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SOCIAAL OVERLEG
TERUGBETALING VAN ZELFTESTEN
VANAF 1 FEBRUARI 2022
Op verzoek van de Erkende Organisaties
(ACOD Spoor, ACV-Transcom) zal er een
bijdrage worden toegepast op de aankoop van
antigene zelftests.
Bij aankoop van een antigeen zelftest in de
apotheek krijgen momenteel enkel de personen
met recht op verhoogde tegemoetkoming (VT) een
tegemoetkoming van het RIZIV.
Deze mogelijkheid om zelftests uit te voeren is van
essentieel belang om de verspreiding van het
COVID-19-virus te beperken. Maar de kosten
kunnen voor heel wat gezinnen een drempel zijn
om de zelftests aan te schaffen.
Daarom zal de Kas van de sociale solidariteit vanaf
01/02/2022 een tegemoetkoming voorzien bij de
aankoop van deze antigeen zelftesten in de
apotheek, zodat rechthebbenden zonder recht op
verhoogde tegemoetkoming slechts 2 euro per
zelftest zullen betalen (in plaats van 4 tot 8 euro).

“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)

Het maximumaantal tests dat gedeeltelijk
wordt terugbetaald, is 4 per periode van 14 dagen
(van datum tot datum).

Als Erkende Organisatie zijn we nauw betrokken
bij het in stand houden van het sociaal weefsel
van de Belgische Spoorwegen. De Genees-kundige
Kas en de Sociale Werken zijn hier de
fundamenten van.
We verwijzen uitdrukkelijk naar het maandblad
‘Het Spoor’ waarin de sociale verworvenheden
uitgebreid aan bod komen. De vermelde sociale
voordelen in ‘Het Spoor’ zijn het gevolg van
overleg met de Erkende Organisaties.
Meer info op de site van RailCare:
https://hr-railcare.be

KLAPT’EM”!
Het nieuwe seizoen van #weetikveel (VRT-één)
werd op gang gebracht door een locomotief die tot
op vandaag een belangrijke bijdrage levert aan de
welvaart en socio-economische vooruitgang in ons
land: de Belgische Spoorwegen. De uitzending was
ronduit top en gaf een mooi beeld van alle schakels
die nodig zijn om een trein te doen rijden.
Dat de burgemeesters van Antwerpen en Oostende
graag in beeld kwamen om de historische band van
hun stad met de spoorwegen in de verf te zetten,
was dan weer een mooi voorbeeld van
opportunisme. Beide burgemeesters zijn niet echt
de grootste pleitbezorgers van maximale investeringen in de Belgische Spoorwegen. En dan zijn we
nog mild…
Kijktip: https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/-weetikveel/2/weetikveel-s2a1/
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Elke organisatie wordt geconfronteerd met de
beperkingen die een pandemie oplegt. Ook
vakbonden ontsnappen hier niet aan. Fysieke
bijeenkomsten zijn moeilijk te organiseren
gezien we rekening moeten houden met de
geldende richtlijnen en niet steeds kunnen
beschikken over gepaste accommodatie. We
willen bovendien geen extra risico’s nemen. In
dit nummer lees je niettemin een verslag van
een nationale werkgroep van Treinbesturing
die alsnog kon doorgaan.
Ondertussen worden we opnieuw onderworpen
aan videovergaderingen. De emotieloze camera is
ons voorlopig nog niet beu gezien, wij de camera
wel. Informatieve vergaderingen via de
cameralens zijn doenbaar, onderhandelingen
voeren via dezelfde weg daarentegen zijn minder
evident. Lichaamstaal is niet voor niets een
belangrijk onderdeel in elke vorm van
communicatie. Toch zijn er lichtpunten. Telewerk
is - waar mogelijk - een vaste waarde geworden.
Ook bij de spoorwegen. Zoals bij alles zijn er
voor- en nadelen, maar het is duidelijk dat
telewerk een blijver zal zijn in de toekomstige
werkomgeving.
In het nieuwe jaar komen alvast belangrijke
dossiers op de onderhandelingstafel. Als eerste
stevige schotel krijgen we de door de sociale
inspectie opgelegde wijzigingen aan ARPS 541
om te beantwoorden aan de wettelijke
bepalingen. Een ander hoofdgerecht is het
dossier van de structurele personeelstekorten in
de operationele diensten: treinpersoneel,
stationspersoneel, veiligheidspersoneel, seinhuispersoneel, infrastructuurpersoneel... De
aanwervingen mogen dan wel opgestart zijn,
daarmee zijn de problemen niet onmiddellijk
opgelost. De nieuwe krachten moeten immers
opgeleid worden, ervaringsoverdracht moet in de
praktijk gebracht worden. De heersende
pandemie is ook hier een belangrijke factor en

