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Verzoekschrift 852/2005, ingediend door Nagy Gábor (Hongaarse nationaliteit), namens 
de Vereniging van brandweerkazernes van de stad Boedapest en verscheidene 
lidorganisaties, gesteund door 276 medeondertekenaars, over de werktijdbepalingen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener protesteert namens de vakbonden van de Hongaarse brandweerlieden tegen de 
organisatie van de arbeidstijd. Hij wijst erop dat de Hongaarse brandweerlieden met 
gemiddeld 54 uur per week de langste werkweek van Europa hebben en dat hun basissalaris 
van 200-300 euro per maand aanzienlijk lager ligt dan dat van hun collega’s in andere EU-
lidstaten. Verder stelt hij dat Hongarije de verplichtingen die uit de relevante richtlijn 
(2003/88/EG) voortvloeien, niet naleeft. Aangezien de onderhandelingen met een 
afgevaardigde van de Hongaarse regering tot nu toe op niets zijn uitgelopen en zij krachtens 
de wet niet mogen staken, wendt hij zich tot het Europees Parlement voor steun.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 26 januari 2006. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 januari 2007

De feiten
Indiener heeft de Hongaarse nationaliteit en is voorzitter van de vakbond van de 
Hongaarse brandweerlieden. Hij stelt dat de Hongaarse wetgeving de verplichtingen die 
voortvloeien uit richtlijn 2003/88/EG, en met name artikel 6 hiervan, niet naleeft. Deze 
richtlijn betreft een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd.

Volgens eisers zouden de Hongaarse brandweerlieden immers 54 uur per week werken, 
wat strijdig is met artikel 6 van richtlijn 2003/88/EG. 
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Volgens eisers zouden de lonen van de Hongaarse brandweerlieden bovendien tot de 
laagste van de Europese Unie behoren.

Aangezien de onderhandelingen met een afgevaardigde van de Hongaarse regering tot nu 
toe op niets zijn uitgelopen en zij krachtens de nationale wet niet mogen staken, roept 
indiener de hulp van het Europees Parlement in om de Europese wetgeving inzake de 
arbeidstijd te laten naleven.

Gemeenschapsrecht

Inzake de arbeidstijd
Artikel 6, letter b van Richtlijn 2003/88/EG betreffende een aantal aspecten van de 
organisatie van de arbeidstijd bepaalt dat de lidstaten de nodige maatregelen 
moeten treffen opdat de gemiddelde arbeidstijd in elk tijdvak van zeven dagen, 
inclusief overwerk, niet meer dan achtenveertig uren bedraagt.

De arbeidstijd wordt in artikel 2 omschreven als “de tijd waarin de werknemer 
werkzaam is, ter beschikking van de werkgever staat en zijn werkzaamheden of 
functie uitoefent, overeenkomstig de nationale wetten en/of gebruiken”.

Volgens artikel 16, letter b, mogen de lidstaten voor de toepassing van artikel 6 
een referentieperiode vaststellen die niet langer is dan vier maanden.

Artikel 17, lid 1 en 3, en artikel 18 bieden de mogelijkheid af te wijken van artikel 
16 volgens de voorwaarden die erin zijn opgenomen.

Indien van artikel 16 wordt afgeweken, worden in artikel 19 de beperkingen op 
deze afwijkingen vastgelegd: de mogelijkheid om af te wijken van de 
referentieperiode mag niet tot gevolg hebben dat er een referentieperiode wordt 
vastgesteld die langer is dan zes maanden, of twaalf maanden indien deze bij 
collectieve overeenkomst wordt vastgesteld.

Wat de beloning betreft
Artikel 137, lid 5 van het EG-Verdrag bepaalt: “Dit artikel is niet van toepassing 
op de beloning, het recht van vereniging, het stakingsrecht of het recht tot 
uitsluiting”.

Er bestaat op communautair niveau dan ook geen enkele wettekst inzake het 
niveau van de beloning; dit behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de lidstaten.

Analyse

Wat de conformiteit met Richtlijn 2003/88/EG betreft 
De voornaamste vraag in dit verzoekschrift bestaat erin te weten of de 
aanwezigheidsdienst van de brandweerlieden op het werk dient te worden 
beschouwd als arbeidstijd in de betekenis van de richtlijn. 

Het Hof van Justitie heeft in zijn vaste rechtspraak, die rechtstreeks betrekking 
heeft op de gezondheidssector, voor recht verklaard dat de richtlijn “als dusdanig 
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dient te worden geïnterpreteerd dat men ervan uit dient te gaan dat de 
aanwezigheidsdienst die een arts verricht volgens het systeem van fysieke 
aanwezigheid in het ziekenhuis volledig als arbeidstijd in de betekenis van deze 
richtlijn dient te worden aangemerkt, zelfs indien belanghebbende in de tijd dat 
niet van zijn diensten gebruik wordt gemaakt, op zijn werkplek mag rusten”. 

Volgens deze rechtspraak van het Hof mag de arbeidstijd, met inbegrip van 
aanwezigheidsdiensten en overwerk, in het geval van indiener de gemiddelde duur 
van 48 uur per week niet overschrijden.

Op basis van de verstrekte gegevens overschrijdt de arbeidstijd van indiener dan 
ook duidelijk de door de richtlijn toegelaten duur, zoals geïnterpreteerd door het 
Hof van Justitie.

Naar aanleiding van de bovenvermelde rechtspraak van het Hof van Justitie heeft 
de Commissie een voorstel goedgekeurd voor een richtlijn ter wijziging van 
Richtlijn 2003/88/EG. In dit voorstel zijn twee nieuwe concepten opgenomen, dat 
van ‘aanwezigheidsdienst’ en ‘wacht- of slaapuren tijdens de 
aanwezigheidsdienst’. Er wordt in voorgesteld dat de wacht- of slaapuren tijdens 
de aanwezigheidsdienst niet in aanmerking worden genomen voor arbeidstijd in de 
betekenis van de richtlijn. 

De arbeidstijd van indiener is dan ook wellicht in overeenstemming met het 
gemeenschapsrecht indien het voorstel van de Commissie door de medewetgevers 
wordt aanvaard.

Elke nationale rechter bij wie een particulier een vordering instelt, dient in de mate 
waarin het nationale recht hem een beoordelingsmarge toekent, de nationale wet 
die in toepassing van een richtlijn is vastgesteld, zoveel mogelijk te interpreteren 
en toe te passen in overeenstemming met de vereisten van het Gemeenschapsrecht.

Wat de beloning betreft
Dit punt behoort uitsluitend tot het nationale recht en behoeft geen commentaar van de 
Commissie.
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