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NMBS SCHAFT TREINEN
AF OMWILLE VAN
PERSONEELSTEKORTEN
Vanaf maandag 23 mei zullen tien
piekuurtreinen (vooral in de provincie
Antwerpen) tijdelijk niet meer rijden door een
tekort aan treinbegeleiders. Dat liet de
NMBS vrijdag weten in een persbericht.
In 2019 heeft ACOD Spoor specifieke
maatregelen voor het treinbegeleidingspersoneel onderhandeld met de directie. Eén
van de afgesproken engagementen was
volgende maatregel: “Het management ziet er
proactief op toe dat de personeelsbehoeften, in
functie van het transportplan, afdoende en
bestendig worden aangevuld.”
We stellen vast dat er nu treinen afgeschaft
worden omwille van personeelstekorten bij het
treinbegeleidingspersoneel. Toch zijn er niet
alleen problemen bij het treinpersoneel, ook bij

“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 stationspersoneel en bij Securail zijn er
tekorten. ACOD Spoor eist dat het engagement
van 2019 wordt nagekomen zodat er geen
treinen meer dienen afgeschaft te worden
wegens personeelsgebrek. Bovendien heeft het
tekort aan personeel een weerslag op het
welzijn en het sociale leven van onze mensen.
ACOD Spoor heeft daarom een onderhoud
gevraagd met de verantwoordelijke directeur
van betrokken directie. Op 31 mei
organiseert ACOD Spoor in
gemeenschappelijk vakbondsfront een
staking om naast de personeelstekorten bij
NMBS én Infrabel ook dringende
investeringen te bekomen voor een
duurzame, betaalbare en toegankelijk
spoorwegen.

KLAPT’EM”!

Ook in Nederland worden treinen afgeschaft ten
gevolge personeelstekorten.
Het ontbreekt de NS momenteel vooral aan
treinbegeleiders en treinbestuurders. Hierdoor kan
het spoorboekje niet meer gerespecteerd worden.
Wellicht zal de NS nog meer treinen afschaffen
gedurende de zomer.
Ook in Nederland hebben de spoorbonden
gewaarschuwd voor de personeelstekorten en de
gevolgen ervan. Onze collega’s van FNV-Spoor
hebben de directie alvast een boodschap
overgemaakt: “Het moet anders. De werknemers
van NS hebben gedurende de coronacrisis het
spoorbedrijf op de rails gehouden, waardoor
Nederland bereikbaar is gebleven.”
Bron: SpoorPro, FNV-Spoor

31 mei 2022

algemene
staking
De ACOD eist
Meer koopkracht
Voldoende personeel
en middelen voor sterke
openbare diensten

Waardige pensioenen
Bescherming van de
syndicale vrijheden

V.U.: Chris Reniers - Fontainasplein 9-11, 1000 Brussel | Gelieve niet op de openbare weg te gooien
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ACTIEDAG 31 MEI

STAKING VOOR MEER PERSONEEL,
INVESTERINGEN EN KOOPKRACHT!
We zijn – ook uit noodzaak – ultramobiel
geworden, maar stellen vast dat het wegennet
oververzadigd is. De economische crisis treft
velen omdat de prijzen van de brandstof de
pan uit swingen. Daarnaast vergeten we zeker
niet de klimaatverandering en de gevolgen
ervan.
De trein is als veilig vervoersmiddel ongetwijfeld
het ecologisch antwoord op de vraag naar meer
mobiliteit. Op voorwaarde dat er voldoende
geïnvesteerd wordt in de spoorwegen:
infrastructuur, rollend materieel en bovenal
personeel. Het spreekt voor zich dat de politieke
overheid hierin een bepalende rol opneemt. Het is
belangrijk dat diezelfde overheid beseft dat
halfslachtige oplossingen slechte oplossingen
zijn! Wat alvast niet weerlegd kan worden is dat
het aanpakken van de klimaatverandering en
tegelijkertijd de mobiliteit garanderen duurzame
investeringen in de spoorwegen vergt.
Wie koning auto nog steeds verdedigt, poneert
graag dat de elektrische versie de oplossing van
de toekomst is. Zeker is dat elektrische wagens
voor korte verplaatsingen niet weg te denken
zullen zijn in de nabije toekomst. Betaalbare
elektrische wagens zijn daarentegen andere
koek. Ook technisch lopen er nog zaken fout, al
te vaak lezen en horen we dat elektrische wagens
spontaan vuur vatten.
Wij pleiten liever voor een veilig en toegankelijk
openbaar spoorwegvervoer dat betaalbaar is.
Toch is niet iedereen in dit land overtuigd van het
feit dat investeren in de trein investeren in de
toekomst is. De trein heeft alle troeven om het
mobiliteitsprobleem voor een groot stuk op te
lossen, zowel voor het reizigersvervoer als het
vrachtvervoer. ACOD Spoor trekt en duwt mee
aan de Europese trein met verschillende
initiatieven van de Europese Transportvakbond
(ETF) in functie van een ecologisch verantwoorde
mobiliteit.

