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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”!   
Opvallende vaststelling.  

Een volkstoeloop in de stations en de treinen naar 
de kust wordt met veel verontwaardiging en met 
de nodige perscommuniqués becommentarieerd 
door burgemeesters en gouverneurs. De NMBS 
werd afgeschilderd als een oubollig bedrijf dat 
geen rekening houdt met de gezondheidscrisis.                                                                                                                             

De voorbije dagen hebben we kampioenfeestjes 
en andere bal- en boumfestijnen mogen 
aanschouwen. Diezelfde politici en gouverneurs 
hebben we deze keer niet gehoord. 

Hiermee moeten we vaststellen dat de Belgische 
spoorwegen nog steeds haar maatschappelijke rol 
opneemt: pispaal zijn voor bepaalde politieke 
opportunisten die vooral uitblinken in het 
defenestreren van het openbaar vervoer. 
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ACOD Spoor heeft in 2018 de eis van een 
hitteplan op de agenda van het Bedrijfscomité 
PBW NMBS geplaatst. Op basis van de 
voorgaande jaren werd het hitteplan 2021 
aangepast. 

Zo worden de Sprinters vervangen door Desiro’s. 
De Desiro’s hebben vorig jaar relatief weinig 
problemen ondervonden van de hitte dankzij de 
intensieve opvolging door het personeel van de 
ateliers. Desalniettemin blijven er nog andere 
rijtuigen zonder airco de sporen berijden. 


Vanaf fase 3 worden de prestaties ‘non-airco” 
van treinbegeleiding herwerkt om de fysieke 
belasting te beperken. Een test is aan de gang 
met het voorzien van koelvesten aan 
treinbegeleiders in depots met veel prestaties 
‘non-airco’. Vanaf fase 4 zullen een zestigtal P-
treinen niet rijden en zal het betrokken personeel 
ingezet worden om prestaties ‘non-airco’ 
bijkomend te ontlasten (nationale aanpak). Er zal 
gericht gekeken worden op prestaties die 
langdurig op non-airco materieel werken. Ook 
lokaal kunnen aanvullende aanpassingen 
uitgewerkt worden. De TiCo-teams worden extra 
ingezet gezien de festivaltreinen wegvallen. 


De focus op veiligheidstaken zal prioritair zijn bij 
hoge temperaturen. Of dit een groot verschil zal 
wezen, lijkt ons niet echt te overtuigen. 


Veiligheidstaken zijn reeds intensief (stoptrein) en 
vragen ook beweging en concentratie wat tijdens 
hoge temperaturen extra belastend is, zowel 
fysiek als psychologisch. Er zal dus nauw 
toegekeken dienen te worden opdat de 
vooropgestelde maatregelen worden uitgevoerd. 
Zeker omdat de waakzaamheid (veiligheid!) bij 
hoge temperaturen kan verminderen! 


Maar de realiteit is de realiteit. Zolang er geen 
lange-termijn investeringen zijn inzake 
materieel met airco, zullen we blijven kampen 
met de gekende problemen, zeker met de 
huidige klimaatopwarming in onze contreien.  
We hopen dat de nieuwe regering deze 
investeringen vooropstelt.   

Ondertussen zullen we erover waken dat het 
psycho-medisch welzijn van het betrokken 
personeel - en aldus ook de reizigers - 
prioritair zal zijn boven andere belangen.  

HITTEPLAN versie/2021



 

In vorige De Klappers hebben we reeds 
gewezen op de nefaste gevolgen van een te 
doorgezette operationele centralisatie van 
regel- en communicatieorganen. Op dinsdag 
11 mei werd onze vrees werkelijkheid. Een 
stroomstoring in het station van Leuven 
leidde tot zwaar ontregeld treinverkeer. Het 
trein- en stationspersoneel moest 
improviseren om reizigers ten dienste te 
kunnen staan. De medewerkers op de regel- 
en communicatie-organen werden 
geconfronteerd met de limieten van de 
centralisatie en stonden machteloos. Dit moét 
beter.  

Door werken in een bundel van het Station 
Leuven werd er een kabel geraakt waardoor 
wissels en seinen ontregeld werden. We moeten 
u zeker niet uitleggen wat de impact hiervan was 
op het treinverkeer. Op dergelijke momenten is 
een doeltreffend crisisbeheer een must. Helaas. 

