Sta ken in het onderwijs
De Hoge Raad heeft zich in twee recente arresten uitgesproken over
het collectieve actierecht in Nederland. Gesteld kan worden dat de
Hoge Raad het collectieve actierecht in zekere zin heeft herschreven. De mogelijkheden tot het voeren van collectieve actie door vakbonden zijn daarbij uitgebreid.

In het schooljaar 2017-2018 is er in het primair onderwijs een aantal
keren gestaakt. Inzet bij die stakingen is vooral dat er meer geld naar
het onderwijs moet ter bestrijding van de werkdruk en voor hogere
salarissen. In dit artikel een overzicht over de actuele stand van zaken
van het stakingsrecht waarbij de vraag aan de orde zal komen of er in
het onderwijs belemmeringen zijn voor de uitoefening van het collectief actierecht, waaronder het stakingsrecht.

Om te beginnen is van belang het Enerco arrest van de Hoge Raad
van 31 oktober 2014.2 De meest in het oog springende overweging in
dit arrest luidt als volgt:
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3.5.2
"De strekking van deze bepaling — het waarborgen van de doeltreffende uitoefening van het recht op collectief onderhandelen — geeft, mede gelet op het karakter van dit recht als sociaal grondrecht, geen aanleiding het begrip 'collectief optreden' beperkt uit te leggen. Dit brengt mee dat een
werknemersorganisatie in beginsel vrij is in de keuze van middelen om haar
doel te bereiken. Of (nog) sprake is van een collectieve actie in de zin van deze
bepaling, wordt aldus vooral bepaald door het antwoord op de vraag of de actie redelijkerwijs kan bijdragen tot de doeltreffende uitoefening van het recht
op collectief onderhandelen. Indien die vraag bevestigend wordt beantwoord,
volt de collectieve actie onder het bereik van art. 6, aanhef en onder 4, ESH. De
uitoefening van het recht op collectief optreden kan dan slechts worden beperkt
longs de weg van art. G ESH, overeenkomstig hetgeen op dat punt is aanvaard
in de rechtspraak van de Hoge Raad".;

1. Het juridisch kader

Het recht op het voeren van collectieve acties van vakverenigingen ligt voor wat betreft Nederland verankerd in het Europees
Sociaal Handvest (ESH), in het bijzonder
in artikel 6 lid 4 van het ESH. Het ESH
werd in 198o geratificeerd door Nederland,
terwijl de Hoge Raad', het ESH van toepassing achtte daar waar in Nederland het
recht op collectieve actie aan de orde is
(verder te noemen het "NS-arrest").
In artikel 6 lid 4 ESH wordt het recht van
werknemers en werkgevers erkent op collectief optreden in gevallen van belangengeschillen, behoudens verplichtingen uit
hoofde van reeds eerder gesloten collectieve arbeidsovereenkomsten. Wil sprake zijn
van een recht tot het voeren van collectieve actie dan zal sprake dienen te zijn van
een belangengeschil tussen de betrokken
partijen. De ratio van het in artikel 6 lid 4
ESH erkende recht van werknemers op collectief optreden in gevallen van belangengeschillen met de werkgever(s), is de onbelemmerde uitoefening van het recht op
collectief onderhandelen te waarborgen.
Aan het begrip belangengeschil komt een
ruime uitleg toe. In het algemeen kan als
een belangengeschil worden aange-merkt,
elk geschil tussen een werkgever en zijn
personeel of een gedeelte daarvan dat door
collectief onderhandelen kan worden opgelost, niet zijnde een rechtsgeschil.

