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INLEIDING 

Doelstelling 
De titel van mijn masterproef luidt: “het stakingsrecht en de minimumdienstverlening in een 
rechtsvergelijkend kader”. De doestelling van deze masterproef bestaat erin, na zorgvuldige 
afweging van het fundamenteel recht op staking versus de rechten van de bevolking of een 
gedeelte daarvan op veiligheid, gezondheid en elementair comfort, een aantal mogelijkheden 
en voorwaarden tot minimale dienstverlening te bespreken zowel in de publieke als private 
domeinen, zonder daarentegen het stakingsrecht in het gedrang te brengen of uit te hollen.  

Daartoe zal ik nagaan welke regelingen, initiatieven en voorstellen in andere West-Europese 
landen bestaan, onder meer de ons omliggende landen met inbegrip van Italië, het Verenigd 
Koninkrijk en Zweden. Daaruit zal ik ideeën nader uitwerken en deze kunnen dan eventueel 
getoetst worden op hun haalbaarheid bij de sociale partners.  

Derhalve zal deze masterproef uit 3 delen bestaan: 
Deel I bespreekt het stakingsrecht van de werknemer in België tegenover het recht op 
dienstverlening van de samenleving. 
Deel II  inventariseert als het ware wat in andere landen is geregeld of wordt gedacht in 
verband met minimumdienstverlening. 
Deel III bevat ten slotte een aantal haalbare voorstellen van en gepaardgaande voorwaarden 
bij de minimumdienstverlening in België in een aantal door mij geselecteerde domeinen in 
zowel de publieke als private sector. 

Methodologie 
Tijdens het maken van deze masterproef heb ik me voornamelijk gebaseerd op 2 
verschillende onderzoeksmethoden, namelijk de methode van de literatuurstudie en 
interviewmethode. De methode van de literatuurstudie bestaat erin dat ik me verdiept heb in 
literatuur die over het thema van het stakingsrecht en de minimumdienstverlening handelt en 
dit zowel op nationaal als Europees niveau. Omdat er over mijn thema en vooral dan over de 
minimale dienstverlening in de verschillende Europese landen relatief weinig literatuur 
bestaat, heb ik nog een andere onderzoeksmethode gevolgd: ik heb namelijk afspraken 
gemaakt  met een aantal personen van studiediensten van de verschillende sociale partners. 

Deel I is integraal gebaseerd op literatuurstudie. 
Deel II wordt uitgewerkt aan de hand van enerzijds de literatuur, anderzijds aan de hand van 
gesprekken met de studiediensten van de belangrijkste werknemers- en 
werkgeversorganisaties, zowel in de publieke als de private sector. 
Deel III wordt opnieuw enerzijds gerealiseerd door literatuurstudie en anderzijds aan de 
hand van de antwoorden uit gesprekken terug met dezelfde vertegenwoordigers van de 
sociale partners en met de studiediensten van de belangrijkste politieke partijen. 
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DEEL 1: GRONDSLAG VAN HET STAKINGSRECHT EN DE 
MINIMALE DIENSTVERLENING 
 

1. OVERZICHT 
In dit deel zal ik  de grondslag van het stakingsrecht en de minimale diensterverlening 
bespreken. Eerst en vooral zal ik dus de verschillende juridische bronnen bespreken, die het 
stakingsrecht en de minimale dienstverlening reguleren. Bij de analyse van de grondslag van 
het stakingsrecht zal ik me voornamelijk richten tot de internationale rechtsbronnen 
aangezien er op het nationaal vlak geen bronnen bestaan die het stakingsrecht in se 
erkennen. Het betreft het Europees Sociaal Handvest, IAO verdragen nummer 98 en 87, Het 
ECOSOC–Verdrag en het EVRM-Verdrag. In het stuk over de grondslag van de 
minimumdienstverlening zal ik het onderscheid tussen de private en de publieke sector 
maken. In de private sector is de Wet van 19 augustus 1948 betreffende de prestaties van 
algemeen belang in vredestijd1 van toepassing, die de mogelijkheid biedt om een 
minimumdienstverlening te garanderen in geval van collectieve werkneerlegging of 
collectieve afdanking van het personeel, teneinde het hoofd te bieden aan zekere vitale 
behoeften, sommige dringende werken uit te voeren aan de machines of aan het materieel, 
sommige taken te volbrengen die geboden zijn door een geval van overmacht of een 
onvoorziene noodzakelijkheid. Voor de publieke sector ontbreekt dergelijke regeling. 
Daarom heeft de overheid in het verleden vaak beroep gedaan op obscure wetgeving om 
ambtenaren te verplichten terug aan het werk te gaan of te blijven werken. Hierbij zal ik een 
aantal van de meest voorkomende technieken, waarvan de overheid al dan niet rechtmatig 
gebruik maakt, bespreken. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

1  Wet 19 augustus betreffende de prestaties van algemeen belang in vredestijd, B.S. 21 augustus 1948 zoals 
inzonderheid gewijzigd door de Wet 10 juni 1963 (B.S. 2 juli 1963). 
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2. GRONDSLAG VAN HET STAKINGSRECHT 

2.1. Algemeen 

Nationaal niveau 
Zoals hierboven reeds vermeld, wordt op het nationale vlak het stakingsrecht in de 
Belgische Grondwet niet formeel erkend. Dit in tegenstelling tot landen als Duitsland, 
Frankrijk en Italië waar er wel een Grondwettelijke erkenning van het recht op staken geldt. 
In ons land wordt het stakingsrecht daarentegen afgeleid van de Wet van 19 augustus 1948 
betreffende de prestaties van algemeen belang in vredestijd, die bepaalt hoe en in welke 
sectoren werknemers mogen worden opgeëist. Het gaat om een lange lijst van sectoren 
waarin de sociale partners samen bepalen hoe men bij stopzetting van arbeid tegemoet kan 
komen aan vitale behoeften. Artikel 3 van deze Prestatiewet verplicht de ondernemingen tot 
het verrichten van prestaties in algemeen belang gebruik te maken van het personeel van de 
eigen onderneming.  

In het arrest De Bruyne van 21 december 19812 erkende het Belgische Hof van Cassatie “dat 
de wet van 19 augustus 1948 de erkenning inhoudt van het recht van de werknemer om de 
contractueel bedongen arbeid wegens staking niet te verrichten, en om derhalve, met 
afwijking van artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek, de door de arbeidsovereenkomst 
opgenomen verplichting niet ten uitvoer te brengen”. Uit de wettelijke grondslag van dit 
recht kan worden afgeleid dat het hoogste rechtscollege van het land  onder het begrip 
“staking” de collectieve en vrijwillige stopzetting van de arbeid in de zin van artikel 1 van 
de Prestatiewet begreep. Het arrest De Bruyne geldt als een mijlpaalarrest.3 Het wordt 
beschouwd als de start van een nieuw tijdperk waarin de geïsoleerde deelname aan de 
werkstaking noch door strafrechtelijke noch door civielrechtelijke normen wordt beteugeld. 
Het Hof van Cassatie benadert de deelname aan de werkstaking niet als een vrijheid, maar 
als een recht. Traditioneel wordt dit arrest gezien als de afsluiting van een tijdperk waarin de 
staking het statuut van een vrijheid genoot. Het arrest De Bruyne geldt als de erkenning in 
de Belgische rechtsorde van het recht te staken.4 

 

 

 

                                                
2  Cass. 21 december 1981, Pas 1982, I, 531 en R.W. 1981-82, 2525. 

3   Zie onder mer: THONON, R., “La grève, le droit et le pouvoir judiciaire”, T.S.R. 1981-1982, 497-524, 
VAN EECKHOUTTE, W., “Het stakingsrecht in de privé-sector in België”, T.S.R. 1982, 241-284, 
RIGAUX, M., “Omtrent de juridische aard van de werkstaking”, R.W., 2539-2550. 

4  DEVOS, C., HUMBLET P., DORSSEMONT, F., “Arbeid vs Kapitaal”, P. 145-146., Gent, Academia Press 
2007. 
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Een andere grondslag voor het stakingsrecht in het nationaal recht kan teruggevonden 
worden in artikel 11 ter van de Arbeidsovereenkomstenwet: “Hij die een werknemer 
vervangt wiens arbeidsovereenkomst is geschorst om een andere reden dan gebrek 
aan werk wegens economische oorzaken, slecht weer, staking of lock-out, kan in 
dienst worden genomen onder voorwaarden die afwijken van deze wet, wat de duur 
van de overeenkomst en de opzeggingstermijn betreft”.  

Dit artikel sluit deelname aan de werkstakingen uit als schorsingsgrond van de 
arbeidsovereenkomst die aanleiding kan geven tot het aanwenden van een 
vervangingscontract.  

Eveneens kan men uit de Wet van 24 mei 1921 tot waarborging van de vrijheid van 
vereniging, het recht om te staken, afleiden.  

 

Internationaal niveau 
Op internationaal vlak wordt het stakingsrecht door verschillende rechtsbronnen wel formeel 
erkend. Staken is een recht gewaarborgd door artikel 6, lid 4 van het Europees Sociaal 
Handvest, door IAO-Verdragen nummer 87 en 98, door artikel 8 van het Internationaal 
Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (ECOSOC) en indirect door artikel 
11 van het Europees Verdrag ter bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden (EVRM).  

Hierna zal ik de vermelde internationale rechtsbronnen, die het stakingsrecht formeel 
erkennen, bespreken waarbij ik me voornamelijk zal focussen op artikel 6 lid 4 en artikel 31 
van het Europees Sociaal Handvest. Artikel 31 van het ESH bepaalt welke beperkingen aan 
het stakingsrecht kunnen opgelegd worden. 
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2.2. Artikel 6, lid 4 van het Europees Sociaal Handvest 

2.2.1. Bespreking artikel 6, lid 4 ESH 

Begrip 
Artikel 6, lid 4 van het Europees Sociaal Handvest bevat een uitdrukkelijke erkenning van 
het recht op collectieve acties, met inbegrip van het stakingsrecht: 

Artikel 6 - Recht op collectief onderhandelen 

Ten einde de onbelemmerde uitoefening van het recht op collectief onderhandelen te 
waarborgen, verbinden de Overeenkomstsluitende Partijen zich: 
1. paritair overleg tussen werknemers en werkgevers te bevorderen; 
2. indien nodig en nuttig de totstandkoming van een procedure te bevorderen voor 
vrijwillige onderhandelingen tussen werkgevers of organisaties van werkgevers en 
organisaties van werknemers, met het oog op de bepaling van beloning en 
arbeidsvoorwaarden door middel van collectieve arbeidsovereenkomsten; 
3. de instelling en toepassing van een doelmatige procedure voor bemiddeling en vrijwillige 
arbitrage inzake de beslechting van arbeidsgeschillen te bevorderen; en erkennen: 
4. het recht van werknemers en werkgevers op collectief optreden in gevallen van 
belangengeschillen, met inbegrip van het stakingsrecht, behoudens verplichtingen uit hoofde 
van reeds eerder gesloten collectieve arbeidsovereenkomsten. 

 

Internationaal juridisch kader 
De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) kent geen regeling die specifiek op stakingen en 
collectieve werknemersacties zijn gericht, maar er wordt algemeen aangenomen dat het 
stakingsrecht onverbrekelijk met het recht op vakbondsvrijheid  en het recht op collectieve 
onderhandelingen is verbonden. Ook in andere internationale verdragen, die betrekking 
hebben zoals fundamentele sociale rechten, zoals het Internationaal Verdrag inzake 
Burgerrechten en Politieke Rechten (BUPO) en het Europees Verdrag voor de Rechten van 
de Mens en Fundamentele Vrijheden (EVRM) wordt niet expliciet naar het stakingsrecht 
verwezen. Dit is niet het geval voor het Internationaal Verdrag van Economische, Sociale en 
Culturele Rechten (ECOSOC), waar artikel 8 de staten verplicht het stakingsrecht te 
waarborgen.5 Men kan dus vaststellen dat internationale rechtsbronnen met betrekking tot 
het recht op collectieve acties niet of weinig belangrijk zijn voor het nationale recht en de 
nationale praktijken. Dit geldt echter in mindere mate voor de regelgeving op dit punt van de 
Raad van Europa.  

                                                

5  Artikel 8 lid 1 onder d verplicht de staten het stakingsrecht te waarborgen, “mits het wordt uitgeoefend 
overeenkomstig de wetten van het desbetreffende land”. 



 9 

Het Europees Sociaal Handvest heeft het stakingsrecht in de verschillende landen die het 
Handvest hebben geratificeerd, niet onberoerd gelaten. In sommige landen, zoals in 
Nederland is aan dit onderdeel van het Handvest zelfs directe werking toegekend.6 In het 
NS-arrest van 1986 oordeelde de Hoge Raad dat er een rechtstreeks beroep kon gedaan 
worden op artikel 6, lid 4 ESH ter bescherming van het recht op staking, ook al was die 
erkenning niet onvoorwaardelijk.7 Dit in tegenstelling tot de meeste Europese landen, die 
geen directe werking aan dit soort normen toekennen. Dat is overigens ook niet nodig om 
aan dat stakingsrecht een fundamenteel karakter toe te kennen. Landen zoals Duitsland, 
Frankrijk en Italië kennen een grondwettelijk erkend stakingsrecht en hebben daarom strikt 
genomen het ESH niet nodig. 

Wel moet hier opgemerkt worden dat ondanks het feit dat het recht op collectieve acties van 
werknemers in het algemeen en breed erkend wordt, er talrijke beperkingen op de 
uitoefening van dit recht zijn aangebracht. De discussie betreft vooral het aspect van in 
hoeverre stakingen en collectieve acties beperkt mogen worden. Er gelden aldus talrijke 
beperkingen die op de uitoefening van dit recht werden aangebracht. Op dit vlak speelt in 
vele Europese landen het ESH een belangrijke en richtinggevende rol. De structuur van het 
ESH is zodanig dat beperkingen die op zo'n fundamenteel recht als het recht op collectieve 
acties mogen worden aangebracht, door het Handvest zelf zijn gelimiteerd. Het 
belangwekkende van de regeling van het recht op collectieve acties in de artikelen 6 en 31 
van het ESH is dat zij zich in eerste instantie richt tot de staat die het ESH geratificeerd 
heeft. Artikel 31 bepaalt immers dat beperkingen op dit recht van collectieve acties alleen 
toelaatbaar zijn wanneer zij bij wet zijn voorgeschreven. Het is dus in de eerste plaats de 
nationale wetgever die beperkingen mag en kan aanbrengen. Die beperkingen zijn 
vervolgens aan nadere voorwaarden gebonden. Aangezien een rechtsprekend orgaan met 
bindende bevoegdheid ontbreekt, hebben de staten een grote mate van vrijheid met 
betrekking tot het inrichten van nationale regelgeving op dit punt. Helemaal onmachtig is 
het ESH evenwel niet. Het Europese Comité van Sociale Rechten heeft weliswaar niet de 
bevoegdheid om de bepalingen van het Handvest authentiek te interpreteren, het heeft wel 
door zijn statuut een zeker gezag opgebouwd. Dat neemt aan gewicht toe wanneer of de 
nationale wetgever of de nationale rechter, oordelend over een mogelijke overtreding van 
artikel 6 juncto 31, zich oriënteert op of zich schikt naar de oordelen van het Comité.8 

 

                                                

6  Directe werking kunnen dergelijke internationale normen slechts ontlenen aan de nationale constitutie en de 
wijze waarop de doorwerking van internationaal recht in het nationale rechtssysteem is vastgelegd. In 
Nederland is de directe werking gebaseerd op artikelen 93 en 94 van de Grondwet. 

7  HR 1986, NJ 1986, 688. In 1986 werd staking in beginsel geoorloofd, tenzij... Dat “tenzij...” is nadien 
bijzonder rijkelijk ingevuld. 

8  RIGAUX, M., DORSSEMONT, F., “Vitale behoeften, essentiële diensten, minimumprestaties en 
stakingsrecht”, 2003, Intersentia, Antwerpen-Groningen, 31-32. 
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2.2.2. Beperkingen ex artikel 6, lid 4 ESH 
Artikel 6, lid 4 van het Europees Sociaal Handvest bevat een uitdrukkelijke erkenning van 
het recht op collectieve acties. Die erkenning is ook in dit artikel echter niet onbeperkt. Deze 
beperkingen staat uitdrukkelijk genoemd in de tekst en houden direct verband met het kader 
waarin dat recht wordt erkend: collectieve onderhandelingen tussen werkgevers en 
werknemers. Hierna zal ik de mogelijke beperkingen bespreken aan de hand van de 
jurisprudentie van het comité van het ESH teneinde tot de correcte betekenis van deze 
mogelijke beperkingen te komen. 

Belangengeschillen versus rechtsgeschillen 
Artikel 6, lid 4 kent het recht op collectieve acties toe in geval van belangengeschillen. A 
contrario mag men hieruit afleiden dat wanneer er sprake is van een rechtsgeschil, een 
collectieve actie om aan de eigen positie in dit rechtsgeschil kracht bij te zetten, niet 
geoorloofd is. Deze a contrario redenering werd ook door het Comité gemaakt. Bij een 
rechtsgeschil is de weg naar de rechter of een andere juridische 
geschillenbeslechtingsprocedure nog vrij. In de situatie waar onmiddellijk een staking wordt 
uitgeroepen terwijl er ook nog een gang naar de rechter zou kunnen openstaan wordt niet 
geargumenteerd dat een dergelijke actie niet onder artikel 6, lid 4 valt omdat het een 
rechtsgeschil is, maar wordt de staking ongeoorloofd geacht wegens het feit dat ze niet 
gedekt is door artikel 6, lid 4 ESH omdat "prematuur" naar het actiemiddel is gegrepen.  

Het onderscheid tussen rechtsgeschil en belangengeschil is soms moeilijk te maken. Dat 
blijkt wanneer in sommige landen rechters collectieve acties ongeoorloofd achten, wanneer 
er nog een rechtsprocedure kan worden gevoerd tegen een actie of daad van een werkgever 
waartegen de werknemers zich ter verdediging van hun belang verzetten. Zo worden 
stakingen die erop gericht zijn het ontslag van een of meer werknemers bij de uitoefening 
van vakbondsactiviteiten9 ongedaan te maken, nogal eens ongeoorloofd geacht omdat het 
volgens de rechter een rechtsgeschil zou betreffen: een al dan niet terecht gegeven ontslag 
waartegen beroep op de rechter openstaat. Naar het oordeel van het Comité echter vallen 
collectieve acties om de werkgever op zijn stappen te doen terugkeren en niet langer met 
ontslag te dreigen, weldegelijk binnen het bereik van artikel 6, lid 4. Dat betekent echter nog 
niet dat dergelijke acties ook altijd geoorloofd zijn. Dergelijke acties moeten opnieuw 
beoordeeld worden aan de hand van de rechtens toegelaten beperkingen op het collectief 
actierecht.10 

                                                
9  Dat moet ruim opgevat worden. Daaronder valt niet alleen de situatie dat werknemers zicht (zeer) kritisch 

opstellen tegen een werkgever in het kader van het veiligstellen van hun belangen en rechten, maar ook het 
geval dat een werknemer een actief vakbondslid is en in die hoedanigheid in de onderneming van zich doet 
spreken. Dit wordt niet gedwarsboomd door het bestaan van een wettelijke bescherming van 
vakbondslidmaatschap wat ook inhoudt bescherming van in het kader van vakbondsactiviteiten. 

10  RIGAUX, M., DORSSEMONT, F., “Vitale behoeften, essentiële diensten, minimumprestaties en 
stakingsrecht”, 2003, Intersentia, Antwerpen-Groningen, 33-34. 
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Actierecht alleen in kader van collectieve onderhandelingen 
Een andere redenering om dergelijke acties buiten artikel 6, lid 4 te plaatsen en aldus het 
stakingsrecht te beperken wordt door Duitsland gehanteerd. In de ogen van de Duitse 
regeringen en de Duitse rechters is het collectief actierecht in artikel 6 direct gelieerd aan het 
systeem van collectieve onderhandelingen. Lid 4 is onderdeel van artikel 6 dat het recht op 
collectief onderhandelen regelt.11 Het stakingsrecht kan en mag daarom alleen worden 
uitgeoefend in het kader van collectieve onderhandelingen. De Duitse rechters baseren zich 
daarvoor weliswaar niet rechtsreeks op het Handvest maar op artikel 9, Absatz 3 van de  
Duitse Grondwet waarin het recht op collectieve acties wordt erkend. De Duitse regering 
meent dat deze redenering ook perfect past in de betekenis en bedoeling van artikel 6 ESH: 
het collectieve actierecht wordt slechts erkend en beschermd in het kader van het 
onbelemmerde uitoefenen van het recht op collectief onderhandelen. Dat heeft onder andere 
tot gevolg dat het collectieve actierecht beperkt is tot de vakbonden en tot de private 
sector.12 Duitsland is door het Comité bij herhaling hiervoor terechtgewezen. Het is vaste 
jurisprudentie van het Comité dat artikel 6, lid 4 ESH niet in deze beperkte zin mag worden 
uitgelegd. Het Comité neemt een breder standpunt in. Het legt namelijk de nadruk op het 
woord "erkennen" dat als aanhef van lid 4 wordt gebruikt en op de uitdrukking " in het kader 
van een belangengeschil". Daaruit concludeert het Comité dat in geval van een 
belangengeschil aan werknemers een recht op collectieve acties toekomt, uiteraard binnen 
de beperkingen van artikel 31 ESH. Het recht op collectieve acties is naar oordeel van het 
Comité niet beperkt tot werknemersorganisaties: "any bargaining between one or more 
employers and a body of employees aimed at solving a problem of common interest, 
whatever its nature may be, should be regarded as collective bargaining whitin the meaning 
of aricle 6".13 Dat houdt ook in dat zogenaamde "wilde stakingen" onder artikel 6, lid 4 
kunnen vallen, maar dit indien deze georganiseerd en geleid worden door een groep van 
werknemers buiten vakorganisaties om, hoe los de structuur van de groep ook is, met als 
inzet een geschil met de werkgever.14 

 

                                                

11  De Duitse regeringen wijzen er op dat artikel 6, lid 4 het sluitstuk is van artikel 6. Dit artikel is gericht op 
een ordelijk proces van collectieve onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden doordat het in de eerste 
plaats verplicht tot “bevordering van paritair overleg en vrijwillige onderhandelingen”, en vervolgens 
wanneer de partijen er niet uitkomen, tot het opzetten en bevorderen van bemiddelingsprocedures ter 
oplossing van arbeidsgeschillen. 

12  Vakbonden omdat alleen vakbonden in collectieve onderhandelingen betrokken zijn. De private sector 
omdat er in de overheidssector geen collectieve onderhandelingen in de zin van artikel 6 ESH plaats 
vinden. In de Duitse overheidssector worden geen CAO’s afgesloten. 

13  Concl IV, p. 50. In Concl II (p.28) werden acties om de werkgever te dwingen aan de wettelijke 
veiligheidsregelingen te voldoen, als vallend onder artikel 6, lid 4 beschouwd. 

14  Dat standpunt wordt ook in de rechtsspraak in Nederland aangehouden, waar collectieve acties van een 
collectief van werknemers niet verboden werd op grond van het “wilde” karakter van de acties. Zie Rb 
Zutphen 20 maart 2001, JAR 2001/65 en Rb Amsterdam 27 juli 2002, JAR 2002/185. 
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Beperking bij contract 
Een andere beperking die artikel 6, lid 4 ESH toelaat, is die bij collectieve 
arbeidsovereenkomst: de zogenaamde contractuele of conventionele vredesplichten. 
Daaronder vallen, naar het oordeel van het Comité zowel de absolute15 als relatieve 
vredesplichten. Voorwaarde is wel dat de partijen die de CAO hebben gesloten, een 
vredesplicht vrijwillig zijn overeengekomen.  

Algemene wettelijk vastgestelde vredesplichten zijn in de ogen van het Comité dubieus. Dat 
geldt temeer wanneer de vredesplicht ook geldt ten aanzien van aangelegenheden die buiten 
de lopende CAO vallen. Een dergelijke vredesplicht is volgens het Comité " too general and 
goes beyond the resctictions of het right to strike permitted by article 6 para 4 of the 
Charter”.16 Wanneer een CAO naar nationaal recht slechts de werknemers bindt die lid zijn 
van de werknemersorganisaties die partij zijn bij de CAO, dan is ook de vredesplicht slechts 
bindend voor die werknemers. Dat zou impliceren dat de "niet gebonden" werknemers niet 
door de vredesplicht worden belemmerd tot het uitroepen van collectieve acties. Dat is een 
bevestiging van het algemene recht op collectieve acties voor werknemers in het algemeen. 
In een aantal Europese landen zoals Frankrijk en Italië is het recht op collectieve acties 
grondwettelijk toegekend aan werknemers zodat ook wilde acties in beginsel onder het 
stakingsrecht vallen.17 Indien men dit op het onderwerp van mijn masterproef betrekt, kan 
men besluiten dat het verzekeren van het verrichten en het instandhouden van vitale diensten 
door middel van een vredesplicht in een CAO erkend en toegelaten middel is om dat te 
bereiken. Voorwaarde hierbij is wel dat het een vrijwillig overeengekomen vredesplicht 
moet zijn. Ten slotte moet nog worden vastgesteld dat een verbod van collectieve acties voor 
werknemers bij de overheid niet kan worden gebaseerd op artikel 6, lid 4 ESH. Uitsluiting 
van groepen van overheidspersoneel kan alleen op grond van artikel 31 ESH.18 

Redelijk doel 
Beperkingen zijn denkbaar waar het gaat om de doelen die met de collectieve acties worden 
nagestreefd. In sommige Europese landen worden acties vanwege de doelen die men ermee 
wil bereiken, ongeoorloofd geacht. Niet alle belangengeschillen vallen daarmee onder de 
bescherming van het collectief actierecht. Het gaat er dan niet om of het wel op zichzelf een 
belangengeschil betreft, maar dat het doel van de acties niet "redelijk" is en daarom de 
collectieve acties niet rechtvaardigt, althans niet de bescherming verdient van artikel 6, lid 4 
ESH.  

                                                
15  Absolue vredesplichten zijn zeldzaam, maar komen niettemin voor. 

16  Conclusions XV, art. 6, p. 431 (Noorwegen). 

17  Dat betekent nog niet dat in deze landen wilde acties altijd geoorloofd zijn. Individueel stakingsrecht 
betekent niet dat een staking van één werknemer, ook al betreft het een belangengeschil, een collectieve 
actie is in de zin van artikel 6 en dus beschermd door dat artikel. 

18  Dat is “constante juisprudentie” van het Comité sinds Conclusions I, p. 38-39. 
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Op basis van de benadering van het Comité die aan het begrip "belangengeschil" een heel 
brede omschrijving geeft, zou men moeten concluderen dat doelen die in die brede definitie 
van belangengeschil passen, aanvaardbaar zijn als doelen voor de realisering waarvan naar 
het middel van collectieve acties wordt gegrepen. Dat neigt naar de constatering dat 
proportionaliteit van doel en middel geen element vormt van de beoordeling van de 
geoorloofdheid van de acties op grond van artikel 6, lid 4 ESH. Daarmee is wel nog niet 
beslist of niet op basis van artikel 31 ESH geen beperkingen zouden mogen worden 
opgelegd. Maar dat moet in dat kader worden beoordeeld. Wat wel kan worden gezegd is dat 
de legaliteit van de nagestreefde doelen wel als een voorwaarde worden aangemerkt. Hierbij 
moet opgemerkt worden dat het “redelijk doel” nauw samenhangt met de mogelijk te stellen 
eis van “redelijk belang” bij het inzetten van het wapen van de collectieve actie.19 

Politieke en solidariteitsacties 
In een aantal Europese landen, maar zeker niet alle20 bestaat een tendens om politieke 
stakingen buiten de bescherming van het ESH te plaatsen. Zij vormen immers, zo is de 
redenering, geen geschil over belangen tussen werkgevers en werknemers, maar zijn gericht 
tegen de overheid, met name de regering of de werkgever. Zuiver politieke stakingen, dat 
wil zeggen stakingen die gericht zijn tegen het regeringsbeleid op punten die niets te maken 
hebben met onderwerpen waarover onderhandeld wordt in de sfeer van 
arbeidsverhoudingen, vallen buiten het bereik van artikel 6 ESH. Dat wordt niet betwist 
door het Comité: "article 6 is degsigned to protect the right to bargain collectively... 
(political) strikes being obviously quite outside the purvieuw of collective bargaining”.21 De 
discussie gaat over de reikwijdte van "the purview of collective bargaining".  

Dat geldt voor onderwerpen die de overheid in haar hoedanigheid van werkgever voor en 
met haar werknemers regelt. Ervan uitgaande dat collectieve acties bij de overheid niet 
sowieso verboden zijn, mag worden aangenomen dat in beginsel alle onderwerpen die 
verband houden met de voorwaarden en omstandigheden waaronder der werknemers in 
overheidsdienst hun arbeid verrichten, tot de sfeer van collectieve onderhandelingen 
behoren. Dat dient even breed te worden opgevat als in het particuliere bedrijfsleven, al is 
het niet identiek.  Solidariteitsacties worden in beginsel onder artikel 6, lid 4 gebracht.22 Dat 
geldt zeker wanneer de acties betrekking hebben op een geschil waarvan de uitkomst van 
invloed is op de positie, de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden van de 
actievoerenden.  

