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Voldoende rust is belangrijk, 

dat is de wetgever kennelijk 

een beetje vergeten

Het recht op 
 onbereikbaarheid

Afspraken in cao tegen techno-stress?

waarden van de FNV, zijn ze niet bekend. 

"Ik heb het nagevraagd bij onze cao-data-

bank en een aantal collega’s die met Het 

Nieuwe Werken bezig zijn, maar geen van 

ons is bekend met cao-afspraken op dit ge-

bied", aldus Pentenga.

In het buitenland zijn wel diverse voorbeel-

den te vinden van afspraken over het recht 

op onbereikbaarheid. 

Frankrijk
Het meest interessante voorbeeld is een re-

cente cao-afspraak in Frankrijk over het 

recht op onbereikbaarheid voor maar liefst 

250.000 werknemers in de technische- en 

consultancybranche. Sterker nog: er is niet 

sprake van een recht op onbereikbaarheid, 

maar van een plicht. In de principe-afspraak 

(de cao is nog niet definitief ondertekend) is 

sprake van een “obligation de déconnexion 

des outils de communication à distance” 

– de verplichting om communicatiemidde-

len uit te schakelen. 

De overeenkomst is gesloten tussen de Fran-

se vakbond CFDT/CGC en het bedrijf Syn-

tec, een uitzendorganisa-

tie voor technisch 

personeel en consultants. 

De cao-afspraak is on-

dergebracht in het 

hoofdstuk veiligheid en 

gezondheid van de cao 

en kan daarom verbin-

dend verklaard worden. 

Hij is ook expliciet van toepassing op werk-

nemers die beschikken over “een ruime mate 

van autonomie in de vormgeving van hun 

werktijd”, ofwel de groep werknemers die op 

grond van art. 17 van de Europese Arbeidstij-

denrichtlijn uitgezonderd kan worden van 

de werkingssfeer van de richtlijn. Interessant 

is dat voor de betreffende werknemers nog 

wél een uitzondering geldt voor wat betreft 

de maximale arbeidsduur van 35 uur per 

week. Dus piekdrukte kan opgevangen wor-

den als dat nodig is – maar niet ten koste van 

de 11 uur onafgebroken rust. Een 90-urige 

werkweek is echter nog steeds haalbaar.

Als het de werknemer niet lukt om de rust-

B
egin juli verblijdde staatssecretaris 

Wiebes van Financiën Nederland met 

de mededeling dat over mobiele tele-

foons van de zaak niet langer belasting 

hoeft te worden betaald (zie ook het 

nieuwsbericht op pagina 5 van dit num-

mer). Volgens Wiebes valt een mobiel name-

lijk onder het ‘noodzakelijkheidscriterium’. 

Dit houdt in dat, als een werkgever het 

noodzakelijk acht om zijn werknemers een 

mobiel te geven, er fiscaal geen rekening 

hoeft te worden gehouden met het privé-

voordeel van de werknemer. 

Daar valt veel voor te zeggen: het scheelt een 

hoop administratieve rompslomp. Er zit, 

vanuit ‘de arbo’ gedacht, echter een forse 

adder onder het gras. Het is het zoveelste 

signaal dat werk en privé steeds meer door 

elkaar gaan lopen – met alle stress van dien. 

Uit onderzoek blijkt dat deze vorm van 

‘techno-invasie’ voor één op de drie werkne-

mers nu al een probleem is (Popma, 2012). 

Veel werknemers krijgen steeds meer pro-

blemen om hun privé-tijd af te schermen. 

Dat een mobiel noodzakelijk is voor het 

werk, betekent nog niet dat die mobiel dan 

ook altijd en overal maar opgenomen moet 

worden. Maar de hoorn van de haak is lastig 

met een mobiel van de zaak op zak.

Arbeidstijdenwet 
Niet voor niets is in de Arbeidstijdenwet op-

genomen dat werknemers recht hebben op 

11 uur onafgebroken rust tussen twee dien-

sten (art. 5:3 Atw) en behoorlijke pauzes (art. 

5:4 Atw). Die rusttijden vormen de kern van 

de arbeidstijdenwetgeving. Ze zijn cruciaal 

voor het herstel van de (psychische) belasting 

op het werk. Tijdens die 11 uur rusttijd en de 

pauzes zouden werknemers dus niet bereik-

baar moeten zijn. Dat geldt te meer voor 

werknemers in hogere functies, met name in 

de zakelijke dienstverlening. In veel gevallen 

zullen het immers vooral de leidinggevenden 

of dienstverlenende werknemers zijn die het 

juk van de permanente bereikbaarheid op de 

schouders voelen. 

Maar juist deze werknemers vallen niet on-

der de  

Arbeidstijdenwet  

(althans als ze meer 

dan drie maal mini-

mumloon verdienen, 

zie art. 2.1.1 Arbeids-

tijdenbesluit). Zij 

hebben dus ook 

geen recht op onaf-

gebroken rust. Dat voldoende rust een be-

langrijke functie heeft, ook voor de 1,2 mil-

joen werknemers of ambtenaren met een 

salaris van boven de 53.000 euro, is de wet-

gever kennelijk een beetje vergeten. 

Het is raadzaam om ook voor deze werkne-

mers voldoende bescherming te garanderen. 

Werknemers, ook in de hogere echelons, 

zouden een recht op onbereikbaarheid moe-

ten hebben. Dat recht zou vastgelegd kun-

nen worden in de cao, óf door afspraken 

met de ondernemingsraad. Vooralsnog zijn 

in Nederland echter weinig voorbeelden te 

vinden van dergelijke afspraken. Althans, bij 

Erik Pentenga, beleidsadviseur arbeidsvoor-

Thema: werkdruk

Werknemers kunnen binnenkort een mobiel van de baas krijgen 
zonder dat ze belasting over het privévoordeel hoeven te betalen. 

