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DE

KLAPPER
DE KUS-VRAAG
Hoe lossen we de interne strubbelingen tussen
NMBS en INFRABEL op? Eenmaking van de
Belgische spoorwegen, teambuilding of een blind
date?
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ACOD SPOOR
vraagt een
aangepast
transportplan bij
hitte
De voorbije dagen werden personeelsleden en
reizigers bevangen door de hitte.
De opgelegde besparingen hebben de
modernisering (airco) van het materieel vertraagd.
De extreme temperaturen leggen bovendien
technische beperkingen bloot.
ACOD Spoor stelt hierbij voor dat bij “CODE
ORANJE/ROOD voor hitte” automatisch een
aangepast transportplan wordt opgesteld.
Het treinaanbod zou dan uitsluitend bestaan uit
materieel dat borg staat voor een minimaal
comfort. Dit betekent echter wel dat het aantal
treinen beperkt zal zijn.
Extreme temperaturen vragen uitzonderlijke
maatregelen.
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De gezondheid van personeelsleden en reizigers
primeert.
We hebben naar aanleiding van vorige zomer in
het Bedrijfscomité PBW NMBS een hitteplan
gevraagd. De NMBS heeft voor deze zomer
volgende acties ondernomen:
- Preventief onderhoud van het rollend materieel
met een vervroeging van periodiciteit
- Een snellere verluchting van het rollend
materieel
- Het prioritair behandelen van problemen door
de verdeler
- Aanpassing beurtregeling (maximale inzet
geklimatiseerd rollend materieel)
- Omzendbrief mbt maatregelen arbeidsduur bij
overmatige warmte (2 H-HR 2019)
- Drinkfonteinen
- Beurtregeling materieel met airco wordt
geoptimaliseerd waar het kan (grensverkeer
Maastricht en/of Roosendaal is omwille van
homologatie niet mogelijk)
- Treinbegeleiding: tijdelijke aflos door reserve,
planton of omkadering tijdens de prestatie
- Treinbesturing: bijkomende investeringen in
airco’s in de stuurposten; de klassieke
dubbeltjes, sprinters en de M4 hebben geen
airco

“DE KLAPPER”

”KLAPT’EM” WITTE 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.

In Zwitserland en Oostenrijk hebben ze
ondertussen testen gedaan met “witte sporen”.
Over een afstand van enkele kilometers werden
spoorstaven wit geschilderd. De sporen blijven
daardoor vijf tot zeven graden koeler. Overhitte
spoorstaven kunnen gemakkelijk 70 graden celsius
behalen met mogelijke vervormingen tot gevolg.
Een andere optie is het tijdelijk verlagen van
snelheden van treinen op sommige trajecten.
In 2003 werd er een test gedaan met het koelen
van de sporen met water. Het water werd over de
spoorstaven gegoten. Het resultaat was echter
minimaal waardoor er geen vervolg kwam aan
deze test. (bron: Spoor Pro)

