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“DE KLAPPER”
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.
(Bron: handleiding van de treinbegeleider) 

KLAPT’EM”!  EINDE A111 
Het specifiek medisch getuigschrift van 
arbeidsongeschiktheid (formulier A111) bestaat 
niet langer. Vanaf nu volstaat een attest van 
medische ongeschiktheid van je huisarts om je 
afwezigheid bij ziekte te melden. Elk getuigschrift 
van arbeidsongeschiktheid opgesteld door de 
huisarts volstaat als je niet kan werken door ziekte 
of door een privé ongeval. De diagnose is niet 
meer verplicht (behalve in het geval van een 
coronabesmetting en bij langgdurige afwezigheid 
van meer dan 30 dagen).  

Let er wel op dat je a) je identificatienummer 
duidelijk leesbaar aanbrengt op je medisch attest 
vóór je het indient en b) statutaire medewerkers 
brengen ook een kleefbriefje van de KGV aan op 
hun medisch getuigschrift voor arbeids-
ongeschiktheid! 

Verstuur je medisch getuigschrift van 
arbeidsongeschiktheid per e-mail naar: 
medischattest@hr-rail.be of per post naar: Health 
Centre Brussel 10-04 H-HR.43B, Frankrijkstraat 85,  
1060 Brussel. Bewaar het originele exemplaar van 
je attest van arbeidsongeschiktheid gedurende 1 
jaar. 

Bericht 136 H-HR 2010 voorziet een bijzondere 
toelage voor personeelsleden die wegens hun 
werkzaamheden aan grote koude worden 
blootgesteld.


Deze toelage wordt zowel toegekend aan 
statutaire als niet-statutaire medewerkers die 
gedurende minstens 1 uur buiten in de grote 
koude gewerkt hebben tussen 0 en 24 uur. 
Deze toelage wordt ook toegekend aan 
personeelsleden tewerkgesteld in grote hallen 
(Vb. werkplaatsen) die niet uitgerust zijn met vaste 
of extra verwarmingstoestellen, alsook het 
treinpersoneel (inbegrip bestuurders 
rangeringen,…). 


Voor de toekenning van de toelage worden 
betrokken data weerhouden waarop het KMI een 
temperatuur gelijk of lager dan -7° C vaststelt. 
HR-Rail ontvangt van het KMI de minima van de 
temperaturen die door het Observatorium van 
Ukkel geregistreerd werden. Deze informatie geldt 

als enige referentie voor alle onmiddellijke chefs 
binnen de Belgische Spoorwegen. De 
onmiddellijke chefs dienen de procedure voor 
aanvraag van de toelage toe te passen en maken 
maandelijks en afzonderlijk voor statutaire en niet-
statutaire personeelsleden de voorziene 
documenten op. 


Het basisuurbedrag voor de bijzondere toelage 
voor periodes van grote koude is gelijk aan: 

  Voor het statutaire personeelslid: 5 % van het 
uurbedrag van de geïndexeerde globale 
wedde, in voorkomend geval verhoogd met 
het geïndexeerde uurbedrag van de toelage 
voor uitoefening van hogere functies waarvan 
het op diezelfde dag geniet; 

  Voor het niet-statutaire personeelslid: 5 % van 
het uurbedrag van de geïndexeerde globale 
wedde.


De bijzondere toelage voor grote koude mag 
gecumuleerd worden met andere toelagen en 
vergoedingen. 


ACOD SPOOR heeft op de Nationale Paritaire 
Commissie van maandag 15 februari gevraagd 
om het bericht toe te passen - met positief 
gevolg.


DE KLAPPER ACOD SPOOR EDITIE #34                                                            16 FEBRUARI 20212

BIJZONDERE 
TOELAGE VOOR 
GROTE KOUDE



 
DE KLAPPER ACOD SPOOR EDITIE #34                                                            16 FEBRUARI 20213

ACOD Spoor/CGSP Cheminots is 
verontwaardigd te vernemen dat landelijk 44 
loketten worden gesloten en dat de 
openingsuren in 37 andere stations worden 
beperkt. Deze beslissing van het 
directiecomité kwam er eenzijdig zonder 
voorafgaand sociaal overleg en strookt niet 
met de voorbije gezamenlijke inspanningen op 
dat vlak.  