In dit arrest benadrukt de Hoge Raad allereerst dat er, in het licht
van de strekking van artikel 6 lid 4 ESH, geen aanleiding bestaat
om het recht van collectieve actie beperkt uit te leggen. Dat brengt
met zich mee dat een vakbond in beginsel vrij is in de keuze van
zijn middelen om zijn doel te bereiken.
Wat dan vooral van belang is, is of de actie redelijkerwijs kan bijdragen tot de doeltreffende uitoefening van het recht op collectief
onderhandelen. Is dit het geval, dan is de collectieve actie 'gedekt'
door artikel 6 lid 4 ESH en zal een werkgever of een derde partij alleen nog op grond van artikel G ESH (waarover hierna meer) een
beperking van het collectieve actierecht kunnen bewerkstelligen.
De Hoge Raad overwoog in dit verband nog dat 'redelijkerwijs Icon
bijdragen" al zou kunnen worden gebaseerd op het gegeven dat het
'derde' bedrijf (in dit geval de werkgever, Enerco, waar de staking
plaats vond) zou worden 'geprikkeld' om druk uit te oefenen op de
werkgever tegen wie de actie zich richtte. Een mogelijke prikkel
voor deze derde is dus voor de Hoge Raad al voldoende om de actie
binnen de reikwijdte van artikel 6 lid 4 ESH te laten vallen. De beperkingsgronden zullen dan in artikel G ESH dienen te worden gezocht, waarbij dient te worden opgemerkt dat schade van de werkgever er op zichzelf genomen niet toe doet en dat zelfs
'aanmerkelijke' schade bij een getroffen derde op zichzelf niet leidt
tot een onrechtmatigheid van de collectieve actie. Hinder of schade is nu eenmaal inherent aan collectieve acties en werkgevers en
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recht, waarbij een rechter terughoudendheid past als het gaat om
het beperken van dat recht. Kan de collectieve actie redelijkerwijs
bijdragen aan het bereiken van het gewenste resultaat dan is de collectieve actie gedekt door het ESH. Bij de beoordeling van de vraag
of een staking desondanks geheel of gedeeltelijk moet worden beperkt dient gekeken te worden of er sprake is van een in artikel G
ESH genoemde omstandigheid die een beperking van de collectieve actie rechtvaardigt.

derden zullen dat moeten dulden, indien vakverenigingen gebruik
maken van hun grondrecht tot het voeren van collectieve actie.
Het Enerco arrest kreeg op 19 juni 2015 een vervolg in het Amstaarrest.4 De Hoge Raad citeert uit eigen werk de hiervoor aangehaalde rechtsoverwegingen en vervolgt dan met de vaststelling dat het
naleven van spelregels in de zin dat een actie van tevoren moet zijn
aangekondigd en dat collectief optreden slechts kan als er sprake
is van een ultimum remedium, niet langer zelfstandige voorwaarden zijn voor de rechtmatigheid van een collectieve actie maar als
gezichtspunten dienen bij de beantwoording van de vraag of een
actie moet worden beperkt of verboden. De Hoge Raad neemt daarbij afstand van hetgeen in zijn arrest van 28 januari 2000s werd
overwogen met betrekking tot het ultimum remedium. Bij Douwe
Egberts werd de staking verboden omdat bonden en Douwe Egberts
nog niet waren uit onderhandeld en de Hoge Raad oordeelde destijds dat de staking in dat geval niet als ultimum remedium werd
ingezet en daarmee onrechtmatig was. Met het Amsta-arrest komt
aan die opvatting een einde:

Artikel G ESH luidt:
"Wanneer de in deel I genoemde rechten en beginselen en de in deel II geregelde doeltreffende uitoefening en toepassing hiervan zijn verwezenlijkt, kunnen
zij buiten de in deel I en deel II vermelde gevallen generlei beperkingen ondergaan, met uitzondering van die welke bij de wet zijn voorgeschreven en in een
democratische samenleving noodzakelijk zijn voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen en voor de bescherming van de openbare orde, de
nationale veiligheid, de volksgezondheid of de goede zeden".
Met de recente arresten van de Hoge Raad is duidelijk ge.
worden dat het bij het stakingsrecht gnat am het uitoe
lenen van een grondrecht., waarbij een rechter cerughou

