière SPOREN” zijn
ondertussen gevormd en gecertificeerd voor
veiligheidsfuncties en de vraag naar een betere
verloning daarvoor klinkt – en terecht - steeds luider.
Daarnaast is er de vaststelling dat de positie van de
filière sporen in een dagdienst niet langer beantwoordt
aan de realiteit van het terrein gezien de vele weekends
en nachten die gepresteerd worden.

Het voorstel houdt eveneens aanpassingen in de
toelagen en vergoedingen in.
Sommigen worden verhoogd zoals zaterdagwerk,
productiviteitspremies, nachtwerk, voorwaarden
toekenning verplaatsing. Anderen worden afgeschaft
zoals toezicht op aanbestede werken en laswerken,
speciale werken met percentage gelijk aan 10% en
onderhoudswerken of vernieuwing infrastructuur.

In grote lijnen ligt wat hierna volgt als voorstel op tafel.
Er wordt gedacht in de richting van een cyclus ‘spoor’
met enkelvoudige ploegen met een daggrens van 9u,
een weekgrens van 40u, een periodieke grens van
152u, een gemiddelde werkduur van 8u per dag en
40u per week.

Wachtdiensten

Ieder jaar zou de mogelijkheid bestaan om twee
periodes van 6 weken werken te plannen met een
daggrens van maximum 10u, op voorwaarde dat het
gemiddelde van 8u per dag en 40u per week berekend
over die 6 weken niet overschreden wordt.
Het aantal te werken weekends zou volgend jaar tot
maximum 28 en in 2021 tot 26 beperkt worden (wel
uitzondering mogelijk op basis van vrijwilligheid). De
communicatie rond de planning van de operationele
ploegen zou 2 weken op voorhand gebeuren en bij de
planning van nachtprestaties zou zoveel als mogelijk
gestreefd worden naar minimum 4 opeenvolgende
nachten.

Infrabel wenst het het dossier “filière sporen” koppelen
aan een ander dossier namelijk dat van de
wachtdiensten.
De door Infrabel aangehaalde pijnpunten zijn o.a. dat
er voor bepaalde specialiteiten geen wachtdiensten
voorzien zijn, dat er geen uniformiteit zit in de
toegepaste reglementering en vergoeding en dat het
op basis van vrijwilligheid georganiseerd wordt.
Er is nood aan snelle beschikbare gespecialiseerde
interventieploegen en aan een eenvormige waardering
voor de geleverde prestaties. Er zijn voorstellen in die
richting geformuleerd.
Na raadpleging van de basis en bij een eventuele
goedkeuring of bijsturing van de principes, volgen de
aanpassingen aan de reglementeringen via de
Nationale Paritaire Subcommissie en de Nationale
Paritaire Commissie.
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Filière “SPOREN”

VISIE INFRABEL
DOORGROEIMOGELIJKHEDEN
HUIDIGE TOESTAND

HORIZON 2020

Baas vakbediende sporen
Gesp. vakbediende sporen **

PROEF

Baas vakbediende sporen
(BVS)

SCHAAL 655

SCHAAL 778
F

E
RO

Gesp. vakbediende sporen*

P
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E
RO

Gesp. vakbediende sporen
(GVS)

SCHAAL 778

P

Gesp. vakbediende sporen

SCHAAL 715 en 739

SCHAAL 715 en 739
F?

Vakbediende sporen
(VBS)
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Vakbediende sporen

SCHAAL 910 en 925

SCHAAL 910 en 925
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Filière “SPOREN”

VISIE INFRABEL OPTIMALISERING
TAAKVERDELING SPOORPLOEGEN
SAFETY

RANG 7 - schaal 1 GVS

RANG 7 - schaal 2 GVS*

RANG 6 - GVS** + BVS

Verantwoordelijke
bediende uitvoering
werken - “BASIC”

Certificaat
buitenspanningstelling

Begeleidende bediende +
Begeleider werktreinen

Begeleider spoor/
wegkraan

Begeleidende bediende +
zone buiten dienst

Of begeleider werktreinen Coördinatie massificatie
TECHN.