Wij roepen de politieke partijen van dit land op
om de langetermijnvisie uit te rollen die werd
beschreven door de voogdij- minister in zijn
Spoorvisie 2040. Verder in deze editie lees je
meer over onze standpunten hier rond.
We geven grif toe dat deze regering het beter
doet dan de vorige rechtse van Michel en De
Wever, maar het kan altijd beter. Op dit ogenblik
zijn de besprekingen over de nieuwe
beheersovereenkomsten, die beslissend zullen
zijn voor de dienstverlening, in een eindfase
beland. De toekomst van het spoor wordt de
komende dagen en weken bepaald.
Niet alleen de toekomst van het spoor staat op
het spel, ook die van de andere openbare
diensten. De jarenlange opeenvolgende
besparingen eisen hun tol. Om het gebrek aan
financiële middelen aan te kaarten binnen de
publieke sector (alle openbare diensten) voeren
wij op 31 mei een nationale actie. De strijdpunten
zullen niet verrassend zijn: meer investeringen in
de openbare diensten, meer personeel en een
broodnodige verhoging van de koopkracht!
Veel mensen hebben het op dit ogenblik moeilijk
om de eindjes aan elkaar te knopen op het einde
van de maand. Meer koopkracht is essentieel
voor een goed draaiende economie, zowel voor
de grote marktspeler als voor de kruidenier en
kleine ondernemer om de hoek. Mensen hebben
nood aan zekerheid, ook op financieel vlak.
Daarom werd beslist om op 31 mei een
staking te organiseren in de publieke sector.
ACOD Spoor heeft zich daarbij aangesloten en
een stakingsaanzegging ingediend voor 24 uur
vanaf maandagavond 30 mei 22 uur tot
dinsdagavond 31 mei 22 uur. Ook de collega’s
van het gemeenschappelijk front sluiten zich
aan bij deze actie. Om een sterk signaal te
geven, roepen we iedereen op massaal deel te
nemen aan deze 24-urenstaking. Investeren in
het spoor- en alle openbare diensten- is
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STAKING
WAT MET DE
INTENTIEVERKLARING
(OPERATIONEEL PERSONEEL)?
Het gemeenschappelijk vakbondsfront heeft
een staking aangekondigd van maandag 30
mei 22.00 uur tot dinsdag 31 mei 22.00 uur.
Onze eisen: proactieve en tijdige statutaire
aanwervingen in functie van het transportplan
met een buffer om plotse personeelstekorten op
te vangen, optimale operationele structuren voor
een betere dienstverlening, noodzakelijke
investeringen bij het spoor, behoud van onze
pensioenvoorwaarden, en meer koopkracht.
Deze stakingsaankondiging geldt voor alle
personeelsleden van de Belgische Spoorwegen,
alsook voor de gedetacheerden.
De "gegarandeerde dienstverlening", zeg eerder
“minimale dienstverlening”, zal van toepassing
zijn. Let wel: Dit betekent niet dat er een
minimumaantal personeelsleden aanwezig moet
zijn. Er kunnen geen personeelsleden worden
opgevorderd.