Zowel het stationspersoneel als het 
treinpersoneel stuitten op niet werkende 
communicatielijnen en de noodzakelijke 
operationele beslissingen bleven uit. Niet omdat 
de collega’s op de communicatie- en 
regelorganen met hun vingers draaiden - 
integendeel! - wel omdat de opgelegde en 
uitgetekende processen niet werkten en het 
lieten afweten. Zijn de processen überhaupt 
voldoende duidelijk? Theorie en praktijk zijn twee 
verschillende sporen. Als er geen wissels zijn 
tussen deze sporen, zullen er ook geen 
gestroomlijnde acties zijn. 


De noodzakelijke wissels in dit verhaal zijn de 
lokale communicatie- en regelorganen die in de 
loop van de voorbije jaren werden afgeschaft. De 
groepering van al deze organen was beter 
gebeurd op basis van de 10 seinhuizen. Dichtbij 
het werkveld en bovendien mét lokale 
terreinkennis.      (Lees verder p. 4)


NMBS - INFRABEL 
BRUSSELS 
WE HAVE A PROBLEM

Houston - Mission Control Center - APOLLO 13 - NASA
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Met RTTM (Real Time Traffic Management) zou 
alles beter gaan, werd ons gezegd: de 
spoorwegen 2.0 en een draaiboek van een nooit 
geziene communicatie op maat. Zowel de 
mensen op het centrale als op het operationele 
niveau vertellen ons echter een ander verhaal. 
Het is slechter dan voordien! Men mag 
honderden posten met profielen creëren en 
bedenken, als de organisatie niet draait, werkt 
het niet. 


Een voetbalteam met de grootste sterren dat 
zonder organisatie op het veld komt, verliest de 
wedstrijd. Met RTTM kan er niet meer kort op de 
bal gespeeld worden. Lokale oplossingen worden 
immers onmogelijk gemaakt in een werkproces 
dat uitsluitend beslissingen toelaat op centraal 
niveau. Maar het centrale niveau kan geen 
beslissingen nemen - of geven! -  als de 
communicatiedoorstroming hapert. En dan 
hebben we het nog niet over in welke 
omstandigheden er dient gewerkt te worden: als 
je alle actoren (permanenties, verdelers, 
verkeersinfo, verkeerscoördinatie,…) bij elkaar 
zet in een te krappe ruimte, moet men niet 
verbaasd zijn dat er geluidsoverlast is. Zeker 
wanneer de aorta van de spoorwegen geen 

spoorslag meer heeft omdat alles stil staat… Dan 
gaan alle toeters en bellen af! 


We vernemen trouwens dat Traffic Control 
(verkeersleiding Infrabel) het ROC (Railway 
Operational Center in Brussel ) verlaat. Dit is 
bijzonder merkwaardig gezien het voornaamste 
aangebrachte argument van RTTM de 
samenwerking is tussen de verschillende 
regelorganen in één controlecentrum. Niet dus.  

De storing van 11 mei moet een wake-up call 
zijn voor het management. De sterren staan 
op het veld klaar, met een mooie back-up 
naast het veld. De trainer moet nu een 
organisatie op de mat brengen die werkt. 
Eéntje die alle spelstijlen op de mat kan 
brengen en zich moeiteloos aanpast met een 
goede counter, zowel in de eerste als in de 
laatste minuut van de match.  

Dan pas worden we Europees kampioen. Ook 
met de Belgische spoorwegen. 
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Het programma Zembla op de Nederlandse zender 
NPO2 zond begin april een ophefmakende 
reportage - het stofspoor - uit over het gebruik van 
kwarts bij Prorail. Onderzoeksjournalisten kregen 
vertrouwelijke rapporten van Prorail in handen.  

Uit de vertrouwelijke rapporten bleek dat 
spoorwegarbeiders jaren werden blootgesteld aan 
kwarts. Een langdurige blootstelling aan deze stof kan 
medische problemen met zich meebrengen indien 
veiligheidsvoorschriften en voorzorgsmaatregelen niet 
opgevolgd worden. 


Gezien de ongerustheid die deze reportage op het 
terrein veroorzaakte nam ACOD Spoor zijn 
verantwoordelijkheid op en lieten we dit item 
agenderen op het bedrijfscomité Infrabel van april. 
Daarin nam Infrabel het engagement op om in het 

bedrijfscomité van mei een analyse te brengen over 
het gebruik van kwarts. 


Infrabel antwoordde dat alle nodige maatregelen 
genomen werden om de risico’s te verminderen en 
wees op het feit dat haar voorschriften veel strenger 
zijn dan de geldende Europese normen. Een van de 
maatregelen is het verplichte gebruik van FFP3-
maskers. Er zullen bewustmakingscampagnes worden 
opgestart over deze materie, gekoppeld aan 
besprekingen in de lokale PBW’s. 


