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De jaarlijkse uitbetaling van de syndicale premie
start dra op. De premie bedraagt €125,00 en kan
aangevraagd worden door het syndicaal attest dat je terugvindt bij je loonfiche van de maand
november - gehandtekend (!) over te maken aan
je militant of ons gewestelijk secretariaat.
Het syndicaal attest kan fysiek overhandigd of
doorgestuurd worden per e-mail of post.
Het gewestelijk secretariaat zal vervolgens de
administratieve opvolging verzekeren.

Opgelet, doordat we met een nieuw
boekhoudkundig systeem starten, dienen de
syndicale attesten vóór 23 december 2022
ingediend te worden.
Nadien zal het niet meer mogelijk zijn om de
syndicale premie te ontvangen. Ook eventuele
regularisaties van syndicale premies van voorgaande
jaren zullen na deze datum niet meer mogelijk zijn.
Gelieve hiermee rekening te houden.
De agenda’s, samen met een balpen, werden
ondertussen reeds opgestuurd per post.

De uitbetalingen worden doorgaans wekelijks – of
sneller - uitgevoerd.

“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”! Oostenrijk investeert 18,2
miljard euro in spoorinfrastructuur!
Inderdaad, u leest het goed: 18,2 miljard euro.
De Oostenrijkse ministerraad trekt 18,2 miljard
euro uit voor de uitbreiding en onderhoud van het
spoorwegnet in de komende 6 jaar (kaderplan ÖBB
2022-2027).
Dat betekent dat er jaarlijks zo’n 3 miljard euro
wordt geïnvesteerd in de spoorinfrastructuur van
de toekomst. “Dit is een belangrijke bijdrage aan
een betere klimaatbescherming, verhoogt de
kwaliteit voor gebruikers van het spoor en is een
krachtige economische motor voor Oostenrijkse
bedrijven”, zegt het staatsbedrijf Österreichische
Bundesbahnen (ÖBB).
Bron: ÖBB, spoorpro.nl
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PARITAIR OVERLEG
ACOD SPOOR/
CGSP CHEMINOTS
VERLAAT DE
NATIONALE
PARITAIRE
SUBCOMMISSIE
Op de vergadering van de Nationale Paritaire
Subcommissie (NPSC) van 10 november 2021
heeft CGSP/ACOD verscheidene vragen
gesteld aan de directie, waaronder:
Proef Eerste treinbegeleider B-PT.1: "Kunt u
bevestigen dat er in het eerste kwartaal van
het jaar 2022 inderdaad een proef voor eerste
treinbegeleider wordt georganiseerd?"
Ter herinnering: tijdens de verschillende
besprekingen met de erkende vakbonden over de
treinbegeleiders in 2019 en 2020 (zie NPSC van
juni 2020) werd bevestigd dat de interne proef
voor eerste treinbegeleider inderdaad zou worden
gehandhaafd. De hiërarchie kondigde begin 2021
zelf aan dat deze proef eind 2021 zou
plaatsvinden. Zeer onlangs verzekerde de directie
ons opnieuw dat deze proef in het eerste kwartaal
van 2022 zou worden georganiseerd. Ter
herinnering: de proef voor eerste treinbegeleider
is een groeimogelijkheid in de job.
Op de NPSC van 10 november hebben wij
(opnieuw) garanties gevraagd dat deze proef in
het eerste deel van 2022 zou worden
georganiseerd. De vertegenwoordiger van B-HR
(NMBS) heeft ons eerst gezegd dat de NMBS
zich hier niet toe kon verbinden omdat zij zich
moest concentreren op de aanwerving en
opleiding van 150 nieuwe treinbegeleiders.
Vervolgens, na een schorsing van de vergadering
op onze vraag, veranderde B-HR van mening en
vertelde ons dat de directie, afhankelijk van het
budget, spoedig zou beslissen of deze proef al
dan niet zou worden georganiseerd. Er volgde
geen formele bevestiging met betrekking tot het
nakomen van de aangegane engagement .

