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De onderhandelingen voor een Protocol 
van Sociaal Akkoord werden op donderdag 
3 juni afgerond.  

De CEO’s hebben voorafgaand de 
besprekingen de financiële context geschetst 
en een overzicht gegeven van het huidige 
personeelsbestand.

  

De werkzaamheden gingen door in vijf 
verschillende werkgroepen: interne mobiliteit, 

loopbaanplan en New Reward Plan, 
tewerkstelling en welzijn, organisatie van het 
werk, bespreking synthese-tekst.

 

Op de volgende pagina’s vindt u het integraal 
ontwerp “Protocol van Sociaal Akkoord”.  

We onderstrepen dat dit een ontwerp is en 
dat er nog geen akkoord werd gegeven.  

De volgende dagen worden onze leden 
geïnformeerd en geconsulteerd door onze  
militanten.  

De verschillende gewestelijke instanties 
zullen vervolgens op basis van de reacties 
op het terrein hun visie overmaken op het 
Nationaal Uitvoerend Bureau van ACOD 
Spoor/CGSP Cheminots waar een 
standpunt zal ingenomen worden.  

Voor meer info kunt u zich steeds wenden tot 
onze gewestelijke secretarissen en bestendig 
afgevaardigden (zie pagina 20). 
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De Belgische spoorwegen staan de 
komende jaren voor belangrijke 
uitdagingen. Als publieke aanbieder van 
spoorvervoer vormen de Belgische 
spoorwegen een essentiële schakel in het 
aanbod en de versterking van duurzame 
mobiliteits-oplossingen voor ons land. 

De uitdagingen zijn weliswaar verschillend 
voor Infrabel en voor NMBS, maar hebben als 
gemeenschappelijk kenmerk dat alle 
medewerkers van de betrokken entiteiten 
zullen moeten samenwerken om ze te 
realiseren. 


Deze uitdagingen zijn bovendien essentieel 
voor de continuïteit van de activiteiten van de 
Belgische spoorwegen. Aan deze uitdagingen 
zijn zowel technische, commerciële, 
financiële, sociale als organisatorische 
aspecten verbonden.


De gedelegeerd bestuurders van de entiteiten 
hebben de concrete inhoud van deze 
uitdagingen toegelicht en duiding gegeven bij 
de bijzonder precaire financiële situatie van 
zowel Infrabel als NMBS, meer bepaald als 
gevolg van de COVID-crisis. 


Daarnaast is ook de timing besproken van de 
totstandkoming van de toekomstige 
beheerscontracten (openbaredienstcontract 
voor NMBS en performantiecontract voor 
Infrabel) die eind 2022 – begin 2023 zouden 
moeten worden gefinaliseerd en waarvan de 
inhoud, die op vandaag onbekend is, 
bepalend zal zijn voor de organisatie, 
middelen en prioritering, en dus potentieel 
een impact kan hebben op de werkorganisatie 
binnen de entiteiten.


(Lees verder p. 4)


# CONTEXT

ONTWERP PROTOCOL SOCIAAL AKKOORD

DE KLAPPER ACOD SPOOR EDITIE #38                  8 JUNI 20213



 

Niettegenstaande deze moeilijke context, en in 
het licht van de inzet van het personeel, zijn alle 
partners in het sociaal overleg vragende partij 
om een sociaal akkoord voor de periode 
2021-2022 af te sluiten, rekening houdend met 
de financiële draagkracht van de entiteiten.


Hiermee willen we een positief signaal geven, 
zowel naar de medewerkers van de Belgische 
spoorwegen als naar de publieke opinie en de 
politieke wereld dat de directie én de syndicale 
organisaties samen het arbeidskader uitbouwen 
dat de Belgische spoorwegen versterkt om haar 
mobiliteitsopdracht nu en in de toekomst te 
blijven vervullen. Dit is bovendien ook coherent 
met het regeerakkoord.


Uit onderstaand voorstel van sociaal akkoord 
blijkt dat de tewerkstelling, de aandacht voor de 

operationele activiteiten en het welzijn en de 
ontwikkeling van de medewerkers doorheen hun 
loopbaan bij de Belgische spoorwegen als 
prioritaire punten worden vooropgesteld. 

Zoals elk sociaal akkoord in het verleden geeft 
dit sociaal akkoord een aantal krachtlijnen weer 
die op een later tijdstip verder zullen uitgewerkt 
worden in de geest van de besprekingen.  

