
Off-line 

Beste vrienden,

Ik mag jullie geruststellen.  In tegenstelling tot wat Vlaamse kranten beweren 
(De Morgen en De Standaard, op 31 december, en 2 en 3 januari) zijn we als 
Franse werknemers niét verplicht een deel van de dag off-line te gaan.  We zijn 
niet betutteld.  (Althans niet op dát vlak.)

Net als elk land dat zichzelf respecteert, heeft Frankrijk weliswaar een aantal 
onderwerpen waarover het hoogoplopende discussies kan voeren (boerkini’s, 
kerststallen, maaltijden op school — sinterklaas is hier nauwelijks bekend, en 
heeft geen zwarte pieten), maar on- of off-line gaan voor de baas hoort daar niet 
bij.  [Nadat ik de Vlaamse kranten gelezen had, heb ik wel enige tijd moeten 
zoeken waarover De Standaard en De Morgen berichtten.  Géén Franse krant 
schreef erover.]

Wél geldt, in het kader van de wet El Khomri, die vorig jaar tot vele sociale en 
politieke spanningen heeft geleid, sinds 1 januari volgende regel:
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"Le droit à la déconnexion est le droit pour un salarié de ne pas être en permanence 
joignable sans interruption pour des motifs liés à l'exécution de son travail.  Ce droit lui 
assure ainsi la possibilité de se couper temporairement des outils numériques lui 
permettant d'être contacté dans un cadre professionnel (smartphone, internet, email, 
etc.).

Instauré par la loi travail d'août 2016, le droit à la déconnexion vise à assurer le respect 
des temps de repos et des congés des salariés ainsi que de leur vie personnelle et 
familiale.  Il concerne notamment les salariés au forfait jour ou en télétravail, pour 
lesquels les horaires de travail et de repos ne sont pas toujours clairement délimités.

Concrètement, le droit à la déconnexion peut par exemple prendre la forme d'un blocage 
des emails pendant certaines heures. Il peut aussi se traduire par un engagement pris 
par les supérieurs de ne pas contacter leurs salariés certains jours ou au cours de 
certaines plages horaires.

Les modalités d'application du droit à la déconnexion ne sont pas prévues par le Code 
du travail.  Elles sont décidées au niveau de l'entreprise."

Met andere woorden :

1.! Geen werknemer wordt verplicht off-line te gaan.

2.! Een werknemer kan niet verplicht worden 24 uur op 24 uur, of tijdens 
zijn vakantiedagen, permanent on-line bereikbaar te zijn.

3.! De werkgever kan (net als voordien, en net als overal) besluiten de on-
line-verbindingen van het bedrijf buiten de werkuren af te sluiten.  [Net zoals 
een bedrijf kan beslissen op een vooraf bepaald uur de verlichting te doven en 
alle deuren te sluiten, en de werknemers kan verbieden in de werkplaats de 
nacht door te brengen.]  De voorbije jaren hebben een aantal bedrijven dat al 
gedaan.  Vooral uit Duitsland lees je wel eens berichten in die zin.  Die 
bedrijven oordelen, misschien niet onterecht, dat de kwaliteit van het werk te 
lijden heeft onder de te lange beschikbaarheid van de werknemers — of onder 
de slordigheid van de collega's, die pas 's avonds nakijken welke vergadering 
de volgende ochtend op de agenda staat.

4.! De manier waarop de werknemers concreet beschermd worden tegen de 
druk om 24 uur op 24 bereikbaar te zijn wordt niet bij wet maar op 
bedrijfsniveau afgesproken.  [Op dezelfde manier als op bedrijfsniveau wordt 
besproken hoe de gelijke behandeling van mannen en vrouwen gewaarborgd 
wordt, hoe gehandicapten hun plaats hebben in het bedrijf, of en welke 
gezamenlijke verzekeringen worden afgesloten, etc.]  En uiteraard kán de 
modaliteit er in bestaan dat het bedrijf deeltijds off-line gaat (zie 3.).  
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On-line zijn is noch een recht, noch een plicht.

De enigen voor wie er wel iets verandert zijn de werknemers van wie verwacht 
of geëist wordt dat ze 24 uur op 24 uur bereikbaar en beschikbaar zijn, en die 
daar problemen mee hebben (zij vinden voortaan principiële bescherming, en 
die bescherming wordt op bedrijfsniveau ingevuld).  En uiteraard hun 
werkgevers.  Het systeem van de "astreintes" (wachtdiensten) blijft natuurlijk  
bestaan.

Voor 99,9% van de mensen verandert er niets.  Gezond verstand en overleg 
zorgen voor oplossingen.  De overblijvende 00,1% hebben een been om op te 
staan — bijvoorbeeld als van hen verwacht wordt op om het even welk tijdstip 
een levering te kunnen uitvoeren, en de rest van de tijd onbetaald beschikbaar 
te zijn.

Bart Eeckhout (die wel eens de Dr. Spock van de 21ste eeuw denkt te zijn) 
bewijst hoe zinvol zo’n maatregel is.  Hij schrijft opeenvolgend "Zo’n maatregel 
— een wettelijk verbod (sic)— is nodeloos radicaal en nogal typisch Frans in zijn 
radicaliteit (re-sic).“ en "Zulke rechtlijnigheid dreigt onbedoelde slachtoffers te maken. 
Flexibele omgang met de werktijd kan ook juist in het voordeel van de werknemer 
spelen.  Vele ouders bijvoorbeeld compenseren het dichtklappen van de computer rond 
het einde van de schooltijd door later op de avond weer aan de slag te gaan.  Op die 
manier weten ze loopbaan en gezin toch enigszins gecombineerd te houden.  Als die 
mogelijkheid weggenomen wordt zullen die ouders – en dat wil in dit geval nog altijd 
zeggen : vooral moeders – voor lastige keuzes tussen werk en gezin komen te staan." 
Er is echter géén wettelijk verbod — er is niets waardoor "die mogelijkheid 
ontnomen wordt" —, en nog minder "rechtlijnigheid" — het tegendeel zelfs.  
Afspraken worden op bedrijfsniveau gemaakt, als die nodig zijn.  En niets belet 
die ouders, de moeders én de vaders, om inderdaad op latere uurtjes weer on-
line aan de slag te gaan.  Tenminste als de omstandigheden daar gunstig voor 
zijn.  Want Eeckhouts tekst lijkt er op te wijzen dat de kleine M***y en J**n J**n 
die avond te laat onder de dekens zijn gestopt, en de dwang voor De Morgen 
van morgen te groot is geweest.

Jef, januari 2017 
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