Voor de CGSP-ACOD is dit een niet-nakoming
van de door de directie op sociaal overleg
aangegane engagementen. Bovendien
veranderde de directie haar argumenten tijdens
de bespreking.
Proef Post met Profiel Coördinator Incident bij
B-PT.2: "Waarom zal deze proef alleen
toegankelijk zijn voor waarnemende adjunctstationschefs (rang 5)?"
De onderstationschefs (rang 5) zijn hier niet
gelukkig mee, aangezien de selectieproeven
(adjunct-stationschef) niet meer worden
georganiseerd. De proef Coördinator Incident zou
voor deze collega’s een mogelijkheid zijn om in
hun job door te groeien. Wij vragen dat deze
post met profiel wordt opengesteld voor alle
onderstationschefs (rang 5) en dat een gesloten
proef voor eerste-onderstationschef wordt
georganiseerd. We verwijzen opnieuw naar de
toezeggingen die de directie tijdens de discussie
over het dossier "post met profiel" heeft gedaan
om het personeel (voornamelijk rang 5)
groeimogelijkheden te bieden in hun job.
Gezien het management onvoldoende en
onduidelijk antwoordt op onze vragen en
bovendien aangegane engagementen niet
nakomt, hebben we de vergadering verlaten
uit protest.
Eén van de conclusies uit de
welzijnsbevraging “We are NMBS” is dat het
personeel nood heeft aan groeimogelijkheden
binnen het bedrijf. Een andere conclusie is dat
het personeel bijzonder loyaal is ten opzichte
van het bedrijf en haar kerntaak. Loyauteit
mag gerust beloond worden…
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EUROPA - SPOORWEGEN

VROUWEN TELLEN MEE
BIJ HET SPOOR!
Op vijf november ll. werd een overeenkomst
van de Europese sociale partners inzake
vrouwen in de spoorwegsector ondertekend
door enerzijds ETF (European Transport
Workers’ Federation, werknemersvakbond in
transportsector) en anderzijds CER
(Community European Railway, de vereniging
van Europese spoorwegmaatschappijen). Dit
is het resultaat van jarenlange
onderhandelingen en overleg tussen deze
sociale partners in de schaduw van de
Europese Commissie. Deze bindende
autonome Europese overeenkomst
beantwoordt aan de doelstellingen en
uitdagingen van de Europese Unie: de
bevordering van gendergelijkheid en
genderdiversiteit in de spoorwegsector. ACOD
Spoor is actief lid van ETF en is bijzonder
verheugd over dit resultaat. Binnen de CER is
NMBS één van de historische kernleden. Na
de splitsing van de Belgische spoorwegen
heeft Infrabel zich niet verbonden aan de
CER. Via het paritair overleg zal ACOD Spoor
de afgesproken doelstellingen voorleggen aan
Infrabel met de vraag om het engagement
alsnog op te nemen. Het is van belang dat
iedereen Right On Track is…

De Europese sociale partners stellen vast dat
stereotypen in de werkcultuur, discriminatie,
(seksuele) intimidatie en ongepast gedrag
vrouwen ervan weerhouden om bij een
spoorwegmaatschappij aan de slag te gaan of in
dienst te blijven.
Met deze autonome overeenkomst beogen de
ondertekenende partijen meer vrouwen naar de
spoorwegsector te trekken en de juiste
randvoorwaarden te creëren om hen in de
spoorwegondernemingen en -sector te houden.
Zij verbinden zich ertoe zich in te zetten voor
meer gendergelijkheid en genderdiversiteit in de
spoorwegsector. Gendergelijkheid en
genderdiversiteit zijn thema's die door zowel
ondernemingen als vakbonden moeten worden
aangepakt.
In een Europees sterk geliberaliseerde en
geprivatiseerde spoorwegen zijn er te veel
spelers die te weinig belang hechten aan
gendergelijkheid en progressieve
arbeidsvoorwaarden terwijl anderen wel
inspanningen leveren.
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gedomineerde cultuur als voorwaarde om
vrouwen in de spoorwegmaatschappijen en
de sector te houden;
Discriminatie op basis van geslacht uit te
bannen;
Ervoor te zorgen dat mannen en vrouwen in
de spoorwegsector gelijke kansen hebben
op alle niveaus en op alle gebieden;
Gendergelijkheid te bereiken.
In deze overeenkomst worden minimumnormen
vastgesteld. Spoorwegmaatschap-pijen worden
verzocht verder te gaan dan de huidige normen
en meerdere maatregelen te nemen om
gendergelijkheid in de spoorwegsector te
bereiken.
Sophie Dutordoir (CER)
CEO NMBS