Toch werd geprobeerd om zo concreet mogelijke 
voorstellen op tafel te leggen, gekoppeld aan 
een timing.  

Voor de leesbaarheid van de tekst wordt 
hieronder de ‘hij’ vorm gehanteerd. Waar ‘hij’ 
staat kan echter ook ‘zij’ gelezen worden. 

# CONTEXT
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Kwantiatieve en kwalitatieve aspecten 

Op niveau van de Belgische spoorwegen, bedraagt 
het aantal FTE’s op 31 december 2020, 27.579:


NMBS: 17.299

Infrabel: 9.714

HR-Rail: 566


Streefcijfer op het einde van de periode van het 
Sociaal Akkoord (indicatie), 27.672:


NMBS: 17.019

Infrabel: 10.091

HR-Rail: 562


De daling op niveau van NMBS eind 2022 ten 
opzichte van eind 2020 is in essentie te wijten aan 
de organisatie van de schoonmaakactiviteiten bij 
de directies Stations en Technics en de afloop van 
de grote renovatieprogramma’s van oud 
treinmaterieel.


De entiteiten engageren zich ertoe om in functie 
van de uitstroom voldoende proactief de 
overeenkomstige aanwervingsinspanningen te 
doen. 


De focus van de aanwervingen richt zich op het 
aanvullen of op peil brengen van de operationele 
noden op het terrein in functie van de te 
organiseren activiteiten. 


Voor de aanwervingen van de operationele 
spoorberoepen wordt statutaire werving 
vooropgesteld. 


Aldus blijft de verhouding statutaire tewerkstelling 
ten opzichte van niet statutaire tewerkstelling 
nagenoeg gelijk ten opzichte van de huidige 
situatie.


# WERKGELEGENHEID
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Deeltijds statutaire aanwervingen 

De bovenvermelde engagementen inzake aantal 
aanwervingen en de aard ervan gaan ook onder 
meer uit van een soepelere inzet van statutaire 
aanwervingen.


Tot op heden werden enkel voltijdse aanwervingen 
vooropgesteld.


De Belgische spoorwegen wensen per 01 januari 
2022 statutair personeel ook deeltijds te kunnen 
aanwerven en dit volgens de volgende 
modaliteiten:


Halftijds, in 4/5de of 9/10de regime 

Geen gesplitste uurroosters 

Naar analogie met onze interne stelsels van 
deeltijdse arbeid (ARPS 542 – Titel V) 


Toepassing van dezelfde regels:

o Verdeling van arbeidsprestaties: dezelfde 

uurroosters 

o Afwezigheden:


- KD, VV, VZB dringende redenen: 
proportionele vermindering in 
verhouding tot arbeidsstelsel


-CV: proportionele vermindering voor 
prestaties van 8u, geen voor prestaties 
van 7.36u


- Feestdagen: geen compensatie voor 
feestdagen die samenvallen met een 
dag niet-benuttiging


o Bezoldiging in verhouding tot arbeidsduur


# WERKGELEGENHEID
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Modernisering van de interne mobiliteit 

De Belgische spoorwegen wensen alle 
medewerkers, onafhankelijk van de aard van hun 
tewerkstelling, alle mogelijke kansen te bieden op 
een optimale ontwikkeling. Permanente vorming en 
een performant intern mobiliteitsbeleid vormen 
hierbij de hoekstenen van dit ontwikkelingsbeleid.


De huidige regelgeving inzake mobiliteit van het 
personeel zal in deze context geactualiseerd 
worden om beter te beantwoorden aan de realiteit 
en de behoeften van de entiteiten. Dit houdt 
concreet in dat


De regelgeving inzake mutaties op basis van 
anciënniteit blijft behouden voor de rangen 9 tot 
4. 

Voor de rangen 4+ en 3 is, gezien er steeds 
meer specifieke betrekkingen zijn, een ad hoc 
selectieprocedure noodzakelijk om ervoor te 
zorgen dat de juiste persoon op de juiste plaats 
op het juiste moment wordt gezet: de 

regelgeving inzake posten met profiel zal dus 
de voorkeur wegdragen (bericht 8 H-HR 2021). 

De promotiemogelijkheden voor het voltallig 
personeel kunnen garanderen is één van 
bekommernissen van de Belgische 
spoorwegen. Echter, rekening houdend met de 
specifieke tewerkstelling van de rangen 4+ en 
3, zal het gebruik van de selectieproeven 
vervangen worden door de regelgeving inzake 
de posten met profiel. 
 
