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DE
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VERDER IN DIT NUMMER

FIETSLEASING ZONDER (KREDIET)DAG,
LOOPBAANPLAN OPERATOR-BESTUURDER INFRA,
RAILCARE MAAKT DEEL UIT VAN JE LEVEN…
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FIETSLEASING ZONDER
KREDIET(DAG)
Begin juni heeft de directie het project "My
Bike" gelanceerd, waarmee spoorwegmedewerkers een fiets kunnen huren
(leasen). Wij zijn 100% voorstander van
een dergelijk project, dat het spoorwegpersoneel in staat stelt een kwalitatieve
fiets aan te schaffen en het gebruik van de
fiets stimuleert.
In een recent verleden hebben wij trouwens
de invoering van een fietsvergoeding dankzij
onze druk verkregen.
Maar: vanaf het begin hebben wij duidelijk
gemaakt dat kredietdagen niet dienen om
fietsleasing te financieren. Het omruilen van
kredietdagen is een sluikse manier om de
productiviteit te verhogen. De fiets dient om
ecologisch en gezond te leven, niet om
achterstallige kredietdagen te verminderen
die door personeelstekorten gecreëerd

“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)

werden! Kredietdagen stellen immers de
arbeidstijd vast op 36 uur. Het spoorwegpersoneel moet van deze dagen gebruik
kunnen maken voor persoonlijke en familiale
(vrije) tijd.
In gemeenschappelijk front hebben wij
voorgesteld om de financiering van deze
leasing te beperken tot de bezoldigingselementen zoals het vakantiegeld en de
tweetaligheidspremie.
De directie heeft haar standpunt
uiteindelijk gewijzigd met betrekking tot
de kredietdagen zodat er een akkoord
werd gevonden. Op intranet vind je de
modaliteiten terug.
Geniet van je fietstocht tijdens een
(achterstallige) kredietdag!

KLAPT’EM”!
Boodschap van algemeen nut!
Dienstmededeling!
ACOD Spoor Antwerpen (en de andere sectoren
van ACOD Antwerpen) is ten gevolge
renovatiewerken tijdelijk verhuisd naar:
Theater Building, 6e verdieping, Italiëlei 120-124,
2000 Antwerpen
Het postadres blijft echter ongewijzigd:
ACOD SPOOR Antwerpen
Ommeganckstraat 47-49
2018 Antwerpen
Telefonisch bereikbaar op 03/213.69.55
(ongewijzigd)
Opgelet: vanaf 1 september 2022 geen vaste
zitdagen meer, enkel nog op afspraak!
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ACOD SPOOR dient een
stakingsaanzegging in
voor 9 NOVEMBER 2022!
ACOD Spoor neemt deel aan de interprofessionele stakingsactie van 9 november 2022 ter
ondersteuning van de eisen voor maatregelen
ter verbetering van de koopkracht.
ACOD Spoor wenst gelijktijdig de aandacht te
vestigen op haar grote bekommernissen met
betrekking tot het spoorwegpersoneel, nl.:
De achteruitgang van de
arbeidsvoorwaarden;
De meer dan noodzakelijke aanwervingen om
het welzijn van het personeel te garanderen;
Een afdoende financiering zodat we de
openbare dienstverlening van de Belgische
spoorwegen daadwerkelijk kunnen uitvoeren!

De op het laatste begrotingsconclaaf genomen
maatregelen, € 115 miljoen voor 2023 en € 100
miljoen voor 2024, laten niet toe de opgelegde
doelstellingen te bereiken en bieden evenmin
zekerheid over het behoud van de openbare
dienstverlening.
ACOD Spoor roept zijn leden op om massaal
deel te nemen aan deze actie!
Er is een stakingsaanzegging ingediend die het
gehele spoorwegpersoneel dekt van dinsdag 8
november 22u tot woensdag 9 november 22 uur.

De ACOD-leden ontvangen een
stakingsvergoeding van € 40.

