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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener stelt dat de arbeidstijdenrichtlijn (Richtlijn 2003/88/EG betreffende een aantal 
aspecten van de organisatie van de arbeidstijd) bepaalt dat uren die door vrijwilligers worden 
gewerkt tot de reguliere arbeidstijd behoren. Volgens hem zou dit betekenen dat vrijwilligers 
hun werkzaamheden zouden moeten staken zodra het maximumaantal werkuren is bereikt. 
Indiener stelt dat dit tot ongelukken zou kunnen leiden. Hij verzoekt om aanpassing van de 
richtlijn.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 2 juli 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 31 januari 2014

In de arbeidstijdenrichtlijn zijn gemeenschappelijke minimumnormen vastgelegd voor de 
bescherming van de gezondheid en veiligheid van de werknemers in alle lidstaten, met 
inbegrip van een maximale arbeidstijd (gemiddeld 48 uur/week, inclusief overwerk), 
minimale dagelijkse en wekelijkse rusttijden, en minimaal 4 weken betaald verlof.

Met betrekking tot de vraag of vrijwillige brandweerlieden worden beschouwd als 
"werknemers" in de zin van de arbeidstijdenrichtlijn, dient te worden opgemerkt dat volgens 
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het arrest van het Hof van Justitie in de zaak-Isère1, het begrip "werknemer" in de richtlijn een 
specifieke betekenis heeft in het EU-recht. Het hoofdkenmerk van de arbeidsverhouding is dat 
"iemand gedurende een bepaalde tijd voor een ander en onder diens gezag prestaties levert 
en als tegenprestatie een vergoeding ontvangt", maar het begrip moet wel worden 
gedefinieerd volgens objectieve criteria, die de arbeidsverhouding omschrijven op basis van 
de rechten en plichten van de betrokken personen. Het Hof heeft geoordeeld dat het aan de 
nationale rechter is om dit begrip "werknemer" concreet toe te passen bij indelingen, en de 
nationale rechter moet deze indeling baseren op objectieve criteria en een globale beoordeling 
maken van alle omstandigheden van de zaak die is voorgelegd, waarbij gelet wordt op zowel 
de aard van de betrokken activiteiten als de verhouding tussen de betrokken partijen. Het 
hangt dus af van de arbeidsovereenkomst volgens de toepasselijke nationale wetgeving en de 
praktijk en feitelijke omstandigheden of een vrijwillig brandweerman moet worden 
beschouwd als een "werknemer" in de zin van de arbeidstijdenrichtlijn.

In ieder geval voorziet de arbeidstijdenrichtlijn in een grote flexibiliteit, aangepast aan de 
behoeften van verschillende activiteiten. Zo mogen in hulpdiensten onder bepaalde 
voorwaarden minimale rusttijden geheel of gedeeltelijk worden uitgesteld, en de belangrijkste 
bepalingen van de richtlijn kunnen in uitzonderlijke noodsituaties tijdelijk worden opgeschort. 
In artikel 17, leden 2 en 3, onder c), punt (iii), van de richtlijn is bepaald dat mag worden 
afgeweken van de dagelijkse en wekelijkse rusttijden, alsmede bij het bepalen van de
referentieperiode voor de berekening van de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur voor 
werknemers bij de brandweer en civiele bescherming. De arbeidstijdenrichtlijn verlangt dus 
niet dat brandweerlieden hun werk staken zodra een maximumaantal uren is bereikt.

Ten slotte moet worden opgemerkt dat momenteel een uitvoerige effectbeoordeling met het 
oog op een mogelijke herziening van de arbeidstijdenrichtlijn wordt uitgevoerd, die onder 
meer de gelegenheid zal bieden om meer duidelijkheid te scheppen over de situatie en de 
regels voor bepaalde werknemers die actief zijn op specifieke terreinen, zoals de vrijwillige 
brandweer, zodat de effectiviteit van 24-uurs hulpdiensten behouden kan worden.

Conclusie

Het hangt af van de arbeidsovereenkomst volgens de toepasselijke nationale wetgeving en de 
praktijk en feitelijke omstandigheden of een vrijwillig brandweerman als een "werknemer" in 
de zin van de arbeidstijdenrichtlijn moet worden beschouwd.

De arbeidstijdenrichtlijn voorziet in elk geval in een afwijking voor de brandweer en civiele-
beschermingsdiensten, wat inhoudt dat rustperiodes kunnen worden uitgesteld. De 
arbeidstijdenrichtlijn verlangt dus niet dat brandweerlieden hun werk staken zodra een 
maximumaantal uren is bereikt.

In het kader van de huidige effectbeoordeling met het oog op een mogelijke herziening van de 
richtlijn zal de Commissie de specifieke situatie van de vrijwillige brandweerlieden grondig 
onderzoeken en zal waar nodig streven naar behoud en vergroting van de flexibiliteit die 
vereist is voor 24-uurs hulpdiensten voor de organisatie van hun werk.

                                               
1 Ref. C-428/09, "Union syndicale Solidaires Isère tegen Premier ministre en anderen"; Jurispr. 2010, 
blz. I-09961