Gevolgen van minder loketten 

In 2007 had de NMBS 208 loketten, in 2018 nog 
135 en nu slechts 91. Er zullen bovendien 77 
voltijds equivalenten (VTE) worden geschrapt. 
Deze evolutie glijdt verder af naar een 
permanente minimale dienstverlening. De rol van 
het verkooppersoneel is immers niet alleen tickets 
verkopen, maar ook het informeren van de 
reizigers. Een maximale aanwezigheid van loket- 
en stationspersoneel bevordert bovendien de 
sociale veiligheid in het station.  


Digitale trein gemist? 

ACOD Spoor/CGSP Cheminots ontkent de 
technologische en digitale evolutie met betrekking 
tot de verkoop zeker niet, maar de keuze om 

deze evolutie automatisch om te zetten in een 
besparing van 77 VTE is een weinig vooruitziende 
keuze. Het management moet zich ervan bewust 
zijn dat niet alle treingebruikers digitaal actief zijn. 
Niet alleen omdat men de trein van de 
digitalisering - bewust of onbewust - heeft 
gemist, maar ook omdat niet iedereen in bezit is 
van technologische nieuwigheden zoals een 
smartphone of tablet. 


Meer personeel elders? 

We stellen ons dan ook de vraag welke 
inspanningen er geleverd zullen worden om deze 
mensen een maximale dienstverlening te 
garanderen? Worden de geschrapte VTE gebruikt 
om andere diensten in stations te versterken in 
functie van de dienstverlening naar de reizigers 
toe? Wat met de sociale veiligheid in de stations? 
Voorziet de NMBS een maximale aanwezigheid 
van stationspersoneel waar reizigers terecht 
kunnen voor vragen en hulp? We denken hierbij 
vooral aan de dienstverlening aan reizigers met 
een beperkte mobiliteit en andersvaliden. 


(Lees verder p.4)


LOKET  
GESLOTEN
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Reizigers willen meer personeel, niet 
meer management 

Opvallend is dat een ‘technologische’ 
vooruitgang steevast leidt tot besparingen 
op het terrein en niet bij het management. 


Reizigers hebben iemand in het station en 
in de trein nodig, niet in de wandelgangen 
van het management. 


Bij haar aanstelling sprak de nieuwe 
regering zich bij monde van minister 
Gilkinet unaniem uit voor investeringen bij 
het openbaar vervoer, en vooral bij de 
spoorwegen. 


De beslissing om dienstverlenende posten 
te schrappen en de openingsuren van de 
loketten te verengen tot het minimale, 
spreekt dit tegen. 


Corona niet misbruiken 

De maatregelen met betrekking tot 
quarantaine en lockdown hebben de 
loketactiviteiten ontegensprekelijk 
verminderd in de stations. 


Deze vaststelling in overweging nemen om 
de activiteiten te stoppen, zou echter 
ongepast zijn. De NMBS is nog steeds een 
openbare dienst en heeft dit – samen met 
de medewerkers van Infrabel en HR-Rail – 
bewezen met het doen draaien van een 
treindienst van nationaal belang tijdens de 
huidige gezondheidscrisis. 


We roepen het management en de minister 
uitdrukkelijk op tot een meer gedurfde 
denkoefening in plaats van een ouderwetse 
visie te hanteren waar we nu getuige van 
zijn. 


ACOD Spoor/CGSP Cheminots kant zich 
tegen elke beslissing die de openbare 
dienstverlening in het gedrang brengt. 

Zie ons filmpje:  
https://youtu.be/3R5LqKeJaT0
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Door besparingen en personeelstekorten bij de 
NMBS werd de dienstverlening in de kleinere 
stations afgebouwd. Dat het station 
van Genk voorwerp uitmaakte van vandalisme en 
ander onkiese daden heeft de beslissing van het 
Directiecomité in deze zeker niet gunstig 
beïnvloed. Toiletten en liften werden dan ook 
buiten gebruik gesteld, waardoor honderden 
reizigers zowel letterlijk als figuurlijk in de kou 
kwamen te staan. 

Lijdzaam moesten de treingebruikers vaststellen hoe 
hun station bij gebrek aan sociale controle 
langzaamaan verloederde. Ook de dienstverlening 
werd wegens onvoldoende personeelsleden tot een 
minimum herleid. 


Wij zijn dan ook blij  dat de NMBS op haar beslissing 
terugkomt, mede door intensieve syndicale druk van 
ACOD Spoor.


