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UITSTEL, GEEN AFSTEL

FIETSLEASING
Begin juni heeft de directie het project
"My Bike" gelanceerd, waarmee
spoorwegmedewerkers een fiets
kunnen huren (leasen).

moet van deze dagen gebruik kunnen
maken. Als er dezer dagen problemen zijn
met de toekenning ervan, is dat omdat er
een gebrek aan personeel is.

Wij zijn 100% voorstander van een
dergelijk project, dat het spoorwegpersoneel in staat stelt een fiets aan te
schaffen en het gebruik van de fiets
stimuleert.

In een gemeenschappelijk front stellen wij
voor de financiering van deze leasing te
beperken tot de bezoldigingselementen
zoals de jaarpremie, de fietsvergoeding,
enz. en weigeren wij het gebruik van de
KD's.

In een recent verleden hebben wij
trouwens de invoering van een
fietsvergoeding dankzij onze druk
verkregen.

Het management gaat dit voorstel
analyseren en het "My Bike"-project
voorlopig uitstellen.

Maar: vanaf het begin hebben wij duidelijk
gemaakt dat kredietdagen niet dienen om
fietsleasing te financieren.

De fiets dient om ecologisch en gezond te
kunnen leven, niet om via sluikse wegen
de productiviteit te verhogen.

Kredietdagen stellen immers de arbeidstijd
vast op 36 uur. Het spoorwegpersoneel

Wordt vervolgd.

“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”!

PENSIOEN
Nadat er voor de zomer binnen de regering een
akkoord werd bereikt over de pensioenen wordt
de pensioencommissie toch opnieuw samengeroepen.
De preferentiële tantièmes van o.a. het
spoorwegpersoneel (niet alleen rijdend personeel)
zullen terug op de agenda komen.
Hoewel dit voor ons onbespreekbaar is, blijft men
toch proberen ons voordelig systeem af te
schaffen.
Uiteraard zal ACOD Spoor er alles doen om het niet
zover te laten komen.
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Het gemeenschappelijk
vakbondsfront van het
spoorwegpersoneel dient
een stakingsaanzegging
in voor 5 oktober 2022
Het gemeenschappelijk vakbondsfront
(ACOD SPOOR - ACV-Transcom - VSOA
Spoor) heeft besloten een geleidelijk en
progressief actieplan uit te voeren. Dit begint
met de indiening van een stakingsaanzegging
van 24-uur voor 5 oktober 2022, van 4
oktober om 22u tot 5 oktober om 22u.
Het gemeenschappelijk vakbondsfront eist dat
er dringend maatregelen worden genomen om
een einde te stellen aan de afbouw van de
arbeidsomstandigheden van het
spoorwegpersoneel en om een kwalitatieve
openbare dienstverlening te kunnen leveren.
Deze maatregelen moeten absoluut de nodige
middelen omvatten voor het sluiten van een
sociaal contract betreffende onder meer
aanwerving, arbeidsvoorwaarden en welzijn van
het personeel.
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Het gemeenschappelijk vakbondsfront van het
spoorwegpersoneel betreurt het uitblijven van
een concrete beslissing van de regering over het
afsluiten van dienstverlenings- en
prestatiecontracten voor de NMBS en Infrabel
en over het vastleggen van een begrotingstraject
dat het mogelijk maakt de door haar
gedefinieerde ambities waar te maken.
De door de Ministerraad goedgekeurde
"Spoorvisie 2040" wil de trein immers
aantrekkelijker maken zodat hij de ruggengraat
van de mobiliteit vormt en de klimaatuitdagingen
kan aangaan.
In het kader van de door Europa opgelegde
liberalisering van het binnenlands
personenvervoer werd er bovendien besloten de
NMBS voor een periode van 10 jaar
openbaredienstopdrachten toe te kennen.
Om te voldoen aan de Europese richtlijn moet dit
besluit echter op 1 januari 2023 in werking treden.
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Hoe de
intentieverklaring
invullen voor de
staking van 5
oktober ?
Het gemeenschappelijk vakbondsfront heeft
een stakingsaanzegging ingediend voor een
24-urenstaking van dinsdag 4 oktober om
22u tot woensdag 5 oktober 22u. Onze eisen
zijn: meer personeel en meer financiële
middelen om een kwaliteitsvolle openbare
dienst te verzekeren en om onze koopkracht
te verhogen.
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reglementering -> omzendbrieven) moeten hun
intentie dat ze zullen deelnemen aan de staking
communiceren aan de directie voor zaterdag 1
oktober om 22u.
Hoe?
Voor de bedienden van de NMBS : Via een
toepassing beschikbaar op PC, smartphone,
tablet, itris of kiosk of door contact op te nemen
met HR@YourService.
Voor bedienden van Infrabel :
- Werk je bij I-ICT, I-CBE of I-O, en werk je niet
in een seinhuis? Via een tegel op het Fioriportal.
- Werk je in een seinhuis, TC of op de
permanentie ? Dan zal je een mail krijgen, met
de vraag om een intentieverklaring in te vullen.