                                                

19  RIGAUX, M., DORSSEMONT, F., “Vitale behoeften, essentiële diensten, minimumprestaties en 
stakingsrecht”, 2003, Intersentia, Antwerpen-Groningen, 38. 

20 Landen zoals Denemarken, Noorwegen en Portugal waar de rechtbanken politieke (en 
solidariteits)stakingen geoorloofd achten tenzij zij een illegaal doel nastreven zoals omverwerping van de 
regering. Zie ECSR Concl. XV-1/2, p. 475. 

21 Concl. II, p. 27. 

22 Zo ook het Comité, Concl. X-1, p. 76. 
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Hun positie moet dus enigszins gelinkt zijn aan de groep waarmee solidariteit en sympathie 
wordt betuigd. Deze positie sluit goed aan bij de opvatting van het Comité om collectieve 
acties, ook als het om solidariteitsacties gaat, te beoordelen op hun verbondenheid met 
collectieve belangengeschillen.  

“Fair en redelijk belang” en misbruik van stakingsrecht 
Artikel 6, lid 4 spreekt van een recht op collectieve acties in geval er sprake is van een 
belangenconflict. In sommige landen die het ESH hebben geratificeerd, wordt de vraag 
opgeworpen of het moet gaan om een gekwalificeerd belang, ofwel moet de collectieve actie 
een “redelijk belang” dienen. Met andere woorden: is het belang dat die actievoerenden bij 
hun actie hebben wel “fair”? Artikel 6 bevat geen nadere kwalificaties en ook het Comité 
stelt geen nadere eisen aan het belang dat men bij een collectieve actie heeft. Beperkingen 
op de uitoefening van het recht op collectieve acties moeten buiten die welke artikel 6, lid 4 
uitdrukkelijk noemt, worden gebaseerd op artikel 31 ESH. De omvang en de aard van het 
belang lijkt in artikel 6, lid 4 niet nader te worden gespecificeerd. De vraag naar het fair en 
redelijk belang dat wordt nagestreefd wordt vertaald naar 2 aspecten: dat van de 
proportionaliteit en van de figuur van het rechtsmisbruik. Het wapen van de collectieve actie 
wordt niet fair en redelijk gebruikt als het wordt misbruikt dan wel qua gevolgen niet 
evenredig is. Beide aspecten zijn verbonden met het schade-aspect. Niet de schade op 
zichzelf maakt het gebruik tot misbruik of onevenredig. Van misbruik of onevenredigheid 
kan er slechts sprake zijn wanneer de schade (te) hoog is.23 Dat betreft niet alleen de hoogte 
van de schade die de acties veroorzaken bij derden, maar ook bij de werkgever zelf.24  

Ook het Comité gaat ervan uit dat schade onverbrekelijk verbonden is met het wapen van de 
collectieve actie. Het is het effectieve dreigmiddel voor werknemers en vakbonden om 
werkgevers tot toegevingen bij vastgelopen onderhandelingen te dwingen. Schade op zich 
kan dan ook in de ogen van het Comité nooit een reden zijn om collectieve acties 
ongeoorloofd te achten wegens het feit dat ze niet gedekt worden door artikel 6, lid 4. Het 
schade-element moet eerder gezien worden in het licht van de beperkingen die op grond van 
artikel 31 ESH kunnen worden aangebracht. Dat is zeker het geval wanneer het gaan om 
schade die derden zouden kunnen ondervinden ten gevolge van collectieve acties. Schade bij 
de eigen werkgever daarentegen valt daar moeilijk onder te klasseren. Dat aspect kan 
eigenlijk moeilijk anders dan in het oordeel over de geoorloofdheid op grond van artikel 6 
worden meegenomen. Het inzetten van het wapen van de collectieve actie die (te) grote, 
onevenredige schade voor de werkgever oplevert, wordt dan gekwalificeerd als “misbruik” 
van het recht.  

                                                

23  Het collectieve actierecht wordt gebruikt met geen ander doel dan schade toe te brengen, zelfs al is het de 
werkgever tegen wie de acties zich richten. 

24  Voorbeelden van landen waar deze benadering gevolgd wordt zijn onder andere Nederland en Portugal. Bij 
Portugal zie ECSR Concl. XV-1/2, art. 6, 4, p. 475. In Nederland is er rechtspraak waarin het schade-
element zowel in de sfeer van het rechtsmisbruik kan worden geduid als wordt gehanteerd bij het bepalen 
van het bestaan van onevenredigheid. 
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Ultimum remedium 
In een toenemend aantal landen wordt het criterium dat de collectieve actie het “laatste 
middel” moet zijn, gehanteerd om te beoordelen of de actie wel geoorloofd is. Die maatstaf 
wordt geplaatst in het kader waarin het recht op collectieve acties is erkend namelijk dat van 
collectieve onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers. Het zou daarom in de 
structuur van het ESH passen dat van het stakingswapen eerst gebruik mag worden gemaakt 
nadat er onderhandeld is. Het Comité erkent dat, gelet op de plaats van het recht op 
collectieve acties in de context van artikel 6 dat over het recht op collectief onderhandelen 
gaat, het uitoefenen van het collectieve actierecht door werknemers in eerste instantie gezien 
moet worden in het stelsel van collectieve onderhandelingen en de procedures tot oplossing 
van arbeidsconflicten. Een hiërarchie werd met artikel 6 niet beoogd, zo kan men afleiden 
uit de voorbereidende werkzaamheden van het ESH. Dat is ook de opvatting van het Comité 
waar dat oordeelt dat alleen vrijwillig overeengekomen arbitrage als voorwaarde mag 
worden gesteld vooraleer naar het stakingswapen wordt gegrepen.25 Door CAO-partijen vrij 
overeengekomen bemiddelingsprocedures en zelfs arbitrageprocedures zijn wel toegestaan. 
Het is dan immers een bij CAO afgesproken beperking. Dat laat artikel 6, lid 4 uitdrukkelijk 
toe. Men kan zich wel afvragen of deze voorwaarde ook geldt als het gaat om collectieve 
acties die niet door erkende vakorganisaties, en dus buiten het reguliere collectieve 
onderhandelingsproces staan, worden georganiseerd. Zij zijn immers niet gebonden aan deze 
vrijwillig overeengekomen bemiddelings-of arbitrageregeling. Dat zou tot consequentie 
hebben dat spontane, ongeorganiseerde acties binnen de reikwijdte van artikel 6, lid 4 vallen 
en dus niet op deze grond geoorloofd zijn. Dat kan wel het geval zijn indien van 
overheidswege bemiddelingsprocedures worden ontwikkeld of het in het leven roepen ervan 
gefaciliteerd zou zijn. Dan zou kunnen worden gezegd dat eerst in elk geval een poging tot 
bemiddeling moet hebben plaats gevonden. Dat zou passen bij de opvatting die bij de 
opstellers leefde, dat het recht op collectieve actie een “ultimum remedium” is.26  

Het Comité is overigens zeer streng bij zijn beoordeling van overheidsinterventies ter 
beëindiging van arbeidsconflicten door het bijvoorbeeld opleggen van arbitrage bij wet of 
overheidsmaatregel. Het comité neemt in deze kwesties steeds de maat door toepassing van 
artikel 31, en dus niet met een beoordeling of er al dan niet sprake is van een uiterste situatie 
waarin het actiemiddel als “ultimum remedium” moet worden beschouwd.27  

                                                

25  Zie ESCR Concl.: bij wet of door de overheid opgelegde verplichting tot arbitrage ter beslechting van 
arbeidsgeschillen is niet in overeenstemming met het ESH. 

26  CE/SOC/Fr.Pr. (70) 15:72. Zie ook Schut, L., “Internationale normen in het Nederlandse stakingsrecht, 
Den Haag, 1996, p.63. 

27  In een recent oordeel over de situatie in Noorwegen heeft het Comité zeer kritisch beoordeeld of de 
aangevoerde gronden wel een inperking op grond van artikel 31 rechtvaardigen. ECSR Concl. XV-1/2, p. 
431 e.v. waar een hele reeks van maatregelen tegen het licht werden gehouden en “te licht” werden 
bevonden. 
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Over de vraag of het “ultimum remedium”-argument een in artikel 6 ESH passende 
inperking van het recht op collectieve acties is, wordt druk gediscussieerd.  

Sommigen leiden uit de erkenning van het stakingsrecht af dat voor de inperking op deze 
grond geen reden is omdat de staking moet worden beschouwd als onderhandelen met 
andere middelen dan overleg.28 Anderen ontlenen aan de aanvaarding door het Comité van 
een afkoelingsperiode voor een periode van onderhandelingen of verzoeningen tussen de 
werkgevers en werknemers, voorgeschreven wordt door de wet. 

 

                                                

28  BRUNNER, C.J.H., “Het rechterlijk verbod van stakingen”, in: Schetsen voor Bakels, Deventer, 1987, 33 
e.v. 
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2.3. Artikel 31 van het Europees Sociaal Handvest 

2.3.1. Bespreking artikel 31 ESH 
Tot hier toe hebben we het recht op collectieve acties bekeken vanuit de kernbepaling: art. 6, 
lid 4 ESH waarin dat recht wordt gekwalificeerd als een fundamenteel sociaal recht van 
werknemers. Net als alle fundamentele rechten is ook dit recht niet onbeperkt. De 
beperkingen die aan art. 6 lid 4 zelf kleven, zijn hierboven besproken. Dat zijn de 
beperkingen die in art. 6 lid 4 zelf liggen besloten. Daarmee is het arsenaal aan beperkingen 
echter niet uitgeput. Het ESH zelf geeft in art. 31 aan dat buiten de beperking die de 
betreffende bepalingen van het Handvest toelaten, op de rechten en de uitoefening ervan 
alleen onder strenge condities verdere beperkingen mogen en kunnen worden aangebracht. 
Artikel 31 bepaalt dat beperkingen bij wet moeten zijn voorzien en in een democratische 
samenleving noodzakelijk zijn in het belang van de nationale veiligheid, de openbare 
orde/veiligheid, voor de bescherming van de (volks)gezondheid of de goede zeden of de 
bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.29 
 
Artikel 31 – Beperkingen 

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 II vermelde gevallen generlei beperkingen ondergaan, met uitzondering van 
die welke bij de wet zijn voorgeschreven en in een democratische samenleving noodzakelijk 
zijn voor 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. 

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

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                

29  Deze beperkingen komen eveneens voor in andere internationale verdragen : zie art. 11 EVRM, art. 22 
BUPO, art. 8 ECOSOC 
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2.3.2. Beperkingen ex artikel 31 ESH 

Beperking bij wet 
Hierboven werd reeds vermeld dat de term beperking “bij wet” volgens het Comité ruim 
moet worden gelezen. Het is de bedoeling dat beperkingen alleen door het wetgevend 
orgaan mogen worden aangebracht. Dit om beschermd te zijn tegen een te grote 
discretionaire bevoegdheid bij lagere organen die in de verleiding zouden kunnen komen 
deze fundamentele rechten uit eigen belang in te perken.  

Beperkingen door de rechter daarentegen laat het Comité wel toe omdat daarvoor in 
beginsel en in de regel een wettelijke basis aanwezig is. Gevaar van willekeur of eigen 
belang lijkt niet aanwezig. Hier geldt, in navolging van de rechtspraktijk op basis van het 
EVRM, “the rule of the law” als het leidend beginsel. Hierbij is wel vereist dat de 
rechtspraak, wanneer zij zich baseert op “open rechtsnormen”, moet blijven voldoen aan de 
eisen van toegankelijkheid en voorzienbaarheid. Dus ook de normen die in de rechtspraak 
ontwikkeld worden, moeten met voldoende precisie geformuleerd zijn om de burger in staat 
te stellen zijn gedrag ernaar te richten.30 

In een democratische samenleving noodzakelijk 
Voor de toetsing aan de hand van het criterium dat de beperking noodzakelijk is in een 
democratische samenleving zou men moeten teruggrijpen op de rechtspraktijk van het 
EVRM. Het Comité heeft echter geen eigen normen ontwikkeld om beperkingen hieraan te 
toetsen. De verwijzing van het Comité naar de aanwezigheid van “a pressing social need” 
als grond voor het aanbrengen van een beperking op het collectief actierecht, kan men dan 
ook zien als een referentie naar de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens.31 De aarzeling van het Comité om de beide andere gronden die het EHRM hanteert 
ter toetsing op grond van de “margin of apreciation”-doctrine, namelijk de evenredigheid 
van de beperking aan het nagestreefde doel en het toereikend en relevant zijn van de redenen 
van de inbreuk op het fundamentele recht, demonstreert dat het Comité terughoudend is om 
de uitoefening van het collectieve actierecht te zeer aan banden te leggen. Een toetsing op 
die gronden zou de bedoelde bescherming van zo’n fundamenteel werknemersrecht dat 
immers is gegeven als tegenmacht tegen de werkgevers die zonder dit wapen een grote 
macht hebben over de arbeidsvoorwaarden, snel en gemakkelijk illusoir maken.32  

 

 

                                                

30  Zie VAN DIJK, P. EN VAN HOOF, G.J.H. “De Europese conventie in theorie en praktijk”, Nijmegen, 
1980, p. 640, op basis van de rechtspraak van het EHRM. 

31 ECSR Concl. XIII-1, 158. 

32  RIGAUX, M., DORSSEMONT, F., “Vitale behoeften, essentiële diensten, minimumprestaties en 
stakingsrecht”, 2003, Intersentia, Antwerpen-Groningen, 46. 
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Openbare orde en volksgezondheid 
De toetsing van beperkingen richt zich hoofdzakelijk op de gronden van “openbare orde”, 
“de volksgezondheid” en de “rechten en vrijheden van anderen”. Over de inhoud en de 
betekenis van de eerste term openbare orde die het ESH hanteert, wordt verschillend 
gedacht. De beoordeling zal sterk beïnvloed worden door het treffen van maatregelen, het 
maken van afspraken tussen de conflicterende partijen over het blijven verrichten van 
essentiële diensten. Wordt de uitoefening daarvan gegarandeerd, dan zal er niet snel sprake 
zijn van een aantasting van de openbare orde, ook niet als daaronder het algemeen belang 
wordt begrepen. Een zelfde redenering gaat op wanneer het de beperkingsgrond 
“bescherming van de volksgezondheid” betreft. Ook hier zal de regeling van de essentiële 
dienstverlening voldoende zijn om het elementaire recht op collectieve acties voldoende 
veilig te stellen. 

Rechten en vrijheden van anderen 
De derde en laatste beperkingsgrond: “bescherming van rechten en vrijheden van anderen” 
levert in de nationale praktijken de meeste problemen op. Allereerst moet worden opgemerkt 
dat in de ogen van het Comité rechten en vrijheden van anderen moeten zijn of worden 
aangetast. Dat derden in hun belangen worden getroffen is naar het oordeel van het Comité 
niet voldoende. Kan bijvoorbeeld door een collectieve actie in ziekenhuizen de 
noodzakelijke, essentiële medische behandeling niet worden gegeven, dan zal het recht van 
patiënten op geneeskundige hulp en behandeling worden geschonden en zullen de acties 
ongeoorloofd worden geacht. De vraag of in bepaalde omstandigheden en situaties wellicht 
toch sprake kan zijn van ongeoorloofde aantasting van andermans rechten en vrijheden, laat 
zich beantwoorden in het licht van het vraagstuk van de garantie dat essentiële diensten 
blijven verricht worden. In de rechtspraak van het Comité en in de rechtspraktijk van vele 
landen speelt dit aspect een zeer belangrijke rol.  

Het Comité heeft wel enkele lijnen uitgezet. Alleen in geval van ernstige, economische 
schade voor de nationale economie kan deze beperkingsgrond met succes worden 
ingeroepen.33 Het criterium dat het Comité hanteert, namelijk “ernstige” schade, houdt in dat 
het gaat om elementaire dienstverlening voor de betrokkenen in kwestie. Er kan worden 
vastgesteld dat het vraagstuk van het garanderen van de verzorging van essentiële, vitale 
diensten een zeer belangrijke rol speelt in de beoordeling van de vraag of een collectieve 
actie die daaraan zou raken, wel geoorloofd is, dat wil zeggen gedekt wordt door artikel 6, 
lid 4 juncto 31 ESH. 

 

 

                                                

33  Evenzo het Deskundigen Comité van de IAO die een beperking erkent in een dergelijke situatie. Het 
Comité spreekt van een situatie van een “acute national crisis” or “serious hardship to the national 
economy”. 
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2.3.3. Het Europees Sociaal Handvest in verband met essentiële diensten 

Algemeen kader 
Het concept “essentiële diensten” wordt tegenwoordig unaniem erkend in Europa, maar de 
term vereist toch enige verduidelijking. Op Europees niveau werden dan ook reeds een 
aantal definities gegeven van wat juist onder het begrip verstaan moest worden. Essentiële 
of vitale diensten bestaan uit diensten waarvan de publieke overheden stellen dat deze van 
algemeen belang zijn en die onderworpen worden aan specifieke verplichtingen. Deze 
verplichtingen zijn specifieke eisen, die de overheid aan de dienstverlener oplegt, teneinde 
bepaalde publiekrechtelijke belangen te verzekeren.  

De invulling van de definitie, organisatie, financiering van en het toezicht op deze essentiële 
diensten wordt echter overgelaten aan de nationale, regionale en lokale autoriteiten.  

Het Europees Sociaal Handvest verzekert bepaalde rechten aan werknemers en vakbonden 
op het vlak van conflicten, meestal over het sluiten van een collectieve overeenkomst. De 
erkenning van het stakingsrecht kan ofwel afgeleid worden van een wet ofwel van 
rechtspraak. In het laatste geval wordt de nationale rechtspraak systematisch onderzocht 
door het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR). Dit Comité tracht te achterhalen of 
het oordeel van de nationale rechtbank redelijk is en vooral of het stakingsrecht niet 
uitgehold wordt (Artikel 6, lid 4). 

De minimale dienstverlening in essentiële of vitale diensten kan in principe afgeleid worden 
uit artikel 6, lid 4 van het Europees Sociaal Handvest. Het Europees Comité voor Sociale 
Rechten heeft aan de lidstaten, die voorzien in stakingsverboden in specifieke essentiële 
diensten of ondernemingen, medegedeeld dat “The most that could be considered consistent 
with Article 6 paragraph 4... would be to establish a minimum service in these sectors.” 

Het Europees Comité voor Sociale Rechten heeft een aantal sectoren bepaald die 
redelijkerwijze moeten beschouwd worden als “essentiële diensten”: het gaat volgens het 
Comité om de ziekenhuizen, de elektriciteitssector, transport, water- en voedselvoorziening, 
afvalophaling, de telecommunicatie en luchtverkeercontrole. Deze opsomming van 
essentiële sectoren is niet absoluut. Zo kan bijvoorbeeld een totale staking bij de 
veerdiensten of het havenpersoneel van een eiland gemakkelijk als een essentiële dienst 
beschouwd worden: collectieve actie kan in dat geval verboden worden omdat de bevolking 
te sterk afhankelijk is van de diensten om in hun basisvoorzieningen te voorzien.  
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Aangezien het in geval van een minimale dienstverlening in essentiële publieke diensten 
gaat om een beperking op het stakingsrecht, moet deze dan ook in overeenstemming zijn 
met artikel 31 van het Europees Sociaal Handvest. Dit houdt in dat: 

• Dergelijke beperkingen bij wet voorgeschreven moeten zijn dewelke voldoende 
nauwkeurig en toegankelijk dienen te zijn. 

 

• Dat deze noodzakelijk moeten zijn in een democratische samenleving. Dit 
veronderstelt dat de beperking proportioneel is ten opzichte van het nagestreefde 
doel. Deze proportionaliteitstest betekent dat men het schade voor het individu of de 
groep tegenover het nadeel voor de gemeenschap moet afwegen. 

• Deze de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen of de bescherming 
van de openbare orde en volksgezondheid tot doel heeft. Over het algemeen wordt 
een stakingsverbod in sectoren die essentieel beschouwd worden voor het leven of 
voor de maatschappij als legitiem beschouwd, in de mate dat de onderbreking van 
deze dienst de openbare orde en volksgezondheid kan in het gevaar brengen.34 

Het Europees Comité voor Sociale Rechten heeft naast de sectoren die als essentieel 
beschouwd moeten worden ook een aantal verduidelijkingen gegeven over de 
omstandigheden en condities waaronder een minimale dienstverlening opgelegd kan 
worden: 

• Een minimale dienstverlening mag voorzien worden in sectoren die essentieel zijn. 
Essentieel moet echter in de strikte zin van het woord geïnterpreteerd worden, met 
andere woorden een dienst die essentieel is voor de garantie van de bescherming van 
rechten en vrijheden van anderen of voor de bescherming van de openbare orde en 
volksgezondheid. 

• De publieke autoriteiten en vakbonden moeten onderhandelingen voeren teneinde het 
“niveau” van de minimale dienstverlening waarin voorzien moet worden in 
essentiële publieke diensten, te definiëren en bepalen. 

• De uitoefening van de minimale dienstverlening moet onder het toezicht staan van 
een onafhankelijke commissie. De aangewezen instantie hiervoor is een rechtbank. 
Volgens het Europees Comité voor Sociale rechten gaat het aanleggen van vaste, 
uitgebreide lijsten van diensten die als essentiële diensten moeten worden 
aangemerkt, buiten het kader van artikel 31 ESH.  

                                                
34  Zie: Confederation of Independent Trade Unions in Bulgaria (CITUB), Confederation of Labour  
 “Podkrepa” and European Trade Union Confederation (CES) v. Bulgaria, Complaint n° 32/2005,  

Decision on the merits of 16 October 2006. 
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Dergelijke lijsten hebben volgens het Comité een te definitief karakter en ze beletten 
een beoordeling aan de hand van de normen van artikel 31.35 

Begrip essentiële of vitale diensten 
Onder het begrip essentiële diensten kan men twee componenten onderscheiden. Enerzijds 
gaat het om het recht op collectieve acties door werknemers die tewerkgesteld zijn in 
ondernemingen die essentiële diensten leveren. Anderzijds kan de geoorloofdheid van acties 
afhankelijk gesteld worden van de garantie van en zekere continuïteit in de  vitale of 
essentiële diensten. 

Men kan overigens gaandeweg een steeds strengere positie van het Europees Comité voor 
Sociale Rechten in verband met essentiële diensten signaleren: zo kon het voor het Comité 
niet door de beugel dat in Denemarken naast de verschillende gebruikelijke categorieën ook 
spoorwegpersoneel en personeel bij de post, uitgesloten werd van het collectief actierecht.36 
In Duitsland hebben ambtenaren geen stakingsrecht en het Comité is daarover lang in 
discussie geweest met de Duitse regering, zonder resultaat. Deze uitsluiting is gebaseerd op 
het feit dat in de Duitse overheidsdienst geen collectieve onderhandelingen plaatsvinden en 
waarom ambtenaren dus geen rechten aan artikel 6, lid 4 kunnen ontlenen.  

Zoals gezegd moeten die beperkingen op het stakingsrecht in essentiële diensten terug te 
voeren zijn tot hetgeen artikel 31 ESH toelaat. Dat impliceert dat volgens het Comité dat 
niet de totale dienst uitgesloten mag worden van het collectief actierecht tenzij kan 
aangetoond worden dat deze dienst zo essentieel is dat een ononderbroken uitoefening voor 
de samenleving noodzakelijk is. In de praktijk zal dit echter enkel in uitzonderingsgevallen 
zo zijn. Daarnaast is het toelaten van collectieve acties in die sectoren afhankelijk van 
voorwaarden zoals het informeren van de gebruikers van de diensten, een tijdige 
aankondiging van de acties teneinde mogelijk te maken dat men maatregelen kan nemen en 
het handhaven van een minimum niveau van dienstverlening.37 

Tenslotte valt onder deze bepaling ook de mogelijkheid en de bevoegdheid van de overheid 
om werknemers op te vorderen teneinde de essentiële of vitale dienst te verrichten. De 
oproep moet voldoen aan de criteria die hierboven besproken werden ter vaststelling of er 
sprake kan zijn van essentiële dienst dan wel of de “uitvoering” van de minimumdienst 
verzekerd blijft. Een onafhankelijk orgaan zou hierin een beslissende rol kunnen vervullen.38  

 

                                                
35  ECSR Concl. XV-1, p. 155 (Denemarken). 

36  Concl. XIV-1, vol 1, p. 180 en Concl. XV-1, vol 1, p. 153. 

37  Concl. XII-2, p. 98. 

38 RIGAUX, M., DORSSEMONT, F., “Vitale behoeften, essentiële diensten, minimumprestaties en 
stakingsrecht”, 2003, Intersentia, Antwerpen-Groningen, 50-52. 
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Een algemene opvorderingsrecht is volgens het Europees Comité voor Sociale Rechten te 
ruim. De sancties die staan op het geen gevolg geven aan de opvordering moeten 
proportioneel zijn en er moet beroep mogelijk zijn bij een onafhankelijk orgaan.39 

 

2.4. IAO Verdrag nummer 87 van 1948 en IAO Verdrag nummer 98 van 
1949 

2.4.1. Erkenning van het recht op syndicale vrijheid en van het recht op staking 

Grondslag stakingsrecht 
In de Statuten van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) wordt het recht op syndicale 
vrijheid opgenomen, maar er wordt niet gepreciseerd waaruit die vrijheid bestaat. Het meest 
recente instrument van de IAO over grondrechten is de Verklaring over de fundamentele 
beginselen en grondrechten inzake arbeid van 1998.40 In deze verklaring gelden de volgende 
rechten als grondrechten: deze vervat in de Verdragen nummer 87, namelijk het recht op 
syndicale vrijheid, en nummer 98 , het recht op collectieve onderhandelingen. Deze rechten 
worden niet toevallig als eerste geformuleerd. Voor de IAO zijn dit de eigenlijke 
basisrechten, de anderen volgens desnoods uit de volgehouden syndicale actie.  

De lidstaten verbinden zich ertoe zelfs indien ze die verdragen niet hebben bekrachtigd, om 
de fundamentele beginselen, die vervat zijn in die verdragen, te eerbiedigen en in de praktijk 
om te zetten. 

Het stakingsrecht wordt als dusdanig niet besproken in de IAO Verdagen nummer 87 van 
1948 over de syndicale vrijheid en de bescherming van het syndicaal recht en nummer 98 
van 1949 over het recht van organisatie en van collectieve onderhandelingen.41 Dit is ook 
niet het geval in andere verdragen of aanbevelingen van de IAO. Het Comité voor syndicale 
vrijheid stelt dat werknemers en hun vertegenwoordigers mogen teruggrijpen naar het 
stakingswapen om op wettige wijze hun economische en sociale belangen te bevorderen en 
te beschermen.42 Het stakingsrecht is dus een recht dat wordt toegekend aan de organisaties 
van werknemers waarvan de uitoefening evenwel kan afhangen van het akkoord van een 
deel van die werknemers. De wettige uitoefening ervan mag niet leiden tot sancties, die 
zouden gelijkgesteld worden met antisyndicale discriminaties.  

                                                
39  ECSR Concl. XII-2, p. 114, Concl. XIII-3, p. 137 en Concl. XV-1, vol 2, p. 480. 

40 I.A.C., 86ste zitting, 1998, zie ook HANSENNE, M., “L’action normative de l’O.I.T. à l’heure de la 
mondialisation”, rapport du directeur général, I.A.C., 85ste zitting, Genève, I.A.B., 1997. 

41  VEDIER, J.M., “Debat sur le droit de grève à la Conference internationale du travail”, Droit Social, 1994, 
968-971, SWEPTON, L. “Droits de l’homme et liberté syndicale: évolution sous le contrôle de l’OIT”, 
R.I.T.,1998, 205. 

42 Comité voor syndicale vrijheid, geval 1295, vakbond Montserrat v. V.K./Montserrat. 
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Bepaalde vormen van stakingen kunnen uitgesloten worden omdat ze niet de 
beroepsbelangen van de werknemers beogen. De categorieën van werknemers die 
uitgesloten kunnen worden en alle andere beperkingen aan het stakingsrecht moeten 
restrictief bepaald worden.  

De IAO aanvaardt dus zonder twijfel het recht op staking als een grondrecht dat 
onlosmakelijk verbonden is met de syndicale vrijheid.  

2.4.2. Beperkingen van het recht op syndicale vrijheid en van het recht op staking 

Uitsluiting van categorieën van personen 
In de openbare sector wordt gemakkelijker dan in de private sector naar een verbod van 
staking teruggegrepen. De grondslag voor deze beperking wordt vaak teruggevonden in het 
administratiefrechtelijk begrip van de continuïteit van de openbare dienst. Soms staat 
dergelijk stakingsverbod expliciet in de wetgeving, maar doorgaans is de wetgever subtieler.  

