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DE

KLAPPER

VERDER IN DIT NUMMER  
Wissel van de wacht bij ACOD SPOOR, paritair 
sprokkelnieuws, ‘dienstmededeling’ van de voorzitter…

Gezellige feestdagen  
en een zeer gezond  

2023  
toegewenst!



 

“DE KLAPPER”
De klapper is een akoestische handsein dat op 
de rail wordt geplaatst en ontploft als hij 
verpletterd wordt. De ontploffing van één of 
meerdere klappers legt een spoedstilstand op. 
De bestuurder moet de lijn waarnemen en, 
indien hij geen hinder of handstopsein opmerkt, 
zijn rit hernemen met rijden “Rit op zicht”. Hij 
herneemt slechts zijn normale snelheid nadat hij 
1500 meter afgelegd heeft, tenzij hem tijdens 
deze rit een groen handsein getoond wordt. De 
klapper wordt gebruikt om een geplaatst 
handstopsein te bevestigen.
(Bron: handleiding van de treinbegeleider) 

KLAPT’EM”! 

In 2021 werden 591 gevallen van spoorlopen 
vastgesteld, met bijna 5 uur per dag vertraging 
op het Belgische spoorwegnet! 

Infrabel blijft niet bij de pakken zitten en test 
een nieuw infraroodsysteem uit op de noord-
zuidverbinding.  

Dit systeem detecteert personen in de sporen 
waardoor er een snelle opvolging kan 
plaatsvinden. Hierdoor worden gevaarlijke 
toestanden sneller voorkomen met een 
beperkte impact op het treinverkeer.  

Dit systeem wordt reeds toegepast in de 
Kanaaltunnel. In een latere fase wordt het 
systeem ook op andere plaatsen geïnstalleerd.  

(Bron: Infrabel) 

DE KLAPPER ACOD SPOOR EDITIE #51                                                             23 DECEMBER 20222

DANK U
BOODSCHAP 

GEMEENSCHAPPELIJK 
VAKBONDSFRONT

Het gemeenschappelijk 
vakbondsfront dankt 
iedereen voor de massale 
mobilisatie en steun op de 
acties van 5 oktober en 29 
november. 

Het signaal was héél duidelijk: 
meer middelen voor het 
personeel en wel nu!

De boodschap werd gehoord! 

De CEO’s van NMBS/Infrabel 
en HR-Rail hebben op het 
sturingscomité van 5 december 
de verbintenis aangegaan om 
begin januari de onderhande-
lingen rond het sociaal akkoord 
op te starten. 

Een sociaal akkoord dat niet 
budgetneutraal moet zijn! 

Voor het gemeenschappelijk 
vakbondsfront is dit een eerste 
stap om tegemoet te komen 
aan de bezorgdheden van het 
personeel. 

Het gemeenschappelijk 
vakbondsfront heeft dan 
ook besloten om positief te 
reageren op dit voorstel met 
de dwingende voorwaarde 
dat de onderhandelingen 
gevoerd worden op basis 
van concrete maatregelen 
ten gunste van a) aan-
wervingen, b) werk-
gelegenheid, c) welzijn en 
d) koopkracht. 

En dit voor het gehele 
spoorwegpersoneel want 
iedereen telt mee bij het spoor!
 



 

Op het buitengewoon congres van 8 
december 2022 werd Günther Blauwens 
verkozen als nieuwe voorzitter van VLIG 
ACOD Spoor (Vlaams Intergewestelijke). 
Ludo Sempels legt zijn mandaat neer op 1 
januari 2023. In opvolging van Günther werd 
Tony Fonteyne tot nationaal secretaris 
verkozen. Samen met Nicky Masscheleyn 
vormen dit drietal het nieuwe secretariaat 
VLIG ACOD Spoor. 
 
Het nieuwe secretariaat zal alvast begin 2023 de 
gewesten bezoeken om de spreekwoordelijke 
vinger aan de pols te houden. 

