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DE
KLAPPER
STAKING 10 MAART 
HET IS 5 VOOR 12 
 STEUN DE OPENBARE DIENSTEN,  

VOOR HET TE LAAT IS! 

WIJ EISEN REALISTISCHE INVESTERINGEN IN  
DE BELGISCHE SPOORWEGEN VOOR EEN VOOR IEDEREEN 

BETAALBARE, TOEGANKELIJKE DIENSTVERLENING  
ÉN HET KLIMAAT!  

WIJ EISEN RESPECT VOOR DE HUIDIGE 
PENSIOENVOORWAARDEN VAN HET SPOORWEGPERSONEEL! 



 

“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”!         Definitie Openbare Dienst

De openbare sector wordt ook de publieke sector 
genoemd. De werknemers binnen de openbare 
sector zijn ambtenaren. De openbare sector is de 
verzamelnaam voor overheidsdiensten en 
parastatalen (semi- overheidsorganisaties) die zorg 
dragen voor essentiële voorzieningen voor de 
burgers en die te maken hebben met de 
bescherming van de inwoners. De taken en de 
diensten van de overheden (federale, Vlaamse,...) 
zijn zeer breed. Zowel gemeentebesturen, politie, 
brandweer, OCMW's, onderwijs, De Lijn, Kind & 
Gezin... behoren tot de openbare sector. 
Maar evengoed de Spoorwegen, de Post, de 
ziekenhuizen en bibliotheken... . Soms hebben 
ambtenaren die werkzaam zijn in deze diensten 
rechtstreeks contact met de klant, soms leveren ze 
uitsluitend diensten aan andere afdelingen. 

Bron: onderwijzerkiezer.be 
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De vakbonden van de openbare sector (ACOD, 
FCSOD (ACV-TRANSCOM) en VSOA) houden 
van 6 tot en met 10 maart sensibiliserings- en 
protestacties. In die week wil het gemeen-
schappelijk vakbondsfront de openbare 
diensten - waaronder de Belgische spoorwegen 
- in de kijker zetten en aantonen waarom het 
belangrijk is om erin te blijven investeren. De 
ACOD roept bovendien op tot een staking in de 
openbare sector op 10 maart 2023. Voor het 
spoor is dit in Gemeenschappelijk Front met 
ACV-Transcom en VSOA Spoor!
 
Een samenleving kan niet zonder openbare 
diensten. Maar die ko¬men steeds meer onder 
druk te staan. Het gebrek aan investeringen en het 
tekort aan personeel in bijna alle diensten maken 
het steeds moeilijker om een kwaliteitsvolle 
dienstverlening te blijven bieden. Dit terwijl 
ambtenaren dag en nacht hun beste beentje 
voorzetten. Onderwijs, openbaar vervoer, 
gezondheidszorg, kinderopvang, brandweer, 
politie, justitie, enzovoort...: geen enkel 
departement ontsnapte aan de besparingsdrift van 
de verschillende regeringen in ons land. Daarom 
luidt het overheidspersoneel deze week de 

alarmbel. Want iedereen heeft recht op een sterke 
openbare sector. 
 
Staking

Op 10 maart roept de ACOD op tot een staking in 
de openbare diensten. Daarmee willen we 
aandacht vragen voor het gebrek aan mensen en 
middelen, onvoldoende sociaal overleg en de 
aanvallen op de pensioenen van het 
overheidspersoneel. Het is vijf voor twaalf voor de 
openbare diensten. Steun ze, voor het te laat is!

Bij het spoor start de 24u stakingsactie op 
donderdag 9 maart om 22u tot vrijdag 10 maart 
22u. Hieronder vind je alvast een overzicht van de 
gewestelijke en intersectorale piketten voor die 
dag.  
 
Antwerpen: Operaplein in Antwerpen om 11u55 - 
Oost-Vlaanderen: Woodrow Wilsonplein in Gent 
vanaf 11u - West-Vlaanderen: Schouwburgplein in 
Kortrijk van 11u tot 13u - Limburg: Monseigneur 
Broekxplein 3 in Hasselt om 11u55 - Vlaams-
Brabant: Gemeentehuis Herent van 7u30-10u

STAKING 10 MAART! HET IS 5 VOOR 12! STEUN DE 
OPENBARE DIENSTEN, VOOR HET TE LAAT IS! 





 

Steun openbare diensten, 
voor het te laat is ! 

1. De ACOD eist performante, betaalbare en 
toegankelijke openbare diensten die de burgers de 
dienstverlening geven waar ze recht op hebben. 
 
