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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1231/2007, ingediend door R.G.S. (Spaanse nationaliteit), over 
bepalingen ten aanzien van de arbeidsomstandigheden van politieagenten in 
Navarra en de strijdigheid daarvan met letter en geest van Richtlijn 2003/88/EG 
van het Europees Parlement en de Raad betreffende een aantal aspecten van de
organisatie van de arbeidstijd

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener stelt dat de voorschriften uit de bepalingen ten aanzien van de 
arbeidsomstandigheden van politieagenten in Navarra (RPCPN) strijdig zijn met die van 
Richtlijn 2003/88/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende een aantal aspecten 
van de organisatie van de arbeidstijd, met name de wekelijkse rustperioden. Indiener merkt 
ook op dat de arbeidsomstandigheden van Spaanse politieagenten reeds zijn behandeld door 
het Europees Hof van Justitie (zaak C-132/04 – Commissie van de Europese 
Gemeenschappen versus het Koninkrijk Spanje), waarbij het Hof heeft verklaard dat het 
Koninkrijk Spanje, de krachtens deze richtlijn op hem rustende verplichtingen niet is 
nagekomen door in zijn interne rechtsorde niet volledig uitvoering te geven aan de artikelen 2, 
leden 1 en 2, en artikel 4 van Richtlijn 89/391/EEG van de Raad betreffende de 
tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de 
gezondheid van de werknemers op het werk, met betrekking tot niet-burgerlijk personeel in 
overheidsdienst. Indiener verzoekt het Europees Parlement daarom stappen te ondernemen om 
te waarborgen dat de bepalingen ten aanzien van de arbeidsomstandigheden van 
politieagenten in Navarra in overeenstemming worden gebracht met de relevante EU-
voorschriften.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 18 april 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 november 2008.
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Het verzoekschrift
Indiener is van mening dat bij de voorschriften die gelden voor politieagenten te Navarra, de 
bepalingen van de werktijdrichtlijn1 ten aanzien van de minimale wekelijkse rustperioden niet 
correct worden toegepast. 

Indiener legt uit dat iedere politieagent ingevolge de geldende bepalingen recht heeft op een 
"wekelijkse rustperiode" van ten minste 24 aaneengesloten uren. Deze rustperiode kan wel op 
verschillende punten in de week worden ingeroosterd. Als er voor de politieagent in week 1 
bijvoorbeeld een rustperiode van 24 uur staat ingeroosterd op maandag, dan kan het zijn dat 
diens volgende rustperiode pas wordt ingeroosterd op zondag in week 2. Bijgevolg kan het 
voorkomen dat een politieagent maximaal 12 achtereenvolgende dagen werkt zonder 
rustperiode. 

(Indiener maakt daarentegen geen melding van enige complicaties ten aanzien van de 
minimale dagelijkse rustperioden die worden gegarandeerd door artikel 3 van de richtlijn (11 
aaneengesloten uren rusttijd in elk tijdvak van 24 uur). Daarom mag worden aangenomen dat 
deze wel zijn ingericht conform de bepalingen van de richtlijn.) 

Indiener brengt in herinnering dat op basis van recente uitspraken van het Hof van Justitie de 
werktijdrichtlijn van toepassing is op de normale activiteiten van politiekorpsen. Hij houdt 
daarom staande dat het huidige dienstrooster voorbijgaat aan  de intentie van de 
werktijdrichtlijn, en dat dit ertoe leidt dat politieagenten tussen hun wekelijkse rustperioden 
een staat van oplopende vermoeidheid kunnen bereiken die in strijd is met de bescherming 
van de gezondheid en de veiligheid van de werknemer.

Commentaar van de Commissie op het verzoekschrift

De relevante Gemeenschapswetgeving

De wekelijkse rusttijd die is vastgelegd in artikel 5 van de werktijdrichtlijn is een 
minimumvereiste, met als doel de gezondheid en veiligheid van werknemers te beschermen.

Indiener heeft gelijk als hij erop wijst dat de werktijdrichtlijn van toepassing is op de normale 
activiteiten van politiekorpsen en nooddiensten. Volgens het Hof van Justitie mag slechts
worden afgeweken van deze regels in zeer uitzonderlijke gevallen en waar essentiële 
maatregelen om de gemeenschap tegen ernstige dreigingen te beschermen, door toepassing 
van de normale regels in gevaar worden gebracht.2

Artikel 5 van de werktijdrichtlijn luidt als volgt: 

"De lidstaten treffen de nodige maatregelen opdat alle werknemers voor elk tijdvak van zeven 
dagen een ononderbroken minimumrusttijd van vierentwintig uren genieten waaraan de in 
artikel 3 bedoelde elf uren dagelijkse rusttijd worden toegevoegd. 

