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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”!   
De Europese Commissie heeft de NMBS, DB 
(Duitsland) en ÖBB (Oostenrijk) een boete van  
miljoen euro’s opgelegd omwille van kartelvor-
ming en het afspreken van klantentoewijzing in het 
grensoverschrijdend goederenvervoer.  Er werden 
onderling prijzen afgesproken door het uitwisselen 
van informatie met betrekking tot prijsoffertes. De 
NMBS moet hiervoor 270.000 euro ophoesten. De 
veroordeelde praktijken speelden zich af van eind 
2008 tot eind april 2014. De “medeplichtigheid” 
van de NMBS dateert van november 2011. De drie 
spoorwegmaatschappijen hebben hun aandeel in 
deze kartelvorming erkend en een schikking 
voorgesteld. DB betaalt het grootste gelag met een 
monsterboete van 48,3 miljoen euro, ÖBB kreeg 
clementie wegens medewerking in het onderzoek. 
We vragen ons af of de huidige CEO van de NMBS 
de CEO van de periode 2011-2014 om een 
toelichting heeft gevraagd tijdens een zitting van 
de Raad van Bestuur…
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Begin 2020 heeft het management een nieuw 
loopbaanplan “Reward Plan” uitgewerkt, 
bestemd voor de hogere kaderleden. Dit 
“Reward Plan” is een eenzijdig initiatief van 
het management. De vakbonden werden hier 
nooit over geraadpleegd! Gezien de impact 
op de loopbaanontwikkeling van alle 
kaderleden van de Belgische spoorwegen, 
heeft ACOD Spoor het management ertoe 
bewogen om het plan te onderhandelen 
binnen de organen van de sociale dialoog. 

Op het eerste overleg (2020) hebben we 
gewezen op a) de niet samenhangende en 
discriminerende elementen met betrekking tot 
het “Reward Plan” en b) op het belang van het 
behouden van een loopbaanplan met 
perspectieven, rekening houdend met de 
geldende statutaire regels. Tot slot hebben we 
erop gehamerd dat dit dossier in zijn geheel 
moet worden opgenomen in de 

onderhandelingen over een toekomstig sociaal 
akkoord.


Omwille van de gezondheidscrisis werden de 
onderhandelingen opgeschort en worden ze 
hervat in de loop van mei 2021.


ACOD Spoor benadrukt volgende principes:


Het loopbaanplan rang 3 is algemeen en 
uniform over de drie entiteiten heen (NMBS, 
Infrabel, HR-Rail) 

De statutaire voorwaarden voor bevordering 
moeten worden gerespecteerd (toekenning 
van de aanschrijving “zeer goed”) 

Het toekomstig loopbaanplan moet worden 
onderhandeld in het kader van het Protocol 
van Sociaal Akkoord


Wij verwachten dat het management bij de 
komende onderhandelingen (mei 2021) het 
engagement aangaat om specifieke, 
rechtvaardige en harmonieuze maatregelen te 
concretiseren en op die manier alle 
spoorwegleden het perspectief te bieden op een 
loopbaanontwikkeling.


LOOPBAANPLAN  
RANG 3  
REWARD PLAN 



 

Een historisch moment. Op de Nationale 
Paritaire Subcommissie van 31 maart werd 
een document “fietsvergoeding” voorgelegd.  
Reeds decennia ijvert ACOD Spoor voor deze 
sportieve en ecologische mobiliteits-
vergoeding!  

De fietsvergoeding bedraagt 0,24 € /km en wordt 
toegekend aan het spoorwegpersoneel dat zijn 
woon-werkverplaatsingen geheel of gedeeltelijk 
per fiets aflegt. Deze toelage wordt vanaf 1 juni 
toegekend.


Personeelsleden die van deze toelage gebruik 
willen maken, moeten de applicatie "Bike to 
work" downloaden. Telkens wanneer men een 
verplaatsing per fiets maakt, moet men het begin 
en het einde van de reis aangeven. Afhankelijk 
van het aantal afgelegde kilometers wordt de 
vergoeding automatisch uitbetaald met het 
salaris van maand A+2.


Er zal eveneens een procedure ontwikkeld 
worden voor personeelsleden die niet over een 
smartphone beschikken. Alle praktische 
informatie over de fietsvergoeding zal op het 
intranet (orderboeken) beschikbaar zijn.


Om voor deze vergoeding in aanmerking te 
komen, moet de afgelegde afstand meer dan 1 
km bedragen. De maximumafstand is 10 km per 
enkele reis (20 km heen en terug). Per prestatie 
wordt er maximaal één heen en één terug traject 
in aanmerking genomen.