bepaalt mee de timing en omstandigheden
waarin dit alles moet gebeuren. ACOD Spoor
volgt de aanwervingen en opleidingen op de voet
op.
Ook de onderhandelingen over de openbare
dienstencontracten worden dit jaar gefinaliseerd.
De federale regering heeft – na syndicale en
politieke druk - beslist de openbare dienst op het
spoor voor de komende tien jaar toe te kennen
aan de NMBS. Europa legt wel bepaalde
voorwaarden op met betrekking tot de kwaliteit
van de dienstverlening. De vraag is dan ook wat
er van de NMBS als infrastructuurgebruiker
verwacht wordt en welke middelen hiervoor
worden vrijgemaakt. Dit geldt ook voor Infrabel
als infrastructuurbeheerder. Het onderhoud en
behoud van de infrastructuur vraagt immers ook
centen en mensen.
Na afsluiting van deze overeenkomsten moeten
de ondernemingsplannen worden opgesteld en
goedgekeurd. Een belangrijke wissel tijdens de
gehele treinreis van onderhandelingen waarin wij
als vakbond zullen waken over de belangen van
het spoorwegpersoneel. Ondernemingsplannen
gaan steeds gepaard met wijzigingen en nieuwe
doelstellingen. Het personeelsvolume moet
hierop berekend zijn. Niet alleen in functie van het
aantal mensen, maar ook voor de
beheersbaarheid inzake welzijn en werkdruk.
De volgende maanden zullen zonder twijfel
syndicaal intens zijn, op alle fronten: sociaal
overleg, pandemie, politieke besluitvorming...
Het is aan ons allemaal om de trein veilig en
comfortabel op het juiste spoor te krijgen - en
te houden - en erop toe te zien dat hij de juiste
wissel neemt naar een voorspoedige toekomst
voor het gehele spoorwegpersoneel.
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ACOD Spoor wees vanaf het begin op de gevolgen
van de doorgevoerde centralisaties van regel- en
communicatieorganen in functie van het project
RTTM. We pleitten steeds voor een maximale
aanwezigheid van regionale communicatieorganen,
niet alleen om de bekende flessenhals te vermijden
in de communicatiedoorstroming, maar ook om de
lokale kennis ten volle te benutten. Ook het
samenbrengen van regel- en communicatieorganen
in de seinhuizen van Infrabel in plaats van op
afzonderlijke sites zou de interne communicatielijnen
beperken in aantal en verbeteren. Rechtstreekse
communicatie tussen collega’s die hun job door en
door kennen, werkt beter dan eender welk
informaticasysteem. Te veel vertrouwen op
informatica bij spoorstoringen is eerder naïef dan
efficiënt?
Tijdens de uiteenzetting werd een slide getoond met
de stelling: ‘Geen significante verslechtering van de
punctualiteit sinds de lancering van RTTM’. Men had
even goed ‘geen significante verbetering van de
punctualiteit sinds de lancering van RTTM’ kunnen
afficheren. De directie had nochtans aangegeven dat
RTTM een verbetering zou zijn voor de operationele
werking met als doelstelling stiptere treinen.
Maar we herhalen het: zij gaf grif toe dat het
beoogde resultaat niet behaald werd omwille van
onduidelijke KPI’s en werkprocessen, het ontbreken
van gerichte opleidingen, ondersteuning, lokale
kennis en werkbare tools.
Het moet gezegd: de door ons gevraagde
evaluatievergadering van RTTM (REAL TIME
TRAIN MANAGEMENT) was zeer transparant en
bracht zeker geen verbloeming van de gekende
problemen. Er werd zonder omwegen toegegeven dat het beter moet. We hebben al andere
‘evaluatievergaderingen’ meegemaakt. Dat de
vergadering vlak voor kerst doorging, kan er iets
mee te maken hebben, maar we zullen het toch
maar niet hebben over een ‘bovennatuurlijke
openbaring’. Dat zou een te grote verheerlijking
zijn.
De opdracht van RTTM is het realtime beheer van de
treindienst. Dit behelst:
treinen doen rijden volgens het trans- portplan
aanpassingen in het geval van storingen
de herverdeling van productiemiddelen –
personeel en materieel- in realtime
externe informatie naar de reizigers.
Bij het laatste punt zouden we ook interne
communicatie toegevoegd hebben. Externe
communicatie is maar zo goed als de interne
communicatie. Daar knelt het schoentje.