In deze context worden twee 
begeleidingsmaatregelen voorzien: 

Er zullen oplossingen gezocht worden 
voor de huidige laureaten die nog niet zijn 
aangesteld en dit rekening houdend met 
de geografische voorkeuren en de 
behoeften van elke werkzetel.


(Lees verder p. 8)

# INTERNE MOBILITEIT EN 
ONTWIKKELING VAN DE MEDEWERKERS
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Voor de grote filières zullen de entiteiten 
een bijzondere aandacht besteden aan het 
informeren van hun medewerkers over 
hun carrièremogelijkheden zodat iedere 
medewerker dit kan projecteren op zijn 
professionele toekomst. Hiervoor zal een 
catalogus ter beschikking worden gesteld.


Om in overeenstemming te zijn met de hiervoor 
voorgestelde evoluties zal het principe van 
overplaatsing wegens dienstbelang, zoals het 
momenteel bestaat, niet meer van toepassing 
zijn voor de personeelsleden met een graad van 
rang 4+ of hoger. De desbetreffende 
regelgeving zal herzien worden.  

Wanneer een personeelslid in het geval van het 
afschaffen van de betrekking niet in staat is om 
een nieuwe functie te vinden op basis van de 
prioriteiten voorzien in de regelgeving, wordt in 
een aangepaste begeleiding voorzien teneinde 
het betrokken personeelslid in staat te stellen 
een nieuwe functie binnen de Belgische 
spoorwegen op te nemen.


Er zal aandacht geschonken worden aan de 
verduidelijking en de harmonisatie van de 
procedures : hierdoor zullen die soorten 
proeven die niet meer voldoen aan de 
behoeften worden geschrapt. Het betreft de 
beroepsproeven, de compensatieproeven en de 
externe proeven. Ze zullen door de publieke 
proeven worden vervangen.  

De bijzonderheden van beroepen in bepaalde 
filières zal een splitsing van bepaalde 
transversale graden inhouden (voorbeeld : 
specialiteit gebouwen en kunstwerken), met als 
doel om een specifieke loopbaan te creëren die 
overeenstemt met de realiteit van het werk voor 
de betrokken medewerkers.  

De Belgische spoorwegen zullen een bijzondere 
aandacht schenken aan de opleidingspolitiek 
die de interne mobiliteit moet begeleiden zowel 
voor een horizontale als voor een verticale 
mobiliteit.

# INTERNE MOBILITEIT EN 
ONTWIKKELING VAN DE MEDEWERKERS
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Professionele reconversie (herscholing) 

Zoals hoger vermeld zullen de Belgische 
spoorwegen alles in het werk stellen om via een 
gericht opleidings- en mobiliteitsbeleid de 
medewerkers op een permanente wijze te 
begeleiden.


Toch kan het gebeuren dat een statutaire 
medewerker niet meer in staat is om de 
competenties te verwerven of te behouden die 
nodig zijn voor het uitoefenen van de functie.


Binnen de bestaande regelgeving bestaat voor 
deze uitzonderlijke situatie geen oplossing, hoewel 
die voor zowel het betrokken personeelslid als 
voor de Belgische spoorwegen, wenselijk kan zijn.


Derhalve zal het betrokken personeelslid, wanneer 
het gebrek aan competenties nodig voor de job 
door de hiërarchische chef wordt vastgesteld en 
gemotiveerd in overleg met de HR diensten, in 
professionele reconversie worden geplaatst. De 
HR diensten zullen ten opzichte van de syndicale 
organisaties een periodieke opvolging (kwantitatief 
en kwalitatief) voorzien.


Dit houdt in dat het betrokken personeelslid 
gedurende een periode van maximum één jaar een 
intensieve begeleiding zal krijgen die hem moet 
toelaten een andere functie te vinden die beter 
met zijn competenties overeenstemt. In 
afwachting zal hij een tijdelijke functie toegewezen 
krijgen.


Indien het betrokken personeelslid niet op deze 
begeleiding wenst in te gaan of indien deze 
begeleiding niet tot een concreet resultaat heeft 
geleid na de periode van één jaar, kan het 
personeelslid een vertrekpremie en een 
outplacement vragen. De vertrekpremie bedraagt 
een maandsalaris per jaar effectieve anciënniteit. 


