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Overlijden Kd. Rudi DILS

ACOD SPOOR is in rouw
Voormalig Nationaal Secretaris Rudi DILS is
op 14 oktober van ons heen gegaan. Rudi
heeft afscheid genomen van het leven na een
slepende ziekte. Zijn doorzettingsvermogen
en vastberadenheid hadden een grens bereikt.
Rudi werd 61 jaar op 1 oktober.
Voor de vakbondsman Rudi was het bewaken
van rechtvaardigheid en welzijn niet alleen een
dagelijkse job, maar vooral een levensdoel.
In 2012 verlegde Rudi zijn syndicale
verantwoordelijkheid in het Gewest Antwerpen
naar het nationaal secretariaat op de Fontainas,
Brussel. Het vijfde verdiep op de Fontainas werd
vaak getrakteerd op een sappige Antwerpse
‘zwaanst na nie, hé’.
Rudi was onze man van de centen en waakte er
nauwgezet over dat elke euro die uitgegeven
werd, het uitgeven waard was.
Maar Rudi zal vooral herinnerd worden als de
man van het dossier Cargo en NMBS Logistics.
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Zijn vastberadenheid om de toekomst van de
betrokken personeelsleden te verzekeren, was en
blijft voor ons een voorbeeld van syndicale inzet.
Samen met zijn boezemkameraden Marc Bogaert
en Joe Grieten heeft hij dit moeilijk dossier zo
goed en maximaal mogelijk behartigd. Hij ging
een moeilijk dossier nooit uit de weg, hij wist
trouwens dat hij steeds kon rekenen op zijn
collega’s. Zoals wij op hem konden rekenen.
De goedgezindheid van Rudi is in syndicale
kringen en elders legendarisch. Zijn kwinkslag
heeft meermaals het ijs gebroken tijdens
moeilijke discussies. Ook zijn verslechterde
gezondheid pakte hij resoluut aan met een
optimistische noot.
Zijn vroegtijdige pensionering om medische
redenen viel hem zwaar, maar zijn inzet bleef
onveranderd. Hij bleef met de nodige
precisiewerk onze “borderellen”opstellen tot
iemand het van hem kon overnemen. Zijn
blijvende aanwezigheid op vakbondsactiviteiten
stimuleerde ieder van ons.
Beste Rudi, beste Kameraad, veel dank voor je
tomeloze inzet. Weet dat Nadine, je zoon Sam en
je naaste dierbaren altijd deel zullen uitmaken van
de familie ACOD Spoor.
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Onderhandelingen
Sociaal Protocol.
Een stand van
zaken.
Bij de spoorwegen zijn we ondertussen opnieuw
begonnen aan het debat over een nieuw
protocol van sociaal akkoord. Voor de zomer had
het nationaal uitvoerend bureau zich
uitgesproken dat op basis van de voorgestelde
tekst geen verdere gesprekken konden
gevoerd worden.
Op het Sturingscomité van 4 juli werd
deze duidelijke boodschap
overgemaakt aan de leiding van de
spoorwegen en er werd hen
gevraagd om een ander
voorstel te formuleren. De
voorzitter stemde hiermee
in en bevestigde om een
alternatief voorstel uit te
werken tegen de
volgende vergadering.
Aangezien de drie
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ondernemingen niet klaar waren om begin
september aan het Sturingscomité een nieuw
voorstel te doen, werd dit verschoven naar
donderdag 3 oktober.
Op de vergadering van oktober werden een
aantal voorstellen geformuleerd als een
toenadering naar ons toe. Zo is er van het
schrappen van de 36 uren geen sprake meer, zijn
er lineaire maatregelen mogelijk en moet het
akkoord niet meer budgetneutraal zijn. De
toename van de koopkracht kan worden
gerealiseerd in nader te bepalen vormen.
Om de besprekingen verder te zetten werd een
kalender opgesteld om een voorstel uit te
werken tegen de volgende vergadering
van het Sturingscomité begin november.
We zullen met het nationaal uitvoerend
bureau reeds een eerste evaluatie
maken over het verloop van de
gesprekken. Het spreekt voor zich
dat wanneer er een ontwerp is
dit zal voorgelegd worden aan
onze leden via de voorziene
syndicale kanalen.