(Bron: handleiding van de treinbegeleider)
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STANDPUNT
ACOD SPOOR biedt
een oplossing
aan voor de
communicatiestoornis tussen
NMBS en INFRABEL
ACOD SPOOR vernam via de pers dat INFRABEL
de NMBS heeft gevraagd om in het najaar
gedurende een maand dagelijks 100 treinen te
schrappen in de Brusselse noord-zuidverbinding.
NMBS is verrast en hekelt de laattijdige
communicatie van INFRABEL.
ACOD SPOOR is niet verrast. De communicatie
tussen de twee spoorwegbedrijven is sinds de
splitsing van de spoorwegen in 2005 een
structureel probleem op managementniveau en is
vooral zichtbaar in de stiptheidscijfers en de
manke operationele communicatie naar de
reizigers toe.
De nefaste gevolgen van deze operationele
splitsing worden gelukkig beperkt door de inzet
van de personeelsleden van NMBS en INFRABEL
op het terrein. Dagelijks trachten de
medewerkers van de NMBS en INFRABEL
problemen door de onwerkbare structuur
pragmatisch op te lossen. Het is tijd dat dergelijk
pragmatisme ook op het hoger niveau wordt
overgenomen. Reizigers en het personeel hebben
geen boodschap aan het pingpongspel tussen de
NMBS en INFRABEL. Tijd voor gezond verstand!
Het complexe raderwerk van de spoorwegen kun
je vergelijken met een orkest. Alle
spoorwegbedienden hebben hun eigen talenten,
net als de muzikanten, en trachten samen een
prachtig werkstuk af te leveren. Helaas, de
talenten van het spoorwegpersoneel worden
volop belemmerd door de structuur van ons
spoorwegbedrijf en een waterhoofd als
management. In tegenstelling tot een symfonisch
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orkest, wordt het spoorwegpersoneel van NMBS
en INFRABEL geconfronteerd met twee partituren
en twee dirigenten.
Het is tijd dat de politieke beleidsmakers
ingrijpen en de Belgische spoorwegen terug
omvormen tot één bedrijf waar één CEO de
beslissingen neemt. Europa vraagt slechts een
boekhoudkundige splitsing (toegang tot het net),
geen operationele.
Het opnieuw samenbrengen van NMBS en
INFRABEL (en HR-RAIL) in één bedrijf zou niet
alleen een operationele meesterzet zijn, ook
financieel zou dit een mooi verhaal zijn. Dit zou
dus een besparing zijn waar personeel en
reizigers alleen maar bij winnen: één CEO, één
raad van bestuur, één directiecomité,… en een
interne communicatielijn met een éénvormige
besluitvorming, zeker wat betreft noodzakelijke
spoorwerken in de noord-zuidverbinding.
Om een spoorwegtopman in 2011 te citeren (De
Standaard https://www.standaard.be/cnt/
ir39b6s3)
De splitsing kost ons niet alleen bakken geld, het
is bovendien ook nog een van de voornaamste
redenen waarom onze treinen de laatste jaren met
zoveel vertraging rijden. Toch volgens Alex
Migom, de directeur-generaal Strategie en
Coördinatie bij de NMBS-holding. Op de bewuste
raad van bestuur liet hij optekenen dat de
stiptheid tussen 1998 en 2005 verbeterde hoewel
in die periode het aantal reizigers toenam en het
personeelsbestand systematische zakte.'Vanaf
2005 ziet men een stelselmatige daling van de
stiptheid. Die daling is zonder enige twijfel te
wijten aan de opsplitsing van het beheer van de
reizigersdienst. De versnippering van
bevoegdheden voor het reizigersverkeer over
verschillende directies en verschillende
vennootschappen is een idiotie.'

Hoe, v
oo
één ke r
er
gelijk?

🤔
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DOSSIER
TREINBEGELEIDING
PERSONEELSTEKORTEN
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engagement. De doelstelling is het opzetten
van een stappenplan om de problematiek van
personeelstekorten te voorkomen. De
werkgroepen zullen zich focussen op
verschillende indicatoren: kaderberekening,
noden op het terrein (deeltijdse arbeid, bnx,
…), gerichte en competitieve aanwervingen
(valorisatie ervaring), werkomgeving,
psychosociale belasting, intensiteit van de
prestaties, samenwerking met Infrabel
(BNX), ...

ACOD Spoor heeft op maandag 1 juli de
alarmprocedure opgestart naar aanleiding van
personeelstekorten bij treinbegeleiding (OVS op 3
juli). Op 10 juli werd er een verzoeningsvergadering gehouden waarin naast kortetermijn maatregelen ook werkgroepen werden
afgesproken om tot concrete oplossingen te
komen. Op maandag 22 juli werd een eerste
werkgroep gehouden, een tweede werkgroep
is op vrijdag 26 juli doorgegaan. Er werden
ondertussen twee bijkomende werkgroepen
vastgelegd: woensdag 28 augustus en woensdag
18 september. De delegatie van ACOD SPOOR/
CGSP CHEMINOTS werd versterkt door
treinbegeleiders die de rol opnamen van
technische raadgevers.

Doelstelling: personeelstekorten in de
toekomst vermijden en werkvreugde
optimaliseren

In de verzoeningsvergadering heeft de NMBS een
resultaatgericht engagement aangegaan om in
de werkgroepen tot oplossingen te komen. De
stakingsbereidheid van het personeel was een
duidelijke hefboom om de directie tot een
dringende zelfanalyse te doen komen.

