
 

STAKING: OVER LOONVERLIES EN STAKINGSVERGOEDING 

 

 
1. Welke invloed heeft een staking op mijn loon? 

Antwoord: 
Wie deelneemt aan een staking, zal voor die aangevraagde periode niet betaald worden. 
Concreet betekent dit dat er 1/360 (of 1/720 bij ½ dag staking) van de jaarwedde niet zal 
uitbetaald worden. De grootte van het loonverlies is afhankelijk van de opgebouwde geldelijke 
anciënniteit. De onderstaande tabel geeft een indicatie van de gevolgen van 1 dag staking op het 
loon van een onderwijzer die voltijds werkt.  

 

2. Hoeveel loonverlies zal ik hebben?  

Antwoord: 

In onderstaande tabel kan je de concrete berekening van loonverlies raadplegen. Wanneer je 

beslist om te staken als lid van het COV heb je recht op de stakersvergoeding (zie vraag 4). 

Geldelijke 
anciënniteit 

Loonverlies bij 1 dag staking Loonverlies bij ½ dag staking 

Tijdelijk Vastbenoemd Tijdelijk Vastbenoemd 

 Bruto Netto Bruto Netto Bruto Netto Bruto Netto 

1 € 96,70 € 25,38   € 49,35 € 12,70   

10 
€ 

117,89 
€ 57,85 

€ 
117,89 

€ 53,00 € 58,95 € 28,93 € 58,95 € 30,12 

20 
€ 

143,00 
€ 64,95 

€ 
143,00 

€ 60,62 € 71,50 € 32,47 € 71,50 € 33,92 

30 
€ 

163,09 
€ 67,72 

€ 
163,09 

€ 63,01 € 81,54 € 29,85 € 81,54 € 31,51 

 
3. Moet ik naast de afhouding van het salaris nog rekening houden met andere financiële 

gevolgen?  
Antwoord: 
De inhouding van het salaris heeft geen gevolgen voor de geldelijke anciënniteit. Er zijn ook geen 
gevolgen voor de berekening van het vakantiegeld, de eindejaarstoelage, het gemiddelde 
inkomen voor de berekening van het pensioen.  
 

4. Heb ik recht op een stakingsvergoeding ? 
Antwoord:  
Iedereen heeft het recht om te staken, enkel wie gesyndikeerd is, kan aanspraak maken op een 
stakingsvergoeding. Het COV is aangesloten bij de centrale weerstandskas van het ACV.  
Om als COV-lid aanspraak te kunnen maken op een stakingsvergoeding van het ACV moet je op 
de vooravond van de staking minstens 6 maanden lid zijn. Indien je nog geen 6 maanden 
aangesloten bent, is er een lager bedrag voorzien. De betaalde ledenbijdrage is ook bepalend 
voor de grootte van de stakingsvergoeding. In onderstaande tabel kan je nagaan welke 
bedragen voorzien zijn.  
 
Vanaf 9 november 2022 wordt de vergoeding verhoogd naar 40 euro. Neem je op 9 november 
deel aan de actie- en stakingsdag? Dan kan je als lid van het ACV dus een vergoeding van 40 
euro krijgen. Meer info hierover kan je vinden op www.hetacv.be/stakersvergoeding 

http://www.hetacv.be/stakersvergoeding


 

STAKING: OVER LOONVERLIES EN STAKINGSVERGOEDING 

 

Stakingsvergoeding ACV  hele dag staking Halve dag staking 

Duur lidmaatschap  Lidgeld 
voltijds  

Lidgeld 
halftijds  

Lidgeld 
voltijds 

Lidgeld 
halftijds 

minstens 6 maanden  € 40  € 20  € 20  € 10 

minstens 3 maanden  € 20  € 10  € 10 € 5  

minstens 1 maand  € 10 € 5 € 5 € 2,50 

 

5. Hoe kan ik de stakingsvergoeding aanvragen? 

Antwoord: 
Op www.cov.be vind je de stakerskaart om de stakingsvergoeding aan te vragen. Hierop moet je 
de gegevens aanvullen of je groene klever plakken. Je stakerskaart moet voor de uitbetaling van 
de vergoeding terechtkomen bij de ACV-dienstencentra. Je kan de kaart daar zelf bezorgen maar 
dit kan ook via de vakbondsafgevaardigde, de plaatselijke stakingsverantwoordelijke (gegevens 
hieronder per provincie) of de inspraakbegeleider. 
 

