
Stakingsrecht: de puntjes op de i 
 

Met dit document willen de werkgeversorganisaties een aantal verduidelijkingen geven omtrent de uitoefening van het 

stakingsrecht. Daarmee bieden zij een antwoord op een reeks veel gestelde vragen en willen zij een aantal hardnekkige 

misverstanden de wereld uit helpen.. 

Dit document is gebaseerd op de huidige rechtspraak inzake de uitoefening en afbakening van het stakingsrecht en stoelt op 

een belangrijke basis(voor)waarde: respect voor de wet, de democratie en de rechtstraat, respect voor cao’s en 

engagementen, respect voor personen en goederen. 

 

1. Wat is een staking? 
Een staking is de collectieve actie die bestaat uit het overlegd en tijdelijk neerleggen van het werk door een groep 

werknemers als drukkingsmiddel om hun sociale, economische of syndicale belangen te promoten en te verdedigen. 

2. Is een staking de enige manier om een collectief conflict op te lossen? 
Neen. Bij een collectief conflict verdienen dialoog en sociaal overleg altijd de voorkeur, in alle fases en met alle betrokken 

partijen. De werknemers mogen dus enkel als “ultiem wapen” naar de staking grijpen, niet zolang het overleg loopt. Als een 

staking werd afgekondigd en de dialoog geen oplossing biedt, kan men eventueel andere middelen inzetten om het conflict 

of de ongewenste gevolgen ervan te beëindigen. 

3. Is het stakingsrecht in ons land onbeperkt? 

Neen, het stakingsrecht is geen absoluut noch een prioritair recht. Collectieve arbeidsovereenkomsten bepalen de 

voorwaarden voor het afkondigen van een reguliere staking. Bovendien wordt het stakingsrecht beperkt door de uitoefening 

van de andere subjectieve rechten, zoals het vrije verkeer van personen, het eigendomsrecht, het recht om te werken en de 

vrijheid om niet te staken. Men mag dan ook geen dwang of geweld uitoefenen op anderen, noch mensen intimideren. Deze 

algemene beginselen zijn op internationaal niveau vastgelegd. 

4. Wat is een wilde staking? 

Dit is een staking die de stakers organiseren zonder de regels na te leven die de vakbonden in een collectieve 

arbeidsovereenkomst hebben ondertekend. Deze door de vakbonden ondertekende cao’s bevatten een verplichting om eerst 

een verzoeningsvergadering te vragen en om termijnen te respecteren, naast de vereiste om een staking steeds op de 

geëigende manier (wijze waarop, procedure, modaliteiten) aan te kondigen. Leven de stakers dat niet na, dan spreken we 

van een wilde staking, of zachter uitgedrukt, een spontane staking.  

5. Zijn stakingen tegen een regering toegelaten? 

Stakingen tegen een regering of politieke meerderheid zijn niet gedekt door internationale noch nationale bronnen. Maar 

indien de maatregelen genomen door een regering betrekking hebben op professionele of socio-economische belangen, en 

de erkende syndicale organisaties besloten hebben om over te gaan tot een manifestatie of een actie, kan men van een 

staking spreken. Zeker in deze gevallen, moet de impact van het aantal stakingen en hun gevolgen voor de arbeidsorganisatie 

in de bedrijven beperkt worden. Ook de nadelige gevolgen voor het cliënteel en de leveranciers moeten verminderd worden.  

6. Een stakerspost, kan dat? 

Stakers mogen posten, maar geweld en intimidatie zijn altijd verboden. Het internationaal recht is hierover zeer duidelijk, in 

het bijzonder de uitspraken van het Europees Comité voor Sociale Rechten in Straatsburg (Raad van Europa) en deze van het 

Comité voor Vrijheid van Vereniging (ILO). De stakers mogen proberen om de werkwilligen te informeren en te overtuigen, 

maar ze mogen hen niet verhinderen om aan het werk te gaan. Onze opeenvolgende ministers van Werk hebben dit herhaald 

in het Parlement. 

7. De openbare weg versperren, kan dat? 

Niemand mag de openbare weg versperren, ook niet de vakbonden of de stakers. Deze laatsten zijn verplicht om tijdens hun 

acties de regels van de rechtsstaat te respecteren. Hier geldt het algemeen rechtsbeginsel dat iedereen zich vrij mag bewegen 

op de openbare weg. Wie dit verhindert, riskeert een boete of een gevangenisstraf.  