In het geval voor het betrokken personeelslid het 
einde van zijn loopbaan nadert, kan de 
vertrekpremie omgezet worden in een 
wachtvergoeding ten belope van één maand per 
effectieve anciënniteit en voor zover hij op het 
einde van deze periode beantwoordt aan de 
statutaire voorwaarden (hoofdstuk XVI van het 
personeelsstatuut) om op pensioen te gaan. 


De invoering van deze maatregel wordt voorzien 
vanaf 01 januari 2022.

# INTERNE MOBILITEIT EN 
ONTWIKKELING VAN DE MEDEWERKERS
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Loopbaan statutaire medewerkers 

Voor de huidige statutaire medewerkers behorende 
tot de rang 3, blijft de bestaande regelgeving 
onverkort van toepassing. 

Daartoe worden de reglementaire bepalingen die 
eigen zijn aan de statutaire loopbaan gehandhaafd 
zodat elke statutaire werknemer zich kan 
ontplooien en eventueel gepromoveerd kan worden 
in de loopbaan van zijn keuze. 

Daar waar nodig zullen, in overleg met de syndicale 
organisaties, verduidelijkingen aangebracht worden 
inzake de concrete toepassingsmodaliteiten en 
deze zullen per 01 januari 2022 via de gepaste 
kanalen worden gecommuniceerd. 

De entiteiten onderstrepen het belang van een 
verdere ontwikkeling van alle medewerkers, los van 
de aard van hun tewerkstelling. In deze context 
moeten alle medewerkers de nodige 
opleidingsfaciliteiten krijgen. 

Reward plan 

Aan nieuwe contractuele medewerkers behorende 
tot de rang 3, zal vanaf 01/01/2022 een nieuw 
salarispakket aangeboden worden.  

Dit pakket is kostenneutraal voor de werkgever 
maar laat een grotere keuzevrijheid in hoofde van 
de werknemer toe. 

Bestaande werknemers (contractueel of statutair) 
die van dit loonpakket wensen te genieten, kunnen 
dit aanvragen en er vanaf 01/06/2022 van genieten: 
het is dus een individuele en vrijwillige keuze.

# LOOPBAAN RANGEN 3
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# WELZIJN - SOCIAAL BELEID

ONTWERP PROTOCOL SOCIAAL AKKOORD


Naast aandacht voor vorming en interne 
mobiliteit als hoekstenen voor de ontwikkeling 
van elke medewerker, wensen de Belgische 
spoorwegen een bijzondere aandacht te 
schenken aan het welzijn van de medewerkers. 


De afwezigheid wegens ziekte wordt pro-actief 
en op continue wijze opgevolgd en is ingebed 
in een geïntegreerd welzijns- en verzuimmodel 
dat op niveau van de Belgische spoorwegen is 
ontwikkeld.


Er is hierbij grote aandacht voor de opvolging 
en re-integratie van afwezige medewerkers 
door intense samenwerking tussen de 
medische diensten en de entiteiten. 


De leidinggevenden worden nauw bij alle 
welzijnsinitiatieven betrokken. 


Naast deze systematische aanpak die ook 
samen met de syndicale organisaties binnen de 
schoot van de geëigende overlegorganen wordt 
opgevolgd, volgen hieronder een aantal 
bijzondere accenten.


Gebruik van nieuwe planningtools voor 
bepaalde beroepscategorieën met het oog 
op een beter evenwicht werk/privé  

De mogelijkheid om nieuwe systemen in te 
voeren teneinde de personeelsplanning te 
optimaliseren, de werknemer nauwer te 
betrekken en op die manier het welzijn van het 
betreffende personeel te verbeteren zal worden 
bestudeerd. 

(Lees verder p. 12)
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Telewerk 

De nieuwe politiek inzake telewerk zal worden 
ingevoerd zodra de sanitaire toestand dit 
toelaat en dit teneinde een beter evenwicht 
tussen werk en privé te ondersteunen. Deze 
nieuwe politiek zal ten gepasten tijde worden 
gecommuniceerd.


Recht op deconnectie 

Daarnaast en tegelijkertijd zal aandacht worden 
besteed aan het recht op deconnectie voor alle 
medewerkers van de Belgische spoorwegen. 