                                               
1 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, PB L 299 van 18.11.2003.
2 Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Koninkrijk Spanje, zaak C-132/04, arrest van 12.1.2006; 

Personalrat der Feuerwehr Hamburg tegen Leiter der Feuerwehr Hamburg, zaak C-52/04, beschikking van 14 
juli 2005. 
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Indien objectieve, technische of arbeidsorganisatorische omstandigheden dit rechtvaardigen, 
kan voor een minimumrusttijd van vierentwintig uren worden gekozen." 

Artikel 16 bepaalt verder als volgt: 

"De lidstaten mogen een referentieperiode vaststellen die: 

(a) voor de toepassing van artikel 5 (wekelijkse rusttijd), niet langer is dan veertien dagen; 
…"

In artikel 17, leden 2 en 3 wordt bepaald dat afwijkingen van de artikelen 5 en 16 kunnen 
worden vastgesteld aan de hand van regels ten aanzien van bepaalde gespecificeerde 
werkzaamheden, waaronder bewakings-, surveillance- en wachtdiensten en werkzaamheden 
waarbij de continuïteit van de dienst moet worden gewaarborgd. Voorwaarde voor dergelijke 
afwijkingen is echter wel dat "de betrokken werknemers gelijkwaardige compenserende 
rusttijden worden geboden of, in de uitzonderlijke gevallen waarin dit op objectieve gronden 
niet mogelijk is, een passende bescherming." 

In de zaak Jaeger (Zaak C-151/02) heeft het Hof van Justitie zich gebogen over de planning 
van gelijkwaardige compenserende rusttijden. Daarbij luidt het oordeel als volgt: "Dergelijke 
rusttijden moeten … onmiddellijk volgen op de arbeidstijd die zij geacht worden te 
compenseren, zodat wordt voorkomen dat de werknemer vermoeid of overwerkt raakt 
vanwege de herhaling van aaneensluitende werktijden."1 (Hierbij zij echter aangemerkt dat 
het Hof hier verwees naar de minimale dagelijkse rustperioden onder artikel 3 van de 
richtlijn.)

b) Toepassing op de feiten 

Uit het door indiener geboden voorbeeld wordt niet duidelijk of de voorschriften die gelden 
voor politieagenten te Navarra inderdaad niet overeenstemmen met de werktijdrichtlijn. 

De voorschriften lijken te voorzien in ononderbroken minimale dagelijkse en wekelijkse 
rusttijden van de duur zoals vereist in de artikelen 3 en 5 van de richtlijn; de dagelijkse 
rusttijden lijken te worden geboden zonder uitstel en de wekelijkse rusttijden lijken te worden 
geboden op basis van een frequentie van twee maal per veertien dagen. 

De vraag is of de wekelijkse rusttijd moet worden geboden op steeds hetzelfde punt van de 
week of dat deze ook later in diezelfde week kan worden geboden. Hierbij moet echter 
rekening worden gehouden met het feit dat artikel 16, lid a van de richtlijn uitdrukkelijk 
bepaalt dat de referentieperiode van de wekelijkse rusttijd maximaal veertien dagen mag zijn, 
mocht de lidstaat hierin voorzien. 

Het lijkt zelfs mogelijk om van die bepaling af te wijken onder artikel 17, leden 2 en 3 door te 
voorzien in een referentieperiode die langer is dan veertien dagen, zolang de werknemers 
gelijkwaardige compenserende rusttijd wordt geboden. Hier kan echter de uitspraak van het 
Hof in de zaak Jaeger ten aanzien van de planning van de compenserende rusttijd relevant 
worden, namelijk dat in het geval dat wekelijkse rust wordt uitgesteld tot na de 
referentieperiode van veertien dagen zoals voorgesteld in artikel 16, lid a, de gelijkwaardige 

                                               
1 Jaeger, C-151/02, paragraaf 94. 
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compenserende rusttijd direct dient te volgen op de werktijd die deze geacht wordt te 
compenseren, met als doel toch de algehele beginselen van de bescherming van de 
gezondheid en veiligheid van werknemers te waarborgen. 

Conclusies
In het licht van de bepalingen van artikel 16, lid a van de werktijdrichtlijn, wordt het uit het 
door indiener geboden voorbeeld niet duidelijk of de voorschriften die gelden voor 
politieagenten te Navarra inderdaad niet overeenstemmen met de werktijdrichtlijn. 


