ONDERNEMINGSRAAD BUITEN DE WERKUREN = ARBEIDSTIJD

In onze communicatie hebben we altijd gesteld dat de vergaderingen van de
Ondernemingsraad (OR) , zelfs buiten de werkuren, worden als werkelijke arbeidstijd
moeten beschouwd worden en als dusdanig bezoldigd.
Dit wordt nu bevestigd in een arrest van het Hof van Cassatie.

ARREST VAN HET HOF VAN CASSATIE
In een recent arrest bevestigt het Hof van Cassatie een arrest van het arbeidshof van
Luik (afdeling Namen) dat stelt dat de tijd die een personeelsvertegenwoordiger op de
ondernemingsraad (OR), beschouwd wordt als arbeidstijd. Dit staat los van het feit of
de vergadering buiten dan wel binnen de arbeidsuren valt Artikel 23 van de wet houdende
organisatie van het bedrijfsleven van 20 september 1948, dat stelt dat de vergaderingen van
de OR, zelfs buiten de werkuren, als werkelijke arbeidstijd worden beschouwd en als
dusdanig bezoldigd, laat aan duidelijkheid niets te wensen over.
In casu werd door de scholengemeenschap(de personeelsvertegenwoordiger is een
leerkracht) aangevoerd dat de OR steeds plaatsvond tijdens de mogelijke lesuren en binnen
de openingsuren van de school.
Daardoor zou er volgens de werkgever geen sprake zijn van bijkomend te vergoeden
arbeidstijd. Het Arbeidshof volgt deze redenering niet en gaat er vanuit dat een leerkracht
twee soorten taken heeft; taken waarvoor de leerkracht aanwezig dient te zijn in de school
(o.a. lesgeven) en taken die de leerkracht ook op een andere locatie kan verrichten (o.a.
lessen voorbereiden).
Beide categorieën samen vormen het in het kader van de arbeidsovereenkomst
overeengekomen en uit te voeren werk. Het deelnemen aan een vergadering van de OR, valt
onder geen van beide categorieën.

Gezien naar aanleiding van het deelnemen aan de vergaderingen van de OR het door de
leerkracht te presteren overeengekomen werk niet gewijzigd werd, gaat het over prestaties
bovenop de overeengekomen arbeid. Dus over bijkomende arbeidstijd die navenant
bijkomend vergoed moet worden.
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