
Pensioenen, werkorganisatie, … 

Heel het beleid van de NMBS 
zit op een fout spoor!
Het ongenoegen bij het spoorpersoneel is groot. Eerst was er sprake van stakingsdagen door verschillen-

de vakbonden. Enkel een bureaucratische maatregel van de directie – die steeds meer wil bepalen hoe 
het personeel wel en vooral niet mag protesteren tegen het beleid – zorgde ervoor dat enkel de stakingsdagen 
van ACOD overeind bleven. Ook leden van andere bonden zijn kwaad en de aanval op de pensioenen is niet 
de enige bron daartoe. Het probleem zit dieper en is structureler: het beleid van de NMBS-directie en de 
regering zit op een compleet fout spoor.

Langer werken voor lager pensioen

Het breed gesteunde protest tegen de pensioenher-
vormingen van de regering heeft geleid tot uitstel 
voor het puntenpensioen. Na de bijzonder geslaagde 
betoging van 16 mei – mee het resultaat van een in-
formatiecampagne met De Pensioenkrant – staat dit 
uitstel helemaal vast. Het betekent echter geen afstel: 
het voorstel van de regeling van zware beroepen in 
de publieke sector is een opstap naar het puntenpen-
sioen.

Pensioenen zijn een zwak punt voor de rechtse 
regering. De Grote Bevraging van onder meer VTM 
gaf begin juni aan dat 71% van de Vlamingen en 
82% van de Walen denkt dat het pensioenstelsel hen 
geen comfortabele oude dag zal bieden. Twee derden 
is tegen de verhoging van de pensioenleeftijd. Een 
duidelijke meerderheid verwerpt het huidige beleid 
van aanvallen op de pensioenen!

Bij de NMBS-staking zullen de gevestigde media 
er alles aan doen om het daar niet over te hebben. 
Het zal gaan over verdeeldheid tussen vakbondslei-
dingen, jongeren die op kamp vertrekken, minimale 
dienstverlening, … Aan de militanten en het perso-
neel om de redenen van het protest toe te lichten en 
te concretiseren.

Ja, de reizigers zullen hinder ondervinden. Maar die 
reizigers horen ook bij die grote meerderheid van de 
bevolking die het niet eens is met het pensioenbeleid 
van deze regering. Zij willen ook niet tot 67 werken 
voor een onwaardig pensioen! En laat het duidelijk 
wezen: jarenlang besparen dwarsboomt kwaliteits-
volle, bereikbare en stipte dienstverlening voor 
iedereen.

Laten we de voorbeelden concreet maken: een trein-
begeleider die nieuw in dienst komt, zal het met tot 
430 euro minder pensioen per maand moeten doen 
en zal acht jaar langer moeten werken! Alle beroeps-
groepen bij de NMBS verliezen met de voorgestelde 
regeling. Laten we niet in de val trappen van een lijst 
waarbij we tegen elkaar uitgespeeld worden, maar 
samen opkomen voor het behoud (en een verbete-
ring) van de huidige regeling!

Heel het beleid zit fout

Naast de aanval op de pensioenen zijn er nog maat-
regelen die kwaad bloed zetten. De werkomstandig-
heden liggen onder vuur met een centralisatie van 
diensten, prestaties van 12 uur of nog een producti-
viteitsverhoging van 2% bij het rollend personeel. 
De werkdruk is al hoog en daar wil de directie nog 
een schep bovenop doen. Het is allemaal onder-
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deel van een beleid waarbij bespaard wordt op de 
NMBS.

We moeten heel het besparingsbeleid verwerpen. 
Protest hiertegen is uiteraard gerechtvaardigd: het 
is niet aan de directie om te bepalen hoe het 
personeel wel (en vooral niet) mag reageren. 
Het afwijzen van de stakingsaanzeggingen door 
OVS en Metisp is een gevaarlijk precedent en moet 
verworpen worden. Als de regering en directie 
protest aan banden legt, is dit niet om de reizigers 
te verdedigers maar om het eigen besparingsbeleid 
(dat personeel én reizigers raakt) gemakkelijker te 
kunnen opleggen.

Bovendien zal er voor het eerst minimale 
dienstverleningen zijn. Het systeem werkt niet 
bepaald vlot – verschillende personeelsleden wisten 
niet of ze hun keuze correct en effectief hebben 
doorgegeven – en bovendien is er een flagrante 
discriminatie (wie van mening verandert van staken 
naar werken krijgt daar langer de tijd voor dan wie 
in de andere richting gaat…!). Hier en daar werden 
personeelsleden opgebeld met vragen rond hun 
keuze.

De aanvallen op het stakingsrecht en de verdeeldheid 
tussen vakbonden beantwoorden we best door 

geduldig uit te leggen wat de maatregelen zijn, 
waarom deze nefast zijn voor personeel en reizigers 
en hoe we kunnen opkomen voor meer en beter 
openbaar vervoer. Het personeel zet zich dagelijks 
op de meest onmogelijke uren in voor de NMBS. 
Het is vragende partij voor meer publieke middelen 
voor een ambitieus programma van meer en 
betere dienstverlening. Dat is ook in het belang 
van de reizigers en het biedt een antwoord op de 
mobiliteitscrisis en de luchtvervuiling.

Meer en beter openbaar vervoer is niet het project 
van de regering. Die wil alle openbare diensten op 
droog zaad zetten: ze eerst kapot besparen om dan 
te privatiseren. We zien dit bijvoorbeeld ook bij 
De Lijn. We staan sterker als we allemaal samen 
reageren: spoormensen, buschauffeurs, cipiers, … 
In plaats van afzonderlijke acties die los van 
elkaar staan, is er nood aan een opbouwend 
actieplan gericht op maximale betrokkenheid om 
die overgrote meerderheid die het pensioenbeleid 
verwerpt samen in actie te brengen.

Zo beantwoorden we direct de pogingen om ons 
tegen elkaar op te zetten in een klassieke verdeel-en-
heerspolitiek. Bacquelaine, Bellot en heel hun kliek 
duwen personeel en reizigers naar een doodlopend 
spoor, onze strijd is nodig om de wissels in een 
andere richting te zetten!

Het voorstel rond de zware beroepen in de publieke sector betekent de afschaffing van de preferentiële 
tantièmes: elk jaar bouwt de ambtenaar één 60ste van zijn pensioen op, na 45 jaar geeft dat recht op 
75% van het mediaan inkomen van de laatste tien jaar van zijn loopbaan.

Bij preferentiële tantièmes gebeurt de niet met 60sten, maar 48sten (rijdend personeel NMBS, post-
bodes, brandweermannen, …), 50sten (operationeel kader politie en leger) of 55sten (leraars). Zodra 
75% van de (preferentiële) tantième bereikt is, ontstaat recht op een volledig pensioen.

Dat wil de regering weg en vervangen door een lijst van zware beroepen waarbij een loopbaanjaar een 
coëfficiënt krijgt: bijvoorbeeld 1,1 in plaats van 1 zodat je sneller op pensioen kan.

Uiteraard wordt geprobeerd om beroepsgroepen tegen elkaar op te zetten en wordt lacherig gedaan over 
sommige zware beroepen – uiteraard nooit over het eigen beroep.

Feit is echter dat momenteel 62% in de publieke sector een preferentiële tantième heeft, terwijl de lijst 
van zware beroepen die even goedgekeurd leek door de regering en twee vakbonden dit percentage 
terugbrengt naar 50%. Bovendien betekent deze regeling sowieso dat langer moet gewerkt worden voor 
een lager pensioen.
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