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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1696/2012, ingediend door I.M. (Poolse nationaliteit), over 
ongeoorloofde praktijken van een Nederlands uitzendbureau

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster beschrijft hoe zij slecht behandeld is en niet werd uitbetaald door een Nederlands 
uitzendbureau, genaamd VoornePutten Uitzendbureau, voor in Nederland uitgevoerd werk.
Zij zegt dat zij daar werkdagen maakten van twaalf uur, inclusief weekenden, en daar veel te 
weinig geld voor kregen en slecht behandeld werden als ze door uitputting niet op tijd op hun 
werk kwamen. Ook werden zij onterecht beschuldigd van drankgebruik op het werk, wat 
eigenlijk puur een manier was om zonder behoorlijke betaling van hen af te komen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 9 juli 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 december 2013

Op Europees niveau regelt de arbeidstijdrichtlijn (2003/88/EG) verschillende aspecten van de 
arbeidstijd, met inbegrip van overuren en bereikbaarheidsdienst. De arbeidstijdrichtlijn stelt 
gemeenschappelijke minimumnormen vast voor de bescherming van de gezondheid en de 
veiligheid van de werknemers in alle lidstaten, met inbegrip van een beperking van de 
wekelijkse arbeidstijd (maximaal gemiddeld 48 uur, met inbegrip van overuren, 
overeenkomstig artikel 6 van de richtlijn) en de minimale rusttijden (per dag ten minste elf 
aaneengesloten uren in elk tijdvak van vierentwintig uur, overeenkomstig artikel 3 van de 
richtlijn, en per week een ononderbroken minimumrusttijd van vierentwintig uren waaraan de 
elf uren dagelijkse rusttijd worden toegevoegd, overeenkomstig artikel 5 van de richtlijn). 
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Aangezien het verzoekschrift betrekking heeft op een eenmalig en persoonlijk geschil 
betreffende een arbeidsrelatie tussen particuliere partijen, heeft de Commissie geen 
bevoegdheid tussenbeide te komen. Dit is een aangelegenheid voor de nationale autoriteiten in 
Nederland. Hetzelfde geldt voor een eventuele schending van andere Europese richtlijnen, 
zoals Richtlijn 92/85/EEG inzake rechten van werkneemsters tijdens de zwangerschap, na de 
bevalling en tijdens de lactatie, of Richtlijn 2000/43/EG houdende een verbod op 
discriminatie op grond van etnische afstamming of ras in verschillende situaties, zoals in 
arbeid en beroep.

Conclusie

Indiensters worden verzocht verhaal te halen via het nationale rechtssysteem, overeenkomstig 
de toepasselijke wetgeving.  


