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Betreft : 
Arbeidsprestaties op 25 maart 2005 in de Vlaamse administratie 

Gelet op de stakingsaanzegging van het gemeenschappelijke vakbondsfront ACOD en FCSOD 
op vrijdag 25 maart 2005 volgen hierna volgende richtlijnen. 

Deze richtlijnen zijn niet bedoeld om de uitoefening van het stakingsrecht te beletten of te 
omzeilen. 

Het stakingsrecht is immers erkend door het Europees Sociaal handvest en bijlage ' 

1.Het Europees Sociaal handvest en bijlaqe 

Luidens artikel 6,4" lid "verbinden de Overeenkomstsluitende Partijen zich, teneinde de 
onbelemmerde uitoefening van het recht op collectief onderhandelen te waarborgen, het recht 
van werknemers en werkgevers op collectief optreden in gevallen van belangengeschillen, met 
inbegrip van het stakingsrecht te erkennen, behoudens verplichtingen uit hoofde van reeds eerder 
gesloten collectieve arbeidsovereenkomsten." 

In artikel 3 1 worden evenwel be~erkin~en gesteld aan het stakingsrecht. 
Artikel 3 1 luidt als volgt: 

"1. Wanneer de in deel I genoemde rechten en beginselen en de in deel Ii geregelde 
onbelemmerde uitoefening en toepassing hiervan zijn verwezenlijkt, kunnen zij buiten de in deel 
I en deel 11 vermelde gevallen generlei beperkingen ondergaan, met uitzondering van die welke 
bij de wet zijn voorgeschreven en in een democratische samenleving noodzakelijk zijn voor de 

de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen en voor de bescherming van de 
openbare orde, de nationale veiligheid, de volksgezondheid of de goede zeden. 

7 opgemaakt te Turijn op 18 oktober 196 1 en goedgekeurd bij decreet van 2 1 maart 1 990 



De krachtens het onderhavig Handvest geoorloofde beperkingen op de daarin vermelde rechten 
en verplichtingen kunnen uitsluitend worden toegepast voor het doel waarvoor zij zijn bestemd." 

In de bijlage wordt bij artikel 6,4" lid nog het volgende gesteld: "Elke Overeenkomstsluitende 
Partij kan zelf het recht van staking bij de wet regelen, mits elke eventuele verdere beperking 
van dit recht in de bepalingen van artikel 3 1 rechtvaardiging vindt." 

2. Koninklijk Besluit van 26 september 1994 

Luidens artikel 44 van het Koninklijk Besluit van 26 september 1994~  kan de deelneming van een 
ambtenaar aan een georganiseerde werkonderbreking voor de ambtenaar slechts het verlies van 
zijn wedde tot gevolg hebben. 

In zijn advies bij artikel 44 stelt de Raad van State het volgende : "In zoverre artikel 44 de 
gevolgen die een 'georganiseerde werkonderbreking' kan hebben beperkt tot het verlies van 
wedde, bekrachtigt het stilzwijgende doch beslist het beginsel dat rekening wordt gehouden met 
het stakingsrecht van de ambtenaren van het openbaar ambt. Het betreft een algemeen beginsel 
dat niet in het statuut van het rijkspersoneel staat en waarvan de vastlegging geen aangelegenheid 
van de Koning is. Bovendien behoort het stakingsrecht tot het vakbondsstatuut en moet derhalve 
krachtens artikel 87, 5, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980~ worden geregeld door de 
nationale wetgever die als enige bevoegd is voor het regelen van de betrekkingen tussen de 
openbare overheden en de vakorganisaties van de ambtenaren die onder die overheden 
ressorteren." 

Tot op heden heeft de federale wetgever nog geen beperkingen gesteld aan het stakingsrecht 
voor de ambtenaren. 

3. Vlaamse ~ersoneelsstatuten 

In de Vlaamse personeelsstatuten (VPS, PSWI, Stambesluit VOI) wordt bepaald dat de 
ambtenaar die deelneemt aan een georganiseerde werkonderbreking in dienstactiviteit is en hij 
enkel zijn salaris voor de duur van de afwezigheid verliest. 

2 tot bepaling van de algemene principes van het administratief en geldelijk statuut van de rijksambtenaren die van 
toepassing zijn op het personeel van de diensten van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en van de Colleges van 
de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en van de Franse Gemeenschapscommissie, alsook op de 
g bliek rechtelijke rechtspersonen die ervan akangen. 

tot hervorming der instellingen. 



4. Algemene sedragsliin en richtlijnen voor de leidend ambtenaren 

Bij gebrek aan een wettelijke beperking van het stakingsrecht is het echter aangewezen om 
bepaalde afspraken binnen de Vlaamse overheid te maken ten einde tot een eenvormige 
gedragslijn te komen m.b.t. de stakingsproblematiek. 

