des
Op maandag 29 maart 2021 planden de werknemersorganisaties ACV en ABVV staking in
kader van de interprofessionele onderhandelingen.
In dit artikel leest u wat de gevolgen voor u als werkgever zijn. Moet er wel of geen loon
uitbetaald worden aan de werknemers? Hieronder vindt u een overzicht van verschillende
situaties die kunnen voorkomen voor de werknemers die niet deelnemen aan de manifestatie
of staking.

Staking in de onderneming
Indien er een staking uitbreekt in de onderneming, dan is de werkgever niet verplicht het loon
te betalen aan de werkwillige werknemers. Indien de werkgever hen andere taken kan
toekennen of op een andere plaats kan laten werken, dan is de werknemer tewerkgesteld en
ontvangt hij zijn gewoon loon.
Indien er geen alternatieve tewerkstelling mogelijk is, dan kan de werknemer een vergoeding
van de RVA ontvangen indien tegelijkertijd de volgende voorwaarden zijn voldaan:
•
•
•

Er is geen alternatieve tewerkstelling mogelijk.
De werknemer is op het werk aangekomen.
De werknemer heeft geen baat bij het resultaat van de staking.

Aangezien het feit dat de staking van 29 maart 2021 in het algemeen belang kadert, hebben
ook de werkwillige werknemers “baat” bij het resultaat van de staking. In dat geval is het
mogelijk dat de RVA een vergoeding zal afwijzen.

Staking buiten de onderneming
Indien werknemers het werk niet kunnen aanvatten door een staking of actie binnen een
andere onderneming, dan is de werkgever geen gewaarborgd loon verschuldigd. Ook hier
moet de werkgever proberen een alternatieve tewerkstelling aan te bieden.
Indien dit niet mogelijk is, kan de werknemer een vergoeding van de RVA ontvangen voor
tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Dezelfde voorwaarden als hierboven dienen
vervuld te zijn. Een vergoeding zal hier vaak wel toegekendMeestal heeft een werknemer
geen baat bij een staking bij een andere onderneming en zal hij dus in de meeste gevallen een
vergoeding ontvangen.

Echter in het kader van vb. de staking van 29 maart 2021, die over het algemeen belang gaat,
zal het moeilijk verdedigbaar zijn dat werkwillige werknemers geen baat hebben bij de actie
en zullen zij dus heel waarschijnlijk geen vergoeding ontvangen.

Wat bij de afsluiting van een bedrijventerrein?
De RVA stelt als voorwaarde dat de werknemer op het werk moet zijn aangekomen. Het
afsluiten van een bedrijventerrein leidt er toe dat werknemers hun plaats van tewerkstelling
niet kunnen bereiken. De RVA kan dan stellen dat niet aan alle voorwaarden is voldaan om
een vergoeding te ontvangen ten laste van de RVA.
De werknemer zal moeten bewijzen dat hij alle nodige maatregelen heeft genomen om het
werk te bereiken (een andere ingang, …) om eventueel recht te hebben op een vergoeding.
De RVA bekijkt de situatie geval per geval.

Staking van het openbaar vervoer
Indien een werknemer te laat aankomt of helemaal niet op het werk geraakt omwille van een
onvoorzienbare staking van het openbaar vervoer, dan is in principe het gewaarborgd
dagloon verschuldigd.
Echter indien de staking op voorhand wordt aangekondigd, wat voor 29 maart 2021 het geval
is, dan moet de werknemer de nodige maatregelen nemen om het werk te kunnen bereiken.
Indien hij dit niet doet, dan zal hij geen aanspraak kunnen maken op het gewaarborgd loon.
Dit moet geval per geval bekeken worden.