In september 2022 zal een evaluatie worden 
gemaakt met betrekking tot het fietsgedrag 
tijdens de vier seizoenen en de budgettaire 
impact hiervan. Op basis van de evaluatie zou de 
maximumafstand kunnen worden verhoogd.


Nu nog een stapvergoeding… 
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HET SPOOR HEEFT EEN 
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Op 24 maart ll. kwam het opvolgingscomité Lineas 
samen ten gevolge de heersende bezorgdheid bij 
het gedetacheerd personeel. De directie van Lineas 
bevestigde formeel dat ze de afgesloten 
detacheringsovereenkomst van 2015 zal blijven 
respecteren en dat er juridisch geen enkel 
probleem is met deze overeenkomst. 

Eén op vier werknemers van Lineas is op dit ogenblik 
gedetacheerd personeel. Lineas beseft ten volle dat ze 
deze mensen nodig heeft om de goede werking van 
het bedrijf te kunnen garanderen. Deze detacheringen 
zijn echter wel uitdovend, er zullen geen nieuwe meer 
plaatsvinden.   


Na enkele moeilijke jaren gaat het de positieve kant uit 
met het goederenvervoer en Lineas. Er is opnieuw groei 
en de financiële situatie is verbeterd. Met de Europese 
doelstelling om het vrachtvervoer per spoor tegen 2030 
te verdubbelen in het achterhoofd, oogt de toekomst 
mooi. 


Er werd opgemerkt dat de beoordeling van de Franse 
taalvaardigheid momenteel strenger is als voorheen, 
wat zorgt voor een lager slaagpercentage. Ervaren 
treinbestuurders die voorheen nooit enig probleem 
hadden bij deze test slagen nu niet meer. Lineas erkent 
deze verstrenging en besprak dit al in hun strategisch 
bedrijfscomité. Er zal verder gezocht worden naar 
oplossingen, waaronder de mogelijkheid van een 
herkansing voor degenen die niet geslaagd zijn. 


ACOD Spoor heeft in dit historisch cargodossier steeds 
haar verantwoordelijkheid genomen in samenwerking 
met de vertegenwoordigers van de NMBS en Lineas. 
Wij verwachten dan ook dat het engagement naar de 
ongeveer 430 gedetacheerden bij dit bedrijf behouden 
blijft met de nodige transparantie.


Wij hopen de sociale dialoog op een positieve 
manier te kunnen verderzetten in het belang van 
deze mensen. 
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Forfaitaire kostenvergoeding - Infrabel Academy 
Brussel West  

Personeelsleden van Infrabel, die in het kader van hun 
opleiding, een fundamentele opleiding volgen in de 
Infrabel Academy te Brussel-West, ontvangen vanaf 01 
juni 2021 een forfaitaire kostenvergoeding als 
tussenkomst in hun vervoerskosten. Deze 
kostenvergoeding wordt ambtshalve toegekend, het 
voorleggen van een MIVB-ticket als aankoopbewijs is 
bijgevolg niet nodig. 


Het bedrag van de vergoeding wordt vastgesteld op 3 
EUR per gevolgde opleidingsdag en zal aangepast 
worden volgens de gehanteerde tarieven van de MIVB.


Aanwervingsbeleid op drie verschillende sporen 

De drie entiteiten (NMBS, HR-Rail en Infrabel) hebben 
hun eigen aanwervingssite gelanceerd. ACOD Spoor 
betreurt ten zeerste deze zienswijze. HR-Rail is 
verantwoordelijk voor de aanwerving en is de feitelijke 
werkgever van alle spoorwegmedewerkers, of ze nu 
voor Infrabel, de NMBS of HR-Rail werken. Wij 
begrijpen dan ook niet waarom elk bedrijf een 
aanwervingssite moet opzetten. We beschouwen dit 
niet alleen als een verdere verzwakking van HR-Rail, het 

is bovendien een verspilling van middelen. De website 
“despoorwegenwervenaan.be” is goed bekend bij het 
grote publiek, waarom dan veranderen? Pikant detail: 
HR-Rail heeft in 2019 de hoofdprijs gewonnen voor 
haar aanwervingsbeleid in een zeer sterke competitie 
met verschillende andere bedrijven, waaronder 
Infrabel… We stippen verder aan dat a) de 
werkaanbiedingen van de drie bedrijven (jobnews) niet 
langer beschikbaar zijn op HR-Rail intranet en b) het 
spoorwegpersoneel alleen toegang zal hebben tot 
eigen jobnews van de betrokken entiteit via het intranet. 
De kruisbestuiving van menselijk kapitaal en talent 
wordt hierdoor verarmd. 