Herziening van de reguliere proef “eerste
treinbegeleider”: de focus wordt op de
praktische kennis in plaats van de grote
hoeveelheid theoretische kennis gelegd;
laureaten worden onmiddellijk aangesteld in
hun eigen standplaats

Gezien de directie akkoord is gegaan om de
problemen ten gronde te bespreken en dit
resultaatgericht engagement werkelijk aan te
gaan, heeft ACOD SPOOR/CGSP CHEMINOTS
beslist verder te onderhandelen en de alarmbel
niet om te zetten in een stakingsaanzegging. Een
stakingsaanzegging wordt ingediend indien er
geen bereidheid is tot overleg of bij duidelijke
onwil van de werkgever om tot concrete
oplossingen te komen.

Het voorzien van een vlinderkader (vrijwillig
mét vergoeding) om lokale personeelstekorten
proactief op te vangen (december 2019). De
directie werkt een organisatie uit die
voorgelegd wordt op de volgende
vergaderingen. Het is de bedoeling om
vlinders op strategische (geografisch)
plaatsen te voorzien en de mogelijkheid het
vlinderschap te beëindigen mét de garantie in
de voorkeurstandplaats van de vlinder te
blijven.

Hier volgen de resultaten tot op vandaag:
De directie voert op onze vraag een analyse
uit met betrekking tot de oorzaken van de
personeelstekorten. Er worden op korte
termijn - en periodiek – paritaire werkgroepen
georganiseerd met een resultaatgericht

Omkadering (lokaal en centrale diensten)
wordt voorlopig maximaal ingezet en zolang
het nodig is (niet beperkt tot de
zomerperiode)
Beperken van plantondiensten en het
optimaliseren en efficiënt inzetten van extratreinen (op basis van verwachte
bezettingspercentage) tijdens de
zomermaanden; het is niet de bedoeling om
plantondiensten af te schaffen zoals door
derden worden beweerd!

