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gesteund door circa 100 medeondertekenaars, over de arbeidstijdregeling en 
beloning van ambulancepersoneel in Frankrijk

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beklaagt zich over de berekening van de arbeidstijden en de urenvergoeding van 
ambulancepersoneel. Hij is van opvatting dat de Franse regelgeving ter zake in strijd is met de 
Europese regelgeving. Hij verwijst in verband hiermee naar Richtlijn 2003/88/EG van 4 
november 2003 betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd en het 
arrest van het Europese Hof van Justitie 1 december 2005 in zaak C-14/04 (zaak-Dellas). 
Indiener is van mening dat om een einde te maken aan de problemen omtrent de arbeidstijd, 
die van invloed zijn op de veiligheid, het moreel en de salariëring van ambulancepersoneel, de 
Franse wetgeving (decreet 2001-679 van 30 juli 2001) zou moeten worden ingetrokken.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 30 mei 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 november 2008

Indiener bekritiseert de berekening van de arbeidstijd en/of beloning van ambulancepersoneel 
in de particuliere sector in Frankrijk, die hij in strijd acht met de richtlijn betreffende 
arbeidstijd1.

                                               
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
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Hij stelt dat de arbeidstijd van amulancepersoneel in de particuliere sector sinds 2001 niet 
wordt geteld per heel gewerkt uur, zoals het zou moeten, maar dat elk uur naar verhouding 
wordt gerekend als een equivalent van tussen 75% en 90% van een uur (système 
d'équivalence). Dit betekent volgens hem dat het ambulancepersoneel 64 uur moet werken 
(volgens een équivalence van 75%) voordat het de limiet bereikt. Zo’n benadering is naar zijn 
mening in strijd met het arrest van het Hof van Justitie in 20051 volgens welk het 
equivalentiesysteem onder decreet (décret) 2001-1384 in strijd was met het 
Gemeenschapsrecht. 

Indiener eist een einde aan équivalence voor ambulancepersoneel in Frankrijk.

De richtlijn betreffende de arbeidstijd stelt grenzen aan de arbeidstijd (niet meer dan 48 uur 
gemiddeld per week, inclusief overwerk). Het Hof van Justitie heeft in arresten als SIMAP2 en 
Dellas3 geoordeeld dat beschikbaarheidsdiensten op de werkplek voor dit doel als werktijd 
moeten worden beschouwd en dat deze tijd per heel gewerkt uur moet worden geteld en niet 
naar verhouding van de verwachte (of daadwerkelijke) intensiteit van de inzet. 

De Commissie heeft begrepen dat het vóór het arrest van het Hof van Justitie in Dellas in 
Frankrijk vrij gangbaar was dat beschikbaarheidsdiensten op de werkplek, die geacht werden 
uit langere periodes van inactiviteit te bestaan, naar verhouding van de normale arbeidstijd te 
tellen onder een 'système d'équivalence. Artikel L.212-4 van de Franse arbeidswet voorziet in 
de mogelijkheid om dit te doen via een decreet op basis van een collectieve 
sectorovereenkomst. Artikel L.212-4 was de basis voor decreet 2001/1384 betreffende een 
'système d'équivalence' voor beschikbaarheidsdiensten ‘s nachts door lesgevend of verzorgend 
personeel in zorginstellingen, dat het onderwerp was in de zaak-Dellas. 

Opgemerkt dient te worden dat het 'système d'équivalence' zowel op de beloningstarieven en 
de berekening van de arbeidstijd voor het doel van de richtlijn betreffende de arbeidstijd van 
toepassing kan zijn.

Naar aanleiding van het arrest in de zaak-Dellas heeft de Conseil d'Etat de bepalingen van het
decreet in april 2006 ongedaan gemaakt.

