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Betreft: Verzoekschrift 0989/2004, ingediend door Björn Wackerhagen (Duitse
nationaliteit), namens de “Kieler Wach- und Schliessgesellschaft” (een in Kiel 
gevestigd beveiligingsbedrijf), over het voorstel van de Commissie tot wijziging 
van Richtlijn 2003/88/EG betreffende een aantal aspecten van de organisatie van 
de arbeidstijd

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beweert dat de door de Commissie voorgestelde wijziging van Richtlijn 2003/88/EG 
de activiteiten van bedrijven in de beveiligings- en bewakingssector ernstig zou aantasten. Hij 
uit in het bijzonder kritiek op een bepaling die stelt dat een verlenging van de arbeidstijd tot 
boven het maximum van 48 uur per week alleen mag worden toegestaan met de schriftelijke 
toelating van de werknemer, maar dat die toelating alleen mag worden gegeven na het einde 
van de proeftijd van de werknemer. Dit zou de werkgelegenheidsmogelijkheden voor 
werknemers die hun proefperiode voltooien, aanzienlijk beperken. Het zou het bedrijf ook de 
kans ontzeggen de capaciteiten van de werknemer afdoende te beoordelen. Indiener klaagt er 
verder over dat de in het voorstel vervatte vereiste voor werkgevers om de arbeidstijd van 
werknemers te registreren, hun administratieve taken zou doen toenemen en aldus hun 
doeltreffendheid zou verminderen. Hij verzoekt het Europees Parlement de desbetreffende 
bepalingen van artikel 22, lid 1, sub a), in de loop van de volgende wetgevende procedure 
dienovereenkomstig te wijzigen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 25 april 2005. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 23 maart 2007
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"Inleiding

Het verzoekschrift is ingediend namens een beveiligingsbedrijf gevestigd in Kiel. De indiener 
verwijst naar Richtlijn 2003/88/EG betreffende de arbeidstijd en het wetgevende voorstel van 
de Commissie om die richtlijn te wijzigen . De indiener stelt dat enkele van voorgestelde 
wijzigingen de activiteiten van bedrijven in de beveiligings- en bewakingssector ernstig zou 
aantasten.

De indiener verwijst in het bijzonder naar de voorgestelde wijzigingen inzake artikel 22 van 
de richtlijn (de zogenaamde ‘opt-out’, die afwijkt van de maximale wekelijkse arbeidstijd 
zoals voorgeschreven in artikel 6 van Richtlijn 2003/88/EG).

Analyse

In artikel 6 van Richtlijn 2003/88/EG is bepaald dat de arbeidstijd het maximum van 48 uur 
per week inclusief overwerk niet mag overschrijden, hoewel voor de berekening het 
gemiddelde over meerdere maanden mag worden genomen. Artikel 22 biedt de lidstaten 
echter de mogelijkheid om van deze bepaling af te wijken, met inachtneming van de algemene 
beginselen inzake de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers, op 
voorwaarde dat de werknemer verklaart in te stemmen met een gemiddelde werkweek van 
meer dan 48 uur (de zogenaamde ‘opt-out’). Artikel 22 bevat ook een aantal beschermende 
voorwaarden die ervoor te zorgen dat de werknemer vrijelijk met de opt-out-overeenkomst 
kan instemmen, en dat inlichtingen over werknemers die met de opt-out hebben ingestemd 
toegankelijk zijn voor de bevoegde autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de gezondheid 
en veiligheid.

Het bezwaar van de indiener heeft betrekking op de bepalingen in de door de Commissie 
voorgestelde wijzigingen die een werknemer zouden verhinderen om tijdens zijn proeftijd met 
een opt-out in te stemmen, en die de werkgever zouden verplichten om de arbeidstijd van zijn 
werknemers met een opt-outregeling te registreren. De indiener beweert dat deze wijzigingen 
de activiteiten van bedrijven in de beveiligings- en bewakingssector ernstig zou aantasten, 
omdat het bedrijf dan de kans wordt ontzegd de capaciteiten van de werknemer gedurende de 
proeftijd afdoende te beoordelen, en omdat de hoeveelheid administratieve taken zal 
toenemen als gevolg van de verplichting om de arbeidstijd van de werknemers met een opt-
outregeling te registreren.

De diensten van de Commissie hebben de indiener op 18 juli 2005 aangeschreven met een 
verzoek tot nadere toelichting. In de brief wordt de indiener gevraagd of hij daadwerkelijk 
artikel 22 van Richtlijn 2003/88/EG betreffende de arbeidstijd gebruikte, en zo ja, onder 
welke bepaling van het nationaal recht. Artikel 22 van de richtlijn is uitsluitend van 
toepassing indien de betreffende lidstaat ervoor heeft gekozen om gebruik te maken van deze 
afwijking. Indien de indiener geen gebruik maakte van artikel 22, werd hem in de brief om 
nadere toelichting gevraagd over hoe hij verwachtte dat de voorgestelde wijziging de 
beveiligings- en bewakingssector zou aantasten.