New way of working 

In het kader van de nieuwe werkmethodes 
zullen de ondernemingen zich blijven inzetten 
voor de New Way of working, namelijk waar, 
wanneer en hoe het werk uitgevoerd wordt en 
dit teneinde een beter evenwicht tussen werk 
en privé te ondersteunen.


Veerkracht 

Teneinde de medewerkers optimaal te 
begeleiden en te ondersteunen bij het omgaan 
met de wijzigingen in de context van de 
entiteiten en de aanpassingen in de 
arbeidsorganisatie die hiermee gepaard kunnen 
gaan, zal in een gepaste vorming en coaching 
voorzien worden om de veerkracht van de 
werknemers te verhogen en op die manier 
vormen van burn-out te vermijden. 
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# WERKORGANISATIE
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Herziening en update van de bundel 541 

Een herziening van de bundel 541, die een 2/3 
meerderheid vereist, heeft als doel: 

Een verduidelijking en een betere leesbaarheid 
door een actualisering van de terminologie en 
een duidelijke omschrijving van de grijze zones 
(verminderen van de interpretatie) 

Een update van het reglementair kader ten 
opzichte van de wettelijke bepalingen : termijn 
van recuperatie van overuren, definitie van 
onvoorziene noodzakelijkheid 

Annualisering van de referentieperiode 

De stand van zaken betreffende de gepresteerde 
overuren wordt op een continue manier opgevolgd 
teneinde de gepresteerde overuren zoveel als 
mogelijk te beperken in functie van de 
dienstnoodwendigheden.  

De Belgische spoorwegen wensen die 
medewerkers die hun overuren wensen te 

recupereren zoveel mogelijk in staat te stellen dit 
ook effectief te kunnen doen. 

Momenteel dient het gemiddelde van 40u per 
week gerespecteerd te worden per periode van 4 
weken voor het personeel in opeenvolgende 
ploegen, per periode van 6 weken voor het 
personeel tewerkgesteld op veranderlijke plaatsen 
en per trimester voor het treinpersoneel. 

In geval van overmacht of buitengewone toename 
van het werk moeten de overuren gerecupereerd 
worden in de periode of +2 trimesters maximum. 
Indien dit niet mogelijk is moeten de overuren 
worden uitbetaald. 

De Belgische spoorwegen wensen over te gaan 
tot de annualisering van deze referentieperiode 
voor het respecteren van de 40u per week. 

Dit laat een ruimere termijn toe om de overuren te 
laten recupereren. 

(Lees verder p.14)
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Vrijwillige overuren 

Zoals hierboven vermeld, wensen de Belgische 
spoorwegen hun medewerkers die hun overuren 
wensen te recupereren, zoveel mogelijk in staat te 
stellen dit ook effectief te kunnen doen. Echter, die 
medewerkers die ervoor opteren om hun overuren 
uitbetaald te krijgen, moeten hiervoor ook kunnen 
opteren. 

De Belgische spoorwegen wensen de 
mogelijkheid te voorzien om, op vraag van de 
medewerker, per kalenderjaar maximaal 100 
overuren te verrichten aan de volgende 
voorwaarden: 

Enkel voor een buitengewone toename van het 
werk 

Een geschreven akkoord tussen de 2 partijen 
(werknemer/werkgever) vóór de aanvang van 
de periode 

Het akkoord is geldig voor een periode van 6 
maand 

De overuren kunnen gepresteerd worden 
buiten de normale arbeidsuren 

De limiet van 11u/dag en 50u/week moet 
worden gerespecteerd 

Deze uren worden niet in aanmerking 
genomen voor de berekening van de 
gemiddelde wekelijkse arbeidsduur gedurende 
de referentieperiode maar ze worden 
uitbetaald 

Fiscaal voordeel voor de werknemer en de 
werkgever. 
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Operatoren Besturing Infrastructuur 
(OBI) binnen Infrabel 
De filière van het ‘’OBI-personeel van Infrabel’ zal 
op 01 januari 2022 worden herzien rekening 
houdend met de nieuwe operationele noden en 
eisen. In de herziening zal met name het volgende 
aan bod komen: 

Het onderscheid tussen de behoefte inzake 
besturing (bestuurders) en andere operationele 
handelingen (operatoren) binnen elke subfilière 
De behoefte inzake het besturen van meerdere 
types locomotieven 
De behoeften voor het bedienen van meerdere 
zware werktuigen binnen de subfilière 
Een correcte valorisatie van de taken van 
diegenen die bestuurder blijven/worden 

