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DE
KLAPPER

VERDER IN DIT NUMMER  
ETF & ITF ROEPEN OP TOT STAAKT-HET-VUREN, 
PERSONEELSBEHOEFTEN, BNX-SAGA, DIRECT AWARD, 
GEDRAGSCODES, KUS-VRAAG…

ACTIE 

ACOD SPOOR/CGSP CHEMINOTS 
BRENGT EEN BEZOEK 

AAN HET KABINET VAN DE 
MINISTER VAN MOBILITEIT!



 
“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”! 

In Saoedi-Arabië hebben 30.000 Saoedische 
vrouwen zich aangemeld voor 30 posten van 
treinbestuurder. Dit beroep was voordien niet 
toegankelijk voor vrouwen.  De aanwervingen 
gebeuren in functie van de hogesnelheidstrein 
Haramain die tussen Mekka en Medina rijdt.  

Reeds 14.000 vrouwelijke kandidaten hebben de 
eerste fase van het wervingstraject afgelegd. De 
kandidates - met een leeftijd tussen 22 en 30 jaar -  
zullen voor het einde van het jaar inzetbaar zijn na 
een opleidingsperiode van minder dan een jaar.  

Tot voor kort konden Saoedische vrouwen enkel 
postuleren voor een job in het onderwijs of in de 
medische sector. Tot 2018 mochten vrouwen ook 
niet autorijden.  

Bron: Railtech.com 

Transportvakbonden roepen op 
tot onmiddellijk staakt-het-vuren 
en terugtrekking van het 
Russisch leger uit Oekraïne 

De International Transport Workers' Federation 
(ITF) en de European Transport Workers' 
Federation (ETF) roepen op tot een onmiddellijk 
staakt-het-vuren bij de vijandelijkheden, voor 
terugkeer van het conflict naar diplomatiek 
niveau en voor eerbiediging van de interna-
tionale mensenrechten en het humanitair recht, 
in navolging van de militaire escalatie in 
Oekraïne. 

Al onze gedachten zijn bij de mensen van Oekraïne. 
De harten en geesten van transportarbeiders over 
de hele wereld wegen zwaar als we getuige zijn van 
het uitbreken van oorlog. We staan naast de 
wereldwijde arbeidersbeweging en de internationale 
gemeenschap bij het veroordelen van de oorlog, en 
roepen alle partijen op om zich strikt te houden aan 
de internationale humanitaire en mensenrechten-
wetgeving. Dit conflict moet nu stoppen.


We weten dat vooral transportmedewerkers worden 
bedreigd. We hebben bevestigde en onbevestigde 
berichten ontvangen over militaire aanvallen op 
transportinfrastructuur, de wijziging van de controle 
over luchthavens en spoorwegen en de sluiting van 
het luchtruim en de havens.


We zijn solidair met de bevolking van Oekraïne, 
Rusland en de buurlanden die oproepen tot vrede, 
dialoog en diplomatie. We staan in contact met onze 
filialen en zullen alles doen wat nodig is om hun 
leden en hun families te helpen beschermen en 
ondersteunen.


De ITF en de ETF steunen de oproepen van VN-
secretaris-generaal António Guterres voor een 
vreedzame regeling van het conflict in Oost-
Oekraïne in overeenstemming met de  akkoorden 
van Minsk .


We hebben dringend leiders van alle kanten nodig 
om terughoudendheid en diplomatie te tonen en het 
conflict dringend te de-escaleren om de bedreiging 
voor het leven en het levensonderhoud van burgers 
tot een minimum te beperken.


Verdere escalatie zou niet alleen leiden tot massaal 
verlies van mensenlevens en ontheemding, maar 
zou ook het levensonderhoud van transport-
arbeiders in de hele regio verwoesten en nog meer 
schade aanrichten aan de al onder druk staande 
toeleveringsketens.