Iedereen kan staken, maar de collega’s die
betrokken zijn bij het treinverkeer moeten hun
intentie (wel of niet staken) uiterlijk vrijdag 27 mei
om 22 uur overmaken (betrokken
personeelscategorieën worden vermeld in
omzendbrief 5 H-HR 2020). De treindienst wordt
vervolgens aangepast in functie van het
werkwillig personeel.
Personeelsleden die niet vermeld worden in de
omzendbrief mogen niet bevraagd worden naar
hun intentie.
Aarzel niet om contact op te nemen met uw
plaatselijke militant of gewestelijke secretaris
voor meer informatie, ook bij vaststelling van
onregelmatigheden met betrekking tot de
intentieverklaring.
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BELGISCHE SPOORWEGEN

EEN KRITISCHE BLIK OP
SPOORVISIE 2040
In het document ‘Spoorvisie 2040’ van de
Belgische regering wordt zijdelings de
personeelsproblematiek aangeraakt. De
personeelsleden worden correct getypeerd
door de vaststelling dat ze “gepassioneerd
zijn door hun job en zich inzet- ten voor de
uitvoering van de opdracht van openbare
dienstverlening”. Toch werd er geen
hoofdstuk over het personeel in de tekst
opgenomen. Nochtans is het personeelsbeleid
(lees: voldoende medewerkers) een essentieel
element.
De afgelopen vijf jaar is het aantal
spoorwegpersoneelsleden gedaald met meer dan
3.000 eenheden. Desondanks kon de openbare
dienstverlening verzekerd blijven met respect
voor het transportplan. Zelfs tijdens de
gezondheidscrisis werd de opdracht van
essentiële openbare dienstverlening uitgevoerd.

Wat het financieel luik aangaat: de vorige
regering heeft de dotaties met zo’n 3 miljard euro
verminderd. De NMBS noteerde eind 2021 een
tekort van om en bij de 100 miljoen euro (door de
pandemie). Bovendien zullen de meerkosten door
de stijging van de energieprijzen meer dan 30
miljoen euro bedragen. In die omstandigheden
zijn de enige alternatieven een hogere schuld
voor de ondernemingen, een vermindering van
het aanbod, besparingen op het personeel en
met name op de aanwervingen en/of uitstel van
onderhoudswerken.
De minister heeft prachtige intenties die we vaak
zelfs kunnen steunen: groter aan- bod van
treinen, verbeterde toegankelijkheid en een
spoorvisie op lange termijn. Toch ontbreekt in zijn
Spoorvisie 2040 een hoofdstuk over financiën en
personeel, twee belangrijke factoren om eender
welk project daadwerkelijk uit te voeren.

De aanwervingen voor het operationeel personeel
zijn volop aan de gang, maar geschikte
kandidaten vinden met de krapte op de
arbeidsmarkt, zeker in Vlaanderen, is geen
evidentie. Onze bezorgdheid is vooral dat er
voldoende mensen moeten aangeworven worden
om de taken te kunnen blijven uitvoeren.

Het financieel plaatje in de spoorvisie van de
minister is vaag en dan zijn we nog zeer
genuanceerd. Het huidige personeelsbestand is
onvoldoende om de visie te realiseren in de
praktijk. Meer aanwervingen dringen zich dan
ook op. Hopelijk leveren de gesprekken met de
spoorwegen over de beheersovereenkomsten
meer duidelijkheid op inzake de financiering.

We wijzen op het belang van proactief aanwerven
en niet te wachten tot het moment dat er
personeelstekorten opduiken. Die les moet het
management dringend opnemen in haar
personeelsbeleid.

De regering moet in voldoende middelen
voorzien om de intenties te kunnen
waarmaken. Er is geen ander alternatief dan
investeren in mensen en middelen.
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BELGISCHE SPOORWEGEN

ACTUALISERING BEGRAFENIS- EN
OVERLIJDENSVERGOEDING
Een overlijden van een dierbare is een intens
en emotionele gebeurtenis, en zorgt al te vaak
ook voor financiële bezorgdheid. Het dragen
van de begrafeniskosten is voor velen
financieel problematisch. Niet iedereen kan
immers een uitvaartplan via een externe
verzekering bekostigen.
ACOD Spoor heeft in het Nationaal Subcomité
van de Sociale Werken gepleit voor een
actualisering van de vergoeding van
begrafeniskosten en overlijdensvergoeding. HRRail heeft hierop positief gereageerd en een
voorstel uitgewerkt in samenwerking met de
Erkende Organisaties in het comité. Het voorstel
wordt in de Nationale Paritaire Commissie van
mei voorgelegd ter goedkeuring.
Vergoeding begrafeniskosten
Bij overlijden in actieve dienst zal de huidige
toepassing van één maand bruto-bezoldiging
vervangen worden in een toekenning van een
forfaitair bedrag. Hierdoor wordt het principe van
billijkheid toegepast en is er een gelijke
behandeling voor iedereen, ongeacht graad of
rang. Voor de rustgepensioneerden zal de
wettelijke begrafenisvergoeding gelden die van
toepassing zijn voor de pensioenen van de
overheidssector.
De toekenningsvoorwaarden van de
begrafenisvergoeding aan rechthebbenden zullen
bovendien versoepeld worden om de uitbetaling
te versnellen. De versoepeling van de

