
 

 

 

 

 

 

 

Op 24 april besliste de Nationale Veilig-

heidsraad een aantal versoepelingen van de 

CORONA-maatregelen en een geleidelijke 

heropstart van de economie.  

Daarom wensen Infrabel en NMBS de treindienst 

vanaf maandag 4 mei vrijwel volledig te hervatten 

om tegemoet te komen aan de vervoersbehoeften 

van de betrokken reizigers. 

 

 

De overheid besliste dat vanaf 4 mei het personeel 

en de reizigers (vanaf de leeftijd van 12 jaar) in het 

openbaar vervoer verplicht een mondmasker of 

een ander alternatief dat mond en neus bedekt zo-

als een sjaal of bandana, moet worden gedragen, in 

de fietsenstallingen en de stationsparkings, in de 

stations, op de perrons en aan boord van de trei-

nen. Securail en politiediensten zullen regelmatig 

controles ter plaatse doorvoeren. 

Het hervatten van het treinverkeer en de verplich-

ting van het beschermen van mond en neus in het 

openbaar vervoer kan niet zonder het paritaire 

overleg in het Nationaal Comité PBW, hét over-

legorgaan van Preventie en Bescherming. 

 

 

Nationale Comité PBW  

28/04/2020 
 

 

Het NCPBW vergaderde 3 uur lang. Dit was nood-

zakelijk om de garanties te verkrijgen dat vanaf 4 

mei, bij een uitgebreider treinverkeer en met de 

door de regering opgelegde maatregelen, het per-

soneel in alle veiligheid haar taak zal kunnen waar-

nemen. 

Tijdens deze televergadering was het management 

duidelijk: geen herstel van het treinverkeer indien 

het personeel niet beschikt over de nodige be-

schermingsmiddelen !  

 

 

Nationale Veiligheidsraad 

24/04/2020 

 

4 mei : het geleidelijk hervatten van het maximale treinaanbod. 

ACV-TRANSCOM SPOORWEGEN 29 04 2020 
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Er werd een presentatie gegeven van alle persoon-

lijke beschermingsmiddelen die al ter beschikking 

zijn of die deze week nog zullen worden uitge-

deeld. Een overzicht van de verschillende werk-

procedures die zullen gelden vanaf 4 mei werd be-

sproken.   

ACV-Transcom was al lang vragende partij voor de 

heropstart van de vergaderingen van de comités 

PBW via televergadering of met respect van de 

“sociale afstand”. Daarom zal : 

✓ Vanaf volgende week de al ingeplande vergade-

ringen van de comités PBW doorgaan; 

 

✓ Met de voorzitters van de andere comités 

PBW worden onderhandeld om het comité zo 

snel als mogelijk te activeren. 

In de lokale Comités PBW zullen vanaf mei uw ver-

kozen militanten hun preventieve rol spelen voor 

de bescherming van uw gezondheid, welzijn en vei-

ligheid.   

 

 

Sturingscomité 

28/04/2020 

 
 

Tijdens de teleconferentie van het Sturings-

comité op 28 april werd de algemene omka-

dering vastgelegd naar aanleiding van een 

geleidelijke afbouw van de coronamaatrege-

len en de stapsgewijze terugkeer naar een 

normale toestand.  

Tijdens het Sturingscomité van 17/03/2020 werd in 

onderling overleg met de erkende vakbonden be-

sloten om het Sturingscomité als enig beslissings-

orgaan te beschouwen in het kader van de Co-

ronacrisis en dit met het oog op een efficiëntie 

 

 

En snelle besluitname. Dit blijft ook gehandhaafd 

voor de geleidelijke afbouw van de coronamaatre-

gelen. 

Maar er wordt ook een planning opgemaakt om 

het normale sociale overleg terug op te starten. 

Met de vergadering van het NCPBW werd al het 

startschot gegeven. 

Het Sturingscomité wenst dat de terugkeer naar 

een normale toestand moet gepaard gaan met al-

gemene en taakspecifieke maatregelen die zullen 

worden gecommuniceerd en opgevolgd.  

