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Onderwerp:

Nationaal verslag (2009-2010) over de praktische uitvoering van richtlijn
2002/15/EG betreffende de organisatie van de arbeidstijd van personen die
mobiele werkzaamheden in het wegvervoer uitoefenen
______________________________________________________________

Mevrouw C. Coune, voorzitster van het directiecomité Vervoer te Land van de
FOD Mobiliteit en Vervoer, heeft bij brief van 18 januari 2011 het advies van de Nationale
Arbeidsraad over het genoemde onderwerp ingewonnen, met het oog op de voorbereiding
van het voormelde nationaal verslag.

Artikel 13 van de voornoemde richtlijn 2002/15/EG van 11 maart 2002 bepaalt
dat de lidstaten de Commissie om de twee jaar verslag uitbrengen over de uitvoering van de
richtlijn, onder vermelding van de standpunten van de sociale partners over de praktische
uitvoering van de bepalingen van de richtlijn.

De Nationale Arbeidsraad moet dan ook een advies uitbrengen, opdat het nationaal verslag voor 30 september 2011 aan de Europese Commissie kan worden bezorgd.

De bespreking van die adviesaanvraag werd toevertrouwd aan de commissie
Individuele Arbeidsverhoudingen.

Op verslag van die commissie heeft de Raad op 13 juli 2011 het volgende
eenparige advies uitgebracht.
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ADVIES VAN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD
--------------------------------------------------------------

I.

ONDERWERP EN DRAAGWIJDTE VAN DE ADVIESAANVRAAG

Mevrouw C. Coune, voorzitster van het directiecomité Vervoer te
Land van de FOD Mobiliteit en Vervoer, heeft bij brief van 18 januari 2011 het advies
van de Nationale Arbeidsraad ingewonnen over het nationaal verslag (2009-2010) over
de praktische uitvoering van richtlijn 2002/15/EG betreffende de organisatie van de arbeidstijd van personen die mobiele werkzaamheden in het wegvervoer uitoefenen.

Artikel 13 van de voornoemde richtlijn 2002/15/EG van 11 maart
2002 bepaalt dat de lidstaten de Commissie om de twee jaar verslag uitbrengen over de
uitvoering van de richtlijn, onder vermelding van de standpunten van de sociale partners
over de praktische uitvoering van de bepalingen van de richtlijn.

De Nationale Arbeidsraad moet dan ook een advies uitbrengen,
opdat het nationaal verslag voor 30 september 2011 aan de Europese Commissie kan
worden bezorgd.

II.

STANDPUNT VAN DE RAAD

De Raad heeft aandachtig kennis genomen van het nationaal verslag en de inventaris
van de praktijken op sectorniveau, die de FOD Mobiliteit en Vervoer, in samenwerking
met de FOD WASO, heeft opgesteld over de praktische uitvoering van richtlijn
2002/15/EG betreffende de organisatie van de arbeidstijd van personen die mobiele
werkzaamheden in het wegvervoer uitoefenen.

Hij herinnert eraan dat hij zich over dat onderwerp al heeft uitgesproken in advies nr. 1.698 van 14 juli 2009.

Uitgaande van dat advies nr. 1.698 brengt de Raad twee punten
onder de aandacht.
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A. De Raad is in de eerste plaats verbaasd over het feit dat geen enkele wijziging werd
aangebracht in het vorige verslag, terwijl in de Europese regelgeving de zelfstandige
vervoerders sedert 23 maart 2009 in het toepassingsgebied van de genoemde richtlijn 2002/15/EG zijn opgenomen.

Na inlichtingen te hebben ingewonnen bij de beleidscel van de
FOD Mobiliteit en Vervoer neemt hij akte van de informatie volgens welke de nietvermelding van die nieuwe opneming van de zelfstandige vervoerders in het toepassingsgebied van de genoemde richtlijn en in het voorgelegde verslag thans kan
worden verklaard door het feit dat aan de omzetting van die richtlijn voor de zelfstandige vervoerders wordt gewerkt door middel van een ontwerp van koninklijk besluit. Gezien het belang van die opneming, zowel voor de werknemersvertegenwoordigers als voor de werkgeversvertegenwoordigers, en gezien het feit dat de
eerste informatie over de uiteindelijke omzetting beschikbaar zal zijn met het verslag
dat voor 2013 moet worden uitgebracht, d.i. op het ogenblik dat de juridische opties
betreffende de manier waarop richtlijn 2002/15/EG wordt omgezet definitief zullen
zijn vastgesteld, drukt de Raad de wens uit te gelegener tijd te worden geïnformeerd
over dat precieze vraagstuk, waaraan hij een groot belang hecht, rekening houdend
met zijn algemene bevoegdheid inzake de praktische uitvoering van richtlijn
2002/15/EG, voorwerp van deze adviesaanvraag.

B. De Raad heeft verder geconstateerd dat in het vorige verslag alleen wijzigingen
werden aangebracht met betrekking tot de koninklijke besluiten die zijn genomen op
grond van artikel 19 van de arbeidswet van 16 maart 1971 (neutralisering van bepaalde arbeidstijd), waarvan aan de Commissie een lijst werd bezorgd, en dat ter
vervanging van de vorige lijst dan ook een nieuwe lijst werd bijgevoegd.

Hij kan instemmen met die lijst, op voorwaarde dat ze, wat het paritair comité nr. 126 betreft, de volledige overschrijving bevat van de artikelen 4 en 5
van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 betreffende de arbeidsduur van de
werknemers tewerkgesteld aan vervoersactiviteiten van de ondernemingen die onder het paritair comité voor de stoffering en de houtbewerking ressorteren.

De Raad is bijgevolg van oordeel dat richtlijn 2002/15/EG betreffende de organisatie van de arbeidstijd van personen die mobiele werkzaamheden
in het wegvervoer uitoefenen, correct is omgezet in de Belgische wetgeving wat betreft de als werknemers tewerkgestelde wegvervoerders – en alleen over die personen werd hij om advies verzocht – en dat het voorgelegde nationaal verslag over de
praktische uitvoering ervan een goede weergave is van de manier waarop de richtlijn voor die werknemers is omgezet, zowel in de Belgische wetgeving als door de
initiatieven die de sectoren dienaangaande hebben genomen, op voorwaarde dat de
regeling die in het paritair comité nr. 126 van toepassing is, volledig opgenomen
wordt.
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Hij vestigt evenwel de aandacht van de regering op het bovengenoemde punt over het vraagstuk van de omzetting van de richtlijn voor de zelfstandigen.
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