Fiscaal handig misschien, maar is het niet ook het zoveelste teken 
dat de grens tussen werk en privé verdwijnt? In ieder geval een 

extra aanleiding om duidelijke afspraken te maken. In het  
buitenland lijkt men verder dan in Nederland. 

Door Jan Popma
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De hoorn van de haak is 

lastig met een mobiel van 

de zaak op zak

onbereikbaarheid uitdragen. Een uitzonde-
ring is de Nederlandse poot van Microsoft. 
Al in 2008 meldde Theo Rinsema, algemeen 
directeur van Microsoft Nederland, tijdens 
een seminar over Het Nieuwe Werken: “Een 
e-mail sturen om 03.00 uur vinden wij niet 
zo stoer”. Maar Microsoft is waarschijnlijk 
een positieve uitzondering.
De oproep van de Duitse DGB zou niet mis-
staan in Nederland: dat de rusttijdbepalingen 
voor ruim een miljoen Nederlandse werken-
den buiten werking zijn gesteld, is buitenge-
woon merkwaardig en ook ongezond. Dat 
vraagt om aanpassing van de Arbeidstijden-
wet. Daarnaast zouden de vakbonden het 
thema ‘permanente bereikbaarheid’ op de 
agenda van het cao-overleg kunnen en mis-
schien wel moeten zetten. 
Maar uiteraard hoeven ondernemingsraden 
daar niet op te wachten. Zij hebben immers 

het initiatiefrecht en 
zouden het thema zélf 
kunnen agenderen 
voor het overleg met 
de bestuurder. Mocht 
die daar niet voor 
open staan, dan is het 
misschien een idee om 
een klein onderzoek te 

doen onder de achterban naar de ervaren 
werkdruk als gevolg van de permanente be-
reikbaarheid. Uit landelijk onderzoek blijkt 
immers dat 13 procent van de Nederlandse 
werknemers signalen van burn-out rappor-
teert (Hooftman 2013, p. 38) – niet alleen 
door overbelasting op het werk, maar ook 
door onvoldoende herstel. De kosten van 
burn-out belopen zo’n zes miljard euro per 
jaar, ofwel bijna duizend euro per werkne-
mer. Alle aanleiding dus om afspraken te 
maken. Voor een overzicht van mogelijke 
onderwerpen, zie Popma 2012. 

Jan Popma is senior-onderzoeker aan het Hugo 
Sinzheimer Instituut.

de van de dienst de e-mailfunctie op de be-
drijfsserver afgeschakeld en een half uur 
voor het begin van de volgende dienst weer 
aangezet. Dit maakt het fysiek onmogelijk 
om in privétijd nog mail te checken. Ove-

rigens kunnen de VW-medewerkers nog 
wél bellen. Autobedrijf Daimler gaat 

nog een stap verder. Alle mail die 
binnenkomt op het moment dat 
de Daimler-werknemers afgescha-
keld moeten zijn, wordt automa-
tisch vernie-
tigd. De 
zender zal 
de mail later 
nogmaals 
moeten stu-
ren. Dat 
geldt ook 
voor mail 
die tijdens de vakantie is ge-
stuurd. In andere bedrijven 
(o.a. BMW) is men iets minder 
streng, maar is in ieder geval 
wel afgesproken dat bellen of 
e-mailen buiten kantooruren 
geldt als arbeidstijd, met de 
daarbij behorende vergoeding. 
Chemiegigant Bayer en het 
elektriciteitsbedrijf E.on heb-

ben publiekelijk bekendgemaakt dat werk-
nemers niet geacht worden in hun privétijd 
te antwoorden op e-mail of zakelijke tele-
foontjes. Dat klinkt op zich weliswaar half-
zacht, maar er gaat van een dergelijke op-
roep wel degelijk een signaal uit. Hetzelfde 
geldt voor de publieke mededeling van top-
man Kasper Rorsted van Henkel dat voor 
hemzelf de zaterdag een mailloze dag is. 
Dat haalt de druk wat van al te plichtsge-
trouwe werknemers af.
Overigens heeft de Duitse FNV, de Deutsche 
Gewerkschaftbund (DGB), al in 2012 opge-
roepen “das Recht auf Abschalten“ wettelijk 
te verankeren, omdat het nu alleen in een 
aantal grote ondernemingen geregeld is ter-
wijl kleine bedrijven zich blijven verzetten.
 

Nederland
In Nederland zijn er, zoals gezegd, weinig 
voorbeelden van bedrijven die het recht op 

tijden te respecteren, dient hij bovendien bij 
de werkgever aan de bel te trekken en te 
overleggen hoe het werk dan geregeld moet 
worden. Ook moeten werk-gever en werkne-
mer twee keer per jaar overleg voeren over 
de ervaren werkdruk en de balans werk/pri-
vé. Opvallend is voorts dat de werkgever ver-
plicht is een personeelsvolgsysteem te in-
stalleren, zodat de werknemer niet stiekem 
tóch inlogt. Kennelijk acht men het nodig 
de werknemer tegen zichzelf in bescher-
ming te nemen.

Duitsland
Ook in Duitsland zijn er, in diverse grote be-
drijven, afspraken gemaakt over een recht op 
onbereikbaarheid. Ook hierbij is sprake van 
werkgevers die hun werknemers in bescher-
ming nemen door het onmogelijk te maken 
om in te loggen. 
Bij Volkswagen wordt een half uur na het ein-

Verwijzingen
Popma 2012, Technostress: Verkennning 

van een risico in opkomst, http://www.

fnv.nl/site/media/images/1283/460093/

Technostress_verkennend_onderzoek.pdf  
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