Alle partijen, met inbegrip van Rusland en 
Oekraïne, alsook in heel Europa en de NAVO-
staten, moeten alles doen wat in hun vermogen 
ligt om de spanningen te de-escaleren en een 
vreedzaam, diplomatiek einde aan deze crisis te 
zoeken, en niet te beginnen aan wat misschien 
wel de meest verwoestende oorlog sinds het 
begin van de eeuw', zoals VN-secretaris-
generaal António Guterres zei.
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De voorbije maanden namen we vooral de 
verantwoordelijkheid van pompiers op om erger te 
voorkomen. Ondertussen wordt er volop 
aangeworven en vliegen de jobaanbiedingen je om de 
oren in treinen en stations, zowel voor de NMBS als 
voor Infrabel. Maar de ‘war on talent’ is een realiteit, 
alle bedrijven zijn volop op zoek naar werkkrachten. 
Voor 150 jobaanbiedingen zijn er 100 werkzoekenden.

 

Het is niet alleen geen sinecure om sollicitanten te 
vinden, ze moeten ook nog beschikken over de 
gepaste competenties en opgeleid worden. De 
opleidingscentra zitten ondertussen stampvol en de 
opleiders beleven drukke tijden. Chapeau daarvoor. 


Daarom ook mogen de huidige inspanningen niet 
afgezwakt worden en moet er proactief voortgewerkt 
worden. We worden immers meer dan vroeger 
geconfronteerd met mensen die - om diverse redenen 
- andere oorden opzoeken. Er moet ook rekening 
gehouden worden met de realiteit dat niet iedereen 
zijn of haar opleiding afrondt met een positief 
resultaat. De huidige generatie is bovendien niet meer 
zo honkvast dan die van pakweg 20 jaar geleden.

 

Ook de vakbond en het personeel hebben er alle 
belang bij dat goede kandidaten hun weg vinden naar 
de Belgische spoorwegen zodat het personeelstekort 
opgelost geraakt. Daarnaast is het ook noodzakelijk 
dat de nieuwe spoormensen onze syndicale kracht 
vergroten door zich aan te sluiten bij onze vakbond. 


Elk nieuw lidmaatschap versterkt en bestendigt onze 
representativiteit, waardoor we verder kunnen 
bouwen aan de sociale en professionele zekerheid 

van alle spoorwegcollega’s. Ons statuut staat er, niet 
toevallig, nog steeds. Een grote achterban betekent 
slagkracht in het debat met de werkgever, zeker 
wanneer het aankomt op de krachtsverhoudingen bij 
een sociaal conflict. 


Onze aanpak om tot onderhandelde oplossingen te 
komen, kan immers vooraf versterkt worden door 
acties. Niettemin is het onze prioritaire doelstelling om 
op een constructieve manier aan syndicalisme te 
doen. Er is al genoeg populisme en polarisatie in onze 
samenleving.

 

Onze militanten en secretarissen zetten zich dagelijks 
met hart en ziel in om alle leden bij te staan. Het 
persoonlijk dienstbetoon is een van de meest 
zichtbare syndicale activiteiten, terwijl de collectieve 
onderhandelingen en syndicale werkzaamheden in de 
comités - ten gunste van velen - vaak onderbelicht 
blijven. 


Weet in elk geval dat er steeds een helpende hand is 
in je loopbaan. Iedereen staat wel eens voor een 
belangrijke ‘wisselstraat’ in zijn of haar loopbaan.


In die wisselstraat is er een belangrijke uitdaging voor 
ons: sociaal geëngageerde mensen vinden die zich 
syndicaal willen inzetten voor de collega’s, waar dan 
ook. Ook wij zijn dus volop nieuwe militanten en 
afgevaardigden aan het werven. 


Lees verder p. 4 
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BELGISCHE SPOORWEGEN  

PERSONEELSBEHOEFTEN 
SPOOR IN ZICHT 

De Belgische spoorwegen lijden geen schipbreuk, ze bevinden zich 
echter wel in woelig water op personeelsvlak. In moeilijke 
omstandigheden werd na intens sociaal overleg een pragmatische 
oplossing gevonden voor het debacle van de achterstallige dagen 
bij de NMBS. Er is land - spoor - in zicht. 



 

BELGISCHE SPOORWEGEN  

ACOD SPOOR/CGSP CHEMINOTS 
VOERT ACTIE 

We beseffen maar al te goed dat niet iedereen zich 
hiervoor geroepen voelt of misschien koudwatervrees 
heeft om de stap te zetten naar de vakbond. Maar 
wees ervan overtuigd dat jij het verschil kan maken! 
De vakbond heeft nood aan mensen die zich willen 
engageren om de werkomstandigheden en de 
arbeidsvoorwaarden te verbeteren.