voorwaarden geldt voor echtgenoten (noch
gescheiden, noch van tafel en bed gescheiden),
wettelijk samenwonende partners en, bij gebrek
hieraan, erfgenamen in de rechte lijn.
In geval van overlijden van een gepensioneerde
wordt een eventuele overlijdensverzekering niet
meer in aanmerking genomen voor de
toekenning van de vergoeding.
Overlijdensvergoeding
De overlijdensvergoeding zal worden verleend
aan het statutaire personeelslid en
gepensioneerde (titularis) bij overlijden van een
gezinslid die aangesloten was bij de KGV als
persoon ten laste van de titularis. In het geval
van een doodgeboren kind, als het overleden
kind bij het Fonds van de sociale werken
aangesloten had kunnen worden indien het had
geleefd. Ook hier zullen de administratieve
modaliteiten vereenvoudigd worden. Het bedrag
zal verhoogd worden van €745 naar €800.
Wanneer van toepassing?
De doelstelling is dat de geactualiseerde
reglementering (begrafenis- en overlijdensvergoeding) voor alle overlijdens vanaf 1 juli zal
doorgevoerd worden.
Het spreekt voor zich dat alle nieuwigheden
gepubliceerd worden in een van de volgende
edities van het maandblad “Het Spoor”.

DE KLAPPER ACOD SPOOR EDITIE #47

9

23 MEI 2022

INFRABEL

NATIONALE
WERKGROEP
OPERATORBESTUURDER INFRA
Infrabel heeft een eerste voorstel van hervorming
van de werkzaamheden van de OperatorBestuurder Infra (OBI) voorgelegd. Op 4 mei
organiseerden we een nationale werkgroep OBI
om het voorstel van Infrabel toe te lichten en de
inhoud en arbeidsomstandigheden van de job te
bespreken. Gezien nog niets beslist werd en het
voorstel nog vaag is, leggen we hier de klemtoon
op de huidige toestand.
De deelnemers aan de werkgroep toetsten het
voorstel aan de huidige situatie die verre van
rooskleurig is. Er is een chronisch personeelstekort en
het werkregime is veranderd.
Er worden bovendien meer professionele
vaardigheden geëist zonder dat de verloning ook in
die context progressief gestegen is.
Een van de grote bezorgdheden is het garanderen van
de veiligheid. Het samenvoegen tot drie specialiteiten
(spoor-bovenleiding-tractie schept valkuilen gezien
elke specialiteit eigen vaardigheden vereist.
De opeenhoping van een grote hoeveelheid taken en
personeelstekorten is bovendien zeer nefast, zeker
ook wanneer de organisatie en planning steken laten
vallen. Kortom: iedereen heeft het gevoel dat er meer
wordt verwacht, onder welke voorwaarden dan ook,
tegen een beloning die niet overeenstemt met het
bekwaamheidsniveau. Dit leidt tot veel frustraties
waardoor collega’s andere oorden opzoeken en er
personeelstekorten ontstaan.
Er zullen concrete voorstellen uit de werkgroep
voorgelegd worden op de volgende bijeenkomst met
Infrabel. Daarna zal de verdere evolutie in dit dossier
via de gewestelijke secretarissen worden
gecommuniceerd aan de verschillende regionale
werkzetels.
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BELGISCHE SPOORWEGEN

