
De steeds verder opgedreven productiviteit, doorgedre-
ven besparingen, onderfinanciering en het klaarmaken 

voor de liberalisering zorgen er voor dat de emmer bij het 
NMBS-personeel overloopt. Wij zijn echter niet de enigen 
die de gevolgen voelen, de totale Belgische bevolking is er 
slachtoffer van: de trein is steeds minder een aangenaam, be-
trouwbaar of betaalbaar alternatief.

Voor het nieuwe protocolakkoord stelt de directie voor het 
statuut verder uit te hollen en meer met contractuelen te gaan 
werken. Waarschijnlijk niet in een 36-urenweek zoals de statu-
tairen maar in een 38-urenweek. Zo heb je personeel op twee 
snelheden en breek je de solidariteit. Dit alles moet echter vol-
gens de logica van de liberalisering.

De 20% productiviteitsstijging en de 4.500 verloren banen 
onder de vorige regering laten zich nu al hard voelen. Vele be-
roepscategorieën zitten al een tijdje op hun tandvlees en er ont-
staat een onhoudbare balans tussen privé en werk. Hierbij ko-
men nog eens de vele openstaande vacatures als gevolg van de 
door de regering en directie onaantrekkelijk gemaakte loon- en 
arbeidsvoorwaarden. Afgelopen zomer staakten treinbegeleiders 
voor het recht om hun vakantie te kunnen opnemen! 

Door de jarenlange onderfinanciering moet vandaag zeer veel 
ingehaald worden zowel op vlak van infrastructuur als materi-
eel. Onderhoud gebeurt te weinig, door het gebrek aan materi-
eel, en investeringen in veiligheid worden uitgesteld of op de 
lange baan geschoven. De recente veroordeling van Infrabel en 
de NMBS in het proces rond het ongeval in Buizingen maakt de 
verantwoordelijkheid nog eens pijnlijk duidelijk.

We zitten met een gigantisch fileprobleem. Het afgelopen 
jaar kwamen miljoenen mensen wereldwijd op straat tegen de 
klimaatopwarming en voor gezondere lucht. Toch lijken zowel 
directie als regering er alles aan te doen om het openbaar vervoer 
zo onaantrekkelijk mogelijk te maken. Nochtans is een massale 
investering in openbaar vervoer een noodzakelijke stap voor zo-
wel het milieu als het fileprobleem.

Personeel en gebruikers hebben dezelfde belangen: een goed 
georganiseerd en sterk uitgebouwd openbaar vervoer dat perso-
neel heeft dat terug fier is dat het bij het spoor werkt en bijgevolg 
ook betere dienstverlening aanbiedt. We moeten samen de strijd 
aangaan tegen de steeds verdergaande besparingen en afbouw 
van diensten, maar tegelijk ook voor massale investeringen voor 
meer en beter openbaar vervoer.

We staan aan de vooravond van belangrijke gebeurtenissen 
bij de NMBS. Blijft de trein een openbare dienst of wordt de 
liberalisering doorgevoerd? Kunnen we het statuut behouden of 
wordt het verder uitgehold en vervangen? Deze en andere zaken 
komen op ons af en we moeten er ons op voorbereiden.

De enige manier om dit te stoppen, is door ons te verenigen, 
over vakbondsgrenzen en beroepscategorieën heen. We moeten 
met iedere collega en gebruiker praten om de inzet van de ko-
mende ontwikkelingen en noodzakelijke strijd uit te leggen. We 
moeten een alternatief programma opstellen voor het openbaar 
vervoer, waarin het een openbare dienst blijft, maar dan één die 
niet geleid wordt door managers en politiek benoemden maar 
door personeel en gebruikers. Zij weten het best was nodig is. 

Er moeten massale investeringen gedaan worden zodat 
openbaar vervoer een echt alternatief wordt op de auto. De kli-
maatjongeren roepen om gratis openbaar vervoer. Ze hebben ge-
lijk: openbaar vervoer moet toegankelijk zijn voor iedereen. Dit 
zullen we niet zomaar bekomen. Het botst met de logica van het 
kapitalisme waarin slechts de winsten van enkelen tellen en niet 
de noden van iedereen. Zelfs voor iets perfect logisch als dege-
lijk uitgebouwd en beter openbaar vervoer moeten we opkomen 
voor een andere samenleving. 
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Op de gevestigde media 
moeten we niet rekenen om 
correct over onze strijd te 
berichten. 
Koop maandblad De 
Linkse Socialist voor 2 euro 
of neem een 
abonnement van 20 euro 
(meer mag ook als steun).

steun de spoorstaking
samen voor een betere nmbs 

voor personeel en de gemeenschap

€14 per uur ook bij de nmbs!
De vakbonden eisen een loonsverhoging van 1,1%. 
Dat is zeker nodig. Maar ook bij de NMBS moeten 
we kijken naar de laagste lonen, ook hier is er nog 
personeel dat minder verdient dan €2.300 per maand 
bruto. Dit is niet leefbaar: er moet ook bij de NMBS 
strijd gevoerd worden voor minimum €14 per uur!

huidig beleid: minder personeel, 
maar meer directie
Tussen eind 2017 en eind 2018 daalde het aantal 
personeelsleden (in voltijdse equivalenten) van 18.764 
tot 18.342. De enige groep die erop vooruitging, was 
die van directieleden: van 342 tot 418!  
 