 

De Belgische spoorwegen zijn een huis met vele 
kamers. Om een zicht te hebben op alle kamers is het 
voor de vakbond noodzakelijk om te beschikken over 
mensen die ons kunnen informeren, onze syndicale 
boodschap uitdragen en in de bres springen waar 
nodig. 


Solidariteit en verbondenheid op de werkvloer is een 
werk van syndicale generaties. De coronapandemie 
en de overstromingen van vorig jaar hebben ons 
alvast geleerd dat solidariteit niet alleen een goed is 

dat gekoesterd moet worden, maar vooral een 
uitdaging waaraan dagelijks moet gewerkt worden.

 

Om treinen te laten rijden is er samenwerking nodig 
tussen vele mensen. Die samenwerking is nu net de 
corebusiness waarin we als vakbond sterk zijn. 


Mensen verbinden door hen fysiek samen te brengen 
maar ook door hen samenhorigheid te laten beleven. 
Want als er nu één zaak is die door de 
coronapandemie werd blootgelegd, is het dat mensen 
nood hebben aan een sociaal leven. 


Volgens voorzichtige prognoses zullen we de 
komende maanden eindelijk opnieuw fysiek kunnen 
samenkomen, niet alleen om te genieten van het 
leven maar ook om onze syndicale samenkomsten te 
reactiveren. Gelukkig maar!
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Op maandag 21 februari heeft ACOD SPOOR/
CGSP CHEMINOTS actiegevoerd aan het kabinet 
van minister Gilkinet voor betere werkomstan-
digheden en een betere financiering van de 
Belgische Spoorwegen. 

KORT 
ACOD SPOOR/CGSP CHEMINOTS brengt met 
een delegatie militanten een bezoek aan het 
kabinet van minister Gilkinet. 
We brengen de duidelijke boodschap dat het 
zo niet verder kan en eisen concrete acties. 
De ambitieuze plannen van minister Gilkinet 
kunnen enkel gepaard gaan met investeringen 
in het personeel. 
Reizigers hebben recht op een échte openbare 
dienst. Bijkomende besparingen zijn 
onrealistisch en contradictorisch met de 
spoorwegvisie 2040 van de minister! 

Onze boodschap 

Het spoorwegpersoneel heeft de voorbije jaren niet 
alleen de productiviteit verhoogd met minder 
medewerkers maar bovendien in volle pandemie het 
openbaar treinvervoer verzekerd. De afgelopen 5 jaar 
is het aantal personeelsleden gedaald van 31834 op 
1/01/2017 naar 28328 op 1/02/2022 (= 3506 
personeelsleden minder).


De afgelopen jaren werden de Belgische spoorwegen 
als budgettaire pasmunt misbruikt.


De investeringsbeloften werden in werkelijkheid 
besparingen. Ter herinnering: tussen 2015 en 2020 

zijn de dotaties met zo’n 3 miljard verminderd 
(regering De Wever-Michel)!


Lees verder p. 5 
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De huidige minister van Mobiliteit, mijnheer Gilkinet, 
heeft recentelijk mooie vooruitzichten vooropgesteld 
via zijn spoorvisie 2040. Er wordt echter geen 
duidelijkheid gegeven met betrekking tot het 
financieel plaatje.


Vandaag kennen we de reële financiële middelen die 
worden toegekend aan de NMBS en Infrabel. Het 
gaat om 250 miljoen euro voor de volledige 
ambtstermijn, als volgt verdeeld: 180 miljoen voor de 
sector “Goederen”, 42 miljoen voor Infrabel voor de 
voltooiing van de werken (2029, Brussel-Luxemburg) 
en 28 miljoen aan de NMBS om de toegankelijkheid 
van de stations te verbeteren. Dit laatste is 
buitengewoon opvallend gezien niet alleen de NMBS 
verantwoordelijk is voor de perrons, maar ook 
Infrabel. Infrabel heeft echter geen budget voorzien 
voor deze werken die in totaal 50 miljoen euro zullen 
bedragen. De splitsing van de Belgische 
spoorwegen…


Nog erger is dat de regering heeft beslist om € 94 
miljoen te besparen op de exploitatiedotatie van 
Infrabel. De NMBS noteerde eind 2021 een tekort 
van zo’n € 120 miljoen en de stijging van de 

energieprijzen zouden daar nog eens zo’n € 30 
miljoen aan toevoegen.