Deze stakingsaanzegging dekt al het
spoorwegpersoneel (ook de gedetacheerden).

Opgelet, de niet-stakers zullen worden gebruikt
in functie van de noden.

De « gegarandeerde/minimale dienstverlening »
zal van toepassing zijn. Maar opgelet, dit wil
niet zeggen dat een minimum aantal bedienden
verplicht aanwezig moeten zijn.

De bedienden die niet opgenomen zijn in de lijst
in de omzendbrief 5 H-HR 2020 moeten niet op
voorhand aangeven of ze zullen staken of niet.

Alle bedienden mogen staken, maar de
bedienden die rechtstreeks tussenkomen in het
treinverkeer (een lijst van functies is hernomen
in de de omzendbrief 5 H-HR 2020 – te
consulteren via de intranetsite van HR-rail ->

Als je nog vragen hebt of als je
onregelmatigheden vaststelt (bvb nietreglementaire verlenging van prestaties, inzetten
van niet-opgeleide bedienden, …) kan je altijd
een gewestelijke secretaris contacteren.
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VAN CRISIS NAAR CRISIS

GROTE GEVOLGEN VOOR DE
BELGISCHE SPOORWEGEN
Met de dood van Michail Gorbatsjov stierf de
laatste leider van de Sovjet-Unie. Daardoor
dacht iedereen terug aan de indrukwekkende
beelden van de val van de Berlijnse Muur in
1989. Toen verwachtte iedereen dat het van
dan af alleen maar beter zou gaan... Nu,
meer dan dertig jaar later, is iedereen van
deze euforische wolk gevallen.
Rusland – en dan vooral Poetin en zijn gevolg –
dromen luidop ervan het grote tsaristische rijk in
ere te herstellen. De annexatie van de Krim in
2014 was de voorbode van de oorlog die nu
volop woedt in Oekraine, maar die grote
gevolgen heeft voor de gehele wereld. De hoge
energieprijzen zijn onder meer daarvan het
resultaat.
Ook voor de spoorwegen zijn de hoge
energieprijzen desastreus. Onlangs werd
duidelijk dat de energiefactuur van de NMBS dit
jaar met meer dan 100 miljoen euro zou
oplopen. Hallucinante cijfers uiteraard. Maar
deze energiecrisis zal meer dan waarschijnlijk
ook het debat binnen de regering over de
beheerscontracten niet ten goede komen.
Dit debat zal naar alle waarschijnlijkheid zijn
beslag krijgen tijdens de budgetcontrole in
oktober. De verwachting is dat dan alle dossiers
op tafel komen en er over alles zal
onderhandeld worden. De ministers en partijen
die dan over de sterkste troeven beschikken,
zullen dan het meest uit de brand kunnen
slepen.
Met de problemen die we nu bij het spoor
ervaren, zou het eigenlijk geen kwestie mogen
zijn en zou er volop moeten geïnvesteerd
worden om ervoor te zorgen dat de
dienstverlening terug top wordt. Maar gelet op
de budgettaire situatie van ons land is dit
waarschijnlijk wishful thinking. De verwachting is
dat de regering ofwel akkoord gaat met de
voorstellen van de raden van bestuur zodat er