De afgesproken gedragslijn moet er opgericht zijn dat in welbepaalde diensten de 
continuïteit moet gewaarborgd blijven in de geest van het bovenvermelde Europees Sociaal 
Handvest. De continuïteit van de diensten zal o.a. voor de gemeenschapsinstellingen, UZ Gent, 
de OPZ's Geel en Rekem, de loodsen moeten gewaarborgd worden. (zie indicatieve lijst als 
bijlage) 

Hierna volgt volgende gedragslijn : 

+ de wiize van uitoefen in^ van het stakingsrecht: het al of niet toelaten van stakingsposten, het 
afsluiten of bezetten van de werkplaatsen en het tegenhouden van werkwilligen. 

De stakingsposten worden toegelaten. Maar het afsluiten of bezetten van de werkplaatsen of het 
tegenhouden van werkwilligen worden niet toegelaten. Indien echter de toegang wordt belet of de 
werkposten afgesloten of bezet worden, is er enkel nog de mogelijkheid om de politie te roepen. 
Deze actie dient echter vermeden te worden aangezien dit risico's inhoudt en meer tot conflicten 
leidt 

+ liist van de diensten waar de continuïteit moet verzekerd blijven: zie bijlage 

In deze diensten zou een minimumbezetting gegarandeerd moeten worden of een regeling 
ingesteld gelijkaardig aan de weekenddienst. In voorkomend geval dient de lijst te worden 
bijgewerkt. De leden van de Vlaamse Regering zullen verzocht worden de aanpassingen aan de 
lijst mee aan de minister van bestuurszaken mede te delen. 

De functioneel bevoegde ministers samen met de leidende ambtenaren moeten elk voor hun 
diensten, met de vakbonden over het verzekeren van de dienstverlening afspraken maken 
op entiteitsniveau daar waar de continuïteit naar het oordeel van de functioneel bevoegde 
minister moet worden gegarandeerd, en hierover aan de Regering rapporteren. 

Het is dus noodzakelijk dat de leidende ambtenaren hieromtrent initiatieven nemen. 

+ registratie van de aanwezigen, afwezigheden, stakers 

Personeelsleden die niet wensen deel te nemen aan de staking moeten alles in het werk stellen om 
op het werk aanwezig te zijn. 

De leidend ambtenaren van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap zorgen ervoor dat de 
aanwezigheidslijsten van hun personeel (inclusief reeds toegekende verloven en vakantie, en 



vooraf gekende afwezigheden ten gevolge van ziekte of arbeidsongeschiktheid) voor 11 u 
bezorgd worden aan de personeelsdiensten. 
De doorstroming van de informatie aan de informatieambtenaar4 werd door deze laatste reeds 
geregeld via instructies aan de personeelsdiensten. De informatieambtenaar zal dan deze 
gegevens ook aan de Vlaamse minister bevoegd voor het algemeen beleid inzake personeel en 
organisatieontwikkeling overmaken, per e-mail. 

De leidend ambtenaren van de Vlaamse Openbare Instellingen bezorgen hun personeelsgegevens 
aan de Vlaamse minister die belast is met het bestuur van of het toezicht op hun instelling, met 
een kopie per e-mail aan de informatie-ambtenaar en de Vlaamse minister bevoegd voor het 
algemeen beleid inzake personeel en organisatieontwikkelingS. 

Indien echter de toegang belet wordt tot de werkplaats, dienen de personeelsleden een verklaring 
af te leggen, die grondig zal gecontroleerd worden door de betrokken personeelsdienst. Indien na 
controle zou blijken dat de verklaring ongegrond is (geen ziekteverlof, toegestane verloven), 
wordt de afwezigheid beschouwd als een stakingsdag. 

Wie op een stakingsdag het werk bereikt maar te laat komt krijgt een gewone dagprestatie van 
7u36 : zijn dagprestatie wordt geneutraliseerd wat de variabele arbeidstijdregeling betreft. 

5 :-Omzendbrief voor de ~ersoneelsleden 

De personeelsleden van de diensten van de Vlaamse regering en de Vlaamse Openbare 
Instellingen zullen een omzendbrief met onderrichtingen ontvangen over deze stakingsdag. 

Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, 
Media en Toerisme 

Informatieambtenaar : jan.denaeyer@coo.vlaanderen.be 
S kabinet.bourgeois@vlaanderen.be 



Bijlage (indicatieve lijst) 

Diensten van de Vlaamse regering 

WVC 
- administratie Gezin en MaatschappelijkWelzijn: 

- de Gemeenschapsinstellingen voor Bijzondere Jeugdbij stand; 
- de sociale diensten jeugdrechtbanken: 1 personeelslid/ gerechtelijk arr. 