De diensten van de Commissie hebben nooit een antwoord gekregen op deze brief.

Conclusie
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De diensten van de Commissie zijn van mening dat zij van de indiener eerst een nadere 
toelichting op deze punten nodig hebben, alvorens zij kunnen reageren op de bezwaren die de 
indiener aanvoert. Wegens het ontbreken van enig antwoord op de gestelde vragen, is het voor 
de Commissie niet mogelijk deze zaak voort te zetten."

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 juni 2009

"In artikel 6 van Richtlijn 2003/88/EG is bepaald dat de arbeidstijd het maximum van 48 uur 
per week inclusief overwerk niet mag overschrijden, hoewel voor de berekening het 
gemiddelde over meerdere maanden mag worden genomen. Artikel 22 biedt de lidstaten 
echter de mogelijkheid om van deze bepaling af te wijken, met inachtneming van de algemene 
beginselen inzake de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers, op 
voorwaarde dat de werknemer verklaart in te stemmen met een gemiddelde werkweek van 
meer dan 48 uur (de zogenaamde ‘opt-out’). Artikel 22 bevat ook een aantal beschermende 
voorwaarden die ervoor te zorgen dat de werknemer vrijelijk met de opt-out-overeenkomst 
kan instemmen, en dat inlichtingen over werknemers die met de opt-out hebben ingestemd 
toegankelijk zijn voor de bevoegde autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de gezondheid 
en veiligheid.

Het bezwaar van de indiener heeft betrekking op de bepalingen in de door de Commissie 
voorgestelde wijzigingen die een werknemer zouden verhinderen om tijdens zijn proeftijd met 
een opt-out in te stemmen, en die de werkgever zouden verplichten om de arbeidstijd van zijn 
werknemers met een opt-outregeling te registreren. De indiener beweert dat deze wijzigingen 
de activiteiten van bedrijven in de beveiligings- en bewakingssector ernstig zou aantasten, 
omdat het bedrijf dan de kans wordt ontzegd de capaciteiten van de werknemer gedurende de 
proeftijd afdoende te beoordelen, en omdat de hoeveelheid administratieve taken zal 
toenemen als gevolg van de verplichting om de arbeidstijd van de werknemers met een opt-
outregeling te registreren.

De diensten van de Commissie hebben de indiener op 18 juli 2005 aangeschreven met een 
verzoek tot nadere toelichting. In het vorige antwoord van de Commissie stond dat de 
Commissie geen reactie had ontvangen op deze brief, wat nu niet juist blijkt te zijn. In 
augustus 2005 is er namelijk een antwoord gekomen op de brief, maar dat antwoord is per 
vergissing op de verkeerde plaats opgeborgen. De Commissie betuigt haar spijt over de 
onjuistheid van haar voorgaande mededeling.

In het huidige antwoord wordt rekening gehouden met de in augustus 2005 door de indiener 
aan de Commissie verstrekte toelichtingen en met zijn antwoord aan de Commissie 
verzoekschriften in augustus 2007.

Er wordt eveneens rekening gehouden met de recente ontwikkelingen betreffende het voorstel 
tot wijziging van de wetgeving dat het onderwerp van het verzoekschrift vormt. Aangezien de 
Raad en het Parlement tijdens de laatste bijeenkomst van het Bemiddelingscomité op 
27 april 2009 geen overeenkomst hebben kunnen bereiken over een gezamenlijke tekst, kan 
dit voorstel momenteel niet worden aangenomen.

Analyse na kennisneming van de door indiener verstrekte bijkomende inlichtingen

a) het gebruik van opt-out in de beveiligingssector
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De indiener vermeldt dat er in collectieve overeenkomsten1 voor de beveiligingssector in 
Duitsland op grote schaal gebruik wordt gemaakt van de bepaling in de nationale wetgeving2

die het gebruik van opt-out toelaat. De Commissie meent dat deze bepaling het gebruik van 
opt-out beperkt tot sectoren waarin de werktijd geregeld in aanzienlijke mate bestaat uit tijd 
waarin de werknemer voortdurend geconcentreerd moet blijven om indien nodig onmiddellijk 
te kunnen handelen (Arbeitsbereitschaft), of uit tijd waarin de werknemer beschikbaar moet 
zijn voor oproepen maar waarin hij niet onafgebroken moet opletten en mag rusten of slapen 
tot hij wordt opgeroepen (Bereitschaftsdienst). In de context van de beveiligingssector lijkt 
het concept van Arbeitsbereitschaft toepasselijker dan het concept Bereitschaftsdienst.

b) voorstel om instemming met een werktijd met meer dan 48 uur per week tijdens de 
proefperiode te verbieden
De indiener gaat niet akkoord met het voorstel van de Commissie om de instemming van een 
werknemer met een werktijd van meer dan 48 uur (een opt-out krachtens artikel 22) als 
ongeldig te beschouwen indien deze instemming binnen de proefperiode van de werknemer 
valt. Hij is van mening dat een dergelijke bepaling de praktische organisatie van het werk 
teveel zou bemoeilijken.