"Het vorenstaande betekent dat, indien de organisatoren van een collectieve
actie aannemelijk maken dat de actie redelijkerwijze kan bijdragen aan doeltreffende uitoefening van het recht op collectief onderhandelen, deze actie onder het bereik valt van art. 6, aanhef en onder 4, ESH en dus in beginsel moet
worden aangemerkt als een rechtmatige uitoefening van het sociale grondrecht
op collectieve actie. Het ligt dan op de weg van de werkgever of de derde die eist
dat de uitoefening van het recht op collectieve actie in het concrete geval wordt
beperkt of uitgesloten, om aannemelijk te maken dat deze beperking of uitsluiting naar de maatstaf van art. G ESH gerechtvaardigd is.
Dit laatste is slechts het geval indien beperkingen aan het recht op collectieve
actie maatschappelijk gezien dringend noodzakelijk zijn."

ciendheiti past als het gaat om her beperken van clot
rechc. Kan de collectieve acne recielijkerwijs bijdragen
aan het bereiken van het gewenste resultaat dan is de
collectieve actie geclekc door het ESH.

Als we de beperkingsgronden bezien in het Licht van de recente stakingen in het onderwijs dan zou een beperking slechts plaats kunnen vinden met het oog op de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. Immers de openbare orde, de nationale
veiligheid, de volksgezondheid of de goede zeden zijn niet in het
geding. In onder meer de volgende uitspraken speelden de rechten
en belangen van derden een rol.

De spelregels, ultimum remedium en de (tijdige) aanzegging, kunnen van belang zijn maar, zo overweegt de Hoge Raad, daarbij zal
altijd op basis van artikel G ESH moeten worden beoordeeld of spralce is van een beperkingsgrond, ook in geval van beoordeling van
die 'spelregels'. Van belang is dan de vraag of een beperking of zelfs
uitsluiting van de uitoefening van het recht op collectieve actie
maatschappelijk gezien dringend noodzakelijk is. Daarbij dient de
rechter alle omstandigheden mee te wegen waarbij onder meer van
belang kunnen zijn de aard en duur van de actie, de verhouding
tussen de actie en het daarmee nagestreefde doel, de daardoor veroorzaakte schade aan de belangen van de werkgever of derden en
de aard van die belangen en die schade.

In het Streekvervoerarrest, diende beoordeeld te worden of een staking in het streekvervoer die al 6 dagen duurde en telkens met 24
uur verlengd werd door de beugel kon. Doorslaggevend hierbij was
niet de schade die de bestaakte werkgevers opliepen, maar de belangen van derden (reizigers) en hun werkgevers. Een beperkin'
van de uitoefening van het stakingsrecht in die zin dat staken alleen was toegestaan tussen tien uur 's ochtends en drie uur 's middags achtte de Hoge Raad, maatschappelijk gezien, dringend noodzakelijk.

2. Beperking van het stakingsrecht

Een staking van verkeersvliegers werd door de Rechtbank NoordHolland verboden. Dat verbod hield in hoger beroep stand.' Het
Hof overwoog dat stakingen die gepland waren in de weekenden
in augustus en het eerste weekeinde van september 2016 grote gevolgen zouden hebben gehad voor de passagiers. Het Hof stelt vast
dat het vervallen van een vlucht vanuit Amsterdam zou leiden tot
een veelvoud van vervallen vluchten van vakantiegangers vanuit
andere bestemmingen. Deze nadelige gevolgen voor veel passagiers,
en hun belang om hun vakantieplannen uit te voeren, maakten
het naar het oordeel van het Hof maatschappelijk gezien dringend
noodzakelijk de acties in de weekenden in augustus/september te
verbieden.

