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Een staking, wat nu? 

 

 

Wie het woord “staking” googelt, krijgt maar liefst 8.920.000 
resultaten. Wie er de kranten van de voorbije dagen, weken, ja 
zelfs maanden of jaren, erop naleest, weet dat stakingen tot de 
dagelijkse berichtgeving behoren. Dit heeft veelal te maken met 
de grote impact die stakingen kunnen hebben op bedrijven 
alsook op leveranciers of klanten die zelf niet betrokken zijn in 
het sociaal conflict. We zetten daarom nog even kort de 
basisrechten en –plichten uiteen. 
 
Verplichting tot betaling van loon? 
Werkwillige werknemers die door een staking het werk niet 
kunnen bereiken, hebben recht op gewaarborgd dagloon, voor 
zover zij (i) redelijke inspanningen hebben geleverd, en (ii) de 
staking onvoorzien was.  
 
De stakers zelf of de werknemers die wel ter plaatse zijn, maar 
het werk niet kunnen aanvatten of voortzetten omwille van een 
staking, hebben daarentegen geen recht op (gewaarborgd) 
loon.  
 
Wat kan je ondernemen als in je bedrijf wordt gestaakt? 
Een staking kan aanzienlijke economische schade veroorzaken. 
Een bedrijf heeft er dus alle belang bij om zo snel mogelijk het 
sociale conflict te stoppen. Tegen een zuivere staking waarbij 
alle werknemers het werk neerleggen, kan men weinig anders 
doen dan te onderhandelen om tot een sociaal akkoord te 
komen, eventueel met tussenkomst van een sociaal 
bemiddelaar.  
 
Wanneer stakers de rechten van werkwilligen aantasten of 
schade veroorzaken aan bedrijfseigendommen, kan men 
trachten om via een snelle kortgedingprocedure een 
stakingsbevel onder verbeurte van een dwangsom te bekomen. 



Dit breekt een staking niet maar laat werkwilligen wel toe het 
werk te hervatten. 
 
Wat met schade veroorzaakt aan klanten of leveranciers? 
Door een staking kunnen klanten niet worden bediend of 
kunnen leveranciers niet leveren. Deze kunnen daarom schade 
lijden waarvoor ze een vergoeding vragen. 
 
Een staking kwalificeert zelden als overmacht en stelt het bedrijf 
waar gestaakt werd, dus niet automatisch vrij van naleving van 
zijn contractuele verplichtingen. Het is daarom in het belang van 
alle contractspartijen om hieromtrent vooraf duidelijke 
afspraken te maken.   
 
Kunnen uitzendkrachten verder tewerkgesteld worden? 
Een bedrijf waar gestaakt wordt, mag geen beroep doen op 
uitzendkrachten. Doet zij dit toch, dan worden de 
uitzendkrachten geacht rechtstreeks in dienst te zijn getreden 
van het bedrijf. Het is daarom aangeraden om de 
uitzendbureaus desgevallend zelfs proactief in te lichten en 
uitzendkrachten te weigeren om aan het werk te gaan. 
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