STAKING GEVANGENISSEN OPGESCHORT, NOG GEEN AKKOORD OVER MINIMALE
DIENSTVERLENING

Cipiers gaan met lange tanden weer aan de
slag
De bereidheid bij het personeel om de acties voort te zetten blijft groot,
maar drie weken staken weegt.
VAN ONZE REDACTEUR YVES DELEPELEIRE

De cipiers staken al drie weken tegen de plannen van minister van Justitie
Koen Geens (CD&V) om bij stakingen een minimale dienstverlening in te voeren. Dat
was een eis van de Raad van Europa, die ook in het regeerakkoord staat. De
vakbonden vonden dat een aanval op het stakingsrecht. Maandag legde Geens het
gemeenschappelijk vakbondsfront een compromistekst voor. Daarop vroegen de
vakbonden de cipiers of ze bereid waren de staking op te schorten in afwachting van
verdere onderhandelingen.
BRUSSEL

Vooral Vlaanderen
‘Het personeel had wel wat opmerkingen op de tekst. Die zullen we aan de minister
bezorgen’, zegt Gino Hoppe van de socialistische vakbond ACOD. ‘Het wantrouwen bij
het personeel over de regering blijft enorm groot. De bereidheid om de acties voort te
zetten ook. Ik wist dat de malaise diep zat bij onze leden, maar niet dat ze zo diep zat.’
Ditmaal leek vooral aan Vlaamse kant de bereidheid om voort te staken groter. ‘Hoe
dat komt? Dat is het gevolg van een bepaalde politieke partij in de regering (Hoppe
doelt op de N-VA, red.), die denkt zich alles te kunnen permitteren. De minister kan
van goede wil zijn, maar de regering moet nog altijd met zijn plannen akkoord gaan.
Het vertrouwen in die mensen is zeer gering.’

Van 32 naar 48 uur
De invoering van de minimale dienstverlening in de gevangenissen blijft dus tot
spanningen leiden, ook al is Geens in zijn compromistekst al aan enkele verzuchtingen
tegemoetgekomen. Oorspronkelijk was er sprake van de invoering van een minimale
dienstverlening na ‘een dag’ staken. Dat betekent de facto na 32 uur. Hoppe: ‘Dat is nu
48 uur geworden. Op de derde dag moet in alle diensten worden voorzien.’

Ook het woord ‘opvorderen’ is geschrapt, al kan de provinciegouverneur nog altijd
alle maatregelen nemen die nodig zijn om de dienstverlening te garanderen. ‘En dat
gaat ver’, zegt Hoppe.
Volgens de vakbondsman zouden niet alle stakingen onder de minimale
dienstverlening vallen. ‘Die gaat alleen over stakingen tegen het penitentiair systeem.
Daarvan zijn er de voorbije twee jaar twee geweest. Een staking tegen bijvoorbeeld de
pensioenplannen van de regering valt daar niet onder.’
Maar het klopt dat de tekst op verscheidene punten verbeterd is, vinden de
vakbonden. ‘Al blijft wat voorligt een aanval op het stakingsrecht’, zegt Hoppe. Om de
minimale dienstverlening te verteren en de sociale onrust te bezweren, zal meer nodig
zijn.
Maar drie weken staken weegt, niet het minst voor de gedetineerden. In de Nieuwe
Wandeling in Gent, waar de lokale politie bijspringt, weigerden gisteren verscheidene
gevangenen om na de wandeling terug naar hun cel te gaan.
In Merksplas en Wortel moesten gisteravond om 19 uur uitzonderlijk 14 leden van
de federale gerechtelijke politie Antwerpen bijspringen tot de cipiers het werk weer
hervatten, omdat ook de lokale politie al overvraagd was, onder meer door het voetbal.
‘Totaal onverantwoord’, vindt de politievakbond Sypol.

