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ACOD VRAAGT
DUIDELIJKE
OPLOSSINGEN
VOOR EEN VEILIG
OPENBAAR
VERVOER (TREIN,
TRAM, BUS)
De ACOD vraagt aan premier Wilmès hoe het
openbaar vervoer op een veilige manier zijn
dienstverlening kan hernemen in het kader van de
‘social distancing’. Op 28 april gaf Vlaams minister
van Mobiliteit Lydia Peeters in De Ochtend (Radio
1) immers aan dat ze geen graten zag in het volop
toelaten van reizigers op bussen en trams. Chris
Reniers, voorzitter van de ACOD, plaatst daar
ernstige kanttekeningen bij.
“Uit de beslissingen genomen in de
Veiligheidsraad blijkt dat we de komende weken
volop zullen inzetten op ‘social distancing’ in de
openbare ruimtes, in winkels en bij bedrijven”,
zegt Reniers. “Hoe kan dit in de praktijk gebracht
worden in het openbaar vervoer wanneer steeds
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meer mensen de trein, bus en trams zullen
nemen? De ruimte tussen de reizigers onderling
en tussen reizigers, chauffeurs en begeleiders
dreigt immers bijzonder krap te worden. Een
afstand van 1,5 meter is wellicht niet altijd
haalbaar.”
Als oplossing verwees minister Peeters naar het
dragen van mondmaskers, bandana’s of sjaals.
Reniers vraagt zich af of dit wel een afdoende
oplossing zal zijn. “Verschillende medische
experts – ook van de GEES – hebben de
effectiviteit van die maskers al in twijfel getrokken.
Over de bandana’s en sjaals zwijgen we dan nog,
aangezien nu blijkt dat maskers en
gezichtsbedekkingen van natuurvezels minder
effectief zijn dan van kunstvezels.”
“We vragen dat de regeringen van dit land
duidelijke oplossingen voorstellen om het
openbaar vervoer op een veilige manier te laten
heropstarten voor het personeel en voor de
reizigers,” besluit de ACOD-voorzitter.
De enig prioriteit is een goede gezondheid
voor jezelf en je dierbaren.
ACOD SPOOR 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.

De ene zegt corona, de andere covid-19. Dit zorgt
wel eens voor onduidelijkheid. Ook in Het Witte
Huis in Washington. Een voorname adviseur van
de president heeft op een Amerikaanse
nieuwszender (FoxNews) gezegd dat het
allemaal niet zo erg is, dat deze virus de 19e is in
de rij en dus niet zo abnormaal…

(Bron: handleiding van de treinbegeleider)

Voor alle duidelijkheid: de 19 van Covid-19 is
een verwijzing naar het jaartal waarin het virus
gedetecteerd werd: 2019.