“DE KLAPPER”

”KLAPT’EM” SPOORWEGFUSIE!

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.

Inderdaad, een fusie binnen de spoorwegen is
opmerkelijk. Het gaat wel nog niet om de fusie van
NMBS, Infrabel en HR-Rail, maar laten we hopen
dat de fusie van Thalys en Eurostar de
spoorweggeesten op het juiste spoor brengen
voor het binnenlands vervoer… Met de fusie willen
de betrokken spoorwegbedrijven (waaronder
NMBS) het grote publiek bereiken door beter te
concurreren met low-budget vluchten, goedkope
busverbindingen… De fusie draagt dan ook niet
toevallig de naam Green Speed Project waarmee
men vooral het groene karakter van de
spoorwegen wil uitspelen tegen de heersende
flight shaming (nagekeken worden om (zeer) korte
afstandsvluchten) en het fileprobleem op Europese
wegen.

(Bron: handleiding van de treinbegeleider)

Doelstelling: de fusie zou over twee jaar realiteit
moeten zijn om vervolgens 30 miljoen
treinpassagiers per jaar te vervoeren tegen 2030!
Het afgelopen jaar kregen Eurostar en Thalys
samen 18,5 miljoen passagiers bij elkaar.
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Een
ideologische
aanval op onze
“mutualiteit”?
Opnieuw stellen we vast dat bepaalde
politieke partijen een hekel hebben aan de
sociale verworvenheden van het
spoorwegpersoneel. In plaats van
parlementaire tijd te besteden aan het
verbinden van mensen, is het blijkbaar hun
bedoeling om vooral mensen tegen elkaar op
te zetten door een bepaalde beeldvorming te
creëren bij de publieke opinie. We zetten de
punten op de i en geven een historisch
overzicht.