2. De ACOD eist meer structurele middelen en 
personeel zodat openbare diensten hun taak op een 
correcte manier kunnen vervullen. 
 
3. De ACOD eist een ernstig sociaal overleg om tot 
duurzame oplossingen te komen voor de problemen 
waarmee openbare diensten en hun personeel af te 
rekenen hebben in hun werking. 
 
 

4. De ACOD eist een einde aan de outsourcing van 
openbare dienstverlening aan de privé, aangezien dit 
duurder en minder efficiënt is voor de burger. 
 
5. De ACOD eist een correcte verloning met ruimte voor 
loonsverhoging voor alle personeelsleden in de openbare 
sector. 
 
6. De ACOD eist een einde aan de aanvallen op de 
pensioenen van de openbare sector. 

Staking 10 maart 2023 

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



Iedereen hee!t recht 
op een sterke openbare sector

Een samenleving kan niet zonder openbare diensten. Maar die ko-
men steeds meer onder druk te staan. Het gebrek aan investeringen 
en het tekort aan personeel in bijna alle diensten maken het steeds 
moeilijker om een kwaliteitsvolle dienstverlening te blijven bieden. 
Dit terwijl ambtenaren dag en nacht hun beste beentje voorzetten.

Onderwijs, openbaar vervoer, gezondheidszorg, kinderopvang, brandweer, 
politie, justitie, enzovoort...: geen enkel departement ontsnapte aan de 
besparingsdrift van de verschillende regeringen in ons land. En dat uit zich 
op allerlei manieren:

>> Treinen, trams en bussen rijden met vertraging of worden afgeschaft.
>> Schoolgaande kinderen en jongeren zien lessen wegvallen door een    
     tekort aan leerkrachten. En ook bij politie, brandweer en justitie kampt  
     men met personeelsgebrek.
>> Niet iedere ouder vindt een opvangplek voor zijn of haar kind.
>> Je moet langer wachten op de nodige zorg.
>> .... 

DAAROM LUIDT HET OVERHEIDSPERSONEEL DEZE WEEK DE ALARMBEL.  
WANT IEDEREEN HEEFT RECHT OP EEN STERKE OPENBARE SECTOR. 
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Gelieve niet op de openbare weg te gooien



 Geen discriminatie op het vlak van het geslacht 
 Individualisering van de rechten  
 Eerlijke berekening voor alle personeelsleden met dezelfde 
 functie  
 Inkomensgarantie op het einde van het leven zonder  
 twijfels over het rendement van een aanvullend pensioen   
 

Wil je de genderverschillen in het pensioen laten 
verdwijnen? De berekening en toekenning van het 
pensioen van statutair overheidspersoneel biedt een 
pasklare oplossing! 
 

 

 Behoud van de huidige voorwaarden voor toekenning en   
 berekening van het pensioen van statutair personeel en de  
 toepassing ervan op contractueel personeel. 
 

 Koppeling van het pensioen van statutair en contractueel   
 personeel aan de lonen van de actieve personeelsleden. 
 

 Toegang tot een volledig pensioen na een loopbaan van  
 42 jaar, ongeacht het statuut van het personeelslid. 
 

 Gelijkstelling van het aantal gewerkte jaren om recht te   
 hebben op het minimumpensioen in alle pensioenstelsels. 
 

 De handhaving van preferentiële tantièmes bij gebrek 
 aan een regeling rond de zware beroepen. 
 

 De uitbreiding van de bestaande eindeloopbaan- 
 maatregelen naar contractueel overheidspersoneel. 
 

 Eindeloopbaanmaatregelen voor al het overheidspersoneel. 

V.U.: ACOD 
Chris Reniers,  

Fontainasplein 9-11 
1000 Brussel 

 

V.U.: FCSOD 
Koen De Mey 

Grasmarkt 105 b40 
1000 Brussel 

  
V.U.: VSOA 

François Fernandez-Corrales 
Boudewijnlaan 20-21 

1000 Brussel 
Gelieve niet op de openbare weg te gooien 



 

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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Aanplakken toegelaten - Bundel 548 art 65, 66 en 67 - verantwoordelijke uitgever: Günther BLAUWENS

ONTDEK ONZE 
NIEUWSBRIEF 

 

DOWNLOADSITE 
DEKLAPPER.ACODSPOOR.BE 

STORY, KNACK, HUMO EN 
SPORTMAGAZINE IN 1 

NIEUWSBRIEF!!! 

DE KLAPPER 