RESPECT!
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.
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CORONA
SPROKKELNIEUWS
ACOD SPOOR heeft dagelijks contact met
regionale verantwoordelijken en de directie. We
sommen hier enkele besproken punten op, voor
alle duidelijkheid, deze opsomming is niet
gelimiteerd en slechts een greep uit de gevoerde
gesprekken. We verwijzen ook naar De Klapper
#28 en andere corona-updates.
Absenteïsme (ter info)
Het ziekteverzuim is gestabiliseerd op 5,7%
(30/04/2020).
Normalisering treindienst 4 mei
Wij benadrukken opnieuw de bezorgdheid van
het spoorwegpersoneel met betrekking tot de
hervatting van de activiteiten op 4 mei. Wij geven
uiting aan de bezorgdheid en vrees van alle
agenten. De directie dient zich hiervan zeer
bewust te zijn en vooral rekening te houden dat
alle noodzakelijke preventieve en beschermende
maatregelen genomen worden. Bovendien
verwachten we dat in deze uitzonderlijke situatie
speciale aandacht wordt besteed aan de
psychosociale aspecten die geïntegreerd dienen
te worden in de algemene maatregelen. Het
management bevestigt dit op te nemen in de
algemene maatregelen.
Stewarddiensten vanaf 4 mei
Wij vragen de hervatting van de steward-diensten
uit te stellen tot een latere datum. Daarnaast
vragen we om extra beschermingsmiddelen voor
de stewards. De NMBS antwoordt dat in het
kader van de hervatting van het normale
vervoersplan op 4 mei de rol van de stewards
belangrijk is en dat het daarom essentieel is dat
één of twee stewards in de 71 stations aanwezig
zijn voor het onthaal en in het kader van het
beheer van de reizigersstroom. Met dit in het
achterhoofd stelt de NMBS dat alle middelen van
bescherming zullen worden geboden en dat de
prioriteit de “social distancing” blijft.
Mobiele reinigingsteams
De NMBS deelt ons mee dat er vanaf 4 mei extra
ingezet wordt op de reiniging en dat mobiele
reinigingsteams (B-Clean) worden ingezet om de
reiniging aan boord van de treinen uit te voeren.
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Verplichting mondmaskers
We vragen aanvullende informatie over de
maskers die verplicht zijn voor de toegang tot
stations en treinen. De directie bevestigt dat, in
overeenstemming met de besluiten en
aanbevelingen van de Nationale Veiligheidsraad,
een masker verplicht is, maar dat het vervangen
kan worden door een bandana, sjaal of een
andere mond-neusbescherming. Wij dringen aan
op verplicht gebruik van een mondmasker in
plaats van sjaal of bandana in trein en station (dit
zou vanaf 11 mei zo zijn gezien iedereen dan een
mondmasker zou moeten hebben).
Tegemoetkomingen hospitalisatieverzekering
ACOD SPOOR gaat een verlenging vragen van
de tegemoetkomingen op medische kosten na
een hospitalisatie gezien bepaalde
behandelingen na een medische ingreep
opgeschort werden door corona-maatregelen in
de ziekenhuizen.
Seinhuizen
Dankzij onze vraag in CPBW, werden er tussen
de werkposten plexiglas schermen geplaatst die
ook 75cm voorbij de werkposten komen.
Telewerk
We blijven aandringen op telewerken. We
herinneren de Belgische spoorwegen ook aan
onze voortdurende strijd om zo veel mogelijk
satellietposten te voorzien. Deze crisis bewijst
meer dan ooit de noodzaak om lokale
werkplaatsen te behouden en vooral een
gedecentraliseerd operationeel beleid te voeren.
Zomer…
We vragen de Belgische spoorwegen om nu
reeds voorbereidingen te treffen in functie van de
hitte.
Tot slot herinneren wij de directie eraan dat
wij bijzonder waakzaam en alert zullen zijn op
de naleving van de geboden beschermingsmaatregelen. Daarom zullen we in het geval
van geconstateerde tekortkomingen weigeren
dat de gezondheid van het spoorwegpersoneel, hun gezinnen en reizigers in
gevaar wordt gebracht door het niet
toepassen van de vereiste maatregelen. Wij
herinneren het management aan de verklaring
van de CEO op 28/04 dat als de voorziene
beschermingsmaatregelen niet beschikbaar
zijn, er niet gewerkt wordt!
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NATIONALE
COMMISSIE PBW
Op vraag van ACOD SPOOR/CGSP
CHEMINOTS werd op 28 april een Nationale
Commissie PBW samengeroepen. Hieronder
een verslag van dit overleg
ACOD SPOOR/CGSP CHEMINOTS wil vooral
haar fierheid benadrukken over het
spoorwegpersoneel dat heeft aangetoond een
essentiële dienst te verlenen aan de
samenleving. Het spoorwegpersoneel heeft veel
moed en professionele inzet getoond sinds de
uitbraak van de pandemie.
Het spoorwegpersoneel heeft er alles aan
gedaan om de Treindienst van Nationaal Belang
te doen werken en dusdanig een veilige en
publieke dienstverlening te verlenen aan onze
reizigers. We betreuren ten zeerste de haast van
de regering om de normale treindienst te
hervatten op vier mei aanstaande. Het gaat
immers om 30.000 werknemers die niet alleen
geïnformeerd en geduid dienen te worden op een
gestructureerde manier, maar ook de nodige
beschermingsmiddelen tijdig dienen te verkrijgen.
In functie hiervan heeft ACOD SPOOR/CGSP
CHEMINOTS de samenroeping van een
Nationale Commissie PBW gevraagd. Deze
commissie waakt over de correcte toepassing
van de veiligheidsvoorwaarden én -maatregelen
binnen de Belgische Spoorwegen.
ACOD SPOOR/CGSP CHEMINOTS heeft 4
essentiële voorwaarden aangebracht met
betrekking tot de hervatting van het vervoersplan
op 4 mei. Deze vier voorwaarden zijn essentieel
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om onze goedkeuring te geven inzake het
hervatten van de normale treindienst.
1) Er moet op toegezien worden dat er
voldoende personeel is om de normale
treindienst op te starten met de zekerheid dat de
voorziene compensatie- en rustdagen kunnen
verleend worden volgens de bepalingen van
ARPS 541. Het management van de Belgische
spoorwegen heeft dit bevestigd.
2) De nodige beschermingsmiddelen moeten
voorzien en voldoende zijn: mondmaskers,
handschoenen, handgel, reinigingskits, etc... De
gebruiksprocedures dienen eveneens duidelijk
geïnstrueerd te worden voor 4 mei en dit voor
elke beroepscategorie.
3) Essentiële hygiënische maatregelen dienen
genomen te worden: het reinigen van materieel
en lokalen na elke dienst, het aanpassen van de
werkposten en uitvoering (social distancing,
beveiliging van loketten, zitplaatsen in treinen,
reizigerscontrole, refters, kleedkamers, douches,
ventilatie van de werkplekken, plexi-glas, etc...).
Het management van de Belgische spoorwegen
verzekert ons dat deze maatregelen zullen
genomen en nageleefd worden. Als syndicale
organisatie zullen we hier nauwgezet op letten.
Door middel van markeringen, aanpassen van
lokalen en informatiecampagnes wordt het
respecteren van de “social distancing”
gesensibiliseerd. Indien “social distancing” niet
mogelijk is, zijn de voorziene
beschermingsmiddelen verplicht en aangepast
volgens noodzaak per beroepscategorie.
Lees verder pagina 5

