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Betreft : Alternatieven bij staking van de spoorwegen 

Ingevolge de volledige treinstaking van dinsdag en woensdag 16 en 17 
oktober 2001 heeft de afdeling Personenvervoer en Luchthavens van het 
departement LIN in samenwerking met de Vlaamse Vervoermaatschappij De 
Lijn, vervangend busvervoer georganiseerd zoals voorzien in dienstorder 
MVG/AZF/2001/3 van 7 juni 2001. 

Doordat bij voornoemde stakingsacties voor het eerst de Vlaamse openbare 
instellingen, de Vlaamse wetenschappelijke instellingen en de kabinetten 
van de Vlaamse ministers konden participeren dringt een wijziging van de 
dienstorder terzake zich op. Duidelijkheidshalve wordt de bestaande 
dienstorder MVG/AZF/2001/3 van 7 juni 2001 thans opgeheven en vervangen 
door voorliggende dienstorder. De wijziging betreft de opname van twee 
bijkomende opstapplaatsen (nl. Kortrijk en Hasselt) en de herziening van 
de kostenverdeling over de verschillende departementen en instellingen. 

Over deze dienstorder werd consensus bereikt in de Permanente 
Interdepartementale Werkgroep Personeel, het overlegorgaan administratie 
Ambtenarenzaken - Vlaamse Openbare Instellingen en het overlegorgaan 
administratie Ambtenarenzaken - Vlaamse Wetenschappelijke Instellingen. 
Tevens werd deze dienstorder overlegd met de afdeling Personenvervoer en 
Luchthavens van het departement Leefmilieu en Infrastructuur. 

Om het hoofd te bieden aan het vervoersprobleem bij een spoorwegstaking 
dienen een aantal maatregelen genomen te worden. 

Bij de voorstelling van de alternatieven dient onderscheid gemaakt te 
worden tussen aangekondigde stakingen en spontane stakingen. 

A) Aangekondigde sta kingen 
- Thuiswerk 
- Dienstwagens voor personeelsleden die dringende 

dienstnoodwendigheden hebben 
- Privé-vervoer en carpooling 
- Inleggen van extra-bussen van De Lijn en privé-autocars 

B) Spontane stakingen 
- Eventueel inleggen van dienstwagens, extra-bussen van De Lijn en 
privé-autocars 
- Vroeger vertrek van de getroffen personeelsleden 

A. Bij aangekondigde stakingsacties. 

1. Thuiswerk 

In de eerste plaats dient zoveel als mogelijk gebruik gemaakt te worden 
van thuiswerk. 

Elk afdelingshoofd maakt afspraken voor thuiswerk met opvolging a 
posteriori op de resultaten. Daartoe wordt zo snel mogelijk een lijst 



opgemaakt van de personeelsleden die op een stakingsdag thuis kunnen 
werken zodat reeds op voorhand bekend is wie op een stakingsdag niet op 
het werk aanwezig zal zijn en voor wie dus geen alternatief vervoer 
(bijv. dienstwagens) dient voorzien te worden. Deze lijst is bestemd voor 
intern gebruik binnen de afdeling. 

2. Dienstwagens 

Personeelsleden van wie de aanwezigheid op de arbeidsplaats noodzakelijk 
is omdat zij op die dag dringende dienstnoodwendigheden hebben, worden in 
de mate van het mogelijke opgehaald via dienstwagens. 

Het afdelingshoofd (en wat het departement Leefmilieu en Infrastructuur 
betreft de leidend ambtenaar) van de Algemene Administratieve Diensten 
gaat na in welke mate dienstwagens met of zonder chauffeur kunnen 
aangewend worden om de personeelsleden die dringende 
dienstnoodwendigheden hebben, en in bijkomende orde andere 
personeelsleden, op te halen. Ook van de leidinggevenden en andere 
personeelsleden die over een dienstwagen beschikken, wordt verwacht dat 
zij op deze dagen maximaal collega's meenemen. 

Het is evident dat geen dienstwagens moeten ingezet worden in regio die 
door privé-wagens (collega's die bereid zijn met hun eigen wagen te 
komen) of privé-autocars worden aangedaan. 

