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Wachtdienst thuis, het debat is verre van gesloten !
Het debat over de “slapende wachtdienst” en de “wachtdienst thuis” is niet nieuw.
De problematiek betreffende de bepaling van de arbeidsduur en de bezoldiging van deze wachtdiensten wordt
druk besproken in de juridische en politieke pers, zowel
op nationaal als op Europees vlak, en dit reeds sinds
enkele jaren.
Het vonnis uitgesproken op 13 januari 2011 door de
Rechtbank van Eerste aanleg van Dinant wakkert de discussie evenwel nog aan. De rechtbank heeft beslist dat
de wachtdienst, die de vrijwillige pompiers van de stad
Couvin thuis waarnemen, als arbeidstijd moet
beschouwd worden en dus vergoed moet worden.
Deze nieuwe bijdrage aan de rechtspraak terzake moet
geen verbazing opwekken. Reeds in het begin van de
jaren 80 heeft het Hof van Cassatie geacht dat de wachtdienst uitgevoerd zowel thuis als in de onderneming als
arbeidstijd moest beschouwd worden daar de werknemer
op ieder moment kon opgeroepen worden, en op onverwachte wijze. (R. cass. 30 januari 1984, R. G. 4.097)
Later heeft de Arbeidsrechtbank van Gent ook gesteld

dat de duur van de wachtdienst als arbeidstijd moest
worden beschouwd vermits de werknemer ter beschikking staat van de werkgever en in staat moet zijn iedere
onvoorzienbare oproep te beantwoorden. (Arbeidsr., Gent,
25 maart 1996, R. G. 94/331)
Nog niet zo lang geleden heeft de Arbeidsrechtbank van
Mons beslist, in verband met een bediende van een
begrafenisonderneming die belast werd met wachtdiensten zowel thuis als in de onderneming, dat die als
arbeidstijd moesten beschouwd worden en het voorwerp
van een bezoldiging en van een toeslag moesten uitmaken, meer bepaald omdat de werknemer op ieder
moment door de klanten kon opgeroepen worden, en dit
op onverwachte wijze. (Arbeidsr., Mons,18 januari 2010,
R.G. 2007/AM/20768)
Het spreekt voor zich dat deze verschillende arresten en
vonnissen een letterlijke toepassing zijn van artikel 19
van de wet van 16 maart 1971 op de arbeid en artikel 8
van de wet van 14 december 2000 tot regeling van sommige aspecten van de arbeidstijd in de openbare sector
en die beide stellen dat de arbeidstijd, in principe, ove-

reenkomt met de periode waarin de werknemer ter
beschikking staat van de werkgever. Vermits de
Belgische rechtspraak stilaan unaniem lijkt te worden
voor wat betreft het vastleggen van de wachtdienst thuis
als arbeidstijd, handelt de echte vraag voortaan alleen
nog over de manier waarop die werkuren vergoed worden.
Inderdaad, een zekere rechtspraak oordeelt dat de
arbeidstijd die voortkomt uit een “slapende wachtdienst”
en, a fortiori, uit een “wachtdienst thuis”, niet noodzakelijk als effectieve arbeidstijd moet vergoed worden en
dus op een andere basis dan de gewone prestaties mag
vergoed worden. (Zie Arbeidsr. Luik, 22 mei 2008, R.G. nr.
8.171/06)
Moet voortaan het debat dan niet over dit aspect van de
problematiek gaan?
Indien het vonnis van de Rechtbank van Eerste aanleg
van Dinant in hoger beroep zou worden bevestigd, zal de
basis voor het berekenen van de bezoldiging van die
wachtdiensturen hoe dan ook alle aandacht aantrekken.
Eric ROOS
Juridisch Adviseur VSOA

FEDERALE OVERHEID

FEDERAAL BEVORDERINGSEXAMEN NAAR NIVEAU B
Selor organiseert in de loop van het tweede semester 2011 het algemeen
gedeelte voor de overgang naar het Niveau B voor de vastbenoemde
ambtenaren van niveau C die zich op datum van 28.02.2011 hebben
ingeschreven voor deze bevorderingsproeven.

nodig voor het uitoefenen van een functie in niveau B. Het betreft: omgaan met
informatie, omgaan met taken, interpersoonlijke relaties en persoonlijk
functioneren.
Het VSOA wil de ingeschreven leden-kandidaten bijstaan door het geven van een
opleiding wanneer er voldoende interesse is.

Het eerste gedeelte van het bevorderingsexamen wordt op PC afgelegd en bestaat
uit een reeks oefeningen gebaseerd op professionele situatieschetsen en teksten
uit het professioneel milieu en evalueren de meest karakteristieke competenties

Daarom vragen wij de geïnteresseerden om zich kenbaar te maken door
ons onderstaande strook terug te bezorgen.

Terug te sturen naar VSOA GROEP 2, Boudewijnlaan 20-21
(2de Verd) te 1000 BRUSSEL, per e-mail op slfp-vsoa-gr2@skynet.be
of per fax op 02/203.54.10

Of naar VSOA GROEP FINANCIEN, Centrumgalerij Blok II,
Kleerkoperstraat 15-17 te 1000 BRUSSEL, per e-mail op
minfin@vsoa.eu of per fax op 02/226.41.10
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