DE KLAPPER ACOD SPOOR EDITIE #50

4

31 OKTOBER 2022

INFRABEL

Operator-Bestuurder Infra (OBI):
eindelijk een loopbaanplan
Op 4 oktober organiseerde ACOD Spoor/
CGSP Cheminots een nationale werkgroep
met als thema de herwaardering van de filière
OBI. Met de feedback die we hebben
gekregen na een eerdere werkgroep dit jaar,
zijn we verder blijven onderhandelen. Gezien
de gewijzigde werklast en de te kennen
theorie was een herwaarding een evidentie.
Ook Infrabel moest dit erkennen. Het dossier
werd op de Nationale Paritaire Commissie
goedgekeurd en wordt van toepassing vanaf 1
januari 2023.
We hebben niet alleen nieuwe graden ingevoerd,
die een herwaardering mogelijk maken, evenals
een overgang van rang 7 naar rang 5 (gelijk aan
de graad van technicus), maar ook graden van
rang 4 en meer, waardoor voor deze filière een
loopbaanplan ontstaat, dat tot nu toe niet
bestond.
De overgang van infrastructuurbestuurder naar
de nieuwe graad TTD (Technical Train Driver)
gebeurt op basis van een motiveringsgesprek
gevolgd door een vereenvoudigde stage. De
stage wordt definitief wanneer op het einde van
het jaar de besturingslicentie wordt behaald,
evenals de lijn- en materiaalkennis.

Dit dossier gaat verder dan de baremaverhoging,
er is een netto verhoging van premies dankzij de
kennis van de lijnen en het materiaal.
Er zijn bijkomende aandachtspunten bekomen:
Het behoud van het onderscheid tussen
de specialiteiten, behalve op vrijwillige
basis (bijv.: bovenleiding/ spoor).
Externe aanwerving met een diploma 6de
jaar secundair onderwijs en niet een
getuigschrift hoger middelbaar onderwijs,
zodat een ruimere waaier kan worden
aangeworven.
Verbod om een dienst te starten tussen
00u00 en 4u00, behalve op vrijwillige
basis.
Een planning van 14 dagen vanaf 1
januari 2024, met 2023 als overgangsjaar.
Terugwerkende kracht van het barema op
1 januari 2023 als Infrabel niet de
gelegenheid gehad heeft om vóór deze
datum examens af te nemen.
Maximum 26 WE per jaar, behalve op
vrijwillige basis. Als uitzonderingsregel
en als er niet voldoende vrijwilligers zijn,
een eerlijke verdeling onder de
personeelsleden.
Behoud van de anciënniteit voor de
nieuwe graden.
Het bericht 39H-HR/2022 i.v.m. de herziening
van de filière “besturing infra” werd op vrijdag
28 oktober gepubliceerd.
Wens je meer uitleg of verduidelijkingen,
aarzel dan niet om contact met ons op te
nemen. Onderhandelen loont, onze leden
gaan erop vooruit!
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SOCIALE WERKEN

RailCare maakt deel
uit van je leven
Het leven kent veel gebeurtenissen, mooi,
uitzonderlijke, onvergetelijke maar ook
trieste en pijnlijke momenten. RailCare
wandelt dan ook mee op je levenspad. We
geven hieronder een niet gelimiteerd
overzicht. We raden iedereen aan om
maandelijks het maandblad Het Spoor te
lezen en de website van RailCare te
consulteren. Onze gewestelijke secretarissen
zijn ook bereikbaar voor vragen en/of
tussenkomsten. Mensen die geen toegang
hebben tot de website kunnen dus steeds bij
onze gewestelijke secretarissen terecht.
Ga je trouwen of wettelijk samenwonen?
RailCare geeft graag een financieel steuntje en
help je bij het aansluiten van je partner bij de
Kas der geneeskundige verzorging (KGV).
Een pasgeboren baby kan je bij de KGV
aansluiten, maar ook bij een ander ziekenfonds.
De keuze is vrij. Bij aansluiting bij de KGV heeft
je kind recht op de terugbetalingen van de
wettelijke ziekteverzekering, de
tegemoetkomingen en voordelen van RailCare
(orthodontie, bril/contactlenzen, vakanties, …),
de gratis hospitalisatieverzekering bij AXA
(automatische aansluiting in een
tweepersoonskamer).
Als je gekozen hebt voor een dekking in een
eenpersoonskamer, dan is je kind, tegen
betaling van een premie, automatisch verzekerd
onder dezelfde polis.
Is je kind aangesloten bij een ander
ziekenfonds, dan nog kan je kind genieten van
een aantal sociale voordelen van RailCare: gift
bij begin van het schooljaar, vakantieverblijven
en natuurlijk het Sinterklaasgeschenk! Het
volstaat om de vrijwillige aansluiting hiervoor
aan te vragen. Meer info op de website van
RailCare. Je kan je kind ook aansluiten bij de

hospitalisatieverzekering mits betaling van een
premie. Je dient hiervoor een
aansluitingsformulier in te vullen binnen de drie
maanden na de geboorte.

