
ACTUALITEITSMOTIE OVER DE GEMEENSCHAPSDIENST 

Het ABVV heeft zich steeds verzet tegen de invoering van een gemeenschapsdienst zoals opgenomen 
in het regeerakkoord van de regering Michel. Het ABVV klaagt daarom het wetsontwerp aan dat op 2 
mei 2018 door Open Vld werd neergelegd en dat een gemeenschapsdienst voor langdurige werklozen 
invoert.  

Dit ontwerp is niets anders dan de terugkeer naar verplichte arbeid die in de 19de eeuw werd opgelegd 
aan personen zonder werk. De gemeenschapsdienst is al van toepassing voor OCMW-gerechtigden en 
vormt een sterk ideologisch wapen om druk uit te oefenen op alle werknemers en heeft een remmend 
effect dat elke revolte tegen de competitieve en concurrentiële logica in de kiem smoort. Nogmaals 
worden de werkloze werknemers gebruikt als een instrument om de arbeids- en loonsvoorwaarden 
onder druk te zetten. Dit stelsel willen uitbreiden naar de werklozen getuigt van een wil om het recht op 
sociale zekerheid nog meer te ‘meritocratiseren’. 

De gemeenschapsdienst zou kaderen in een proces van ‘professionele re-integratie’ van de personen 
uitgesloten van de arbeidsmarkt om de tewerkstellingsgraad te verhogen. De gevolgen van dit 
wetsontwerp zullen nochtans helemaal anders uitdraaien. Het stelsel zal immers de sociale dumping 
bevorderen in de openbare diensten, de verenigingen en de socioculturele sector. Het risico van 
precarisering van werk en ontmanteling van de arbeids- en loonsvoorwaarden in deze sectoren is reëel.  

De gemeenschapsdienst vormt bovendien een afwijking op: 

- Het Europees Verdrag van de Mensrechten dat in artikel 4 dwangarbeid of verplichte arbeid verbiedt;  

- De Conventie 29 van de Internationale Arbeidsorganisatie met betrekking tot gedwongen arbeid;  

- Het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie dat in artikel 15 voorziet in de 
bescherming van het recht van de werknemer om een vrijelijk gekozen beroep uit te oefenen; 

- De Universele Verklaring van de Mensenrechten die in artikel 23 voorschrijft dat ieder recht heeft op 
arbeid, op vrije of aanvaarde keuze van beroep en een menswaardig bestaan. 

Als syndicalisten zijn wij tegen elke vorm van niet-verloonde arbeid uitgevoerd onder welke dwang dan 
ook. Het ABVV zal de mobilisatie organiseren om de opheffing van de gemeenschapsdienst te 
verkrijgen, zowel voor de OCMW-gerechtigden als voor de langdurige werklozen. 

 