DE KLAPPER ACOD SPOOR EDITIE #29

4) Wat betreft de logistieke opvolging: over
hoeveel persoonlijke beschermingsmiddelen
beschikken de verschillende entiteiten van de
Belgische spoorwegen? Wat is de
leveringsdatum (vóór 4 mei)? Is de bevoorrading
voldoende en tijdig gegarandeerd? Het
management bevestigt ons dat de voorraad
voldoende is en er bestellingen gedaan zijn.
Deze bestellingen worden in mei geleverd
waardoor de bevoorrading momenteel alvast tot
eind augustus gegarandeerd is.
Het management van de Belgische spoorwegen
heeft ons verzekerd dat als de voorziene
beschermingsmaatregelen niet verwezenlijkt
worden, de taken ook niet uitgevoerd zullen
worden. Als syndicale organisatie zullen we erop
toekijken dat dit effectief wordt opgevolgd.
We vragen in functie hiervan dan ook een
risicoanalyse in de betrokken werkzetels waar dit
nog niet zou gedaan zijn, en dit in overleg en
samenwerking met de leden van de comités
PBW. Op onze vraag zullen de comités PBW dan
ook hervat worden. Het management bevestigt
dat de comités zullen samengeroepen worden de

6

30 APRIL 2020

komende 15 dagen. Een uitzonderlijk comité
PBW zal door ons gevraagd worden indien deze
termijn niet gerespecteerd wordt.
Het management bevestigt dat telewerken
voorlopig dé norm blijft.
Wat de reizigersbeweging betreft, eisen we dat
de hygiënische regels gegarandeerd zijn en
nageleefd worden. We vragen een duidelijke
communicatie wie hier zal op toezien. We willen
de zekerheid dat de politie maximaal kan
tussenkomen, samen met onze medewerkers
van Securail die over dezelfde
beschermingsmiddelen dienen te beschikken als
de politiediensten (FFP2 mondmaskers). Het
management bevestigt dat ze nauwe contacten
onderhoudt met de politiediensten.
De enig prioriteit is een goede gezondheid
voor jezelf en je dierbaren.
ACOD SPOOR staat steeds tot je dienst,
aarzel niet onze gewestelijke secretarissen en
militanten te contacteren.