De directie organiseerde het voorbije jaar
werkgroepen om de interne werking van RTTM te
onderwerpen aan een kritisch onderzoek. De
deelnemers aan deze werkgroepen waren
medewerkers die rechtstreeks betrokken zijn bij
RTTM. De resultaten van de operaties waren
duidelijk en vragen dringende acties. Een actieplan
zal vanaf januari 2022 gelanceerd worden.
Een van de vooropgestelde acties is bij- voorbeeld
transversale opleidingen en coaching voor alle
betrokken beroepscategorieën. Laat dit nu juist een
van onze aanbevelingen zijn die we steeds herhaald
hebben.
Medewerkers die elkaars beroep kennen, voelen
elkaars noden ook beter aan. Het creëren van
automatismen vraagt een persoonlijke benadering.
Reken en vertrouw op de beroepskennis van de
mensen op het terrein. Zij weten beter dan wie ook
hoe treinen stipter kunnen rijden.Maar beperk het
niet tot medewerkers van de NMBS. Ook de
medewerkers van Infrabel spelen een hoofdrol.
Dit is geen nostalgie naar een eengemaakte
spoorweg, het is simpelweg spoorwegkunde.
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NMBS

NATIONALE
WERKGROEP
TREINBESTURING
Op 30 november 2021 organiseerde ACOD
Spoor-CGSP Cheminots een nationale
werkgroep gewijd aan de Treinbesturing. Daarop
konden alle grieven aan bod komen, die we dan
kunnen meenemen naar de paritaire
subcommissie, om er zo oplossingen voor te
vinden. We overlopen de belangrijkste van de
vele problemen die zich voordoen.

-

De tijden van het begin en het einde van de
dienst moeten worden aangepast. We stellen
namelijk vast dat het begin van de dienst bij
de begeleiders 20 minuten in beslag neemt.

-

Er worden problemen vastgesteld met
synchronisatie, 3G en wifi. Het aangeboden
toestel is verouderd en bijgevolg niet
voldoende krachtig. Om goed werk te kunnen
leveren, is degelijk materiaal nodig.

-

Bij het synchroniseren van de tablet en de
smartphone duiken verschillende bugs op.

-

Er zijn grote problemen met het klassement
dat wordt getoond in APS bij verlofaanvragen.
Het ontbreekt hier aan transparantie en de
situatie die wordt getoond in APS stemt niet
overeen met de realiteit. Bovendien, wanneer
het verlof wordt geweigerd, heeft de
bestuurder geen toegang meer tot zijn
klassement.

-

Het is niet mogelijk een specifiek type verlof
aan te vragen op de E-Drive (vb. sociale
promotie, VA, syndicaal verlof ...). Je moet
telkens de planner opbellen om dat te
verduidelijken.

-

Op de tablet kun je niet gemakkelijk de
toestand van CX/RX/KD/VV verifiëren.

Nieuwe organisatie: analyse
In het District Zuid-West zullen de teamleaders
vanaf januari 2022 blijkbaar niet meer
verantwoordelijk zijn voor bestuurders van een en
dezelfde reeks, maar voor bestuurders die verdeeld
zijn over verschillende reeksen. Het argument van
de manager driver is de polyvalentie. Na toetsing zal
die manier van organiseren niet worden ingevoerd in
het district Zuid-Oost.
Verwerkingstijd van de E-Drive in de prestatietijd
-

De verwerkingstijd van de E-Drive moet in
aanmerking worden genomen in bericht 44.

-

De duurtijden die zijn opgenomen in bericht 44
worden niet vaak genoeg gerespecteerd (vb.
in de overgrote meerderheid van de gevallen
wordt de aflossingstijd niet gerespecteerd).