Om tijdig te kunnen inspelen op een eventuele stakingsaanzegging van één 
van de spoorwegvakorganisaties dient aan alle personeelsleden die in 
Brussel tewerkgesteld zijn, een invulformulier worden gestuurd waarop zij 
dienen te vermelden hoe ze zich naar het werk zullen begeven op een 
stakingsdag. 

Op basis van deze gegevens maken de respectievelijke personeelsdiensten 
een eerste raming van het aantal personeelsleden dat zal gebruik maken 
van een alternatief vervoermiddel. Het aantal personeelsleden dat zal 
beroep doen op een privé-autocar wordt, met vermelding van de 
opstapplaats, aan de afdeling Personenvervoer en Luchthavens meegedeeld 
(zie verder punt 4). 

Naar aanleiding van een concrete stakingsaanzegging van één van de 
erkende vakorganisaties van de spoorwegmaatschappij, zal de 
personeelsdienst de reeds bekomen gegevens moeten actualiseren (er dient 
dan rekening gehouden te worden met verloven (vakantieverlof, ziekte, ... ) 
en dergelijke. Deze geactualiseerde gegevens worden dan ook uiterlijk 3 
dagen vóór de stakingsdag aan de afdeling Personenvervoer en Luchthavens 
meegedeeld. 

Er wordt overgegaan tot de inzet van privé-autocars bij een algemene ( l )  

staking die voor het ganse land of voor een of meer provincies wordt 
georganiseerd. 

Deze privé-autocars zullen vertrekken vanaf de volgende opstapplaatsen : 
- Gent; 
- Geraardsbergen; 
- Denderleeuw; 
- Berchem, Mechelen ('1 ; 

onder algemene staking wordt verstaan een staking waaraan minimum één van de 
grote erkende spoorwegvakorganisaties effectief deelneemt. 



- Brugge; 
- Sint-Truiden, Landen en Tienen ('1; 
- Oudenaarde, Zottegem, Herzele, Burst (2); 
- Diest, Scherpenheuvel, Aarschot ('1; 
- Kortrijk; 
- Hasselt. 

Personeelsleden woonachtig te : 
- Leuven; 
- Aalst ; 
- Ninove ; 
- Dendermonde. 

dienen gebruik te maken van de autobussen van de Lijn. 

Wie zorgt voor de reservering van privé-autocars ? 

De administratie Wegen en Verkeer, afdeling Personenvervoer en 
Luchthavens van het departement LIN legt alle contacten met de 
autocarbedrijven en maakt met deze maatschappijen de nodige afspraken qua 
opstapplaatsen (bv. station van de stad of gemeente), vertrekuur en 
aankomstuur. Deze afdeling leidt uit de haar door de personeelsdiensten 
meegedeelde gegevens af hoeveel autocars dienen ingelegd te worden en of 
het nodig is (aan de hand van het aantal gebruikers per opstapplaats) of 
in elke voorziene opstapplaats een autocar vertrekt of dat het volstaat 
dat een in een andere opstapplaats vertrokken autocar deze opstapplaats 
aandoet op zijn weg naar Brussel. De privé-autocars hebben station 
Brussel Noord als bestemming. Van daar uit kunnen de personeelsleden die 
elders in Brussel tewerkgesteld zijn eventueel gebruik maken van het 
plaatselijk openbaar vervoer. 

Voor de plaatsen die door de autobussen van De Lijn worden aangedaan, 
neemt de afdeling Personenvervoer en Luchthavens eerst contact op met De 
Lijn om desgevallend bijkomende autocars in te leggen. Slechts wanneer De 
Lijn voor de stakingsdag niet voor extra-voertuigen kan zorgen of extra- 
moeilijkheden verwacht (van vertrekuren of aankomsturen bijvoorbeeld), 
zal beroep worden gedaan op privé-autocars. Deze hebben dan hun 
vertrekopstapplaats aan het station van voornoemde gemeenten. 

De afdeling Personenvervoer en Luchthavens licht de personeelsdiensten 
van de verschillende departementen in van de vertrekuren aan de 
verschillende opstapplaatsen die dit op hun beurt aan hun personeelsleden 
ter kennis brengen. 