Alle gewesten en de aanhorige werkzetels 
hebben ongetwijfeld vragen en ideeën om onze 
syndicale organisatie verder uit te bouwen tot 
een syndicale én sociale zekerheid binnen het 
spoorgebeuren. 
 
We danken en waarderen Ludo uitdrukkelijk, niet 
alleen voor zijn voorzitterschap, maar ook voor 
zijn jarenlange inzet als spoorman, militant, 
gewestelijke en nationale secretaris. 

Hij heeft in moeilijke tijden ACOD Spoor op het 
goede spoor gehouden waardoor zijn opvolgers 
de rit op volle snelheid kunnen voortzetten! 

NIEUW SECRETARIAAT 
WISSEL VAN DE 
WACHT BIJ  
ACOD SPOOR 

vlnr: Ludo, Nicky, Günther en Tony
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‘DIENSTMEDEDELING’ VAN DE VOORZITTER 

HOOFDSPOOR 
GEEN ZIJSPOOR

Onze recente acties gaven een sterk signaal 
aan het management en de overheid: het 
spoorpersoneel kiest voor een hoofdspoor 
en heeft het gehad met een zijspoor. Er moet 
gekozen worden voor een realistische 
toekomstvisie, met ambitie, met meer dan 
voldoende middelen om tijdig te kunnen 
anticiperen en vooral met menskracht. De 
samenleving heeft er nood aan. Het klimaat 
eist het, zonder woorden maar met daden.
 
De huidige minister van Mobiliteit komt met een 
spoorvisie op lange termijn. Dat zijn we niet 
gewoon, het verdient een pluim. Het is echter 
een publiek geheim dat sommige 
meerderheidspartijen geen cadeau gunnen aan 
deze minister en het beoogde en noodzakelijke 
spoorbudget afgeroomd hebben. Nochtans 
zouden dezelfde regeringspartijen – en andere 
op de oppositiebanken – dringend naar het 
station moeten gaan om geconfronteerd te 
worden met het resultaat van hun 
besparingsmaatregelen in het verleden.

De decennialange ontoereikende financiering 
van het spoor eist haar tol. Wat in Zwitserland 
‘investeren in het spoor’ wordt genoemd, is bij 
ons slechts een slome inhaalbeweging om 
voorgaande besparingen halvelings te 
compenseren. Het lijkt wel of er met 
voorbedachten rade geacteerd wordt om 
neoliberale doctrines door te voeren. De 
gekende gevolgen - zoals de bankencrisis, de 
klimaatcrisis en de energiecrisis - bestaan in de 
hoofden van deze actoren niet.

Druk
 
Het spoorwegpersoneel en de reizigers 
ondergaan vandaag meer dan ooit zij aan zij de 
opgelegde en doorgevoerde besparingen van 
vorige regeringen: personeelstekorten, 
afgeschafte treinen, infrastructuurproblemen en 
verminderde treinsamenstellingen, niet alleen 

door een tekort aan materieel, maar ook een 
tekort aan wisselstukken om de oude treinstellen 
operationeel te houden.
 
De geplande levering van nieuwe treinstellen 
eind 2021 is met de helft vertraagd en zal pas 
eind 2023 verwezenlijkt zijn. Let wel: de 
treinstellen worden geleverd door een 
privébedrijf. ‘Privatiseer de boel’ helpt dus ook in 
dit geval niet.
 
Intussen daalt de stiptheid en is de huidige 
dienstverlening het maximale wat vandaag kan 
aangeboden worden. Het personeel is 
gefrustreerd door de structurele problemen en 
wordt geconfronteerd met – terecht - misnoegde 
reizigers, het spoorpubliek dat men juist 
maximaal wil dienen. De personeelstekorten 
wegen zwaar door op het gezinsleven. De druk 
is onhoudbaar geworden. 

Cijfers
 
Terwijl jaarlijks voor minstens 2,3 miljard euro 
fiscale voordelen gestoken worden in 
bedrijfswagens, moeten de spoorwegen nog 
steeds de noodzaak van een goed werkend 
openbaar vervoer beklemtonen en verdedigen. 
De gesubsidieerde files op onze wegen leveren 
volgens de OESO en het VBO (!) een 
economische stilstand op met een 
maatschappelijke kostprijs van 4 tot 8 miljard 
euro ten gevolge de vertraagde economie, de 
milieuvervuiling en de daaraan verbonden 
hogere kosten in de zorg. Vervuiling maakt 
mensen ziek.