-

De boomstructuur van de E-Drive is extreem
slecht ontworpen, waardoor de
verwerkingstijd langer is.

Afbeelding van Erich Westendarp via Pixabay

Lees verder p.6
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-

We constateren een probleem wat bij de
geïnformatiseerde TC286. Wanneer
bestuurders elkaar aflossen en er zich een
informatica bug voordoet, wat zeer vaak
gebeurt, heeft de aflossende bestuurder
tijdens de rit geen informatie over de
gewijzigde samenstelling van de trein.

-

We zien ook dat APS in de lijst met toe te
kennen verlofdagen geen rekening houdt met
deeltijdse dagen.

-

Volgens ons is de bestuurder door de
digitalisering (E-DRIVE) veel te veel bezig met
het scherm van zijn tablet in de plaats van met
zijn werk. Gezien de verscheidene genoteerde
problemen, vroeg ACOD Spoor een
werkgroep op te richten waarin ook technici
aanwezig zijn, zodat zij verslag kunnen
uitbrengen over de vastgestelde problemen.
Dit gebeurde op de nationale paritaire
subcommissie van 1 december 2021.

Concept Eco-Driver en welzijn op het werk
-

Instructeurs in sommige depots laten de CA
van de personeelsleden variëren in functie van
hun manier van rijden. (Vb. sneller of trager
rijden dan de opgelegde snelheid). Na
verificatie blijkt dat op sommige baanvakken
de opgelegde snelheid hoger ligt dan de
toegelaten snelheid, waardoor de bestuurder
kan worden misleid (Noord-Zuid-verbinding).

-

Bij de uitwerking van het dossier Herwaardering moesten opleidingen over EcoDriving worden ingevoerd. Tot van- daag is dit
nog niet gebeurd. De ACOD zal tussenkomen
op de Nationale Raad van de Opleidingen
(NRO).

-

Ondanks de plannen uit het dossier Herwaardering, werd nog geen enkele maatregel
voor de eindeloopbaan ingevoerd.

-

Sommige depots gebruiken de nota Philips,
met name de vermindering van het interval
tussen twee prestaties tot acht uur. Wij zijn
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van mening dat die nota volledig indruist
tegen ARPS 541 en de regelgeving die een
minimaal interval van elf uur oplegt.
Werklast en overuren
-

De werklast in de diensten is te hoog.

-

Er is geen enkele pauze vastgelegd in de
prestaties. Het gebeurt vaak dat treinen en
operationele activiteiten elkaar opvolgen,
waardoor het personeel geen tijd heeft om te
eten.

-

Diensten van ongeveer zes uur bestaan
nauwelijks nog, waardoor een efficiënte
verlaging van het uurgemiddelde van de
reeksen niet mogelijk is.

-

Gezien de opeenstapeling van overuren en
CX/RX, spreekt het voor zich dat het aantal
VTE waarin wordt voorzien onvoldoende is.
De berekening van het kader houdt geen
rekening met het soms zeer hoge aantal
diensten buiten reeks, BNX, speciale treinen,
extra treinen...

-

-

Er zijn steeds meer bestuurders in reserve
tijdens de vakantieperiodes (RCV), waardoor
geen maximaal aantal verlof- dagen kan
worden toegekend.

-

De werktijd van deeltijdse personeels- leden is
niet aangepast om overuren te vermijden. Het
gevolg daarvan is dat ze niet alleen een
toelage krijgen van de RVA, maar ook extra
loon en de uitbetaling van hun gepresteerde
uren. Die personeelsleden krijgen dus een
hogere vergoeding dan het personeel in een
normaal stelsel.

-

Er zijn te vaak fouten of slecht beheer in de
planning. Is er überhaupt voldoende personeel
om kwalitatief werk te verrichten?
Lees verder p.7
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Er worden communicatieproblemen
vastgesteld bij de OCC. Een vergadering
hierover vond plaats op 22 december 2021.