Invoering van een aanvullend systeem 
van opeenvolgende ploegen 
Teneinde de operationele behoeften beter aan te 
passen aan de realiteit van de prestaties binnen 
NMBS (B-TO en B-PT) en Infrabel (seinhuizen), 
wensen de entiteiten voor sommige prestaties het 
werk dat momenteel in 3 opeenvolgende ploegen 
is voorzien, te organiseren in 2 opeenvolgende 
ploegen. We onderstrepen dat het hier enkel 

sommige prestaties betreft en het is in ieder geval 
geen veralgemening voor alle activiteiten die 
momenteel in 3 opeenvolgende ploegen worden 
gepresteerd. De invoering van deze maatregel 
wordt voorzien op 01 januari 2022. 

Dit aanvullend systeem van opeenvolgende 
ploegen zal inhouden : 

Dat er effectieve prestaties van maximum 9h 
zullen geleverd worden (zonder van de 
arbeidsduur af te trekken pauzes) 
Dat de duur van een compensatieverlofdag op 
24 u wordt gebracht. 

Combinaties binnen prestaties 
Vandaag wordt voor het treinpersoneel de 
prestatie historisch beschouwd als een 
ondeelbare eenheid. Wanneer het personeel zich 
naar een medisch onderzoek dient te begeven, of 
enkele uren afwezig dient te zijn, dan voorziet de 
planning de volledige vervanging van de prestatie 
(dienstvrijstelling, verlof,…) 

NMBS wenst op 01 januari 2022 
dienstvrijstellingen of afwezigheden toe te kennen 
in 1⁄2 prestatieduur, aangevuld met reële prestatie, 
recuperatie van overuren of compensatie van CX/
RX om tot een volledige prestatieduur te komen.
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# KOOPKRACHT - DIVERSE VOORDELEN
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Verhoging van de maaltijdcheques 

In de mate dat de hogervermelde timing van de 
dossiers wordt aangehouden, zal per 01 januari 
2022 de faciale waarde van de maaltijdcheques 
met 1 EUR worden verhoogd, van 5,5 EUR naar 
6,5 EUR. 

Deze maatregel is van toepassing op die 
werknemers die vandaag reeds van 
maaltijdcheques genieten.


Doordat de verhoging in EUR wordt toegekend 
betekent dit een uniforme verhoging met 
ongeveer 200 EUR netto per jaar voor alle 
personeelscategorieën van rang 9 tot en met rang 
3.


Verlenging van de 
hospitalisatieverzekering 

Conform aan een eerder genomen engagement, 
voorzien de Belgische spoorwegen in de verdere 
financiering van de hospitalisatieverzekering 
volgens de bestaande voorwaarden.


Tussenkomst in de begrafeniskosten 

Het huidige systeem van tussenkomst in de 
begrafeniskosten voor alle medewerkers zal aan 
een analyse onderworpen teneinde 
discriminerende situaties te vermijden.


(Lees verder p.17)
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# KOOPKRACHT - DIVERSE VOORDELEN

ONTWERP PROTOCOL SOCIAAL AKKOORD


Optrekken van het plafond voor rente 
ongevallen op weg naar of van het werk 
voor statutaire medewerkers 

Momenteel wordt voor statutaire medewerkers die 
een ongeval hebben naar of van het werk met 
blijvende arbeidsongeschiktheid als gevolg, de 
basisbezoldiging voor de berekening van de rente 
die wordt toegekend geplafonneerd tot het 
wettelijk plafond voorzien in de wet van 10 april 
1971. 

Er wordt voorgesteld de begrenzing van dit 
plafond af te schaffen zodat de statutaire 
medewerkers die een ongeval hebben op weg 
naar of van het werk op dezelfde manier worden 
behandeld als medewerkers die slachtoffer zijn 
van een arbeidsongeval. 

De fietsvergoeding 

Als bijdrage aan een duurzame mobiliteit en in het 
kader van een preventief gezondheidsbeleid, 
wordt vanaf 01 juni 2021 voor het actieve 
personeel een fietsvergoeding ingevoerd die 0,24 
EUR per afgelegde kilometer bedraagt. Er is een 
minimum van 1 km en een maximum van 10 km 
per traject voorzien en een maximum van 1 heen 
traject en 1 terugtraject per dag.
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# UW NOTITIES

ONTWERP PROTOCOL SOCIAAL AKKOORD
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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 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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 