Het stakingsrecht gewaarborgd door de IAO heeft betrekking op zowel de private als 
openbare sector, ongeacht het statutair of contractueel verband van de tewerkgestelde 
personen. In principe zal de aard van de verrichte activiteit determinerend zijn en niet de 
sector waar deze personen tewerkgesteld zijn. Het stakingsverbod in de openbare sector mag 
daarom slechts gelden voor de personeelsleden van de openbare diensten die effectief 
bekleed zijn met een gedeelte van de openbare macht.43 Het betreft inzonderheid de 
krijgsmacht, de politie, de hogere ambtenaren die directietaken vervullen of betrokken zijn 
bij de verwoording van de politieke doelstellingen of nog ambtenaren die vertrouwelijke of 
essentiële diensten uitoefenen. Het betreft uiteraard een feitenkwestie in welke mate iemand 
met een deel van de openbare macht bekleed is. De Commissie van onafhankelijke 
deskundigen voor de toepassing van de verdragen en aanbevelingen (COD) aanvaardt dat in 
twijfelgevallen aan de betrokken ambtenaren een regime van minimale dienstverlening 
wordt opgelegd, wanneer een totale en verlengde staking ernstige gevolgen zou hebben voor 
de burgers.44 

Een stakingsverbod in de openbare sector wordt bovendien slechts aanvaard op voorwaarde 
dat voor de betrokkenen gelijkwaardige onderhandelingsprocedures worden uitgebouwd via 
arbitrage en dergelijke.45 Daarenboven moeten de beperkingen voor voormelde ambtenaren, 
moeten gecompenseerd worden door gepaste, onpartijdige en snelle vormen van verzoening. 

                                                

43  HODGES-AEBERHARD, J., en ODERO DE DIOS, A., “Les principes du comité de la liberté syndicale 
relatifs aux grèves”, R.I.T., 1987, 619., par. 155(c). 

44  Etude d’ensemble, “O.c.”, 1994, 158. 

45  HODGES-AEBERHARD, J., en ODERO DE DIOS, A., “L.c.”, 611. 
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Alle betrokken partijen moeten daaraan op elk ogenblik kunnen deelnemen en de gevolgen 
ervan moeten bindend zijn voor allen.46  

Het begrip essentiële diensten 
In diverse staten bestaan bepalingen die het recht op staking beperken voor de uitoefening 
van essentiële diensten. Dit begrip wordt op de meest uiteenlopende wijzen ingevuld. Soms 
geeft men een opsomming of definitie van het begrip. In andere gevallen laat de wetgever 
het aan de uitvoerende macht over om van geval tot geval te oordelen.  

Daarom moet de IAO het begrip zelf omschrijven. Essentiële diensten zijn voor de IAO 
namelijk: diensten waarvan de onderbreking duidelijk dreigt het leven, de veiligheid of de 
gezondheid in gevaar te brengen van de bevolking of van een gedeelte ervan.47 Het begrip 
essentiële diensten wordt als een uitzondering op het stakingsrecht beperkend uitgelegd.48 

Essentiële diensten zijn onder meer diensten verstrekt door ziekenhuizen, de controle van 
het luchtverkeer, de waterbevoorrading. Geen essentiële diensten zijn diensten waarvan de 
niet-werking “slechts” ongemakken veroorzaakt zoals het onderwijs.49 Het betreft dus 
evenmin landbouw, tuinbouw, havens, spoorwegen of bouw.50 Ook ICT specialisten zijn niet 
bedoeld zelfs indien hun taak bestaat in het verzamelen van gegevens voor de oplegging van 
belastingen.51 De bepaling van wat onder de omschrijving van essentiële diensten valt, 
wanneer de onderbreking van diensten het leven, de veiligheid of de gezondheid van de 
bevolking of van een gedeelte ervan dreigt in gevaar te brengen, blijft een feitenkwestie.  

Er moet ook nog opgemerkt werden dat het begrip essentiële dienst niet absoluut is, een 
niet-essentiële dienst kan essentieel worden wanneer de actie lang duurt of een bepaalde 
omvang overschrijdt, waardoor een duidelijke bedreiging ontstaat dat het leven, de 
veiligheid of de gezondheid in gevaar brengt van de bevolking of een deel daarvan.52 De 
minimumprestaties kunnen in de sectoren die instaan voor essentiële diensten ook enkel 
opgelegd worden aan zij die werkelijk essentiële diensten verlenen zoals het verplegend 
personeel en de geneesheren, maar bijvoorbeeld niet aan de conciërges of 
bewakingspersoneel.53 

                                                

46  COD, www.ilo.org. Ilolex, CO87, 1989, Canada, Etude d’ensemble 1983, par. 214, Comité voor syndicale 
vrijheid, geval 1260 

47  COD, 79ste zitting, 1992, 232. 

48  HODGES-AEBERHARD, J., en ODERO DE DIOS, A., “L.c.”, 620. 

49 PEPIN, L., “La protection des droits syndicaux des enseignants”, R.I.T., 1990, 65. 

50  COD, CO87, 1994-1995-1997-1999 (Canada). 

51  Comité voor syndicale vrijheid, 259ste verslag, geval 1443, (Denemarken). 

52  COD, 79ste zitting, 1992, 232, Comité voor syndicale vrijheid, 321ste verlsag, geval 2066 (Malta), par. 340. 

53  COD, www.ilo.org.,ilolex, CO87, 1997 (Canada). 
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De bezorgdheid voor een te ruime definitie van het begrip essentiële dienst en voor een 
uitholling van het stakingsrecht blijkt uit het feit dat bij de totstandkoming van het begrip 
essentiële diensten en van de minimumprestaties in de onderneming of de sector, de 
werknemers en hun vertegenwoordigers steeds betrokken moeten worden. 

De minimumprestaties dienen aldus in onderling overleg tussen de sociale partners en de 
overheid bepaald worden.54 Daarnaast wordt ook vereist dat de beperking van het 
stakingsrecht gecompenseerd wordt met het voorschrijven van onpartijdige, snelle 
bemiddelingsprocedures en arbitrage waarvan beide partijen in elk stadium kunnen 
deelnemen en waarvan de resultaten snel en volledig worden verwezenlijkt.55 

 

2.5. Artikel 8 van het Verdrag inzake economische, sociale en culturele 
rechten 
Voor de volledigheid geef ik ook artikel 8 van het Verdrag inzake economische, sociale en 
culturele rechten van 19 december 1966 weer. Artikel 8 van het ECOSOC–verdrag houdt 
een impliciete erkenning van het stakingsrecht in: 

1. De Staten die partij zijn bij dit Verdrag verbinden zich het volgende te waarborgen: 

a. Het recht van een ieder vakverenigingen op te richten en zich aan te sluiten bij de 
vakvereniging van zijn keuze, slechts met inachtneming van de regels van de betrokken 
organisatie, ter bevordering en bescherming van zijn economische en sociale belangen.  Aan 
de uitoefening van dit recht mogen geen beperkingen worden verbonden, behalve die welke 
bij de wet zijn voorgeschreven en die in een democratische samenleving geboden zijn in het 
belang van de nationale veiligheid of de openbare orde, dan wel voor de bescherming van 
de rechten en vrijheden van anderen; 

b. Het recht van vakverenigingen nationale overkoepelende organen te vormen en het recht 
van deze laatste, internationale vakverenigingsorganisaties op te richten of zich daarbij aan 
te sluiten; 

c. Het recht van vakverenigingen vrijelijk hun werkzaamheden te ontplooien, waarbij zij aan 
geen andere beperkingen zijn onderworpen dan die welke bij de wet zijn voorgeschreven en 
welke in een democratische samenleving geboden zijn in het belang van de nationale 
veiligheid of de openbare orde, dan wel voor de bescherming van de rechten en vrijheden 
van anderen; 

d. Het stakingsrecht, mits dit wordt uitgeoefend overeenkomstig de wetten van het 
desbetreffende land. 
                                                
54  Comité voor syndicale vrijheid, geval 1692, Receuil, o.c., par. 415. 

55  RIGAUX, M., DORSSEMONT, F., “Vitale behoeften, essentiële diensten, minimumprestaties en 
stakingsrecht”, 2003, Intersentia, Antwerpen-Groningen, 66-72. 
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2.6. Artikel 11 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens 
Ik bespreek artikel 11 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens heel 
summier. Ik wil het artikel in deze verhandeling vermelden omdat artikel 11 van het EVRM 
impliciet een bevestiging van het stakingsrecht inhoudt:  

1. Een ieder heeft recht op vrijheid van vreedzame vergadering en op vrijheid van 
vereniging, met inbegrip van het recht met anderen vakverenigingen op te richten en zich bij 
vakverenigingen aan te sluiten voor de bescherming van zijn belangen.  
2. De uitoefening van deze rechten mag aan geen andere beperkingen worden onderworpen 
dan die, die bij de wet zijn voorzien en die in een democratische samenleving noodzakelijk 
zijn in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid, het voorkomen van 
wanordelijkheden en strafbare feiten, voor de bescherming van de gezondheid of de goede 
zeden of de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. Dit artikel verbiedt niet 
dat rechtmatige beperkingen worden gesteld aan de uitoefening van deze rechten door leden 
van de krijgsmacht, van de politie of van het ambtelijk apparaat van de Staat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 28 

3. GRONDSLAG VAN DE MINIMUMDIENSTVERLENING 

3.1. Probleemstelling 
Na de (internationale) grondslag van het stakingsrecht geanalyseerd te hebben, zal ik me nu 
richten tot de grondslag van de minimale dienstverlening in België. Hierbij zal ik een 
onderscheid maken tussen de private en de publieke sector. De private sector haalt zijn 
grondslag voor de minimale dienstverlening uit de Wet van 19 augustus 1948 betreffende de 
prestaties van algemeen belang56, terwijl voor de publieke sector dergelijke regeling van de 
minimumdienstverlening ontbreekt. 

De vraag naar hoever een burger kan gaan in zijn protest tegen de aantasting van zijn 
belangen is een vraag van alle tijden. Zij is complex, er is dus geen eenvoudige oplossing. 
De oplossing betreft niet alleen hemzelf, maar ook de gemeenschap waarin hij leeft, zijn 
medeburgers en niet op zijn minst de georganiseerde staat. Het probleem krijgt bovendien 
een bijzondere dimensie wanneer zijn protest raakt aan het leven zelf van de gemeenschap, 
daar waar de productie van diensten en goederen in het gedrang wordt gebracht en wanneer 
het protest uitgaat van al dan niet georganiseerde grote groepen van burgers. Waar ligt de 
aanvaardbare grens voor actie gevoerd ter behartiging van verantwoorde groepsbelangen? 
Waar beginnen de rechten van de ene groep en waar eindigen deze van de andere? 

De Prestatiewet van 19 augustus 1948 trachtte een antwoord op deze vraag te geven. De 
prestatiewet werd uitsluitend voor de private sector van toepassing gesteld. Het recht om te 
staken, ook in de publieke sector, was in 1948 nog niet voor de hand liggend. De 
Prestatiewet wil de uitvoering waarborgen in vredestijd van prestaties van algemeen belang 
met betrekking tot vitale activiteiten. Zij plaatst deze verplichting tot arbeid tegenover het 
intussen algemeen aanvaarde stakingsrecht of de stakingsvrijheid. De opsomming van deze 
prestaties wordt overgelaten aan het sociaal overleg of bij gebrek aan de uitvoerende macht, 
alle instanties met een vooral nationale dimensie. De vraag rijst hoe in deze nationale 
context de internationale en Europese dimensie van het evoluerende bedrijfsleven aan bod 
komen.57 

 

 

 

                                                

56 Wet 19 augustus 1948 betreffende de prestaties van algemeen belang in vredestijd, B.S. 21 augustus 1948, 
zoals ingezonderheid gewijzigd door de Wet van 10 juni 1963 (B.S. 2 juli 1963). 

57  RIGAUX, M., DORSSEMONT, F., Vitale behoeften, essentiële diensten, minimumprestaties en 
stakingrecht, Antwerpen-Groningen, Intersentia, 2003, Ten Geleide. 
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3.2. Particuliere sector: Wet van 19 augustus betreffende de prestaties van 
algemeen belang in vredestijd 

 

3.2.1. Analyse Prestatiewet 
Zoals hierboven aangegeven, strekt de wet van 19 augustus 1948 ertoe om 2 fundamentele 
belangen met elkaar te verzoenen: het recht van de werknemers en werkgevers op 
collectieve actie en de vrijwaring van het algemeen belang van de maatschappij en de 
economie. Meteen moet hierbij een uiterst belangrijke beperking toegevoegd worden: de wet 
Prestaties algemeen belang is enkel van toepassing op de particuliere sector en kan niet 
gebruikt worden  in de publieke sector.58 Dit luidde tot een oneigenlijk gebruik van de wet: 
de overheid beriep zich nochtans vaak op deze wet om opeisingsbesluiten voor de openbare 
sector te funderen, maar de Raad van State heeft uiteindelijk dit oneigenlijk gebruik 
gesanctioneerd in een arrest van 28 februari 1990. Aan de paritaire comités komt het de taak 
toe om de lijsten met de vitale behoeften en de prestaties aan te leggen. In wezen berust de 
mogelijkheid om bij conflict prestaties uit te voeren op sociale, technische en in mindere 
mate op economische motieven. Sociale motieven zijn deze die nauw aansluiten bij het 
levensbelang van de burger en van de samenleving. Technische motieven, die verband 
houden met het respecteren en instandhouden van het productieapparaat, economische 
motieven spelen slechts een rol voor zover ze met de sociale en technische verwant zijn.  

3.2.2. Toepassingsgebied 
De Prestatiewet omschrijft niet op een expliciete en formele wijze welke haar personeel en 
materieel toepassingsgebied is. Uit het concept van de wet blijkt echter vrij duidelijk dat de 
wet enkel van toepassing kan zijn op de werkgevers en de werknemers die onder een paritair 
comité ressorteren.59 Immers, de prestaties worden op bedrijfstakniveau door de comités 
bepaald. De bevoegdheid van de minister van Werk is volkomen subsidiair: enkel wanneer 
na aanmaning het comité in gebreke blijft, is de minister bevoegd om zelf de prestaties vast 
te leggen. Het personele toepassingsgebied van de Prestatiewet valt dus samen met dat van 
de CAO-wet van 5 december 1968. Werkgevers en werknemers zijn dus slechts aan de 
Prestatiewet onderworpen in de mate dat ze onder een comité ressorteren, opgericht conform 
de CAO-wet. Met uitzondering van enkele ondernemingen die liggen in de schemerzone 
tussen de particuliere en publieke sector, impliceert dit dat enkel de particuliere werkgevers, 
voor wiens bedrijfstak een paritair comité werd opgericht onder de Prestatiewet kunnen 
vallen. (Ook niet alle bedrijfstakken, waarvoor een comité is ingesteld, zijn gehouden 
prestaties te verrichten). Voorwaarde is wel dat in het bevoegde comité vitale behoeften en 
prestaties werden vastgelegd.  

                                                
58  Zie PETRY, V., “L.c.”, 344-346. 

59  Artikel 1 Prestatiewet. 
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In de praktijk blijkt dat lang niet alle paritaire comités de oefening hebben verricht en lang 
niet alle bedrijfstakken ressorteren onder een Koninklijk Besluit dat de lijst bekrachtigd. 
Bovendien zal, als een lijst werd opgesteld en bekrachtigd door een KB, ook nog moeten 
blijken dat de werkgever door de prestaties wordt geviseerd.) De paritaire vaststelling van de 
vitale behoeften en de prestaties kan op 3 wijzen geschieden: 

• Door het nationaal Paritair Comité of het paritair comité zelf: de desbetreffende 
beslissing kan bij KB algemeen verbindend worden verklaard. De beslissing is 
geldig genomen van zodra 75 procent van de stemmen door ieder van de partijen 
uitgebracht zich ervoor hebben uitgesproken.60 

• Door het nationaal Paritair Comité of het paritair comité op verzoek van de minister: 
Indien het paritair comité geen beslissing heeft genomen, kan de minister hiertoe 
verzoeken, waarna het paritair comité moet beslissen binnen de 6 maanden.61  

• Door de minister van Werk zelf: Neemt het paritair comité binnen de gestelde 
termijn van 6 maanden geen beslissing of slaagt het er niet in en voldoende 
meerderheid in zijn schoot te vinden, dan wordt de minister zelf bevoegd om de 
vitale behoeften en de prestaties van algemeen belang te bepalen. Een zelfde 
procedure moet ook gevolgd worden wanneer er voor een bepaalde sector geen 
paritair orgaan bestaat. De rol van de minister is in wezen suppletief, hij komt slechts 
tussen wanneer het paritair orgaan zijn taak niet tot een goed eind kan brengen. 
Bovendien zal hij voorafgaandelijk het advies van de Nationale Arbeidsraad moeten 
inwinnen en zal hij het bewuste besluit pas kunnen nemen wanneer het in de 
ministerraad is voorgelegd.62 

Voor de uitvoering van de algemeen verbindend verklaarde maatregelen kunnen de paritaire 
comités een aantal leden afvaardigen in een beperkt comité. De opdracht van dit beperkt 
comité is toe te zien op de naleving en de uitvoering van de betrokken beslissingen in de 
bedrijfstak, een groep ondernemingen of een enkele onderneming. Het comité is 
samengesteld uit een gelijk aantal werknemers- en werkgeversafgevaardigden. 

De prestaties dienen te worden verricht in geval van staking en lock-out. Prestaties dienen 
dus slechts uitgevoerd voor zover er zich een collectieve stopzetting van het werk voordoet 
(staking) of wanneer de werkgever tot collectief ontslag overgaat( lock-out).63 

 

                                                
60 Zie MAGREZ, M., “L.c.”, 685. 

61 Zie RIGAUX, M., “Collectieve arbeidsconflicten”, L.c., 15-3-75 e.v. 

62 ZieRIGAUX, M., “Collectieve arbeidsconflicten”, L.c., 15-3-77. 

63 RIGAUX, M., “Collectieve arbeidsconflicten”, L.c., 15-3-88 tot en met 15-3-90. 
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De notie Prestatie van algemeen belang zelf is door de wet op een gebrekkige wijze door de 
wet omschreven. Uit artikel 1 van de Prestatiewet volgt dat de notie kan worden omschreven 
als: “maatregelen, prestaties of diensten, die in geval van collectieve vrijwillige stopzetting 
van de arbeid of bij collectieve afdanking, moeten worden verricht om 

• het hoofd te bieden aan vitale behoeften 

• dringende werken uit te voeren, die nodig zijn aan de machines of aan het materiaal 

• taken te volbrengen, die worden geboden door een onverwachte of dwingende 
noodwendigheid”.  

Uit de memorie van toelichting kan echter volgende definitie worden afgeleid: Prestaties van 
algemeen belang zijn private werkzaamheden, die tot de voortbrenging van vitale goederen 
leiden, noodzakelijk voor de bevolking of voor de voortbrenging of voor de distributie een 
essentiële belangrijkheid uitmaken, of het verstrekken van die diensten, die aan de 
fundamentele behoeften van de bevolking beantwoorden. Deze private werkzaamheden 
hebben soms door het aannemen van een juridisch of feitelijk monopolie de belangrijkheid 
van een werkelijke overheidsdienst verkregen.64 Ook voor de notie “vitale behoeften” 
verstrekt de wet geen definitie. Belangrijk om te vermelden is ook het feit dat enkel 
werknemers die in de betrokken onderneming zijn tewerkgesteld, de vitale behoeften mogen 
verzekeren. De bedoeling van dit verbod is te voorkomen dat de werkgever door het 
aanschaffen van nieuw personeel de staking zou breken.  

 

3.2.3. Gevolgen ten opzichte van de werknemer 
Het probleem dat zich hier stelt is of de arbeider die gelast is met het uitvoeren van de 
betreffende prestaties in een toestand verkeert die te vergelijken is met de toestand waarin de 
werknemer het voorwerp uitmaakt van een opeising. Bij een opeising verricht de opgeëiste 
persoon de prestatie niet in contractueel verband.65 Daarom bepaalt Artikel 6 alinea 1 en 2 
dat noch de aard noch de voorwaarden van de arbeidsovereenkomst worden gewijzigd. Het 
betreft aldus een gedwongen uitvoering van de arbeidsovereenkomst. De term gedwongen 
wijst erop dat de werknemer af moet zien van de uitoefening van zijn recht te staken. Hij 
wordt getroffen door een tijdelijk en occasioneel stakingsverbod. Voor het overige blijft de 
Arbeidsovereenkomstenwet volledig op hem van toepassing met uitzondering van het recht 
voor de werkgever om hem op te zeggen. Immers de wet voert een ontslagverbod in voor de 
duur van de uitvoering van de prestaties. Principieel behoudt de werknemer zijn recht op 
loon voor zover hij zijn normaal werk verricht.66 

                                                
64  Zie Memorie van toelichting, Parl. St. Kamer 1947-48, nr. 414, 1 en 2. 

65  Zie MAGREZ, M., “l.c.”, 687 en 688. 

66 RIGAUX, M., DORSSEMONT, F., Vitale behoeften, essentiële diensten, minimumprestaties en 
stakingrecht, Antwerpen-Groningen, Intersentia, 2003, 14. 
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3.2.4. Het begrip minimumprestatie 
Om tot de titel van dit werk te komen: uit de definitie van de notie “prestatie van algemeen 
belang” blijkt dat het begrip ruimer is dan de notie “minimumprestatie”.67 Het begrip 
minimumprestatie is eigenlijk vreemd aan het Belgisch arbeidsrecht. Het betreft geen door 
de wet zelf ingesteld concept. Onder minimumprestatie wordt verstaan “het op een 
beperkter schaal uitvoeren van de bedongen arbeid teneinde aan de maatschappij of aan de 
onderneming een minimaal aanbod van het product of de dienst te verzekeren”. 

De verantwoording van de minimumprestatie betreft dan het vitale karakter van de te 
dekken behoefte.  Indien men de term minimumprestatie koppelt aan de term prestatie van 
algemeen belang kan men minimumprestatie als volgt ontleden: 

− Bedongen arbeid: het betreft arbeid naar aanleiding van ofwel collectieve afdanking 
van het personeel (lock-out) ofwel collectieve stopzetting van arbeid (staking) 
waardoor essentiële of vitale behoeften in het gedrang komen en derhalve een 
minimumdienstverlening vergen. 

− Ofwel aan de maatschappij: de I.A.O. omschrijft essentiële diensten als bedreigend 
voor het leven, de veiligheid of de gezondheid van de bevolking of van een gedeelte 
ervan. Het ESH spreekt over de nationale veiligheid, de volksgezondheid en de 
bescherming van rechten en vrijheden van anderen. 

− Ofwel aan de onderneming: teneinde sommige dringende werken uit te voeren aan 
machines of aan het materiaal68 of sommige taken te volbrengen die geboden zijn 
een geval van overmacht of een onvoorziene noodzakelijkheid. Het ESH preciseert 
in dat verband  dat het zal gaan om “het voorkomen van onevenredige schade voor 
de onderneming en/of derden en van schade aan en het verloren gaan van 
productieapparatuur”. 

 

 

 

 

 

                                                
67  Zie artikel 1 Prestatiewet. 

68  RIGAUX, M., “Staking en bezetting naar Belgisch Recht”, Antwerpen, Kluwer, 1979, 134. 
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3.3. Publieke sector: ontbreken van regelgeving 
In de publieke sector werd staken in het verleden onmogelijk geacht69 of zelfs verketterd als 
een daad van subversie.70 Na 1960 gedoogt de overheid de staking. Door de goedkeuring 
van het Europees Sociaal Handvest in 199071 wordt dan impliciet het recht van ambtenaren 
erkend om het werk neer te leggen. In tegenstelling tot de particuliere sector waar de Wet 
Prestaties Algemeen Belang de mogelijkheid biedt om een minimumdienstverlening te 
garanderen in geval van collectieve werkneerlegging, bestaat er in de publieke sector niets 
gelijkaardig. In het verleden werd dan ook vaak beroep gedaan op obscure wetgeving om 
ambtenaren te verplichten (terug) aan het werk te gaan of te blijven werken. Ik wil hierna 
dan ook enkel een overzicht geven van de meest voorkomende technieken72 die de overheid 
gebruikt. 

3.3.1. Stakingsverbod 
De bepaling waarbij het recht op staken expliciet verboden wordt is uitzonderlijk. Militairen 
mogen het werk niet neerleggen: iedere vorm van staking is hen uitdrukkelijk verboden 
krachtens artikel 16 van de Wet van 21 april 1994. Daarnaast bestaat er in België ook een 
stakingsverbod voor hogere ambtenaren en rechters. Tot begin 1999 gold voor toenmalige 
rijkswachters een dergelijk stakingsverbod.73 Het burgerlijk personeel van het administratief 
korps van de rijkswacht beschikte daarentegen wel over een stakingsrecht.74 Daar stond 
tegenover dat geen enkele vorm van staking hen ervan kon ontslaan een minimale en voor 
de werking van de toenmalige rijkswacht onontbeerlijke dienst te verzekeren.75 

 

 

                                                

69 Zie bijv. GIJSELS, J., “Het stakingsrecht in de overheidsdienst en het kontinuïteitsbeginsel”, in VAN 
HOECKE, M., (ed), “Algemene rechtsbeginselen”, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1991, 297-
340. 

70  DUMON, F., “La protection de l’Etat contre le subversion”, Rev. Adm. 1954, 248 e.v. 

71  Het Europees Sociaal Handvest werd goedgekeurd bij Wet van 11 juli 1990, B.S. 28 decemer 1990. 

72 De bespreking is niet exhaustief. Voor een aantal historisch interessante, maar in de praktijk weinig 
gebruikte technieken zie: FLAMAND, E., en JESPERS, R., “Je rechten bij openbare actie”, Antwerpen, 
EPO, 1997, 140-141. 

73 Art. 24/11 Wet 27 december 1973 betreffende het statuut van het personeel van het actief kader van het 
operationeel korps van de rijkswacht, ingevoegd bij Wet 24 juli 1992, B.S. 31 juli 1992. 

74  Parl. St. Senaat 1990-91, nr. 1342/2, 43. 

75  Art. 11 §3de lid in fine Wet 2 december 1957 op de rijkswacht, zoals vervangen bij Wet 18 juli 1991, B.S. 
26 juli 1991, 16.569. 
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3.3.2. Voorwaardelijk stakingsrecht 

Principe 
Sinds 5 januari 1999 genieten de politieambtenaren van de federale en van de lokale politie 
over een voorwaardelijk stakingsrecht. Dit vormt een uitzondering op de regel dat 
politieambtenaren niet zonder toelating of rechtvaardiging van hun dienst mogen 
wegblijven, bepaald in artikel 125, 2de lid Wet 7 december 1998. Het voorwaardelijk 
karakter van het stakingsrecht houdt in dat voldaan moet zijn aan de volgende 
voorwaarden76: 

• De voorafgaande aanzegging van de staking door een erkende vakorganisatie. 

• De voorafgaande bespreking met de bevoegde overheid van de kwestie naar 
aanleiding waarvan staking wordt overwogen in het Onderhandelingscomité voor 
politiediensten. 

Een Koninklijk Besluit van 23 december tot uitvoering van artikel 126 van de wet van 7 
december tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op 2 niveaus77 
heeft de nadere regels vastgelegd betreffende de aanzegging en bespreking en de termijn 
waarbinnen deze moeten plaatsvinden.  

Stakingsaanzegging 
De stakingsaanzegging moet ingediend worden door een verantwoordelijke leider van een 
erkende vakorganisatie bij de minister van Binnenlandse Zaken. De minister van 
Binnenlandse zaken brengt dan onmiddellijk de minister van Justitie op de hoogte. Indien de 
geplande collectieve actie de lokale politie betreft, wordt de aanzegging eveneens ingediend 
bij de betrokken burgemeester of het betrokken politiecollege.78 De bedoeling van de 
stakingsaanzegging bestaat er in  de andere betrokken partij op de hoogte te brengen van de 
geplande actie. Artikel 2 van het K.B. van 23 december 1998 schrijft een aantal 
formaliteiten voor: de stakingsaanzegging moet met name aangetekend worden verstuurd of 
het voorwerp uitmaken van een ontvangstmelding. Ook moeten de motieven, de precieze 
plaats, de betrokken diensten, de datum,  het uur van aanvang en de duur van de beoogde 
staking worden aangegeven. Hierbij kan opgemerkt worden dat er geen beperkingen worden 
opgelegd wat de duur van de staking betreft.  

De stakingsaanzegging bedraagt minimum 12 dagen en tijdens deze periode moet het 
personeel normaal doorwerken en kan door dezelfde vakbond geen enkele andere 
aanzegging worden ingediend voor dezelfde personeelsleden. 