Wendy CORNIQUET/Pixabay

Tenslotte: de Kas van de sociale solidariteit kent
een geboortegift (300 euro) toe aan elk
pasgeboren kind waarvan de naam van een
spoorwegouder vermeld wordt in de
geboorteakte. Dit geldt bovendien ook voor
kinderen jonger dan 12 jaar die erkend of
geadopteerd werden door een spoorwegouder.
Schoolgaande kinderen die in de loop van het
jaar hun 6e of 12e verjaardag vieren, kunnen
genieten van een gift bij het begin van het
schooljaar. Wist je trouwens dat RailCare een
financiële steun geeft wanneer je kind
deelneemt aan een extra-murosactiviteit van de
school? Meer info op de website van RailCare.
De schoolvakanties staan uiteraard ook met
stip genoteerd in de agenda van RailCare:
speelpleinen en stages, Kids’ Days, Top
Vakanties en op kamp met de jeugdbeweging,
taalkamp… RailCare zorgt voor financiële
steun. ▶
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Is je kind ziek, dan kan de oppasdienst ‘Child
Care’ een helpende hand zijn. Dit kan trouwens
ook aangevraagd worden wanneer jezelf of je
partner onverwacht opgenomen wordt in een
ziekenhuis.
Sam Williams/Pixabay
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Ongeacht je leeftijd kan er een moment zijn dat
je hulp nodig hebt bij het huishouden. Dit kan het
gevolg zijn van gezondheidsproblemen of een
ongeval, of zelfs bij een geboorte. RailCare
betaalt een gedeelte van de kosten van een
gezinshulp en huishoudhulp terug.
RailCare neemt de kosten van een toestel dat je
ademhaling vergemakkelijkt bij
slaapstoornissen volledig terug.
De kosten voor het huren of kopen van
verschillende medische en paramedische
benodigdheden worden gedeeltelijk
tegemoetgekomen.
Voor incontinentie bij afhankelijke personen
wordt er een forfait verleend. Bij
onbehandelbare incontinentie is er eveneens
een specifieke tegemoetkoming voorzien.
Een handicap heeft naast een persoonlijke en
familiale, ook een financiële impact. RailCare
betaalt een deel van de kosten van
hulpverlenende diensten, dagcentrum,
oppasdienst aan huis of kortdurige residentiële
plaatsing terug.

Ook senioren hebben vakantie en kunnen
hiervoor terecht bij RailCare. De aangeboden
-begeleide- reizen worden georganiseerd worden
door ervaren touroperators.
Goed om te weten, een lidmaatschap bij DTSOTC bied je interessante en voordelige vakanties
en trips aan. Meer info op hun site: http://
www.dts-otc.be
Een 50e huwelijksverjaardag kan rekenen op
een mooie financiële gift van RailCare.
Wanneer je partner verhuist naar een rust- en
verzorgingstehuis en je alleen blijft wonen,
kunnen de kosten sterk oplopen.
RailCare voorziet een sociale uitkering, je
maatschappelijk assistent(e) is je voornaamste
contactpersoon om je te helpen bij je aanvraag
als je voldoet aan de toekenningsvoorwaarden.

