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Hierbij zend ik u het antwoord op de vragen van het lid Kwint (SP) van uw Kamer 

inzake het bericht dat OCW geen standpunt meer inneemt over doorbetalen 

stakers in het basisonderwijs (ingezonden 12 maart 2018). 
 

De vragen werden mij toegezonden bij uw boven aangehaalde brief met 

kenmerk 2018Z04289. 

 

De minister voor Basis- en Voortgezet  Onderwijs en Media, 

 

 

 
Arie Slob 

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Postbus 20018 

2500 EA  DEN HAAG 

 

Datum 26 maart 2018 

Betreft Antwoord op schriftelijke vragen van het lid Kwint (SP) aan de minister 

voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over het bericht dat OCW 

geen standpunt meer inneemt over doorbetalen stakers in het 

basisonderwijs (ingezonden 12 maart 2018). 
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2018Z04289 

 

Vragen van het lid Kwint (SP) aan de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media 

over het bericht dat OCW geen standpunt meer inneemt over doorbetalen stakers in het 

basisonderwijs. (ingezonden 12 maart 2018). 

 

1 Vraag 

Waarom wordt door de woordvoerders van uw ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap kenbaar gemaakt dat geen standpunt wordt ingenomen over het wel of niet 

doorbetalen van stakende leraren aan hun schoolbesturen? Gaat u ervoor zorgdragen dat dit 

alsnog geschiedt? 1) 

 

Antwoord 

De werkgever is niet verplicht om de stakende werknemer salaris door te betalen over de 

gestaakte tijd. Maar het is ook niet verboden. Of de werkgever het salaris daadwerkelijk al 

dan niet doorbetaalt is een zaak tussen werknemer en werkgever. De beslissing ligt op de 

werkvloer omdat de arbeidsvoorwaardenvorming in het Primair Onderwijs al jaren is 

gedecentraliseerd. Ik heb daar geen rol in.    

 

2 Vraag 

Wat was de reden om bij de stakingen in het basisonderwijs van 5 oktober en 12 december 

2017 wel door te betalen? Wat is er sindsdien veranderd, waardoor het ministerie geen 

standpunt meer inneemt? 

 

Antwoord 

Zoals bij vraag 1 is aangegeven besluiten schoolbesturen zelf of ze de stakers doorbetalen of 

niet. Dat is ook mijn standpunt geweest bij de stakingen van 5 oktober en 12 december. 

Overigens heb ik van sommige scholen vernomen dat zij bij de stakingen van 5 oktober en 12 

december het salaris niet hebben doorbetaald.    

  

3Vraag 

Waarom willen de woordvoerders van uw ministerie niets kenbaar maken over een standpunt 

en laten ze daarmee schoolbesturen in het luchtledige, zoals ook de VOS/ABB aangeeft in 

haar artikel? 

 

Antwoord 

De wet bepaalt dat bij een staking geen loon aan de stakers hoeft te worden betaald. Dat is 

ook helder voor schoolbesturen en werknemers. Of vervolgens toch het loon bij een staking 

wordt doorbetaald is een zaak van werkgevers. Zij kunnen hier evt. binnen hun koepel (de 

PO-raad) ook een afspraak over maken. De arbeidsvoorwaardenvorming is immers 

gedecentraliseerd. Hoewel ik er niet over ga, wil ik niet de indruk wekken dat ik de praktijk 

van het doorbetalen van salaris aan een stakende werknemer goedkeur.     

 

 

  

1) https://www.vosabb.nl/doorbetalen-stakers-geen-standpunt/ 
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