Beroep aantekenen tegen een beslissing van 
medische geschiktheid? Het is eens wat anders, 
maar het kan! 

Vanaf nu is er in ARPS 570 een bepaling toegevoegd 
dat de mogelijkheid geeft om ook beroep aan te 
tekenen tegen een medische beslissing van 
geschiktheid die uitgesproken is door de 
bestuursgeneeskunde, bijvoorbeeld tegen een 
beslissing van gedeeltelijke ongeschiktheid. De 
procedure tegen een medische beslissing schort deze 
beslissing niet op.

PARITAIR 
SPROKKELNIEUWS
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DIENSTMEDEDELING

De Technisch Administratief Assistent doet meer 
dan administratie! 

We stellen vast dat mensen met de graad van 
Technisch Administratief Assistent (TAA), en dit zowel 
bij Infrabel (I-AM) als bij NMBS (Technics), contractueel 
worden aangeworven. Waarom worden deze mensen 
niet statutair aangeworven of op termijn gestaturiseerd? 
Het gaat immers niet om een pure administratieve 
functie. Door het beperkt aantal personeelsleden op het 
terrein, komen de TAA's meer en meer tussen bij 
operationele opdrachten. De TAA wordt bovendien 
beschouwd als een veiligheidsfunctie gezien ze bij 
aanwerving gecontroleerd worden op kleurenblindheid. 


Herziening van het systeem van de “neutralisaties 
en verboden” 

Momenteel voorziet de reglementering een groot aantal 
verschillende soorten neutralisaties en verboden. Om 
de reglementaire bepalingen te vereenvoudigen en te 
uniformiseren, en om rekening te houden met de 
behoeften van de 3 entiteiten om de interne mobiliteit te 
verhogen en te vergemakkelijken, zijn bepaalde 
neutralisaties en verboden geschrapt of aangepast. 
Eveneens is voortaan een positievere benaming 
gebruikt, we spreken niet meer over een 
“neutralisatieperiode” maar over een 
“engagementsperiode”. Het verbod tot aanwerving, 
graadverandering of graadbevordering en verbod om 
deel te nemen aan proeven heet voortaan “Freeze 
Mobiliteit”. Het gebruik van “Freeze” heeft voor ons 
toch nog een rare bijklank. Hoe vaak hoor je in 
Amerikaanse politiefilms niet: “Freeze motherf****r!” 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REORGANISATIE B-MS 
HET VERVOLG
In navolging van onze actie tegen de sluiting 
van loketten en aanpassing van de 
openingsuren, is de directie ingegaan op onze 
vraag om overlegmomenten te houden. In een 
eerste overleg (20 april ll.) werden volgende 
punten besproken: 

Posten met profiel

In de eerste fase waren er 30 posten met profiel 
die gepubliceerd werden. Van die 30 is er voor 22 
posten een kandidaat weerhouden. Van de 71 
personen die mochten postuleren hebben er dit 
39 gedaan. 6 vroegen er hun pensioen aan, 5 
hebben de overstap gemaakt naar een andere 
directie binnen onze maatschappij. 21 personen 
heeft aan geen enkel examen deelgenomen. 

Van die 30 posten waren er 15 voor Commercial 
Manager (rang 3), 5 voor Commercial Lead (rang 
4+), 7 voor Commercial Lead Mobile (rang 4+), 2 

voor Sales Help Desk (rang 4+) en 1 voor Info 
Sales Specialist GtC (rang 4).

In een 2e fase ging men nog op zoek naar 8 
posten met profiel die nog ingevuld dienden te 
worden. Namelijk 1 Commercial Manager (rang 
3), 3 Commercial Lead (rang 4+), 3 Commercial 
Lead Mobile (rang 4+) en 1 Info Sales Specialist 
Gtc (rang 4+). In deze 2de golf mocht ieder 
contractueel en statutaire medewerker rang 4 en 
5 postuleren indien ze kennis hebben van de 
verkoop.

Na deze 2de golf zijn 26 van de 30 posten 
ingevuld. Voor de post van Commercial Manager 
in Aarlen was er 2x geen enkele kandidaat. Deze 
post is dan ook geschrapt. De Commercial Lead 
Mobile  van Namen zal deze functie (voorlopig?) 
op zich nemen. 