 
                                                
76  Voorwaarden bepaald in artikel 126 §1 eerste lid Wet 7 december 1998. 

77  B.S. 5 januari 1999, 180-181. 

78  Art. 2 eerste lid K.B. 23 december 1998. 
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Voorafgaande besprekingen 
Zo snel mogelijk na ontvangst van de stakingsaanzegging wordt het Onderhandelingscomité 
door zijn voorzitter bijeengeroepen. De stakingsaanzegging wordt bij de oproeping gevoegd. 
De dagorde vermeldt binnen welke termijn de onderhandelingen moeten worden beëindigd 
en dit uiterlijk 48 uur voor het vervallen van de stakingsaanzegging. De afvaardigingen die 
deel uitmaken van het onderhandelingscomité, kunnen evenwel gezamenlijk beslissen om 
die termijn te verlengen.79 

Bij het sluiten van de onderhandelingen stelt de voorzitter het proces-verbaal van de 
vergadering en het protocol zo snel mogelijk op. Deze 2 documenten worden door alle 
partijen ondertekend. De staking kan slechts beginnen ten vroegste 48 uur na de 
ondertekening van het protocol.80 

Gevolgen 
De personeelsleden die aan de staking deelnemen en zij die er niet aan deelnemen, maar die 
hun arbeidsplaats niet kunnen betreden, ontvangen voor de duur van de werkonderbreking 
geen bezoldiging. Voor het overige behouden zij alle statutaire rechten. Hun afwezigheid 
wordt, zolang de staking duurt of het vervullen van hun arbeidsprestaties hierdoor 
onmogelijk wordt gemaakt, niet beschouwd als een onregelmatige afwezigheid.81 

Bedenkingen 
De wet van 7 december 1998 bepaalt dat de stakingsaanzegging enkel kan gedaan worden 
door een erkende vakorganisatie, wat inhoudt dat politieambtenaren die niet bij een erkende 
vakorganisatie aangesloten zijn niet het werk kunnen neerleggen. Men kan zich dan ook 
vragen stellen in hoeverre dit niet strijdig is met artikel 6 ESH dat aan alle werknemers het 
recht geeft om collectief te onderhandelen en over een stakingsrecht beschikken. Uiteraard 
mag de overheid beperkingen opleggen aan het stakingsrecht maar of zo’n beperking mag 
inhouden dat het initiatiefrecht wordt voorbehouden aan bepaalde organisaties kan in vraag 
gesteld worden.82 

 

 

 

                                                
79 Art. 3 eerste en tweede lid K.B. 23 december 1998. 

80  Art. 3 derde lid K.B. 23 december 1998. 

81  Art. 4 K.B.23 december 1998. 

82 Zie in dit verband CASEY, N., “Le droit syndical et le droit de négociation collective”, Cahiers de la Charte 
sociale nr. 5, Straatsburg, Ed. Du Conseil de l’Europe, 1996, 67 en STEVENS, J., “Stakende 
politiediensten”, l.c. 137. 
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3.3.3. Stakingsprotocol 
Een andere techniek die overheden vaak hanteren is het sluiten van een stakingsprotocol met 
de vakbonden. In zo’n stakingsprotocol wordt het verloop van het collectief conflict min of 
meer vastgelegd wat eventueel kan inhouden dat in overlegprocedures wordt voorzien en/of 
dat de werknemersorganisaties zich ertoe verbinden om het neerleggen van het werk vooraf 
en tijdig aan te kondigen. Het stakingsprotocol is het resultaat van onderhandelingen met 
vakorganisaties die, in ruil voor bepaalde toegevingen vanwege de overheid-werkgever, zich 
ertoe te verbinden om bij een staking, bepaalde gedragsregels te respecteren.  

Er bestaat wel geen duidelijkheid of de ambtenaren dergelijke stakingsprotocollen moeten 
naleven. In begin de jaren 90 leidde het negeren van de nadere regels van het 
stakingsprotocol van de Post door een werknemer tot een tuchtsanctie. De Raad van State 
stelde dat indien een misbruik van het staking aanleiding zou kunnen geven tot een 
disciplinaire sanctie, uit de sanctie duidelijk moet blijken dat de sanctie opgelegd wordt 
omwille van het misbruik en niet de uitoefening van het stakingsrecht zelf. In het dossier 
werd beslist dat er niet aan deze eis voldaan was en werd de tuchtstraf vernietigd.83 

3.3.4. Opeising 
Wanneer de overheid wenst dat ambtenaren niet langer staken, kan ze in de regel ook 
gebruik maken van de opeising. De opeising wordt gebaseerd op de diverse bepalingen: 

• De Besluitwet van 22 januari 194584 betreffende de bevoorrading van het land 
machtigt de uitvoerende macht om op te treden wanneer de “ravitaillering” van het 
land in het gevaar komt. In het verleden heeft de overheid meermaals zich op deze 
wet beroepen om tot opeising over te gaan. De opeising is wel beperkt tot het geval 
dat de economie van het land wordt beperkt 

• Oneigenlijk gebruik van de Wet prestaties van algemeen belang: zoals reeds vermeld 
worden de prestaties van algemeen belang in onderling overleg tussen werkgevers en 
werknemers vastgelegd. Wanneer zij niet optreden, kan de uitvoerende macht 
ingrijpen. Op grond hiervan werden in de loop van de jaren ambtenaren opgeëist.85 
De overheid ging wel voorbij aan het feit dat de Wet prestaties van algemeen belang 
niet van toepassing is op de publieke sector.86 

 

                                                
83  R.v.St., HENRY, nr. 52.424, 22 maart 1995, A.P.T. 1995, 228. 

84  Besl. W. 22 januari 1945 (B.S. 24 januari 1945), gewijzigd door de Wet 30 juli 1971 (B.S. 31 augustus 
1971). 

85  BLANPAIN, R., “Staking en opeising in de openbare sector”, 26 e.v. 

86  Zie onder andere PERTRY, V., “l.c.”, 345. 
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• Artikel 5 van de Wet betreffende de civiele bescherming87 geeft aan de minister van 
Binnenlandse zaken of zijn gemachtigde de mogelijkheid om personen op te 
vorderen in het raam van de civiele bescherming. Nu komt die bevoegdheid toe aan 
de directeur-generaal van de civiele bescherming en de adviseur-generaal van de 
operaties voor het gehele grondgebied en aan de provinciegouverneurs. Van die 
wetgeving mag enkel gebruik gemaakt worden in uitzonderlijke omstandigheden. 

3.3.5. Nieuwste trend: tussenkomst van de burgerlijke rechter 
Zoals hierboven vermeld, beroept de overheid zich dus in de regel op een aantal 
wetsartikelen om ambtenaren op te eisen. In de praktijk betetekent dit dat een bevel aan de 
betrokkene door een politieambtenaar wordt overhandigd waarna de ambtenaar in de regel 
zonder problemen de arbeid begint. Men kan echter vaststellen dat nu ook in de publieke 
sector naar de burgerlijke rechter wordt gestapt om bijvoorbeeld stakingsposten te verbieden 
de toegang tot de werkplaatsen te blokkeren.  

Zo heeft de NMBS in 1999 naar aanleiding van een mogelijke staking op de dag van het 
huwelijk van Prins Filip een aantal eenzijdige verzoekschriften ingediend bij de voorzitters 
van de rechtbank van eerste aanleg om de personeelsleden te verbieden het werk neer te 
leggen. Een aantal rechters leverden beschikkingen af en gebruikten in deze terminologie 
die door velen werd beschouwd als een verkapt stakingsverbod.88 

Deze werkwijze ligt onder vuur. Er wordt tegen ingebracht dat de rechtbanken geen 
rechtsmacht hebben over collectieve arbeidsgeschillen en dat een eenzijdig verzoekschrift de 
rechten van de verdediging schaadt of minstens kan schaden. 

Deze methode kan bekritiseerd worden, maar het heeft ontegensprekelijk ook een aantal 
voordelen: een procedure op eenzijdig verzoekschrift kan echter wel nuttig zijn wanneer de 
tegenpartij niet gekend is of nog om een halt toe te roepen aan feitelijkheden die de vrije 
keuze, het eigendomsrecht, het vrij verkeer van personen of goederen of fundamentele 
rechten hypothekeren. Ik ben dan ook van oordeel dat er zich een aantal situaties kunnen 
voordoen waarbij het eenzijdig verzoekschrift het enige instrument is waarmee men kan 
optreden. 

 

 

                                                
87 Wet van 31 december 1963, B.S. 16 januari 1964. 

88  Voor kritiek op deze rechtspraak zie HENRY, P., “y a-t-il un magistrat pour sauver la princesse”, J.L.M.B. 
1999, 1845-1846.  



   

 

 

3.4. Schema in verband met de minimumdienstverlening in België 
 

 

1. NATIONALE VEILIGHEID & 
    OPENBARE  ORDE   
   
   
LEGER  1 
   
POLITIE  2 
   
BRANDWEER  3 
   
GEVANGENISWEZEN 4 
   
CIVIELE BESCHERMING 5 
   
HOGERE AMBTENAREN 6 
   
RECHTERS  7 
   
   
                  GEEN STAKINGSRECHT 
=  1, 6, 7  

  
     VOORWAARDELIJK STAKINGSRECHT 
= 2  

  
   ONVOORWAARDELIJK STAKINGSRECHT 
= 3, 4, 5   
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2. BESCHERMING RECHTEN & 

   VRIJHEDEN VAN ANDEREN 
   

   

OPENBAAR VERVOER 15 

   

POST  16 

   

ONDERWIJS  17 

   

OPENBARE DIENSTEN:  

  > RVA, VDAB  18 

  > MUTUALITEITEN 19 

  > VAKBONDEN  20 

  > OCMW'S  21 

   

BAGAGEBEHANDELING 22 

   

   

   ONVOORWAARDELIJK  STAKINGSRECHT MET MINIMUMDIENST 

   

   

ONVOORWAARDELIJK STAKINGSRECHT ZONDER MINIMUMDIENST 

= 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 
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3. VOLKSGEZONDHEID   

      
   

   

ZIEKENHUIZEN  8 

   

RUST- & VERZORGINGSTEHUIZEN 9 

   

ELEKTRICITEIT /  GAS 10 

   

WATERVOORZIENING 11 

   

TELEFONIE  12 

   

AFVALOPHALING 13 

   

LUCHTVERKEERSCONTROLE 14 

   

   

   ONVOORWAARDELIJK STAKINGSRECHT MET MINIMUMDIENST 

= 8, 9   

   

ONVOORWAARDELIJK STAKINGSRECHT ZONDER MINIMUMDIENST 

= 10, 11, 12, 13, 14  

   

   



   

 

 

DEEL 2: ANALYSE VAN HET STAKINGSRECHT EN DE 
MINIMALE DIENSTVERLENING IN VERSCHILLENDE 
EUROPESE LANDEN 
 

1. Overzicht 
 

Na in Deel 1 zowel de grondslag van het stakingsrecht als de grondslag van de minimale 
dienstverlening besproken te hebben, zal ik in Deel 2 van deze verhandeling me focussen op 
het stakingsrecht en de minimale dienstverlening in Europa. De titel van dit werk heet dan 
ook niet voor niets “het stakingsrecht en de minimale dienstverlening in een 
rechtsvergelijkend kader”. Ik zal me dus richten op hoe de situatie in het buitenland geregeld 
is. De landen die aan bod zullen komen zijn: Nederland, Frankrijk, Duitsland, Italië, het 
Verenigd Koninkrijk en Zweden. De regeling van het stakingsrecht en de minimale 
dienstverlening in België is hierboven in Deel 1 uitgebreid aan bod gekomen en zal ik dan 
ook in dit deel van mijn verhandeling niet meer bespreken. 

Bij de bespreking en analyse van het stakingsrecht en minimale dienstverlening van deze 
landen zal ik dan ook trachten steeds dezelfde werkwijze te hanteren. Bij de verschillende 
landen begin ik dan ook met eerst de wettelijke basis van het stakingsrecht te bespreken. 
Daarna geef ik land per land aan wat nu juist onder het begrip staking of collectieve actie 
moet verstaan worden. Daarna bespreek ik telkenmale de verschillende beperkingen op het 
recht op collectieve actie in deze landen waarbij ik voornamelijk de nadruk leg op de 
regeling in verband met een eventuele minimale dienstverlening. Elk land wordt tenslotte 
afgesloten met een conclusie, waarbij ik een analyse maak van het algemene kader waarin 
het stakingsrecht uitgeoefend wordt en waarin besproken wordt in welke mate deze lidstaat 
in overeenstemming is met het Europees geschetste kader over wat moet verstaan worden 
onder de minimale dienstverlening. 
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2. STAKINGSRECHT EN MINIMALE DIENSTVERLENING IN 
NEDERLAND 
 

2.1. Wettelijke basis 
In Nederland bestaat er geen grondwettelijk recht op staken. Daarnaast is er ook geen wet 
die het recht op staken regelt. Bij gebrek aan regelgeving, worden aangelegenheden in 
verband met collectieve actie gevormd door de rechtspraak: er is sprake van een 
jurisprudentieel stakingsrecht. Sinds het intrekken van het coalitieverbod in 1872 hebben 
werknemers het recht om te staken, zij het niet ongelimiteerd. Tot de jaren 60 worden 
stakingen vaak beschouwd door de rechters als een individuele wanprestatie. In 1980 werd 
het Europees Sociaal Handvest geratificeerd, dat het stakingsrecht als een collectief recht 
van alle werknemers erkent. Er wordt wel een voorbehoud gemaakt ten aanzien van het 
recht op collectieve acties voor ambtenaren.  

Belangrijk voor het stakingsrecht is de bekrachtiging van het Europees Sociaal Handvest in 
1980 en een daarop gebaseerd arrest van 1986, namelijk het NS-arrest89 waarin het hoogste 
rechtscollege van Nederland besliste dat artikel 6, lid 4 van het Europees Sociaal Handverst 
direct van toepassing was in de Nederlandse rechtsorde. In dit arrest erkende het ook het 
stakingsrecht voor werknemers. Er werd een uitzondering gemaakt voor de werknemers van 
de publieke sector. De rechters hebben moeten dus oordelen of onder de acties de 
kwalificatie van collectieve actie, door artikel 6 ESH beschermd, kon worden toegekend. 
Indien een actie niet beschermd kan worden door desbetreffend artikel, moeten rechters 
oordelen of de actie gerechtvaardigd kan worden onder artikel 6:162 van het Nederlandse 
Burgerlijk Wetboek (die de algemene regels inzake onrechtmatige daad neerlegt). 

Samenvattend kan gesteld worden dat het Nederlands stakingsrecht een ‘rechtersrecht’ is en 
dat het grotendeels beheerst wordt door het internationale recht en met name door het 
Europees Sociaal Handvest. Het logisch gevolg hiervan is dat het stakingsrecht dynamisch is 
en dat het zich in de loop der jaren steeds verder ontwikkeld heft. 90 
 

2.2. Begrip staking 
Een staking kan omschreven worden als een collectie neerlegging van het werk door 
werknemers met als doel hun werkgever of 3de partijen aan te zetten bepaalde acties te 
nemen of om bepaalde acties te verhinderen, met de bedoeling om het werk te hervatten 
vanaf het moment dat de gevraagde maatregelen verwezenlijkt worden. Stakingen kunnen 
plaats vinden wegens een breed spectrum van redenen, maar de meest voorkomende oorzaak 
bestaat uit de wil om de arbeidsvoorwaarden te veranderen. 
 
                                                
89  HR 30 mei 1986, NJ, 1986, 688. 

90  WARNECK, W., “Strike rules in the EU 27 and beyond: a comparative overview”, European Trade Union 
Institute for Research, Education and Health and Safety (ETUI-REHS), Brussels, 2007, 52. 
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Het wettig karakter van het stakingsrecht betekent dat de vakorganisaties geen 
onrechtmatige daad begaan en dat deze niet verantwoordelijk zijn voor de schade, 
veroorzaakt door een staking. De stakende werknemers begaan geen contractbreuk en hun 
werkgevers kunnen geen disciplinaire acties zoals ontslag of degradatie ondernemen. 
Omwille van dezelfde reden kan geen compensatie gevorderd worden tegen de werknemers 
die deelnamen aan een legale staking. Wel moet vermeld worden dat de stakende 
werknemers geen aanspraak kunnen maken op sociale zekerheidsvoordelen. Indien een 
staking onwettig beschouwd wordt, begaan de deelnemende werknemers en de 
ondersteunende vakbonden een onrechtmatige daad of een contractbreuk en kunnen deze 
verantwoordelijk gehouden worden voor de schade veroorzaakt door de staking.  
 

2.3. Beperkingen op het stakingsrecht 
Het stakingsrecht is niet onbeperkt in Nederland. De Hoge Raad heeft een aantal 
beperkingen opgelegd: in het NS-arrest van 1986 werd bepaald dat stakingen illegaal zijn 
indien: 
 
1. Belangrijke procedurele regels niet nageleefd werden. Dit impliceert onder meer dat er 
geen staking georganiseerd kan worden: 

• Vooraleer er substantiële onderhandelingen plaats gevonden hebben 
• Geen minimale veiligheidsvoorzieningen genomen zijn 
• Deze staking in strijd is met de vredesverplichtingen bepaald in de collectieve 

overeenkomst 
In latere arresten bevestigde de Hoge Raad dat een staking als “ultimum remedium” moet 
beschouwd worden. 
 
2. Na de evaluatie van alle specifieke condities en omstandigheden van deze staking moet 
besloten worden dat de vakbonden niet redelijk moesten overgegaan zijn tot zulke extreme 
actie. Dit is meestal het geval in zaken waarin de schade, veroorzaakt door de staking, 
excessief is in verhouding met de belangen die op het spel staan. Dit werd opnieuw in latere 
arresten bevestigd, namelijk dat de schade veroorzaakt door de staking niet disproportioneel 
de rechten van anderen mag schaden. Deze proportionaliteitstoets is een belangrijk 
instrument voor alle Nederlandse rechtbanken om het stakingsrecht af te wegen tegenover 
andere grondwettelijke waarden, publieke goederen en economische rechten.91  
 
In de formulering van artikel 6, lid 4 van het Europees Sociaal Handvest liggen een aantal 
beperkingen vervat, maar daarnaast worden in artikel 31 van datzelfde ESH ook 
beperkingen aangehaald. Omdat het ESH-Comité geen rechtsprekende instantie is, heeft de 
Nederlandse rechter een eigen ruimte om invulling te geven aan de regeling in het ESH.   
 
 

                                                

91  DORSSEMONT, F., JASPERS, T., VAN HOEK, A., “Cross-border collective actions in Europe: a legal 
challenge”, Antwerpen – Oxford, 2007, 182. 



 44 

3. In Nederland, maar ook in andere landen, wordt de notie “misbruik van het recht op 
collectieve acties” aangewend als een norm om de geoorloofdheid van die acties te toetsen. 
In het NS-arrest van 1986 duikt dit begrip voor het eerst expliciet op. De Hoge Raad stelt 
daarin dat schade aan de werkgever op zich zelf niet kan leiden tot een beperking van het 
stakingsrecht. Hieruit zou men kunnen afleiden dat de Hoge Raad het misbruikargument niet 
afwijst. Misbruik van het stakingsrecht heeft via de rechtspraak zijn plaats gekregen in het 
Burgerlijk Wetboek in Nederland. Artikel 3:13 van dat B.W. omschrijft “misbruik” als het 
uitoefenen ervan “met geen ander doel dan een ander te schaden of met een ander doel dan 
waarvoor zij is verleend of in geval men, in aanmerking nemende de onevenredigheid tussen 
het belang bij uitoefening en het belang dat daardoor wordt geschaad, naar redelijkheid niet 
tot die uitoefening” had kunnen worden gekomen.92  
 
In de Nederlandse rechtspraktijk springen er dus drie noties uit: beperkingen op het recht op 
collectieve acties worden gebaseerd op een toetsing aan spelregels, op proportionaliteit en 
op misbruik van het recht.  
 

2.3.1. Het belang van de vredesplicht in collectieve overeenkomsten 
In Nederland bevatten de meeste collectieve overeenkomsten “vredesplichten”: de 
betrokken partijen engageren zich de bepalingen van de collectieve overeenkomst te 
respecteren tijdens de duur ervan en om af te zien van elke collectieve actie om de bestaande 
voorwaarden te wijzigen tijdens de duur van de collectieve overeenkomst.  

De verplichting om niet te staken geldt niet alleen als een verplichting voor de betrokken 
partijen van de collectieve overeenkomst, maar ook voor de werknemers en werkgevers, die 
lid zijn van de vakorganisaties die de overeenkomst gesloten hebben. Dit houdt in dat deze 
niet bevoegd zijn om collectieve acties te ondernemen gedurende de geldigheidstermijn van 
de collectieve overeenkomst. Er werd ook beslist dat de vakbonden druk moeten uitoefenen 
op hun leden zodat deze zich aan die verplichting houden, alhoewel het niet duidelijk is wat 
juist verstaan moet worden onder deze “druk”.  

Deze vredesplicht is enkel van toepassing op vakbonden en hun leden indien deze 
vakorganisaties ondertekenende partij zijn bij de collectieve overeenkomst. Indien dit niet 
het geval is, kan de vakbond een staking beginnen om een gunstiger overeenkomst te 
bekomen. 93 

 

 

                                                
92  JASPERS, A., “Nederlands stakingsrecht op een nieuw spoor?”, Kluwer Deventer, 2004, 128-134. 

93  DORSSEMONT, F., JASPERS, T., VAN HOEK, A “Cross-border collective actions in Europe: a legal 
challenge”, Antwerpen – Oxford, 2007, 183. 
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2.3.2. Essentiële diensten  
Er bestaat geen wettelijke regeling over het thema van de essentiële diensten in Nederland. 
In 1980 stelde de overheid voor om de sociale partners bevoegd te maken en dat zij de 
thematiek regelden door middel van een “code“ in verband met de uitoefening van 
stakingen, maar dit plan werd nooit in de praktijk omgezet.  

De rechtbanken beoordelen het wettig karakter van een staking door rekening te houden met 
het feit dat bepaalde sectoren een minimale dienstverlening vereisen of dat er bepaalde 
veiligheidsmaatregelen moeten genomen worden en dat werknemers in enkele essentiële 
diensten niet kunnen staken zonder dat er alternatieve regelingen gemaakt worden. Er werd 
aanvaard dat zaken tegen de vakbonden voor de rechter gebracht worden door 
consumentenorganisaties indien een staking publieke belangen bedreigt (bijvoorbeeld bij 
een staking van de buschauffeurs).94  

2.3.3. Stakingsrecht van ambtenaren 
Aan ambtenaren en spoorwegpersoneel werd het stakingsrecht ontzegd in 1903 en deze 
konden strafrechterlijk gestraft worden hiervoor. Dit verbod werd afgeschaft in 1979, maar 
de overheid wou niet dat ambtenaren een onbeperkt stakingsrecht zouden hebben en 
kondigde een regeling aan in verband met het stakingsrecht van ambtenaren. Dit werd echter 
opnieuw nooit in de praktijk omgezet en er bestaat dan ook tot op heden geen wettelijke 
regeling hierover.95 

Vakbonden van de ambtenaren die een staking organiseren kunnen nog steeds voor de 
rechter gebracht worden en kunnen veroordeeld worden tot een verbod of een boete. 
Ambtenaren kunnen ook gestraft worden door middel van ontslag of degradatie. 

De rechtbanken hebben zich bereid getoond om stakingen van ambtenaren toe te laten, maar 
voor een beperkt aantal, zoals agenten, cipiers en militairen is het niet toegelaten om voor 
een substantiële periode te staken. Veel zal natuurlijk afhangen van de omstandigheden.96 

 

 

 

 

                                                

94  DORSSEMONT, F., JASPERS, T., VAN HOEK, A., “Cross-border collective actions in Europe: a legal 
challenge”, Antwerpen – Oxford, 2007, 184-185. 

95  WARNECK, W., “Strike rules in the EU 27 and beyond: a comparative overview”, European Trade Union 
Institute for Research, Education and Health and Safety (ETUI-REHS), Brussels, 2007, 52. 

96  DORSSEMONT, F., JASPERS, T., VAN HOEK, A., “Cross-border collective actions in Europe: a legal 
challenge”, Antwerpen – Oxford, 2007, 184-185. 
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2.4. Conclusie 
Het eerder harmonieus model van collectieve arbeidsrelaties is één van de kenmerken van 
het Nederlandse systeem van collectieve relaties: werkgevers- en werknemersorganisaties 
hanteren een strategie waarbij ze er beiden naar streven om conflicten te voorkomen. Er 
heerst een klimaat van collectieve vrede. In vergelijking met andere landen grijpen de 
werknemers en hun vakbonden in Nederland relatief weinig naar het stakingswapen.97  

Algemeen kan men stellen dat Nederland in overeenstemming is met het referentiekader in 
verband met de minimale dienstverlening geschetst op Europees vlak, namelijk het Europees 
Sociaal Handvest en de IAO-Verdragen. Dit is ook logisch aangezien artikel 6, lid 4 van het 
Europees Sociaal Handvest rechtstreeks van toepassing is op de Nederlandse rechtsorde. De 
rechters hebben moeten dus oordelen of acties als een collectieve actie kon beschouwd 
worden en dus door artikel 6 van het ESH kon beschermd worden. Hierbij kan wel 
opgemerkt worden dat het in dergelijk systeem de rechters zijn die de lijnen van het 
stakingsrecht uitzetten. Er moet er dan ook over gewaakt worden dat het stakingsrecht door 
bepaalde uitspraken van de rechters niet uitgehold wordt. Dit werd gesteld door het 
Europees Comité voor Sociale Rechten.98  

                                                

97  DORSSEMONT, F., JASPERS, T., VAN HOEK, A., “Cross-border collective actions in Europe: a legal 
challenge”, Antwerpen – Oxford, 2007, 179. 

98  Conclusion XVII-1, Netherlands, p. 317. 
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3. STAKINGSRECHT EN MINIMALE DIENSTVERLENING IN 
FRANKRIJK 
 

3.1. Wettelijke basis 
Het recht om te staken wordt in Frankrijk gegarandeerd door de Franse Grondwet van 1946, 
met name wordt in artikel 7 van de preambule bepaald dat “het stakingsrecht wordt 
uitgeoefend binnen het kader van de wetten, die het regelen”. De wet van 31 juli 1963 
reguleert enkel het stakingsrecht in de publieke sector. In de private sector daarentegen werd 
het stakingsrecht, bij gebrek aan wetgeving, voornamelijk geregeld door de rechtspraak.  

De wet van 25 juli 1985 beschermt elke werknemer tegen sancties wegens het “normale” 
uitoefenen van hun stakingsrecht, maar deze definieert niet wat een staking is of wat moet 
verstaan worden onder een “normale” staking.99  

3.2. Definitie staking 
Zoals reeds aangehaald, heeft de Franse wetgever weinig moeite gedaan om het 
stakingsrecht te regelen. Als gevolg hiervan is er geen wettelijke definitie van het recht op 
staken en de wettelijke uitoefening hiervan in Frankrijk. Artikel L.521-I van de “Code du 
travail” bepaalt enkel de gevolgen van een wettige staking: volgens dit artikel beëindigt 
deelname aan een legale staking niet het arbeidscontract tenzij de werknemer schuldig is aan 
een grove tekortkoming. 

Door het ontbreken van een wettelijke definitie wordt het stakingsrecht bepaald door de 
relevante rechtspraak.  

De juridische definitie van een staking werd als volgt door de rechtspraak omschreven: “een 
collectieve en tijdelijke onderbreking van het werk met als doel professionele eisen te 
ondersteunen”.100 Deze definitie bevat 4 onderdelen waaruit een staking moet bestaan om 
wettelijk te zijn: 

• Het grondwettelijk beschermde recht om te staken is een individueel recht. Het 
stakingsrecht bestaat voor elk individu. Er bestaat geen exclusief recht voor de 
vakbonden om op te roepen tot een staking.  

• Een staking moet collectief of gezamenlijk plaats vinden. Een enkeling kan in 
principe niet wettig zijn werk neerleggen indien hij misnoegd is. Het individueel 
recht op staken moet dus gezamenlijk uitgeoefend worden. 

                                                

99  BLANPAIN, R., BEN-ISRAEL, R., “Strikes and lock-outs in industrialized market economies”, 1994, 
Boston, 55. 

100  DORSSEMONT, F., JASPERS, T., VAN HOEK, A.,  “Cross-border collective actions in Europe: a legal 
challenge”, Antwerpen – Oxford, 2007, 125. 
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• Een staking houdt een onderbreking van het werk in. In principe is de 
werkneerlegging wettig ongeacht de timing, de duur of de omvang ervan. 
Werknemers hebben het recht om het tijdstip te kiezen, die zij het meest geschikt 
achten om te staken. Voor de publieke sector moet hier een uitzondering gemaakt 
worden op grond van de Wet van 31 juli 1963, waarover hieronder meer. 

• Als laatste moet een staking beroeps- of professionele doeleinden hebben. Volgens 
de rechtbanken maakt het gebruik van het stakingswapen voor andere doeleinden, 
deze stakingen onwettig. Het probleem in verband met het misbruik van het 
stakingsrecht is voornamelijk in 2 gevallen gerezen, namelijk politieke stakingen en 
solidariteitsacties. Politieke stakingen hebben niet langer als doel de lonen of 
arbeidsvoorwaarden te verbeteren. De rechtbanken beschouwen ze dan ook als 
onwettelijk, maar dit betekent niet dat alle stakingen tegen de staat als niet gewettigd 
beschouwd worden. Stakingen tegen de staat als een werkgever worden wel 
toegelaten. Bij solidariteitsstakingen wordt een onderscheid gemaakt tussen redenen 
die verband houden met de onderneming en deze die niet in relatie tot de 
onderneming staan.101  

Samenvattend kan men stellen dat Frankrijk bijna geen beperkingen op het stakingsrecht 
kent. Zoals hierboven aangehaald kan in principe eender welke syndicale organisatie een 
staking beginnen, en dit indien ze zelfs een klein deel van de werknemers vertegenwoordigt. 
Daarnaast kan men staken omwille van diverse redenen: politieke, preventieve of 
solidariteitsacties worden vaak toegelaten in tegenstelling tot andere landen zoals Duitsland 
en het Verenigd Koninkrijk. De verplichtingen voor de sociale partners om collectieve 
conflicten te voorkomen zijn ook beperkt. Deze verplichtingen blijken in de praktijk vaak 
onvoldoende te zijn.  

