
 

Het stakingsrecht globaal bekeken 

Toen homo sapiens (de mens) in kleine groepen met pijl en boog, speer en knots in de bossen van de 

wereld rondzwierf waren er geen tegenstellingen tussen rijk en arm, bezitters en niet bezitters, 

kapitaal en arbeid. Iedereen moest meehelpen om voldoende voedsel voor de groep te verzamelen. 

Een vaste woon, - of verblijfplaats was er niet. De mens was een jager/verzamelaar en leefde 

nomadisch. Het bos was van een ieder en de mens leefde van wat in de natuur aan planten en dieren 

aanwezig was. 

Met de komst van de agrarische revolutie ongeveer 12000 jaar geleden begonnen mensen zich 

geleidelijk aan permanent te vestigen in een afgebakend gebied. De jager/verzamelaar begon met 

het planten van gewassen en het houden van dieren en evolueerde zodoende tot boer/veehouder. In 

de loop der tijden ontstonden er eigendoms- en bezitsverhoudingen, die uiteindelijk leidden tot 

vorming van rangen, standen en klassen. De tegenstelling kapitaal en arbeid was geboren. Door de 

eeuwen heen is er een latent spanningsveld/tegenstelling geweest tussen arbeid en kapitaal, van tijd 

tot tijd uitmondend in verzet, opstand en zelfs revolutie. 

Met het ontstaan van de arbeidersklasse tijdens de industriële revolutie werd de tegenstelling groter 

en scherper. De tegenstelling arbeid/kapitaal heeft in de geschiedenis van de mensheid geleid tot 

veel verzet en zelfs tot heel grote revolutionaire (maatschappelijke) omwentelingen, zoals de Franse 

revolutie van 1789, de Russische revolutie van 1917 onder leiding van Lenin en de Chinese revolutie 

van 1949 geleid door Mao Tse Tung. Vele oorlogen en volksopstanden in het verleden hadden in 

wezen als grondoorzaak onrechtvaardige eigendoms- en productieverhoudingen en daarmede 

samenhangende politieke machtsverhoudingen.  

Vandaag de dag worden de belangen van werknemers in hun strijd voor lotsverbetering veelal 

behartigd door tussenkomst van hun vakbonden. Arbeidsconflicten worden zoveel mogelijk door 

overleg en onderhandelen opgelost al dan niet met inzet van pressiemiddelen. Een van de middelen 

die vakbond ten dienste staat is het middel van werkstaking. In vroegere tijden werd het aanzetten 

tot staking en het staken zelf gekwalificeerd als een misdrijf waarvoor mensen tot gevangenisstraf 

konden veroordeeld. Staking is nu in vele landen erkend als een legitiem strijdmiddel.  

In het jaar 1960 werd in Nederland het stakingsrecht in het befaamde Panhonlibco arrest erkend. De 

Hoge Raad (hoogste rechter in Nederland) overwoog in dat arrest dat staken onder omstandigheden 

gerechtvaardigd kan zijn, het geen onder meer het geval zal zijn wanneer de omstandigheden in een 

bedrijf zo slecht zijn dat werknemers hun werk redelijkerwijs niet meer goed kunnen uitvoeren. In 

latere arresten van de Hoge Raad is het stakingsrecht nader uitgewerkt en verfijnd.  

In Suriname is het stakingsrecht vastgelegd in artikel 33 van de Grondwet, luidende als volgt: “Het 
stakingsrecht wordt erkend behoudens de beperkingen die uit het recht voortvloeien.” 

Dit artikel is woordelijk overgenomen in artikel 11 lid 1 van de Wet Vrijheid Vakvereniging (S.B. 2016 
no. 151). Er zijn derhalve in Suriname twee wetsartikelen waarin het stakingsrecht is erkend, alsof de 
wetgever daarmee het belang van het stakingsrecht heeft willen benadrukken.  

De “beperkingen” waarover in het Grondwetsartikel wordt gerept zijn niet uitgewerkt in nadere 
wettelijke regelingen, maar vinden invulling door rechterlijke uitspraken. De beperkingen impliceren 
dat het stakingsrecht geen absoluut recht is. Hoewel grondwettelijk vastgelegd kan onder 
omstandigheden een staking als onrechtmatig worden gekwalificeerd, wat in de rechtspraktijk na 



rechterlijke toetsing ook regelmatig gebeurt. De toetsing vindt plaats aan de hand van in de 
rechtspraak ontwikkelde criteria. Door de Hoge Raad zijn na het Panhonlibco arrest in een reeks van 
arresten toetsingscriteria ontwikkeld die tegenwoordig als de ENERCAM formule worden aangeduid.  

Toetsingscriteria zijn onder meer: 

- De verhouding tussen de actie en het daarmee nagestreefde doel. Het doel heiligt de 
middelen niet. (proportionaliteitstoets) 

- De door werkstaking veroorzaakte schade aan de belangen van de werkgever of derden. 
(belangenafweging) 

- -De gevolgen voor kwetsbare groepen, zoals zieken, ouden van dagen, jongeren en 
gehandicapten. 

- De aard en duur van de actie. 

Bovenstaande opsomming is niet imperatief en evenmin limitatief, wat inhoudt dat de rechter niet 
gebonden is en het toetsingskader voor uitbreiding vatbaar is.  