▶
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De Belgische spoorwegen vroegen voor de 
komende tien jaar 3,4 miljard euro om de 
doelstellingen te realiseren. Het 
begrotingsconclaaf leverde 2 miljard op met een 
Europese lening van een extra 1 miljard voor 
Infrabel. Aan de NMBS werd van de gevraagde 
580 miljoen slechts 340 miljoen euro toegekend.
 
Het is onbegrijpelijk dat sommige 
meerderheidspartijen een progressieve verhoging 
van de effectentaks hebben geblokkeerd tijdens 
het begrotingsconclaaf. Deze had de volgende 
jaren maximaal 1,5 miljard euro opgeleverd. Met 
die inkomsten zou men de klimaatcrisis gericht 
kunnen aanpakken. Oerconservatieve gedachten 
beslisten er anders over met gevolgen voor de 
generaties die komen. Een verpletterende 
verantwoordelijkheid.

Besparen kan
 
Nochtans kan er een efficiënte besparing 
doorgevoerd worden: het terug één bedrijf maken 
van de Belgische spoorwegen met één CEO en 
één raad van bestuur aan het hoofd. Eenheid van 
commando is van doorslaggevend belang, ook bij 
de spoorwegen. Europa vraagt slechts een 
boekhoudkundige splitsing van operator en 
infrastructuurbeheerder, geen operationele 
splitsing.
 
In 2011 zei de toenmalige CEO van NMBS 
Holding Jannie Haek dat “de splitsing van de 
spoorwegen jaarlijks 50 tot 100 miljoen euro kost 
en amper iets oplevert”. Zijn toenmalige 
directeur-generaal Strategie en Coördinatie 
voegde eraan toe dat “de opsplitsing bovendien 
een van de belangrijkste oorzaken van de 
achteruitgang van de stiptheid van de afgelopen 
jaren was”.

De splitsing is een oorzakelijk element in de 
malaise van de spoorwegen. De NMBS en 
Infrabel vinden elkaar minder en minder 
waardoor de regel- en communicatieorganen 

eerder een kakofonie voortbrengen dan een 
symfonisch spoormeesterwerk. Ook 
spoorwegmensen staan als getalenteerde 
muzikanten voor een onmogelijke taak wanneer 
ze twee verschillende dirigenten en partituren 
moeten volgen.
 
Door de jaren heen is het personeelsbestand 
sterk verminderd, zijn de reizigersaantallen sterk 
gestegen en is het waterhoofd nog groter 
geworden. Er klopt dus iets niet. 
  
Verantwoordelijkheidszin
 
De erkende spoorbonden voorspelden de huidige 
toestand meermaals en consequent. Zij zetten 
veel in op sociaal overleg en namen hun 
verantwoordelijkheid op in moeilijke dossiers. 

Onze verantwoordelijkheidszin houdt ons tegen 
om elk probleem te gebruiken als een 
opportuniteit om conflicten uit te lokken voor 
eigen gewin.
 
Maar als de wil ontbreekt om eens en voorgoed 
de achterstand bij het spoor recht te trekken in 
functie van het klimaat, de mobiliteit en de 
toegankelijkheid van station en trein, vooral voor 
mensen met een beperkte mobiliteit, dan is er 
een fundamenteel probleem.
 
Het spoorwegpersoneel en de reizigers willen de 
spoorwegen op het hoofdspoor krijgen.

Het management heeft alvast het signaal 
begrepen en wenst zo snel mogelijk het debat 
aan te gaan om een sociaal akkoord op te 
stellen, dat niet ‘budgetneutraal’ moet zijn. 

In januari worden de gesprekken hierover 
opgestart.