Onze analyse is snel gemaakt. Dit beleid zal leiden 
tot:


Hogere schuld ten laste van NMBS en Infrabel

Vermindering van het aanbod aan de reizigers

Besparingen mbt het personeel (aanwervingen)

Uitstel van onderhoudswerken


 

Onze eisen 

Dat de beheersovereenkomsten, die op dit 
moment worden onderhandeld, een concreet 
financieel plan bevatten waarin rekening wordt 
gehouden met de werkomstandigheden van het 
spoorwegpersoneel en de aanwerving-  
behoeften.  

Een correcte en passende financiering voor het 
spoor, die het enerzijds mogelijk maakt om de 
huidige behoeften te bevestigen en anderzijds 
duurzame vooruitzichten biedt voor de Belgische 
spoorwegen. 



 

Eind vorig jaar werd op vraag van ACOD SPOOR 
dringend overleg gehouden met NMBS en Infrabel om 
de onhoudbare BNX-toestanden een halt toe te 
roepen. Ten gevolge van de vele onderhoudswerken 
op ons spoornet is het aantal BNX-en de laatste jaren 
spectaculair gestegen. Uitzonderlijke situaties zoals 
covid-19 en de overstromingen van de voorbije zomer 
hebben de situatie alleen maar verergerd. Voor de 
samenstellers van de meer uitdagende quizzen, BNX 
staat voor “Bulletin van Exploitatie, aanpassing van de 
treindienst door werken”. 

KORT 
ACOD SPOOR heeft vorig jaar het BNX-
dossier aangeklaagd 
NMBS en Infrabel hebben afzonderlijke 
en gezamenlijke actieplannen opgestart 
Doelstelling: communicatie naar 
betrokken personeel ten laatste drie 
dagen op voorhand  
Eerste evaluatievergadering werd in 
januari gehouden  
Resultaten zijn op dit moment positief, 
afwachten bij uitzonderlijke 
omstandigheden 
ACOD SPOOR vraagt extra aandacht voor 
verhoogde werkdruk bij de planners 

Er worden niet alleen extra prestaties opgesteld, maar 
ook voorziene prestaties in de reeksen worden aangepast 
met gevolgen voor de persoonlijke en familiale planning 
van het personeel. Dit zorgt bovendien voor extra 
werkdruk voor het personeel. Van treinbestuurders tot 
treinbegeleiders, van planners tot de operatoren Tracks. 
Zowel NMBS als Infrabel erkenden de problemen en 
hebben op het overleg concrete engagementen 
aangegaan. De BNX-en (nieuwe en aangepaste 
prestaties) zullen ten laatste 3 dagen op voorhand 
gecommuniceerd worden aan het personeel. Half januari 
werd er een evaluatievergadering gehouden waaruit we 
kunnen concluderen dat er inspanningen werden gedaan 
- mét succes. 


Zowel de NMBS als Infrabel hebben afzonderlijk en 
gezamenlijk actieplannen opgesteld. Infrabel heeft 
zichzelf een wekelijkse van nabije opvolging van de BNX-

en opgelegd. Last minute wijzigingen werden niet meer 
aanvaard vanaf het moment dat NMBS zelf haar planning 
aan het opstellen was. Hierdoor kon de termijn van drie 
dagen gerespecteerd worden met betrekking tot het 
communiceren van aangepaste prestaties aan het 
personeel. Infrabel heeft ook extra personeel ingezet en 
een aanwervingsprocedure opgestart om haar planningcel 
te versterken. Er is een IT-budget voorzien voor de 
ontwikkeling van beheerstoepassingen. De NMBS heeft 
op haar beurt inspanningen geleverd door zich proactiever 
op te stellen en het aantal aanpassingen op de eerste 
versie van de BNX sterk te beperken. In het 
gemeenschappelijk actieplan wordt de focus gelegd op 
een crisiscel waarvoor Infrabel extra budget vrijmaakt voor 
4 extra medewerkers. De NMBS duidt medewerkers van 
de planning lange termijn hiervoor aan. 