De Sociale Werken en de Kas der
Geneeskundige Verzorging
Een beetje geschiedenis
Bij de oprichting van de toenmalige NMBS
(1926), werd er een specifieke sociale regeling
ingevoerd. Toen al had men oog voor de
specifieke kenmerken van het spoorberoep en
wilde men op die manier de werknemers
beschermen. De oorspronkelijke regeling met
betrekking tot o.a. de ziekteverzekering, maakt
immers deel uit van het statuut van het personeel
van de NMBS (hfdst. X), vastgesteld door de
Nationale Paritaire Commissie, overeenkomstig
art.13 van de wet van 23 juli 1926 tot oprichting
van de NMBS.
Het oorspronkelijke hoofdstuk X, droeg de titel
“Maatschappelijke Verzekeringen” en telde maar
liefst 34 artikelen. In die tijd was er bijlange nog
geen sprake van een verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging. Het risico van ziekte
en invaliditeit is in België tot op het einde van de
tweede wereldoorlog het voorwerp geweest van
de vrije en gesubsidieerde verzekering,
uitgeoefend door de “mutualiteiten” of
maatschappijen van onderlinge bijstand.
De verplichte verzekering werd pas doorgevoerd
met de Algemene Besluitwet op de sociale
zekerheid van 28 december 1944. Een nieuw
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hoofdstuk X, getiteld “Sociale Werken” werd pas
gepubliceerd in 1948. In 1971 werd het begrip
“Fonds van de sociale werken” ingevoerd.
In 2021 zullen onze Kas der Geneeskundige
Verzorging (KGV) en het Fonds van de Sociale
werken respectievelijk dertig en vijftig jaar
bestaan.
KGV en het Fonds van de Sociale Werken
De KGV treedt op als verzekeringsinstelling voor
geneeskundige verzorging en kent bijgevolg
dezelfde voordelen toe als de andere
ziekenfondsen in het kader van de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging.
Dankzij de aansluiting bij de KGV zijn de
aangeslotenen ook automatisch rechthebbenden
van allerlei bijkomende voordelen van het Fonds
van de Sociale Werken waarvan aangeslotenen
bij andere ziekenfondsen niet genieten (o.a.
voordeel medicatie, gratis
hospitalisatieverzekering voor actieven en
gepensioneerden, vakanties, vrije tijd, sociale
hulp,sportdagen, Kids’days, complementaire
zaken geneeskundige prestaties en voordelen
van allerlei aard). Deze verstrengeling is uniek en
historisch gegroeid.
Dankzij dit systeem en die verwevenheid kenden
wij al lang een vorm van een bijkomende
verzekering voor geneeskundige prestaties en
hadden wij al voordelen die nu eigen zijn aan een
hospitalisatieverzekering.
Momenteel zijn de rechthebbenden van de Kas
der Geneeskundige Verzorging van de NMBS
gratis verzekerd voor een opname in een
tweepersoonskamer en voor de kosten buiten het
ziekenhuis in verband met een aantal ernstige
ziekten.
RailCare
Op 1 juli 2014 werd RailCare gelanceerd als
verzamelnaam voor alles wat met
gezondheidszorgen en/of sociale voordelen te
maken geeft. Deze naam wordt voortaan
gebruikt in alle interne communicatie, zowel in
het tijdschrift Het Spoor als op intra-/extraweb,
de terugbetalingsoverzichten en andere
aanverwante documenten. De Kas der
Geneeskundige verzorging van HR-Rail behoudt
haar wettelijke benaming in haar officiële
communicatie met de overheid en haar
rechthebbenden.
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Website RailCare
26 mei 2015 is een mijlpaal in de
geschiedenis van onze
“mutualiteit”. Op die dag startte
RailCare met zijn gloednieuwe
website, waar je alle info vind over
de terugbetaling van je
geneeskundige verzorging en over
de verschillende sociale voordelen
die je geniet als aangeslotene bij
de Kas van de Sociale Solidariteit.
Het internetadres van RailCare is
www.hr-railcare.be.
De terugbetalingsstaat
Vanaf oktober 2012 kunnen actieve
en gepensioneerde
personeelsleden gebruik maken
van de applicatie “eDocs”. Deze
applicatie werd ontwikkeld zodat
personeelsleden via intranet en
extraweb hun persoonlijke interne
documenten beveiligd zouden
kunnen raadplegen.
Wetsvoorstellen
In het voorjaar van 2015 werd ons
uniek stelsel geviseerd. Er kwam
een wetsvoorstel tot afschaffing
van de Kas der Geneeskundige
Verzorging.Uiteraard hebben we
ons daartegen fel verzet.De
destijds aangebrachte argumenten
hebben ervoor gezorgd dat het
voorstel bevroren werd.
Momenteel ligt er een nieuw
wetsvoorstel tot afschaffing op
tafel, gebaseerd op enerzijds het
feit dat er geen vrije keuze is bij
welk ziekenfonds men aangesloten
wil zijn en anderzijds het feit dat
de administratiekosten bij de Kas
der Geneeskundige Verzorging
hoger liggen dan het gemiddelde
bij de andere ziekenfondsen.
De tegenargumentatie tot het
behoud van onze “mutualiteit” is
minstens even krachtig en wordt
gebundeld in een document dat ter
studie en bespreking zal worden
overgemaakt aan de bevoegde
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parlementscommissie. Zelfs de
hogere administratiekosten zijn
logisch te verklaren. Hierover later
meer.
Maar laat ons duidelijk en vooral
eerlijk blijven. Het gaat hier niet
zozeer om een financieel dan wel
om een politiek ideologisch debat.
Een dominosteen laten vallen om
andere gelijkaardige systemen in
vraag te stellen? Een niet aflatende
waakzaamheid blijft een absolute
must.
Daarnaast moet extra aandacht
gegeven worden aan de uitvoering
van de zesde staatshervorming
met het luik gezondheidszorg dat
voorziet in de overdracht van de
geestelijke gezondheidszorg, het
ziekenhuisbeleid (normering), het
ouderenbeleid (thuis, RVT, ROB),
de preventieve gezondheidszorg
en de eerstelijnszorg
(huisartsenkringen, geïntegreerde
diensten voor thuiszorg, …) van het
federale niveau naar de
respectievelijke gewesten en
gemeenschappen.
De goede resultaten en het batig
saldo van de rekeningen die de
Sociale Solidariteit kan voorleggen,
geven haar echter de mogelijkheid
om in de toekomst nog andere
plannen, die ter studie liggen, te
kunnen verwezenlijken.
Het Spoor
Blijf op de hoogte. Lees Het Spoor
en consulteer de website van
RailCare. Het Spoor publiceert
maand na maand allerlei informatie
die je het leven makkelijker kan
maken en die je hulp kan bieden in
bepaalde omstandigheden. Het is
tevens het forum om nieuwe
initiatieven van de Sociale
Solidariteit kenbaar te maken. In
2014 werd Het Spoor in een nieuw
jasje gestoken en inhoudelijk
aangepast aan de noden van deze
tijd.
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Wat lees je zoal in
“Het Spoor”?
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Consulteer de