NIEUWS
PARITAIR
OVERLEG
Verhoging fietsvergoeding
De fietsvergoeding is verhoogd van 0,24 euro
per km (met een maximum van 10 km per reis)
naar 0,25 euro per km. De directie kondigde ook
een project aan voor de leasing van elektrische
fietsen, dat later zal worden voorgesteld. Ter
herinnering: in september volgt een evaluatie van
de fietsvergoeding. Wij hebben alvast gevraagd
ook het maximum aantal kilometers te verhogen.
We hebben tevens voorgesteld om de
mogelijkheid van een stapvergoeding te
onderzoeken.
Quinyx
Het B-MS-personeel stelt zich vragen bij dit
nieuw planningsinstrument. Wij vernemen dat de
software ook bij andere NMBS-directies zal
worden ingevoerd. De directie erkent dat er zich
problemen hebben voorgedaan bij de invoering
van Quinyx bij B-MS en bevestigt dat dit
programma ook voor het B-PT-personeel zal
worden gebruikt. Momenteel worden workshops
georganiseerd, waaraan plaatselijke
leidinggevenden en planners deelnemen. Een
overleg met de vakbonden zal worden gepland
zodra de voorbereidende werkzaamheden zijn
afgerond.
Rangschikking eerste treinbegeleider
ARPS 501 bepaalt dat voor de gesloten proef
van eerste treinbegeleider de laureaten worden
gerangschikt en volgens deze rangschikking
worden aangeduid op een post. Gezien de graad
van eerste treinbegeleider gebanaliseerd werd, is
de rangschikking weinig zinvol. De laureaten
worden immers ter plaatse aangeduid

in hun eigen depot. Wij vragen dat ARPS 501
wordt aangepast. De directie zal deze wijziging
uiteindelijk doorvoeren voor alle gebanaliseerde
graden.
Selectieproef laureaten
Tijdens het overleg ‘post met profiel’ heeft de
directie toegezegd oplossingen te zullen vinden
voor de laureaten van selectieproeven die niet
nog niet aangeduid zijn op een post. Volgens de
recentste informatie van HR zijn ongeveer 30
laureaten nog steeds niet aangeduid. Hoe is de
situatie vandaag? Welke oplossingen worden
overwogen om de betrokken bedienden aan te
duiden? De directie zegt ons dat een aantal
personeelsleden een aanduiding heeft
geweigerd. Voor laureaten die geen post hebben
geweigerd, is er nog steeds geen oplossing. Wij
vragen een concrete stand van zaken op.
Specifieke toelage Technisch Opleider
Infrabel Academy
De directie stelde voor bericht 36 H-HR/2017,
dat voorzag in de oprichting van de functie van
technisch opleider aan de Infrabel Academy, te
vervangen. De trainers van Infrabel Academy
zullen niet langer aangeworven worden op basis
van een functie, maar op basis van een profielpositie. Het voordeel voor de personeels- leden
is dat zij worden bevorderd tot rang 4+, wat bij
de vorige aankondiging niet het geval was. De
maandelijkse toelage voor technische opleiders
bedraagt 165 euro tegen 100 procent.
Lees verder p.11
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Statutair maken van contractuelen
Er zullen 17 contractuele bedienden in de
werkplaatsen statutair worden. Het statutair
maken van contractuelen blijft enkel
voorbehouden voor puur operationele functies.
Vergoeding monitor treinbesturing
Een toelage voor monitor wordt volgens bericht
70H-HR2018 toegekend aan de (eerste)
treinbestuurders, bestuurders rangeringen en
operator bestuurders cargo die in hun graad
geregulariseerd zijn en geselecteerd door hun
onmiddellijke chef om als monitor te fungeren
voor de personeelsleden in deze graden in stage
of op proef. In sommige gevallen echter moeten
deze monitoren collega’s begeleiden die niet op
proef of in stage zijn, bijvoorbeeld
treinbestuurders die een ICE-opleiding volgen of
eerste treinbestuurders die jarenlang niet hebben
gereden en weer geïntegreerd worden in rijdende
diensten (bv. permanentie 3x8). Wij vragen een
aanpassing in het reglement waardoor deze
toelage kan worden toegekend aan de monitoren
ongeacht of de begeleide medewerker op proef
of in stage is. De directie reageerde in eerste
instantie negatief op ons voorstel omdat deze
toelage overeengekomen werd in het kader van
de herwaardering. Wij argumenteerden met
concrete voorbeelden, waarop de directie
bevestigde dat zij ons verzoek nader zou
analyseren.
Verkeersvoordelen gepensioneerden
We vroegen op hoeveel personeelsleden met ten
minste 11 dienstjaren hun recht op vrij verkeer in
de Benelux hebben verloren toen zij als statutair
met pensioen gingen. De directie antwoordde
dat het gaat over 45 gepensioneerden en dat het
niet mogelijk is de regelgeving aan te passen
(bilaterale verdragen).
Ter herinnering: de bediende behoudt zijn
Benelux-vrijkaart tot op het einde van het jaar
van zijn/haar pensioen. Vanaf het volgende jaar
wordt er ambtshalve een Benelux-vrijkaart
toegekend aan de rechthebbende op een
statutair rustpensioen die tenminste 11 jaar
dienstanciënniteit telt, waarvan ten minste 10
jaar als statutair bediende, en dit zonder
leeftijdsgrens. Deze anciënniteitsvoorwaarde
moet niet vervuld worden door een bediende die
ingevolge een beroepsziekte, een
arbeidsongeval of een ongeval op de weg naar
of van het werk voortijdig op pensioen werd
gesteld.
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Gebruik van de bedrijfswagen door
bedienden SID (Snelle Interventiedienst)
Wij vroegen om deze personeelsleden toe te
staan de bedrijfswagen op beperkte schaal voor
privéreizen te mogen gebruiken. De directie
onderzoekt.
Oplossing overuren rijdend personeel met
deeltijdse arbeidsduur vermindering:
verduidelijking
Door tussenkomsten van ACOD Spoor- CGSP
Cheminots in de Nationale Paritaire
Subcommissie heeft HR Rail in overleg met BHR een oplossing gezocht voor de aanhoudende
problematiek van overuren bij het deeltijds (4/5)
rijdend personeel. Dat maakt in de reeksen
overuren op het einde van de referentieperiode
van drie maanden. De reden hiervoor is dat het
gemiddelde van de dag berekend wordt op 8 uur
terwijl een deeltijdse medewerker gemiddeld
7.36 uur moet werken. Deze overuren worden
vervolgens uitbetaald. Om dit op te lossen, is er
een overeenkomst om een deeltijds werkregime
van 8 uur per dag toe te passen met een pro rata
aantal veranderlijke compensatieverloven. Dit is
van toepassing sinds 1 april of 1 mei, afhankelijk
van de aanpassing door B-HR.
De betrokken directies passen artikel 12bis van
ARPS 541 toe: vermindering van de rust- en
compensatieverlofdagen bij deeltijdse
arbeidsduurvermindering (in onregelmatige
cyclus), breuk bij een 4/5e stelsel: 52 (53) vaste
wekelijkse + 10,5 veranderlijke = 62,5 (63,5)
compensatie- verlofdagen. Wij deelden dan ook
mee dat aan elk deeltijds (4/5) rijdend
personeelslid 10,5 extra veranderlijke
compensatieverlofdagen worden toegekend. Dit
klopt, maar we moeten duiden dat het personeel
dat 32 uren werkt niet vier vijfde werkt. Vier vijfde
is 30,4 uur per week. Personeel dat 32 uur werkt
heeft recht op 52 (53) dagen + (11 feestdagen
min de feestdagen die samenvallen met een
vaste vrije dag) + 52 (53) dagen. Dit personeel
ontvangt 84 procent van het salaris.
Verkeersinfobedienden
De directie bevestigde dat er geen plannen zijn
om de VIB’s in Brussel te centraliseren.
Schoolvakanties
De schoolvakanties (Franse gemeenschap)
worden gewijzigd. We wezen op de gevolgen
voor het transportplan (schoolperiodes).