structureel kan gewerkt worden naar de
toekomst. Maar zelfs dan wordt het geen
wandeling in het park. Ofwel wordt er
bijgestuurd en zullen de bedrijven niet krijgen
wat ze vooropstellen. Dat zal zeer problematisch
worden voor de dienstverlening op termijn maar
ook nefast voor het personeel. In dit geval zal er
ook weinig ruimte zijn voor een sociaal contract
waarvan we toch al een aantal jaren verstoken
blijven.
Een absoluut doemscenario zou zijn dat er
helemaal geen akkoord uit de bus komt,
waardoor de ‘direct award’ op de helling komt
en daarmee samen de toekomst van het bedrijf
én het personeel.
Bovendien is er nog het probleem van de
stijgende rente. Met een schuld van om en bij
de 2 miljard voor de NMBS is elke stijging van
de rente een klein drama met alle gevolgen van
dien.
Met de energiecrisis en de klimaatcrisis in
gedachte zou het inderdaad aangewezen zijn
dat men nu volop de kaart trekt van investeren
in het spoor. Om de mobiliteit van iedereen te
kunnen verzekeren tegen betaalbare prijzen en
rekening houdend met het milieu.
Na de coronacrisis zitten we nu dus in een
andere en hebben we het gevoel dat we van
crisis naar crisis evolueren. Een ander aspect
dat ook meespeelt is de verkeersveiligheid. Na
de coronacrisis verliezen er opnieuw meer
mensen het leven in het verkeer. Als veiligste
vervoersmiddel kan ook hier de trein een
oplossing bieden.
Bovendien voeren steeds meer steden en
gemeenten verkeersvrije straten in waardoor het
moeilijker wordt om met de auto ter plaatse te
geraken. Troeven genoeg dus om uit te spelen
tijdens de onderhandelingen in de regering.
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EEN WERKEND

WC IN DE
TREIN
IS EEN

MUST!
De voorbije weken stelden we meer en meer
niet meer toegankelijke toiletten vast in
bepaalde motor-stellen en rijtuigen. Vooral bij
het type DESIRO is dit zeer problematisch
gezien er slechts één toilet aanwezig is, met
gevolgen voor het welzijn van het personeel
en de reizigers.
De nota (COVID-richtlijn) die ten minste één
functioneel toilet per trein voorschreef, werd
onlangs geschrapt. Er is wel een interne
overeenkomst tussen B-TC en B-TO/B-PT
waarin bepaald wordt dat de toiletten van de
DESIRO’S om de drie dagen dienen geledigd
te worden.
Nadat we hierover geïnformeerd werden door
onze militanten, heeft ACOD Spoor verschillende
instanties aangesproken: comité PBW, comité
6VM (veiligheid en milieu) en de sociale inspectie.
Met resultaat.

Het directiecomité van de NMBS heeft besloten
de frequentie van de ledigingen te herzien om
een operationeel toilet in elke trein bij het eerste
vertrek van de dag te garanderen. Bij het begin
van de dag moet er dus in elke trein een toilet in
werking zijn.
Er wordt een analyse uitgevoerd inzake de
hoeveelheid van technische defecten aan de
toiletten en het aantal treinen zonder werkbaar
toilet met als doelstelling de oorzaken te
detecteren en op te lossen.
Dankzij de lokale inspanningen van onze
militanten hebben we deze problematiek
doeltreffend aan de kaak gesteld met een
positief resultaat.
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SOCIALE WERKEN

