
Verwerp het voorstel van de 
directie en staak (verder)
Aanval op kredietdagen moet volledig weg!

zondag 29 mei - maandag 30 mei

Libre Parcours stelt voor om het standpunt van de 
Antwerpse collega’s te volgen. Zij hielden vrijdag-
avond een personeelsvergadering voor het station 
van Antwerpen-Centraal en maakten er een verslag 
van op dat we hier overnemen. 

Wat directie toegeeft, pakt ze op een 
andere manier af

“Het voorstel van de directie werd toegelicht. De 
directie stelt voor om het bericht over de KD’s af te 
zwakken. We zouden slechts een KD verliezen per 
18 dagen ziekte (gecumuleerd). Maar terwijl de ene 
hand van de directie grip lost, is de andere hand 
van de directie al bezig met iets anders af te pak-
ken. In ruil wil de directie een feestdag afnemen, met 
name Koningsdag op 15 november. Bovendien moet 
er een productiviteitsverhogende maatregel overeen-
gekomen worden die ingaat vanaf 2017. De Algeme-
ne Vergadering van het personeel (AV) verwierp het 
voorstel: wat de directie toegeeft, pakt ze op een 
andere manier af.”

Als we instemmen, zal de directie 
verder gaan met het plan-Galant

“De AV wil niet alleen de intrekking van het bericht 
over de KD’s. Het Protocol van Sociaal Akkoord 
(PSA) bulkt uit van de inleveringen. Er staat niets 
in voor het personeel, zelfs kleinigheden als een 
fietsvergoeding kunnen er niet af. Het PSA wordt niet 
gedragen door de meerderheid van het personeel. De 
AV verwerpt het PSA en de productiviteitsverhogen-
de maatregelen zoals het intrekken van de compen-

satie met verlof van feestdagen die in een weekend 
vallen voor het personeel in onregelmatige cyclus. 
Het PSA en de productiviteitsverhoging zijn maar een 
stukje van de besparingen die de regering wil opleg-
gen met het plan-Galant. In totaal wil de regering 
20% besparingen, 20% productiviteitsverhoging en 
o.a. de invoering van de One Man Car (OMC). Als 
wij instemmen met het voorstel van de directie 
zal ze alleen maar verder gaan met het uitvoeren 
van het plan-Galant. De AV verzet zich tegen het 
besparingsplan Galant. De AV steunt de eis van de 
treinbestuurders tot intrekking van de verlenging van 
de opzegtermijn.”

Directie wil beweging stilleggen

“De directie wil dit voorstel bespreken in het Natio-
naal Paritair Comité en dit ten laatste op 30 juni. Het 
is duidelijk dat de directie de bedoeling heeft de 
beweging stil te leggen. Als ze nog zaken door onze 
strot ramt één dag voor de zomer ingaat, zal het 
erg moeilijk zijn opnieuw een beweging op gang 
te trekken. De directie wil absoluut vermijden dat 
er op 31 mei nog gestaakt wordt want dan gaan ook 
de andere openbare diensten in actie. We mogen de 
beweging niet stilleggen voor er een akkoord is.

Geen akkoord zolang met sancties 
gedreigd wordt!

“De AV wil geen onderhandelingen/akkoord zolang 
de directie dreigt met straffen en mensen intimi-
deert.”