Doelstellingen
Deze autonome overeenkomst heeft tot doel:
Meer vrouwen in de spoorwegsector aan te
trekken, met name ook in beroepen waar
vrouwen sterk ondervertegenwoordigd zijn;
De genderdiversiteit in de spoorwegsector te
vergroten en een einde te maken aan
seksesegregatie in beroepen;
Een aantrekkelijke werkomgeving te creëren
om de spoorwegmaatschappijen en
spoorwegsector in de markt te zetten als een
aantrekkelijke werkgever voor vrouwen en
ervoor te zorgen dat vrouwen er blijven
werken;
Een werkomgeving te creëren waarin een
einde wordt gemaakt aan stereotype
denkwijzen en een door mannen

Beleidsdomeinen
Binnen 24 maanden na de ondertekening van
deze overeenkomst stelt elke bij CER
aangesloten onderneming een beleid inzake
gendergelijkheid en -diversiteit vast en voert het
uit in overleg met de vakbonden (via sociaal
overleg).
Er worden 8 beleidsdomeinen vooropgesteld
met een resem maatregelen:
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Beleidsdomein 1: Algemeen beleid met
betrekking tot gendergelijkheid
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personeelsbestand voor de spoorwegsector ten
volle te benutten.

Gelijkheid van vrouwen en mannen is een
fundamentele waarde en doelstelling van de EU.
Daarom moet gendergelijkheid op de werkplek
het beginsel van non-discriminatie, gelijke
behandeling en gelijke kansen volgen. Directe en
indirecte discriminatie is niet toegestaan.

Giorgio Tuti (ETF)
Railway Section Chair

Beleidsdomein 3: Werving

Sabine Trier (ETF)
Deputy General Secretary

Beleidsdomein 2: Streefcijfers voor een
evenwichtige vertegenwoordiging van
mannen en vrouwen
De verbetering van het evenwicht tussen
mannen en vrouwen in het personeelsbestand
en in het management van de ondernemingen
en een passende vertegenwoordiging van
vrouwen in het bestuur van de ondernemingen is
een voorwaarde om een
ondervertegenwoordiging van vrouwen te
verhelpen en zo het potentieel van een gemengd

Om vrouwen ertoe aan te zetten te solliciteren
naar een baan of een loopbaan uit te bouwen in
de spoorwegsector, moeten ondernemingen
hen tijdens het hele communicatie- en
wervingsproces, met inbegrip van de
functiebeschrijvingen, rechtstreeks aanspreken.
Beleidsdomein 4: Combinatie van werk en
privéleven
De mogelijkheid om werk en privéleven te
combineren is essentieel om vrouwen ertoe aan
te zetten voor de spoorwegsector te kiezen en
er te blijven. Flexibele werkregelingen en
moederschaps-, vaderschaps-, ouderschapsen zorgverlof kunnen het evenwicht tussen werk
en privéleven voor werknemers aanzienlijk
verbeteren. De verschillende middelen zouden
beschikbaar moeten zijn voor alle werknemers
en voor alle soorten beroepen.
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Beleidsdomein 5: Loopbaanontwikkeling
Vrouwen zijn nog steeds ondervertegenwoordigd
in de spoorwegsector. Bijgevolg moeten de tot
dusver ondernomen acties worden
geïntensiveerd om de promotie en
loopbaanontwikkeling van vrouwen op alle
niveaus te bevorderen en te ondersteunen.
Beleidsdomein 6: Gelijke beloning en
loonkloof tussen mannen en vrouwen
Het recht op gelijke beloning van vrouwen en
mannen voor gelijke of gelijkwaardige arbeid is
een van de uit te voeren grondbeginselen van de
EU die in het Verdrag van Rome zijn vastgelegd.
Een voorwaarde voor de effectieve uitvoering van
dit recht op gelijke beloning is dat het
beloningsbeleid van een onderneming
transparant is voor alle werknemers.
Beleidsdomein 7: Gezondheid en veiligheid op
het werk en werkomgeving
Het preventiebeleid van ondernemingen om de
gezondheid en veiligheid op het werk en een
veilige werkomgeving te waarborgen, vereist ook
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een genderperspectief om rekening te kunnen
houden met specifieke behoeften van vrouwen.
Dit helpt om vrouwen in de spoorwegsector te
houden.
Beleidsdomein 8: Preventie van seksuele
intimidatie en seksisme
Veiligheid en wederzijds respect zijn van cruciaal
belang voor het welzijn van werknemers en
daarmee voor hun prestaties op het werk.
Gedrag waarbij sprake is van intimidatie,
seksuele intimidatie en seksisme is vernederend
of onterend, schaadt het welzijn van een persoon
en tast het gevoel van eigenwaarde of
waardigheid aan; het is onaanvaardbaar en kan
een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van
het opgedragen werk. Bovendien heeft dergelijk
gedrag een reëel economisch effect in termen
van ziekteverzuim, personeelsverloop en welzijn
van werknemers. Intimidatie moet als
discriminatie worden beschouwd. Eenieder heeft
het recht met waardigheid en respect te worden
behandeld en daarom moeten er maatregelen
worden genomen om seksuele intimidatie en
seksisme te voorkomen en te bestrijden.
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Opvolging
De ondertekenende partijen komen overeen de
door de ondernemingen uitgevoerde maatregelen
te monitoren en jaarlijks gegevens uit te wisselen
voor een Europees verslag (“WiR-verslag –
Women In Rail” ) dat om de twee jaar zal worden
opgesteld.
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ACOD Spoor zal dit mee opvolgen via het
paritair overleg op het niveau van de
Belgische Spoorwegen en haar activiteiten
binnen ETF wat betreft het Europees sociaal
overleg.
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NMBS

