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Vraag De wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een 

eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de 

opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen 

schrapt de bepalingen in de wet van 3 juli 1978 betreffende de 

arbeidsovereenkomsten die verwijzen naar de schorsing van de 

uitvoering van de arbeidsovereenkomst ten gevolge van militaire 

verplichtingen. In België is de dienstplicht afgeschaft. Er zijn echter 

werknemers die in België werken maar nog wel dienstplichtig zijn in 

hun vaderland. Welke gevolgen heeft de schrapping van de 

mogelijkheid tot schorsing van de arbeidsovereenkomst omwille van 

militaire verplichtingen op werknemers die hun dienstplicht in het 

buitenland moeten vervullen? 

 
  

Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord  

Publicatie antwoord     B154  

Publicatiedatum 31/03/2014, 20132014 

Antwoord De oude artikelen 29, 38, § 3, en 39, § 2, van de wet van 3 juli 1978 

betreffende de arbeidsovereenkomsten voorzagen een schorsing van 

de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en een regeling van 

ontslagbescherming wanneer een burger, die eveneens loontrekkende 

werknemer is, zijn militaire dienst, burgerdienst of dienst als 

gewetensbezwaarde moest vervullen. Gelet op het verouderde karakter 

van deze zaken, is de wetgever overgegaan tot de opheffing van 

voormelde wettelijke bepalingen naar aanleiding van de wet van 26 

december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut 

tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de 

carenzdag en begeleidende maatregelen (artikelen 25, 26 en 27 van 

deze wet - zie ook, memorie van toelichting, Parl. St. Kamer, 2013-

2014, DOC 53K3144/001, p. 30 en 31). Onder de gelding van de oude 

regels was er geen enkel onderscheid tussen de militaire dienst die 

werd vervuld in het Belgisch leger en deze vervuld in een buitenlands 

leger, voor zover, in dit laatste geval, de verplichtingen opgelegd door 

zijn land van afkomst (waarvan hij de nationaliteit had) aan de 

werknemer tewerkgesteld in België analoog waren aan deze opgelegd 

aan de werknemer met de Belgische nationaliteit. De opheffing die 

werd tot stand gebracht door de wet van 26 december 2013 schrijft 

zich in dezelfde logica van niet-discriminatie in. De opheffing leidt 

immers tot een gelijke behandeling van alle werknemers, wat ook hun 

nationaliteit weze. Bovendien legt geen enkele supranationale 

bepaling aan de Belgische Staat de verplichting op om een juridisch 

kader te creëren waarin de uitvoering wordt aangemoedigd van de 



militaire verplichtingen die opgelegd worden door een buitenlandse 

wetgeving aan een werknemer tewerkgesteld in België die deze 

buitenlandse nationaliteit heeft (in voorkomend geval, samen met de 

Belgische nationaliteit). Voor het overige lijken de praktijkgevallen 

waarbinnen zich moeilijkheden zouden kunnen voordoen, weinig 

voorkomend. 

 
  

 