De verschillende actieplannen leggen op dit moment 
positieve statistieken voor. De eerste BNX-versies worden 
tussen de 98 en 100% meer dan 28 dagen voor 
toepassing aan de NMBS bezorgd. De laatste BNX-
versies worden voor 97% meer dan 8 dagen voor 
toepassing aan de NMBS bezorgd. De doorstroming van 
de BNX-en doorheen de verschillende schakels binnen 
NMBS (treinbesturing, treinbegeleiding) verloopt hierdoor 
vlotter waardoor er in januari slechts 1 aangepaste 
prestatie het streefdoel van A-3 (ten laatste drie dagen op 
voorhand) niet haalde. Er dient wel rekening gehouden te 
worden met het feit dat het BNX-team nog niet 
geconfronteerd werd met een zware periode.


ACOD SPOOR is verheugd met de progressieve 
beterschap van de BNX-verwerking maar heeft tijdens 
de evaluatievergadering wel haar bezorgdheid geuit 
over de extra werklast voor de planners. We vragen 
dan ook bijkomende inspanningen om de werklast 
van de planners te milderen wat bovendien zal leiden 
tot een betere beheersing van de BNX-en in tijden van 
verhoogde werkzaamheden op het spoor. Het spreekt 
voor zich dat we dit dossier van nabij blijven opvolgen.  
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NMBS - INFRABEL 

BNX-SAGA 
EINDELIJK OP 
HET GOEDE 
SPOOR !?  



 

 

We mogen dan wel in de 21ste eeuw rondlopen, 
nog te vaak worden we geconfronteerd met 
wantoestanden op de arbeidsmarkt die de trieste 
vergelijking met 19de-eeuwse toestanden 
moeiteloos doorstaan. Iedereen die wat verder 
kijkt dan de kerktoren en het mondiale nieuws 
volgt, weet dat menswaardige arbeidsvoor-
waarden niet vanzelfsprekend zijn. Het gebeurt 
zelfs in onze eigen straten, waar kinderen 
ingezet worden om pakjes aan de deur te 
leveren. 

KORT 
NMBS en Infrabel bakenen het werkterrein 
van de leveranciers af met gedragscodes. 
Er worden eisen gesteld in functie van 
arbeidsvoorwaarden en 
werkomstandigheden van de werknemers 
van de leveranciers. 
Er wordt een ecologisch en duurzaam 
engagement geëist. 

De NMBS en Infrabel dragen als essentiële spelers 
in de nationale mobiliteit een belangrijke 
verantwoordelijkheid. Beide entiteiten hebben in hun 
streven naar een duurzame maatschappelijke 
ontwikkeling gedragscodes opgesteld voor hun 
leveranciers. 


De gedragscode van Infrabel geldt bovendien ook 
voor de aannemers. De NMBS gaat nog een stap 
verder en heeft in 2015 met andere Europese 
spoorwegmaatschappijen (SNCF, NS, DB, ÖBB…) 

en bedrijven uit de spoorwegsector (Bombardier, 
Alstom, Siemens…) ‘Railsponsible’ opgericht. 


Railsponsible ijvert voor een wereldwijde 
spoorwegindustrie waar alle partners voorrang 
geven aan goede en verantwoorde ethische, sociale, 
milieu- en commerciële praktijken.

 

De gedragscodes van NMBS en Infrabel zijn qua 
inhoud gelijklopend. Beide entiteiten verwijzen naar 
het in acht nemen van de beginselen van de 
Conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie 
en de Rechten van de Mens. 


We sommen enkele voorbeelden op die 
onaanvaardbaar zijn: dwangarbeid en kinderarbeid, 
excessieve werktijden en niet-naleving van 
minimumlonen, discriminatie en wrede of 
onmenselijke behandeling. 


Wat bijvoorbeeld wel opgelegd wordt: eerbiediging 
van de vrijheid van vereniging en het recht op 
collectieve onderhandelingen (syndicale activiteiten) 
en naleving van de geldende wetten inzake 
vergoedingen en arbeidsduur. 


Ook elke vorm van corruptie (afpersing, omkoping) 
moet door de partners van NMBS en Infrabel 
bestreden en veroordeeld worden. Leveranciers 
mogen bijvoorbeeld geen geschenken geven aan 
personeelsleden van de NMBS of Infrabel.

 

Ook uitdrukkelijk vermeld is het noodzakelijk 
ecologisch en duurzaam engagement van de 
leveranciers en aannemers. De gedragscode van 
Infrabel stelt bovendien dat de gedragscode ook 
geldt voor de onderaannemers van de aannemers.