De Belgische spoorwegen werden ondergebracht 

in de categorie van cruciale sectoren met verder-

zetting van de activiteiten onder de voorwaarden: 

✓ telewerk waar mogelijk;  

✓ respecteren van social distancing voor die acti-

viteiten die niet via telewerk kunnen worden 

georganiseerd; 

✓ een inspanningsverbintenis om beschermende 

maatregelen te nemen daar waar de social dis-

tancing niet mogelijk is.    

 

 

De Belgische spoorwegen organiseren een 

stapsgewijze terugkeer naar een normale toe-

stand.  

 

Hoewel het bij de Belgische Spoorwegen niet 

echt gaat over een heropstart heeft het Sturings-

comité zich ingeschreven in de Generieke Gids 

om de verspreiding van Covid-19 op het werk 
tegen te gaan en die is opgesteld door de sociale 

partners in de Hoge Raad voor Preventie en Be-

scherming op het werk, de Economic Risk Ma-

nagement Group, de FOD WASO en de beleids-

cel van de minister van werk. 
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De generieke gids is raadpleegbaar via de link : 

https://www.hetacv.be/docs/default-source/acv-

csc-docsitemap/6000-centrales/6440-acv-open-

bare-diensten-csc-services-publics/6460-actuali-

teit-actualités/6480-campagnes/generieke-gids-def-

22042020.pdf?sfvrsn=6e668f88_2 

Risicoanalyses 

Fysieke risico’s 

Alle maatregelen worden genomen in functie van 

een risicoanalyse die werd opgesteld in samenwer-

king met de preventieadviseurs en IDEWE, waarbij 

het gevaar, de risico’s en de risicofactoren in kaart 

worden gebracht.  (vb. van risicofactoren in deze 

context : het niet toepassen van de basisregels in-

zake hygiëne en het niet naleven van de regels in-

zake social distancing). 

  

 

 

Op basis van deze analyse worden de mogelijke be-

heersmaatregelen in kaart gebracht die algemeen 

kunnen zijn of taakspecifiek.  Aan deze beheers-

maatregelen wordt een prioriteit toegekend.  In de 

huidige context is de prioriteit van de algemene be-

heersmaatregelen: hygiëne aan de bron, persoon-

lijke hygiëne, social distancing, collectieve en per-

soonlijke beschermingsmiddelen en ten slotte an-

dere hulpmiddelen.  

Deze risicoanalyse wordt doorgevoerd voor de 

verschillende doelgroepen van de Belgische spoor-

wegen (bv. personeel, materieel, reizigers, stations, 

klanten,…)  

Binnen deze doelgroepen kan een verder onder-

scheid gemaakt worden in functie van de specifieke 

kenmerken van een doelgroep of activiteit.  Voor 

het personeel bv. kan een analyse worden uitge-

voerd per personeelscategorie (bv. personeel sein-

huizen, treinbestuurders, treinbegeleiders, opera-

toren technics, personeel SECURAIL, ….)  

Verder worden risicoanalyses doorgevoerd per 

activiteit waarbij telkens wordt bekeken of de ac-

tiviteit op een alternatieve manier kan worden ge-

organiseerd en, indien niet, welke collectieve of 

persoonlijke beschermingsmiddelen en/of hulpmid-

delen ter beschikking moeten worden gesteld.  

Als vb. van geanalyseerde activiteiten: vergaderin-

gen, opleidingen, douchen, lunchen, verplaatsingen, 

uitvoeren van operationele taken,….  

 Psychologische risico’s 

Naast de fysieke risico’s worden ook de psychoso-

ciale risico’s in kaart gebracht en worden eveneens 

aangepaste maatregelen op dit vlak voorzien en dit 

zowel op niveau van de individuele medewerker, 

de leidinggevende en de vertrouwenspersonen.  

