
Dienstmededeling MVG/AZF/AAZ/2005/5 

Aan de leidend ambtenaren 
van de diensten van de Vlaamse regering 

Datum : 6 oktober 2005 

Betreft : Instructies bij stakingsacties 

Zoals reeds vermeld in dienstmededeling MVG/AZFlAAZ/200514 van 4 oktober 2005 hadden het 
ABVVIACOD stakingsacties aangekondigd op vrijdag 7 oktober 2005, het ACVíFCSOD op maandag 
10 oktober 2005 en de spoorwegen op dinsdag 1 1 oktober 2005. 

Ingevolge nieuwe wendingen zou het zwaartepunt van de stakingsactie nu liggen op vrijdag 7 oktober 
2005. De nationale stakingsactie van het ABWIACOD blijft zoals aangekondigd doorgaan op vrijdag 
7 oktober 2005 maar wordt nu versterkt met de spoorwegvakbonden ACOD en ACV-Transcom, wat 
betekent dat het treinverkeer op vrijdag 7 oktober 2005 zo goed als lam zal liggen. 
Op maandag 10 en dinsdag 11 oktober 2005 zouden er bij het spoor geen acties meer komen. 

Het alternatief autocarvervoer dat voorzien was voor de spoorstaking van dinsdag 11 oktober 2005 
gaat bijgevolg NIET door. 

Voor de stakingsactie van vrijdag 7 oktober 2005 kan geen alternatief autocarvervoer ingelegd 
worden aangezien het om een nationale stakingsactie in alle sectoren gaat, dus ook mogelijkerwijze bij 
de Lijn en de busmaatschappijen zodat geen autocars kunnen gegarandeerd worden. 

Dit betekent dat de instructies voorzien in de dienstmededeling MVGlAZF/AAZ/2005/4 van 4 oktober 
2005 voor de stakingsactie van vriidag 7 oktober 2005 van kracht blijven. 

Samengevat hebben de personeelsleden volgende mogelijkheden : 
- het personeelslid neemt deel aan de stakingsactie; 
- het personeelslid komt werken (dienstwagen of eigen vervoer); 
- het personeelslid neemt jaarlijks verlof of heeft andere vorm van (onbezoldigd) verlof; 
- indien functioneel haalbaar kan er gebruik gemaakt worden van thuiswerk, mits sluitende 

afspraken en opvolging op de resultaten; 
- indien om reden onafhankelijk van de wil van het personeelslid (staking openbaar vervoer of 

omdat de toegang tot de werkplaats belet wordt) het onmogelijk is om het werk op te nemen, 
afgifte van een verklaring op erewoord (zie bijlage dienstmededeling MVG/AZF/AAZ/2005/4 
van 4 oktober 2005) 

Wat het verzekeren van de continuïteit betreft in sommige diensten verwijs ik naar punt 4 van de 
omzendbrief PEBE/DVR/2005/2-PEBE/VOI/2005/2 van 2 1 maart 2005 betreffende de algemene 
gedragslijn en richtlijnen voor de leidend ambtenaren uiteengezet ingeval van staking. 

Voor de directeur-generaal, afwezig 

Martine Van Sande 
afdelingshoofd 