Met de recente arresten van de Hoge Raad is duidelijk geworden dat
het bij het stakingsrecht gaat om het uitoefenen van een grond-

Over de vraag of het niet of vertraagd op vakantie kunnen gaan
raakt aan een dringende maatschappelijke noodzaak is misschien

Van belang voor de beoordeling of stakingen in het onderwijs in beginsel vallen onder het bereik van artikel 6 aanhef en onder 4 ESH
is dus het antwoord op de vraag of die collectieve actie redelijkerwijs kan bijdragen een doeltreffende uitoefening van het recht op
collectief onderhandelen. In andere woorden: worden de bestaakte werkgevers door de collectieve actie redelijkerwijs geprikkeld om
druk uit te oefenen op de regering om tegemoet te komen aan de
eisen van de actievoerders?
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keerden tegen NS maar zich richtten tegen de overheid, niet de conclusie wettigt dat ter zake van de vraag of zij jegens NS onrechtmatig waren, wezenlijk
andere maatstaven moeten worden aangelegd dan gelden ten aanzien van het
normale type collectieve actie van werknemers."

ook wel een kwestie van appreciatie. Een actie van het cabinepersoneel van KLM mocht in ieder geval wel doorgaan. Het betrof hier
acties die geringer in omvang waren (werlconderbrekingen van 6o
minuten) en die buiten de vakantieperiodes plaats vonden. De
Rechtbank Noord-Holland stelt vast dat 'vele duizenden passagiers
van de acties hinder zullen ondervinden'. Maar dat gegeven noch
de schade van 3,6 miljoen die KLM stelt te lijden, leidt niet tot het
oordeel dat een beperking van het actierecht als maatschappelijk
gezien dringend noodzakelijk moet worden aangemerkt.9

Stakingen met een politiek karakter moeten dus langs dezelfde
meetlat worden gelegd als de klassieke werkstaking en vallen in beginsel steeds onder artikel 6 lid 4 ESH, als ze zich richten tegen overheidsbeleid dat gevolgen heeft voor de arbeidsvoorwaarden. Dat
werd in 1994 nog eens bevestigd in het Havenarrest, waar bonden
actie voerden tegen kabinetsplannen voor de wijziging van de ziektewet en de WAD.'°

De belangen van derden spelen dus een rol in die zin dat als hun
rechten en vrijheden te zeer in de knel komen de rechter kan overgaan tot een verbod van de collectieve actie. Bij de collectieve acties in het onderwijs zijn dan als derden te zien de werkgevers waarvan de werknemers staken, de leerlingen en de ouders.

In 2009 wilden de vervoersbonden acties voeren tegen de verhoging
van de AOW-leeftijd. De voorzieningenrechter verbood deze acties
omdat sprake zou zijn van een politieke staking die niet onder de
reikwijdte van artikel 6 lid 4 ESH viel. In hoger beroep werd die
uitspraak vernietigd. Het Gerechtshof Amsterdam" oordeelde dat
de AOW-leeftijd weliswaar geen onderwerp is van collectieve onderhandelingen, maar:

3. Politieke staking

an de stakingen in het afgelopen schooljaar vielen twee zaken op.

,1erkgevers en werknemers(organisaties) zijn het in hoge mate eens

"De AOW-leeftijd is als gegeven zozeer verweven met de arbeidsvoorwaardenpositie van de werknemers dat verhoging daarvan onherroepelijlc consequenties zal hebben voor de onderhandelingspositie van de bonden met betrekking
tot de arbeidsvoorwaarden (..) in die zin dat de onderhandelingspositie daardoor wordt verzwaard.. Naar het oordeel van het hof vallen de onderhavige

en trekken gezamenlijk op in het po-front. En de acties richten zich
in wezen tot het kabinet dat gelden beschikbaar zal dienen te stellen om de doelen (werkdrukvermindering en hoger loon) die met
de actie beoogd worden te bereiken. De actievoerende werknemers
richten zich dus niet tegen hun werkgever. In die zin is er geen
sprake van een `klassieke' werkstaking, maar hebben de stakingen
onmiskenbaar een politiek karakter. Ik zal eerst stilstaan bij de
vraag of dat maakt dat deze stakingen anders beoordeeld zouden
moeten worden dan een klassieke werkstaking.