ACOD Spoor volgt dit dossier van nabij op. 

INFRABEL 
KWARTSDEELTJES  
IN DE BALLAST 
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In het Area CPBW noordoost bracht ACOD het punt 
aan betreffende de intentie om OBI’s bovenleiding 
taken van tractie te willen laten uitvoeren (OBI - 
Operator Besturing Infrastructuur). Het is de 
bedoeling van Infrabel om een opleiding te geven 
voor het rijden met stuurrijtuigen T62 en T77. Wij 
vernamen dat er op de werkvloer gewag werd 
gemaakt dat dit dossier op het NSPC van 5 mei 
voorgelegd en beslist werd. We willen benadrukken 
dat deze informatie onjuist is. 

Het betrokken leerplan voorziet momenteel deze 
bijkomende opleidingen niet. We dienen er tevens 
op te wijzen dat een aanpassing van het 
takenpakket eveneens een risicoanalyse met zich 
meebrengt met betrekking tot de gehanteerde 
normen aangaande medische, psychologische en 
professionele geschiktheid. Dit moet dan ook 
centraal opgevolgd worden voor het gehele net 
niet alleen noordoost. Dergelijke wijzigingen 
dienen dan ook op de voorziene nationale 
overlegorganen besproken te worden. 


Op vrijdag 21 mei ging er op onze vraag overleg 
omtrent dit onderwerp door in Antwerpen. Ons 
standpunt in dit dossier hebben we daar 
nogmaals gaan verdedigen. Daar kregen we de 
garantie dat deze nieuwe taken niet zouden 
worden opgelegd, maar dat er met vrijwilligers zou 
gewerkt worden. Vrijwilligers of niet, het standpunt 
van ACOD is dat aan alle wettelijke bepalingen 
dienen voldaan te zijn vooraleer deze opleiding 
kan opgestart worden. 


Gezien de gevoeligheid, en de naar onze 
mening nationale karakter van dit dossier, 
werd besloten dit op de agenda van de 
Nationale Paritaire Subcommissie van juni te 
plaatsen. We vinden het bovendien ongepast 
dat een verhoging van de Ca zou worden 
toegekend ter compensatie. Dat is niet alleen 
magertjes, de Ca dient daar niet voor!

INFRABEL 
BIJKOMENDE TAKEN 
OBI’S BOVENLEIDING?
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Sinds 2005 rijden er opnieuw nachttreinen 
vanuit Brussel. We herbeleven nostalgische 
herinneringen van romantische treinritten 
waar eerste liefdes - of de zoveelste - werden 
ontdekt terwijl de nachttrein landsgrenzen 
overschreed met de “Power of love”. We 
herinneren ons de stationslampen die de 
zonsondergang maskeerden bij het in- en 
uitrijden. De geur van croissants die via de 
doorgangen in de rijtuigen de neuzen deden 
ontwaken en het restaurantrijtuig etaleerde tot 
de the “Place to be”. Agatha Christie’s “The 
Oriënt Express” zorgde de gehele reis voor de 
nodige spanning - waar anders zou je dit 
meesterwerk lezen? Toch niet in een vliegtuig 
van Ryanair? Boven Wit-Rusland?  

Hoe komt het dat de nachttreinen reeds decennia 
hun charme hebben verloren en pas nu opnieuw 
uitrijden? Voornaamste oorzaak is de neoliberale 
politiek en de drang naar liberalisering onder het 
mom dat alles beter zou zijn voor de reizigers, 
terwijl de spoorwegen een natuurlijke monopolie 
hebben. De nachttreinen werden uitgerangeerd 


door oneerlijke concurrentie met vliegtuigen en 
lange afstandsbussen. De (low cost) 
vliegtuigmaatschappijen worden immers fel 
gepamperd: ze betalen geen accijnzen (kerosine), 
geen BTW op de tickets en werden dankzij 
lobbywerk rijkelijk bediend op hun wenken. Het 
personeel van low cost maatschappijen wordt 
bovendien uitgebuit om onrealistische promoties 
aan te bieden aan de consument. De 
spoorwegmaatschappijen betalen daarentegen 
wel accijnzen en BTW -belastingen 
(stroomverbruik, diesel, tickets). Voor de NMBS 
was er nog een bijkomende kostprijs opgedoken: 
het betalen van dure rijpaden (aan Infrabel) door 
de splitsing van de Belgische spoorwegen! 
Daarom ook hebben nachtbussen een voordeel. 
De nachtbus-operatoren moeten geen rijpaden 
bekostigen, ze gebruiken het wegennet dat 
gesubsidieerd wordt door de Staat. 
 
