De tien basisrechten van de staker
1. Staken is een fundamenteel recht.
Werknemers hebben het recht samen het werk neer te leggen om te strijden voor hun belangen. Dat recht wordt
bevestigd in een hele reeks internationale, Europese en nationale verdragen en wetten. Het stakingsrecht houdt ook in
dat men bijkomende acties mag ondernemen om de collectieve actie te doen welslagen : stakingspiketten,
zonepiketten, bezettingen, solidariteitsstakingen, enz. …
2. Wat te doen bij komst van een gerechtsdeurwaarder?
Stakers die geconfronteerd worden met een deurwaarder, mogen alle contact met hem mijden en zijn niet verplicht
hem bijstand te verlenen. Best zegt men niets aan een deurwaarder. Zelfs als hij niets noteert op het moment zelf,
heeft hij waarschijnlijk wel een bandopnemertje bij zich of een goed geheugen, wat hem naderhand toelaat een
schriftelijk verslag te maken. (Daarom is hij er namelijk) Trouwens, een deurwaarder die zich tot iemand richt of die
aan een persoon een akte wenst te betekenen, moet deze persoon kunnen identificeren. Je mag weigeren je naam te
geven aan een deurwaarder. Zolang hij je naam niet heeft, kunnen er geen dwangsommen aan je worden opgelegd.
3. Identiteitscontrole.
De politie in uniform of in burger mag je identiteit controleren. De politie moet wel een wettige reden hebben (bv.
ordeverstoring of strafbare feiten), maar is niet verplicht om die reden te geven. Je bent verplicht je identiteitskaart te
overhandigen. Na verificatie moet ze onmiddellijk teruggegeven worden. De politie mag je identiteit niet doorgeven
aan een deurwaarder.
Staken en opkomen voor je mening is niet strafbaar en is geen ordeverstoring.
4. Fotograferen en filmen van stakers, politieambtenaren en anderen
-Jij mag het optreden van de politie of de gerechtsdeurwaarder filmen. Je schendt de privacy en het recht op
afbeelding niet als de gezichten onherkenbaar worden gemaakt bij publicatie.
-Vooral bij administratieve aanhouding omwille van een syndicale actie, dat is de uitvoering van een democratisch
recht, is het niet normaal dat de politie foto’s van je neemt: je identiteit is immers al gekend. Protesteer hiertegen
vreedzaam en beleefd maar met klem.
5. Administratieve aanhouding.
=Wanneer je niet beschuldigd wordt van een misdrijf.
=Maximaal twaalf uur.
De politie is verplicht de arrestant een register te laten tekenen bij binnenkomst en vrijlating. Dit register kan je best
ondertekenen als de inhoud correct is.
6. Gerechtelijke aanhouding.
=Bij verdenking van een misdrijf.
=Maximaal 24 uur, verlengbaar met 24 uur door de onderzoeksrechter, eventueel gevolgd door een aanhouding door
dezelfde onderzoeksrechter
7. Ondervragingen.
-Alles wat je zegt (ook in het voertuig van de politie bv.) mag tegen jou en anderen worden gebruikt.
-Je hebt een absoluut recht tot zwijgen, er is geen verplichting om verklaringen af te leggen noch wat dan ook te
ondertekenen.
8. Fouillering.
-De politie mag je zelf en je bagage fouilleren als ze denkt dat de openbare orde wordt bedreigd of als ze aanwijzingen
heeft dat je een gevaarlijk voorwerp in je bezit hebt. Ze mogen je enkel bij zeer precieze aanwijzingen uitkleden en
zeker niet op straat.
9.Bijstand advocaat.
-Bij een administratieve aanhouding heb je geen recht op een advocaat.
-Bij een verhoor tijdens een gerechtelijke aanhouding heb je het recht op de bijstand van een advocaat (wel op eigen
kosten als je geen recht op juridische bijstand).
10. Sta op je rechten en protesteer.
Als de politie, de werkgever, de gerechtsdeurwaarder of anderen zijn of haar boekje te buiten gaat door bijvoorbeeld
te schelden, te slaan of je fouilleren om je te vernederen, neem je best onmiddellijk contact op met je syndicale
organisatie en eventueel een advocaat om na te gaan hoe je het best kan reageren. Bij slagen en verwondingen,
contacteer onmiddellijk een dokter voor de nodige vaststellingen. Hou contact met uw mede actievoerders om
getuigen te hebben van wat er gebeurde. Maak foto’s of film!
Staken en actievoeren is een recht. Laat je niet intimideren door de politie of een deurwaarder.
Voor meer informatie:www.progresslaw.net
Voor meer info over je rechten ten opzichte van de politie of voor het brengen van een getuigenis kan je ook terecht op www.obspol.be
Meer info vind je ook in het boek van M. Beys, “Quels droits face à la police?”, Couleur livres-jeunesse & droits, 2014, 596 p., 24 euro
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