Carrièreperspectieven
-

7

Bestuurders moeten de graad van eerste
treinbestuurder kunnen behalen, ofwel door
middel van een examen, ofwel na een bepaald
aantal jaren dienst (20, 25 jaar?). In ieder geval
moet aandacht worden besteed aan de
omstandigheden waarin het examen wordt
georganiseerd om te vermijden dat slechts
een klein aantal bestuurders slaagt.
Er is niet voldoende transparantie over het
interne werkgelegenheidsaanbod (NMBS, HR
Rail, Infrabel). Het is namelijk zeer moeilijk om
de jobaanbiedingen van de verschillende
entiteiten te raadplegen op een en hetzelfde
platform.

onderhouden. Bovendien zijn er meer
opleidingsdagen in de ene TCT dan in de
andere.
Varia
-

Problemen vastgesteld bij de bestellingen en/
of leveringen van vesten (lange wachttijden).

-

Nieuwe reglementering voor de schroefkoppeling. Bericht 44 moet dus worden
aangepast.

-

Er is een probleem met de ziektemeldingen.
Het gebeurt geregeld dat de arts van Securex
het zieke personeelslid bezoekt nog voor het
personeelslid naar zijn eigen arts kan gaan.

-

Wat gebeurt er als het personeelslid nog 1/2
VV over heeft (wat bijvoorbeeld kan gebeuren
voor personeel met toegang tot de 4/5
corona)?

-

Recht op deconnectie: de bestuurders zouden
graag lockers hebben om hun tablet in te
leggen en op te laden. Zo zouden ze hun
tablet niet mee naar huis hoeven te nemen.

Evaluatie van de bestuurders: analyse
-

-

Als de teamleader niet alle controle- punten
van de bestuurder heeft kunnen controleren
op 31 december, dan moet de bestuurder zich
voorbereiden op een examen over specifieke
beroepskennis.
Ontvangen de instructeurs feedback over de
vragen die bestuurders over de E- Drive
krijgen?

Opleiding en onderhouden van talenkennis
-

-

Sommige bestuurders hebben de stap gezet
om het Selor-examen af te leg- gen en ervoor
te slagen. Die inspanning wordt echter niet
beloond. Het zou belangrijk zijn om de Selorkennis ook te laten gelden op de loonfiche van
de bestuurder.
De geplande dagen taalopleiding zijn
onvoldoende om de kennis optimaal te

Tot zover de samenvatting van onze werkgroep.
Er werd uitgebreid van gedachten gewisseld en
geanalyseerd. Omdat een dag niet volstond om
de vele problemen die zich voordoen bij de
besturing aan te kaarten, bekijken we of we in de
toekomst twee werkgroepen per jaar kunnen
organiseren. We zullen ook bezoeken aan de
depots organiseren om te overleggen met het
personeel.
Zoals aangehaald tijdens de werkgroep, heeft
ACOD Spoor-CGSP Cheminots gevraagd aan de
nationale paritaire subcommissie van 1
december 2021 om de middelen die ter
beschikking worden gesteld aan het rijdend
personeel (tablet, gsm, materiaal...) te evalueren.
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werd de ‘gezondheidsindex’ geïntroduceerd, waarbij
schadelijke producten uit de korf werden geweerd,
zoals tabak, alcohol en brandstof. Het indexcijfer
wordt ook steeds op de laatste drie maanden
berekend. In sommige sectoren is de automatische
indexering al meer dan een eeuw oud.
Wat zijn de voordelen?
• Het is een economische schokdemper die toelaat
beter een crisis te overleven. Wanneer de prijzen
stijgen, stijgen de lonen dus automatisch mee, zonder
dat daarvoor onderhandeld moet worden. De
indexering is universeel, voor lonen en uitkeringen,
ongeacht sector of onderneming.
• Het bevordert de sociale vrede, omdat zonder
automatische loonindexering keer op keer een sociaal
conflict zou kunnen ontstaan wanneer de prijzen de
hoogte in gaan. Loononderhandelingen tussen
werknemer en werkgever gaan dan nog uitsluitend
over reële loonsverhogingen, die bovenop de
indexering komen.
• Eigen aan het Belgische systeem (met een
grenswaarde, een zogenaamde spilindex die kan
verschillen van sector tot sector) is dat indexeringen
zijn gespreid. Dit vermijdt economische schokken die
zich zouden voordoen als alle lonen en uitkeringen op
hetzelfde moment stijgen. De bescherming van de
koopkracht beschermt het consumptieniveau en dus
ook de economische activiteit.

