
Burgers willen minimale dienstverlening 

 

JEAN-PAUL PINON – Zo'n 83% van de bevolking vraagt een minimale dienstverlening in het openbaar 

vervoer. Indien burgers wensen dat misbruiken zoals wilde stakingen gestraft worden, zullen ze de overheid 

stevig onder druk moeten zetten.  

 

WijBurgers analyseert de toepassing van het stakingsrecht in het openbaar vervoer, onder drie 

invalshoeken: minimale dienstverlening, politieke stakingen en de houding van de overheid tegenover 

de misbruiken. Ondanks grote verklaringen van de betrokken ministers, wordt geen enkele 

sanctionering van misbruiken vastgesteld. De burgers kunnen de druk op de overheid opdrijven door 

mee te doen aan een crowdfundingproject.     

De herhaaldelijke stakingen tegen de regering doen het debat over het stakingsrecht oplaaien. Daarbij staat 

niet het bestaan van syndicale rechten ter discussie, maar wel de manier waarop die moeten geregeld worden. 

Moeten vakbonden de gebruikelijke regels van de rechtsstaat respecteren of niet?  Nu krijgen ze daar nogal 

verregaande afwijkingen op gedoogd.  

In een artikel van 29 juni 2014 in De Bron werden twijfels uitgedrukt of de subsidiëring van NMBS aan de 

vakbonden verantwoord was, en of het redelijkheidsprincipe altijd gehandhaafd was bij de stakingen in het 

openbaar vervoer. Op 7 juli 2014 kwam een analyse met voorstellen om het stakingsrecht beter te verzoenen 

met de democratie. Op 24 november 2014 verscheen een opiniestuk over de meerwaarde van staken.  

Gedurende voorgaande legislatuur hebben volksvertegenwoordigers van zowel meerderheidspartijen (Open 

VLD , MR) als oppositiepartijen (N-VA) wetsvoorstellen ingediend om minimale dienstverlening te kunnen 

invoeren. Al deze initiatieven werden niet eens in een parlementaire commissie geagendeerd !  

In mei 2014 kregen we van 18.630 mensen hun mening over de stelling “Bij staking in openbare diensten 

(bijvoorbeeld openbaar vervoer) moet er een minimale dienstverlening zijn opdat de negatieve gevolgen 

voor de burgers beperkt blijven”. Alhoewel deze peiling aangeeft dat 83% van de bevolking een minimale 

dienstverlening wenst, heeft geen enkel van de bevoegde gewestregeringen enig initiatief aangekondigd. 

Enkel de federale regering heeft hierover een voornemen geformuleerd in haar regeerakkoord: dit moet nog 

opgevolgd worden.  

Volgens de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) zijn stakingen ook gerechtigd wanneer zij gericht zijn 

tegen de sociale gevolgen van het economisch beleid. Het probleem met politieke stakingen in het openbaar 

vervoer is dat er een democratisch onevenwicht ontstaat. Burgers die elders werken beschikken niet over 

dezelfde wapens om hun standpunten te verdedigen. Ze mogen wel staken, maar behalen niet hetzelfde 

effect: ze kunnen de bevolking niet “gijzelen”.  

Wilde stakingen bestaan (niet enkel in Wallonïe): NMBS telt in 2013 twee “spontane acties zonder 

aankondiging”. Op de vraag of er sancties komen op dergelijke misbruiken antwoordt Pascal Smet (sp.a) in 

Brussel negatief. Ben Weyts (N-VA) in Vlaanderen blijft op de vlakte. Federaal en in Wallonië deden 

Jacqueline Galant (MR) en Carlo Di Antonio (cdH) beloftes over verzwaarde sancties bij wilde stakingen. 

Maar op de vraag of er maar een aanzet is geweest om sancties te treffen krijgen we geen antwoord. 

Carlo Di Antonio wil in Wallonië hogere boetes ten laste van de openbare vervoersmaatschappijen wanneer 

de diensten onderbroken worden. OK, maar als de oorzaak van de onderbreking een wilde staking is, en als 

geen schadevergoeding gevorderd wordt ten laste van de schuldigen, wat voor zin hebben die boetes dan? 

De organisatie ‘WijBurgers’ wil hierover een uitgebreider onderzoek voeren bij de politieke actoren, en een 

opvolging van de politieke verwezenlijkingen (wetten, sancties, enz). Hieruit zal o.a. blijken in hoeverre de 

politieke beloften worden nagekomen. Het is ook nodig dat politici met constructieve initiatieven steun 

krijgen vanuit de bevolking. Om hiervoor geld in te zamelen is er een crowdfundingproject opgestart via het 

platform Indiegogo (zie www.Indiegogo.com en zoek naar “stakingen”). 

http://www.wecitizens.be/nl/category/onze-campagnes/gebrekkige-overheidsdiensten/minimumdienst-bij-het-openbaar-vervoer/
http://igg.me/p/greves-citoyensotages-stakingen-burgersgijzelaars/x/9795119
http://de-bron.org/content/socialisten-die-de-democratie-negeren
http://de-bron.org/content/wat-nu-eigenlijk-de-meerwaarde-van-staken
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=/site/Wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=53&dossierID=1734&inst=K
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=/site/Wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=53&dossierID=1734&inst=K
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=/site/Wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=53&dossierID=0537&inst=K
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=/site/Wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=53&dossierID=1699&inst=K
http://igg.me/p/greves-citoyensotages-stakingen-burgersgijzelaars/x/9795119
http://igg.me/p/greves-citoyensotages-stakingen-burgersgijzelaars/x/9795119
http://www.indiegogo.com/