voorgenomen collectieve acties daarmee onder het bereik van artikel 6 lid 4
ESH."
Recent is dat nog eens bevestigd door de Rechtbank MiddenNederland." Daar werd een staking aangekondigd door personeel
van QBuzz die het openbaar vervoer verzorgt in de stad en regio
Utrecht. Een deel van het personeel van QBuzz is ABP-deelnemer.
Inzet van de staking was een betere pensioenregeling. QBuzz was
daarbij geen partij en dus richtte de staking zich feitelijk op de overheidswerkgevers, waartoe QBuzz niet behoort. De Rechtbank grijpt
bij zijn beoordeling terug op het NS-arrest en verbindt deze ook met
het Enerco- en Amsta-arrest:

Aan de stakingen in het afgelopen schooljaar vielen twee
zaken op. Werkgevers en werknemers(organisaties) zijn
het in hoge mate eens en trekken gezamenlijk op in het
po-front. En de acties rich ten rich in wezen tot het kabinet dat gelclen beschikbaar zal dienen te stellen om de
doelen die met de actie beoogd worden te bereiken. De
actievoerende werknemers richten zich dus niet tegen
hun werkgever.

4.7
"In het licht van het voorgaande kan QBuzz evenmin worden gevolgd in het
door haar verdedigde standpunt dat de aangekondigde werkonderbreking in
hoar onderneming dient te worden aangemerkt als een zuiver politieke actie
die de bescherming van artikel 6 ESH ontbeert. Die werkonderbreking keert zich
tegen QBuzz, maar richt zich tegen de overheidswerkgevers, nu het doel ervan
is om die werkgevers te bewegen de onderhandelingen met FNV over de arbeidsvoorwaarden voor overheidspersoneel te hervatten. Daarmee is het politieke
element van de actie gegeven, maar dat is niet beslissend voor de vraag naar
de ESH-bescherming. Zoals de Hoge Raad in het NS-arrest (van 3o mei 1986 NJ
1986, 688) heeft uitgemaakt, moet worden onderscheiden tussen collectieve acties met een politiek element die nog wel, en collectieve acties met een politick
element die niet meer door artikel 6 ESH worden gedekt".

Dan moeten we in de eerste plaats terug naar het in het begin van
dit artikel genoemde NS-arrest. De acties die toen door het NSpersoneel werden gevoerd richten zich niet primair tegen NS als
werkgever, maar waren een protest tegen een aantal door de overheid genomen maatregelen, waaronder een korting op het salaris
van ambtenaren (en NS'ers als trendvolgers) van 3% en afschaffing
van de prijscompensatie. De Hoge Raad stelt vast dat acties die zich
richten tegen overheidsbeleid op het stuk van arbeidsvoorwaarden
die het onderwerp plegen te zijn van collectieve onderhandelingen
vallen onder artikel 6 lid 4 ESH. Weliswaar is, zo nog steedrde Hoge
Raad, de werkgever dan niet bij machte de eisen in te willigen en
zo zijn schade te beperken, maar dan kan hij nog wel gezien worden 'als "derde" in de zin van artikel 31 (thans G) ESH, wiens rechten — onder omstandigheden - een beperking in de uitoefening van
het stakingsrecht kunnen rechtvaardigen'. En de kern in dit verband zit dan in rechtsoverweging 3.5:

"De door FNV bij QBuzz geplande werkonderbreking behoort tot de eerstbedoelde soort, nu deze zich richt tegen overheidsbeleid op het gebied van arbeids-

voorwaarden (in dit geval lonen en pensioen) die het onderwerp plegen of behoren te zijn van collectief onderhandelen. De enkele totstandkoming van de
loonruimteovereenkomst van to juli 2015 maakt niet dat dit hierin verandering is gekomen".