NATIONALE
WERKGROEP SECURAIL
Op vrijdag 22 oktober organiseerde ACOD
Spoor/CGSP Cheminots een nationale
werkgroep voor onze militanten bij Securail
met als doel verschillende verzuchtingen, die
sterk aanwezig zijn op de werkvloer, te
bespreken. Met de verkregen feedback
kunnen de verantwoordelijke nationale
secretarissen inhoudelijke argumenten
aanbrengen in de verschillende paritaire
overlegorganen met de Maatschappij.
De verzuchtingen zijn duidelijk algemeen aan
beide kanten van de taalgrens: toenemende
agressie, onzekerheid over de toekomst van
Securail, personeelstekorten, achterstand RX/
CX… Problemen die we trouwens bij andere
operationele diensten (NMBS en Infrabel) ervaren.
Ondanks personeelstekorten, is het takenpakket
fors uitgebreid met onder andere “stop and go’s”
en de Kust-Expressen.
We noteerden de unanieme vraag om per
patrouille drie agenten te voorzien waardoor de
veiligheid sterk zou verbeteren. Met drie mensen
kan er immers op een meer serene manier gewerkt worden. Twee agenten doen de interventie,
de derde kan het contact onderhouden met het
SOC en heeft tevens een algemeen overzicht
over de situatie.
Ook de samenwerking met de lokale politie en
spoorwegpolitie kwam ter sprake, met blijkbaar
grote verschillen over de districten heen: optimaal

en bedroevend. Waar de dialoog met de lokale
overheid goed is, verloopt de samenwerking het
best. Het is duidelijk dat hier bijkomende stappen
moeten ondernomen worden. De deelnemers in
de werkgroep kregen ook feedback over de ontmoeting die is er geweest met het kabinet van
minister Gilkinet en het ministerie van binnenlandse zaken. We vroegen de minister om
volgende actiepunten te ondernemen:
Een sensibiliseringscampagne naar het grote
publiek toe om duidelijk te maken dat agressie
tegenover werknemers van de openbare
diensten onaanvaardbaar is;
De vereiste van voldoende en goed opgeleid
personeel op het terrein;
Een betere samenwerking met zowel
spoorwegpolitie als lokale politie;
Een betere internationale samenwerking voor
de grensoverschrijdende treinen;
Het verzoek om het Koninklijk Besluit over de
hondenbrigades dringend te herzien.
In de komende weken zullen we de directie
ontmoeten om de resultaten van deze werkgroep te bespreken. We brengen jullie op de
hoogte zodra er meer nieuws is. Aarzel alvast
niet om contact te nemen met jullie afgevaardigde of gewestelijk secretaris voor meer
informatie of het melden van problemen op
het terrein!
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NMBS