Zo zijn er vanaf 1 oktober 2020 al 1st assistent klanten 
aanwezig van 14:00 uur tot 22:00 uur.  Hierdoor kan 


men de toiletten en de liften ook na 14:00 uur opnieuw 
openstellen voor de treingebruikers. Wij zijn vooral blij 
dat mensen met een beperkte mobiliteit en 
andersvaliden opnieuw gebruik kunnen maken van de 
toiletten en de liften naar de perrons. 


Acod spoor Limburg heeft zich altijd verzet tegen de 
besparingen en personeelstekorten in Limburg waar 
de treingebruikers en ook het Spoorwegpersoneel de 
dupe van zijn. Vanaf begin januari 2021 zal aan het 
bestaande personeelsbestand nog eens dagelijks 
twee diensten van onderstationchef toegevoegd 
worden, waardoor de dienstverlening naar de klant toe 
gevoelig zal verbeteren. Hun aanwezigheid zal er 
eveneens voor zorgen dat reizigers zich meer op hun 
gemak voelen en comfortabel de trein kunnen nemen.


Nu nog een halfuur-verbinding met Hasselt en snellere 
verbindingen met Antwerpen en Brussel. Wanneer dit 
een realiteit is, zal Genk, zoals het hoort, terug een 
volwaardig station zijn. ACOD spoor Limburg hoopt 
ook dat dit initiatief van de NMBS, navolging krijgt in de 
stations Neerpelt, Sint-Truiden en Tongeren. 


GENK KRIJGT 
TERUG EEN 
VOLWAARDIG 
STATION
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Onze militanten krijgen wel ééns de vraag van 
toekomstige of (net) gepensioneerde collega’s: “Wat 
kan de vakbond voor mij blijven betekenen?” Een 
goede vraag waar we graag en overtuigend op 
antwoorden.  

De vakbond is een sociale beweging van en door 
generaties werknemers. Elke generatie zorgt voor de 
sociale welvaart van de generatie van (eer)gisteren en 
(over)morgen. Een grotere solidariteit tussen 
generaties bestaat niet. En België is op dat vlak een 
buitenbeentje in Europa. Nergens anders stijgt de 
syndicalisatiegraad of houdt het stand in een steeds 
meer geïndividualiseerde samenleving. Dat wordt 
bevestigd bij de Belgische spoorwegen, waar meer 
dan 80% van het personeel aangesloten is bij een 
vakbond.


Een mooi voorbeeld van syndicale werking bij de 
Belgische spoorwegen is het sociaal akkoord rond de 
gratis hospitalisatieverzekering, niet alleen voor de 
actieve personeelsleden, maar ook voor de 

gepensioneerde personeelsleden en hun 
gezinsleden die begunstigden zijn van onze KGV. 


Op het sociaal overleg met de Maatschappij wordt hier 
immers steeds op gehamerd door onze 
vertegenwoordigers: “De hospitalisatieverzekering 
geldt ook voor de gepensioneerden!” Zonder die 
garantie is er geen akkoord. Daarom is het belangrijk 
dat gepensioneerden lid zijn en blijven van onze 
vakbond zodat de hospitalisatieverzekering ook voor 
hen een zekerheid blijft. Beschouw je 
vakbondsbijdrage gerust als je 
hospitalisatieverzekering. De goedkoopste op de 
markt! 


Maar we bieden meer dan dat: Als gepensioneerd lid 
kan je blijvend beroep doen op syndicale bijstand bij 
eventuele problemen. Je vragen over 
pensioenmaterie, tegemoetkomingen, belastingen, 
aanvragen van premies, … zijn bij ons op het juiste 
adres. 


(Lees verder p.7)

GEPENSIONEERDEN 
TELLEN MEE BIJ DE 
VAKBOND!
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Daarnaast blijf je genieten van de voordelen die het 
lidmaatschap van ACOD biedt. We sommen even de 
belangrijkste voordelen op:


-Terugbetaling van een deel van je 
lidmaatschapsbijdrage via de syndicale premie;

-deelname aan de gewestelijke jaarvergaderingen van 
de ACOD gepensioneerden (met diner!), alsook aan 
het nieuwjaarsfeest van de ABVV senioren;

-deelname aan de daguitstappen en activiteiten 
georganiseerd door de ACOD/ABVV senioren en Linx-
Plus;


-Een korting van 10% op de logementsprijs in één van 
onze syndicale vakantiehuizen (Floreal) aan zee en in 
de Ardennen. 

-Als ACOD lid  kan je ook terecht  in verschillende 
vakantiehuizen van de Franse socialistische vakbond.