DE KLAPPER ACOD SPOOR EDITIE #47

12

23 MEI 2022

Ken Uw Spoorweggeschiedenis

Een onschuldige hand zal uit de
juiste antwoorden één winnaar
pikken.

Minister Gilkinet heeft een spoorvisie.
Op welk jaar is die visie gericht?

De winnaar krijgt een FNAC-bon ter
waarde van 15 euro.

DE KUS-VRAAG!

a) 2030
b) 2035
c) 2040

Opgelet: alleen leden van ACOD Spoor
kunnen meedoen aan de KUS-vraag!

Stuur je antwoord op volgend adres
deklapper@acod.be met als onderwerp
van je mail: KUS-antwoord. Ten laatste
op 1 juni 2022.

Wat was het juiste
antwoord op de
vorige KUS-vraag?
Het Nederlands spoorwegnet lag volledig plat
na een software-probleem. Er werd geopperd
van een 1 aprilgrap in vertraging. Op welke
datum liet de software het afweten?
2 april
3 april
4 april

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 Vanessa Baeyens (B-TO)
uit als winnaar.
Gefeliciteerd!

Het juiste
antwoord is (b

a)
b)
c)

En de
winnaar
is?
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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!

DE KLAPPER ACOD SPOOR EDITIE #47

14

23 MEI 2022

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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