ACOD SPOOR VRAAGT EXTRA AANDACHT
Collega’s met een chronische
aandoening of kankerpatiënten
ACOD SPOOR/CGSP CHEMINOTS heeft op de
nationale commissie PBW ook aandacht
gevraagd voor collega’s met een chronische
aandoening of kankerpatiënt zijn (geweest).
Deze mensen hebben immers een verminderde
weerstand en behoren tot de risicogroep. Deze
mensen kunnen zich wenden tot de
arbeidsgeneesheer IDEWE voor aangepast
werk (maak een afspraak). Je dient eerst uw
huisdokter of specialist te contacteren voor een
attest dat u kunt voorleggen bij de
arbeidsgeneesheer.

Aanbevelingen “Kom op tegen
Kanker”
Collega’s wiens huisgenoot kankerpatiënt is
(geweest) zijn terecht zeer bezorgd. De vrees
om een dierbare thuis te besmetten is groot.
“Kom op tegen kanker” heeft een reeks
aanbevelingen gelanceerd die we graag
onderstrepen: zo veel mogelijk thuiswerk via
telewerken of een aangepast takenpakket.
We vragen de Belgische spoorwegen deze
aanbevelingen maximaal op te volgen en
zeer flexibel te zijn zodat spoorwegcollega’s
die in een dergelijke situatie met een gerust
gemoed naar huis kunnen gaan.

◊
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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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DK: Met een beloftevol einde als “cliffhanger”…
DDB: Ja, dat is de bedoeling (lacht)!
DK: Je bent een veelschrijver met een divers
repertoire, van kinderboeken tot thrillers, waar
haal je je inspiratie vandaan en vanwaar de kunst
van schrijven?
DDB: Ik heb door de jaren heen heel wat
manuscripten geschreven en in mijn schuif laten
liggen tot iemand me zei er werk van te maken en ze
te publiceren. Ik heb nu een vervolg op “De laatste
grens” samen met een ander nieuw boek bij de
drukker klaarliggen. De publicatie is echter op de
lange baan geschoven door de corona-maatregelen.
Zelf heb ik geen schrijfcursus gevolgd, het is van
nature uit gegroeid. Mijn inspiratie haal ik vooral uit
observatie en ervaringen. Ik heb bijvoorbeeld ooit de
oostkant van Amerika afgereisd met de Greyhousebussen. Het verhaal van “De laatste grens” speelt zich
immers vooral af langs de oostkant. Ik heb dan ook
een speciale verhouding met de USA, met zowel
negatieve als positieve indrukken.
Daarnaast heb ik ook Amerikaanse vrienden waar ik
veel contact mee heb. En als loketbediende is het
onvermijdelijk dat je menselijke trekjes observeert die
je dan weet te gebruiken bij het op punt stellen van de
personages in een boek.

Interview Dominique De Bruyne

DE LAATSTE
GRENS
Het is algemeen geweten dat spoorwegmannen en
-vrouwen veel verborgen talenten hebben. Ja, toch?
De Gentse commercieel bediende Dominique De
Bruyne bevestigt dit ruimschoots met haar literaire
thriller “De laatste grens”. De Klapper had een
exclusief gesprek met deze veelzijdige schrijfster,
natuurlijk via Skype in tijden van corona...
DK: Waar gaat het boek over?
DDB: De hoofdpersonage is een FBI-agente die te
maken krijgt met een charismatische maar
meedogenloze “killer” die een bepaalde modus
operandi hanteert. Samen met haar team tracht ze
hem te stoppen.