Als vakbond hebben we dus niet alleen – samen - 
gestreden voor betaald verlof en een verdiend 
pensioen, we voorzien ook betaalbare en toegankelijke 
vakantieplaatsen en een hospitalisatieverzekering 
waardoor je je enkel moet focussen op een spoedig 
herstel in het ziekenhuis.


Op verzoek van ACOD SPOOR zal de directie een 
speciale proef organiseren die toegang verleent tot de 
graad van coördinator-bestuurder Infra.


De speciale proef staat open (per werkzetel) voor de 
statutaire en de niet-statutaire operatoren-
bestuurders.


Om aan de proef te mogen deelnemen moet aan 
twee voorwaarden worden voldaan:

 

• De aanschrijving ‘goed’ hebben.

• Een anciënniteit van minstens 2 jaar hebben. 


De personeelsleden kunnen zich inschrijven voor de 
proef die wordt georganiseerd voor de werkzetel waar 
zij werken.


Op dit moment zit een OBI in schaal 769, schaal 640 
met 12 jaar in de graad en schaal 645 met 18 jaar 
dienst.


Dankzij deze speciale proef zullen de werknemers 
rechtstreeks kunnen overstappen naar schaal 655.

OBI NAAR 
COÖRDINATOR

DIENSTMEDEDELING
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Het HR-management van de drie entiteiten 
presenteerde op de Nationale Paritaire 
Subcommissie van september ’20 een voorstel om 
bericht 13 H-HR 2019 over “Posten met Profiel 
(PmP)” aan te passen. In plaats van een passieve 
positie in te nemen en het management vrij spel te 
geven, heeft ACOD Spoor/CGSP Cheminots 
beslist om mee aan het bericht te sleutelen - zeg 
maar te onderhandelen - met als doelstelling 
belangrijke verbeteringen binnen te halen. Niets 
doen zou bijzonder nadelig geweest zijn gezien het 
oorspronkelijk bericht van toepassing is met 
nadelige neveneffecten. Een opportuniteit bood 
zich aan om het bericht te corrigeren met 
syndicale speerpunten. Het lelijk eendje is 
misschien nog geen zwaan, het ziet er wel een pak 
aantrekkelijker uit.  
  
De PmP’s werden gecreëerd om functies te bezetten 
die – volgens het management - een specifieke 
deskundigheid vereisen. Voor deze functies wordt in 
een "jobnews" het profiel beschreven met een lijst van 
de vereiste voorwaarden (opleiding, relevante ervaring, 
vaardigheden, enz.) waaraan de kandidaat moet 
voldoen. Sinds enige tijd stellen wij samen met jullie 
vast dat de PmP’s een opmars kennen in de 
vacatures. 


De onderhandelingen werden gevoerd in een viertal 
werkgroepen en in verschillende vergaderingen van de 


Nationale Paritaire Subcommissie. Ter herinnering, de 
subcommissie is het overlegorgaan waarin alle HR-
dossiers besproken, onderhandeld en voorbereid 
worden om vervolgens gestemd te worden in de 
Nationale Paritaire Commissie. De onderhandelingen 
worden gevoerd met vertegenwoordigers van de 
verschillende entiteiten (HR-diensten) en de 
vertegenwoordigers van de Syndicale Organisaties die 
deel uitmaken van de Nationale Paritaire Commissie. 
De besprekingen werden – Coronagewijs - online 
gevoerd. 


Hieronder worden de belangrijkste aanpassingen aan 
het oorspronkelijk bericht (13 H-HR 2019) opgesomd 
die we uit de onderhandelingen hebben verkregen. 


   Aanvankelijk stelde de directie voor om de 
PmP’s uit te breiden van de rangen 3 tot en met 
9. We hebben ons hier tegen verzet omdat dit te 
vergaand zou zijn met als resultaat dat de PmP’s 
beperkt worden van de rangen 3 tot en met 5. 
Voor zeer specifieke profielen kunnen er PmP’s 
opgesteld worden in de rangen 6 en 7, 
bijvoorbeeld een Technisch Operator Gebouwen 
B-ST met specifieke vaardigheden (timmerman, 
tegelzetter, metselaar, …).