(Lees verder pagina 8) 


NMBS - INFRABEL - EU 
NACHTTREINEN ÉN 
’GREAT BRITISH RAIL 
RULE AGAIN!’
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Ondertussen is het besef gekomen dat het 
klimaat op intensive care ligt en dat er dringend 
ingegrepen moet worden. Er zijn er natuurlijk die 
nog steeds enkel aan hun eigen klimaat denken 
en weigeren rekening te houden met de toekomst 
van onze (klein)kinderen; “eigen generatie eerst”, 
zeg maar.


Maar zelfs de grootste klimaatontkenner kan het 
argument dat de trein het meest milieuvriendelijke 
vervoermiddel is voor lange afstanden niet 
weerleggen met feiten en wetenschappelijk 
onderzoek. Al te gauw wordt dan “fake news” 
opgevoerd dat helaas even snel geconsumeerd 
wordt als “fast food”. 


De Europese locomotief van nachttreinen zijn de 
Oostenrijkse spoorwegen. Het Oostenrijkse 
staatsbedrijf ÖBB - eengemaakt spoorwegbedrijf! 
- heeft de reanimatie van Europese nachttreinen 
op zich genomen vanuit een visie dat mobiliteit 
over het spoor een publieke dienst is. En ze doen 
het op een niet verlieslatende manier, ook omdat 
ze vanuit de overheid gesubsidieerd worden voor 
het algemeen welzijn. In Eurovisiesongfestival-
tijden zouden we als jury durven zeggen: Austria, 
12 points! 


Het moet wel gezegd zijn dat de NMBS zich 
moedig gedraagt door haar wagon aan de 
Oostenrijkse locomotief te haken, meer bepaald 
door personeel en… de locomotief te voorzien. 
Het zou de NMBS als eerste 
spoorwegmaatschappij op het Europese 
vasteland echter in ere herstellen mocht ze zelf 
opnieuw uitbater zijn van nachttreinen. Brussel is 
immers de Europese hoofdstad. Dit vraagt steun 
van de overheid: goedkopere rijpaden (maak van 
de Belgische spoorwegen een eengemaakt bedrijf 
zoals de ÖBB) en dringende investeringen in 
materieel (slaaprijtuigen). In verhouding met de 
steun aan de luchtvaartmaatschappijen, de 
zorgkosten ten gevolge van de luchtvervuiling 
(lucht- en wegvervoer), de economische kosten 
door fileleed, zijn dergelijke investeringen 
“peanuts”. 


Maar niet alleen de nachttreinen hebben het 
nieuws gehaald de voorbije weken. Ook de 
heimat van de spoorwegen, het Verenigd 
Koninkrijk, heeft het spoornieuws gedomineerd. 
En - hou je vast - in positieve zin!


De Schotse regering heeft beslist om de 
concessie aan de private spooroperator Abellio 
ScotRail (filiaal van de Nederlandse Spoorwegen) 
op te zeggen en het Schotse spoor te 
nationaliseren. De tevredenheid van de Schotse 
treingebruikers over de private 
spoorwegondernemer was zeer laag: veel 
afgeschafte treinen en meer kosten, zowel via 
subsidies van de overheid (belastingbetalers) als 
de kostprijs van een ticket of abonnement. 


Maar ook Boris Johnson moet zijn neoliberale 
wagonnetje op een zijspoor plaatsen. Tijdens de 
pandemie moest hij reeds verschillende 
treinverbindingen nationaliseren om de mobiliteit 
van het zorgpersoneel te garanderen. De private 
operatoren hielden immers enkel rekening met 
hun winsten en negeerden hun publieke opdracht 
met de virus van blinde hebzucht. 


Ondertussen moet de Britse minister van 
Transport ootmoedig erkennen dat, ondanks 
miljarden subsidies aan private bedrijven 
(infrastructuur en uitbating), het Britse 
spoorwegnet in een erbarmelijke toestand is 
verzeild geraakt: onoverzichtelijke tarieven en 
dienstregelingen. De Britse regering heeft beslist 
om de gehele regie over de spoorwegen opnieuw 
onder Great British Railways (overheidsorgaan) te 
plaatsen met een uniforme dienstregeling en 
tariefbeleid. De Britse Infrabel - Network Rail - zal 
onderdeel worden van Great British Rail.  


