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WAT MET DE
VERLOVEN EN
ACHTERSTALLIGE
DAGEN?
Velen zijn bezorgd over hun verlofsituatie. Als
gevolg van verschillende tussenkomsten van
ACOD SPOOR/CGSP CHEMINOTS kunnen we
meedelen dat volgende maatregelen van
toepassing zullen zijn.
Verlof 2019
Het algemene principe is dat de vakantiedagen
van 2019 voor 30 april 2020 moeten worden
opgenomen. Een afwijking wordt toegestaan (tot
30 juni) omwille van dienstredenen en in samenspraak met uw onmiddellijke chef /afdelingschef.
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Toestand CX/RX
De achterstallige CX/RX kunnen worden gepland
op de diensttabel overeenstemmend met de
reglementering van Bundel 541. Wij hebben er
echter op aangedrongen dat de Belgische
spoorwegen rekening houden met de
inspanningen die de spoorwegmannen en
-vrouwen de afgelopen maanden hebben
geleverd. Als gevolg hiervan zal de NMBS voor de
achterstallige dagen CX (niet RX) die verleend
werden sinds 16 maart – tot het einde van de “blijf
in uw kot”-periode - een toeslag van 50% worden
toegekend, zodat achterstallige CX worden
vergoed tegen 150%.

Verlof 2020

Naast deze maatregelen heeft ACOD SPOOR/
CGSP CHEMINOTS het management duidelijk
gemaakt dat de voorziene richtlijnen inzake
bescherming van het personeel strikt dienen
opgevolgd te worden. We raden iedereen aan
geen risico’s te nemen!

Verlof dat reeds is toegekend, kan op vraag van
het personeelslid worden uitgesteld naar een
periode tussen 15/09 en 15/12/2020 (rekening
houdend met de behoeften van de dienst in die
periode).

De enig prioriteit is een goede gezondheid
voor jezelf en je dierbaren. ACOD SPOOR/
CGSP CHEMINOTS staat steeds tot je dienst,
aarzel niet onze gewestelijke secretarissen en
militanten te contacteren.

“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.

We roepen alle spoorwegcollega’s op om het
verplegend en ondersteunend personeel in
ziekenhuizen, woonzorgcentra, … te steunen met
een vurig applaus, elke avond om 20u. De
muzikale talenten onder ons kunnen hun aria’s
laten galmen door de straten, met zang of
muziekinstrument. Anderen laten dan weer hun
favoriete song uit de boxen galmen.

(Bron: handleiding van de treinbegeleider)

“We zullen doorgaan” van Ramses Shaffy is niet
voor niets het lijflied geworden van een
ongeziene warme solidariteit!
ACOD SPOOR/CGSP CHEMINOTS brengt hulde
aan alle spoorwegmannen en -vrouwen
voor hun professionele inzet en wenst vooral ook
hulde te brengen aan alle mensen, in het
bijzonder het verzorgend personeel, die in zeer
moeilijke omstandigheden onze samenleving ten
dienste staan. Hun inspanningen houden de
samenleving sterk en solidair.