De automatische indexering is de aan- passing
van lonen en uitkeringen aan de toenemende
prijzen of inflatie. We spre- ken over inflatie
wanneer de goederen en diensten die gezinnen
zich aanschaf- fen in prijs stijgen. Dit jaar was er
een aanzienlijke toename van de inflatie in
augustus. Vooral de stijgende energie- prijzen
(gas, elektriciteit) liggen hiervan aan de basis. De
automatische indexering zorgt ervoor dat de
koopkracht van de gezinnen hier niet te sterk
onder te lijden heeft.
Hoe is de korf van producten samengesteld?
De samenstelling gebeurt op basis van het
tweejaarlijks huishoudbudgetonderzoek, dat peilt
naar de uitgaven van de Belgische gezinnen. De
basisregel stelt dat een product dat een duizendste
deel van de totale uitgaven behelst, opgenomen
wordt in de korf. Om het simpel te zeggen: geeft een
gezin een duizendste of 0,1 procent van het
gezinsinkomen uit aan brood, dan wordt brood
opgenomen in de korf.
In 2021 werden vijf zogenaamde ‘getuigen’ aan de
korf toegevoegd: voedingssupplementen, dakkoffers,
computermuizen, toetsenborden, psycholoogbezoek.
Twee getuigen verdwenen: gps-toestellen en
katoenen zakdoeken.
Hoe lang bestaat het systeem als zoals we het nu
kennen?
Het indexmechanisme heeft sinds de invoering in
1920 al heel wat hervormingen ondergaan. In 1994

• Het systeem garandeert solidariteit tussen sterke en
minder sterke sectoren en tussen actieven en
inactieven.
Wordt je loon elk jaar geïndexeerd?
Neen. Dit hangt echt af van de inflatie
en dus de prijsstijgingen, meer bepaald van het
gezondheidsindexcijfer. Daarbovenop zijn er nog wat
verschillen in de werking van de index over de
sectoren heen. Zo kent de openbare sector ook een
loonsverhoging indien de spilindex wordt
overschreden – een drempelwaarde op basis van de
berekening van de consumptieprijzen zonder tabak,
alcohol, benzine en diesel. Ook werkloosheidsuitkeringen, pensioenen, kinderbijslagen en dergelijke
ondergaan dan een verhoging.
Worden alle lonen op hetzelfde moment
geïndexeerd?
Neen, zoals hierboven vermeld, verschilt dit van
sector tot sector. Sommige sectoren worden op een
bepaald moment, vastgelegd in een cao,
geïndexeerd. In de voedingsindustrie is dat
bijvoorbeeld altijd in januari. Voor de schoonmaak
(PC 121) is dat op 1 januari en op 1 juli. In andere
sectoren, bijvoorbeeld voor ambtenarenlonen en
sociale uitkeringen, gebeurt de indexering wanneer
het prijspeil de spilindex overschrijdt. Dit jaar worden
sociale uitkeringen en ambtenarenlonen respectievelijk in september en oktober geïndexeerd.
Hoeveel bedraagt de indexering?
Dat hangt weer van de inflatie af en specifiek van de
gezondheidsindex. Het bedrag is niet altijd gelijk.
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Ken Uw Spoorweggeschiedenis

DE KUS-VRAAG!
De Kas van de sociale solidariteit
voorziet vanaf 1 februari een
tegemoetkoming bij de aankoop van
zelftesten dankzij sociaal overleg.

Hoeveel zullen rechthebbenden zonder verhoogde tegemoetkoming betalen voor een zelftest?

a) 2 euro
b) 4 euro
c) 6 euro

Wat was het juiste
antwoord op de
vorige KUS-vraag?
Er is een nieuwe rechtstreekse en snellere
treinverbinding tussen twee gezellige steden.
Welke steden?
Antwerpen - Ieper
Hasselt - Dendermonde
Antwerpen - Hasselt
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Stuur je antwoord op volgend adres
deklapper@acod.be met als onderwerp
van je mail: KUS-antwoord. Ten laatste
op 14 februari 2022.
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!

En de
winnaar
is?
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 Wouter Moerman uit als
winnaar.
Gefeliciteerd!

Het juiste
antwoord is (c

a)
b)
c)

9
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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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