Boris en Co. zitten wel nog in een gedeeltelijke 
ontkenningsfase want de operationele 
uitbating zal in handen blijven van 
verschillende private operatoren. Fouten 
toegeven is en blijft een moeilijke 
(denk)oefening. Misschien kreeg het United 
Kingdom daarom zero points op het 
Eurovisiesongfestival…  
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In onze dagdagelijkse syndicale contacten 
stellen we vaak vast dat velen niet weten dat 
de sociale voordelen van RailCare niet alleen 
het werk is van een vele zeer gemotiveerde 
spoormannen en - vrouwen werkzaam bij HR-
RAIL, maar ook het resultaat van generaties 
syndicale onderhandelingen van de twee 
Erkende Organisaties waar ACOD steeds een 
belangrijk aandeel in had én heeft.  De 
resultaten van dit sociaal onderleg leest u 
maandelijks in het maandblad “Het Spoor”. 
RailCare is een volwassen mutualiteit die drie 
‘kassen’ herbergt. We stellen ze even voor. 

De Kas der Geneeskundige Verzorging - in de 
spoormond, dé KGV - zorgt ervoor dat je over 
alle voordelen van het verplichte stelsel voor 
geneeskundige verzorging  beschikt. De tweede 
kas is de “Kas van de vergoedingen” die onder 
andere de vergoedingen voor 
arbeidsongeschiktheid van het statutair 
personeel uitkeert. De derde kas is het syndicale 
pronkstuk, de “Kas van de sociale solidariteit” 
komt tussen in de terugbetaling van 
geneeskundige verzorging bovenop het wettelijk 
stelsel (KGV) en reikt bovendien een resem 
aanvullende sociale voordelen aan! 


Een belangrijk aanspreekpunt van RailCare is de 
maatschappelijk assistent(e). Deze zeer sociaal 

geëngageerde mensen bieden een luisterend oor 
aan wanneer het sociaal moeilijk gaat (familiale of 
financiële problemen, hulp bij administratieve 
onduidelijkheden (hospitalisatieverzekering)…) . 
Zowel actieven als gepensioneerden (en 
gezinsleden) kunnen bij hen terecht voor raad en 
daad in de 11 onthaalpunten van RailCare.  


Een belangrijke doelgroep zijn onze (plus) 
kinderen die aangesloten zijn bij de Kas van de 
sociale solidariteit. Er wordt dagopvang 
(Kids’Days) voorzien aan een gunstige prijs 
tijdens de schoolvakanties op 12 werkplekken. 
De jaarlijkse “Top Vakanties” zijn écht TOP en 
velen denken er jaren later met veel nostalgie aan 
terug (eerste buitenlandse reis zonder ouders, 
eerste (buitenlandse) lief…). Daarnaast zijn er 
verschillende andere voordelen: Sinterklaas-
geschenk, speelpleinen en stages, studieleningen 
vanaf 18 jaar, hulp aan andersvalide kinderen, 
jeugdbewegingskampen… 


Tenslotte: de gratis hospitalisatieverzekering 
is een belangrijke sociale verworvenheid, niet 
alleen voor de actieven, maar vooral ook voor 
de gepensioneerden en hun gezinsleden.  

We raden iedereen aan om “Het Spoor” te 
lezen waarin je aangename weetjes ontdekt. 
Surf ook naar hr-railcare.be voor meer info! 

HR-RAIL 
’HET SPOOR’ 
UW SOCIALE KAPSTOK

M
axim
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topix/Pixabay
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Wat was het juiste 
antwoord op de 
vorige 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 


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 Erik Smets (B-
TC) uit als winnaar. 


Gefeliciteerd!

Het juiste  
antwoord is (a

Ken Uw Spoorweggeschiedenis 

DE KUS-VRAAG! 
Onze mutualiteit RailCare bestaat uit 
3  ‘Kassen’. Welke van de drie 
onderstaande ‘Kassen' maakt géén 
deel uit van RailCare? 

a) Kas der Geneeskundige Verzorging 
b) Kas der persoonlijke verheerlijking  
c) Kas van de sociale solidariteit    

Stuur je antwoord op volgend adres 
deklapper@acod.be met als onderwerp 
van je mail: KUS-antwoord. Ten laatste 
op 21 juni 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 
Bestendig afgevaardigde: bjorn.tratsaert@acod.be 
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