RESPECT!
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ACOD SPOOR
LUIDDE DE
ALARMKLOK
REEDS OP 9
MAART
Naar aanleiding van de bezorgdheid van
spoorwegcollega’s over het coronavirus,
werd op vraag van ACOD SPOOR/CGSP
CHEMINOTS een Nationale Commissie PBW
samengeroepen. Deze vergadering werd
gehouden op 9 maart 2020.
De externe Preventiedienst IDWE heeft op de
vergadering een overzicht gegeven met
betrekking tot de communicatie en de genomen of de te nemen - organisatorische maatregelen.
We hebben op de vergadering van 9 maart reeds
volgende aandachtspunten naar voren gebracht:
Wat met de preventieve bescherming van het
personeel dat in de frontlinie werkt en
rechtstreeks contact heeft met derden?
Wat met de distributie van hydra-alcoholische
gel aan alle spoorwegcollega’s die niet steeds
kunnen beschikken over water en zeep.
Wat met het rollend materieel zonder
toegankelijke toiletten, voldoende water, zeep
en papieren handdoeken?
Wat is het aantal besmette medewerkers?
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Wat met het schoonmaken van de
werkplaatsen (kantoor, verpozingsruimtes,...)
Het management verklaarde dagelijks in contact
te zijn met de FOD Volksgezondheid en dat de
communicatie en maatregelen zouden worden
aangepast volgens de evolutie en de richtlijnen
van de FOD. Op 9 maart kon men bevestigen dat
er 5 medewerkers besmet waren. Over het aantal
besmette collega’s op dit moment hebben we
voorlopig geen exacte cijfers.
Op diezelfde vergadering werd bevestigd dat
medewerkers die in direct contact staan met
derden het recht hebben een bepaalde afstand te
bewaren en zich te richten op veiligheids- en
informatietaken. Enkele weken later is “social
distancing” een collectief begrip geworden. Aan
onze vraag om de controle in de trein op te
schorten, werd later gevolg gegeven.
B-Technics kijkt erop toe dat het rollend materieel
dat de atelier verlaat, beschikt over toegankelijke
WC’s met voldoende water, zeep en papieren
handdoekjes. Voor het materieel dat reeds in
omloop is, werden er maatregelen genomen om
deze in orde te brengen. Bij vertrek moeten de
treinen dus beschikken over toegankelijke
toiletten met water en zeep. Indien niet zo, dient
deze trein afgeschaft te worden. Indien men druk
ondervindt om alsnog te vertrekken, kan men
zich onmiddellijk wenden tot onze gewestelijke
secretarissen.
(lees verder pagina 4)
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De bevoorrading van hydra-alcoholische handgel
zou ondertussen in orde moeten zijn. De vraag
naar handgel op de markt is groot gezien
verschillende bedrijven zoveel mogelijk willen
bestellen (hamsteren?) waardoor de productie
niet kan volgen. Het ware beter geweest dat er
vanuit de regering maatregelen werden genomen
om de verdeling van handgel aan essentiële
sectoren gelijklopend en volgens noodzaak te
laten gebeuren. Hier kunnen lessen uit getrokken
worden. Onze vraag om bepaalde medewerkers
ook handschoenen en een reinigingskit te
bezorgen, werd opgevolgd.
Naarmate de ernst van de coronavirus duidelijker
werd door de maatregelen van de regering (blijf
in uw kot) hebben we aan de minister van
Mobiliteit gevraagd om het treinaanbod aan te
passen gezien a) een zeer geringe
bezettingsgraad en b) een verhoogd
ziekteverzuim werden vastgesteld. Het
aanhouden aan eenzelfde productiviteit door
minder personeel was niet houdbaar. Let wel, de
aangepaste treindienst diende op maat van
“social distancing” opgesteld te worden. Dit werd
dan ook gerealiseerd met 75% aangeboden
plaatsen voor een bezettingsgraad van
gemiddeld 5% reizigers. De in de eerste week
opgemerkte treinen met een hogere
bezettingsgraad werden daags nadien aangepast
met een grotere samenstelling.
De Belgische spoorwegen hebben vervolgens
maatregelen genomen om de aangepaste dienst
te organiseren. Niet dat we met alle voorgestelde
“creatieve” maatregelen gelukkig waren. Zo
hebben we duidelijk gemaakt dat prestaties van
12u op het seinhuis het sociaal overleg zwaar
zouden bemoeilijken in deze crisis. Bij Infrabel
werd dan beslist dat alle diensten verzekerd
worden zoals gepland en dat er in een 3x8 geen
12u prestaties zullen opgesteld worden.
Bij I-AM werd een document opgesteld voor de
uitvoering van uniforme maatregelen voor alle
medewerkers (effectieve dienst, stand-by thuis
en oproepbaar voor dringende behoeften,
dienstvrijstellingen.)
De NMBS behoudt eveneens een 3x8 en
overweegt enkel aangepaste maatregelen indien
dit genoodzaakt zou zijn door een verhoogd
absenteïsme.
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We hebben eveneens aangedrongen op de
sluiting van de loketten gezien de zeer minimale
verkoopcijfers. De NMBS heeft de sluitingsuren
aangepast en onderzoekt op dit moment nog
andere mogelijkheden. Wel werden de
bedienden verplaatst naar “gesloten” loketten of
werd er plexiglas voorzien in stations waar er
enkel open loketten aanwezig zijn.
De medewerkers die niet meer kunnen
beschikken over een trein bij einde dienst ten
gevolge de aangepaste treindienst, kunnen in
samenspraak met de onmiddellijke chef een taxi
nemen op kosten van het bedrijf of een P42
indienen voor gebruik van eigen vervoer.
Wat deze crisis ons vooral leert, is dat we er niet
op voorbereid zijn. Niemand trouwens.
Het lijkt ons dan ook raadzaam om na de crisis
een terugblik te houden, zowel qua tijdsverloop
als de genomen maatregelen. Sommige
uiteindelijke maatregelen werden bijvoorbeeld in
verschillende stappen genomen. De
bevoorrading van beschermingsmiddelen was
duidelijk niet voldoende, maar dat hebben we
ook vastgesteld op het hoogste niveau van de
overheid. Ook de communicatielijnen waren niet
steeds gelijklopend. Wederom een bewijs dat
een éénmaking van de Belgische spoorwegen
een noodzaak is!
Eén conclusie kan alvast gemaakt worden. De rol
van de Belgische spoorwegen als openbare
dienst is nog nooit zo duidelijk geweest. In de
UK heeft ultraliberaal Boris Johnson de
beslissing moeten nemen om een private
spoorwegmaatschappij te nationaliseren om een
mobiliteit te garanderen aan de bevolking tijdens
deze crisis.
De politici die nu nog durven pleiten voor
privatisering en liberalisering van de spoorwegen
zouden in de grond moeten zakken van
schaamte. Ze zouden beter de besparingen
terugschroeven, ook in andere sectoren die de
samenleving ten dienste staan. We denken
hierbij zeker aan de zorgsector.
Vragen of een probleem? Aarzel niet contact
op te nemen met onze gewestelijke
secretarissen.

◊
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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: ramses.noffels@acod.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
02/226.13.56 - E. Jacqmainlaan 20, 1000 BRUSSEL
LEUVEN: rene.smets@hr-rail.be
016/21.37.29 - 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
Propagandasecretaris: nicky.masscheleyn@acod.be
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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, 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
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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!

ONTDEK ONZE
NIEUWSBRIEF
DOWNLOADSITE
DEKLAPPER.ACODSPOOR.BE
STORY, KNACK, HUMO EN
SPORTMAGAZINE IN 1
NIEUWSBRIEF!!!
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