  

 

https://www.hetacv.be/docs/default-source/acv-csc-docsitemap/6000-centrales/6440-acv-openbare-diensten-csc-services-publics/6460-actualiteit-actualités/6480-campagnes/generieke-gids-def-22042020.pdf?sfvrsn=6e668f88_2
https://www.hetacv.be/docs/default-source/acv-csc-docsitemap/6000-centrales/6440-acv-openbare-diensten-csc-services-publics/6460-actualiteit-actualités/6480-campagnes/generieke-gids-def-22042020.pdf?sfvrsn=6e668f88_2
https://www.hetacv.be/docs/default-source/acv-csc-docsitemap/6000-centrales/6440-acv-openbare-diensten-csc-services-publics/6460-actualiteit-actualités/6480-campagnes/generieke-gids-def-22042020.pdf?sfvrsn=6e668f88_2
https://www.hetacv.be/docs/default-source/acv-csc-docsitemap/6000-centrales/6440-acv-openbare-diensten-csc-services-publics/6460-actualiteit-actualités/6480-campagnes/generieke-gids-def-22042020.pdf?sfvrsn=6e668f88_2
https://www.hetacv.be/docs/default-source/acv-csc-docsitemap/6000-centrales/6440-acv-openbare-diensten-csc-services-publics/6460-actualiteit-actualités/6480-campagnes/generieke-gids-def-22042020.pdf?sfvrsn=6e668f88_2
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De algemenen maatregelen 

 

✓ Blijf thuis als je ziek bent, contacteer je arts en 

volg zijn instructies; 

✓ Vermijd zoveel mogelijk contact met wie al ziek 

is en probeer uit haar of zijn buurt te blijven; 

✓ Respecteer de regels van social distancing; 

✓ Verzeker u van een goede handhygiëne : was je 

handen veelvuldig en op de juiste manier, met 

water en zeep; 

✓ Gebruik altijd papieren zakdoekjes en gooi 

deze onmiddellijk weg in een afgesloten vuilnis-

bak; 

✓ Bedek uw mond met een papieren zakdoek of 

uw elleboogholte als u hoest of niest; 

 

 

 

✓ Vermijd zoveel mogelijk je ogen, neus of mond 

aan te raken, vooral nadat je voorwerpen hebt 

aangeraakt die besmet kunnen zijn; 

✓ Schud elkaar niet meer de hand of kus geen 

collega’s ter begroeting; 

✓ Besteed aandacht aan een ordelijk bureau zo-

dat de reinigingsdienst haar werk op een opti-

male manier kan uitvoeren  

Inzake social distancing :  

✓ Markeringen om de social distancing in herin-

nering te brengen; 

✓ Linten, fysieke barrières om de 1,5 m te res-

pecteren; 

✓ Organiseer het werk zodanig dat de social dis-

tancing kan gewaarborgd worden.  

Wanneer bepaalde werken of handelingen het toch 

niet toelaten om de anderhalve meter afstand te 

respecteren, dienen beschermingsmiddelen te 

worden voorzien.  

De collectieve of persoonlijke bescher-

mingsmiddelen/hulpmiddelen : (in functie van 

de beroepscategorieën en de door hen uitge-

voerde taken) :  

✓ Chirurgische maskers of FFP1 maskers; 

✓ Herbruikbare (stoffen) mondmaskers; 

✓ Buff’s (NMBS); 

✓ Plexi gelaatsscherm; 

✓ Plexi schermen; 

✓ Schoonmaakkits (NMBS); 

✓ Alcoholische gel/spray; 

✓ Wegwerphandschoenen (NMBS); 

✓ Elektronische fluit (voor treinbegeleiders)  

Overzicht van activiteitsgerelateerde maat-

regelen: 

Hierboven werden een aantal activiteiten opge-

somd waarvoor een risicoanalyse werd doorge-

voerd en in functie waarvan activiteitsgerelateerde 

maatregelen kunnen worden genomen.  

 

BESCHERM JE TEGEN VIRUSSEN 

ZOALS HET CORONAVIRUS  

COVID-19 OF DE SEIZOENSGRIEP! 
 

 

WAS REGELMATIG JE HANDEN.  

SCHUD ELKAAR NIET MEER DE  

HAND EN KUS NIET MEER. 

 

 

GEBRUIK ELKE KEER EEN NIEUW  

PAPIERENZAKDOEKJE EN GOOI  

HET WEG IN EEN AFSLUITBARE  

VUILNISBAK.  

 

 

HEB JE GEEN ZAKDOEKJE BIJ DE  

HAND ? HOEST OF NIES IN DE  

BINNENKANT VAN JE ELLEBOOG. 

 

 

BLIJF THUIS ALS JE ZIEK BENT ! 