Volgens de indiener moet al het veiligheidspersoneel, met inbegrip van werknemers die zich 
in hun proefperiode bevinden, gezien de behoeften van de beveiligingssector in ploegen van 
24 uur kunnen werken. De problemen die zich volgens de indiener stellen, lijken echter eerder 
een gevolg te zijn van bepalingen in de nationale wetgeving die de dagelijkse werktijd 
beperken tot ten hoogste 10 uur, en niet zozeer van de werktijdrichtlijn. De richtlijn voorziet 
al in flexibiliteit voor wat dagelijkse ploegen betreft; artikel 17 bepaalt dat de minimale 
dagelijkse rustperiode van 11 uur per 24 uur in het geval van bij beveiligingsactiviteiten 
betrokken werknemers - veiligheidsagenten en conciërges inbegrepen - kan worden uitgesteld, 
op voorwaarde dat de betrokken werknemer nadien als compensatie een even lange 
rustperiode krijgt toegekend.

Voor wat de wekelijkse werktijd betreft, stelt de indiener dat de totale werktijd van 
veiligheidspersoneel gemiddeld 250 uur per maand bedraagt, wat neerkomt op 55,5 uur per 
week. Gezien het feit dat de proefperiode 6 maanden duurt, en dat de richtlijn er al voor zorgt 
dat de wekelijkse werktijd kan worden berekend als een gemiddelde over 12 maanden, indien 
dit zo is vastgelegd in een collectieve overeenkomst, kan de Commissie zich niet voorstellen 
dat een verbod op een werktijd van meer dan 48 uur per week tijdens de proefperiode voor 
ernstige problemen zou zorgen bij de organisatie van het werk.

Voorts brengt de Commissie in herinnering dat zij dit voorstel heeft gedaan om te garanderen 
dat instemming om meer dan 48 uur per week te werken, vrijwillig wordt gegeven, zoals 
wordt benadrukt in de uitspraak van het Hof van Justitie in de zaak Pfeiffer3. Tijdens de 
proefperiode bevinden werknemers zich in een zwakkere positie en mogen ze niet worden 
blootgesteld aan eventuele ongepaste druk om in te stemmen met een beperking van hun 
rechten krachtens de richtlijn. De Commissie herinnert er eveneens aan dat het Parlement een 

                                               
1 Volgens de Duitse wetgeving is voor het gebruik van de opt-outregeling niet alleen de schriftelijke instemming 
van de individuele werknemer nodig, maar moet het gebruik van deze regeling ook worden toegelaten door een 
collectieve overeenkomst.
2 Artikel 7, lid 2 bis, van de ‘Arbeitszeitgesetz’ (werktijdenwet), zoals gewijzigd.
3 Pfeiffer (C-397/01 tot C-403/01), par. 81
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dergelijk voorstel consequent heeft gesteund.

c) voorgestelde verplichting om werkuren te registreren
De indiener heeft bezwaar tegen het voorstel van de Commissie om de werkgevers van 
werknemers die gebruik maken van de opt-out uit hoofde van artikel 22 van de richtlijn, ertoe 
te verplichten de werkelijk gepresteerde werkuren bij te houden en deze gegevens ter 
beschikking te stellen aan de bevoegde instanties indien deze daarom vragen. Details met 
betrekking tot dit bezwaar zijn niet meegedeeld.

De Commissie herhaalt dat de in de richtlijn vastgelegde algemene regel een maximumaantal 
van 48 werkuren per week voorziet; deze regel vormt volgens de uitspraak van het Hof van 
Justitie in de zaak Pfeiffer (zie hoger, paragraaf 100) ‘een bepaling van het communautair 
sociaal recht die bijzonder belangrijk is’ voor het beschermen van de gezondheid en 
veiligheid van werknemers. Krachtens artikel 22 mag een werkgever zijn werknemers 
uitsluitend vragen om langer te werken als de werknemers daar vrijwillig mee hebben 
ingestemd. De Richtlijn legt geen expliciete grenzen op voor het aantal uren dat in een 
dergelijke situatie mag worden gewerkt, maar artikel 22, lid 1, sub d), bepaalt dat de nationale 
autoriteiten wekelijkse werktijden van meer dan 48 uur mogen verbieden of beperken om
redenen die verband houden met de veiligheid en/of de gezondheid van de werknemers.

In deze context acht de Commissie het voor een degelijke bescherming van de gezondheid en 
veiligheid van werknemers noodzakelijk dat de werkelijk gepresteerde werkuren worden 
geregistreerd. In het kader van een verregaande uitzondering op een belangrijk sociaal recht 
lijkt dit haar geen buitensporige last voor de werkgever. De Commissie herhaalt overigens dat 
het Parlement een dergelijk voorstel altijd heeft gesteund.

Conclusie

Het voorstel van 2004 tot wijziging van de wetgeving is niet aangenomen, aangezien het 
Bemiddelingscomité op 27 april 2009 geen akkoord heeft kunnen bereiken. Als gevolg 
daarvan zullen de specifieke voorstellen waarnaar de indiener verwijst, niet van kracht 
worden."