B-PT. QUO VADIS?
In 2019 werd het document “Specifieke
maatregelen voor het begeleidingspersoneel”
goedgekeurd in de Nationale Paritaire
Commissie. Een belangrijk uitgangspunt werd
als volgt genoteerd in het document: “Het
management ziet er proactief op toe dat de
personeelsbehoeften, in functie van het
transportplan, afdoende en bestendig worden
aangevuld.” Het management heeft haar job
niet gedaan. De kaders mogen dan wel min of
meer aangevuld zijn, ze zijn onvoldoende
berekend en voorbereid op de realiteit op het
terrein: langdurige afwezigheden, plotse
vertrekken (ontslagneming), deeltijdse arbeid,
BNX-en... We zien eenzelfde symptomen bij
het stations- en veiligheidspersoneel.
ACOD Spoor is tussengekomen bij B-PT naar
aanleiding van de hoge absenteïsmecijfers (bij
treinbegeleiding) en de resultaten van de
welzijnsbevraging “We are NMBS”. Uit deze
bevraging is de voornaamste conclusie dat het
personeel – niet alleen treinbegeleiding – zich
inderdaad zeer betrokken voelt tot “We are
NMBS” (beroepsfierheid en betrokkenheid tot het
bedrijf als openbare dienst) maar dat er eveneens
weinig vertrouwen is in het management. We
hebben deze vaststelling voorspeld. Onze
voorstellen om dit negatief gevoel om te zetten in
positieve energie werden – helaas – niet steeds
naar waarde geschat. Alsof argumenten er
helemaal niets meer toedoen en enkel

populistische kreten nog aanhoord worden - o
tempora, o mores.
Zoals eerder geschreven, verwijzen we opnieuw
naar de gevolgen van de doorgedreven
centralisatie van de regel- en
communicatieorganen, de diensttabellen en
permanenties. Gecentraliseerde aanspreekpunten
hebben net als de Noord-Zuid-verbinding een
flessenhals effect. Mensen hebben nood aan
voldoende ondersteuning, graag snel en in real
time, nota bene de corebusiness van ons bedrijf.
Daarom ook zijn reservediensten van belang, niet
alleen om zieke collega’s te vervangen, maar ook
om collega’s vrij te maken voor een onderhoud
met omkadering. Een goed gesprek kan
wonderen verrichten. Op managementniveau
spreekt men vaak - te pas en onpas - over “oneto-one” gesprekken, wel, ook het operationeel
personeel heeft nood aan dergelijke momenten.
Liefst ook in een neutraal kader met een tas
koffie, en niet in de trein of op het perron tussen
reizigers op momenten dat je om de haverklap
een veiligheidsprocedure moet toepassen. Een
concreet voorbeeld: de omkadering op maat bij
treinbegeleiding met één teamlead per veertig
treinbegeleiders is niet realistisch. De huidige
teamleaders zullen snel opgebrand zijn. Het idee
van een teamlead zou uitstekend zijn, moest dit
beperkt worden tot twintig treinbegeleiders (zoals
voorbeelden in het buitenland).

DE KLAPPER ACOD SPOOR EDITIE #42
Budgettaire beperkingen leiden opnieuw tot
problemen die meer kosten dan het voorziene
budget. Dat geldt ook voor aanwervingen. Het
ware beter geweest meer dan voldoende aan te
werven om plotse vertrekken onmiddellijk op te
vangen en meer ademruimte te voorzien in
functie van lopende aanwervingsperiodes.
Dergelijke zienswijze wordt bovendien gehanteerd
door bedrijven die een lange termijnvisie
hanteren. De spoorwegsector is per definitie een
lange termijn activiteit, zeker in functie van een
openbare toegankelijke dienstverlening én het
streven naar een klimaatneutrale samenleving.
De actualiteit leert ons dat vele sectoren
moeilijkheden ondervinden met het aanwerven
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van personeel, dit leidt bovendien tot
competitieve aanwervingscampagnes tussen vele
bedrijven. We hopen dat de NMBS de
aanwervingstrein niet heeft gemist. Die van 2019
voor het begeleidingspersoneel was zeer
productief dankzij veel inzet en inspanningen,
zowel in menskracht als in budget. Had men toen
een ruime reserve voorzien, zou men vandaag
veel meer ademruimte hebben. Dit geldt
trouwens eveneens voor andere
beroepscategorieën binnen B-PT: stations- en
veiligheidspersoneel.
Op het moment zelf durven investeren, is
winst maken in de toekomst - ook in mensen!

