Regelgeving omtrent een maximale arbeidsduur Maximale duur
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De nationale raad heeft op 27 april 2019 de regelgeving omtrent de maximale
arbeidsduur onderzocht.
1°/ de wet van 12 december 2010 legt de arbeidsduur vast van de artsen, de
kandidaat-artsen in opleiding en de studenten-stagiairs.
Deze wet is van toepassing op de artsen die werken in het kader van een
arbeidsovereenkomst of in een statutair verband, behoudens enkele uitzonderingen(1).
Ze geldt ook voor de kandidaten die houder zijn van het diploma van Master in de
geneeskunde, die in opleiding zijn met het oog op het zich zien toekennen van de
erkenning voor een van de titels bedoeld in de artikelen 1, 2 en 2bis van het koninklijk
besluit van 25 november 1991 houdende de lijst van bijzondere beroepstitels
voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde, met inbegrip van de
tandheelkunde, en die gezondheidszorgprestaties verrichten in het kader van hun
opleiding.
Ze bepaalt dat de duur van elke werkperiode nooit 24 uren mag overschrijden,
behoudens in geval van arbeid die door een onvoorziene noodzakelijkheid wordt
vereist of om het hoofd te bieden aan een voorgekomen of dreigend ongeval (artikel 5,
§2, en 7, §1, van voornoemde wet van 12 december 2010).
Elke arbeidsprestatie waarvan de duur tussen 12 uren en 24 uren bedraagt moet
worden gevolgd door een periode van minimum rust van 12 opeenvolgende uren
(artikel 5, §2, en 7, §1, van voornoemde wet van 12 december 2010).
Voor de kandidaten in opleiding worden de uren wetenschappelijk werk die verplicht
zijn in het kader van de academische vorming meegeteld als arbeidstijd ten belope van
maximum 4 uren per week waarvan 2 uren op de werkplek (artikel 5, §4 van
voornoemde wet van 12 december 2010).
De bijkomende arbeidstijd bovenop de wekelijkse maximale arbeidsduur, onder meer
om de wachtdienst te verzekeren, mag geen overschrijding van de maximale duur van
een arbeidsprestatie (24 uur) teweegbrengen (artikel 7, §1, van voornoemde wet van
12 december 2010).
Op deontologisch gebied hebben de artsen die verantwoordelijk zijn voor de

organisatie van de diensten en van de wachtdiensten alsook de stagemeesters de
plicht ervoor te zorgen dat deze wetgeving, die de Richtlijn 2003/88/EG van 4
november 2003 omzet(2) en de wet Colla van 1999(3) vervangt, toegepast wordt naar
de geest en de letter.
2°/ De meerderheid van de artsen oefenen hun beroep uit als zelfstandige.
De nationale raad heeft geen eenduidige regels bepaald betreffende de arbeidstijd of
de maximale duur van een prestatie omdat hij van mening is dat deze kwestie onder
de individuele verantwoordelijkheid valt.
De organisatie van de arbeidstijd moet voldoen aan de vereisten inzake de
zorgkwaliteit, de patiëntveiligheid en het welzijn van de arts zelf, die beschreven in de
code van medische deontologie 2018 in hoofdstuk 1 Professionaliteit.

(1) Met uitzondering van :
- de personen tewerkgesteld door het Rijk, de provinciën, de gemeenten, de openbare
instellingen die er onder ressorteren en de instellingen van openbaar nut, behoudens
indien zij tewerkgesteld zijn door instellingen die geneeskundige, profylactische of
hygiënische verzorging verlenen;
- het militair personeel;
- de personen die een leidinggevende functie uitoefenen.
(2) Richtlĳn 2003/88/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4
november 2003 betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de
arbeidstĳd, wat betreft de artsen, de tandartsen, de dierenartsen, kandidaat-artsen
in opleiding, kandidaat-tandartsen in opleiding en studenten-stagiairs die zich
voorbereiden op de uitoefening van deze beroepen
(3) Ministerieel besluit van 30 april 1999 tot vaststelling van de algemene criteria voor
de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten,