8. Wie is verantwoordelijk voor het garanderen van het vrije verkeer op de openbare weg?  

Op het terrein is het de taak van de politie om, onder het gezag van de burgemeester, de handhaving van de openbare orde 

te garanderen, met inbegrip van het voorkomen van overtredingen, de bescherming van personen en goederen, alsook het 

verlenen van bijstand aan iedereen die in gevaar verkeert. Als dat absoluut noodzakelijk is, zal de werkgever een beroep 

kunnen doen op de rechtbank om de vrije toegang tot de onderneming te waarborgen. 

9. Kunnen stakers schade veroorzaken bij klanten en leveranciers van de werkgever? 

Een staking kan een zekere impact kennen of desgevallend een zekere schade met zich meebrengen. Die impact of schade 

mag echter niet onevenredig zijn met de inzet (aanleiding) van de staking. Dit probleem doet zich ook voor bij stakingen bij 

het openbaar vervoer. De klanten/gebruikers en andere werkgevers ondervinden hierdoor hinder/schade, terwijl zij met dit 

collectief conflict niets te maken hebben.  

10. Mag de werkgever tijdens een staking uitzend- of tijdelijk personeel in dienst nemen? 

De werkgever mag een staking niet ‘breken’ door een beroep te doen op externe werknemers om de stakers te vervangen. 

De situatie moet echter voor ieder geval afzonderlijk door de werkgever in samenspraak met zijn uitzendkantoor worden 

beoordeeld. Ingeval de activiteit volledig wordt stilgelegd, zal het uitzendbureau zijn uitzendkrachten meestal terugroepen. 

Uiterst voorzichtigheid is hier geboden, gelet op de strikte interpretatie van de reglementering door de vakbonden. 

11. Kan een rechter een staking verbieden? 

In België kan dat vooralsnog niet. De rechter kan wel tussenkomen om een stakerspost te verbieden die de toegang tot een 

onderneming of de openbare weg verspert. Deze opheffing van een versperrende stakerspost belemmert de normale 

uitoefening van het stakingsrecht niet. De pers verwart heel dikwijls het verbieden van een versperrende stakerspost met 

het verbieden van een staking.  

12. Aan welke voorwaarden zou een stakingsaanzegging moeten voldoen? 

In de optiek van het wederzijds respect zou een stakingsaanzegging minstens aan de volgende voorwaarden moeten voldoen: 

1. De aanzeggingstermijn respecteren. 

2. De plaats, de dag en de exacte tijd van de acties aankondigen. 

3. Aangeven voor welke werknemerscategorieën de stakingsaanzegging geldt. 

4. De aard en de omvang van de vakbondsactie aangeven. 

5. Een specifieke, duidelijk uitgedrukte eis tot voorwerp hebben (d.i. de concrete aanleiding weergeven). 

Deze elementen dragen bij tot meer rechtszekerheid en tot meer respect via een betere informatie van eenieder. 

13. Mag de werkgever staken? 

Het Europees Sociaal Handvest kent de werkgever het recht toe om een lock-out te organiseren. Dit houdt in dat hij de 

werknemers kan verhinderen om de overeengekomen arbeid te verrichten en dat hij bijgevolg de voor hem uit de 

arbeidsovereenkomst voortvloeiende verbintenis tot tewerkstelling niet uitvoert. Omdat de werknemer in geval van een 

lock-out geen arbeid verricht, is ook geen loon verschuldigd. 

14. Kan het personeel opgeroepen worden voor vergaderingen ter voorbereiding van de 

staking? 

Het recht om te staken impliceert niet het afwezig zijn om deel te nemen aan een vergadering ter voorbereiding van een 

staking. Enkel met instemming van de werkgever en zonder de organisatie van het werk te verstoren mogen de vakbonden 

tijdens de werkuren een informatievergadering voor de werknemers organiseren. De sociale partners moeten daartoe cao 

nr. 5, die ze zelf hebben ondertekend, op dat vlak ook naleven! 

Bij een collectief conflict verdienen dialoog en sociaal overleg, in alle fasen en met alle betrokken partijen, steeds de 

voorkeur. Enkel wanneer dit geen oplossing brengt, kan men eventueel andere middelen inzetten om het conflict of de 

ongewenste gevolgen ervan te beëindigen 