3.3. Beperkingen op het stakingsrecht 
Er bestaat voor de sociale partners geen vredesplicht in Frankrijk en gezien het stakingsrecht 
gegarandeerd wordt door de Grondwet is het niet mogelijk voor een collectieve 
overeenkomst om een het stakingsrecht vastleggen.  

Het inhuren van zogenaamde stakingsbrekers geeft aanleiding tot strafrechtelijke sancties in 
Frankrijk. Verder wordt wettelijk het huren van tijdelijke werknemers om de stakenden te 
vervangen, verboden. Het is daarentegen wel toegestaan om werknemers de positie van een 
staker toe te wijzen, of van deze te eisen dat hij overwerkt.102 

                                                

101  BLANPAIN, R., BEN-ISRAEL, R., “Strikes and lock-outs in industrialized market economies”, 1994, 
Boston, 56-57. 

102  Http://www.assemblee-nationale.fr/12/europe/rap-info/i1274.asp#P305_78390, 53. 
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Wet van 31 juli 1963 in verband met de publieke sector 
Er zijn een aantal specifieke wetten die het stakingsrecht verbieden aan een aantal 
categorieën van “gevoelige” ambtenaren, die belast zijn met het behouden van de publieke 
orde. De Wet van 31 juli 1963 heeft het stakingsrecht in de publieke diensten geregeld. 
Hierbij moet opgemerkt worden dat de wet een breed toepassingsgebied heeft: deze is niet 
enkel van toepassing op ambtenaren, maar ook op publieke werknemers van de Staat, 
departementen en stadhuizen, werknemers van private bedrijven, die eigendom zijn van de 
Staat evenals de werknemers van private ondernemingen, die voorzien in een publieke 
dienst. 

Voorwaarden gekoppeld aan stakingsrecht 
De wet eist dat aan volgende voorwaarden voldaan is: als uitzondering op de algemene 
regel, vereist de wet dat tot een staking van de hierboven opgesomde werknemers door een 
representatieve vakorganisatie opgeroepen wordt. Elke representatieve vakbond, op elk 
niveau is hiertoe bevoegd. Daarnaast moet de vakbond minimum 5 dagen op voorhand een 
stakingsaanzegging doen (in tegenstelling tot landen zoals Italië en Spanje, waar deze 
termijn 10 dagen bedraagt). Het doel van de aankondiging bestaat erin om eerst via 
onderhandelingen het probleem op te lossen en om de gebruikers van de publieke dienst te 
waarschuwen zodat deze voorbereid zijn en voorzorgen kunnen nemen. Daarnaast is deze 
periode ook bedoeld als een afkoelingsperiode. De aankondiging moet de reden, de plaats, 
datum, en duur van de geplande staking vermelden. Tenslotte zijn afwisselende stakingen 
verboden. Men mag dus niet de plaats veranderen waar de staking doorgaat. 

In tegenstelling tot in de private sector, kan de overheid stakers opvorderen. In de praktijk 
wordt daar wel bijna nooit van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Daarnaast heeft de 
Conseil d’Etat, het hoogste rechtscollege van Frankrijk, geoordeeld dat het stakingsrecht van 
de ambtenaren in balans moet genomen worden met het publieke belang. Teneinde deze 
doelstelling te verwezenlijken kan de overheid eisen dat voorzien wordt in een minimale 
dienstverlening in een aantal publieke diensten.103 

 

 

 

 

 

 

 
                                                

103  BLANPAIN, R., BEN-ISRAEL, R., “Strikes and lock-outs in industrialized market economies”, 1994, 
Boston, 62-63. 
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Minimale dienstverlening 
De minimale dienstverlening was oorspronkelijk slechts geregeld in 4 belangrijke domeinen 
in Frankrijk: 

• De radio en televisiemaatschappijen: Wet nummer 79-634 van 26 juli 1979 legt aan 
de televisiekanalen de uitzending van minimale verrichtingen op 

• Ondernemingen die nucleaire bestanddelen bevatten: Wet nummer 80-572 van 25 
juli 1980 verzekert de continuïteit van de dienst inzake onderhoud, herstel en het 
functioneren omwille van veiligheidsredenen. 

• Wet nummer 84-1286 van 31 december 1984 en het Uitvoeringsbesluit ervan 
voorzien in een minimale dienstverlening voor de controle van het luchtverkeer. De 
minimale dienstverlening voorziet in een garantie van de internationale vluchten 
boven het Franse luchtruim en een minimaal aantal vliegtuigen die vertrekken van en 
aankomen in Frankrijk. 

• Tenslotte zijn er nog wettelijke voorschriften en reglementen op vlak van de publieke 
gezondheid. Artikel L 6112-2 van de “Code de la santé publique” legt een minimale 
dienstverlening op om tegemoet te komen aan de essentiële behoeften en de nodige 
zorgen. Tenslotte zijn de artsen verplicht om zich te houden aan hun “van wacht” 
dag- en nachtregeling. 

Er moet opgemerkt worden dat deze regels in verband met het verplicht voorzien in een 
minimale dienstverlening ook van toepassing zijn op private ondernemingen die een 
publieke dienst verschaffen.104 

Recente minimale dienstverlening ingevoerd onder President Sarkozy 
Een betere minimale dienstverlening was één van de standpunten van de 
verkiezingscampagne van de huidige Franse President, Nicolas Sarkozy. Uiteindelijk werden 
twee wetten van kracht, met name één die de minimale dienstverlening regelt in de 
transportsector en één in verband met het onderwijs: 

• De Wet van 1 januari 2008 verplicht de publieke vervoersmaatschappijen een plan te 
hebben teneinde te voorzien in een minimale vervoersregeling tijdens stakingsdagen. 
Twee bepalingen van deze wet werden enorm gecontesteerd door de vakbonden, 
namelijk dat de wet de verplichting inhoudt voor werknemers om zich 48 uur voor 
de staking als “staker” bekend te maken en de mogelijkheid om het personeel over 
het vervolg van de actie te raadplegen via een geheime stemming. De toepassing van 
deze wet is niet gemakkelijk aangezien deze niet duidelijk is.  

                                                
104  Http://www.assemblee-nationale.fr/12/europe/rap-info/i1274.asp#P305_78390, 53-54. 
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Zo bepaalt de wet geen quota voor het aantal voertuigen dat moet rijden tijdens de 
spitsuren. De invulling van de wet werd dus aan de lokale overheden in samenspraak 
met de sociale partners overgelaten.  

• De Wet van 23 juli 2008 regelt de minimale dienstverlening voor het onderwijs. 
Deze wet voorziet opnieuw in de verplichting voor het onderwijzend personeel om 
zich als staker 48 uur voor de staking bekend te maken. Het Grondwettelijk Hof van 
Frankrijk heeft de wet erkend en ook één beperking aangebracht: de voorafgaande 
verklaringen van stakingsdeelname moeten individueel blijven en kunnen niet via de 
syndicale organen passeren.105 

Dit is alles bij elkaar een beperkte lijst waar er moet voorzien worden in een minimale 
dienstverlening. Er zijn dus weinig garanties in Frankrijk voor de continuïteit van de 
publieke dienst en daarentegen wel een uitgebreid stakingsrecht. 

3.4. Beperkte sociale dialoog 
Een ander typerend kenmerk voor Frankrijk is de beperkte sociale dialoog. Dit aspect wil ik 
kort even toelichten. De beperkte sociale dialoog vindt zijn oorsprong in een aantal factoren, 
waaronder het lage percentage van werknemers die lid zijn van de vakbond (gemiddeld 
slechts 8 procent). Dit zorgt ervoor dat de vakorganisaties weinig macht en inspraak hebben 
ten aanzien van de directies in ondernemingen en ten aanzien van de staat. Daarnaast hebben 
de vakbonden ook beperktere opdrachten dan in andere landen zoals België en Duitsland. 
Een laatste oorzaak die ik wil aanhalen is de eeuwenoude traditie van de centralisatie in 
Frankrijk. Bij gedecentraliseerde beslissingen wordt namelijk sneller naar overwegingen van 
vakbonden en lokale unies geluisterd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
105  Http://www.euractiv.fr/europe-sociale/dossier/variation-europeenne-service-minimum. 
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3.5. Conclusie 
Frankrijk is in vergelijking met de andere Europese landen een geval apart, waar de 
minimale dienstverlening beperkter is en waar noch de wet noch de sociale dialoog toelaten 
om de continuïteit van de publieke dienst te verzoenen met het stakingsrecht. Frankrijk is in 
Europa één van de enige landen waar er geen erkenning van het principe van de continuïteit 
van publieke diensten bestaat.  

De combinatie van de hierboven besproken elementen, met name een uitgebreid 
stakingsrecht, een beperkte garantie van de continuïteit van de publieke dienst en de 
beperkte sociale dialoog zorgt ervoor dat er zich in Frankrijk veel sociale conflicten 
voordoen die wegens de beperkte verzoeningsmechanismen vaak ontaarden in stakingen.106 

 
Zoals hierboven vermeld is het stakingsrecht in Frankrijk relatief weinig beperkt wordt. Het 
Europees Comité voor Sociale Rechten heeft wel opgemerkt dat syndicalisatiegraad in 
Frankrijk zeer laag is. De vereiste dat enkel een vakbond die representatief is op nationaal, 
interprofessioneel of bedrijfsniveau van de publieke sector wettelijk kan oproepen tot een 
staking is volgens het ECSR een beperking op het stakingsrecht die niet compatible met 
artikel 6, lid 4 van het ESH is.107 
 
Het Comité heeft ook gesteld dat de vermindering van het loon voor de stakers proportioneel 
moet zijn aan de duur van de staking.108 
 
Ook kunnen er vraagtekens gesteld worden bij het al dan niet essentieel karakter van 
diensten zoals het openbaar vervoer en het onderwijs, waarin recent door President Sarkozy 
in een minimale dienstverlening voorzien werd. Op Europees niveau worden beide sectoren 
niet als essentieel beschouwd en men kan hier dus oproepen dat het hier een niet-toegelaten 
beperking op het recht om te staken betreft. 
 

 

                                                
106  Http://www.assemblee-nationale.fr/12/europe/rap-info/i1274.asp#P305_78390, 53-55. 

107 Conclusions XV-1, France, p. 254-257. 

108 Conclusions XIII-1, France, p. 154. 
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4. STAKINGSRECHT EN MINIMALE DIENSTVERLENING IN 
DUITSLAND 
 

4.1 Wettelijke basis 
In tegenstelling tot landen zoals Italië en Zweden, wordt het recht op staken niet expliciet in 
de Duitse Grondwet vastgelegd, maar afgeleid uit het grondwettelijk vastgelegde principe 
van vrijheid van vereniging voor vakbonden of werkgeversorganisaties (Artikel 9, Absatz 
3).109 

Aangezien er in Duitsland weinig wettelijke regelingen over het recht op collectieve actie 
bestaan, is de rechtspraak en in het bijzonder deze van het federaal Arbeidshof, het 
“Bundesarbeitsgericht” (BAG), en van het Grondwettelijk Hof, het 
“Bundesverfassungsgericht” (BverfG), de belangrijkste rechtsbron over het stakingsrecht 
geworden. De grondslag waarop deze zich baseerden was en is nog steeds artikel 9, 
paragraaf 3 van de Grondwet. Oorspronkelijk was de term collectieve actie niet verbonden 
aan dit artikel, maar naar aanleiding van de Wetten in verband met de noodtoestand van 
1968 werd aan artikel 9 van de Grondwet de volgende bepaling toegevoegd: “bepaalde 
noodmaatregelen mogen niet gericht zijn tegen de collectieve actie van de verenigingen 
indien deze collectieve actie als doel heeft de arbeids- en economische condities te 
garanderen en verbeteren”.  

In een arrest  van 1991110, gaf het Grondwettelijk Hof een precieze interpretatie van wat 
onder artikel 9, paragraaf 3 moest verstaan worden: de verenigingen, in artikel 9 vermeld, 
worden gekarakteriseerd door hun doel om de arbeids- en de economische condities te 
garanderen en verbeteren. Dit doel omvat het sluiten van collectieve overeenkomsten. De 
verenigingen zijn vrij om de middelen te kiezen die zij geschikt achten om tot deze 
overeenkomsten te komen. De Grondwet garandeert hiervoor het recht om te staken in zo’n 
situatie.111 

 

 

 

 

                                                

109 WARNECK, W., “Strike rules in the EU 27 and beyond: a comparative overview”, European Trade 
UnionInstitute for Research, Education and Health and Safety (ETUI-REHS), Brussels, 2007, 32. 

110  Bundersverfassungsgericht, 26.6.1991, BverfGE 84, 212. 

111  DORSSEMONT, F., JASPERS, T., VAN HOEK, A., “Cross-border collective actions in Europe: a legal 
challenge”, Antwerpen – Oxford, 2007, 138-139. 
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4.2. Begrip collectieve actie 

4.2.1. Sociale partners bevoegd 
Volgens het federaal Arbeidshof moet een collectief conflict verstaan worden als 
complementair met collectieve onderhandelingen: een collectieve actie is enkel geoorloofd 
voor zover het doel van de actie eruit bestaat om tot een collectieve overeenkomst te komen 
en om tot bepaalde doelstellingen te komen, die door een collectieve overeenkomst geregeld 
kunnen worden. Iedere collectieve actie voor andere doeleinden wordt beschouwd als 
onwettig. Een zeer belangrijke implicatie van deze relatie tussen collectieve 
onderhandelingen en collectieve actie is de volgende: collectieve acties kunnen enkel wettig 
uitgevoerd worden door de partijen die bevoegd zijn om een collectieve overeenkomst af te 
sluiten. Aan de zijde van de werknemers kan dus enkel opgeroepen worden tot een staking 
door een vakverbond. De grondslag hiervoor haalt men uit het feit dat artikel 9, Absatz 3 van 
de Grondwet gezien wordt als een aanvulling op de vrijheid van vereniging. Het gevolg 
hiervan is dat alle stakingen, uitgaand van een groep werknemers die niet behoren tot een 
vakorganisatie (“wilde stakingen”), onwettig zijn ongeacht het doel ze nastreven en 
ongeacht of dit doel gerechtvaardigd is.  
Men kan dus stellen dat het stakingsrecht in Duitsland een recht voor de vakbonden is en 
geen individueel recht. Het is daarentegen wel mogelijk voor niet-syndicale werknemers om 
deel te nemen aan een staking, uitgeroepen door een vakbond. In de praktijk komt dit vaak 
voor in Duitsland.  

4.2.2. Proportionaliteitsprincipe 
Het federaal Arbeidshof heeft naast deze vereisten, die voortvloeien uit het complementair 
karakter van staken en collectief onderhandelen, ook nog andere voorwaarden voor een 
legale staking bepaald. Het voornaamste criterium voor de evaluatie van het wettig karakter 
van een staking is het principe van de proportionaliteit:  

• Het gebruik van een collectieve actie moet noodzakelijk zijn 

• Het moet het geschikte middel zijn om het nagestreefde doel te realiseren  

• Het mag ook geen buitensporig instrument zijn.  
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Het proportionaliteitsprincipe probeert dus het misbruik van het stakingsrecht te voorkomen. 
Dit principe is natuurlijk heel vaag en laat dan ook een grote macht over aan de rechtspraak 
om het te specifiëren. Het BAG heeft dan ook de volgende vereisten opgelegd waaronder 
een staking algemeen aanvaard wordt: 

• De staking moet de vredesverplichting respecteren: volgens de rechtspraak mogen 
vooraleer de vredesplicht is uitgeput, geen voorbereidingen voor een collectieve 
actie worden genomen.  

• De staking moet redelijk, fair zijn: de staking mag er niet op gericht zijn om de 
ondernemingen, die het onderwerp van de staking zijn, te ruïneren.  

Maar het federaal Arbeidshof heeft ook beslist dat een staking niet meer fair kan zijn 
indien de staking een bepaald “intensiteitsniveau” bereikt.  

• De stakingsmiddel moet de laatste toevlucht zijn (ultimum-remedium principe): dit is 
de belangrijkste beperking aan het stakingsrecht van de vakbonden. Het houdt in dat 
alle onderhandelingsmiddelen moeten uitgeput zijn en dat men eerst moet gepoogd 
hebben tot een bemiddeling te komen, vooraleer men kan staken.  

In tegenstelling tot andere landen, bestaat er in Duitsland geen verplichting om een 
aankondiging van de staking te geven aan de betrokken partijen. 112 

 

4.3. Beperkingen  

4.3.1. Stakingsverbod voor ambtenaren 
Het verbod op het stakingswapen voor de ambtenaren is een van de meest controversiële 
punten van de wettelijke regeling in verband met de collectieve actie. De relatie tussen de 
ambtenaren en hun publieke werkgever wordt beschouwd als uitzonderlijk in vergelijking 
met een normale arbeidsrelatie. Het arbeidsrecht is daarom ook niet van toepassing op hen, 
maar specifieke regels in verband met het publiekrecht bepalen de relatie tussen ambtenaren 
en hun werkgevers. De reden hiervoor is dat ambtenaren beschouwd worden significante 
voordelen te hebben in vergelijking met werknemers, die onder het arbeidsrecht vallen zoals 
jobzekerheid, sociale voordelen en hun pensioenregeling. Als tegenprestatie hiervoor hebben 
de ambtenaren wel een grotere loyauteitsplicht ten opzichte van de werkgever dan de 
werknemers in normale arbeidsrelaties. Deze grotere loyauteitsplicht houdt in dat de 
werkgever een grotere macht heeft om bevelen te geven aan een ambtenaar. Dit onderscheid 
tussen ambtenaren en “normale” werknemers in de publieke sector dateert van het 
Germaanse rijk voor Wereldoorlog I.  

                                                

112 BLANPAIN, R., BEN-ISRAEL, R., “Strikes and lock-outs in industrialized market economies”, Kluwer, 
1994, Boston, 67-69. 
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Het begrip ambtenaar  
Wat men juist moet verstaan onder het begrip ambtenaren in Duitsland, kan moeilijk 
gedefinieerd worden. Het begrip ambtenaar is zeer divers: ze kunnen teruggevonden worden 
in publieke administraties, maar eveneens in de post of spoorwegen. Het kunnen leraars zijn, 
professoren, leden van de politie of brandweermannen, leden van de publieke 
gezondheidszorg enzoverder. Vaak is het eerder toeval of een specifieke functie wordt 
uitgeoefend door een ambtenaar of door een normale werknemer. Zelfs binnen specifieke 
instellingen van de publieke sector is het bijna onmogelijk om ambtenaren te identificeren 
aan de hand van de functie die ze uitoefenen.  

Dit is een belangrijke nuance die in het achterhoofd gehouden moet worden indien men het 
stakingsverbod voor ambtenaren bespreekt. De gelijkheid tussen de arbeidssituatie van 
ambtenaren en andere werknemers in de publieke sector maakt het steeds moeilijker om het 
structureel verschil tussen beide te rechtvaardigen. In een aantal gebieden gaven ambtenaren 
dan ook al aan dat ze niet langer deze uitsluiting wensen te aanvaarden.  

Grondslag  
Het stakingsverbod voor ambtenaren kan afgeleid worden uit algemene regels uit de 
Grondwet en uit algemene principes van de wettelijke regeling in verband met de 
ambtenaren. Dit stakingsverbod wordt ondersteund door de rechtspraak en door de 
heersende strekking in de rechtsleer.  

De redenen voor deze uitsluiting zijn de volgende: aangezien de arbeidsvoorwaarden van 
ambtenaren vastgelegd zijn door de wetgever, zou elke staking voor betere 
arbeidsvoorwaarden in principe een staking tegen de wetgever zijn. Dit is volgens het Duitse 
recht een illegale politieke staking en wordt beschouwd als onverenigbaar met de 
getrouwheidsplicht, vastgelegd in artikel 33, paragraaf 4 van de Grondwet. 

In paragraaf 5 van datzelfde artikel worden de traditionele principes in verband met het 
status van de ambtenaren gegarandeerd en de uitsluiting van het stakingsrecht wordt 
beschouwd als een deel van deze principes. Daarnaast wordt, zoals hierboven reeds vermeld, 
de uitsluiting ook gezien als een compensatie voor de privileges waarover ambtenaren 
beschikken.  

In overeenstemming met artikel 6, lid 4 ESH?  
Als men de definitie van het recht op collectieve acties in artikel 6, lid 4 van het Europees 
Sociaal Handvest bekijkt, kan men zich de vraag stellen of de uitsluiting van het 
stakingsrecht voor ambtenaren wel compatibel is met het dit artikel. Het Europees Sociaal 
Handvest werd geratificeerd door Duitsland en is dus van toepassing op de Duitse 
rechtsorde. Hetzelfde als hierboven geldt voor IAO Conventies nummer 87 en 98.  

Zoals in Deel 1 van deze verhandeling besproken, hebben deze internationale regelingen een 
meer functioneel georiënteerd en begrensder standpunt van hetgeen uitgesloten kan worden.  
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4.3.2. Stakingen in essentiële diensten van zowel publieke als private sector 
Het proportionaliteitsprincipe is het enige beschikbare criterium om het legaal karakter van 
stakingen in essentiële diensten te toetsen. Volgens dit principe mogen de belangen van 
derden en van de bevolking in het algemeen niet aangetast worden op een disproportionele 
wijze. De toepassing van het proportionaliteitsprincipe betekent echter niet dat er een totaal 
verbod op staken bestaat voor personen die werken op plaatsen waar essentiële diensten 
geleverd worden. In overeenstemming met een groot aantal van de rechtsleer, houdt dit 
principe in dat de “noodzakelijke diensten” behouden moeten worden. Indien niet moet de 
staking als illegaal beschouwd worden.  

Daarnaast bestaat er ook consensus over het feit dat het leven, de gezondheid en veiligheid 
van personen onaangetast moet blijven: deze waarden hebben altijd voorrang in vergelijking 
met het stakingsrecht.  

Het is belangrijk om op te merken dat deze beperkingen op het stakingsrecht van toepassing 
zijn op zowel de publiek als de private sector en ongeacht of de “onderneming” een publieke 
of private entiteit is. Over deze beperkingen is het nog relatief gemakkelijk om consensus te 
vinden, maar dit is niet het geval wanneer het gaat om een toepassing van deze regels op 
concrete situaties: een staking door dokters of verplegers in een hospitaal moet 
georganiseerd worden op een wijze die niet het leven en gezondheid van de patiënten 
aantast. Een staking in een farmaceutisch bedrijf mag er bijvoorbeeld niet toe leiden dat er 
geen medicatie meer is voor de personen die deze nodig hebben. Uiteraard kunnen gas, 
water en elektriciteit niet afgesloten worden op een wijze die het leven en de gezondheid 
van mensen in gevaar brengen.  

Naast de aangehaalde beperkingen van het leven, de gezondheid en veiligheid van derden en 
van de bevolking bestaat er ook consensus over het feit dat in de volgende diensten moet 
voorzien worden in geval van staking: transport, post, informatie door de media. 

Deze consensus lost het probleem echter niet op. De hamvraag blijft wat de omvang van de 
diensten is waarin moet worden voorzien tijdens staking. Tot nu toe heeft het federaal 
Arbeidshof enkel beslist dat de omvang van noodzakelijke diensten niet enkel gevormd en 
beslist mag worden door de werkgever alleen, maar dat dit enkel in samenspraak met de 
vakbonden moet bepaald worden.113 Wat moet gedaan worden in geval er geen 
overeenkomst tussen de sociale partners kan gevonden worden, is nog altijd onduidelijk.114  

De reden waarom er ondanks deze onduidelijkheid bijna geen conflicten voorkomen of toch 
tenminste bijna nooit tot bij de rechtbank raken is ten dele te vinden in het feit dat de 
betrokken actoren een grote vertegenwoordiging hebben. De belangrijke beslissingen van de 
ondernemingen worden vaak genomen na overleg met de sociale partners doordat 

                                                
113  Zie BAG decision of 30 april 1982, AP Nr. 74 zu Art. 9 GG –Arbeitskampf-. 

114  BLANPAIN, R., BEN-ISRAEL, R., “Strikes and lock-outs in industrialized market economies”, Kluwer, 
1994, Boston, 79. 
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vakbonden vaak vertegenwoordigd zijn in de directiecomités. Daarnaast zijn ook veel leden 
van de bedrijfsraad lid van de vakbonden. Het gevolg hiervan is dat de syndicale 
organisaties veel middelen hebben om de werking van een bedrijf te beïnvloeden en dus ook 
om eventuele conflicten op te lossen. Staken is hierbij slechts een ultiem middel. Deze 
regeling verklaart ook de striktheid van het Duitse stakingsrecht: de vakbonden kunnen 
namelijk voldoende hun mening ventileren. 

De sociale dialoog is ook in het algemeen harmonieuzer doordat alle vakbonden tot dezelfde 
confederatie behoren, de Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB).115 

4.4. Conclusie 
Men kan vaststellen dat er in Duitsland relatief weinig stakingen plaats vinden. Dit valt 
deels te verklaren door het feit dat ambtenaren er geen stakingsrecht bezitten. Daarnaast is er 
in Duitsland ook een sterke sociale dialoog: de belangrijkste beslissingen van een 
ondernemingen worden dan ook vaak genomen na overleg met de sociale partners. Deze 
situatie is te verklaren door het feit dat er in de directiecomités vaak syndicale 
afgevaardigden zetelen. Hierdoor beschikken de vakorganisaties over diverse middelen om 
hun standpunten duidelijk te maken en mogelijke conflicten op te lossen. Staken wordt 
slechts beschouwd als een ultiem middel, nadat alle andere mogelijkheden uitgeput zijn. 

De Duitse regeling van het stakingsrecht en de minimale dienstverlening kan zeker op een 
aantal punten in strijd gesteld worden met de Europese regelgeving in verband met dit 
thema. Eerst en vooral heeft het Europees Comité voor Sociale Rechten Duitsland 
veroordeeld voor het feit dat aan alle ambtenaren het recht op staken ontzegd wordt. Volgens 
het Comité kan een beperking op het stakingsrecht voor bepaalde categorieën ambtenaren 
zoals de politie, het leger en rechters. Een algemeen stakingsverbod voor ambtenaren 
daarentegen is niet in overeenstemming met het Europees Sociaal Handvest.116 

Daarnaast is het volgens het ECSR ook niet toegestaan dat men in Duitsland enkel maar 
collectieve onderhandelingen kan voeren met het doel om een collectieve overeenkomst af 
te sluiten. Er zijn volgens het Comité veel omstandigheden die vragen om collectieve 
onderhandelingen zoals de aankondiging van ontslagen. Elke onderhandeling tussen één of 
meer werkgevers en een groep werknemers die een gemeenschappelijk probleem tracht op te 
lossen, moet beschouwd worden als een collectieve onderhandeling, krachtens artikel 6 van 
het Europees Sociaal Handvest.117 

 

                                                
115  Http://www.assemblee-nationale.fr/12/europe/rap-info/i1274.asp#P305_78390, 43. 

116  Conclusions I, Statement of Interpretation on Article 6§4 p. 38-39. 

117 Conclusions IV, Germany, p. 50. 
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5. STAKINGSRECHT EN MINIMALE DIENSTVERLENING IN 
ITALIË 
 

5.1. Wettelijke basis 
Artikel 40 van de Italiaanse Grondwet erkent het stakingsrecht. Dit artikel bepaalt dat het 
recht op staken moet uitgevoerd worden rekening houdende met de beperkingen opgelegd 
door de wetten die het stakingsrecht regelen. Dit artikel erkent enkel het recht aan de 
werknemers om hun arbeidsprestaties niet te verrichten om hun eigen belangen te 
verdedigen. Artikel 40 geeft daarentegen geen recht op lock-out.  

Er bestaat geen wet die het stakingsrecht regelt in Italië en daarom wordt het stakingsrecht 
voornamelijk geïnterpreteerd en dus ook bepaald door de rechtspraak.118 

Het stakingsrecht wordt eveneens expliciet erkend in andere wettelijke bronnen. Wet 
nummer 300 van 1970 (“Statuto dei lavoratori”) stelt dat het ontslag van werknemers 
omwille van hun deelname aan een staking niet geldig is en voorziet in een speciale 
procedure voor de rechtbank, die gestart kan worden door de lokale kantoren van vakbonden 
met als doel zich te verzetten tegen te antisyndicale houding van de werkgever. Deze 
procedure voorziet ook in het behouden en garanderen van het recht op staken (artikel 15 en 
28 van de Wet 300/70). 

