
 

ACTUALITEITSMOTIE OVER SYNDICALE VRIJHEDEN  
 

De syndicale vrijheden worden regelmatig aangevallen en bedreigd. Dit verontrust ons enorm en elke 
organisatie en burger die enigszins belang hecht aan de democratische waarden zou zich ook zorgen 
moeten maken. De aanval op de syndicale vrijheden in het algemeen en het stakingsrecht in het 
bijzonder, fnuikt immers onze fundamentele vrijheden. 

De syndicale vrijheden worden op verschillende manieren aangevallen: eenzijdige aanpassing van het 
juridisch statuut van de werknemers in de overheidsdiensten, pogingen om de vakbonden een vorm 
van rechtspersoonlijkheid op te dringen en beperking van het stakingsrecht via de invoering van een 
minimumdienstverlening. Het feit dat steeds meer vakbondsafgevaardigden worden ontslagen is 
eveneens een zeer verontrustend signaal. 

Voorbeelden uit de recente actualiteit bewijzen dit en bevestigen onze bezorgdheid: 

- Het onrechtmatig ontslag van Laurent, hoofdafgevaardigde van het ABVV in de fabriek van  
Vandemoortele in Seneffe, en van een ABVV-afgevaardigde bij Norbord in Genk; 

- De aanhouding en dagvaarding van de voorzitter van het ABVV Antwerpen en van een militant 
voor de correctionele rechtbank van Antwerpen wegens “kwaadwillige verkeersbelemmering” 
tijdens een nationale staking; 

- Verwijzing van 16 vakbondsmilitanten, waaronder de algemeen secretaris van het Waals ABVV 
en een gewestelijke secretaris van MWB, naar de correctionele rechtbank van Luik wegens het 
blokkeren van de E40-snelweg tijdens een nationale stakingsactie. Ook hier werd hetzelfde 
motief van “kwaadwillige verkeersbelemmering” ingeroepen. 

Het ABVV wil bijgevolg: 

- Zijn steun en solidariteit betuigen aan alle syndicalisten die bedreigd worden omwille van hun 
syndicale activiteiten; 

- Alle democratische krachten oproepen om zich te mobiliseren voor de verdediging van de 
syndicale vrijheden, de pijler van onze democratie. Het startschot hiervoor wordt gegeven op 
15 juni in Antwerpen;  

- Zich ertoe verbinden om, samen met haar geledingen, een strategie uit te werken om deze 
rechten en onze militanten nog actiever te verdedigen, in het bijzonder door een versterking van 
de bescherming van de syndicaal afgevaardigden. 

 