RailCare!

site van
https://hr-railcare.be
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Europese transportvakbond ETF
gaat voluit voor de bevordering
van de werkgelegenheid voor
vrouwen in de spoorwegsector
De Community of European Railway and
Infrastructure (CER), die de werkgevers in de
spoorwegsector vertegenwoordigt, en de
European Transport Workers’ Federation (ETF),
die de werknemers vertegenwoordigt, begonnen
in oktober de onderhandelingen over een
overeenkomst op EU-niveau ter bevordering van
de werkgelegenheid van vrouwen in de
spoorwegsector.
Minder dan 20 procent van het spoorwegpersoneel bestaat uit vrouwen, veel minder dan
de economische participatiegraad van vrouwen
op de arbeidsmarkt (46 procent). Voor sommige
beroepscategorieën is dit cijfer nog lager.
Spoorwegmaatschappijen en vakbonden zijn
ervan overtuigd dat de situatie moet veranderen
om de waardevolle bijdrage van vrouwen niet
te missen, om de diversiteit op de werkplek te
bevorderen en uiteindelijk het imago van de
spoorwegsector dichter bij dat van de
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samenleving waartoe de klanten van de
spoorwegen behoren, te brengen.
Er zijn veel en goede argumenten om de
werkgelegenheid voor vrouwen in de
spoorwegsector te bevorderen:
Het is een kwestie van gelijke kansen;
De aanwezigheid van meer vrouwen op
traditioneel door mannen gedomineerde
werkplekken verbetert vaak de
arbeidsomstandigheden voor zowel
vrouwen als mannen;
Een actief gelijkheidsbeleid verhoogt de
aantrekkelijkheid van spoorwegondernemingen als werkgever.
Een betere integratie en participatie van vrouwen
in de spoorwegsector is een prioriteit voor de
ETF.
ACOD SPOOR is actief lid van ETF en heeft
nationale vertegenwoordigers in verschillende
overlegorganen van ETF.
De Belg Frank MOREELS (ABVV-BTB) is
voorzitter van ETF.

vervoersautoriteit. ITF vertegenwoordigt
ongeveer 18,5 miljoen transportwerknemers
uit 147 landen. Het ITF-hoofdkantoor is
gevestigd in Londen met kantoren in Amman,
Brussel, Nairobi, New Delhi, Ouagadougou, Rio
de Janeiro, Singapore, Sydney en Tokyo. ACOD
Spoor is ook lid van ITF.
De European Transport Workers’ Federation
(ETF) vertegenwoordigt 5 miljoen werknemers
in het vervoer, afkomstig uit meer dan 200
vakbonden in 41 Europese landen, in de
burgerluchtvaart, de visserij, de binnenvaart, het
zeevervoer, havens en dokken, het spoor, het
wegvervoer en het toerisme. Het hoofdkwartier
van ETF is gevestigd op de Grasmarkt in
Brussel. Ga voor meer informatie naar
www.etf-europe.org of volg @ETF_Europe op
Twitter.
Op wereldvlak maakt ETF deel uit van de
International Transport Workers' Federation
(ITF) die erkend wordt als 's werelds grootste