Daarnaast verbieden de regels in verband met uitzendarbeid (artikel 20 van Decreet nummer 
276/03) en beperkte arbeidscontracten (artikel 3 Decreet nummer 386/01) om stakers te 
vervangen door nieuwe arbeidscontracten te sluiten. Deze regels sanctioneren aldus het 
breken van een staking en beschermen het stakingsrecht.119 

 

 

 

 

 

 

                                                
118  WARNECK, W., “Strike rules in the EU27 and beyond: a comparative overview”, European Trade Union 

Institute for Research, Education and Health and Safety (ETUI-REHS), Brussels, 2007. 
 
119  DORSSEMONT, F., JASPERS, T., VAN HOEK, A., “Cross-border collective actions in Europe: a legal 

challenge”, Antwerpen – Oxford, 2007, 149. 
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5.2. Wet nummer 146 van 12 juni 1990: stakingsrecht in essentiële diensten 
De Wet van 1990 regelt de minimale dienstverlening in Italië. Het doel van deze wet bestaat 
eruit om de uitoefening van het grondwettelijk stakingsrecht te verzoenen met de 
uitoefening van de grondwettelijke rechten van personen en dit door middel van het bepalen 
van regels en procedures.  

5.2.1. Definitie van essentiële diensten  
De grondwettelijke rechten van personen zijn exhaustief opgesomd in de Wet: het recht op 
leven, gezondheidszorg, vrijheid en zekerheid, vrijheid van beweging, sociale zekerheid, 
gerechtigheid, onderwijs, vrijheid van communicatie (artikel 1,1).   

Aan de andere kant voorziet Wet nummer 146 een niet-exhaustieve lijst van diensten die 
moeten beschouwd worden als essentieel (artikel 1,2). Zo blijft het mogelijk om in de 
toekomst nieuwe diensten als essentieel aangemerkt worden en in aanmerking komen voor 
de hierboven vermelde rechten. Een andere reden waarom de wetgever gekozen  heeft voor 
de techniek van een dynamische definitie is om het uitoefenen van de hierboven vermelde 
grondwettelijke rechten van personen te garanderen. 

Hieronder de lijst van de publieke diensten die in Italië als essentieel beschouwd worden: 

• De gezondheid 

• De publieke hygiëne 

• De civiele bescherming 

• Bepaalde douanediensten 

• Het ophalen en vervoer van afval 

• Het gerecht 

• De bescherming van de omgeving en het milieu 

• De sociale zekerheid  

• De vervoersverbindingen (auto, bus, metro, tram, spoor, vliegtuig) 

• Het maritiem vervoer 

• De levering van energie en van noodzakelijke goederen 

• De telecommunicatie 

• Informatie via tv en radio 

• Het openbaar onderwijs (van lager onderwijs tot en met universiteit) 

• Het krediet 
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5.2.2. Vereisten voor een wettelijke staking in essentiële diensten  
Artikel 2 van de Wet nummer 146 van 1990 bepaalt welke de vereisten zijn voor een 
wettelijke staking in essentiële diensten: 

• De eerste procedurele vereiste bestaat erin dat een geschreven aankondiging van de 
staking minimum 10 dagen voor de staking moet gegeven worden teneinde het 
mogelijk te maken de dienst te reorganiseren aangezien er waarschijnlijk een aantal 
werknemers aan de staking zullen deelnemen. 

• De vermoedelijke duur van de staking moet vermeld worden in de aankondiging. Dit 
betekent dat de dag waarop de staking begint en de dag waarop de staking eindigt 
moet medegedeeld worden zodat men aan de gebruikers van de dienst de duur van 
het  ongemak kan mededelen.  

• De manier waarop de staking georganiseerd zal worden, moet eveneens aangegeven 
worden in dezelfde stakingsaankondiging.  

• Er moeten ook verzoeningspogingen gebeuren zowel voor als na elke 
stakingsverklaring (Deze vereiste werd ingevoerd door de Wet nummer 83 van 2000, 
die Wet nummer 146 gewijzigd heeft). 

• Een beperking van de duur van de staking (4uur, later 24 uur) 

• Ten minste 10 dagen moet verstreken zijn tussen 2 acties in dezelfde sector of in 
diensten met dezelfde gebruikers. 

• Er wordt ook geëist dat de diensten gedurende de staking verder aan de burger 
moeten geleverd worden. Dit is de belangrijkste en vaak ook de vereiste die het 
moeilijkst te realiseren is. Dit betekent dus de garantie dat noodzakelijke taken 
uitgevoerd worden. 

5.2.3. Noodzakelijke taken  
Het moeilijkste aspect van een effectieve verzoening tussen het stakingsrecht en de 
grondwettelijke rechten van personen bestaat erin dat ondanks het feit dat een staking 
wettelijk is, deze er niet toe kan leiden dat de dienst volledig gestopt wordt. De vraag bestaat 
er dus uit hoe en door wie bepaald zal worden op welk “niveau” de dienst nog zal worden 
aangeboden worden aan de gebruikers gedurende de staking. Net zoals het hierboven 
geschetste principe van een open en dynamische definitie van het begrip essentiële diensten, 
wordt niet te strikt bepaald door de wet wat er verstaan moet worden onder “noodzakelijke 
taken”. De verduidelijking van dit begrip wordt overgelaten aan collectieve 
onderhandelingen tussen de vakbonden en de organen die de diensten verstrekken. Het moet 
benadrukt worden dat in Italië de condities van wat onder het begrip noodzakelijke taken 
van een publieke dienst wordt verstaan, moet worden vastgelegd in een collectieve 
overeenkomst.  
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De wetgever maakt hier een toepassing van het principe van verticale subsidiariteit: het zijn 
de partijen die dagelijks instaan voor het realiseren van de publieke dienst die het begrip 
moeten bepalen. Dit betekent ook dat de context van deze noodzakelijke taken kan variëren 
van dienst tot dienst naargelang de sector van het recht die gegarandeerd moet worden.  

In de sector van de spoorwegen werd bijvoorbeeld beslist dat een trein die het “beginstation” 
verlaat ook moet aankomen op zijn eindbestemming, maar ook dat treinen tijdens een 
bepaalde periode van de dag altijd moeten rijden en dat binnen dezelfde dag tenminste een 
aantal treinen bepaalde grote steden van het land moeten aandoen. Een gelijkaardige 
interpretatie van het begrip noodzakelijke taken kan daarentegen niet gevolgd worden in 
bijvoorbeeld de gezondheidssector waarin eerste hulp altijd moet gegarandeerd worden 
zonder dat hier enige beperking in tijd of op het aantal verplegenden mogelijk is. 

Het voordeel van het feit dat men deze condities laat bepalen door de sociale partners is de 
grote betrokkenheid en kennis van zaken van deze personen. Daarnaast brengt het principe 
ook een aantal problemen met zich mee. Eerst en vooral kan men van Wet nummer 146 een 
verplichting tot eerlijk te onderhandelen afleiden, maar dit betekent niet dat men sowieso tot 
een akkoord zal komen. Ten tweede is het niet vanzelfsprekend dat onder een akkoord, dat 
door alle belangrijke vakbonden ondertekend werd, alle werknemers van de dienst zullen 
ressorteren. Dit komt door het feit dat de Italiaanse vakbonden en vooral dan in de essentiële 
diensten enorm gefragmenteerd zijn. Als men tenslotte vermeldt dat in Italië collectieve 
overeenkomsten enkel van toepassing zijn op de partijen en hun leden die de overeenkomst 
ondertekend hebben, kan zich het probleem stellen van de effectiviteit van de noodzakelijke 
taken. 

5.2.4. De Garantiecommissie  
Bij gebrek van een overeenkomst tussen de sociale partners over de minimale 
dienstverlening, voorziet Wet nummer 146 in de aanstelling van een onafhankelijke 
Garantiecommissie. Deze wordt gevormd door 9 experten in arbeidsrecht, grondwettelijk 
recht en collectieve relaties die om de 3 jaar aangeduid worden door de Presidenten van de 
kamers van het Parlement (de Senaat en de Kamer van Afgevaardigden).120 Deze Commissie 
is een onafhankelijke administratieve entiteit: ze is niet afhankelijk van instructies van een 
politiek lichaam. De Garantiecommissie heeft verschillende taken, ondermeer om in geval 
van akkoord de geschiktheid te evalueren of het niveau van de minimale dienstverlening, die 
door de collectieve overeenkomst bepaald werd, dit te verzoenen valt met een aantal 
grondwettelijke persoonlijke rechten van de gebruikers. Indien het akkoord niet geschikt is 
of indien de partijen er niet in slagen een akkoord te sluiten, maakt de Commissie een 
voorlopig akkoord.121  

                                                
120  RIGAUX, M., DORSSEMONT, F., “Vitale behoeften, essentiële diensten, minimumprestaties en 

stakingsrecht”, 2003, Intersentia, Antwerpen-Groningen, 166-169. 

121http://www.eurofound.europa.eu/emire/ITALY/COMMISSIONOFGUARANTEEONSTRIKESINESSENTI
ALSERVICES-IT.htm. 
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De oplossing van een voorlopig akkoord werd niet voorgelegd door de Wet maar werd 
afgeleid uit de rechtspraak en uiteindelijk bevestigd door Wet nummer 83 van 11 april 2000, 
die zoals ik hieronder zal bespreken Wet nummer 146 gevoelig aangepast heeft. De 
Commissie heeft ernaar gestreefd dat in alle sectoren, waar er essentiële diensten geleverd 
worden, geschikte akkoorden gesloten worden. 

Daarnaast heeft de Commissie ook de taak om conflicten te voorkomen. Ze kan de partijen 
samenroepen en hen trachten met elkaar te verzoenen. 

5.2.5. Sancties  
Om te zorgen dat het hierboven vermelde systeem gewaarborgd werd, heeft de Wet nummer 
146 voorzien in een complex systeem van sancties. Het heeft betrekking op alle personen 
die instaan voor de levering van essentiële diensten waarbij zowel individuele werknemers, 
vakbonden en werkgevers ter verantwoording kunnen geroepen worden. Deze mogelijkheid 
tot sanctioneren door de wet moet beschouwd worden als zeer belangrijk en innovatief 
gezien het tot 1990 in Italië plus minus onmogelijk was om het feit dat een staking illegaal 
was, bevestigd te krijgen. Sinds 1990 werd een staking als illegaal beschouwd indien deze in 
strijd was met de hierboven vermelde Wet.  

Door het feit dat in de essentiële diensten vele verschillende actoren actief zijn, variëren de 
sancties dan ook naar gelang de actor om wie het gaat: 

• Individuele werknemers die de verplichting tot noodzakelijke niet respecteren 
worden onderworpen aan administratieve sancties. Ze kunnen daarentegen echter 
niet ontslagen worden 

• Vakbonden die staken en de bovenvermelde eisen niet respecteren worden gestraft 
met pecuniaire sancties door middel van het stopzetten van subsidies aan hun 
organisatie of de uitsluiting om deel te nemen collectieve onderhandelingen voor een 
bepaalde periode. De toepassing van deze sancties ten opzichte van de vakbonden 
heeft tot veel problemen geleid omdat Wet nummer 146 deze taak aan de werkgever 
toevertrouwd heeft terwijl de wet deze de mogelijkheid biedt om het gedrag van de 
vakbonden te evalueren. Dit heeft de wetgever ertoe aangezet om deze regeling aan 
te passen in de Wet nummer 83 van 2000 in de zin dat vooraleer sancties opgelegd 
worden door de werkgever, het gedrag van de vakbonden geëvalueerd moet worden 
door de Commissie.  

• Werkgevers die niet meewerken aan het respecteren van de verplichtingen of die de 
dienst onmiddellijk na de staking heropstarten, worden onderworpen aan 
administratieve geldboetes.122 

 

                                                

122  RIGAUX, M., DORSSEMONT, F., “Vitale behoeften, essentiële diensten, minimumprestaties en 
stakingsrecht”, 2003, Intersentia, Antwerpen-Groningen, 168-169. 
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5.2.6. De opvordering  
Naast dit sanctioneringssysteem geeft artikel 8 van de Wet van 1990 ook de mogelijkheid 
aan de overheid, de relevante ministers, de burgemeesters en de “prefecten” om werknemers 
op te vorderen. Er moet wel opgemerkt worden dat voor de inwerkingtreding van Wet 
nummer 146 het opvorderen weid verspreid was in Italië bij een onwettige staking. Dit om 
ongemakken voor de gebruikers van essentiële diensten te voorkomen. Het was het enige 
instrument om tussen te komen omwille van de hierboven besproken, ontbrekende 
wetgeving. In de Wet van 1990 werd beslist dat het opvorderen slechts toegelaten was in 
geval van een dreigend en ernstig gevaar voor de grondwettelijke rechten van personen. 
Indien de autoriteiten personen willen opvorderen moeten ze rekening houden met de 
voorstellen en regelingen van de Commissie. De opvordering is ook aangepast in de Wet 
nummer 83 van 2000 teneinde het gebruik ervan in noodsituaties te beperken.123 

 

5.3. Conflicten in essentiële diensten in het licht van Wet nummer 83 van 
2000 
In 2000, tien jaar na de inwerkingtreding ervan, werd de Wet nummer 146 grondig 
aangepast door de Wet nummer 83 van 11 april 2000. Deze verandering was ingegeven door 
voornamelijk twee redenen. De eerste reden was dat de Wet van 1990 enkel intervenieerde 
“ex post”, met name wanneer het conflict aanleiding geeft tot een staking: dit betekent dat 
Wet nummer 146 stakingen in essentiële diensten niet voorkwam maar enkel regulerend 
werkte volgens het principe van verzoening. De tweede reden bestond erin dat de uitvoering 
van essentiële diensten in het gedrang gebracht wordt door het staken van zelfstandigen of 
vrije beroepen (zoals advocaten) of kleine ondernemers (apothekers bijvoorbeeld). De wet 
was enkel van toepassing op stakingen uitgevoerd door werknemers, zodat er steeds meer 
vraag was naar een meer effectieve wettelijke regeling om de onderbreking van de dienst 
door de staking van niet-werknemers tegen te gaan.  

De Wet nummer 83 van 2000 kwam tot stand na een aantal onderhandelingen met de 
grootste vakorganisaties van het land. Het doel van de wet was om een evenwicht te vinden 
tussen het stakingsrecht en de continuïteit van de publieke diensten. De wet stelt dat 
essentiële publieke diensten het doel hebben het genot van grondwettelijke rechten te 
verzekeren aan de persoon, aan het leven, aan de gezondheid, aan de vrijheid, aan de sociale 
zekerheid en aan het onderwijs.  

De wet heeft een aantal preventieve maatregelen geïntroduceerd teneinde het risico te 
verminderen op conflicten: er werden regels en procedures bepaald die moeten zorgen voor 
een oplossing van het geschil of dispuut zonder dat dit uitdraait op een staking. Het heeft de 
partijen de verplichting opgelegd om zich eerst te onderwerpen aan verzoeningsprocedures.  

                                                
123  Http://www.assemblee-nationale.fr/12/europe/rap-info/i1274.asp#P204_46358, 17-18. 
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De wet heeft ook de vakbonden verplicht om in de aankondiging van de staking de reden tot 
staken aan te geven. Daarnaast geeft Wet nummer 83 ook de mogelijkheid aan de 
Commissie om tussen te komen in het dispuut of conflict als bemiddelaar.124  

5.4. Extra beperking voor de transportsector 
De minimale dienstverlening wordt in Italië ook nog aangevuld door een specifieke bepaling 
voor de transportsector. Deze bepaling verbiedt aan de personen van de transportsector zoals 
vliegtuigen, treinen, maritieme transport om te staken gedurende bepaalde periodes die als 
belangrijk beschouwd worden:  

• Alle sectoren: 17 december tot 7 januari 

• Alle sectoren: 5 dagen voor en 5 dagen na Pasen 

• Alle sectoren: 27 juni tot 4 juli 

• Transport per spoor: 27 juni tot 3 september 

• Transport per vliegtuig: 28 juli tot 3 augustus en 10 augustus tot 5 september 

• Andere sectoren: 28 juli tot 3 augustus, 10 augustus tot 20 augustus en 28 augustus 
tot 3 september 

• Alle nationale sectoren: 3 dagen voor en 3 dagen na de verkiezingen  

• Alle lokale sectoren: 1 dag voor en 1 dag na de verkiezingen. 

Hierbij moet nog opgemerkt worden dat de begindag en de einddag die hierboven vermeld is 
ook inbegrepen is in de periode van stakingsverbod.125 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                

124  RIGAUX, M., DORSSEMONT, F., “Vitale behoeften, essentiële diensten, minimumprestaties en 
stakingsrecht”, 2003, Intersentia, Antwerpen-Groningen, 170. 

125  http://www.assemblee-nationale.fr/12/europe/rap-info/i1274.asp#P305_78390, 18. 
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5.5. Conclusie 
In Italië is er een minimale dienstverlening voorzien in een vijftiental publieke sectoren die 
als essentieel beschouwd worden. Indien men naast deze minimale dienstverlening ook nog 
andere beperkingen op het stakingsrecht, zoals deze voor de transportsector bekijkt, kan men 
stellen dat het recht op staken in Italië dus behoorlijk aangetast wordt. Publieke diensten 
worden in Italië dan ook in principe als noodzakelijk beschouwd voor de realisatie te 
verzekeren van fundamentele rechten aan de persoon, aan het leven, aan de gezondheid, aan 
de vrijheid, aan de sociale zekerheid en aan het onderwijs. 

 

Het bilan van het niveau van de minimale dienstverlening in Italië wordt in het algemeen als 
bevredigend beschouwd. Het heeft ook het voordeel dat conflicten beperkt zijn doordat er 
relatief efficiënte procedures zijn die deze voorkomen. Toch is er kritiek op deze regeling 
door de vakbonden, die stellen dat de condities, die vervuld moeten worden vooraleer men 
tot een staking kan overgaan, te ingewikkeld zijn. 

Aansluitend hierbij moet vermeld worden dat de regering van Silvio Berlusconi het 
stakingsrecht in de sector van het openbaar vervoer aan banden wil leggen en een 
wetsontwerp aan de ministerraad voorgelegd heeft. Volgens het ontwerp mag over een 
staking in het openbaar vervoer enkel beslist worden door vakbonden die meer dan vijftig 
procent van de werknemers in de betrokken sector vertegenwoordigen. Indien een 'kleinere' 
vakbond het werk wil neerleggen, moet daar eerst een 'referendum' over gehouden worden. 
 
Het ontwerp introduceert voorts het concept van de “virtuele staking”, waarbij het 
stakingsrecht ontzegd wordt aan bepaalde “zeer gespecialiseerde beroepscategorieën”, met 
name categorieën waar een werkonderbreking de door de wet verplichte minimale 
dienstverlening onmogelijk zou maken. In het geval van zo'n “virtuele staking” moet de 
werknemer zijn loon in een speciaal fonds storten. Om elke poging tot staking te 
ontmoedigen, moet ook de werkgever een bedrag in die pot storten, en dat bedrag ligt tien 
keer hoger. 
 
Er kunnen een aantal opmerkingen gemaakt worden indien men de Italiaanse situatie 
vergelijkt met het Europees kader van wat verstaan wordt onder stakingsrecht en minimale 
dienstverlening. Op Europees vlak wordt het volgende door de IAO als essentiële diensten 
beschouwd: diensten waarvan de onderbreking het leven, de veiligheid of gezondheid van 
de bevolking of een deel daarvan in gevaar dreigt te brengen. In Italië worden relatief veel 
sectoren als essentieel beschouwd, en een aantal van deze sectoren voldoen zeker niet aan 
deze definitie zoals het openbaar vervoer, het maritiem transport en het onderwijs.  
 
De extra beperking op het stakingsrecht voor de transportsector is mijn inziens wel in 
overeenstemming met het Europees referentiekader, aangezien het Europees Comité voor 
Sociale Rechten transport als een essentiële dienst beschouwd. 
 
Ten slotte zijn ook sommige procedurele vereisten, bepaald in de Italiaanse wetgeving, niet 
in overeenstemming met het Europees Sociaal Handvest zoals de bepaling dat er een 
beperkte stakingsduur geldt. 
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6. STAKINGSRECHT EN MINIMALE DIENSTVERLENING IN HET 
VERENIGD KONINKRIJK 
 

6.1. Wettelijke basis 
In het Verenigd Koninkrijk bestaat er geen grondwettelijk recht op staken en geen recht om 
collectieve acties te nemen. Volgens de “Common Law” zal een collectieve actie als 
onwettelijk beschouwd worden. Deze actie zal normaal gezien worden als het verbreken van 
het arbeidscontract door de werknemers die deelnemen aan de actie.126 Dit geeft de 
werkgever de bevoegdheid om tegen die personen een aantal sancties te nemen. Deze 
sancties bestaan bijvoorbeeld uit het onthouden van loon en ontslag.  

Daarnaast is er in de common law een traditie dat vakorganisaties en werknemers 
aansprakelijk kunnen gehouden worden ten aanzien van derden, wiens rechten geschaad 
worden door de collectieve actie, ondanks het ontbreken van contractuele band tussen hen.  

De eerste wetgeving die een regeling in verband met collectieve acties inhoudt, is de “Trade 
Union and Labour Relations Act” (TULRA) van 1992. Deze wet bepaalt dat werknemers, 
die deelnemen aan een collectieve actie, beschermd kunnen worden tegen ontslag en dat 
vakorganisaties, die werknemers tot een staking oproepen, niet aansprakelijk gesteld kunnen 
worden. Maar hierbij moet meteen opgemerkt worden dat deze beschermings- en 
immuniteitsgronden echter zeer beperkt zijn.  

Stakingen en andere vormen van collectieve actie worden bij gebrek aan wetgeving bijna 
uitsluitend geregeld door de rechtspraak.127 

6.2. Begrip staking 
Het ontbreken van een positief stakingsrecht betekent dat er geen dergelijk concept van een 
wettige of onwettige staking is in het Verenigd Koninkrijk. De focus ligt meer op de 
aansprakelijkheid van een persoon of van de vakvereniging voor een actie die men kan 
aanmerken als een onrechtmatige daad of contractbreuk. Deze daad kan gepleegd worden 
door het dreigen met of het organiseren van een collectieve actie.  

 

 

                                                
126  Miles v Wakefield MBC (1987) ICR 368 

127  BLANPAIN, R., SWIATKOWSKI, A., “The Laval and Viking Cases: freedom of services and 
establishment versus industrial conflict in the European economic area and Russia”, Kluwer, 2009, 178-
179. 
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Omwille van deze redenering ten opzichte van collectieve acties, bestaat er geen wettelijke 
definitie van een staking. Wel bestaan er 2 algemeen aanvaarde invullingen van het begrip 
staking:  

• Een staking betekent een gezamenlijke neerlegging van het werk. Deze invulling is 
gegeven in de context van de vereiste van een stemming vooraleer men kan overgaan 
tot staken. Dit omwille van het feit dat de vakbond toestemming van de leden moet 
hebben om over te gaan tot een collectieve actie. Op deze “stemming” kom ik 
hieronder terug. 

•  Een meer restrictieve definitie van een staking wordt gegeven bij de bescherming 
van het arbeidscontract van de werknemer tijdens de periode dat hij staakt. Naast de 
hierboven vermelde vereiste van een gezamenlijke neerlegging van het werk, eist 
deze laatste definitie dat het doel van de actie erin moet bestaan om de werkgever of 
een ander persoon aan te zetten de voorgestelde arbeidsvoorwaarden te aanvaarden. 
Dit heeft als gevolg dat politieke en solidariteitsstakingen hiervan uitgesloten worden 
en als illegaal beschouwd moeten worden. Het conflict mag dus ook enkel 
betrekking hebben op bepaalde arbeidsgerelateerde materies zoals arbeidscondities, 
ontslag, werkherverdeling, vakbondsaansluiting... 

6.3. Beperkingen op het stakingsrecht 

6.3.1. Stemming 
Er bestaan geen bepalingen die voorzien in een afkoelingsperiode of een aankondiging van 
de staking. De voornaamste procedurele beperking bestaat erin dat men een stemming moet 
houden vooraleer over te gaan tot een staking. Een vakbond die deze vereist niet naleeft, 
verliest zijn immuniteit in verband met de aansprakelijkheidsgronden. De vereiste van een 
voorafgaande stemming heeft een substantiële impact gehad op de collectieve 
onderhandelingen. Indien de stemming resulteert in een grote meerderheid die de staking 
steunt, staat de vakorganisatie in een sterkere positie en omgekeerd indien de meerderheid 
zich afzet van de actie. In het merendeel van de stemmingen hebben de leden van de 
vakbond de zich goedkeurend uitgesproken over de eisen van de vakbond.  

Een stemming, die een collectieve actie goedkeurt, is 4 weken geldig vanaf de dag van de 
stemming. Een probleem die zich hier kan stellen is dat de collectieve actie gestart wordt en 
daarna opgeschorst wordt voor verdere onderhandelingen om vervolgens terug verder gezet 
te worden doordat de onderhandelingen niet succesvol waren. In dat geval zal een nieuwe 
stemming nodig zijn behalve indien de verderzetting van de staking beschouwd kan worden 
als voldoende gelieerd aan de eerste collectieve actie. Daarnaast mag de vakbond enkel 
oproepen tot een collectieve actie in werkplaatsen waar het merendeel van de werknemers 
heeft gestemd ten voordele van een staking. 128  

                                                

128  BLANPAIN, R., BEN-ISRAEL, R., “Strikes and lock-outs in industrialized market economies”, Kluwer, 
1994, Boston, 183-195. 



 69 

6.3.2. Essentiële diensten 
Er bestaan geen wetgeving die collectieve actie beperkt in essentiële diensten, maar er 
bestaan wel enkele bepalingen die het stakingsrecht van bepaalde groepen personen 
beperken: 

• De politie: collectieve actie wordt verboden op 2 niveaus, ze mogen niet staken en 
mogen ook geen lid zijn van de vakbonden. Deze beperkingen vinden hun oorsprong 
in de “Police Act” van 1919. 

• De strijdkrachten: deze hebben eveneens geen recht op staken. De reden hiervoor is 
dezelfde als bij de politie, met name dat de personen bevoegd voor de handhaving 
van de wet niet mogen aanleiding geven tot “onrust”. Het wordt dan ook beschouwd 
als een misdrijf volgens sectie 2 van de “Incitement to Mutiny Act” van 1797. 

• “Maritieme handelaars”: collectieve actie wordt aan hen verboden teneinde de 
veiligheid van de schepen en de belangen van hun werkgevers te beschermen. Het 
gaat hier dus niet om een bescherming van de welvaart van de publieke bevolking. 
De grondslag hiervoor wordt gevonden in de “Merchant Shipping Act” van 1970. 

• Werknemers van de Post: beperkingen worden afgeleid van de “Post Office Act” van 
1953, die stelt dat “any officer who contrary to his duty, wilfully detains or delays, or 
procures or suffers to be detained or delayed any postal package is liable...” 

• Werknemers in de telecommunicatiesector: “The Interception of Communications 
Act” van 1985 bepaalt hetvolgende: “intentionally to intercept a communication in 
the course of its transmission by means of a public telecommunications system is an 
offence unless the interception takes place in circumstances authorized by the Act”. 

In het algemeen wordt de volgende redenering gevolgd ten opzichte van essentiële diensten: 
het is een strafrechtelijk misdrijf om de dienst niet meer aan te bieden indien men 
redelijkerwijs ervan kan uitgaan dat dit zou resulteren in serieuze ongemakken of schade aan 
goederen.  

Er bestaan ook geen wettelijke beperkingen op het stakingsrecht van ambtenaren, maar 
leden van de veiligheidsdiensten mogen geen lid zijn van een nationale vakbond en kunnen 
in de praktijk niet deelnemen aan collectieve acties.129  

Een ander opmerkelijk feit, dat het Verenigd Koninkrijk karakteriseert in vergelijking met 
andere Europese landen, is dat er veel van de publieke diensten in handen van private 
ondernemingen zijn. Dit is ook het geval voor ondernemingen in de transportsector zoals de 
luchtvaartmaatschappij “Bristish Airways” en de spoorwegenmaatschappijen. Door het 
groot aantal private ondernemingen zijn de mogelijkheden feitelijk beperkt om een nationale 
staking te organiseren.  

                                                
129  MORRIS, G., “Strikes in essential services”, 1986, Londen, 13-25. 
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6.3.3. Geen minimale dienstverlening 
De hierboven geschetste context verklaart de afwezigheid van een minimale dienstverlening 
in het Verenigd Koninkrijk, zelfs indien men rekening houdt met een aantal 
voorzorgsmaatregelen vooraleer men overgaat tot staking. Een voorbeeld van dergelijke 
voorzorgsmaatregel kan men terug vinden in de licentie van de nationale post, die de 
verplichting oplegt een “rampenplan” voor te leggen aan een toezichtsorgaan in geval van 
staking, noodgeval of ramp. In dit kader werden een aantal diensten bepaald, waarin sowieso 
voorzien moet worden in geval van staking zoals het uitdelen van het pensioen en 
werkloosheidcheques. In deze hypothese is het niet uitgesloten dat het personeel van de 
onderneming ertoe gehouden is om de essentiële diensten te verzekeren indien een te groot 
aantal personen staakt.  