(Lees verder p. 8)
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Terwijl een parlementaire commissie de 
mogelijkheid onderzoekt om het remgeld 
voor huisartsen af te schaffen en de 
derdebetalersregeling te veralgemenen, 
hebben de Belgische Spoorwegen alvast zelf 
het initiatief genomen om deze stap te zetten 
na overleg met de Erkende Organisaties in 
het Nationaal SubComité van Sociale Werken 
(NSCSW). Ter herinnering: reeds in december 
2018 werd dit door ACOD SPOOR/CGSP 
CHEMINOTS in het NSCSW aangekaart en 
herhaald in de werkgroepen NSCSW van 
2019 en 2020! 

Sinds oktober 2013 neemt de Kas van de 
Sociale Solidariteit de wettelijke remgelden ten 
laste van de raadplegingen bij en bezoeken van 
huisartsen en artsen-specialisten, 
verstrekkingen kinesitherapie en 
verpleegkundige zorgen voor de kinderen, 
jonger dan 18 jaar die geregistreerd zijn als een 
persoon ten laste van de KGV. 


Vanaf juni 2021 zal de Kas van de Sociale 
Solidariteit ook de wettelijke remgelden ten laste 
nemen voor de rechthebbenden van de KGV die 
18 jaar of ouder zijn en die over een globaal 

medisch dossier beschikken. Het is belangrijk 
te weten dat deze tegemoetkoming wordt 
beperkt tot raadplegingen bij een huisarts - en 
bij andere artsen van dezelfde groepspraktijk - 
die het globaal medisch dossier (GMD) beheert. 
Vandaag stellen we vast dat nog niet iedereen in 
België een GMD heeft, wat dus sterk aan te 
raden is! Het is volledig gratis en wordt 
terugbetaald nadat u het attest hebt ingediend 
bij uw Gewestelijk Geneeskundig Centrum. 


Huisbezoeken zijn van de maatregel uitgesloten. 
De terugbetaling is beperkt tot de bedragen die 
door de rechthebbenden werkelijk betaald 
werden. De maatregel zal herzien worden in 
functie van wettelijke wijzigingen in verband met 
de terugbetaling van remgelden of de invoering 
van de derdebetalersregeling.


Met deze maatregel hopen we de 
toenemende ongelijkheid in de 
toegankelijkheid tot de gezondheidszorg 
voor de allerzwaksten onder ons in te dijken. 

Lees zeker de volgende edities van ‘Het 
Spoor’, hét maandblad van sociale info én 
resultaten dankzij paritair overleg!  

Sluiting van 44 loketten 
In de transitieperiode zullen in de 44 
geaffecteerde stations het loket nog 3 dagen in 
de week open blijven met de bedoeling 
gedurende die periode de reizigers voldoende te 
informeren over de alternatieven en de andere 
verkoopskanalen te leren kennen. 

Alle wachtzalen en sanitair zijn sinds 1/4 
uitgebreider open (tot minstens 20u). In de 
komende 18 maanden worden deze stations 
uitgerust met automatische sloten, camera’s en 
brandveiligheidssystemen. Ook zullen er 8 FTE’s 
extra aangeworven worden bij Securail om de 
extra controles te kunnen uitvoeren in deze 
stations. 

Er zijn gesprekken met Bpost opgestart om 
eventueel in bepaalde van deze station bepaalde 
commerciële activiteiten op te starten. Met 
verschillende gemeenten zijn eveneens 
gesprekken opgestart over een mogelijk 
partnership. 

CGSP/ ACOD merkte op dat wij nog altijd van 
mening zijn dat de aanwezigheid van personeel in 

deze stations voor ons altijd iemand van onze 
maatschappij dient te zijn. Dit om de reiziger van 
dienst te zijn, van aankomst tot vertrek. 

De natuurlijke afbouw van 77 FTE’s is voorzien 
op 2 jaar. Op 15/3 waren er reeds 53,7 FTE’s die 
hun officiële aanvraag voor hun pensioen hadden 
verzonden voor 2021 of 2022.

Wij kregen ook nog eens de garantie de 
werkzetels waar personeel nu is tewerkgesteld 
NIET zal vergroot worden. Iedereen kan aan de 
slag blijven in de werkzetel waar hij nu werkt. 


Varia 
De directie liet blijken dat ze graag zou hebben 
dat de stewarddiensten niet meer vrijblijvend 
zouden opgesteld worden. CGSP/ACOD merkte 
op dat het hun inziens, zeker gezien de huidige 
epidemiologische situatie, het niet aangewezen is 
om momenteel af te stappen van die 
vrijblijvendheid zolang de situatie niet onder 
controle is en we een grotere vaccinatiegraad 
hebben bereikt. 