■ 
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Situatie RX/CX 2022
 
In 2022 moeten alle CX en RX van het lopende 
jaar worden toegekend door de NMBS, er mogen 
slechts maximaal 2 dagen RX en 2 dagen CX 
overgedragen worden naar het volgende jaar. 
Voor de NMBS bedroeg de achterstand bij CX 
eind oktober 13.000 dagen (exclusief de dagen 
van de "historische achterstand"). Na ons 
aandringen bevestigt de NMBS dat deze dagen 
maximaal moeten worden toegekend en dat de 
planners en de directie daartoe instructies 
krijgen. De dagen die niet worden toegekend, 
worden overgeheveld naar 2023 of betaald. Wij 
betreuren deze situatie, die een gevolg is van het 
gebrek aan proactieve aanwerving, en gaan niet 
akkoord met de door de directie voorgelegde 
aankondiging om CX te betalen. Ook de situatie 
bij Infrabel, met name in de seinzalen, is 
zorgwekkend, want de achterstand in CX/RX 
neemt toe.
 
Uitbetaling achterstallige 
compensatieverlofdagen op vrijwillige basis 
voor personeel NMBS

 
Om de ongunstige toestand inzake toekenning 
van compensatieverlof te corrigeren, kunnen de 
personeelsleden van NMBS die actief zijn in een 
regelmatige of onregelmatige cyclus (met 
uitzondering van hogere ambtenaren en 
personeelsleden in variabele werktijd), 
uitzonderlijk en op hun verzoek, de uitbetaling 
van achterstallige compensatieverlofdagen 
bekomen indien zij een resterend saldo 
compensatie-verlofdagen (quota 2022) hebben 
van meer dan 2 dagen op 31 december 2022. 
Wij geven principieel een negatief advies omdat 

dit een uitholling is van onze 36-uren week. 
Proactief en voldoende aanwerven zou dergelijke 
maatregelen voorkomen.
 
Contractuelen
 
Wij verzoeken, in een geest van billijkheid, dat 
contractuelen in aanmerking komen voor de 
hogere functievergoeding en verplaatsings-
vergoeding van het personeel (bericht 8 H-HR 
2019). De directie onderzoekt onze vraag. 
 
Indexering van de maaltijdkosten bij 
dienstverlenging (bericht 27 H-HR 2010)
 
Wij vragen dat het bedrag wordt verhoogd van 15 
naar 30 euro.De directie onderzoekt onze vraag

 
Verlof 2022
 
Hoewel verlof 2022 kan worden opgenomen in 
het eerste kwartaal van 2023, vragen veel 
aangeslotenen ons, in geval van weigering van 
het verlof om dienstredenen, om een uitzonderlijk 
uitstel tot 30 juni 2023 (een geval dat zich 
voordoet in geval van ziekte van de agent in het 
eerste kwartaal). De reden voor het verzoek is 
dat vele verloven zijn geweigerd, wegens gebrek 
aan personeel, maar ook wegens de verandering 
van de schoolvakanties in de Wallonië en 
Brussel. De voorjaarsvakantie begint op 1 mei in 
Wallonië en Brussel. De directie wil geen 
algemeen uitstel. Zij voert aan dat het aantal 
toegekende verlofdagen in overeenstemming is 
met voorgaande jaren en dat er in februari een 
verlof van twee weken in het Wallonië en Brussel 
is. 

▶

BELGISCHE SPOORWEGEN  
NATIONALE PARITAIRE (SUB)COMMISSIE 

NIEUWS  
PARITAIR  
OVERLEG 
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Deeltijds arbeid bij treinbegeleiding
 
In 2019 zijn specifieke maatregelen voor 
treinbegeleiders besproken en goedgekeurd in 
de NPC van december 2019. Een van de 
maatregelen was om deeltijdse aanvragen 
binnen een jaar na de aanvraag te aanvaarden. 
We vernemen dat dit engagement niet wordt 
nagekomen. Hoeveel deeltijdverzoeken 
overschrijden de wachttijd van een jaar? De 
directie bevestigt dat de termijn van één jaar op 
sommige plaatsen wordt overschreden en 
verbindt zich ertoe dit probleem op te lossen.