Daarnaast moet ook vermeld worden dat de overheid ook over een belangrijke 
opvorderingsmacht beschikt. De “Emergency Powers Act” van 1920 geeft de overheid de 
bevoegdheid om in geval van noodgeval (met het akkoord van het Parlement, voor een 
periode van 7 dagen) om de nodige maatregelen te nemen teneinde de essentiële diensten 
van het land te garanderen. Van deze mogelijkheid is maar een aantal keer gebruik gemaakt 
sedert 1920 in geval van een nationale stakingsdreiging. De “Emergency Powers Act” van 
1964 geeft de overheid het recht om troepen in te zetten teneinde een taak te vervullen van 
nationaal belang. Zo werden bijvoorbeeld militairen ingezet die de brandweer overnamen 
terwijl deze staakten.130 

6.4. Conclusie 
Het stakingsrecht is strikt geregeld en er bestaat geen minimale dienstverlening in het 
Verenigd Koninkrijk sinds de jaren 80 toen Margareth Thatcher aan de macht was. Ondanks 
de vraag van de vakbonden naar een versoepeling van het stakingsrecht, heeft de eerste 
minister G. Brown in 2008 nog gesteld dat dit niet mogelijk is: “we kunnen niet veroorloven 
dat we terugkeren naar de periode van 1970-1980(in deze periode was er namelijk in het 
Verenigd Koninkrijk heel veel sociale onrust), het Britse recht biedt voldoende middelen om 
de essentiële diensten te verzekeren die nodig zijn aan de maatschappij”.  

Er kan vastgesteld worden dat er relatief weinig stakingen plaats vinden in het Verenigd 
Koninkrijk. Er zijn daarentegen wel veel aankondigingen van stakingen, maar deze worden 
meestal in extremis vermeden door dat men alsnog tot een consensus komt. 

Het stakingsrecht is behoorlijk streng in het Verenigd Koninkrijk en het Europees Comité 
voor Sociale Rechten heeft reeds bepaalde voorzieningen, die het stakingsrecht beperken, 
bekritiseerd. Zo heeft opmerkingen geplaatst bij de vereiste dat stakingen enkel wettig zijn 
indien deze goedgekeurd worden door een meerderheid van de werkers, door middel van 
een geheime stemming onder zeer beperkte condities.131  

                                                
130  Http://www.assemblee-nationale.fr/12/europe/rap-info/i1274.asp#P305_78390, 38-40. 

131 Conclusions XIV-1, United Kingdom, p. 805. 
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7. STAKING EN MINIMALE DIENSTVERLENING IN ZWEDEN 
 

7.1. Wettelijke basis 
Het stakingsrecht wordt in Zweden erkend als een fundamenteel burgerlijk recht, die aan de 
vakorganisaties gegarandeerd wordt door de Grondwet van 1974. Hoofdstuk 2, artikel 17 
van de Zweedse Grondwet stelt dat elke vakorganisatie of werkgever of vereniging van 
werkgevers het recht hebben om te staken, op lock-outs, of op andere gelijkaardige 
maatregelen tenzij anders wordt bepaald door een wet of overeenkomst.132 

Daarnaast wordt het stakingsrecht ook erkend door de zogenaamde “Medebeschikkingswet” 
van 1976. Artikel 41 van deze wet vermeldt verschillende collectieve acties zoals de 
neerlegging van het werk (staking en lock-out), blokkade, boycot of andere collectieve 
acties die daarmee verenigbaar zijn. Hierbij kan men bijvoorbeeld denken aan de weigering 
om overuren te doen. Er bestaat echter geen wettelijke definitie van het concept staking en 
er wordt geen onderscheid gemaakt tussen staking en andere vormen van collectieve actie. 

Zoals hierboven reeds vermeld, geldt als basisprincipe van het Zweeds arbeidsrecht het 
volgende: elke vorm van collectieve actie die niet specifiek verboden wordt, is legaal en dus 
toegestaan. Er moet hier ook nog opgemerkt worden dat de “Medebeschikkingswet” zowel 
van toepassing is op de publieke als private sector. 

Ook de collectieve overeenkomst van 1938 te Saltsjöbaden tussen de grootste 
werkgeversorganisatie in de private sector, SAF, en de grootste werknemersorganisatie, LO, 
heeft het stakingsrecht erkend.  

7.2. Betekenis van het begrip collectieve actie 
Volgens hoofdstuk 2, artikel 17 van de Zweedse Grondwet is het recht om collectieve acties 
te nemen een recht voor vakorganisaties, werkgevers en werkgeversverenigingen, maar niet 
voor individuele werknemers.133 Het begrip collectieve actie wordt zeer breed gedefinieerd. 
Het recht op staken kent weinig beperkingen.  

Het begrip collectieve actie bestaat uit 2 componenten, namelijk een actie en een doel: 

• De actie kan zeer ruim opgevat worden. De enige voorwaarden om te kunnen 
spreken van een wettige actie zijn de volgende: de actie moet een collectief of 
gezamenlijk karakter hebben.  

                                                

 

132 BLANPAIN, R., BEN-ISRAEL, R., “Strikes and lock-outs in industrialized market economies”, 1994, 
Boston, 165. 

133  DORSSEMONT, F., JASPERS, T., VAN HOEK, A., “Cross-border collective actions in Europe: a legal 
challenge”, Antwerpen – Oxford, 2007, 206. 
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Dit betekent dat enkel partijen die deelnemen aan het collectief overleg krachtens 
artikel 23 van de “Medebeschikkingswet” van 1976 kunnen oproepen tot een 
staking. Hierbij moet er wel opgemerkt worden dat het in Zweden relatief 
gemakkelijk is voor een groep werknemers, die niet tot een vakorganisatie behoort, 
om een organisatie op te richten.134 Daarnaast moet er sprake zijn van een actie. Er 
moet iets concreets gebeuren, vage dreigementen of kritiek voldoen niet aan deze 
voorwaarde. Het is belangrijk nogmaals op te merken dat een collectieve actie in 
Zweden altijd een gezamenlijk karakter moet hebben.  

• Het doel van de actie moet erin bestaan om druk uit te oefenen op de 
tegenovergestelde partij in een werkgerelateerd geschil tussen 2 partijen. Er bestaat 
echter één zeer belangrijke uitzondering op deze regel, die in Zweden vaak 
voorkomt, namelijk solidariteitsacties. Het gaat hier niet om een actie die druk wil 
uitoefenen op de andere partij, maar om een actie die als doel heeft een persoon te 
helpen die aan dezelfde kant als de actievoerenden van het geschil staat. Deze 
solidariteitsacties moeten echter ook als wettelijk beschouwd worden. Maar het feit 
dat men een persoon wil helpen die aan hun kant staat in het geschil mag slechts de 
enige reden van de actie zijn, anders wordt deze collectieve actie toch onwettig.  

 

7.3. Beperkingen  
In Zweden wordt het als een algemeen rechtsprincipe beschouwd dat het recht op collectieve 
acties toegelaten is voor belangengeschillen, maar niet voor rechtsgeschillen. Dit betekent 
dat de collectieve overeenkomst een echte vredesplicht met zich mee brengt: de partijen 
verbonden aan een collectieve overeenkomst kunnen geen rechtsgeschillen voeren over 
thema’s die bepaald worden in deze overeenkomst tijdens de geldigheidsduur ervan. Men 
noemt dit de “verplichte sociale wapenstilstand”. De vakorganisaties of werkgevers mogen 
dus geen collectieve actie ondernemen in verband met elk onderwerp waarover 
overeenstemming bereikt werd in de collectieve overeenkomst. Indien er een conflict rijst 
moet dit opgelost worden door middel van onderhandelingen in een verzoeningscomité, 
“Centrala nännden” voor de publieke sector en “Arbetsmarknadsnännden” voor de private 
sector. Deze comités, gevormd door een tiental personen afkomstig van de sociale partners, 
geven een aanbeveling of de stakingsaankondiging moet behouden worden of opgeheven. In 
laatste instantie kan men zich richten tot de Arbeidsrechtbank. Dit kan opnieuw afgeleid 
worden uit artikel 2 lid 17 van de Grondwet.135  

                                                
134  Conclusions XV-1, art. 6 (Zweden). 

135  DORSSEMONT, F., JASPERS, T., VAN HOEK, A., “Cross-border collective actions in Europe: a legal 
challenge”, Antwerpen – Oxford, 2007, 206. 
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Indien een partij van plan is een collectieve actie te ondernemen, moet deze zowel de andere 
partij en het Nationale Bemiddelingskantoor ten minste 7 dagen op voorhand waarschuwen 
op grond van artikelen 45 en 47 van de “Medebeschikkingswet”.  

De reden en de omvang van de actie moeten hierbij ook vermeld worden. Deze vereiste 
moet wel met een korrel zout genomen worden aangezien de collectieve actie niet als 
onwettelijk beschouwd wordt indien men deze aankondiging niet verricht.136 

7.3.1. Private sector 

Ontbreken van wetgeving  
In de private sector bestaat er geen wet die werknemers verbiedt deel te nemen aan 
collectieve acties. Er bestaan dus ook geen beperkingen voor personen met een belangrijke 
functie zoals managers en vertrouwenspersonen. Daarnaast bestaat er ook geen beperking op 
het recht om collectieve acties te nemen voor werknemers in gevoelige sectoren van de 
economie zoals de essentiële diensten. Collectieve acties in essentiële diensten komen soms 
voor in Zweden. Deze kunnen leiden tot een nationale noodtoestand.  

Het is belangrijk om op te merken dat dergelijke collectieve acties in essentiële diensten of 
die in verband staan met essentiële diensten worden in se als wettig beschouwd, zelfs indien 
zij dreigen te resulteren in een nationale noodtoestand. Begin jaren 90 was er bijvoorbeeld 
als gevolg van collectieve acties in de banksector, een sluiting van alle banken in het gehele 
land voor verschillende weken. Men vond niet dat er van een noodtoestand sprake was. Men 
kan opnieuw vaststellen dat het Zweedse stakingsrecht bijna niet uitgehold wordt. Zoals 
reeds aangehaald, gaat het Zweedse recht ervan uit dat alle collectieve acties, die niet 
expliciet verboden worden, wettig zijn. Er bestaat geen wettelijke verbod op collectieve 
acties in essentiële diensten. Deze situatie is zelfs van toepassing op gevoelige gebieden 
zoals de politie, brandweerdiensten of ziekenzorg (inclusief spoeddiensten). Men kan zich 
ook niet beroepen op rechtspraak aangezien er nog geen enkel precedent is waarin een 
nationale noodtoestand, veroorzaakt door collectieve acties, voor een rechtbank gebracht is.  

Collectieve overeenkomsten  
Men kan echter niet stellen dat er een absolute vrijgeleide voor collectieve acties is, de 
sociale partners hebben bepaalde regels overeengekomen in een aantal sectoren van de 
economie. De hierboven aangehaalde collectieve overeenkomst tussen de SAF en LO van 
1938 was de eerste die het probleem van de nationale noodtoestanden aanpakte en het heeft 
als model gediend voor gelijkaardige regelingen in andere overeenkomsten.  

De meerderheid van zo’n collectieve overeenkomsten bevatten clausules die het staken of 
andere vormen van collectieve actie die schade aan de maatschappij kunnen berokkenen, 
verbieden.  

                                                

136  BRENNINKMEIJER, A.F.M., SPRENGERS, L.C.J., DE ROO, A.J., JAGTENBERG, R.W., “Effective 
resolution of collective labour disputes”, Groningen, 2006, 134. 
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Het gaat om acties die risico’s voor het leven van de bevolking veroorzaken of gevaarlijke 
situaties voor de gemeenschap creëren. Deze vredesplichten verbieden niet expliciet 
collectieve acties die plaats vinden in “belangrijke maatschappelijke functies”, maar ze 
voorzien in onderhandelingen teneinde deze te voorkomen of te stoppen. De vakorganisaties 
moeten dus trachten stakingen te voorkomen in sectoren zoals beveiliging, ambulances en 
ziekenhuizen. 

Er moet wel opgemerkt worden dat deze collectieve overeenkomsten slechts preventief 
optreden: indien een collectieve actie plaatsvindt, bevatten deze collectieve overeenkomsten 
geen regels die toestemming geven aan bevoegde personen om tussen te komen en het 
conflict te stoppen en zelfs niet om een tijdelijke afkoelingsperiode op te leggen. Ondanks 
deze situatie waarin men in principe machteloos staat indien gestaakt wordt in essentiële 
diensten, bestaat er in de Zweedse maatschappij consensus over het feit dat de wetgever 
tussenbeide kan komen en de acties kan doen stoppen.  

In andere gevallen heeft de regering geïntervenieerd door te onderhandelen met de partijen 
en om zo tot een overeenkomst te komen. Hierbij kan wel de vraag opgeworpen worden of 
dergelijke interventies van de overheid wel wettelijk zijn vanuit een grondwettelijk 
standpunt.137 

7.3.2. Publieke sector.  

Wetgeving  
In het Zweeds arbeidsrecht heeft men er altijd naar gestreefd om de verschillen tussen de 
private en de publieke sector zo klein mogelijk te houden. Dit is ook zo voor collectieve 
acties, want het merendeel van wat daarjuist aangegeven is in de private sector, is ook van 
toepassing op de publieke sector. Ongeveer alle werknemers die tewerkgesteld zijn in de 
publieke sector hebben het recht collectieve acties te ondernemen. Dit geldt ook voor 
rechters, diplomaten en officiers van de strijdmachten.  

Toch worden in de publieke sector collectieve acties ten opzichte van een aantal aspecten 
meer beperkt in vergelijking met de private sector.138 Voor de publieke sector bestaat er 
naast de “Medebeschikkingswet” ook de “Wet betreffende de publieke werknemers” van 
1976, die later aangepast werd in 1994. Deze wet legt een aantal beperkingen op. Zo wordt 
het recht om collectieve acties te nemen beperkt voor personen die instaan voor de 
uitoefening van het publiek gezag. Een voorbeeld van zo’n instantie is de administratie van 
het gerecht en de publieke inspectiediensten van gebouwen. De beperking krachtens artikel 
23 van de Wet van 1976 voor bestaat eruit dat collectieve acties enkel toegelaten zijn in de 
vorm van lock-outs, stakingen, en blokkades. Andere collectieve acties zijn verboden. 

                                                

137  BLANPAIN, R., BEN-ISRAEL, R., “Strikes and lock-outs in industrialized market economies”, Kluwer, 
1994, Boston, 174. 

138  Http://www.assemblee-nationale.fr/12/europe/rap-info/i1274.asp#P204_46358, 27. 
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Daarnaast mogen deze personen ook niet deelnemen aan een solidariteitsstaking voor 
partijen van de private arbeidsmarkt en puur politieke stakingen zijn ook niet toegelaten.139 

Collectieve overeenkomst  
Maar uiteindelijk zijn dit slechts kleine wettelijke beperkingen, zodat men zich opnieuw 
gericht heeft tot collectieve overeenkomsten om verdere beperkingen op te leggen. Deze 
beperkingen zijn vooral gericht op het uitsluiten van personeel om deel te nemen aan 
collectieve acties. Een andere reden waarom gekozen werd voor collectieve overeenkomsten 
in plaats van wetten is dat vakorganisaties een beperking, in een door beide partijen gesloten 
overeenkomst, sneller zullen aanvaarden dan een aan hen opgelegde wet.140  

7.4. Conclusie 
In Zweden wordt het recht op staken quasi niet gelimiteerd. Het Zweeds regime geldt dan 
ook als één van de meest vrije van Europa. Elke sector beschikt er over zijn eigen 
collectieve overeenkomst, die clausules bevat met een eventueel verbod om te staken indien 
deze schadelijk voor de maatschappij zouden zijn, met name indien deze stakingen risico’s 
voor het leven van personen met zich meebrengt of gevaarlijke situaties voor de 
gemeenschap veroorzaakt. 

Omwille van deze traditie van een sterke sociale dialoog en, vinden er heel weinig stakingen 
plaats in Zweden. 

Ondanks het feit dat het stakingsrecht in Zweden bijna niet beperkt wordt, heeft het 
Europees Comité voor Sociale Rechten beslist dat de situatie in Zweden niet in 
overeenstemming met artikel 6, lid 4 van het Handvest was omdat enkel kan opgeroepen 
worden tot stakingen door partijen die bevoegd zijn om collectieve overeenkomsten te 
sluiten. Deze situatie is enkel compatibel met artikel 6, lid 4 indien er een absolute vrijheid 
is om vakverenigingen op te richten en er geen excessieve formaliteiten moeten vervuld 
worden.141 

                                                

139  BRENNINKMEIJER, A.F.M., SPRENGERS, L.C.J., DE ROO, A.J., JAGTENBERG, R.W., “Effective 
resolution of collective labour disputes”, Groningen, 2006, 135-136. 

140  BLANPAIN, R., BEN-ISRAEL, R., “Strikes and lock-outs in industrialized market economies”, Kluwer, 
1994, Boston, 167-175. 

141 Conclusions 2004, Sweden, p. 565-566 
 



   

 

 

DEEL 3: BESLUITEN EN VOORSTELLEN 

1. Algemeen 
Het lijkt me billijk in een aantal domeinen buiten hetgeen reeds is voorzien met betrekking 
tot de nationale veiligheid, de bevolking en de gezondheidszorg, een regeling van een 
minimale dienstverlening uit te werken met het oog op wat het Europees Sociaal Handvest 
de “bescherming van rechten en vrijheden van anderen” noemt. Ik heb het dan over een 
aantal domeinen in de Belgische publieke sector: openbaar vervoer, post, onderwijs, 
openbare diensten in de sociale zekerheid en bagagebehandeling. Het betreft dus altijd 
prestaties geleverd door of de overheid, of autonome overheidsbedrijven, of private 
ondernemingen met een publieke opdracht. Ik wil er inmiddels op wijzen dat 
laatstgenoemde categorie toenemend is maar dat er vooralsnog weinig ervaring mee is, 
tenzij in het Verenigd Koninkrijk. 

Private ondernemingen actief in de private sector laat ik binnen dit bestek buiten 
beschouwing omdat het hier doorgaans louter economische belangen betreft (de zogenaamde 
“technische motieven” van de Prestatiewet van 1948). 

Zoals gesteld zullen de voorstellen steeds maximaal in lijn zijn met het fundamentele recht 
op staken zonder dit essentieel aan te tasten of uit te hollen. Ik beschouw het stakingsrecht 
zoals de sociale partners als een ultiem middel in een conflict tussen de werknemer en 
werkgever nadat alle andere middelen van onderhandeling, bemiddeling, afkoeling, 
verzoening enzoverder, zijn uitgeput. 

2. Aandacht voor de procedures voorafgaand aan staking.  
Boven alles is het afsluiten van goede collectieve overeenkomsten essentieel: door te streven 
naar volledigheid, eenduidigheid en evenwichtigheid kunnen problemen naderhand 
voorkomen worden. Daarnaast is het inbouwen van een aantal procedures in sociaal overleg 
wenselijk.  

Ik verwijs onder meer naar het NS-arrest van 1986 in Nederland waar sprake is van 
“substantiële onderhandelingen” voorafgaand. Ook in Duitsland is sprake van een 
“vredesplicht”, bepaald in collectieve overeenkomsten. Mochten laatstgenoemden dan toch 
falen, kan men nog altijd beroep doen op bemiddelingsprocedures, alsmede 
verzoeningspogingen zowel voor als na elke stakingsaanzegging zoals bijvoorbeeld het 
geval is in Italië.  

Tenslotte kan ook voorzien worden in de installatie van een onafhankelijk orgaan dat tussen 
komt in mogelijke conflicten meer specifiek met het oog op de toepassing van een 
minimumdienstverlening. Deze commissie kan mijn inziens het best gevormd worden door 
werknemers- en werkgeversafgevaardigden, eventueel aangevuld met vertegenwoordigers 
van de (voogdij)overheid en desgevallend algemeen erkende consumentenorganisaties of 
andere belangengroepen.  
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Hieronder een schematisch overzicht van de procedures die ik zou instellen voorafgaand aan 
een staking. Hierbij wil ik opmerken dat ik pleit voor een ruim aanbod van procedurele 
verplichtingen vooraleer men kan overgaan tot een staking. Volgens mij moet het grijpen 
naar het stakingswapen slechts een ultiem middel zijn nadat alle andere middelen om het 
bestaande geschil op te lossen, uitgeput zijn. In het schema heb ik ook telkens de 
mogelijkheid geboden om in elk stadium terug te keren naar de onderhandelingen. Zodat 
men niet in een situatie terechtkomt waar er geen weg meer terug is indien de 
onderhandelingen opgeschorst worden wegens het niet bereiken van een akkoord.  

Deze procedurele vereisten bestaan uit achtereenvolgens bemiddeling, verzoening, een 
afkoelingsperiode en tenslotte een stakingsaanzegging. Ondanks het feit dat ik pleit voor 
ruime procedurele condities die moeten voldaan worden vooraleer men kan staken, wil ik 
wel benadrukken dat deze procedures er niet toe mogen leiden dat het stakingsrecht niet of 
moeilijk kan uitgeoefend worden. De procedures mogen er met andere woorden niet toe 
leiden dat men “verzandt” in oeverloos onderhandelen en bemiddelen. In deze procedures 
moet getracht worden een evenwicht te vinden: men mag ze enerzijds niet laten uitdraaien 
op een aantal formaliteiten die moeten vervuld worden vooraleer men kan staken en 
anderzijds mogen deze ook niet te beperkend en traag zijn zodat ze de uitoefening van het 
stakingsrecht verhinderen. 

In verband met de procedurele vereisten treed ik de stelling van de Internationale 
Arbeidsorganisatie (IAO) bij: de verscheidene onderhandelingsprocedures, zoals de 
bemiddeling en verzoening, moeten gepast, snel en onpartijdig zijn.142 Daarnaast ben ik ook 
voorstander van het feit dat de arbitrage vrijwillig moet zijn, namelijk deze die beide partijen 
voorafgaandelijk of tijdens de betwisting zijn overeengekomen. Tenslotte wil ik ook het 
belang aanhalen van het feit dat werknemers en werkgevers moeten onderhandelen in een 
klimaat van goede trouw. Hierbij moeten zij elke inspanning verrichten om tot een akkoord 
te komen, ingezonderd in de overheidssector en bij de essentiële diensten waar geen recht op 
staken bestaat.143 

 

 

 

 

 

 

                                                

142  COD, www.ilo.org., ilolex, CO87, 1989, Canada, Etude d’ensemble 1983, par. 214, Comité voor syndicale 
vrijheid, geval 1260, par. 155 (c). 

143  Receuil, “O.c.”, 1985, par. 590 
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SCHEMATISCHE WEERGAVE PROCEDURERES 
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3. Analyse van de verschillende problematische sectoren 
Bij deze analyse van de verschillende problematische sectoren behandel ik enkel de sectoren 
die in het verleden tot “problemen” aanleiding gegeven hebben en in sommige werd er reeds 
(verschillende keer) door politieke actoren opgeroepen werd tot een regeling in verband met 
een minimale dienstverlening voor deze sector.  

 

3.1. Gevangeniswezen.  
Tot op heden worden stakende cipiers vervangen door de Federale Politie of in de praktijk 
ook door agenten van de Lokale Politie. Dit systeem heeft tot op vandaag geen 
noemenswaardige problemen opgeleverd, zelfs niet met betrekking tot de (nationale) 
veiligheid, tenzij tot een (tijdelijke) overbelasting van het politiekorps. Dit geeft dan weer 
aanleiding tot mindere dienstverlening aan de burgerbevolking. De dienstverlening aan de 
gedetineerden daarentegen valt hier terug op het minimumregime met repercussies op onder 
andere bezoekregeling, hetgeen niet anders zou zijn ingeval van een verplichte 
minimumdienstregeling. 

Mijn voorstel bestaat er daarom uit om in het gevangeniswezen een minimale 
dienstverlening te garanderen mits een regime zoals het nu heerst bij overname door de 
Federale Politie. De zogenaamde “zondagsdienst” kan daarbij een goede leidraad vormen. 
Daarnaast dient natuurlijk maximaal aandacht te worden besteed aan overleg, verzoening en 
voldoende procedures inzake stakingsaanzegging. Bovendien is beleidsmatig heel wat te 
realiseren aan de arbeidsomstandigheden zoals de overbevolking van de gevangenissen. 

 

3.2. Zieken- en Verzorgingstehuizen. 
Het betreft hier organisaties met zowel publiek als privaat karakter maar met publieke 
opdracht uiteraard: de bestaande regelingen met de zogenaamde “zondagsdienst” werken 
totnogtoe. Bij deze zondagsdienst worden er wel kanttekeningen gemaakt aan de kant van 
werkgeverszijde: volgens hen maakt een zondagsdienst, en zeker tijdens een langdurige 
staking, het moeilijk om “specialere” behandelingen zoals een nierdialyse of chemokuren te 
plannen.144 Maar algemeen kan wel gesteld worden dat de sociale vrede er relatief hoog is. 

 

 

 

                                                
144 “Verplegers staken op 30 april”, De Standaard, donderdag 17 april 2009. 
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3.3. Elektriciteit, Gas, Water 
Wettelijke regelingen bestaan in verband met minimumlevering van elektriciteit, gas en 
water aan de consument. Deze zijn in het leven geroepen naar aanleiding van 
wanbetalingsgevallen maar zouden evenzeer gelden ingeval van staking van het personeel 
van de betrokken (autonome) overheidsbedrijven of private bedrijven actief in de sector. 

Minimumleveringen impliceren minimale personeelsbezettting waar tot op heden geen 
regelingen zijn getroffen. Ik bepleit een uniform kader voor zowel de (autonome) 
overheidsbedrijven als de private ondernemingen teneinde de consument steeds van een 
minimum aan energie of water te kunnen voorzien en voor dringende herstellingen waarbij 
veiligheid een belangrijk aspect is.  

 

3.4. Openbaar vervoer 
Tot dusver zijn een aantal voorstellen gedaan en is de publieke opinie doorgaans voorstander 
voor een minimale dienstverlening in deze sector, maar concrete initiatieven zijn niet 
genomen bij gebrek aan consensus. In Frankrijk daarentegen is recent een minimumdienst 
van kracht die zich richt op de spitsuren. 

Het openbaar vervoer in België wordt geëxploiteerd door overheidsbedrijven op federaal 
niveau, namelijk Infrabel en de N.M.B.S., en op niveau van de gewesten, De Lijn, de T.E.C. 
en de M.I.V.B., die op hun beurt een aantal lijnen “verpachten” aan private bedrijven. Dit 
maakt uniforme regelgeving inzake minimumdienstverlening behoorlijk complex. 

Ervaringen met het buitenland leren overigens dat het organiseren van minimaal openbaar 
vervoer qua haalbaarheid kan stuiten op praktische – en veiligheidsbezwaren: de vraag stelt 
zich namelijk hoe hoog het percentage tewerkgestelde personeelsleden minstens moet zijn 
om de aan alle veiligheidsvoorschriften te voldoen. Als de helft of meer van het personeel 
noodzakelijk aanwezig moet zijn, is dan het stakingsrecht als dusdanig nog gevrijwaard? 
Ook stelt zich de vraag als het openbaar vervoer zich concentreert op de piekuren, voor 
hoeveel en welke reizigers dan het aanbod kan gelden, of met andere woorden hoe men het 
capaciteitsprobleem denkt op te lossen. 

Daarnaast bestaat de discussie over het feit of openbaar vervoer “de essentiële rechten en 
vrijheden” in het gedrang brengt: veel hangt mijn inziens af van de termijn en de wijze 
waarop het publiek geïnformeerd wordt over stakingsaanzeggingen waar alleszins een aantal 
regels dienen te worden opgesteld en in acht genomen. Bovendien moet worden gedacht aan 
schadeloosstelling van consumenten die omwille van een staking een dienst hebben moeten 
mislopen, die reeds betaald was (abonnementen bijvoorbeeld). Tenslotte zijn zogenaamde 
“wilde stakingen” alleszins uit den boze temeer het kan zijn dat consumenten een heenreis 
hebben aangevat zonder de zekerheid op een terugreis. In laatstgenoemde gevallen pleit ik 
voor een responsabilisering van de vakorganisaties en het personeel. 
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Ik ben van mening dat men het openbaar vervoer niet als een essentiële dienst kan 
beschouwen. Op Europees niveau wordt dit ook niet gedaan. Het is volgens mij dan ook 
opportuun om af te wachten wat de bevindingen in het buitenland zijn, onder meer in 
Frankrijk en Italië en of deze landen niet veroordeeld worden door het Europees Comité 
voor Sociale Rechten. Daarnaast is het anticiperen op verdere privatisering van het openbaar 
vervoer, zoals in het Verenigd Koninkrijk. 

 

3.5. Onderwijs 
Het onderwijs in België is ofwel door de overheid georganiseerd, ofwel door de overheid 
gesubsidieerd, met name het respectievelijk rijksonderwijs en het vrij onderwijs. Een aantal 
acties uit het verleden leerden ons dat de publieke opinie in deze verdeeld was en dat 
stemmen opgingen om minimaal in opvang te voorzien. Veel ouders zijn namelijk 
“tweeverdieners” en dus ingesteld op regulier kleuter-, lager- en middelbaar onderwijs. Er 
zijn ook meer en meer éénoudergezinnen waar wijzigende omstandigheden nog een grotere 
impact kunnen hebben. Buitenschoolse opvangmogelijkheden zijn schaars en voor 
noodsituaties soms onbestaand. Extra of laattijdig aangevraagd verlof behoort niet steeds tot 
de mogelijkheden.  