HR RAIL - NMBS - INFRABEL

JAARPREMIE
Eind november ontvang je een voorschot op je
eindejaarspremie. De jaarpremie is een
aanvullend bezoldigingselement dat elk jaar (=
betaaljaar) betaald wordt met de bezoldiging
van februari, voor de prestaties van het vorige
jaar (= referentiejaar). De jaarpremie bestaat
uit een forfaitair en een variabel gedeelte. Dit
geldt zowel voor statutaire als niet-statutaire
personeelsleden.
Het forfaitair gedeelte is een bedrag, aangepast
op basis van de bezoldigde periodes (wedde,
vergoedingen in het geval van ziekte of
verwonding) en voltijds of deeltijds werk in de
periode van 1 januari tot en met 30 september
van het referentiejaar.
Het variabel gedeelte is het bedrag dat berekend
wordt op basis van uw bezoldiging van december
van het referentiejaar en het aantal uren en het
beoordelingscijfer dat gebruikt werd voor het
berekenen van de productiviteitspremies tussen 1
januari en 31 december van het referentiejaar.
De personeelsleden die in dienst zijn op de laatste
werkdag van de maand november van het

referentiejaar ontvangen met hun bezoldiging van
november een voorschot op de jaarpremie dat
bestaat uit het volledige forfaitaire gedeelte en
een voorschot op het variabel gedeelte.
Om het forfaitaire gedeelte van de jaarpremie te
kunnen krijgen, moet u in dienst zijn op 1 januari
van het betaaljaar en bezoldigd geweest zijn
tussen 1 januari en 30 september van het
referentiejaar. Om het variabele gedeelte van de
jaarpremie te kunnen krijgen, moet u in dienst zijn
op 1 januari van het betaaljaar en moet u in het
referentiejaar prestaties geleverd hebben die in
aanmerking komen voor de toekenning van
productiviteitspremies.
Voor het jaar 2021 bedraagt het forfaitaire
gedeelte 464,11 euro. Het variabel gedeelte wordt
berekend volgens een heel specifieke formule. De
persoonlijke bijdrage voor de sociale zekerheid
bedraagt 0,42% voor statutaire personeelsleden
en 13,07% voor het niet-statutaire personeel. De
jaarpremie is ook onderworpen aan
bedrijfsvoorheffing.
(Bron: intraweb HR-Rail)
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Ken Uw Spoorweggeschiedenis

DE KUS-VRAAG!

De Europese spoorwegvakbonden en
spoorwegmaatschappijen willen meer
vrouwen aan het werk krijgen in de
spoorwegsector. Er zal gerapporteerd
(acties, maatregelen) worden via het
WIR-verslag. Waar staat WIR voor?
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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!

a) Women In Rail
b) Women In Railways
c) Women In Railroad
Stuur je antwoord op volgend adres
deklapper@acod.be met als onderwerp
van je mail: KUS-antwoord. Ten laatste
op 22 november 2021.

Onze secretariaatsmedewerkers 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 Peter Bosmans (NMBS)
uit als winnaar van de KUS-vraag in DK#40 en Geert
Vercauteren (Infrabel) van de KUS-vraag DK#41!
Gefeliciteerd!

KUS-vragen
DK#40 en
DK#41

En de
winnaars
zijn?

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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U vraagt,
wij schrijven!

“De Klappers” op haar lijstje
staan voor de nabije
toekomst.

We hebben de voorbije
maanden verschillende
“De Klappers” gewijd aan
een bepaald thema.

Toch willen we graag weten
over welke thema’s jullie een
volledige De Klapper willen
zien verschijnen.

We denken bijvoorbeeld aan
de dossiers rond de
pensioenen, anti-agressie,
de reorganisaties,
liberalisering/privatisering en
“de mensen van de baan”.

Laat het ons gerust weten:
deklapper@acod.be
PS. Je kan de vorige De
Klappers vinden op:
http://deklapper.acodspoor.be

Onze redactie heeft nog
andere thematische
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