Het voorgaande komt er op neer dat de rechter in elk aan hem voorgelegd geval aan de hand van de 
feiten en omstandigheden een oordeel zal moeten vellen over de rechtmatigheid c.q. 
onrechtmatigheid van de werkstaking. Overigens kunnen ook andere acties, zoals stiptheidsacties en 
langzaamaan acties, aan bovenvermelde criteria worden getoetst.  

In de Surinaamse rechtspraak worden zaken eveneens aan de bovengenoemde criteria getoetst. 
Enkele voorbeelden: 

- In het arrest van het Hof van 20 januari 2012 (G.R. no. 14415) vond er een belangenafweging plaats. 
Het Hof van Justitie van Suriname overwoog toen als volgt: 

“het oordeel over de rechtmatigheid of onrechtmatigheid van een staking is afhankelijk van de 

afweging van de belangen van de werknemers bij de staking tegenover de gevolgen daarvan voor de 

werkgever en eventuele derden”. 

Vervolgens kwam het Hof na afweging van de belangen van alle bij de zaak betrokken partijen, 

namelijk de BvL, de studenten en scholieren en de Staat tot de conclusie dat de staking onrechtmatig 

was en bevestigde het Hof het vonnis van de Kantonrechter, die de staking onrechtmatig had 

verklaard op grond van de overweging dat de belangen van studenten en scholieren dienden te 

prevaleren boven de belangen van stakende leraren. In de overweging werd en passant eveneens 

meegenomen het belang van de Staat die de zorg heeft voor het onderwijs. 

In het vonnis van 23 febr. 2017 van de Kantonrechter in het Eerste Kanton (A.R. nr. 17-0362) vond 

ook een belangenafweging plaats. De Kantonrechter was in die zaak eveneens van oordeel dat 

belang van de studenten en leerlingen alsmede van de Staat diende te prevaleren boven het 

financieel belang van de stakende leraren en verbood vervolgens de BvL en ALS om een opgeschorte 

staking te hervatten. 

Min of meer dezelfde overweging is te vinden in een eerdere vonnis van de Kantonrechter in het 

Eerste Kanton van 8 maart 2004. Ook in die zaak werd de staking van leraren onrechtmatig verklaard. 

Het recente vonnis van de kantonrechter in het Eerste Kanton van 8 oktober 2019 in de zaak van 

(wederom) stakende leraren, wijkt af van de in bovenvermelde uitspraken gesignaleerde lijn. 

Aanleiding voor de staking was het naar de mening van stakende leraren onjuiste benoemingsbeleid 



van de minister van onderwijs. De kantonrechter was van oordeel dat benoemingsbeleid een aan de 

Staat (lees de minister van onderwijs) toekomende bevoegdheid is en “geen onderhandelbare 

arbeidsvoorwaarde” is. Dat bovendien niet gesteld of gebleken is dat de door minister gevolgde 

werkwijze “al dan niet van invloed is op overeen gekomen arbeidsvoorwaarden”, aldus de 

kantonrechter.  

De kantonrechter verklaarde vervolgens de staking ongeoorloofd. Dit vonnis wijkt in meerdere 

opzichten af van de in eerdere zaken gevolgde redenering. Allereerst baseert de Kantonrechter zijn 

beslissing op artikel 11 lid 1 van de Wet Vrijheid Vakvereniging en niet op artikel 33 van de 

Grondwet, zoals het geval was in voorgaande uitspraken van de Surinaamse rechter.  

Voorts wekt de in het vonnis gevolgde redenering de indruk dat artikel 11 lid 1 van de wet Vrijheid 

Vakvereniging (het stakingsrecht) slechts van toepassing is indien sprake is van schending van een 

cao bepaling en/of het teniet gaan van een bij “collectieve arbeidsvoorwaardenregeling verworven 

recht. Dit is opmerkelijk omdat het middel van staking in de praktijk niet alleen wordt gebruikt voor 

naleving van bestaande rechten, maar ook om nieuwe rechten tot stand te brengen. In casu gaat het 

om de totstandbrenging van het recht op inspraak van leraren bij benoeming van directeuren op hun 

school.  

Gelet op bovenstaande jurisprudentie lijkt het voor leraren vrijwel onmogelijk om door werkstaking 

kracht te zetten bij hun eisen in conflicten met de overheid. Immers studenten en leerlingen zullen 

vrijwel altijd “ het kind van de rekening” zijn bij onderwijsstakingen.  

De vraag rijst of het handelen van overheidsfunctionarissen ook niet aan toetsing door de rechter 

dient te worden onderworpen in zaken waarin de overheid partij is.  

Immers het uitoefenen van bevoegdheden door overheidsorganen is gebonden aan algemene 

beginselen van behoorlijk bestuur, waaronder het verbod op willekeur, het beginsel van fair play, het 

zorgvuldigheidsbeginsel, het rechtszekerheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel. Indien 

overheidsbeslissingen leiden tot onwerkbare situaties op onderwijsinstellingen kan een staking 

alleszins gerechtvaardigd zijn, uiteraard te beoordelen c.q. vast te stellen door de daartoe bevoegde 

rechter. 

Ten slotte zij opgemerkt dat alle bij een onderwijsstaking betrokken partijen, leraren, studenten, 

scholieren alsmede de overheid gebaat zijn bij een harmonieuze en werkzame sfeer op 

scholingsinstituten. Reden om dit soort conflicten zoveel mogelijk door overleg op te lossen. 

 

Paramaribo, 15 oktober 2019 

Willem Siwpersad, advocaat. 