- administratie Gezondheidszorg 
- de Gezondheidsinspectie binnen de afdeling Preventieve en Sociale 

Gezondheidszorg: zelfde regeling als de weekenddienst 

LIN 
- ad-minhtratk-hlilie~:, ND~~LL.YX!: m .Wat.edxheer: 

- afbe!bg.Bos.en.-Groe-n; 
- bestrijding van bos- en heidebranden; 
- permanentie in extreem droge perioden om branden te voorkomen; 
- permanentie bij stormweer. 

- afbeling .Wam; 
- beheer van de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie, meer bepaald 
de bescherming voor de aangelanden tegen wateroverlast 

- ab.~nistra~.~ndersteun~~n(1e~Stu.diesss~n~c>~.IIiacht~~ 
- afbe.li.n9.Elektriciteittennhlechaniicc~a~.p?ntwerp.enn~W: Vuurkmisenplein 

20 - 2020 Antwerpen) 
- de Waaslandtunnel: - bewaken van de installaties om veiligheidsredenen; 
- in noodgevallen de doorgang van hulpdiensten mogelijk te maken. 
- de Sint Annatunnel: - bewaken van de installaties, vrijwaren van de 

doorgang voor het publiek, organiseren van de liftdienst voor 
hulpbehoevenden. 

- afbe!lng~ektr~citeittecnhlechaniiccaa~.GenttfW: Tolhuiskaai 1 - 9000 
Gent) 

In deze diensten dient de permanentie 24 u op 24 u gewaarborgd blijven. 

- ab-mini~trak_at.erwegennnennZeewezen 
- ............. afdelingzeeschelde .................... >.-----------.- afdeling-Waterwegen ............... .............. Kust y . . . . . - - . - - - - -  afdeling-Boven-schelde: ...................--.----S 

- bediening van de kunstwerken m.a.w. sluizen en bruggen met het oog op 
de waterbeheersing en de bescherming van de bevolking tegen 
overstroming; 

- de hydrografie voor de veiligheid van de scheepvaart. 
- afbe.ling .R/laritieme -Schelde 

- cel werken en cel hydrografie die toezicht houden op de baggerwerken in 



de Schelde. De toegankelijkheid van de havens van Antwerpen en 
Gent heeft niet louter een economisch belang, maar heeft ook een 
veiligheidsaspect (gegarandeerde diepgangen). 

- permanentie stormvloedwaarschuwing: 
In perioden van mogelijke stormvloeden moet de beurtrol voor de storm- 
vloedwaarschuwing verzekerd blijven. 

- afbel~.n9.~ioot,.-afOel.inggLoo.dsswezen : 
- de bemanning van de politieboten (scheepsbeambte, schipper, motorist). 
- loods- en aanverwante diensten met het oog op het verzekeren van de 

scheepvaart 
- zeereddingsdienst 

- aclanistra&-wegenm-verkeer: 
- de afdelingen die belast zijn met het beheer en de uitvoering van de 

winterdiensten 
- afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen: de nachtdienst in de Sint- 

Annatunnel en Waaslandtunnel 

Vlaamse openbare instellingen 

+ Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis te Rekem 
- de verpleegafdelingen van het psychiatrisch ziekenhuis; 
- de verzorgingsafdelingen van het psychiatrisch verzorgingstehuis; 
- de keuken; 
- de patiëntenadministratie (o.a. om gedwongen opnamen mogelijk te maken); 
- de technische wachtdienst; 
- de medische wachtdienst; 

+ Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis te Geel: 
- de verpleegafdelingen van het psychiatrisch ziekenhuis; 
- de verzorgingsafdelingen van het psychiatrisch verzorgingstehuis; 
- de keuken; 
- de patiëntenadministratie (o.a. om gedwongen opnamen mogelijk te maken); 
- de technische wachtdienst; 
- de medische wachtdienst; 

+ Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening 
- productie-, toevoer- en distributie-installaties 

+ UZ Gent 
- departement verpleging; 



- andere departementen. 

+ l!!%T 
- VRT- radio: minstens 1 net moet continu in de ether blijven; 
- VRT- televisie : minstens 1 net moet continu in de ether blijven. 

Dit betekent dat ook de Radio- en TV- informatiediensten continu moeten blijven 
werken. 

+ Vlaamse Milieumaatschappij 
- ambtenaren van de VMM die ter beschikking zijn gesteld van de NV Aquafin die belast 

is met de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinstallaties. 

+ N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen 
- pompstation op de Vliet waar de waterhuishouding van de streek wordt opgevolgd; 
- op de Sluis van Wintam is er permanentie van twee technisch (hoofd)assistenten om 
de schepen die eventueel op de rivier in moeilijkheden zouden verkeren, in het kanaal 
toe te laten; 

- op de Sluis van Zemst blijft er één technisch (hoofd)assistent van wacht om schepen in 
moeilijkheden eventueel te schutten; 

- één elektricien (wachtdienst) welke instaat voor dringende depannages; 
- mobiele brugdraaier die van de eventuele bediening voor de bruggen, ingeval van 
noodoproep (ziekenwagen, brandweer, ...) het nodige kan doen 


