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Geachte burgemeester, geachte schepenen 
 
 
Zoals u weet hebben het ABVV, ACLVB en ACV voor komende 13 februari een staking aangekondigd. Mogen 
wij u naar aanleiding hiervan uw aandacht vragen voor onze volgende bekommernis? 
 
Bij eerdere stakingen werden door stakers openbare wegen en toegangen tot bedrijven en 
bedrijventerreinen geblokkeerd. Deze acties waren niet alleen onwettelijk, ze zorgden ook voor heel wat 
economische schade en voor onveilige situaties op de weg. Dit zou zich komende woensdag kunnen 
herhalen. 
 
Als werkgeversorganisatie willen wij geenszins afbreuk doen aan het recht op staken. Wij vragen wel om 
het recht op werken te vrijwaren. Daarom willen wij er bij u op aandringen dat u binnen uw gemeente of 
stad de nodige prioriteiten stelt opdat de ordediensten de vrije toegang over de weg en de toegang tot 
bedrijventerreinen blijven verzekeren. Voor heel wat bedrijven is het immers enorm belangrijk dat hun 
werkwillige medewerkers ook effectief hun recht op werken kunnen uitoefenen en dat klanten en 
leveranciers tot bij het bedrijf geraken. Van onze kant bezorgen wij onze leden-ondernemingen de nodige 
informatie met betrekking tot het recht op staken en het recht op werken. De dag zelf staan wij maximaal 
ter beschikking voor eventuele vragen.  
 
Mogen wij daarom van u vragen dat, wanneer de situatie zich voordoet en rekening houdende met het 
principe van het stakingsrecht, u artikel 135§2 van de Nieuwe Gemeentewet mee in overweging neemt bij 
uw besluitvorming? Wij vragen dus dat u, indien nodig, de lokale politie de opdracht geeft om op te treden 
tegen stakers die fysiek deze vrije toegang tot bedrijven en bedrijventerreinen belemmeren en dat u de 
openbare orde en de veiligheid op de openbare weg waarborgt. 
 
Rekenend op uw medewerking, verblijven wij. 
 
 
Met vriendelijke groet 
 
 
 
Kris Claes      Johann Leten 
Directeur belangenbehartiging    Gedelegeerd bestuurder 
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