 

 

 

 

 

 



 29 04 2020 
 

 

5 

  

✓ Voor vergaderingen : waar mogelijk videover-

gaderingen, indien fysieke vergadering : inacht-

name van social distancing : grotere ruimtes 

voorzien, deelnemers beperken en indien de 

regels van social distancing niet kunnen geres-

pecteerd worden herbruikbare mondmaskers 

of buff’s (NMBS) voorzien.  

Fasering van de maatregelen  

In functie van de beslissingen die door de regering 

zullen worden genomen, zal, per entiteit, overge-

gaan worden tot een gefaseerde aanpak.  

 

De hoger vermelde risicoanalyses zullen even-

eens ter beschikking gesteld worden van de le-

den van het nationaal comité PBW en eveneens 

van de leden van de lokale comités PBW’s.    

 

Hiervoor zal een specifiek platform worden ge-

creëerd.  

 

 

Bij Infrabel staan deze ter beschikking op de share-

pointpagina Corona. 

De communicatie die aan de verschillende perso-

neelscategorieën zal worden verstuurd zal even-

eens op dit specifiek platform ter beschikking wor-

den gesteld. 

 

Opvolging  

De monitoring rond de implementatie van deze 

maatregelen zal in eerste instantie geschieden tij-

dens de dagelijkse televergaderingen van het stu-

ringscomité.  Het is hierbij evident dat de maatre-

gelen ook continu zullen aangepast worden in func-

tie van de hoger vermelde regeringsbeslissingen.   
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verhoging met 2 %  

van de bezoldigingen vanaf april 2020. 

 

 

 

 
 

 

In februari werd de spilindex 107,20 overschre-

den. Hierdoor zal vanaf 1 april 2020 de veref-

feningcoëfficiënt 1,7410 worden toegepast op  

 

 

 

bepaalde bezoldigingselementen waaronder de 

schaalbedragen en weddetoeslagen, opgenomen 

in het ARPS – Bundel 520.  

 

Dit geldt eveneens voor: 

 

• de haard- en standplaatstoelage; 

 

• de toelagen afgestemd op het uurbedrag van 

de wedde; 

 

• de toelagen en vergoedingen waarvan het 

eenheidsbedrag de indexaanpassingen volgt, 

voornamelijk deze opgenomen in bijlage – 

Deel II en bijlage 2 – Deel III bij het ARPS – 

Bundel 523; 

 

• de productiviteitspremies. 
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Ecocheques op uw SODEXO-kaart 

Eind april  

 

 

 
 

 

Goed nieuws! Eind deze maand ontvang je ook 

ecocheques, op hetzelfde moment dat je maal-

tijdcheques op je Sodexo-kaart worden gestort.  

 

Wie heeft recht op de ecocheques? 

 

Alle medewerkers van de Belgische spoorwegen 

in actieve dienst op 29 februari 2020, met uit-

zondering van studenten. 

  

 

Hoe wordt het bedrag van de ecocheques 

berekend? 
 

Het eenmalige bedrag dat je ontvangt is afhanke-

lijk van je prestaties tijdens de referentieperiode 

(tussen 1 maart 2019 en 29 februari 2020). Als 

je in de referentieperiode deeltijds hebt gewerkt 

of in dienst bent genomen, wordt het maximum-

bedrag van €200 proportioneel aangepast. Dit 

zal ook het geval zijn bij loopbaanonderbreking 

van meer dan een maand, staking of ongerecht-

vaardigde afwezigheid. 

  

 In welke gevallen wordt het bedrag van 

de ecocheques aangepast? 

 

Het bedrag van de ecocheques waarop je recht 

hebt, zal proportioneel worden aangepast in ge-

val van: 

• deeltijds werk (halftijds, 4/5de of 32u/week); 

• indiensttreding in de referentieperiode; 

 

 

• periode van afwezigheid van meer dan een 

maand; 

• ongerechtvaardigde afwezigheid; 

• staking 

  

Wanneer en hoe worden de ecocheques 

uitbetaald? 

 

De betaling van je ecocheques gebeurt op 30 
april 2020 op je Sodexo-kaart. Een Sodexo-kaart 

wordt opgestuurd naar wie er nog geen heeft. 

  

Hoe lang zijn ecocheques geldig? 

 

24 maanden vanaf het moment dat ze op je so-

dexo-kaart zijn gestort. 

