De organisatie van de

,
eidsti)
willekeur of onwetendheid?
De beleidslieden van de FOD Financiën hebben blijkbaar onlangs het licht gezien en beginnen zich te roeren
als onverbeterde legalisten wat betreft de reglementering van de arbeidsduur.
In de private sector is er sinds de arbeidswet van 16
maart 1971 een duidelijk verbod op overuren met vermelding van de wettelijke uitzonderingen. Bovendien
moeten de arbeidsreglementen
reeds sinds 1965
voorzien in de klare omschrijving van het complexe
mechanisme van toekennen van inhaalrust, overloon
en het respecteren

van absolute maximumgrenzen.

De Inspectie 'toezicht op de sociale wetten' kijkt
nauwlettend toe op de inhoud en de toepassing van
deze arbeidsreglementen en aarzelt niet om inbreuken
te verbaliseren en desnoods het arbeidsauditoraat
in
te schakelen.

dienst P&O informeerde zich destijds bij de diverse
administraties teneinde tegen september 2005 een
volledige lijst te hebben van de specifieke reglementeringen die op de werkvloer werden toegepast. Zelfs
de representatieve vakorganisaties werden verzocht
afwijkende reglementeringen te signaleren.
Er werd bovendien van overheidswege benadrukt dat
de specifieke maatregelen die niet tegen 16 september
2005 ten laatste werden meegedeeld niet zouden
worden opgenomen in het arbeidsreglement en bijgevolg dus niet meer van toepassing konden zijn. Deze
inventarissen werden evenwel slechts met mondjesmaat en alles behalve volledig doorgestuurd.
Ondertussen werd het overleg verder gezet, weze het
dan op een informele wijze.

Sinds de wet van 18 december 2002 moesten trouwens de meeste overheidsdiensten, incluis onze FOD
Financiën, vanaf 1 juli 2003 een arbeidsreglement
opstellen voor de statutaire en de contractuele personeelsleden.
Dit impliceert dat voortaan het begin en het einde van
de werkdag, het tijdstip en de duur van de rusttijden
en de regelmatige onderbreking van de arbeid het
voorwerp moeten uitmaken van het arbeidsreglement
en van het syndicaal overleg.
Sinds 1974 heeft onze overheid wel de plicht met de
vakbonden te onderhandelen of te overleggen, al
naargelang de materie. De belangrijkste materies,
waarover volgens dit syndicale statuut van 1974
verplicht
en voorafgaandelijk
moet worden
onderhandeld, zijn de verloning, het administratief statuut, de pensioenregeling
en de
algemene bepalingen inzake de arbeidsduur, de arbeidsorganisatie
en de personeelsformatie Voor deze laatste materies
dient bij concrete maatregelen enkel overleg te worden gepleegd.
Tot op heden blijven een aantal overheidsdiensten in gebreke een arbeidsreglement
op
te stellen. Ook onze FOD Financiën worstelt er al
enkele jaren mee om een definitieve versie als vol~
waardig arbeidsreglement
te laten gelden. De staf-
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In april 2007, na een lange en moeilijke dracht, baarde
de overheid ons een vrij embryonaal arbeidsreglement. Het behelst een algemeen reglement van de
FOD Financiën met 21 artikelen en heel wat bijlagen
die stuk voor stuk verwijzen naar de vigerende instructies personeel en integraal opgenomen zijn in Codinet
(zie intranet).
De eerste bijlage verwijst integraal naar de wet van 14
december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten
van de arbeidstijd in de openbare sector.

Het spreekt vanzelf dat het voornamelijk
de opsporingsdiensten van het AOIF en nog meer de douanediensten zijn die noodgedwongen
de opgelegde
regels naast zich neerleggen.
Toen ik in 2001, als diensthoofd AOIF-Opsporingen,
aan de alarmbel trok en mijn bezorgdheid uitte over
mijn lot als verantwoordelijke voor het ondertekenen
van werkplannen waarin de verbodsregels inzake te
presteren arbeidstijd manifest met de voeten werden
getreden, werd ik op hoongelach onthaald.

Eerlijkheid gebiedt ons te melden dat er heel wat diensten zijn met een afwijkende regeling inzake arbeiden rusttijden en inzake verbod op nachtarbeid. Tot op
heden werd deze regeling nog steeds niet gelegaliseerd.

Zou de overheid mij steunen, indien de weduwe van
een medewerker- die na een shift van twaalf uren in

Overeenkomstig de vigerende wetgeving van 2000,
ingegeven door de EU-richtlijn van 23 november
1993, dienen werknemers ondermeer immers:
• per dag niet meer dan elf uren te werken
• in elk tijdvak van vierentwintig
uur tussen de
beëindiging
en de hervatting
van de arbeid
tenminste elf opeenvolgende uren rust te krijgen
• wanneer de arbeidstijd per dag meer dan zes uren
bedraagt een half uur rust te krijgen
• gemiddeld niet meer dan achtendertig uren per
week te werken over een referentieperiode van vier
maanden
• per week niet meer dan vijftig uren te werken
• geen nachtarbeid te verrichten

Nooit werd hieromtrent enig advies op papier
tijdens een contactgroep
personeel werd
door de administratie laconiek medegedeeld
bezorgdheid
ongegrond was te meer de
haar eigen arbeidsongevallenverzekeraar
is.

