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24 oktober 2005 

Betreft : Instructies bij stakingsacties 

Naar aanleiding van de aangekondigde nationale betoging en stakingsactie van het 
gemeenschappelijk vakbondsfront op vrijdag 28 oktober gelden de modaliteiten vermeld in de 
omzendbrieven AZ/MIN/1999/1 van 24 februari 1999 en PEBE/DVR/2005/1- 
PEBE/VOI/2005/1 van 21 maart 2005. 
Dit betekent dat personeelsleden die nietwensen deel te nemen aan de staking de nodige 
schikkingen moeten nemen om op het werk aanwezig te zijn. Indien het om redenen 
onafhankelijk van hun wil (staking openbaar vervoer of omdat de toegang tot de werkplaats 
belet wordt) onmogelijk is om het werk op te nemen, moeten zij een verklaring op erewoord 
afleggen. Indien na controle zou blijken dat de afwezigheid ongegrond was, of dat zij geen 
ziekteverlof of andere toegestane verloven of afwezigheid kunnen inroepen, wordt de 
afwezigheid beschouwd als een stakingsdag. 

Personeelsleden die deelnemen aan een georganiseerde werkonderbreking zijn wel in 
dienstactiviteit maar verliezen hun salaris voor de duur van de afwezigheid. 

Samengevat hebben de personeelsleden volgende mogelijkheden : 
- het personeelslid neemt deel aan de stakingsactie; 
- het personeelslid komt werken (openbaar vervoer of 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) 

Wat het verzekeren van de continuïteit betreft in sommige diensten verwijs ik naar punt 4 van de 
omzendbrief PEBE/DVR/2005/2-PEBE/V01/2005/2 van 21 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 



BIJLAGE 

STAKING BIJ HET OPENBAAR VERVOER OF IN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE 

............................................................. Naam en voornaam : 

.............................................................................. Adres : 

..................................................... Administratie of instelling : 

.............................................................. Personeelsnummer : 

........................ Ik verklaar dat mijn afwezigheid op ...( datum) onafhankelijk was van 
mijn wil en dat ik nochtans alle nodige schikkingen had getroffen om op mijn werk aanwezig 
te zijn, met name : 

e onmogelijkheid om het werk te bereiken wegens staking van het openbaar vervoer 

................... ............... ...... a) trein nummer : ......... lijn nummer : van naar 
............... ..............,.... ...... b) tram lijn nummer : van naar 

...... ............... ................... c) bus lijn nummer : van naar 

...... ............... ................... d) metro lijn nummer : van naar 

e onmogelijkheid om de werkplaats te betreden 

.................................................................... e andere reden : 

.................................... Datum, 

Handtekening (voorafgegaan door de vermelding 'gedaan op erewoord'), 

Beslissing leidend ambtenaar 