(Lees verder p.9)

DOSSIER 
POSTEN MET 
PROFIEL



 
DE KLAPPER ACOD SPOOR EDITIE #34                                                            16 FEBRUARI 20219

   Een belangrijk resultaat is dat er ook PmP’s 
gecreëerd kunnen worden op maat van 
geherklasseerde personeelsleden of van wie 
de post geschrapt wordt. Hier bekomen we 
een belangrijk middel op een oplossing te 
vinden voor betrokken personeelsleden. 

   Het idee van het management om bepaalde 
PmP’s alleen aan externe kandidaten toe te 
staan, wordt niet doorgevoerd. Een PmP zal 
altijd toegankelijk zijn voor interne kandidaten. 

   Wij hebben aangedrongen dat een 
vertegenwoordiger van HR-Rail steeds 
aanwezig is in de jurysamenstelling. De 
examens zullen eveneens bijgewoond kunnen 
worden door vertegenwoordigers van de SO’s 
zoals ARPS 548 voorschrijft.  

   In het oorspronkelijke voorstel van september 
2020 wilde het management de rangschikking 
van de laureaten en de PV’s afschaffen. We 
hebben hier geargumenteerd dat dit weinig 
transparant is. Als consensus wordt dan toch 
een rangschikking opgesteld indien meerdere 
posten worden toegekend en indien de PmP 
alleen voor interne kandidaten openstaat. De 
jury drukt haar beoordeling uit in een score op 
20 punten. De kandidaat moet tijdens het 
interview ten minste 12/20 behalen om 
laureaat te zijn. 

   Wanneer een personeelslid deelneemt aan een 
functie op een lager niveau en er tevens wordt 
op aangesteld, wordt hij betaald volgens het 
barema die daaraan verbonden is. Deze regel 
staat reeds geschreven bericht 13 H-HR 2019. 
In het onderhandelde voorstel van nieuw 
bericht worden drie uitzonderingen op deze 
regel opgenomen:  
            


   In geval van reorganisatie kan het 
personeelslid zijn rang en datum van 
indiensttreding behouden, indien hij 
een PmP van een lagere rang bekleedt. 

   Op personeelsleden die ter 
beschikking worden gesteld na de 
opheffing van hun post, zijn de 
specifieke bepalingen inzake de 
administratieve en geldelijke toestand 
van de beschikbaar geworden 
personeelsleden van toepassing, als 
omschreven in ARPS 535 deel III 
hoofdstuk IV.


  Personeelsleden die definitief 
ongeschikt zijn in hun normale functies, 
komen in aanmerking voor de 
specifieke bepalingen betreffende de 
bezoldiging van geherklasseerd 
personeel van ARPS 575 Deel II - 
Hoofdstuk III.


   Een zwaar struikelblok is de geografische 
mobiliteit. Bericht 13 HHR 2019 en het 
oorspronkelijke voorstel van bericht van 
september 2020 voorzien niet in 
overplaatsingen van een PmP naar een andere 
PmP van hetzelfde type (bijvoorbeeld 
teamleader B-PT in Brugge naar teamleader 
B-PT in Antwerpen). Bericht 13 H-HR 2019 
vereist dat personeelsleden die van 
standplaats willen veranderen een nieuw 
examen "PmP" afleggen en een proefperiode 
van ten minste 12 maanden overdoen. Door 
onze tussenkomsten stelt het management 
voor om de proefperiode af te schaffen en 
voorrang te geven aan personeelsleden die 
van standplaats willen veranderen en die reeds 
eenzelfde soort PmP op een andere 
standplaats bekleden. Deze personeelsleden 
krijgen voorrang boven andere kandidaten om 
deel te nemen aan een eerste selectiefase. Als 
op het einde van deze eerste selectiefase de 
behoeften zijn voldaan, wordt de 
selectieprocedure beëindigd. Zo niet, zal een 
tweede fase worden georganiseerd (die 
openstaat voor andere kandidaten). 

   Op onze vraag wordt er een evaluatie van het 
nieuw bericht PmP gepland. De evaluatie zal 
gebeuren na een jaar. 

   De directie verbindt zich er tevens toe 
besprekingen op gang te brengen over de 
toekomst van de niet aangeduide laureaten 
van selectieproeven en over een document 
waarin de carrièremogelijkheden per filière 
worden uiteengezet. Een uitnodiging volgt 
kortelings. 
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Op 1 februari legde nationaal secretaris Lugil 
Verschaete zijn mandaat neer en ging hij met 
pensioen. 