De wet voorziet wel een aantal afwijkingen (vb. bewakings-, toezicht- en wachtdiensten die verband houden
met de noodzakelijke bescherming van goederen en
personen) maar het is duidelijk dat het gros van onze
diensten daar helaas niet onder ressorteren. Vandaar
de noodzaak om zelf bij koninklijk besluit expressis
verbis die diensten op te sommen die afwijken van de
opgelegde regels. Het is zeer de vraq of het legistiek
wel aangewezen is om van een duidelijke amper 25
artikelen tellende wet af te wijken in een mammoetbesluit.
Alleszins heeft de overheid al gepoogd om een dergelijk besluit. voor een aantal diensten (motorbrigades,
havens, opsporingen, ... ) ingang te laten vinden maar
ze werd door de Ministerraad teruggefloten omdat
zo'n besluit een initiatief moet zijn van de Minister van
Openbaar Ambt.
Recent werd dan maar beslist om opnieuw in het
kader van het invoeren van het arbeidsreglement
en
met tussenkomst van de weer in het leven geroepen
basisoverlegcomités
een inventaris te maken van alle
mogelijke permanente afwijkingen zoals die heden ten
dage bestaan op het terrein.

slaap dommelt achter het stuur en tegen een boom
knalt- mij voor de rechtbank als diensthoofd burgerlijk
aansprakelijk stelt?
gezet en
mij zelfs
dat mijn
overheid

Groot was dan ook mijn verbazing
toen onze
HR-directeur, mevrouw DREESSEN, tijdens het TOC personeelsoverleg van 31 juli 2007 onomwonden verklaarde dat zij in een officieel overlegorgaan nooit zou
ingaan tegen de bestaande reglementering van 14
december 2000. Vandaar ook dat zowel het 'Enig
Kantoor' en 'ISPS meldpunt'
van de Douane &
Accijnzen reeds in dit wettelijk tijdskader moeten
draaien.
De uitwerking van een dergelijk wetgevend initiatief,
dat in wezen alleen maar kan worden toegejuicht,
vereist evenwel een parcours van overleg, advies
, Raad
van
State,
Inspectie
van
Financiën,
Ministerraad, ....
We hebben er alle belang bij een reglementering uit te
werken die alle arbeidssituaties
dekt in plaats van
over één nacht ijs te gaan. Vandaar dat de inventaris
van de huidige situatie op de werkvloer primordiaal is.
We kunnen al stellen, zeker voor de hoger vermelde
diensten dat de afwijkingen
legio zijn. Heel wat
diensten werken in een regime 24u/24u en 7d/7d met
vaste shifts van 12 uren. Bovendien moeten meestal
opgelegde openingsuren
een beperkte staf.

worden gerespecteerd

met

Binnen de Douane blijken dezelfde regels in de
verschillende zee- en luchthavens op een verschillende
wijze geïnterpreteerd te worden afhankelijk van de
inventiviteit of de welwillendheid van het diensthoofd.
Protocoloperaties
waaraan de opsporingsdiensten
van het AOIF moeten deelnemen gebeuren onder leiding
van het arbeidsauditoraat
dat zelf de kalender en de
tijdsduur bepaalt.

Het is dan de bedoeling om een wettelijk kader te
creëren dat alle afwijkingen opneemt en als bijlage 23
wordt toegevoegd aan het arbeidsreglement.
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De overheid zal zich duidelijk moeten rekenschap
geven dat alom wordt gezondigd tegen de reglemen-
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tering inzake arbeidsduur en dat de wetgever maar
binnen geruime tijd (jaren?) hieraan zal kunnen verhelpen.

Het welzijn van de ambtenaar dragen wij hoog in het
vaandel en de overheid dient zich in het licht van deze

Een onmiddellijk strenge toepassing van een vijftal
artikels uit de wet van 14 december 2000 zou de FOO

wetgeving, waarvan men blijkbaar zeer lang niet wakker
heeft gelegen, te beraden over de personeelssterkte
op vele diensten.

Financiën evenwel ernstig verlammen; de gehalveerde dienstverlening in de havens zou bovendien door
diverse economische operatoren maar matig worden
gesmaakt en onze internationale
standing inzake
distributie zou wel eens kunnen tanen.
Er kan geen sprake zijn van een tabuia rasa en de
overheid zal de illegale situatie maar moeten dulden
tot er duidelijke wetteksten zijn.
Onze organisatie wil evenwel blijven onderlijnen dat
afwijkingen slechts uitzonderlijk mogen zijn. Er mag
zeker niet worden vergeten dat de wet van 14 december 2000 de minimale voorschriften bepaalt die inzake
veiligheid en gezondheid
op het gebied van de
arbeidstijd moeten worden nageleefd om ervoor te
zorgen dBt de werknemers als gevolg van vermoeidheid wegens lange werktijden, onvoldoende werkonderbrekingen en onregelmatige werkroosters, geen
letsels toebrengen aan zichzelf, hun collega's of anderen
en hun gezondheid op korte of lange termijn niet
schaden.

Het siert heel wat diensthoofden
dat zij hun manschappen kunnen overtuigen lange werktijden te kloppen ten koste van een verstoord bioritme (spijsverteringskiachten, neurotische aanvallen, bloedsomloopproblemen en slaapstoornissen).
Wetenschappelijk
onderzoek heeft onder meer aangetoond dat mannen
die in wisselende diensten draaien drie keer zoveel
kans hebben op het krijgen van prostaatkanker
mannen die alleen dagdiensten draaien.

dan

Het geldgewin dat men kan puren uit dergelijke
uitzonderlijke en onregelmatige prestaties zinkt al snel
in het niets wanneer hierdoor de gezondheid en de
private levenssfeer in het gedrang komt.
De overheid doet er dan ook best aan om deze ongemakken te bestrijden door bij het eerstvolgende
personeelsplan de behoeften te berekenen in functie
van een strikte toepassing van de reglementering
inzake arbeidsduur.

Chris MACHlELS

VSOA - 4 - FIN