Daarom pleit ik ervoor de acties ver genoeg op voorhand aan te kondigen door middel van 
een stakingsaanzegging die minimum 2 weken of meer moet gebeuren voor de staking zodat 
men tijdig maatregelen kan nemen in verband met eventuele naschoolse 
opvangmogelijkheden. 
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4. Wetsvoorstel 

4.1. Toelichting 
Als laatste onderdeel van Deel 3: besluiten en voorstellen en tevens van deze verhandeling, 
wil ik een Wetsvoorstel over het stakingsrecht en minimale dienstverlening opmaken. Bij dit 
wetsvoorstel is het mijn bedoeling om een methodologisch kader te scheppen in verband met 
de minimale dienstverlening in een aantal “problematische” (voornamelijk publieke) 
sectoren. De basis van waaruit ik vertrek voor dit wetsvoorstel is de Wet van 19 augustus 
1948 in verband met de Prestaties van Algemeen Belang, die de minimale dienstverlening 
voor de private sector regelt. Daarnaast zal ik me ook baseren op het “Wetsvoorstel tot 
regeling van het stakingsrecht in de openbare sector”, ingediend bij de Senaat op 13 
november 2008 door Marc Verwilghen. Ik zal een aantal van deze voorstellen, waarover ik 
het eens ben, verwerken in mijn wetsvoorstel. Ten slotte heb ik me bij dit wetsvoorstel ook 
gericht op bepaalde regelingen betreffende de minimale dienstverlening van verschillende 
Europese landen, die mijn inziens positief zijn, zoals Italië, Zweden en Nederland. 

Dit wetsvoorstel beoogt de afweging van het stakingsrecht te maken tegenover een aantal 
andere fundamentele rechten van de burgers en met het algemeen belang: 

Het stakingsrecht voor werknemers, werd uitdrukkelijk erkend in de nationale en 
internationale rechtsbronnen. Staken is dus een grondrecht, maar dit betekent geenszins dat 
het stakingsrecht onbeperkt mag worden uitgeoefend, vandaar dat de wetgever het 
stakingsrecht van bepaalde actoren beperkt heeft. Zo geldt er bijvoorbeeld voor militairen en 
rechters een stakingsverbod. De wetgever heeft ook in de Wet Prestaties van Algemeen 
Belang van 1948 het aan de sociale partners opgelegd om te bepalen welke minimale 
dienstverlening in de private sector steeds gegarandeerd moet blijven. Maar deze wet heeft 
enkel betrekking op de private sector en een aantal technieken van de overheid om het 
stakingsrecht in de publieke sector te beperken, ontbraken een wettelijke grondslag. 

Er kan dus gesteld worden dat er een lacune in de publieke sector bestaat in tegenstelling tot 
de private sector waar een aantal minimale prestaties gelden die te allen tijde moeten 
verzekerd blijven, geldt in de publieke sector geen enkele beperking van het stakingsrecht 
(met uitzondering voor de vitale sectoren waarop een wettelijk stakingsverbod van kracht is, 
zoals de militairen). 

 

 

 

 

 

 



 83 

Het gaat hier om een minimale dienstverlening en dus een beperking van het stakingsrecht 
zodat mijn wetsvoorstel volledig in overeenstemming met artikel 31 van het Europees 
sociaal Handvest dient te zijn: dit artikel stelt dat beperkingen op het stakingsrecht slecht 
geoorloofd zijn indien deze: 

• Bij wet zijn voorgeschreven en 

• In een democratische samenleving noodzakelijk zijn  

• Voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen of voor de 
bescherming van de openbare orde, nationale veiligheid, volksgezondheid of de 
goede zeden. 145 

Naar analogie van de situatie in Zweden, zal ik in dit Wetsvoorstel trachten de verschillen 
met de private sector zo klein mogelijk te houden. In concreto probeer ik een parallellisme 
met de Wet van 19 augustus 1948 te bereiken: in principe moet het bepalen van het absolute 
minimum qua bezettingsgraad en aanbod in een essentiële dienst gebeuren door de 
werknemers- en werkgeversafgevaardigden en indien van toepassing de overheid. 146  

De belangrijkste krachtlijnen van dit wetsvoorstel zijn de volgende: 

1. De sectoren die onder het toepassingsgebied van dit wetsvoorstel vallen: 

De sectoren die onder het toepassingsgebied van dit wetsvoorstel vallen zijn de sectoren 
waar er essentiële diensten geleverd worden. Voor de definitie van hetgeen als essentiële 
diensten beschouwd worden, richt ik me tot hetgeen door de Internationale 
Arbeidsorganisatie en Zweden als essentiële dienst beschouwd wordt.  

Essentiële diensten zijn diensten waarvan de onderbreking risico’s voor het leven, de 
veiligheid of de gezondheid van personen veroorzaken of gevaarlijke situaties voor de 
gemeenschap creëren. 

Aan de hand van deze definitie is dit wetsvoorstel van toepassing op de volgende sectoren: 

• De energiesector (elektriciteit, gas, water)  

• De uitkeringsinstanties (Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, Vlaamse Dienst 
voor Beroepsopleiding en Arbeidsbemiddeling, de mutualiteiten, de syndicale 
organisaties, de Post) 

• Het gevangeniswezen  

• De controle van het luchtverkeer  

                                                

145 Confederation of Independent Trade Unions in Bulgaria (CITUB), Confederation of Labour “Podkrepa” 
and European Trade Union Confederation (CES) v. Bulgaria, Complaint n° 32/2005, Decision on the merits 
of 16 October 2006, § 24 

146 Wetsvoorstel tot regeling van het stakingsrecht in de publieke sector, ingediend door de heer MARC 
VERWILGHEN, Senaat, 2008. 
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• De telecommunicatie 

• De gezondheidssector (ziektehuizen, rusthuizen, verzorgingshuizen) 

Dit wetsvoorstel is dus niet van toepassing op sectoren als het onderwijs, openbaar vervoer, 
en de ophaling en verwerking van huisvuil aangezien deze niet als essentiële diensten 
beschouwd kunnen worden. 

2. Het bepalen van concrete procedurele regels in verband met de aanzegging, geldend voor 
alle sectoren: 

In dit wetsvoorstel wil ik een evenwicht proberen te vinden tussen het feit dat men niet 
meteen naar het stakingswapen mag grijpen alvorens er substantiële onderhandelingen 
gevoerd werden en het feit dat de verplichting van voorafgaande onderhandelingen geen 
zo’n verlammend effect hebben dat het stakingsrecht in feite aan banden gelegd wordt. Ik 
pleit hier dan ook voor een reeks onderhandelingsprocedures die gepast, snel en onpartijdig 
zijn. Daarom pleit ik ook in dit wetsvoorstel voor relatief korte termijnen tussen de 
verschillende procedurele eisen. 

In concreto wil ik de volgende procedurele vereisten doorvoeren in de sectoren die onder het 
toepassingsgebied van dit wetsvoorstel vallen, er kan met andere woorden maar gestaakt 
worden indien aan voorafgaande voorwaarden voldaan is: 

• Indien de onderhandelingen niet tot het gewenste resultaat geleid hebben, moeten de 
betrokken partijen opnieuw bij elkaar gebracht worden onder leiding van een sociaal 
bemiddelaar. Deze bemiddeling moet wel vlug na de mislukte onderhandelingen 
plaats vinden, daarom stel ik voor binnen een periode van 7 dagen. 

• Indien ook de bemiddeling geen resultaat opgeleverd heeft, moet men een 
afkoelingsperiode respecteren van 7 dagen vooraleer men zich kan wenden tot een 
geschreven stakingsaankondiging.  

• Deze stakingsaankondiging moet minimum 10 dagen voor de staking gebeurde 
vermoedelijke duur vermelden teneinde de dienst de mogelijkheid te voorzien om de 
nodige maatregelen te treffen en teneinde de gebruikers van de dienst tijdig te 
verwittigen.  

• Indien er uiteindelijk gestaakt wordt, moet er een garantie zijn dat de noodzakelijke 
taken van de dienst uitgevoerd worden.  

Hierbij moet opgemerkt worden dat tijdens elk stadium van deze procedurele eisen, de 
partijen kunnen beslissen terug naar het eerste stadium te gaan, namelijk dat van de 
onderhandelingen.  
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3. Het definiëren van de minimale dienstverlening:  

Essentiële diensten zijn die diensten waarvan de onderbreking risico’s voor het leven, de 
veiligheid of de gezondheid van personen veroorzaken of gevaarlijke situaties voor de 
gemeenschap creëren. De beperking van de stakingsvrijheid mag immers niet zo opgevat 
worden dat staken onmogelijk gemaakt wordt of dat de onderhandelingspositie van de 
potentiële stakers gehypothekeerd wordt. 

In deze diensten moet in geval van staking in een minimale dienstverlening voorzien 
worden:  

• Er moet getracht worden de “lopende zaken” af te werken. Zo moet het bijvoorbeeld 
mogelijk zijn indien men een ticket voor een heen- en terugreis bij de NMBS 
gekocht heeft om deze terugreis aan te vatten 

• Indien het niet mogelijk is om de lopende zaken af te werken, moet een reeds 
betaalde dienst of een reeds betaald goed terugbetaald worden. Indien men 
bijvoorbeeld een ticket reeds gekocht heeft voor de tram, moet dit bedrag 
terugbetaald worden. Bij dit principe van terugbetaling moet wel 
voorzorgsmaatregelen genomen worden teneinde misbruik te voorkomen. 

• Tenslotte moet de minimale bezettingsgraad en aanbod van de essentiële dienst 
bepaald worden door de vakbonden en de organen die de dienst verstrekken. Indien 
dat niet het geval zou zijn, dreigt de beoogde wettelijke regeling immers in conflict 
te komen met het internationaal recht.  

Hierbij is het ook belangrijk dat er een adviserende rol voorzien wordt voor de 
consumentengroepen of belangengroepen in het collectief overleg indien deze 
voorhanden zijn. 

Belangrijk is dat het niveau van de minimale dienstverlening bepaald wordt door de partijen 
die effectief dagelijks instaan voor de realisatie van de publieke dienst. Het gevolg hiervan is 
dat het niveau van de minimale dienstverlening kan variëren van dienst tot dienst naargelang 
de sector. Ik wil dan ook benadrukken dat in mijn wetsvoorstel er een onderscheid gemaakt 
wordt tussen enerzijds de algemene regelgeving, die van toepassing is op alle 
ondernemingen of organen uit de sector en anderzijds de concretere invulling sector per 
sector. Naar analogie van hetgeen de Internationale Arbeidsorganisatie bepaalt, kunnen de 
minimumprestaties in de sectoren die instaan voor essentiële diensten ook enkel opgelegd 
worden aan zij die werkelijk essentiële diensten leveren zoals bijvoorbeeld in de sector van 
de ziekenhuizen het verplegend personeel en de geneesheren. Dit kan echter niet opgelegd 
worden aan de conciërges of bewakingspersoneel van de ziekenhuizen.147 

 

                                                
147  COD, www.ilo.org., ilolex, CO87, 1997 (Canada). 
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De bepaling van het niveau van minimale dienstverlening na het sociaal overleg en de 
uitvoering ervan moet onder het toezicht van een onafhankelijke commissie gebeuren. Het is 
belangrijk dat dit orgaan onafhankelijk is, met ander woorden los van enige politieke druk. 
Deze Commissie heeft de volgende taken: het akkoord in verband met het niveau van de 
minimumdienstverlening moet aan de Commissie voorgelegd worden, die het niveau en 
uitoefening ervan evalueert. Daarnaast kan de Commissie een voorlopig akkoord voorstellen 
in geval er geen akkoord tussen de onderhandelende partijen gevonden kan worden. Ten 
slotte heeft deze Commissie ook de taak om eventuele conflicten te voorkomen.  

Deze minimumprestaties moeten steeds verzekerd zijn, op straffe van strafsancties. In 
overeenstemming met de situatie van Italië, wil ik in dit wetsvoorstel de sanctie laten 
variëren naar gelang van de actor, die de verplichting om de minimale prestaties uit te 
voeren, niet naleeft. Het lijkt mij het best dat de sancties bepaald worden in het sociaal 
overleg. In dit wetsvoorstel wil ik toch een aantal mogelijke sancties aanreiken: 

• Vakbonden die staken en de bovenvermelde eisen niet respecteren worden gestraft 
met pecuniaire sancties: het stopzetten van subsidies aan hun organisatie of de 
uitsluiting om deel te nemen collectieve onderhandelingen voor een bepaalde 
periode.  

• Werkgevers die niet meewerken aan het respecteren van de verplichtingen of die de 
dienst onmiddellijk na de staking heropstarten, worden onderworpen aan 
administratieve geldboetes.148 

Deze sancties worden opgelegd door de onafhankelijke Commissie. Dit alles uiteraard 
onverminderd het recht voor de overheid om de betrokken personeelsleden op te 
vorderen.149 

 

4.2. Aanbeveling 
Dit wetsvoorstel is integraal van toepassing op alle aangeduide sectoren voor zover deze niet 
in strijd zijn met de bestaande wetgeving hieromtrent. Voor de uitwerking van dit 
wetsvoorstel, beveel ik echter een nieuwe studie aan aangezien dit buiten het bestek van 
mijn verhandeling valt. Ik hoop dan ook met het aangebrachte referentiekader de basis te 
leggen voor een later wetsvoorstel in verband met de minimale dienstverlening. 

 

 

                                                
148  RIGAUX, M., DORSSEMONT, F., “Vitale behoeften, essentiële diensten, minimumprestaties en 

stakingsrecht”, 2003, Intersentia, Antwerpen-Groningen, 168-169. 

149  Wetsvoorstel tot regeling van het stakingsrecht in de publieke sector, ingediend door de heer MARC 
VERWILGHEN, Senaat, 2008. 
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BIJLAGEN 

Bijlage 1: Wet van 19 augustus 1948 betreffende de prestaties van 
algemeen belang in vredestijd 
 
Deze wet werd gewijzigd bij W. 10 juni 1963 (B.S., 2 juli 1963) en bij K.B. 1 maart 1971 (B.S., 11 maart 
1971), Programmawet 22 december 1989 (B.S., 30 december 1989)  
 
Artikel 1. (De paritaire comités bedoeld bij de wet van 5 december 1968 betreffende de 
collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités) moeten voor de ondernemingen 
die onder hun respectievelijke bevoegdheid vallen, de maatregelen, prestaties of diensten 
bepalen en afbakenen, die moeten verzekerd worden in geval van collectieve en vrijwillige 
stopzetting van de arbeid, of in geval van collectieve afdanking van het personeel, ten einde 
het hoofd te bieden aan zekere vitale behoeften, sommige dringende werken uit te voeren 
aan de machines of aan het materiaal, sommige taken te volbrengen die geboden zijn door 
een geval van overmacht of een onvoorziene noodzakelijkheid. (De paritaire comités zijn er 
eveneens toe gehouden deze vitale behoeften te bepalen). De coordinatie van de bepalingen 
voorgesteld door de paritaire comités wordt verzekerd door de (Minister van Tewerkstelling 
en Arbeid), na raadpleging van de (Nationale Arbeidsraad).  
 
Art. 2. (De eventueel gecoordineerde beslissingen van de paritaire comités kunnen door de 
Koning algemeen verbindend verklaard worden op voordracht van de Minister van 
Tewerkstelling en Arbeid). In afwijking (van artikel 47 van de wet van 5 december 1968 
betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités), en voor het in het 
artikel 1 voorziene voorwerp kan wettelijke kracht gegeven worden aan de resoluties die ten 
minste 75 procent der stemmen door ieder der partijen uitgebracht in paritaire commissie, 
behaalden.  
 
Art. 2bis. 
§1. Wanneer een paritair comité de bij artikel 1 bedoelde beslissingen niet heeft genomen, 
kan het, zo het nodig blijkt, door de Minister van Tewerkstelling en Arbeid worden verzocht 
de vitale behoeften te bepalen alsmede de maatregelen, prestaties en diensten welke moeten 
verzekerd worden. Indien het paritair comité zulks niet bepaald heeft binnen zes maanden na 
het verzoek daartoe door de Minister van Tewerkstelling en Arbeid tot het Comité gericht, 
hetzij omdat het verwaarloosd heeft een beslissing te nemen, hetzij omdat het Comité het 
door artikel 2 vereist quorum niet heeft kunnen bereiken om een beslissing te nemen, bepaalt 
de Koning zelf de vitale behoeften, evenals de te verzekeren maatregelen, prestaties of 
diensten. Ingeval er geen paritair comité (...) bestaat, bepaalt de Koning zelf de vitale 
behoeften alsmede de te verzekeren maatregelen, prestaties of diensten. 
§2. De Koning oefent de hem door dit artikel toevertrouwde macht uit na advies van de 
Nationale Arbeidsraad en bij een in Ministerraad overlegd gemotiveerd besluit. 
§3. De beslissingen van de paritaire comités en de koninklijke besluiten die zijn genomen 
vóór de inwerkingtreding van deze bepaling, waarbij zijn vastgesteld de vitale behoeften en 
de in artikel 1 bepaalde maatregelen, prestaties en diensten in één der takken van het 
bedrijfsleven welke zijn bedoeld in de voornoemde besluitwet van 9 juni 1945, blijven van 
kracht. 
 
Art. 3. In het kader van de opdracht die hen wordt gegeven door de huidige wet (...) 
(kunnen) de paritaire commissies zekere leden in beperkt comité (afvaardigen), ten einde de 
toepassing op een tak der industrie, op een groep ondernemingen of eventueel op een 
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onderneming, te verzekeren van de maatregelen die bindende kracht bekomen hebben. 
(Deze beperkte comités zullen bestaan uit een gelijk aantal werkgevers en werknemers, 
bijgestaan door een afgevaardigde van de Minister van Tewerkstelling en Arbeid.Bij gebrek 
aan akkoord tussen de werkgevers en de werknemers is het beperkt comité gemachtigd de 
personen aan te wijzen die, in de ondernemingen te werk gesteld, onmisbaar zijn om de bij 
artikelen 1 en 2bis bedoelde prestaties te verrichten. Zo het beperkt comité niet is 
samengesteld of die personen niet heeft aangewezen, worden deze laatsten door de Minister 
van Tewerkstelling en Arbeid of door de Minister van Economische Zaken en Energie of 
door hun afgevaardigden onder de in lid 3 bepaalde voorwaarden aangewezen en 
opgeroepen. Nochtans, wanneer er werknemers in de betrokken onderneming of in een 
sectie van de betrokken onderneming aan het werk zijn, is het de werkgever die ertoe 
gehouden is met deze werknemers de in uitvoering van de artikelen 1 en 2bis bepaalde 
prestaties te verzekeren).  
 
Art. 4. (De bedrijfsleiders of hun aangestelden) moeten aan de paritaire commissies en aan 
hun afgevaardigden, alle nodige inlichtingen verstrekken voor het voorbereiden van, het 
uitvoeren van, en de controle op de krachtens de wet te treffen maatregelen. De verkregen 
inlichtingen zijn vertrouwelijk en mogen slechts tot de bij deze wet beoogde doeleinden 
gebruikt of medegedeeld worden. 
 
Art. 5. (...) 
 
Art. 6. De uitvoering van de prestaties voortvloeiende uit deze wet wijzigen, noch de natuur, 
noch de voorwaarden van het contract waardoor de werkgever en de belanghebbende 
werknemer verbonden zijn. Alle sociale wetten blijven op hen toepasselijk.Met uitzondering 
van een toelating verstrekt door (het beperkt comité of, bij ontstentenis ervan, door de 
Minister van Tewerkstelling en Arbeid of zijn afgevaardigde), mogen de lopende contracten 
niet opgezegd worden en de opzegtermijnen worden geschorst gedurende de duur der 
prestaties. Deze laatste geven als dusdanig geen enkel recht op vergoeding ten laste van de 
Staat. 
 
Art. 7. Onverminderd de bevoegdheden van de officieren van gerechtelijke politie, houden 
de door de Koning aangewezen ambtenaren toezicht op de naleving van deze wet, de 
uitvoeringsbesluiten ervan en van de beslissingen welke door de paritaire comités ter 
uitvoering van deze wet zijn genomen. 
Deze ambtenaren oefenen dit toezicht uit overeenkomstig de bepalingen van de wet van 16 
november 1972 betreffende de arbeidsinspectie. 
 
Art. 7bis. De bepalingen van (de artikelen 56 tot 61 van de wet van 5 december 1968 
betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités), zijn naar gelang 
van het geval van toepassing op:  
1° de personen die zullen geweigerd hebben de krachtens de artikelen 1, 2, 2bis en 3 in 
werking te stellen maatregelen, prestaties of diensten uit te voeren of te doen uitvoeren; 
2° de personen die de bij artikel 4 voorgeschreven inlichtingen moeten verstrekken en die, 
hetzij geweigerd zullen hebben ze te verstrekken, hetzij vrijwillig onjuiste inlichtingen 
zullen verstrekt of onjuiste verklaringen zullen afgelegd hebben; 
3° de personen die het toezicht waarin artikel 7 van deze wet voorziet, belemmerd zullen 
hebben. 
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Art. 8.  
Alinea 3 van het artikel 76 der samengeordende wetten op de koolmijnen, de mijnen en de 
steengroeven, samengeordend door het koninklijk besluit van 13 september 1919, wordt als 
volgt gewijzigd: 
(…) 
De eerste alinea van het artikel 2 van het koninklijk besluit van 5 mei 1919, houdende 
algemeen politiereglement in de koolmijnen, mijnen en steengroeven, gewijzigd door de 
koninklijke besluiten van 15 januari 1924, 25 februari en 14 mei 1934, wordt gewijzigd als 
volgt: 
(…) 
 
Art. 9. Deze wet treedt in werking de dag waarop zij in het Belgisch Staatsblad is 
bekendgemaakt. Op dezelfde dag houden op van kracht te zijn, de besluitwet van 12 april 
1945, aangevuld en gewijzigd door deze van 21 mei 1945, betreffende de verplichte 
inschrijving met het oog op de tewerkstelling en betreffende de burgerlijke mobilisatie van 
personen en ondernemingen, alsmede de besluitwet van 12 november 1946, tot invoering 
van strafmaatregelen tegen werkgevers die arbeiders van de burgerlijk gemobiliseerde 
steenkolenmijnen te werk stellen. 
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Bijlage 2: Koninklijk besluit van 27 juli 1950 houdende bepaling van de te 
bevredigen levensbehoeften voor de uitvoering van de wet van 19 augustus 
1948 betreffende de prestaties van algemeen belang in vredestijd. 
 

Artikel 1.  

Onverminderd de bepalingen: 

1° Van het besluit van de Regent van 29 januari 1949, houdende reglementering van de 
voortbrenging, der verdeling en het verbruik van de electrische energie in geval van tekort 
aan vermogen en/of electrische energie, tengevolge van sociale geschillen; 

2° Van het besluit van de Regent van 29 januari 1949 houdende reglementering van de 
voortbrenging, de verdeling en het verbruik van het gas in geval van tekort ten gevolge van 
sociale geschillen, worden namelijk voor uitvoering van de wet van 19 augustus 1948, 
betreffende de prestaties van algemeen belang in vredestijd, aangezien als levensbehoeften: 
1. Betreffende de economische sector:  
a) De nodige bewaringsmaatregelen om de beschadiging van het nijverheidsmaterieel of het 
verlies van grondstoffen of producten te vermijden;  
b) De werking van de continubedrijven en -installaties waarvan de stilstand, beschadiging 
van het materieel of een verlies van grondstoffen of producten zou veroorzaken, maar 
uitsluitend in de nodige mate om beschadiging van het materieel of dit verlies van 
grondstoffen of producten te vermijden; (de controle voorgeschreven door de wetgeving en 
de reglementering inzake mijnen, groeven en graverijen  
c) De werking:van de meelfabrieken, broodbakkerijen, gistfabrieken; (van de 
margerinefabrieken, de zuivelfabrieken en ondernemingen welke kroonstoppen vervaardigen 
om flessen melk en flessen spuitwater van een capsule te voorzien); van de slachthuizen en 
vilderijen;van de suikerraffinaderijen;van de koelinrichtingen;van de blekerijen;van de 
laboratoria voor de vervaardiging van sera en entstoffen;  
d) De voortbrenging en de verdeling van samengeperst gas;  
e) De uitdelving, de lading en de verzending van kolen in de kolenmijnen, in de mate waarin 
deze uitdelving, lading en verzending nodig zijn om de andere levensbehoeften te 
verzekeren van het land;  
f) De werking van de cokesfabrieken in de mate waarin het nodig is om de andere 
levensbehoeften van het land te verzekeren;  
g) De verdeling van vloeiende brandstoffen;  
h) De werking van de herstellingswerkplaatsen van de Nationale Maatschappij van 
Belgische Spoorwegen en van de Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen;  
i) De voortbrenging en de verdeling van dagbladpapier alsmede het drukken van dagbladen. 
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2. Betreffende de sector "Verkeerswezen": 
A. Zeewezen:  
a) Ontlading van schepen welke de nodige koopwaren vervoeren om de andere 
levensbehoeften van het land te verzekeren;  
b) Onderhoud van de Belgische schepen aan de kade.  
B. Landvervoer:  
a) Het vervoer van de nodige grondstoffen om de andere levensbehoeften van het land te 
verzekeren (voedingswaren, brandstoffen, enz.);  
b) Het vervoer van de nodige arbeiders voor de ondernemingen die de andere 
levensbehoeften van het land moeten verzekeren; 
c) Het onderhoud van de vaste installaties en van het rollend materieel.  
C. Luchtvervoer:  
a) Het onderhoud van de vliegtuigen aan de grond;  
b) De exploitatie van de radio-electrische installaties voor de internationale lijnen 
D. (BELGACOM):  

De exploitatie van de centrales en verkeerswegen binnen de nodige perken om de andere 
levensbehoeften van het land te verzekeren. 
E. Posterijen: 
a) Het vervoer en de verdeling van de briefwisseling; 
b) De bewaking van effecten en waarden; 
c) De werking van de dienst der postchecks.F. Belgisch Nationaal Instituut voor Radio-
Omroep: 

De werking van de nationale uitzendingen en werelduitzendingen. 
3. Betreffende de sector "Openbare Werken": 
a) De handhaving van de scheepvaart; 
b) De nodige ontruiming van rivier- en kanaalwater om het waterpeil van de kanaalvakken te 
handhaven en de oevergronden voor overstromingen te behoeden; 
c) De werking van sluizen, stuwdammen en beweeglijke bruggen. 
4. Betreffende de sector "Volksgezondheid": 
a) De werking van de diensten voor watervoorziening; 
b) De verstrekking van medische en pharmaceutische zorgen; 
c) Het vervoer van gewonden en zieken; 
d) De werking van hospitalen, klinieken, kraamvrouweninrichtingen, sanatoria, preventoria, 
instellingen voor geesteszieken, kribben en zuigelingeninrichtingen; 
e) De werking van de regerings- en plaatselijke diensten welke over de voorbehouding van 
besmettelijke zieken waken; 
f) (de ontruiming en de vernietiging door om het even welk procédé van kraakvuil in de 
agglomeraties, van afval in de slachthuizen en in de bedrijven waar de hygiëne dezelfde 
maatregelen vereist.)  

 

5. Betreffende de financiële sector voor zover hij niet onder de bevoegdheid van het Paritair 
Comité voor banken valt: 
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a) De werking van 's Rijkskas; 
b) De werking van het Belgisch-Luxemburgs Instituut voor de Wissel; 
c) De werking van de Rentenmarkt; 
d) De werking van de Markt van het daggeld; 
e) De werking van de Wisselmarkt; 
f) De verrichtingen die nodig zijn om de aanbieding ter betaling, de incassering en het 
protesteren te verzekeren van de handelseffecten die op vervaldag gekomen zijn; 
g) de documentaire kredietverrichtingen.Bij gebrek aan overeenkomst tussen de werkgevers 
en de betrokken werknemers, zullen de personen die belast worden met de uitvoering van 
deze prestaties aangeduid worden door een commissie ad hoc, die samengesteld is uit 
vertegenwoordigers van de representatieve werknemersorganisaties en van 
vertegenwoordigers van de werkgevers die worden aangeduid door de Minister van 
Financiën. Bedoelde commissie zal worden voorgezeten door een ambtenaar, die door de 
Minister van Tewerkstelling en Arbeid wordt aangeduid. Indien de commissie niet is 
samengesteld of indien ze bedoelde personen niet heeft aangewezen, worden die aangeduid 
door de Minister van Tewerkstelling en Arbeid handelend op verzoek van de Minister van 
Financiën.)  

Art. 2. Onze Minister van Arbeid en Sociale Voorzorg is belast met de uitvoering van dit 
besluit. 

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op de dag van zijn publikatie in het "Belgisch 
Staatsblad". 
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