Kameraad Lugil is binnen de sector en de Belgische 
Spoorwegen een zeer gewaardeerd en gerespecteerd 
vakbondsman. Bij het prille begin van zijn loopbaan 
ruilde Lugil zijn functie als treinbegeleider in voor een 
administratieve functie. Daar maakte hij naam en 
faam binnen de Sociale Dienst van de spoorwegen 
door zijn dossierkennis en punctuele opvolging. Voor 
hij gedetacheerd werd naar de vakbond was hij 
ombudsman van de KGV in Brugge. 


Binnen het gewest West-Vlaanderen draaide Lugil al 
jaren mee in de bestuursorganen vooraleer hij in 
januari 2011 propagandasecretaris werd. Ook bij 
ACOD intersectoraal was hij niet onopgemerkt 
gebleven en werd hij verkozen als voorzitter van 
ACOD West-Vlaanderen.


In oktober 2014 kwam er op het nationaal secretariaat 
een mandaat vrij als nationaal secretaris en werd Lugil 
verkozen voor dit mandaat.  Hij werd onder andere 
verantwoordelijk voor de financiën en dat was te 
merken, minutieus zorgde hij ervoor dat de 
boekhouding tot op de eurocent klopte.


Eind 2018 werd hij aangeduid als woordvoerder voor 
de ACOD/CGSP in de nationale paritaire 
subcommissie. Met zijn gevoel voor diplomatie 
dwong hij op korte tijd respect af bij iedereen die in de 
commissie zetelde. 


Naast syndicalist is Lugil vooral als mens een grote 
waarde binnen onze organisatie, op wie je kan 
rekenen, loyaal, correct en een echte teamspeler. 
Binnen het Nationaal secretariaat hadden we een zeer 
goede verstandhouding en vormden we een echte en 
hechte ploeg.


Lugil zal dus vanaf 1 februari tijd hebben voor andere 
zaken dan de vakbond maar we weten nu reeds dat 
we hem op kunnen blijven rekenen voor raad en 
daad. Een dikke merci voor de fijne samenwerking 
gedurende vele jaren!


Nu Lugil (met das) met pensioen gaat, komt Nicky 
Masscheleyn (zonder das) als nationaal secretaris 
naar Brussel. Nicky is sinds anderhalf jaar bestendig 
afgevaardigde in West-Vlaanderen. Voordien was hij 
werkzaam als treinbegeleider in het depot van De 
Panne. 


Als bestendig afgevaardigde kwam hij met 
verschillende beroepscategorieën in contact en werd 
snel gewaardeerd voor zijn syndicale inzet voor alle 
personeelsleden bij het spoor. Dergelijk respect moet 
je verdienen want uit welke beroepscategorie je ook 
komt, als vakbondssecretaris behandel je nooit enkel 
dossiers van je eigen beroepscategorie. Je moet als 
het ware een duizendpoot zijn, je snel kunnen 
aanpassen en inleven in de dossiers van het ganse 
spoorwegpersoneel. Nicky weet dit met veel 
zelfvertrouwen en inzet te verwezenlijken.  

Nicky is iemand die snel leert en ondervond 
ervaringsgewijs dat het belangrijk is om evenwichten 
te zoeken en te vinden, wat van cruciaal belang is 
binnen een syndicale organisatie. 


Hij werd eind vorig jaar dan ook op overtuigende wijze 
verkozen om Lugil op te volgen als nationaal 
secretaris. Uiteraard zal het niet gemakkelijk zijn om 
iemand als Lugil op te volgen maar een nieuwe 
functie is steeds een uitdaging en hij gaat deze graag 
aan.


Eén ding staat vast: Nicky staat er natuurlijk niet alleen 
voor en zal ondersteund worden binnen het nationaal 
secretariaat over de taalgrens heen. We zijn ervan 
overtuigd dat hij met steun van iedereen binnen onze 
organisatie deze moeilijke maar boeiende opdracht 
tot een goed einde zal weten te brengen. 


Succes!


AFLOSSING VAN 
DE WACHT 
LUGIL GAAT 
NICKY KOMT
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Op onze uitdrukkelijke vraag organiseerde de 
NMBS verschillende werkgroepen over de 
reorganisatie binnen B-TO. Tijdens deze 
werkgroepen hebben we onze opmerkingen over 
dit dossier kunnen overmaken. Ter verduidelijking, 
dergelijke reorganisaties zijn eenzijdige 
beslissingen waar we kunnen op wegen met 
voorstellen in de werkgroepen en in de Nationale 
Paritaire Subcommissie.  