Ondersteuning technicus
Beheer/uitvoering
manuele
onderhoudsprestaties
Beheer/gebruik van licht
gemotoriseerd
gereedschap

GVS = GESPECIALISEERD VAKBEDIENDE SPOREN
BVS = BAAS VAKBEDIENDE SPOREN

Ondersteuning
voorbereiding werk
Voorziening middelen en
kwaliteitscontrole

Voorziening middelen en
kwaliteitscontrole
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Filière “SPOREN”

VISIE INFRABEL
AANPASSINGEN TOELAGEN
EN VERGOEDINGEN

1
2
3
4
5

Verhoging voorwaarden van
toekenning verplaatsingsvergoeding in het binnenland door
schrapping van de vereiste minimumafstand

Verhoging van de productiviteitspremies met
20% voor de vakbediende sporen en de
gespecialiseerde vakbediende sporen

Verhoging van de toelage voor zaterdagwerk (momenteel €
2,2035/u à 100%).
De toelage wordt het equivalent van het uurloon x 50% (dankzij
de → Afschaffing van de toelage voor onderhoudswerken of
vernieuwing infrastructuur (€ 1,3112/u à 100%)
Een algemene verhoging van de toelage voor nachtwerk met
18% (dankzij de →)
Afschaffing van de toelage voor speciale werken waarvan het toe
te kennen percentage gelijk is aan 10% (de hogere toe te kennen
percentages blijven behouden)

Afschaffing van de toelage voor toezicht op aanbestede
werken en laswerken ( € 5/jaar gemiddeld)
waarvan het toe te kennen percentage gelijk is aan 10% (de
hogere toe te kennen percentages blijven behouden)
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Filière “SPOREN”

INFRABEL FINANCIËLE IMPACT OP HET LOON
Loonevolutie in functie van de gegevens
gebaseerd op gemiddelde waarnemingen (op
jaarbasis) - Een berekening volgens INFRABEL.
15 jaar anciënniteit met 2 kinderen ten laste
geen toelage uitvoering hogere functies
geen bijloon voor overwerk
100u zaterdag- en zondagwerk
310u nachtwerk
183 dagen van 8u (maaltijdcheques en
productiviteitspremies)

30 € tweetaligheid
175u speciale werken aan 10,5 %
150u infrastructuurpremie
150 km gebruik eigen wagen
46 dagen gebruik dienstvoertuig
3 oproepingen
40% van de prestaties die aanleiding geven tot
verplaatsing (zoals het nu is ) en 100% (nieuw)
75 €/jaar andere toelagen

VBS = VAKBEDIENDE SPOREN
GVS = GESPECIALISEERD VAKBEDIENDE SPOREN
BVS = BAAS VAKBEDIENDE SPOREN
€

VBS

GVS

GVS →

GVS →

BVS →

GVS*

Nieuw BVS/

Nieuw

GVS**

BVS/GVS**

Huidig
(maandelijks)

2.090,67

2.189,41

2.189,41

2.189,41

2.344,91

Nieuw
(maandelijks)

2.153,11

2.255,22

2.335,99

2.522,72

2.522,72

749,00

790,00

1.759,00

4.000,00

2.133,73

Gemiddelde
jaarlijkse
nettowinst
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INTERVENTIEDIENSTEN INFRABEL

HUIDIGE SITUATIE
VERGOEDINGEN
DE PIJNPUNTEN
VOLGENS INFRABEL
geen wachtdienst Sporen (technici – TOS)
geen wachtdienst onderzoekers I-TMS (R3)
op basis van vrijwilligheid, niet op basis van
behoeften; problemen in sommige arrondissementen
verschillende reglementeringen
verschil in behandeling R3; afhankelijk van directie/
dienst
nood aan wachtdiensten R3 I-AM die op formele
wachtlijsten staan (ingenieurs I-AM per Area)
nood aan wachtdiensten R3 I-B tijdens
indienststellingen van projecten
polyvalentietoelage per maand op basis van
verklaring om deel te nemen, niet op effectieve inzet
gebruik van bestaande toelage voor hulpverlening
voor een ander doel dan waarvoor het ontworpen is

DE NODEN
beschikbare snelle gespecialiseerde
interventieploegen in functie van de noden
een eenvormige waardering voor de geleverde
inspanningen
Op de volgende pagina’s vind je een schematische
voorstelling van de huidige en de toekomstige
situatie - voorstel Infrabel.
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INTERVENTIEDIENSTEN INFRABEL