Kostenverdeling 

De kosten voor het inzetten van de autocars worden verdeeld tussen de 
verschillende departementen en instellingen, op basis van het aantal 
personeelsleden dat tewerkgesteld is in Brussel. 

voor deze opstapplaatsen vertrekt de autocar in de eerst vermelde opstapplaats 
en doet (voor zover er genoeg vrije plaatsen zijn) op de weg naar Brussel de 
daarna vermelde opstapplaatsen aan. Indien het aantal deelnemers dit 
rechtvaardigt kan in elke opstapplaats een autocar vertrekken. 



Dit houdt in dat de volgende procentuele kostenverdeling 
(bestaansmiddelen 12.01) wordt gehanteerd : 

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
- dep. CO0 : 5,13 % 
- dep. WIM : 1,85 % 
- dep. AZF : 13,86 % 
- dep. WVC : 9,36 % 
- dep. EWBL : 7,84 % 
- dep. OND : 15,59 % 
- dep. LIN : 18,33 % 

Vlaamse openbare instellingen 
- DIGO : 1,05 % 
- VDAB : 8,70 % 
- VFSIPH : 3,31 % 
- VHM : 3,94 % 
- VIZO : 1,26 % 
- VLM : 4,32 % 
- VLOR : 0,62 % 
- VMM : 0,12 % 
- VMW : 2,66 % 

Vlaamse wetenschappelijke instellingen 
- INB : 1,61 % 
- CBGS : 0.42 % 

Vlaamse kabinetten 
De administratie Kanselarij en Voorlichtinq van het departement 

2 

Coördinatie zorgt voor betaling van de deelnemers van de Kabinetten 
van de Vlaamse ministers op basis van het effectief aantal 
deelnemers (waarvan de namen op voorhand aan de afdeling 
Personenvervoer en Luchthavens bezorgd werden). 

B. Spontane stakinqen 

1. Ontstaan in de loop van de nacht voor de werkdag 

De personeelsleden die elkaar, al dan niet toevallig, ontmoeten bij de 
opstapplaats, hanteren het systeem van de carpooling. 
De afdelingshoofden kunnen het initiatief nemen om, daar waar mogelijk, 
alternatieve vervoermiddelen in te zetten (dienstwagens, bussen). 
Personeelsleden die over de nodige gegevens beschikken om taken thuis te 
vervullen (bijvoorbeeld in het bezit zijn van dossierstukken of 
netwerkverbinding hebben met de werkbasis), kunnen desgevallend thuis 
werken. 

2. Ontstaan in de l o o ~  van de werkdaa 

Wilde stakingen die in de loop van de werkdag ontstaan, stellen de 
personeelsleden enkel voor moeilijkheden om terug thuis te geraken. 
De personeelsdiensten winnen bij de NMBS de nodige inlichtingen in om na 
te gaan in welke mate het verkeer gestoord is. 
De afdelingshoofden kunnen op eigen initiatief eventueel alternatieve 
vervoermiddelen inzetten. Zo kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van 
dienstwagens om de personeelsleden terug te brengen naar de plaats waar 
zij normalerwijze het openbaar vervoer nemen. 
Indien dienstwagens geen afdoende oplossing bieden, kan nagegaan worden 
of ook kan gebruik worden gemaakt van autocars die dan de voorziene of 
enkele van de voorziene opstapplaatsen aandoen. 



Vervroegen van het einde van de arbeidsdag 

Bij een algemene stakingsactie van het openbaar vervoer die geldt voor 
het gehele land of voor een of meer provincies en die onmiddellijk erkend 
wordt door minimum één van de erkende spoorwegvakorganisaties, mogen alle 
personeelsleden die gebruik maken van dat vervoersmiddel om de weg 
woonplaats-werkplaats af te leggen, de werkplaats 1 uur vroeger verlaten. 
Het afdelingshoofd beslist of er al dan niet een regularisatie dient te 
gebeuren. 
In ieder geval vatten de ingelegde privé-autocars pas vanaf 16.00 h hun 
terugtocht naar de opstapplaatsen aan. 

Roger Van den Troost 
directeur-generaal van 
administratie Ambtenare zaken i 