 
Onze voornaamste bekommernissen situeren zich 
met betrekking tot het betrokken personeel:


-De impact van de centralisatie op de betrokken 
werknemers aangezien 60% van werkplek dient te 
veranderen. We hebben opnieuw de cultuur van 
centralisaties gehekeld. De centralisaties betreffen 
de diensttabellen, de treindienst tractie en bundels, 
en de technische bureaus. In eerste instantie zou 
zelfs de treindienst gecentraliseerd worden in 
Brussel, maar daar werd voorlopig van afgestapt. 


-De loopbaanmogelijkheden in de nieuwe 
structuur.


We kregen een overzicht van welke functies voor 
welke graden toegankelijk zijn. Eveneens kregen we 
de bevestiging dat een laureaat van een Post met 
Profiel zijn graad en anciënniteit zal behouden. 


De aanvragen tot overplaatsing (P39) evenals voor de 
andere kandidaturen of notificaties (P6, P57, ...) van de 
personeelsleden die een nieuwe graad of een nieuwe 
post hebben verworven, worden geannuleerd. 


Alle aan te vullen posten opgenomen in de tabel 
hieronder zullen gepubliceerd worden via verschillende 
jobnews-berichten. Deze publicaties worden gemaakt 
conform aan de reglementering van kracht betreffende 
de Posten met Profiel (zie ander artikel in deze 
Tribune).


De toegangsvoorwaarden en de gezochte profielen 
worden bepaald in de oproep tot kandidaten.


De kandidaten voor de proeven van Business Support 
Collaborator, Business Support Officer, Planning 
Officer en Planner kunnen zich kandidaat stellen voor 
meerdere werkzetels en hun voorkeuren doorgeven. 
Ze moeten slechts één keer deelnemen. 


De implementatie van deze reorganisatie zal geleidelijk 
gebeuren tussen nu en eind 2022. Voor concrete 
vragen kan men steeds de gewestelijke secretaris 
contacteren. 


(Lees verder p.12,13)

DOSSIER

REORGANISATIE  
B-TO
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Management (R3) 

De Manager Drivers (rang 3) beheert het geheel van 
de omkaderingsactiviteiten van het 
treinbesturingspersoneel binnen hun zone. Hij volgt 
eveneens de performance indicatoren op gelinkt aan 
de veiligheid en formuleert voorstellen in het kader van 
de continue kwaliteitsverbetering.


De Manager Shunting yard (rang 3) stuurt de teams 
aan die de activiteiten binnen de bundels beheren en 
uitvoeren met inbegrip van het bureau treindienst 
bundels, om zo de stiptheid van de eerste vertrekken 
en het correct onderhoud van het materiaal te 
garanderen.


De Manager Competence & Performance (rang 3) 
beheert het geheel van de activiteiten van het district 
met betrekking tot opleiding, tot de veiligheidscultuur 
en de operationele excellentie. Hij waakt ook over het 
behoud en verkrijgen van de nodige machtigingen 
voor het personeel dat een veiligheidsfunctie 
uitoefent. 

De Manager Planning (rang 3) is verantwoordelijk 
voor het opvolgen van de activiteiten met betrekking 
tot de planning van het treinbesturings- en het 
bundelpersoneel. Hij maakt analyses om relevante 
richtlijnen te geven of om pertinente beslissingen te 
nemen, om de personeelsinzet te optimaliseren, 
wakend over een goed evenwicht werk – privé. Hij is 
ook verantwoordelijk voor de 3x8 
besturingspermanentie. 

De Team Coordinator Planning (rang 3) werkt in het 
bureau treindienst operaties en is verantwoordelijk 
voor de kwaliteitsvolle uitwerking van de korte en 
langetermijnplanning voor de NMBS-bundels en 
stations binnen een district. De Team Coördinator 
neemt initiatief in het uitwerken van de voorstellen tot 
verbetering, om oorzaken van de structurele 
vertragingen aan te pakken. Hij houdt zich ook bezig 
met de organisatie van een goede voorbereiding op 
werken met een grote impact, samen met de lokale 
actoren. 

Bureau Tractie bundels, bureau diensttabel + 
bureau treinen tractie, technisch bureau: 

De Planner (rang 4+) is verantwoordelijk voor de 
efficiënte en kwaliteitsvolle uitvoering van de planning 
van het treinbesturings- en bundelpersoneel binnen 
een zone, en organiseert de nodige acties om de 
kwaliteit van de planning te monitoren en te 
verbeteren. Dit kan zowel betrekking hebben op de 
nominatieve planning, als de planning van de 
treindienst.   