De “kleine" standplaatsen blijven van
belang, niet alleen in functie van het
transportplan, maar vooral ook als
aantrekkingsmiddel naar mogelijke kandidaten
toe voor de job van treinbegeleid(st)er.
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Graduele opbouw van het percentage
toegekend verlof om tot 15% te komen op
1/7/2020 op het benuttigd effectief per
depot. Tegen eindejaar 2019 minstens 13%.
Tegen Pasen 2020 (1/4) minstens 14% en
tegen de zomer 2020 minstens 15%. Op basis
van de instroom wordt een overschrijding van
dit percentage (15%), of vervroegde
toepassing ervan, niet uitgesloten. Het gaat
om aangevraagde vrije dagen. Vandaag
worden in bepaalde depots maximum 8% tot
10% van het benuttigd effectief lange termijn
verlof toegekend. De doelstelling is eveneens
om kort verlof (ook bij aanvraag van slechts
één dag) te garanderen aan minstens 15%
van het benuttigd effectief. De
verlofconsignes blijven lokaal te
onderhandelen.
Bij treinbegeleiding ligt het aandeel deeltijdse
arbeid momenteel ongeveer op 10%. Er
wordt beoogd om dit percentage te laten
stijgen tot 12% tegen eind van het jaar. In de
loop van 2020 zal de situatie geëvalueerd
worden en zal dit percentage eventueel nog
stijgen in functie van de instroom en de
evolutie van het aantal aanvragen. De NMBS
stelt voor om aan te werven volgens wens van
de kandidaat aangaande deeltijdse arbeid
(meer potentiële kandidaten). Dit wordt
onderzocht door de NMBS. Wij willen dat er
voorrang wordt verleend aan de huidige
aanvragen en de garantie dat toekomstige
aanvragen van de huidige treinbegeleiders
niet in het gedrang komen. De directie
bevestigt onze wens.
Er wordt een wachtdienst van buddy's
opgestart: ook hier gaat de NMBS een
voorstel uitwerken dat voorgelegd wordt op
de volgende vergaderingen. Er dient bekeken
te worden hoe dit geografisch het best
georganiseerd wordt. We vragen ook extra
aandacht aan de begeleiding van buddy's.
Ook buddy’s hebben al eens nood aan een
luisterend oor!
Een HR-maatregel zal de doorstroming naar
voorkeursdepot versnellen (opheffen van de
neutralisatietermijn op 1/8)
De kaderberekening wordt op expliciete
vraag van ACOD Spoor besproken in de
volgende werkgroepen. We ijveren voor een
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vervangingscoëfficient per depot en niet
meer nationaal. De noden van depot X kan
sterk verschillen met die van depot Y. De
directie heeft hier alvast oor naar. Aansluitend
dient het kader berekend te worden op basis
van twee elementen: niet enkel op basis van
de laatste drie jaren, maar ook op basis van
een prognose van de komende jaren (verleden
én toekomst). We denken bijvoorbeeld aan de
leeftijdspyramide, het aantal spoorwerken
(BNX-en), mogelijke lange termijn
afwezigheden (bvb zwangerschapsverlof),
aanvragen deeltijdse arbeid,… Hierbij dringen
we ook aan op een buffer in het reservekader.
Treinbegeleiders kunnen polyvalent ingezet
worden: anti-agressieprestaties
(ondersteuning boordchef op risicotreinen,
toegangscontroles met TiCo), infoverlening
tijdens ontredderd verkeer ter ondersteuning
van het stationspersoneel, ondersteuning van
het loketpersoneel bij panne verkoopsysteem,
…
De algemene doelstelling is het aanvullen van
de kaders: “het management zal er proactief
op toezien dat de personeelsbehoeften
afdoende en bestendig worden aangevuld.”
Er zullen exitgesprekken georganiseerd
worden om te detecteren waarom
treinbegeleiders ontslag nemen. Een eerste
vaststelling is dat de interne communicatie
een reden is van ontslag. Dit is een duidelijk
gevolg van de centraliseringen van de
permanentiediensten en de diensttabellen.
ACOD Spoor heeft zich consequent verzet
tegen de centraliseringen van deze
communicatieorganen en de directie steeds
gewaarschuwd voor de gevolgen ervan. We
willen in de werkgroepen dan ook de
operationele ondersteuning van de
treinbegeleiders bespreken.
Het aanwervingsproces met de verschillende
stappen wordt toegelicht om samen met de
sociale partners de strategie te verbeteren
waar nodig en de job van treinbegeleider
aantrekkelijker te maken voor kandidaten.
De herwaardering zal zich toespitsen op
twee pijlers: de jobbeleving (werk-leven
balans, ondersteuning op het terrein) wordt in
de werkgroepen behandeld, het financiële
aspect valt onder het Protocol van Sociaal
Akkoord samen met de andere
beroepscategorieën.
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Ken Uw Spoorweggeschiedenis

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

De NMBS en INFRABEL komen de
laatste weken vaak in het nieuws
omwille van interne strubbelingen.
Wat stelt ACOD SPOOR voor om dit op
te lossen?

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

DE KUS-VRAAG!

a) Éénmaking Belgische spoorwegen
b) De CEO’s van NMBS en INFRABEL
worden verplicht op teambuilding
te gaan (mét gedeelde kosten!)
c) Een blind date tussen de CEO’s van
NMBS en INFRABEL (zonder
risicopremie)

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
op 31 augustus 2019.

Wat was het juiste
antwoord op de
vorige KUS-vraag?
Het rollend materieel van de NMBS is aan
vervanging toe. De I11, M4, M5, M6, Break,
Sprinter, Desiro,… krijgen dra een grote
broer - of zus? - erbij. Hoe worden de nieuwe
dubbeldekkers genoemd?
M-Dubbel
M-Trippel
M7

Het juiste antwoord is (c

a)
b)
c)

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 Bart De Smedt
(B-TC CW Mechelen) uit als winnaar.
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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, antiagressie, 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

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 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

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@hrrail.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

DE KLAPPER ACOD SPOOR EDITIE #20

8

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 (en contractuele!) 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, arbeidsvoorwaarden,
werkbaar werk doen we samen. De diversiteit aan
de verschillende centrales (onderwijs, cultuur, post,
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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!