Echter, volgens aan de Commissie verstrekte informatie zijn de nationale autoriteiten van 
oordeel dat Dellas niet moet worden geïnterpreteerd als een arrest dat het 'système 
d'équivalence' zelf ongeldig maakt, maar als een arrest dat een bepaalde toepassing van het 
'système d'équivalence' ongeldig maakt waardoor de totale arbeidstijd in strijd was met de 
vereisten van de richtlijn betreffende de arbeidstijd4. Daarom is de wet betreffende sociale en 
gezinssteun gewijzigd door decreet nr. 2007-106 van 29 januari 2007 om ervoor te zorgen dat 
het 'système d'équivalence' zo moet worden toegepast dat de door de richtlijn voorgeschreven 
grenzen aan de arbeidstijd niet worden overschreden. 

                                               
1 Verwezen wordt naar de zaak-Dellas, zaak C-14/04, arrest van het Hof van Justitie van 1 december 2005. 

2 SIMAP, zaak C-303/98.

3 Dellas, zaak C-14/04, zie hierboven. 

4 Zie par. 64 van het arrest van het Hof. 
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De nationale autoriteiten hebben aangegeven dat de gedetailleerde toepassing van dit principe 
gezien wordt als de hoofdzakelijke verantwoordelijkheid van de relevante sociale partners en 
dat de regering alle sociale partners heeft uitgenodigd om hun collectieve overeenkomsten te 
herzien om te waarborgen dat deze volledig in overeenstemming zijn met de richtlijn.

Indiener verstrekt niet genoeg informatie om adequaat te kunnen analyseren in hoeverre de 
nationale wet overeenstemt met de richtlijn als het gaat om de arbeidsomstandigheden van 
ambulancepersoneel in de particuliere sector:

a) Uit het verzoekschrift blijkt niet of indiener verwijst naar de berekening van de beloning of 
naar de grenzen aan de arbeidstijd. Hij vermeldt bijvoorbeeld dat ambulancepersoneel de 
volledige vergoeding voor gewerkte uren wil hebben. De richtlijn betreffende de arbeidstijd is 
een richtlijn aangaande gezondheid en veiligheid en heeft geen betrekking op 
beloningstarieven voor normaal werk, beschikbaarheidsdiensten of overwerk1.

b) Indiener geeft niet aan naar welke nationale maatregelen hij verwijst. Op basis van de 
samenvatting die het verzoekschrift begeleidt, lijkt de relevante maatregel decreet (décret) 
2001/679 te zijn. De artikelen 2, 3 en 4 van dit decreet bepalen inderdaad dat de effectieve 
arbeidsduur ('durée du travail effectif') voor ambulancepersoneel vanaf 2001 naar verhouding 
wordt berekend 'om rekening te houden met periodes van inactiviteit'. Het is echter niet 
duidelijk of dit verwijst naar de berekening van de grenzen aan de arbeidstijd of naar de 
beloning van overwerk. 

c) Ook maakt decreet 2001/679 niet duidelijk welk soort werk naar verhouding wordt geteld. 
Gaat het bijvoorbeeld om de beschikbaarheidsdiensten waarbij de werknemer aanwezig moet 
zijn op de werkplek of gaat het ook om de tijdsduur van het reserve staan, waarbij de 
werknemer in korte tijd moet kunnen worden opgeroepen, maar niet continu op de werkplek 
aanwezig hoeft te zijn? Volgens het Hof van Justitie2 moet in het eerste geval de tijd volledig 
als arbeidstijd worden geteld, terwijl in het laatste geval alleen de tijd die verbonden is aan het 
daadwerkelijke verlenen van diensten moet worden geteld als arbeidstijd. 

Het decreet verwijst naar een collectieve kaderovereenkomst ('accord-cadre') van 4 mei 2000 
die mogelijk duidelijkheid kan scheppen in deze kwesties. Van dit decreet is echter geen 
exemplaar beschikbaar. 

Indiener verstrekt niet voldoende informatie om de Commissie in staat te stellen adequaat te 
analyseren hoe de richtlijn betreffende de arbeidstijd in deze zaak van toepassing zou zijn. Het 
zou daarom nuttig zijn om nadere informatie te hebben over de bovengenoemde punten.

                                               
1 Vovel, zaak C-437/05, arrest van 11 januari 2007.

2 SIMAP, Dellas, zie hierboven.