"Zoals uit het vorenoverwogene volgt, betekent dit dat de zich ten deze voordoende bijzondere omstandigheid dat de onderhavige collectieve acties zich
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Voor een bevestigend antwoord op die vraag is, gelet op de huidige
stand van de jurisprudentie, beslissend of het opleggen van beperkingen aan het stakingsrecht van onderwijzend personeel maatschappelijk gezien dringend noodzakelijk is. Naar mijn mening kan
niet gezegd worden dat er sprake is van een (fundamentele) inbreuk
op het recht op onderwijs. Daarvoor is het aantal dagen dat gestaakt
wordt te Bering van omvang. Maar zelfs bij een staking van langere duur zal het lastig zijn vast te stellen dat de norm van 7520 uur
onderwijs niet (meer) gehaald kan worden. Verloren gegane onderwijstijd kan immers ook nog irigehaald worden. Voorts kan niet gezegd worden dat er sprake is van zodanige hinder van derden dat
een beperking van het stakingsrecht noodzakelijk is. Uiteraard hebben ouders hinder van een staking, maar in de praktijk valt dat op
te lossen door te zorgen voor kinderopvang, de kinderen mee te nemen naar het werk of desnoods een dag vrij te nemen. Het enkele
feit dat er hinder ontstaat is echter volstrekt onvoldoende om een
staking te verbieden. De norm is immers voor een beperking van
dit grondrecht dat er sprake moet zijn van een maatschappelijk gezien dringende noodzaak.

4.8
"Het voorgaande leidt de voorzieningenrechter tot bevestigende beantwoording
van de vraag of de door FNV aangekondigde werkonderbreking bij QBuzz redelijkerwijs kan bijdragen tot de doeltreffende uitoefening van het recht op collectief onderhandelen. In zijn recente stakingsarresten heeft de Hoge Raad uit
de strekking van het recht op collectieve actie, zoals deze blijkt uit de aanhef
van artikel 6 ESH, opgemaakt dat het antwoord op de vraag of (nog) sprake is
van een collectieve actie in de zin van die verdragsbepaling, vooral aan de hand
van dit criterium dient te worden bepaald. Aldus bestaat geen reden om het
recht op collectief optreden beperkt uit te leggen. Aan bedoeld criterium is reeds
voldaan, indien de collectieve actie degene tegen wie deze zich keert kan prikkelen om druk uit te oefenen op degene tegen wie de actie zich richt. Dat is hier
het geval. Niet uit te sluiten is dat voortgaande arbeidsonrust in Nederland de
overheidswerkgevers kan bewegen opnieuw met FNV om de tafel te gaan zitten. Een inschatting van die leans is niet aan de stakingsrechter. Hem past in
dit geval geen oordeel over de vraag of de loonruimteovereenkomst, zoals FNV
meent, 'een sigaar uit eigen doos' is en hoe de effecten ervan op (de hoogte van)
het ABP-pensioen moeten worden ingeschat."

.
.„.„
enkele felt dat er hinder ontstaat is Kilter voistrek.
onvoldoende om een staking te verbieclen. D norm is
immers voor een beperking van dit grondrecht (Jai er
sprake moet zijn van een maatschappelijk gezien drin
gencle noodzaak.

4.9
"De litigieuze werkonderbreking bij QBuzz wordt, zo volgt uit het voorgaande,
gedekt door artikel 6, aanhef en onder 4 ESH en moet daarom in beginsel door
QBuzz worden geduld als een rechtmatige uitoefening van het in deze verdragsbepaling erkende grondrecht, ondanks de met haar beoogde en op de koop toe
te nemen schadelijke gevolgen voor QBuzz als bestaakte werkgever en voor anderen, onder wie de reizigers. Het recht op collectieve actie kan dan slechts worden beperkt longs de weg van artikel G van het ESH. Het ligt op de weg van
QBuzz om aannemelijk te maken dat beperkingen aan het recht op collectieve
actie in dit geval maatschappelijk gezien dringend noodzakelijk zijn..."

