
  

 

 
 

 

 

• Toekenning van een erkenning voor geleverde prestaties tijdens de coronaperiode  
 

We hebben nogmaals gevraagd te overwegen om voor de personeelsleden die in deze coronaperiode 
hebben gewerkt een erkenning te voorzien, zowel voor zij op het terrein als voor de telewerkers. 
HR-Rail wil hier voorlopig niet op ingaan. 

 

• Exit coronamaatregelen 
 

Aan een heropstart na de maatregelen in verband met corona wordt al gedacht en er wordt per groep 
van experten samengewerkt op nationaal niveau. Ook de CEO’s van de Belgische Spoorwegen worden 
hierbij betrokken. 
 

• Nieuwe uniformen 
 

De maatopname werd opgeschort en kan ten vroegste half mei opnieuw worden opgestart. De lancering 
van het nieuwe kostuum wordt voorzien in de herfst van 2020. 

 

• Reward Plan 
 

Voor diegenen van de rangen III+ waarvan het dossier volledig is, wordt de toepassing vanaf juni 2020 
voorzien. Voor de rangen III wordt er, zoals overeengekomen, sociaal overleg gevoerd in de NP(s)C. 
ACV-Transcom vraagt om sowieso alle Reward Plans uit te stellen tot na de coronacrisis, en in eerste 
instantie het geld te gebruiken om het personeel dat zich inzet gedurende deze crisis te belonen en te 
voorzien van het geschikte beschermingsmateriaal! 

 

• Gelegenheidsverlof voor overlijden 
 

Bij een overlijden van een familielid kunnen er, volgens de familiale band, vier dagen, 2 dagen of 1 dag 

gelegenheidsverlof worden toegekend.  Deze dagen moeten genomen worden in de periode tussen het 

overlijden en de dag van de begrafenis. 

Gezien de beperkende coronamaatregelen konden we bekomen dat er één dag kan uitgesteld en 

genomen worden op de afscheidsplechtigheid die na de begrafenis wordt gehouden. 

 

• Vergaderingen van de comités PBW 
  

Op aandringen van ACV-Transcom wordt volgende week dinsdag 28/04/2020, per Skype, een NCPBW 

georganiseerd.  Wij hebben gevraagd om ook de andere CPBW weer te laten doorgaan, eventueel ook 

via Skype.  HR-Rail onderzoekt welke paritaire organen terug kunnen vergaderen. 

 

• IDEWE : medische onderzoeken in het kader van de wet welzijn  
 

IDEWE zal de periodieke onderzoeken in het kader van de wet welzijn op het werk hernemen.  
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