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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verklaart dat de Duitse overheid uiteenlopende aspecten van de organisatie van de 
arbeidstijd voor zeevarenden in overheidsdienst regelt overeenkomstig Richtlijn 2003/88/EG. 
Deze richtlijn is niet van toepassing op zeevarenden in de koopvaardij. Indiener is van mening 
dat er sprake is van discriminatie tussen zeevarenden in overheidsdienst en zeevarenden in de 
koopvaardij. Indiener vraagt zich af waarom in vredestijd Richtlijn 1999/63/EG inzake de 
arbeidstijd van zeevarenden niet als minimumvereiste gelden kan voor zeevarenden in 
overheidsdienst.

2. Ontvankelijkheid
Ontvankelijk verklaard op 09.07.2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20.09.2013

Uit de informatie in het verzoekschrift blijkt dat de Duitse overheid Richtlijn 2003/88/EG 
toepast op zeevarenden in overheidsdienst, met inbegrip van de zeevarenden bij de Duitse 
marine. Deze richtlijn is niet van toepassing op zeevarenden in de koopvaardij. Indiener 
meent dat zeevarenden in overheidsdienst benadeeld worden, omdat ze daardoor niet meer 
dan 48 uur per week kunnen werken en vraagt zich af waarom in vredestijd Richtlijn 
1999/63/EG niet geldt voor zeevarenden in overheidsdienst. 
Volgens clausule 1 van de bijlage van de Richtlijn 1999/63/EG is deze van toepassing op 
"zeevarenden op elk zeeschip, ongeacht of het staats- of particulier eigendom is, dat 
geregistreerd staat op het grondgebied van een lidstaat en gewoonlijk gebruikt wordt in de 



PE521.580v01-00 2/3 CM\1006118NL.doc

NL

handelsscheepvaart". Het is in principe dus niet van belang of een schip eigendom is van een 
overheidsinstantie of een particuliere burger of entiteit.
Daarnaast is deze Richtlijn van toepassing op schepen die gewoonlijk "gebruikt worden in de 
handelsscheepvaart". Schepen die eigendom zijn van een overheidsinstelling worden vaak 
voor andere dan handelsdoeleinden ingezet. Deze schepen vallen buiten het toepassingsgebied 
van Richtlijn 1999/63/EG. 

Clausule 2, punt c, bevat een nadere definitie van de onder het toepassingsgebied van 
Richtlijn 1999/63/EG vallende personen. Hierin staat dat in deze Richtlijn wordt verstaan 
onder "zeevarende: elke persoon die werkzaam is of is gecontracteerd of in enige 
hoedanigheid werkzaamheden verricht aan boord van een schip waarop deze overeenkomst 
(bijlage van de Richtlijn) van toepassing is". Voor de formulering van clausule 2, punt c, van 
Richtlijn 1999/63/EG is een arbeidsovereenkomst of -verhouding of aanstelling vereist. 

Richtlijn 2009/13/EG1 brengt het Maritiem Arbeidsverdrag ten uitvoer zodra dit op 20 
augustus 2013 in werking treedt, waardoor het toepassingsgebied van clausule 2, punt c, 
wordt uitgebreid tot "elke persoon die werkzaam is of is gecontracteerd of in enige 
hoedanigheid werkzaamheden verricht aan boord van een schip". Volgens de definitie in 
Richtlijn 2009/13/EG is het dus mogelijk dat zeevarenden in overheidsdienst onder Richtlijn 
1999/63/EG vallen, mits ze werkzaam zijn op schepen die gewoonlijk gebruikt worden in de 
handelsscheepvaart. Dit impliceert dat clausule 5 van de bijlage van Richtlijn 1999/63/EG van 
toepassing is:

Clausule 5

1. De grenzen van de arbeids- en de rusttijd zijn:

a) de maximumarbeidstijd mag niet langer zijn dan:

i) veertien uur in elke periode van 24 uur en

ii) 72 uur in elke periode van zeven dagen;

of

b) de minimumrusttijd mag niet korter zijn dan:

i) tien uur in elke periode van 24 uur en

ii) 77 uur in elke periode van zeven dagen.

Ingeval de zeevarenden in overheidsdienst, naar wie dit verzoekschrift verwijst, niet onder 
deze Richtlijn vallen, zouden ze in plaats daarvan inderdaad binnen het toepassingsgebied van 
Richtlijn 2003/88/EG2 vallen waar de term "werknemers" ruim wordt gedefinieerd. 

                                               
1 Artikel 7 van deze Richtlijn bepaalt dat de Richtlijn in werking treedt op de datum van inwerkingtreding van
het Maritiem Arbeidsverdrag op 20 augustus 2013, welke binnen 12 maanden na inwerkingtreding omgezet moet 
worden door de lidstaten.
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, Publicatieblad L 299 van 18/11/2013, blz. 009-0019.
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Richtlijn 2003/88/EG stelt gemeenschappelijke minimumvereisten vast voor werknemers in 
alle lidstaten, met inbegrip van grenzen van de arbeidstijd (maximaal gemiddeld 48 uur per 
week, inclusief overwerk).

Richtlijn 2003/88/EG voorziet echter in flexibiliteit op het gebied van de organisatie van de 
arbeidstijd. Bij wijze van afwijking kunnen, onder andere, lidstaten een referentieperiode van 
maximaal zes maanden vaststellen aan de hand van wetten, verordeningen of 
bestuursrechtelijke bepalingen onder de omstandigheden zoals beschreven in artikel 17, lid 3.
Volgens artikel 22, lid 1, kunnen individuele werknemers, in overleg met hun werkgever, 
ervoor kiezen om de 48-uursgrens te overschrijden, maar alleen als de lidstaat het gebruik van 
deze afwijking toestaat en aan de beschermende voorwaarden voldoet die in dat artikel 
worden opgesomd (de zogenaamde "opt-out").

Het kan voorkomen dat zeevarenden aan boord van een schip niet onder de nationale 
wetgeving ter uitvoering van Richtlijn 1999/63/EG vallen, hetzij omdat het schip waar ze 
werkzaam op zijn niet als zeeschip wordt gezien, hetzij omdat het schip niet betrokken is bij 
de handelsscheepvaart. Normaliter zouden de betreffende zeevarenden onder deze
omstandigheden onder het toepassingsgebied van de nationale wetgeving tot uitvoering van 
Richtlijn 2003/88/EG vallen.

Conclusie

Klaarblijkelijk zijn de zeevarenden in overheidsdienst naar wie indiener verwijst, werkzaam 
op schepen van de krijgsmacht. Deze schepen zijn gewoonlijk niet betrokken bij de 
handelsscheepsvaart. Deze zeevarenden vallen daarom inderdaad onder het toepassingsgebied 
van Richtlijn 2003/88/EG.

Indien de zeevarenden in overheidsdienst belast zouden zijn met werkzaamheden op schepen 
die gewoonlijk gebruikt worden voor de handelsscheepsvaart, zouden ze echter onder het 
toepassingsgebied van Richtlijn 1999/63/EG vallen. Indien dat het geval is, kan indiener een 
klacht indienen bij de nationale overheid. 