Het

4. Recht op loon tijdens staking?

Rondom de vraag of stakende docenten recht hebben op doorbetaling van hun salaris is de afgelopen tijd de nodige discussie gevoerd.'3 Het onderwerp leidde zelfs tot vragen van Tweede Kamerlid
Kwint (SP) aan de minister voor Basis- en Voorgezet Onderwijs en
Media, Slob.'4 De minister geeft in zijn antwoord aan dat de werkgever niet verplicht is om de stakende werknemer salaris door te
betalen over de niet gewerkte tijd. Maar, voegt hij er aan toe: het
is ook niet verboden. En tot slot maakt de minister in politiek jargon duidelijk dat hij eigenlijk vindt dat werkgevers niet zouden
moeten doorbetalen: "Hoewel ik er niet over ga, wil ik niet de in
druk wekken dat ik de praktijk van het doorbetalen van salaris aan®
een stakende werknemer goedkeur".

Betrekken we deze uitspraken op de situatie in het primair onderwijs dan is de conclusie dat de stakingen 'gedekt' worden door artikel 6 lid 4 ESH. De stakingen kunnen immers een bijdrage leveren aan het beoogde doel en de werkgevers in het onderwijs als
derden kunnen zich geprikkeld voelen om druk uit te oefenen op
kabinet en parlement om meer geld voor het onderwijs beschikbaar
te stellen zodat die besteed kunnen worden aan vermindering van
de werkdruk en hogere salarissen.
Zoals hiervoor gezegd treden werkgevers en werknemersorganisaties in het onderwijsveld voor wat betreft de doelen van de acties
gezamenlijk op. Een kort geding van de zij de van werkgevers om te
trachten een staking te voorkomen ligt dan ook niet erg voor de
hand, maar is ook weer niet uit te sluiten als de acties langer duren of bijvoorbeeld voor langere tijd dan of en toe een dag worden
aangekondigd. Hoe zou de beoordeling in dat geval uitpakken?

Artikel 7:627 BW bepaalt dat geen loon verschuldigd is voor de tijd gedurende welke de werknemer de bedongen arbeid niet heeft verricht:5 De stakende werknemer heeft dus geen recht op doorbetaling
van zijn loon. Maar de minister heeft gelijk als hij stelt dat het desondanks niet verboden is salaris door te betalen. Er is geen verplichting voor de werkgever om het loon te betalen, maar de wet geeft geen
verbod om ondanks het feit dat de stakende werknemer geen arbeid
verricht toch het loon door te betalen. Voor de werknemers die staken en die geen salaris ontvangen van hun werkgever geldt dat zij,
mits zij lid zijn van een vakbond die de staking heeft uitgeroepen,
aanspraak zullen hebben op een vergoeding uit de stakingskas.
Werkwillige docenten zullen bij een door de vakbonden georganiseerde collectieve actie doorgaans geen aanspraak hebben op doorbetaling van loon als zij door de actie hun werk niet kunnen verrichten.
Bijvoorbeeld omdat vanwege de actie de school de deuren sluit. Het
niet kunnen verrichten van werk ligt dan meer in de risicosfeer van
de werlcwillige werknemer dan van de bestaakte werkgever.`6

Om te beginnen stel ik vast dat de betrokkenen die last hebben van
de acties een overzichtelijke groep vormen: dat zijn de werkgevers
in het primair onderwijs, de kinderen die op de scholen zittcn waar
gestaakt wordt en de ouders (en wellicht grootouders) van die kinderen. Kinderen hebben het recht op onderwijs zoals dat ook is vastgelegd in artikel 28 van het Verdrag inzake de rechten van het kind.
Artikel 8 lid 9 sub b van de Wet op het primaire onderwijs schrijft
voor dat het onderwijs zodanig dient te zijn ingericht dat een leerling in 8 schooljaren tenminste 7520 uur onderwijs ontvangt. Wegen
de belangen van betrokkenen nu zo zwaar dat deze een inbreuk op
het grondrecht om collectieve acties te voeren zouden rechtvaardigen?
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5. Conclusie

Noten
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