GOED OM TE WETEN!
Er zijn zo van die dingen waar men niet
steeds aan denkt, laat staan ervan op de
hoogte is. We sommen er hier enkele op die
ook vaak aan onze gewestelijke
secretarissen worden gesteld. Voor de
gedetailleerde informatie verwijzen we naar
de website RailCare waar je steeds de meest
recente informatie kunt terugvinden, alsook
de nodige formulieren.
Ter herinnering: De Sociale Werken kennen
rechthebbenden voordelen toe. Deze
voordelen zijn onderverdeeld in drie
“kassen”: De Kas der Geneeskundige
Verzorging, de Kas van de vergoedingen en
de Kas van de Sociale solidariteit. De twee
laatst vermelde kassen behoren tot het
Fonds van de Sociale werken.
Ongeval? Verwittig de KGV!
Als aangeslotene ben je verplicht de KGV (Kas
der Geneeskundige Verzorging) in te lichten
wanneer je het slachtoffer bent van een ongeval
waarvoor iemand anders - mogelijks verantwoordelijk is. Dit geldt niet voor
arbeidsongevallen en ongevallen op de weg
naar of van het werk.
Via de website van Railcare vind je alle nodige
en geactualiseerde informatie en formulieren
met betrekking tot de acties die je dient te
nemen, wat er gebeurt met je eigen uitgaven en
welke hulpmiddelen (medisch materiaal,
krukken…) je kan verkrijgen na het ongeval.
Het is belangrijk dat je de administratie hierover
goed opvolgt, het gaat immers om een
wettelijke verplichting. Het niet verlenen van de
nodige informatie kan leiden tot het
terugvorderen van de gedane kosten.

KGV zonder grenzen. Vertoef in het
buitenland.
Ga je voor geneeskundige verzorging of voor
aankoop van geneesmiddelen en/of medische
hulpmiddelen naar het buitenland (een land van
de Europese Economische Ruimte of
Zwitserland), weet dan dat de terugbetaling van
de zorgen beperkt is tot de tegemoetkoming
van de verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging.
Vertoef je tijdelijk in het buitenland, neem dan je
Europese ziekteverzekeringskaart mee die zeker
van pas komt bij mogelijke
gezondheidsproblemen.
Ga je definitief in het buitenland wonen,
verwittig dan de KGV gezien deze beslissing
toch wel gevolgen heeft voor je rechten op
terugbetaling van geneeskundige verzorging!
Wees dus goed voorbereid en consulteer de
website voor meer gerichte informatie. Een
must!
Medische fout of een medisch ongeval?
RailCare ondersteunt je!
Wanneer je schade hebt geleden ten gevolge
een medische fout of medisch ongeval, kan
RailCare je helpen bij het eventueel opstarten
van een procedure.
Er kunnen immers verschillende kosten gepaard
gaan met dergelijke voorvallen: loonverlies,
medische kosten, kosten aanpassingen aan je
woonst door fysieke gevolgen…
Bovendien moet de KGV ook kosten maken die
ze moeten vorderen van de verantwoordelijke
derden. Het is den ook van belang dat je de
KGV hiervan goed informeert en alle
documenten (medische verslagen, facturen…)
zorgvuldig bijhoudt.
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Opgelet: De ondersteuning van RailCare is dan
wel gratis, de erelonen van de advocaat of
expert die je eventueel inschakelt zijn volledig
voor eigen rekening, tenzij je kunt terugvallen op
een rechtsbijstand- verzekering. Raadpleeg
zeker de website!
Conflict met een zorgverlener? RailCare geeft
advies!
Het gebeurt wel eens dat je vragen niet of
onvoldoende beantwoord worden. Is de
zorgverlener wel of niet geconventioneerd, wat
met de erelonen, toegang tot het medisch
dossier? Het Gewestelijk Geneeskundig
Centrum kan je hierbij helpen. Het spreekt voor
zich dat je alle nuttige informatie dient over te
maken.
Je krijgt advies welke stappen je kan
ondernemen na een juridisch en feitelijk
onderzoek. RailCare kan ook op je verzoek zelf
contact opnemen met de zorgverlener. Je kan
bovendien steeds de bevoegde ombudsdienst
contacteren wanneer je van mening bent dat je
rechten als patiënt niet gerespecteerd werden.
Bij vermoeden van fraude, kan je je wenden tot
het fraudemeldpunt van de KGV. Op de website
vind je het formulier terug die je hiervoor dient in
te vullen. Een mogelijk fraude zou bijvoorbeeld
kunnen zijn dat er een weekendbezoek werd
aangerekend terwijl het ging om een weekdag,
of nachtbezoek in plaats van een bezoek
overdag. Of dat niet toegediende zorgen werden
aangerekend.
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vangstmelding, een antwoord op je klacht wordt
binnen de 30 kalenderdagen overgemaakt. Let
wel: enkel niet-anonieme klachten worden
grondig onderzocht en opgevolgd.
Contactgegevens:
10-03 Kas der geneeskundige verzorging HRRail
Klachtendienst - Frankrijkstraat 85 - 1060
Brussel
Tenslotte: Welke rechten heb je als patiënt
volgens de wet? Als patiënt is het belangrijk
te weten dat je wettelijke rechten hebt. Een
gewaarschuwd patiënt is er twee waard…
•