De Planning Officer (rang 4) van het bureau 
diensttabel plant alle nodige prestaties voor de 
uitvoering van de treindienst. Hij behandelt alle 
verlofaanvragen en afwezigheidsmeldingen, en 
organiseert de deelname aan de voorziene 
opleidingen. De Planning Officer van het bureau 
treindienst plannen en optimaliseren de lokale 
treinbewegingen in de bundels en stations van hun 
zone, of verzekeren de korte termijn aanpassingen in 
de prestatiefiches van het personeel. 

De Business support officer (rang 4) werkt in het 
technisch bureau en is verantwoordelijk voor de 
opmaak en opvolging van de aanvullende 
bevoegdheidsbewijzen en Europese vergunningen. 
Het up-to-date houden van alle opleidingen en de 
professionele kennis van de treinbestuurder behoort 
daarbij.


De Business support collaborator (rang 5) werkt in 
het technisch bureau en ondersteunt in het 
voorbereiden van de dossiers die te maken hebben 
met o.a. de regelmaat, exploitatieveiligheid en 
arbeidsveiligheid. Ze verzorgen ook de lokale 
verdeling van de logistieke bevoorrading voor de 
treinbestuurders en het personeel in de bundels.


Beschrijving van de 
functies
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Wat was het juiste 
antwoord op de 
vorige KUS-vraag? 
Het NMBS-personeel heeft een nieuw 
uniform. In welke kleur zijn onze collega’s te 
bewonderen in station en trein? 

a) zwart-geel-rood 
b) blauw 
c) bladgroen 
d) gebroken wit 
e) paars-wit  

 

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 Ann Rollez 
(Infrabel) uit als winnaar. 


Gefeliciteerd!

Het juiste  
antwoord is (b

Ken Uw Spoorweggeschiedenis 

DE KUS-VRAAG! 
Het spoorwegpersoneel heeft volgens 
bericht 136 H-HR 2010 recht op een 
bijzondere toelage (zie in deze 
Klapper). Welke toelage? 

a) Toelage voor besparingen 
b) Toelage voor stationskatten  
c) Toelage voor grote koude  
d) Toelage voor parlementaire vragen 

Stuur je antwoord op volgend adres 
deklapper@acod.be met als onderwerp 
van je mail: KUS-antwoord. Ten laatste 
op 1 maart 2021.  

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

De winnaar krijgt een FNAC-bon ter 
waarde van 15 euro. 

Opgelet: alleen leden van ACOD Spoor 
kunnen meedoen aan de KUS-vraag! 

  

DE KLAPPER ACOD SPOOR EDITIE #34                                                            16 FEBRUARI 202114



 
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 hospitalisatie-
verzekering (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, 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! 

Lidmaatschap  
ACOD SPOOR 

Wist je dat?
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U vraagt,  
wij schrijven! 
We hebben de voorbije 
maanden verschillende  
“De Klappers” gewijd aan 
een bepaald thema.  

We denken bijvoorbeeld aan 
de dossiers rond de 
pensioenen,  anti-agressie, 
de 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 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COLOFON
website ACOD Spoor: http://www.acod-spoor.be  
website De Klapper: http://deklapper.acodspoor.be 
Facebook: ACOD SPOOR

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
NICKY MASSCHELEYN - NATIONAAL SECRETARIS
GUNTHER BLAUWENS - NATIONAAL SECRETARIS 

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER:  
LUDO SEMPELS - FONTAINASPLEIN 9-11 - 1000 BRUSSEL

GEWESTELIJKE SECRETARISSEN 
ANTWERPEN: ramses.noffels@acod.be
03/213.69.55 - Ommeganckstraat 47-49, 2018 ANTWERPEN 
Bestendig afgevaardigde: joseph.grieten@hr-rail.be
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: robert.iversen@acod.be / rene.smets@hr-rail.be
015/41.07.00 - Stationsstraat 50, 2500 MECHELEN
OOST-VLAANDEREN: franky.heyerick@hr-rail.be
09/269.93.47 - Bagattenstraat 158-160, 9000 GENT 
Bestendig afgevaardigde: tony.fonteyne@hr-rail.be
WEST-VLAANDEREN: marc.berghe@hr-rail.be
051/20.72.68 - St. Amandsstraat 112, 8800 Roeselare 