▪ Stakingsverantwoordelijken Antwerpen 
▪ Stakingsverantwoordelijken Limburg 
▪ Stakingsverantwoordelijken Oost-Vlaanderen 
▪ Stakingsverantwoordelijken Vlaams-Brabant 
▪ Stakingsverantwoordelijken West-Vlaanderen 

 

 
6. Krijg ik een bewijs dat ik gestaakt heb?  

Antwoord: 
Je kan op het schoolsecretariaat een kopie vragen van de RL-2, de elektronische zending aan het 
ministerie, waarop gemeld wordt dat je staakt. Ook op het salarisuittreksel kan je bij staking de 
afhouding van het salaris aflezen.  
 

7. Ik ben recent vanuit een andere vakbond naar COV gekomen. Heb ik recht op een 
stakingsvergoeding? 

Antwoord:  
Als de overstap tussen de vakorganisaties zonder onderbreking gebeurde en als voldaan is aan 
de voorwaarde van 6 maanden lidmaatschap op de vooravond van de stakingsdag (ook het 
lidmaatschap bij een andere vakorganisatie telt hiervoor mee), dan heb je recht op een 
stakingsvergoeding.  
 

8. Ik ben niet aangesloten bij het COV. Krijg ik een stakingsvergoeding? 

Antwoord: 
De stakingsvergoeding van het ACV wordt enkel uitbetaald aan ACV-leden. Ben je aangesloten 
bij een andere vakbond, informeer je bij hen over een eventuele stakingsvergoeding. Ben je niet 
aangesloten bij een vakorganisatie, dan zal je geen stakingsvergoeding ontvangen.  

 
 

http://www.cov.be/
https://www.hetacv.be/docs/default-source/acv-csc-docsitemap/6000-centrales/6770-christelijk-onderwijzersverbond-cov/6790-actualiteit/6800-nieuws-en-persberichten/20221109-individuele-aanvraag-stakingsvergoeding-cov.pdf?sfvrsn=77f51041_3
https://www.hetacv.be/docs/default-source/acv-csc-docsitemap/6000-centrales/6770-christelijk-onderwijzersverbond-cov/nieuwsbrieven/2022/20221109_stakingsverantwoordelijken_antwerpen.pdf?sfvrsn=f817863c_3
https://www.hetacv.be/docs/default-source/acv-csc-docsitemap/6000-centrales/6770-christelijk-onderwijzersverbond-cov/nieuwsbrieven/2022/20221109_stakingsverantwoordelijken_limburg.pdf?sfvrsn=97077c8d_3
https://www.hetacv.be/docs/default-source/acv-csc-docsitemap/6000-centrales/6770-christelijk-onderwijzersverbond-cov/nieuwsbrieven/2022/20221109_stakingsverantwoordelijken_oost-vlaanderen.pdf?sfvrsn=7f4be241_3
https://www.hetacv.be/docs/default-source/acv-csc-docsitemap/6000-centrales/6770-christelijk-onderwijzersverbond-cov/nieuwsbrieven/2022/20221109_stakingsverantwoordelijken_vlaams-brabant.pdf?sfvrsn=f921762c_3
https://www.hetacv.be/docs/default-source/acv-csc-docsitemap/6000-centrales/6770-christelijk-onderwijzersverbond-cov/nieuwsbrieven/2022/20221109_stakingsverantwoordelijken_west-vlaanderen.pdf?sfvrsn=b8d3f5e9_3

