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Solidariteit met de werknemers in strijd 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Golven van herstructureringen en ontslagen in de handelssector, aanvallen op het federale 
ambtenarenstatuut, onrechtvaardige en antisociale hervorming van ons pensioensysteem, 
verslechtering van de arbeidsvoorwaarden ten gevolge van de invoering van flexi-jobs, jacht op 
zieke werknemers…: het Belgische sociale klimaat is er de laatste jaren sterk op achteruit 
gegaan, wat vakbondsverzet en sociale strijd aanwakkert.  
 
ABVV Brussel spreekt zijn solidariteit met uit :  
 

 de werknemers-neemsters van Carrefour, Mestdagh en Lidl, in hun strijd tegen de 
ontslagen en de verslechtering van de arbeidsvoorwaarden in de distributiesector; 

 de Brussels Airlines-werknemers vechten voor een salarisverhoging en een betere 
balans tussen privé- en beroepsleven; 

 de werknemers-neemsters van Deliveroo, die vechten voor de erkenning van hun statuut 
van werknemer en het verkrijgen van een rechtvaardig minimaal uurloon; 

 de federale ambtenaren, in hun strijd tegen de verslechtering van het statuut van het 
openbare ambt; 

 de werknemers-neemsters van de taxisector, in hun strijd tegen de Uberisatie van de 
sector; 

 de werknemers-neemsters van de openbare en privésectoren die actie voeren voor het 
recht op rechtvaardige en waardige pensioenen; 

 en meer in het algemeen, al onze delegees die dagelijks strijd voeren in hun onderneming 
om het welzijn en de arbeidsvoorwaarden van hun collega's te verbeteren. 

 
ABVV-Brussel wil in het bijzonder de frontale aanvallen tegen de openbare diensten door de 
regering-Michel sedert het begin van de legislatuur aan de kaak stellen. Deze aanvallen brengen 
de essentiële rol van de openbare diensten in een democratische samenleving fundamenteel in 
gevaar. 
  
Behalve in de pensioenhervorming en het dossier van de zware beroepen, komen deze 
aanvallen als volgt tot uiting : 
 

 de afschaffing van de mogelijkheden van statutaire benoeming, wat de onafhankelijkheid 
van het openbare ambt in gevaar brengt en de deur opent voor willekeur en cliëntelisme; 
door het ambtenarenstatuut af te schaffen om enkel nog contractuelen aan te werven 
wordt de volledige overheidsdienst ontmanteld!; 

 de invoering van uitzendwerk in het openbare ambt, wat een stap verder betekent op weg 
naar de afbraak van de overheidsdiensten. Om dit gevaar te illustreren, helpen we eraan 
herinneren dat ambtenaren gebonden zijn aan strikte regels inzake vertrouwelijkheid. Zijn 
wij, burgers, bereid te aanvaarden dat een interimwerker belangrijke en vertrouwelijke 
gegevens moet behandelen zoals onze belastinggegevens of ons medisch dossier?  

 de herziening van het reglementaire kader van het personeelsstatuut van het federaal 
openbaar ambt (project Codex), die de minister van het openbare ambt wil gebruiken om 
besparingen door te voeren en het openbare ambt aan te vallen (minder mogelijkheden 
om privé- en beroepsleven te verzoenen, evaluaties met als het enig doel sancties 
geven...).  

 
Tegenover deze aanvallen is het voor alle werknemers van fundamenteel belang een breed 
verdedigingsfront op te starten om de openbare diensten te heroveren en de ambtenaren te 
steunen in hun strijd voor het behoud van een sterke openbare dienstverlening.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Voor de verdediging van onze syndicale vrijheden 
  
Geconfronteerd met de opgang van sociale woede en sociale conflicten die eruit voortvloeien, 
hebben bepaalde beleidsmakers en de media de kwalijke gewoonte om tot elke prijs de 
vakbondsacties en het stakingsrecht in vraag te stellen.  
Aanvallen op onze vakbondsvrijheden zijn inderdaad toegenomen: juridisering van sociale 
conflicten, boetes, wetgeving en wetsvoorstel ten voordele van minimumdienst, de idee om 
belastingen en socialezekerheidsbijdragen te heffen op vakbondspremies en 
stakingsvergoeding, perscampagnes tegen de vakbonden...  
 
Momenteel worden verschillende ABVV-militanten strafrechtelijk vervolgd voor "kwaadwillige 
belemmering van het verkeer" voor de organisatie van wegversperringen tijdens stakingen (de 
voorzitter van ABVV-Antwerpen en een militant moeten voor het gerecht verschijnen voor een 
actie naar aanleiding van een interprofessionele staking, die geen andere impact had dan de 
economische blokkering van de bedrijven van de Haven van Antwerpen; en 16 militanten 
waaronder de algemeen secretaris van het Waalse FGTB werden in eerste instantie 
doorverwezen naar de correctionele rechtbank voor een versperring georganiseerd in oktober 
2015...).  
 
Het ABVV van Brussel klaagt de juridisering van sociale acties aan. Er wordt aan herinnerd dat 
het stakingsrecht en het uitvloeisel daarvan, het stakingspiket, fundamentele rechten zijn. Het 
recht om te betogen, ook op de openbare weg, is een ander fundamenteel recht, erkend door 
het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden.  
Deze rechten, die essentieel zijn in een rechtstaat, moeten op hetzelfde niveau beschouwd 
worden als het algemeen kiesrecht, het recht op vereniging, de vrijheid van meningsuiting en de 
persvrijheid. Dit in vraag stellen is ook het volledige democratische systeem in gevaar brengen!  
 
Wij veroordelen ten slotte stellig de abusieve ontslagen van vakbondsafgevaardigden in 
ondernemingen. We kunnen niet toestaan dat vakbondsafgevaardigden worden ontslagen 
vanwege hun vakbondsactiviteiten enkel en alleen omdat ze werken aan het verbeteren van het 
welzijn van hun collega's (denk maar aan het recente geval van Laurent, hoofddelegee van 
ABVV-Horval bij VANDEMOORTELE, ontslagen met als enige motief zijn 
vakbondsactiviteiten....).  
 