De Community of European Railway and
Infrastructure Companies (CER) is een
samenwerkingsverband van meer dan 70
spoorwegondernemingen, hun nationale
verenigingen, infrastructuurbeheerders en
leasemaatschappijen voor voertuigen. CER
vertegenwoordigt de belangen van zijn leden
tegenover de beleidsmakers en belanghebbenden in het vervoer van de EU en pleit
voor het spoor als ruggengraat van een
concurrerend en duurzaam vervoerssysteem in
Europa.
Ga voor meer informatie naar www.cer.be of volg
@CER_spoorwegen op Twitter.
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Ken Uw Spoorweggeschiedenis

DE KUS-VRAAG!

Ons vermaarde spoorwegmuseum
TrainWorld heeft een EXPO opgezet
over “een man die van treinen hield”.
Wie is die man?
a)
b)
c)
d)
e)

ARNO
Marc DESCHEEMAECKER
Paul DELVAUX
Jacques BREL
Tom WAES
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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
op 15 november 2019.
Een onschuldige hand zal uit de
juiste antwoorden één winnaar
pikken.

Wat was het juiste
antwoord op de
vorige KUS-vraag?
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?
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)

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 Nathasja DE
COUCK (I-AM - Gent) uit als winnaar.
Gefeliciteerd!

Het juiste antwoord is (a

DE KLAPPER ACOD SPOOR EDITIE #22
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RailRetro

Bron: Langs de rails
http://www.nicospilt.com/

Nu in
TRAINWORLD!
Een aanrader!
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Digitalisering, automatisering,
robotisering,…
een blik op de toekomst?

ATO-Watte?
In navolging van zelfrijdende metrosystemen –
ondertussen reeds een 50-tal in meer dan 30 steden –
wordt er in verschillende landen gewerkt aan een
Automatic Train Operation (ATO) op zowel de klassieke
spoorlijnen als het hogesnelheidsnet. In de
gespecialiseerde pers is ATO meer en meer een hot
topic en eind november wordt er in Parijs een “live
webinar” gehouden rond “Automatic Train Operation &
Digital Railway” die te volgen is op https://
events.railtech.com. Een toelichting.
Het zal je niet verbazen dat de eerste ATO-stappen
met betrekking tot commerciële ritten op Britse bodem
heeft plaatsgevonden, net als de DOO (Driver Only
Operation, de One Man Car). Het gaat om een
gezamenlijk project van de Britse spoorbeheerder
Network Rail en de Govia Thameslink Railway.
Ondertussen rijden reeds zware goederentreinen

(ijzererts) in ATO-modus op het spoornetwerk van een
mijnbouwgigant in het westen van Australië sinds
december 2018. De voorbije maanden werden er
testen uitgevoerd in Nederland (NS en Arriva) en
Frankrijk. Een grensoverschrijdende ATO-verbinding
tussen Nederland en Duitsland is ook geen fictie meer.
Deze keer gaat het dus niet om de
verantwoordelijkheden van de treinbegeleider (DOO),
maar om die van de treinbestuurder (ATO). Terwijl de
DOO eerder een besparingsmaatregel is, is ATO het
gevolg van de automatisering en digitalisering. De
gemeenschappelijke vraag blijft echter dezelfde: wat
met de veiligheid en de mogelijkheid tot menselijke
interventie tijdens incidenten en ongevallen?
Onmiddellijk en ter plaatse, en niet op afstand. Dat
ATO eveneens een besparing is op opleidingskosten
en het inzetten van treinbestuurders, wordt door de
pleitbezorgers dan weer niet aangegeven als een
doelstelling an sich… Dat men alvast niet te snel
vergeet dat dankzij het vakmanschap van de
treinbestuurders bijna-ongevallen worden vermeden
(spoorlopers,…).
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De geopperde voordelen van ATO variëren van
energiebesparend tot een verhoging van de capaciteit
op een spoorlijn alsook een betere stiptheid.
Energiebesparend omdat de snelheid van de treinen
en remafstanden efficiënter zouden toegepast worden.
Er zouden bovendien meer treinen in ATO-modus per
uur op een spoorlijn ingezet kunnen worden met een
betere controle op stiptheid.
Voor alle duidelijkheid, ATO betekent niet automatisch
dat er geen treinbestuurder – of treinbegeleider- meer
aanwezig zou zijn in de trein. De Union Internationale
des Transports Publics (UITP) heeft vijf
automatiseringsgraden vastgelegd. De GoA’s (Grade
of Automation) gaan van GoA 0 tot en met GoA 4. Het
ATO-project van de Govia Thameslink Railway heeft
als automatiseringsgraad GoA 2. Hieronder zien jullie
een overzicht:

Bron: wikipedia, smartrail40.ch, spoorpro.nl
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Het spreekt voor zich dat het spoorweggebeuren
meer en meer geautomatiseerd of gerobotiseerd
wordt. Wellicht zal ook in België het ATO-spook
ooit opduiken.
Het is van belang dat we als vakbond de
ontwikkelingen op de voet volgen met de focus
op de veiligheid, de werkgelegenheid en de
sociale toekomst van de werknemers. De
robotisering is trouwens in vele sectoren aan het
opkomen met gevolgen voor de werkgelegenheid
en verminderde inkomsten uit belastingen. De
overheid zal dus dringend moeten nadenken over
het invoeren van een robotbelasting die gerust
zwaarder mag zijn voor bedrijven die werknemers
inruilen voor robotten en automatiseringen…

DE KLAPPER ACOD SPOOR EDITIE #22
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bijeenkomsten voorafgaand aan acties en
betogingen en het vakbondsleven.
Maar na meer dan veertig jaar moest het
gebouw grondig worden gerenoveerd en
geherstructureerd worden, vanwege zowel de
veroudering van bepaalde voorzieningen als
vanwege de aanpassing aan onze huidige
behoeften. Bovendien was het gebouw niet
meer in overeenstemming met de
veiligheidsnormen. De uitgebreide werken
zouden het gebouw gedurende twee jaar
onbruikbaar hebben gemaakt. Dit zijn slechts
enkele redenen waarom beslist werd te
verhuizen. De zoektocht naar een nieuw pand
in het centrum van de stad leidde naar het
Alhambra-gebouw aan de rand van het De
Brouckèreplein, waar nu ook “talent.brussels”
is gevestigd, de nieuwe openbare dienst van
het Brussels Gewest.

Gewest ACOD SPOOR
Brussel verhuist!
Vanaf 4 november 2019 zullen de diensten
van de Brusselse Intergewestelijke van
de ACOD (ACOD Brussel) overgebracht
worden naar de Emile Jacqmainlaan
nummer 20, in het centrum van Brussel.
Dit geldt dus ook voor het gewest
ACOD Spoor Brussel.
Het vakbondshuis in de Congresstraat
maakte deel uit van de geschiedenis van
de ACOD. Gelegen in het hart van de wijk
van de parlementaire instellingen van de
verschillende machtsniveaus, had de
locatie van het gebouw in de
Congresstraat ook een sterke symbolische
en strategische dimensie. Het was het
anker van talrijke vergaderingen,

Belangrijk: de syndicale attesten van leden
van Brussel dienen afgegeven te worden
aan een lokale militant of kan opgestuurd
worden per post naar het nieuw adres:
Acod Spoor, Tav. Brecht Vandermeiren,
E.Jacquemainlaan 20, 1000 Brussel.
Of je kan je attest gehandtekend en
leesbaar inscannen naar
brecht.vandermeiren@acod.be (de interne
post\factage kan immers nog problemen
geven).

Adresverandering
Vanaf 4 november 2019 kan je ACOD
SPOOR Gewest Brussel bereiken op
Emile Jacqmainlaan, 20, 1000 Brussel.
Per telefoon zijn we nog steeds
bereikbaar op het dienstnummer
911-46.473 en het externe nummer
02/226.11.56. Kom je met het openbaar
vervoer, neem dan Metro 1 of 5, tram 3, 4
of 32 of bus 88 of 47, telkens halte De
Brouckère.
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NMBS en INFRABEL
voeren eenzijdig
interimarbeid in!

gedaan worden op een uitzendkracht om in de
vervanging te voorzien van een werkneemster
met bevallingsverlof. Ons standpunt is dat er wel
degelijk onderhandeld dient te worden binnen
de paritaire instanties.

