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Open brief aan de Oost-Vlaamse burgemeesters 
 
Geachte burgemeester 
  
Zoals bekend, hebben de vakbonden in gemeenschappelijk front een staking aangekondigd voor 
13 februari 2019. 
  
Naar aanleiding van deze stakingsaanzegging willen wij uw aandacht vragen voor een sterke 
bekommernis. 
  
Op de bewuste actiedag zullen sommige werknemers gebruik maken van hun recht op staken. 
Heel wat medewerkers van onze ondernemingen drukken echter de wens uit om op 13 februari te 
werken, en dus niet te staken.  
We respecteren het stakingsrecht, maar kunnen niet aanvaarden dat niet-stakende 
werknemers het recht wordt ontzegd op vrije toegang  tot het bedrijf.  
Hetzelfde geldt voor klanten en leveranciers die niet wensen deel te nemen aan stakingen.  
Tegenover het democratisch recht op staken staat immers een evenwaardig recht op werken. 
Werkwilligen moeten effectief het recht op werken kunnen uitoefenen.  
   
In het vooruitzicht van de acties op 13 februari willen wij u met aandrang verzoeken de nodige 
maatregelen te nemen om beide rechten (recht op staking en recht op werken) op het openbaar 
domein te vrijwaren, in toepassing van artikel 135, §2, van de Nieuwe Gemeentewet: 
 
§. 2. De gemeenten hebben ook tot taak het voorzien, ten behoeve van de inwoners, in een goede politie, 
met name over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op openbare wegen en plaatsen 
en in openbare gebouwen. 
  
Concreet betekent dit dat wij vragen dat de lokale politie optreedt tegen actievoerders die de vrije 
toegang tot bedrijven en bedrijventerreinen zouden belemmeren en dat u de veiligheid waarborgt 
op de openbare weg. 
  
Omdat praten beter rendeert dan staken houden wij ons steeds ter beschikking voor overleg. 
Indien u hierover verder met ons wil overleggen, aarzel niet om ons te contacteren. 
  
Namens Voka – Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen 
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Gedelegeerd bestuurder 
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