SOCIALE SOLIDARITEIT  
TERUGBETALING REMGELD 
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Neen, icoon Will Tura is geen treinbegeleider 
of treinbestuurder en zijn hit Linda is zeker 
geen spoorweglied, maar LINDA is wel een 
big item in spoorwegmiddens. LINDA is een 
acroniem voor “Location based Intelligent 
Departure Approach” en voegt zich bij andere 
spoorwegacroniemen als YVETTE (eerste 
versie van het huidige ITRIS), SABIN 
(verkoopsysteem), POWER (Planningtool) en 
andere ELAN-projecten.  

Op woensdag 21 april is er een 
veiligheidsincident geweest tijdens het testen van 
de vertrekprocedure “LINDA” op de verbinding 
Eupen-Oostende. Door het professioneel en 
reglementair optreden van het treinpersoneel 
werd de exploitatieveiligheid verzekerd (bedienen 
van noodsein bij vertrek met open deuren). 


ACOD Spoor heeft contact opgenomen met de 
directie die vervolgens donderdag heeft beslist 
om de testen op te schorten zolang het 
onderzoek loopt.


Even terug in de tijd. De huidige vertrekprocedure 
(niet LINDA) werd ingevoerd na stopzetting van 
het project DICE: de project-vertrekprocedure die 
niet alleen in het kader van de One Man Car (of 
DOO, Driver Only Operations) werd opgezet, 
maar bovendien miljoenen euro’s heeft gekost. 


ACOD Spoor heeft steeds oppositie gevoerd 
tegen de One Man Car – met succes – en heeft 
tegelijkertijd een vertrekprocedure geëist zonder 
de gekende risico’s van de oude 
vertrekprocedure: reizigers die op een aangezette 

trein springen terwijl de deuren dichtgaan, 
agressie ten gevolge het weigeren van laattijdige 
reizigers na het geven van de “verrichtingen 
gedaan”…. 


De huidige vertrekprocedure (sinds 2018) laat de 
treinbegeleider toe de laatste deur onmiddellijk te 
sluiten na het bedienen van de AVG (aanwijzers 
verrichtingen gedaan), dus voordat de trein in 
beweging komt. 


Doelstelling van LINDA is het geven van de 
“verrichtingen gedaan” met gebruik van de 
smartwatch na sluiting van de laatste deuren. De 
treinbegeleider geeft de melding “verrichtingen” 
gedaan met zijn smartwatch dewelke ontvangen 
wordt op de tablet (eDRIVE) van de 
treinbestuurder. De treinbestuurder kan 
vervolgens de trein aanzetten mits toelating van 
de seininrichting. 


ACOD Spoor volgt dit project op via de 
voorziene overlegorganen en onderstreept het 
belang van een risicovrije vertrekprocedure 
voor het treinpersoneel.  

Het kan niet de bedoeling zijn dat men stopt 
met het ontwikkelen van een vertrekprocedure 
die elke risico uitschakelt bij het geven van 
het vertrek.  

Generaties treinbegeleiders en 
treinbestuurders  pleiten voor een definitieve 
oplossing.    

VERTREKPROCEDURE 

LINDA 
TESTFASE 
OPGESCHORT 
(MAAR GEEN 
AFSTEL!)
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Wat was het juiste 
antwoord op de 
vorige KUS-vraag? 
De Schotse overheid heeft beslist om de 
Schotse spoorwegen opnieuw te nationaliseren 
en het contract met het Nederlandse 
dochterbedrijf van de NS, Abellio, op te zeggen. 
Wat is de naam van de Schotse spoorwegen?


a) MacRail

b) NessRail 

c) KiltRail 

d) ScotRail 

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 Koen Monté 
(Infrabel) uit als winnaar. 


Gefeliciteerd!

Het juiste  
antwoord is (d

Ken Uw Spoorweggeschiedenis 

DE KUS-VRAAG! 
De testfase van de nieuwe 
vertrekprocedure LINDA werd 
opgeschort? LINDA is een acroniem 
voor? 

a) Location based Intelligent 
Departure Approach 

b) Love Is the New Departure Approach 
c) Lively Idea Nice Delight Accepted    

Stuur je antwoord op volgend adres 
deklapper@acod.be met als onderwerp 
van je mail: KUS-antwoord. Ten laatste 
op 17 mei 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! 
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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 

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: robert.iversen@acod.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 
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