DK: Hoeveel tijd besteed je aan een boek?
DDB: Van het begin tot het moment dat het op de
drukkerij ligt, mag je gerust een jaar rekenen. Ik
besteed vooral veel aandacht aan de details, ze
moeten kloppen. Ik ben ervan overtuigd dat lezers
daar terecht belang aan hechten. Lezers willen zich
graag inleven in de plaats en personages, daarom is
de couleur locale van groot belang. De uitwerking van
de personages en hun evolutie is dan ook mijn eerste
werk. Ik heb niet voor niets het handboek “De
lijkschouw in de praktijk” op mijn salontafel liggen. Er
zijn ook wat persoonlijke referenties naar de
personages. De naam van het hoofdpersonage is niet
toevallig gekozen. Ik heb een zeer nauw contact met
de zus van mijn grootste idool, Brigitte Bardot. Haar
naam is Mijanou. Zelf is ze getrouwd met een
Belgische acteur en wonen ze in Amerika. Ik vind
Mijanou trouwens een originele naam en onAmerikaans.
Lees verder pagina 8
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DK: In het boek wordt er ook gerefereerd aan je
eigen platencollectie?
DDB: Inderdaad, mijn hoofdstukken beginnen met
een refrein uit een nummer van het muziekgenre
klassieke Rock ‘n Roll. Maar in mijn volgend boek met
een Gentse vrouwelijke hoofdinspecteur in de hoofdrol
komt Willy Sommers een rol spelen in het verhaal.
Natuurlijk met zijn toestemming, ik heb het hem vooraf
gevraagd. Zolang hij niet de dader is, is het goed! Dus
dat weet je nu al (lacht).
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DK: Je brengt ook maatschappelijke thema’s aan
bod in “De laatste grens”. Een personage in je
boek is transgender.
DDB: Dat is niet zo bewust. Ik heb toevallig
verschillende mensen gesproken die gekozen hebben
om van geslacht te veranderen. Ik heb dan ook hun
ervaringen, positieve en negatieve, verwerkt in een
personage. De karakters van mijn personages
moeten niet alleen herkenbaar zijn voor de lezers,
maar ook verrijkend.
DK: Hoe zijn de reacties van lezers?
DDB: Uitermate positief. Zeer gemeende reacties die
ik bijzonder op prijs stel. Er zijn er ook die willen dat
Mijanou wat vaker van bil gaat (lacht).
DK: Je volgende thrillerreeks speelt zich dichtbij
huis af?
DDB: Zeker. De hoofdpersonage is Esther De Pauw,
hoofdinspecteur recherche, DVI team en
alleenstaande moeder. Ze wordt tijdens de Gentsche
Fieste geconfronteerd met een lugubere moord
waardoor de vraag rijst of er een link is met een cold
case. De titel van het boek is “Oleander”.
DK: Succes!
Het boek “De laatste grens” is te koop aan €18 (met
verzendingskosten of zonder verzendingskosten via
een station) en online te bestellen. Het boek is ook te
vinden bij De Standaard boekhandel.

Dominique De Bruyne
en “bardooke”

Meer info vindt u op:
www.dominiquedebruyne.be

DE KLAPPER VERLOOT VIJF
EXEMPLAREN VAN “DE
LAATSTE GRENS”!
De Klapper verloot 5 exemplaren onder speurende lezers die
via de website van Dominique het antwoord weten op de vraag:
Wat is de titel van het vervolg op “De laatste grens”? Stuur uw
antwoord naar deklapper@acod.be met vermelding “De laatste
grens”.

x5
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Ken Uw Spoorweggeschiedenis

DE KUS-VRAAG!

Vanaf maandag 4 mei wordt de
treindienst genormaliseerd. Hoe werd
de aangepaste dienst genoemd?
a)
b)
c)
d)

Corona Treindienst
COVID-19 Treindienst
Treindienst van Openbaar belang
Treindienst van Nationaal belang

Stuur je antwoord op volgend adres
deklapper@acod.be met als onderwerp
van je mail: KUS-antwoord. Ten laatste
op 15 mei 2020.
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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!

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

Wat was het juiste
antwoord op de
vorige KUS-vraag?
De CEO van Infrabel, de heer Luc Lallemand,
spoort naar andere oorden. Welk bedrijf is
zijn bestemmingsstation?
a) RENFE
b) SBB
c) NMBS
d) SNCF
e) Haven van Antwerpen

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 Ivo Kneepkens
(B-ST) uit als winnaar.
Gefeliciteerd!

Het juiste
antwoord is (d
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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!
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