HUIDIGE SITUATIE VERGOEDINGEN
SID
SEINEN

SID
VVDK

TECHNICUS

TECHNICUS

FORFAITAIRE
POLYVALENTIETOELAGE
€165/MAAND aan 100%

INSPANNING
VERSCHILLEND

INSPANNING
VERSCHILLEND

PLOEGEN
VAN 2 à 9
PERSONEN

PLOEGEN
VAN 2 à 5
PERSONEN

ICT

I-TMS

INCLUSIEF
RANG 3

ONDERZOEKERS

TOELAGE
VOOR
SNELLE
TUSSENKOMSTEN
TELECOM
€23,76
OVERIGE
€14
/DAG à 100%

SPOOR

RANG 3

VAN WACHT

interventie vanuit woonplaats
toelage hulpverlening vanaf de woonplaats
met een minimum van 2u per interventie in de
week en 3u per interventie op zaterdag,
zondag en feestdagen
interventie op het terrein
zie gemeenschappelijke bepalingen voor
toelage voor hulpverlening

TOELAGE VOOR HULPVERLENING
4x UURBEDRAG + VERHOGING MET EEN
SUPPLEMENT VAN €18,62 (WEEKDAG) EN
€37,31 (ZON- OF FEESTDAG) à 100% VOOR
AANWEZIGHEID BINNEN HET UUR
NIETS VOORZIEN
RECUPERATIE IN TIJD VAN DE DUUR VAN DE
INTERVENTIE (ZONDER TRAJECTEN)

TOELAGE VOOR HULPVERLENING + RECUPERATIE IN TIJD

NIET VAN WACHT
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VOO

SNELLE INTERVENTIEDIENSTEN (SID) INFRABEL

RSTE

TOEKOMSTIGE SITUATIE
VERGOEDINGEN
SID
SEINEN

SID
VVDK

SID
ICT

L

SID
SPOOR

SID
I-TMS

IDENTIEKE FORFAITAIRE TOELAGE
€200/WEEK AAN 100%

SID
RANG 3

VAN WACHT

INDENTIEKE INTERVENTIETOESLAG
minstens 4 x uurbedrag + met een supplement van 18,62 € (weekdag) en 37,31 € (zon- of
feestdag) à 100%
traject heen /terug inbegrepen:
- interventie + traject: minder dan 4u = 4u
- interventie + traject: meer dan 4u = meer dan 4u
interventie vanuit woonplaats: minstens 2 x uurbedrag (week) en 3 x uurbedrag (weekend)
+ nieuwe oproep met minimum 2u verschil en eerste oproep is afgesloten = recht op
nieuwe interventietoelage
bijkomende interventie op terrein wanneer personeelslid nog niet in de woonplaats is
teruggekeerd, de nieuwe interventie wordt gekoppeld aan de duur van de lopende
interventie
(≠ nieuwe interventietoelage)
nieuwe oproep wanneer personeelslid reeds in woonplaats is aangekomen = recht op een
nieuwe interventietoelage wordt geopend

Overgangsmaatregelen (SID seinen en VVDK), situatie 1/3/2019 - op lijst SID + uitoefenen
1ste jaar: 100% compensatie geleden verlies
2de jaar: 50% compensatie geleden verlies

Recuperatie in tijd van de duur van de interventie, trajecttijd H/T inbegrepen

Toelage voor hulpverlening = 4 x uurbedrag met
supplement van 18,62 € (weekdag) of 37,31 € (zon- of
feestdag) bij aanwezigheid binnen het uur
Recuperatie in tijd, zonder trajecttijd

NIET VAN WACHT
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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!
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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 sociale
verkiezingen, Fair Transport.

12

15 APRIL 2019
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

GEWESTELIJKE SECRETARISSEN

website ACOD Spoor: http://www.acod-spoor.be
website De Klapper: http://deklapper.acodspoor.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
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

BRUSSEL: brecht.vandermeiren@hr-rail.be
02/226.13.67 - Congresstraat 17-19, 1000 BRUSSEL
LEUVEN: rene.smets@hr-rail.be
016/22.31.28 - 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