 

De Europese Transportvakbond ETF heeft de 
voorbije jaren fel ingezet op Fair Transport. Als 
spoorvakbond en werkend lid van ETF hebben we 
deze acties hard ondersteund.  Onze buitenlandse 
collega’s worden immers geconfronteerd met 
bedenkelijke toestanden in een meer en meer 
geliberaliseerde en geprivatiseerde spoorwegwereld.

 

We juichen dit engagement van de NMBS en 
Infrabel dan ook toe. Op het strategische 
bedrijfscomité van de NMBS hebben we alvast 
de vraag gesteld of de gedragscode ook geldt 
voor de concessiehouders. Het nieuws dat bpost 
haar Press Shops en Relay-winkels heeft 
verkocht aan een gokbedrijf roept bij ons 
ethische vragen op. Een gokkantoor hoort niet 
thuis in het station. 

Bronnen:


Railsponsible: https://www.railsponsible.org

NMBS: https://www.belgiantrain.be/nl/3rd-party-
services/supplier/b-pi-home/sustainable-
procurement

Infrabel: https://infrabel.be/nl/leveranciers-
aannemers 
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NMBS - INFRABEL 

NMBS EN INFRABEL 
MAKEN WERK VAN 
GEDRAGSCODES VOOR 
HUN LEVERANCIERS
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De door de huidige regering toegewezen ‘Direct 
Award’ van 10 jaar openbare dienstcontract aan 
de NMBS werd door Europa gepubliceerd. Dit is 
- indirect - een eerste goede stap in de richting 
van het behoud van de Belgische spoorwegen 
als een openbare dienst.  

We spreken hier bewust over de Belgische 
spoorwegen, want dit is eveneens van belang 
voor het personeel van Infrabel en HR Rail in het 
licht van de sociale cohesie die we vandaag 
kennen dankzij het Statuut, Railcare (kas sociale 
solidariteit, geneeskundige verzorging, 
vergoedingen) en onze sociale en professionele 
verworvenheden. 

KORT 
NMBS wordt een Direct Award van 10 
jaar openbare dienstcontract toegekend. 
De DirectAward is een belangrijke stap 
in functie van een échte openbare dienst 
en behoud sociale cohesie Belgische 
spoorwegen. 
Alertheid blijft echter de boodschap! 
Liberalisering en privatisering blijven 
valkuilen. 

Weet zeker dat een geprivatiseerde 
spoorwegmaatschappij ongetwijfeld een strikter 
beleid voert met betrekking tot bijvoorbeeld het 
toekennen van de verkeersvoordelen - zeker ten 
opzichte van een ander spoorbedrijf (Infrabel) - en 
de sociale verworvenheden die je maandelijks kunt 
terugvinden in Het Spoor. 


Denk vooral ook aan onze baremaverloning (geen 
loonverschil tussen man en vrouw), de 
arbeidsvoorwaarden en wat ook zeer belangrijk is, 
de sociale voordelen voor de gepensioneerde 
spoorwegcollega’s (verkeersvoordelen, gratis 
hospitalisatieverzekering, medische 
tegemoetkomingen, familiale ondersteuning…). 


Vergeet bovendien niet dat de sociale 
verworvenheden verkregen worden door overleg 
met de erkende vakbonden die als grootste deze 
verantwoordelijkheid opnemen. Uw lidmaatschap 
brengt meer op dan een syndicale premie…

 

De Direct Award zal in 2033 een vervolg kennen. 
Het is dus van belang dat we ons hierop al 
voorbereiden. Beter voorkomen dan genezen, is een 
aloude wijsheid. 


Lees verder p. 9 
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BELGISCHE 
SPOORWEGEN 

DE ‘DIRECT 
AWARD’ IS 

ER, WAT 
VOLGT? 



 

Onze verantwoordelijkheid blijft immers niet beperkt 
tot onze eigen generatie. 


De door Europa opgelegde voorwaarden zijn onder 
meer: betere stiptheid en dienstverlening aan de 
reizigers. Wij als vakbond vinden dit ook een must. 


Dit vraagt echter wel maximale investeringen in 
materieel, infrastructuur én personeel. De 
voornaamste doelstelling is een toegankelijk 
openbaar vervoer, zowel qua kostprijs van een 
vervoerbewijs als qua mobiliteit voor andersvaliden 
en voor mensen die in niet stedelijke gebieden 
wonen. 


