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Statutair ABVV-congres 

2 en 3 juni 

Actualiteitsmotie Vakbondsvrijheden  

 

Het ABVV strijdt voor gelijkheid, sociale vooruitgang en solidariteit in de werkwereld en in de 

maatschappij als geheel. Het veroordeelt de steeds frequentere en ernstigere aanvallen op de 

vakbondsvrijheden, die nochtans een pijler vormen van de democratie en de sociale vooruitgang.  

Het hekelt de politieke repressie die wordt uitgeoefend tegen vakbondsmilitanten en -verantwoordelijken 

door middel van strafrechtelijke en burgerrechtelijke veroordelingen, administratieve sancties, 

dwangsommen, schendingen van de rechten van afgevaardigden en van de sociale dialoog op het 

terrein (met name de druk n.a.v. de AVG of het ‘beroepsgeheim’), de vermenigvuldiging van de minimale 

dienstverlening in de openbare sector, de belastering van vakbondsacties, enz.  

Het ABVV beschouwt het arrest van het Hof van Cassatie van 23 maart 2022 in de zaak Pont de 

Cheratte en het arrest in de zaak van de Haven van Antwerpen als gevaarlijke precedenten. De 

vakbondsacties worden gecriminaliseerd via het misdrijf van de “kwaadwillige belemmering van het 

verkeer”. Bovendien verwerpt het Hof van Cassatie de mogelijkheid om zich in rechte te beroepen op 

het Europees Sociaal Handvest, waarin het stakingsrecht uitdrukkelijk wordt gewaarborgd. Hoewel 

andere nationale en internationale beschermende bepalingen van toepassing blijven, verzwakt het Hof 

van Cassatie zodoende een zeer belangrijk fundament van de vakbondsvrijheden.  

Het ABVV herhaalt dat het alle mogelijke syndicale en juridische stappen zal ondernemen teneinde de 

vakbondsvrijheden zonder toegevingen te verdedigen tegen iedere belemmering die het recht op 

collectieve actie en de uitoefening van het stakingsrecht uitholt. Ook bevestigt het ABVV zijn beslissing 

om in de zaak Pont de Cheratte een veroordeling van België te vragen bij het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens. 

Het ABVV wil eveneens de krachtsverhouding versterken en een gemeenschappelijk front oprichten dat 

zich uitstrekt tot het maatschappelijk middenveld. Het is de bedoeling om op die manier het recht op 

collectieve actie te bevorderen en te verdedigen, met name om te verhinderen dat artikel 406 van het 

Strafwetboek wordt toegepast op betogingen. In aanvulling op de initiatieven die het ABVV reeds zelf 

organiseert, wordt momenteel een campagne ontwikkeld met de andere vakbonden en het bredere 

middenveld. Iedereen moet kunnen betogen op de openbare weg zonder daarvoor een strafrechtelijke 

sanctie te riskeren! 

Ten slotte wil het ABVV de Europese en internationale solidariteit versterken door een Europees 

solidariteitsnetwerk inzake vakbondsvrijheden en vakbondsrechten in het leven te roepen. In sommige 

landen is het immers levensgevaarlijk om syndicalist te zijn! Het doel van dit netwerk zal erin bestaan 

informatie-uitwisseling te bewerkstelligen en individuele en collectieve ondersteuning te bieden, met 

name in de zoektocht naar juridische antwoorden op Europees en internationaal niveau. Met dit in het 

achterhoofd stelt het ABVV ook voor dat een Handvest wordt ondertekend voor de oprichting van een 

waarschuwingsnetwerk inzake vakbondsvrijheden.  

 

Samen sterk, ensemble, on est plus forts, juntos somos mas fuertes, together stronger! 