Eind september werden we ingelicht dat voor de
werken aan de Noord-Zuidverbinding er een
aantal interims zouden aangeworven worden
bij de NMBS. Ze zouden worden tewerkgesteld in
het callcenter om de vragen van de reizigers te
beantwoorden.

De juridische dienst van de ACOD heeft ons
hierin bijgetreden zodat we beslist hebben om
een procedure in kortgeding en bij
hoogdringendheid in te spannen bij de Raad van
State. Dit werd bepleit op vrijdag 4 oktober. De
uitspraak van de Raad van State zal dus
belangrijk zijn voor de toekomst.

Volgens de NMBS is er slechts een
informatieplicht. Ook bij Infrabel zal beroep

Externalisering CPS
In het raam van de externalisering van CPS heeft
de nationale paritaire commissie van 16 oktober
2019 een document over de aanpassing van het
personeelsstatuut voorgelegd.
Deze wijziging voorziet dat bij overdracht van de
activiteiten van CPS naar een andere externe
dienst PBW, de statutaire personeelsleden, die
voor CPS werken, op vrijwillige basis
gedetacheerd kunnen worden bij deze nieuwe
externe dienst, met behoud van al hun rechten en
plichten als statutair personeelslid.
ACOD Spoor heeft geïntervenieerd om te
herhalen dat ze gekant is tegen de externalisering
van CPS. In deze context heeft ACOD
geweigerd dit document goed te keuren. Dit
document schept immers een ernstig precedent

Dossier
Treinbegeleiding. Een
stand van zaken.
Het overleg is volop in een eindfase. Er dienen
nog concrete afspraken gemaakt te worden met
betrekking tot het vlinderkader. Meer bepaald de
extra verloning, duidelijkheid omtrent de
geografische inzetbaarheid en een aftoetsing met
de bestaande HR-reglementeringen.
De aanwervingen blijven volop doorgaan om
zekerheid te bekomen over de aanvulling van de

in de naleving van het personeelsstatuut en
pleegt het een grote inbreuk op de statutaire
werkzekerheid.
ACOD dringt erop aan dat de reglementaire
schikkingen strikt worden nageleefd zodat het
betrokken personeel naar een andere functie
binnen de Belgische spoorwegen wordt
begeleid, buiten de mogelijkheid van een externe
terbeschikkingstelling.
Ondanks onze weigering is, dankzij een andere
vakorganisatie, de vereiste 2/3-meerderheid
bereikt en deze bepaling toch goedgekeurd.
Wij willen niemand de les lezen, maar betreuren
deze situatie ten stelligste.
Daarnaast wenst ACOD zich solidair te verklaren
met de personeelsleden en blijft ze dit dossier
aandachtig opvolgen en waken over de
belangen van de betrokken werknemers!

kaders en het inzetbaar effectief in aanloop van
het transportplan 2020. In een volgende DK
geven we de finale resultaten van de aan de
gang zijnde onderhandelingen.
ACOD Spoor heeft er ondertussen een punt van
gemaakt dat het aantal afgeschafte
plantondiensten in de recente voorstellen van
ontwerpen van beurtregelingen terug aangewend
dienen te worden. De directie bekijkt waar de
afgeschafte plantondiensten het best toegevoegd
worden. Bepaalde standplaatsen gaan dus extra
plantondiensten krijgen in functie van hun
geografische ligging en de intensiteit van het
treinverkeer.
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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
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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 (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, HRvraagstukken, ... 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
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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!

Volg NMBS, HR-RAIL
en INFRABEL op hun FBpagina’s en ontdek een Job
Day in je buurt!

Op zoek naar een job voor je
partner, kinderen, neven, nichten,
schoonmoeder? Surf naar
http://www.despoorwegenwervenaan.be