 
Organisatie van de gesloten proeven in alle 
filières
 
De proef voor eerste commercieel bediende 
wordt gehouden in januari-maart 2023. Wij 
vragen dat ook het contractueel personeel mag 
deelnemen. De directie weigert. Wij vragen 
opnieuw dat ook in de andere filières gesloten 
proeven worden georganiseerd, met name voor 
treinbestuurders en adjunct-stationschefs. De 
organisatie van een gesloten proef voor eerste 
treinbestuurder zal worden onderzocht door de 
directie.

Respecteren van de prestaties en rusten 
tijdens de minimale dienst

Wij eisen dat ARPS 541 wordt nageleefd bij de 
toepassing van de minimale dienst wanneer 
slechts één personeelscategorie onder het 
stakingsbericht valt. Dit was het geval tijdens de 
staking van 30/11 en 1/12. Tijdens deze staking 
werden eveneens de dienstroosters van het 
treinbegeleidingspersoneel aangepast. HR-Rail 
antwoordt dat ARPS 541 wordt gerespecteerd. 
Op onze vraag werd bevestigd dat de volgorde 

van de prestaties in de reeks moet worden 
gerespecteerd en dat CX, RX, VV en KD niet 
door een prestatie kunnen worden vervangen.
Onze juridische doet onderzoek naar interpretatie 
van de wetgeving.  

Medisch attest: wetswijziging

In grote ondernemingen (meer dan 50 
werknemers) hoeft de werknemer niet langer een 
medisch attest voor te leggen voor drie dagen 
afwezigheid. Wat met het met het 
spoorwegpersoneel (contractueel en statutair)? 
De directie antwoordt dat deze wet zal worden 
toegepast op contractueel personeel, maar 
weigert deze toe te passen op statutair 
personeel. Wij zijn het niet eens met deze visie. 
We laten dit juridisch onderzoeken.

Proef eerste commercieel bediende

We komen terug op de weigering van de directie 
om deze proef open te stellen voor contractuele 
medewerkers. Wij vinden dit discriminerend.
De directie blijft bij haar standpunt.

  
RTTM en herstructurering van B-TO 

Ongeveer 2 jaar geleden presenteerde B-TO 
haar nieuwe structuur. Wij vragen om een 
evaluatievergadering over deze hervorming. Wij 
vragen ook om een evaluatievergadering over 
het RTTM-project, aangezien er nog steeds veel 
ontevredenheid hierover is. De directie zal 
hierover overleg organiseren. 

■
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U vraagt,  
wij schrijven!  
We hebben de voorbije 
maanden verschillende  
“De Klappers” gewijd aan 
een bepaald thema.  

We denken bijvoorbeeld aan 
de dossiers rond de 
pensioenen,  anti-agressie, 
de reorganisaties, 
liberalisering/privatisering en 
“de mensen van de baan”.  

Onze redactie heeft nog 
andere thematische  

“De Klappers” op haar lijstje  
staan voor de nabije 
toekomst.  

Toch willen we graag weten 
over welke thema’s jullie een 
volledige De Klapper willen 
zien verschijnen.  

Laat het ons gerust weten: 
deklapper@acod.be 

PS. Je kan de vorige De 
Klappers vinden op: 
http://deklapper.acodspoor.be 

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

Telefoon Nationaal secretariaat:  
02/508 59 18 of 02/508 59 27

Email Nat. secretariaat: secretariaat-spoor@acod.be  
Email Redactie “De Klapper”: deklapper@acod.be 

 
NATIONAAL SECRETARIAAT
GÜNTHER BLAUWENS- VOORZITTER VLAAMSE ACOD SPOOR
NICKY MASSCHELEYN - NATIONAAL SECRETARIS
TONY FONTEYNE - NATIONAAL SECRETARIS 

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER:  
GÜNTHER BLAUWENS - FONTAINASPLEIN 9-11 - 1000 BRUSSEL

GEWESTELIJKE SECRETARISSEN 
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

BRUSSEL: brecht.vandermeiren@acod.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:
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 
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