Een dergelijke langetermijnvisie wordt helaas niet 
door de liberale en nationalistische doctrines van 
bepaalde politieke partijen - en aanverwanten - in 
dit land gedragen. Ook het klimaat lijdt onder de 
kortzichtigheid van deze ideologieën en laat dit 
meer dan ooit confronterend blijken. In dit conflict 
moet de mens steeds meer het onderspit delven.

 

De neoliberalen blijven hun pijlen - of eerder 
kernkoppen - richten op de Belgische spoorwegen. 
De energiecrisis is hen blijkbaar ontgaan. De 
Belgische overheid is volledig afhankelijk van 
buitenlandse overheden wanneer het gaat over 
energie. De Belgische (Vlaamse) neoliberaal ziet 
geen probleem in de uitverkoop van 
basisvoorzieningen aan buitenlandse overheden. De 
grootste energieleveranciers in België zijn mede in 
handen van de Franse overheid.

 

In Engeland zijn voorname private spooroperatoren 
in handen van Deutsche Bahn, een Duits 
overheidsbedrijf. De gevolgen hiervan zijn alom 
bekend. De Britse belastingbetaler betaalt vandaag 
veel meer voor een treinabonnement dan vroeger en 
er vloeit bovendien meer belastinggeld naar private 

spooroperatoren via subsidies dan in de tijd van 
British Rail. 


De Britse premier en neoliberaal Boris Johnson 
moest tijdens de lockdown treinverbindingen 
nationaliseren om spoorvervoer te kunnen 
aanbieden aan de mensen die essentieel waren 
voor de operationele activiteiten en de 
zorgverlening. De private spooroperatoren wilden 
zich niet engageren wegens verlieslatende activiteit. 


In België hebben onze spoorwegen een aangepast 
en maximaal treinaanbod gegarandeerd. Op advies 
van de virologen werden de treinsamenstellingen 
zelfs zo groot mogelijk gemaakt. ‘No questions 
asked.’ Om de woorden van Boris Johnson, 
waarmee hij zijn feestjes wou vergoelijken door de 
Brexit en zijn corona-aanpak te parafraseren: ‘Yes, 
Mister Speaker, we can deliver.’

 

Ondanks deze feiten, blijft de Belgische bond van 
bedrijven - die nauw verbonden is met de 
neoliberalen - expliciet pleiten voor een ‘tender’ na 
afloop van de Direct Award in 2033. Hij ijvert volop 
voor het openstellen van het historisch spoorwegnet 
voor private operatoren die in handen zijn van 
buitenlandse overheden, met als ‘usual suspects’ 
de Duitse DB en het Franse Keolis (70 procent 
eigendom van SNCF). Keolis is vandaag al een van 
de grootste pachters van De Lijn. Of hoe de 
politieke marketing van de eigen (Vlaamse) identiteit 
duidelijk ondergeschikt is aan de neoliberale visie 
van diezelfde politici.

 

ACOD Spoor volgt dit dossier op verschillende 
niveaus. Niet alleen binnen de Belgische 
spoorwegen, maar ook in de nationale 
intersectorale overlegraden (ACOD/ABVV) en 
Europees met de Europese transportvakbond 
ETF waarvan ACOD Spoor actief lid is. 

DE KLAPPER ACOD SPOOR EDITIE #45                                                                   28 FEBRUARI 20229

Prof. Paul De Grauwe werkt in Londen en 
weet wat de gevolgen zijn van een 
geprivatiseerde spoorwegen!



Wat was het juiste 
antwoord op de 
vorige 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   


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 Pascal De Pester (NMBS 
B-MS) uit als winnaar.


Gefeliciteerd!


Ken Uw Spoorweggeschiedenis 
DE KUS-VRAAG! 
De huidige regering heeft de NMBS een 
“Direct Award - openbare 
dienstcontract”  toegekend. Voor 
hoeveel jaar? 

a) 15 jaar 
b) 5 jaar 
c) 10 jaar    

Stuur je antwoord op volgend adres 
deklapper@acod.be met als onderwerp 
van je mail: KUS-antwoord. Ten laatste 
op 14 maart 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! 

  

Het juiste  
antwoord is (a
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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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