Kwalitatieve zorgverlening en respect
voor het individu. Voor de zorgverlener
gaat het om een inspanningsverbintenis en geen
resultaatsverbintenis.

•

Keuze van je zorgverlener.

•

Recht op alle informatie die nodig is om
inzicht te krijgen in je
gezondheidstoestand en de
vermoedelijke evolutie ervan.

•

Toegang tot alle informatie om akkoord
te gaan met een behandeling of
ingreep. Het gaat om alle aspecten van
de beoogde ingreep die voor jou als
patiënt relevant zijn: doel, aard,
urgentiegraad, duur, contraindicaties,
neveneffecten en risico's die inherent
zijn aan de ingreep, nazorg, andere
mogelijke oplossingen en financiële
gevolgen.

•

Vrije raadpleging van je medisch
dossier binnen 14 dagen na aanvraag.

•

Recht op bescherming van je
persoonlijke levenssfeer en je privacy

•

Mogelijkheid om een beroep te doen op
een ombudsdienst: elk ziekenhuis moet
beschikken over een ombudsdienst.
Voor andere zorgverleners bestaat er
een federale ombudsdienst.

Opgelet: bij een medische fout of een medisch
ongeval, is er een andere procedure voorzien.
Heb je een klacht over de dienstverlening van
de KGV? De KGV luistert!
De KGV streeft - samen met alle medewerkers naar een maximale kwaliteitsvolle
dienstverlening. Niettemin kan er ongenoegen
zijn over de wel of niet verleende
dienstverlening. U kan dan een klacht indienen
die door de dienst klachtenbeheer opgevolgd
wordt.
De voorwaarden om een klacht in te dienen
worden op de website opgesomd, alsook de
procedure en het in te vullen formulier. Je krijgt
binnen de 8 kalenderdagen een ont-

Website Railcare: https://hr-railcare.be
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Ken Uw Spoorweggeschiedenis

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

Waarom waken wij over de principes
van de kredietdagen (fietsleasing)?

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

DE KUS-VRAAG!

a) Behoud 36u werkweek en
voldoende personeel.
b) Dienstvrijstelling om krediet
bij de bank aan te vragen.
c) Om diskrediet te voorkomen.

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 september 2022.

Wat was het juiste
antwoord op de
vorige KUS-vraag?
ACOD SPOOR/CGSP CHEMINOTS voerde een
Europese actie in een Franse stad. Welke stad?

Onze secretariaatsmedewerkers werden
opnieuw geconfronteerd met een mailtsunami
van positieve antwoorden!

Nyons
Lyon
Dijon

Er waren ook een resem niet-leden onder de
deelnemers. Jammer, enkel leden kunnen kans
maken op de KUS-prijs.
Een onschuldige hand trok Luc Dirickx (B-TC
Mechelen) 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!
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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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