Alle vaccins worden volledig terugbetaald voor
alle rechthebbende dankzij een bijkomende
tegemoetkoming van de Kas van de sociale
solidariteit. Een groot aantal geneesmiddelen
die afgeleverd worden in de apotheek worden
terugbetaald. Ook hier is er een bijkomende
tegemoetkoming vanuit de Kas van de sociale
solidariteit door bepaalde niet-terugbetaalbare
specialiteiten ten laste te nemen mits
voorgeschreven door een arts.
Elke leeftijd wordt geconfronteerd met de
noodzaak van een bril (of contactlenzen).
RailCare neemt een deel van de kosten hiervan
op. Ook is er tegemoetkoming voor
oogchirurgie of lensimplantaten.
Je gehoor laat het afweten bij Bach? Een
hoorapparaat kan helpen. RailCare ondersteunt
je muzikale noden en komt trouwens tegemoet
met een forfaitair bedrag van maximaal 30 euro
per jaar bij aankoop van oordopjes (in een
gespecialiseerde winkel, niet via internet).
Bescherming van lawaai is een aandachtspunt in
het preventiebeleid van RailCare. ▶︎
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Tandpijn is vaak ook een financiële pijniging.
RailCare kan je een gedeelte van de kosten van
je tandprothese terugbetalen.
Rugpijn en pijnlijke platvoeten kunnen
gedeeltelijk verzacht worden door
orthopedische zolen. RailCare betaalt het
remgeld van voorgeschreven orthopedische
zolen door een arts-specialist, afgeleverd door
een bandagist én opgenomen in de
nomenclatuur van de geneeskundige
verstrekkingen, terug.
Dankzij een gratis collectieve hospitalisatieverzekering tweepersoonskamer (AXA), heb je
al wat zorgen minder bij een opname in het
ziekenhuis. De dekking voor een
eenpersoonskamer is mogelijk onder bepaalde
voorwaarden en gaat gepaard met het betalen
van een persoonlijke premie.
Voor een verblijf in een tweepersoonskamer is
de hospitalisatieverzekering gratis voor:
De actieve of gepensioneerde statutaire
personeelsleden van HR Rail alsook de
rechthebbenden van een
overlevingspensioen, die bij de Kas der
geneeskundige verzorging (KGV) aangesloten
zijn (= hoofdverzekerden KGV).
De bij de KGV aangesloten personen ten
laste van de hoofdverzekerden KGV (=
nevenverzekerden KGV).
De personeelsleden die een
arbeidsovereenkomst hebben met HR Rail (=
hoofdverzekerden niet-KGV).
Patiënten met een chronische ziekte hebben
nood aan een zorgtraject. Een zorgtraject
berust op de samenwerking tussen patiënt,
huisarts en specialist. Heden is een zorgtraject
mogelijk voor patiënten met een chronische
niersufficiëntie of diabetes type 2 tijdens
bepaalde fasen van die ziektes. Sinds 1 juli 2022
is er ook een zorgtraject voor patiënten met
‘long COVID’.

◼︎

De verwarmingskosten kunnen voor
gepensioneerden met een bescheiden inkomen
een zware pil zijn. RailCare voorziet voor deze
mensen een wintertoelage.

Claudia Wollesen/Pixabay

Sommige gepensioneerden, weduwen of
weduwnaars en wezen die in een
gemeenschappelijke verblijfplaats wonen, krijgen
te maken met financiële problemen wanneer de
winter voor de deur staat. Ze kunnen dan
rekenen op een eindejaarsgeschenk van
RailCare.
Samen met de maatschappelijk assistent(e) kan
er gezocht worden naar mogelijke financiële
problemen. Na grondig onderzoek is het dan
mogelijk dat er een gift of renteloze lening
verleend wordt.
Een overlijden is niet alleen een trieste
emotionele gebeurtenis voor de nabestaanden,
ook financieel kan dit een zwaar moment zijn. De
maatschappelijke assistenten zijn in deze
momenten een houvast in al je vragen en helpen
je bij de aanvraag van een begrafenisvergoeding (financiële tegemoetkoming bij
begrafeniskosten) en vergoeding voor
overlijden (bij overlijden van een gezinslid dat
als persoon ten laste is aangesloten bij de
KGV).
Meer info? Railcare: https://hr-railcare.be
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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

COLOFON

GEWESTELIJKE SECRETARISSEN

website ACOD Spoor: http://www.acod-spoor.be
website De Klapper: http://deklapper.acodspoor.be
Facebook: ACOD SPOOR

ANTWERPEN: ramses.noffels@acod.be
03/213.69.55 - Theater Building, 6e verdieping, Italiëlei
120-124, 2000 ANTWERPEN (Tijdelijk)
Bestendig afgevaardigde: robert.iversen@acod.be

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

BRUSSEL: brecht.vandermeiren@acod.be
02/226.13.56 - E. Jacqmainlaan 20, 1000 BRUSSEL

NATIONALE SECRETARISSEN
LUDO SEMPELS - VOORZITTER ACOD SPOOR
NICKY MASSCHELEYN - NATIONAAL SECRETARIS
GUNTHER BLAUWENS - NATIONAAL SECRETARIS
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER:
LUDO SEMPELS - FONTAINASPLEIN 9-11 - 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: tony.fonteyne@hr-rail.be
09/269.93.47 - Bagattenstraat 158-160, 9000 GENT
Bestendig afgevaardigde: kevin.midddernacht@acod.be
WEST-VLAANDEREN: marc.berghe@hr-rail.be
051/20.72.68 - St. Amandsstraat 112, 8800 Roeselare
Bestendig afgevaardigde: bjorn.tratsaert@acod.be