  

Wat kan je kopen met je ecocheques? 

 

Ecocheques zijn bedoeld om milieuvriendelijke 

producten of diensten aan te kopen. 

Biologische producten, energiezuinige elektri-

sche apparaten, milieuvriendelijke producten, 

producten voor duurzaam tuinieren, ecotoe-

risme, tweedehands spullen ... 

 

Op de website van Sodexo4You (rubriek Eco-

Pass) vind je een lijst van wat je kan aankopen en 

de labels die staan afgebeeld op de producten die 

je met je ecocheques kan aankopen. 

 

Deze informatie wordt ook als bijlage bij je loon-

fiche van april 2020 toegevoegd. 

  

In welke verkooppunten kan je je ecoche-

ques gebruiken? 

 

Heb je een idee van wat je met je ecocheques 

wil doen, maar zoek je een plek om ze te gebrui-
ken? Zowel in de applicatie als op de website van 

Sodexo4You kan je op geografisch gebied zoe-

ken. Erg handig! 

  

Kan je je aankopen online doen? 

 

Met de Sodexo-kaart kan je online geen aanko-

pen doen. Om gebruik te maken van je ecoche-

ques moet je net zoals voor je maaltijdcheques 

naar de winkel gaan. 
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Hoe kan ik het resterende saldo van mijn 

ecocheques raadplegen? 

 

Je kan je e-Eco Pass saldo eenvoudig controleren 

via: 

• bepaalde kassatickets die je na een betaling 

ontvangt; 

• het Sodexo4You-account op de site en op de 

applicatie; 

• bij Sodexo: 02/547 55 02 

  

Als je gebruik maakt van elektronische maaltijd-

cheques, wordt het saldo van je twee extralegale 

voordelen op 2 aparte Sodexo-rekeningen ge-

plaatst, één voor je e-Lunch Passes en de andere 

voor je e-Eco Passes. Zo kan je je niet vergissen! 

 

 

 

 

Nieuws uit de Kas Sociale Solidariteit 

 

 

Vakanties voor kinderen zomer 2020 en 

Kids Days 

Momenteel is het nog niet zeker dat de zomer-

kampen voor kinderen en de kids days zullen 

kunnen doorgaan dit jaar. Voorlopig is het wach-

ten op richtlijnen van de overheid. 

Psychologische consultaties en logopedie 

N.a.v. van de maatregelen tegen corona werden 

door het RIZIV ook videoconsultaties toegela-

ten. Indien deze videoconsultaties voldoen aan 

de voorwaarden van het RIZIV, komen ze bijge-

volg ook in aanmerking voor terugbetaling door 

Railcare. 
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 Midden Vlaanderen 

 

 Wendy François  

 Oude Vest 144 bus 2, 9200 Dendermonde 

 03 / 765 24 21 (diensttelefoon: 991/6189) 

 spoordendermonde.transcom@acv-csc.be 

 

 

 

Antwerpen Oost-Vlaanderen 

 

Eric Van Driessche Tineke Schotte 

Entrepotplaats 14, 2000 Antwerpen Poel 7, 9000 Gent 

02 / 549 11 28 (diensttelefoon: 921/3031) 09 / 265 44 05 (diensttelefoon: 991/2168) 

spoorantwerpen.transcom@acv-csc.be spoorgent.transcom@acv-csc.be 

 

 

Brussel Vlaams Brabant 

 

Natalie De Haes Michel Van Oosterwijck 

Galerij Agora Martelarenlaan 8  

Grasmarkt 105 bus 38, 1000  Brussel 3010  Kessel-Lo 

02 / 545 69 70 (diensttelefoon: 911/58237) 016 / 21 94 10  

spoorbrussel.transcom@acv-csc.be spoorleuven.transcom@acv-csc.be 

 

 

Limburg West-Vlaanderen 

 
Michel Van Oosterwijck Danny Geleyn 

Mgr. Broeckxplein 6, 3500 Hasselt Peter Benoitlaan 11, 8800 Roeselare 

011 / 29 08 45 051 / 26 55 35 (diensttelefoon 990/3691) 

spoorhasselt.transcom@acv-csc.be spoorroeselare.transcom@acv-csc.be 
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