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over de arbeidstijdenrichtlijn

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is arts in een privékliniek in Hesse, waar hij 24-uursdiensten moet draaien. Bij het 
stellen van deze eis baseert zijn werkgever zich op paragraaf 7 van de Duitse arbeidstijdenwet 
en de collectieve arbeidsovereenkomst tussen artsen en VKA, die van toepassing is op 
gemeentelijke ziekenhuizen maar niet op privéklinieken. Indiener wil graag weten of dit 
verenigbaar is met de arbeidstijdenrichtlijn.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 20 februari 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 juni 2008

I. Het verzoekschrift

Indiener verklaart dat hij als arts in een medische privékliniek in Hesse werkt, waar hij van 
zijn werkgever 24-uursdiensten moet draaien. 

Volgens indiener baseert zijn werkgever zich hierbij op paragraaf 7 van de Duitse 
arbeidstijdenwet en op de collectieve arbeidsovereenkomst tussen vertegenwoordigers van de 
artsen en de werkgeversorganisatie van de plaatselijke overheid (de VKA), die door de 
deelstaat Hessen is geratificeerd en van toepassing is op gemeentelijke ziekenhuizen. 
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Indiener vraagt of deze regels verenigbaar zijn met de arbeidstijdenrichtlijn1. 

II. Commentaar van de Commissie op het verzoekschrift 

De Commissie kan geen advies geven over de toepassing van de nationale wetgeving of van 
collectieve overeenkomsten in een geschil tussen particulieren. 

Zij houdt zich eerder bezig met de vraag of de nationale wetgeving en de besluiten van de 
door indiener genoemde publieke autoriteiten wel verenigbaar zijn met de vereisten van het 
Gemeenschapsrecht.

De vereisten van het Gemeenschapsrecht

De arbeidstijdenrichtlijn bepaalt in artikel 3 dat “De lidstaten [...] de nodige maatregelen 
[treffen] opdat alle werknemers in elk tijdvak van vierentwintig uur een rusttijd van ten 
minste elf aaneengesloten uren genieten.” 

Hier mag echter op verschillende wijzen van worden afgeweken, bijvoorbeeld uit hoofde van 
artikel 17, lid 3 (werkzaamheden waarbij de continuïteit van de dienst moet worden 
gewaarborgd, waaronder diensten in verband met opvang, behandeling en verzorging van 
patiënten in ziekenhuizen), artikel 17, lid 4 (werknemers in ploegendienst) en artikel 18 (bij 
collectieve overeenkomst).

Hieruit volgt dat het in principe juridisch mogelijk is, wanneer de nationale wetten of 
bestuursrechtelijke bepalingen hierin voorzien, of door middel van collectieve 
overeenkomsten of overeenkomsten tussen de sociale partners, om van de rusttijd van ten 
minste elf uur af te wijken en een ononderbroken 24-uursdienst op de werkplek te draaien2; 
wat dus ook geldt voor het specifieke geval van artsen die medische diensten verlenen. 

Deze derogaties zijn echter alleen mogelijk wanneer aan een aantal voorwaarden wordt 
voldaan. 

Ten eerste verlangt de richtlijn expliciet3 dat in een dergelijke situatie de betreffende 
werknemer gelijkwaardige compenserende rusttijden moet worden geboden. 

                                               
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 In het kader van dit antwoord nemen wij aan dat de 24-uursdienst op de werkplek plaatsvindt. Indien dit zo is, 

dan moet overeenkomstig de jurisprudentie van het Hof van Justitie de aanwezigheidsdienst in zijn geheel als 
arbeidstijd worden beschouwd. (Met 'aanwezigheidsdienst op de werkplek’ wordt hier bedoeld de tijd dat de 
werknemer op zijn werkplek beschikbaar moet blijven om op verzoek van de werkgever zijn werkzaamheden 
te verrichten of zijn functie uit te oefenen.) Echter, als indiener het heeft over een 24-uursdienst waarbij hij 
thuis kan blijven totdat hij wordt opgeroepen, zou dit anders kunnen liggen. In de zaak SIMAP (zaak C-
303/98) gaf het Hof van Justitie aan dat in dit geval enkel de tijd die is verbonden aan het werkelijk verrichten 
van diensten als arbeidstijd moet worden beschouwd. 

3 Behalve in die uitzonderlijke gevallen waarin het op objectieve gronden onmogelijk is om gelijkwaardige 
compenserende rusttijden te bieden. In dergelijke gevallen moet de betreffende werknemers toch een 'passende 
bescherming' worden geboden. Zie de artikelen 17, lid 1 en 18. We nemen hier aan dat indiener geen autonome 
werknemer is in de zin van artikel 17, lid 1 van de richtlijn.
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Ten tweede heeft het Hof van Justitie in de zaak Jaeger de gewerkte diensten van artsen in 
Duitse ziekenhuizen onderzocht die tot wel 30 uur lang continu op de werkplek moesten 
blijven (omdat de aanwezigheidsdienst1 op de werkplek direct aansloot op de normale 
werktijden). Het Hof was van oordeel dat om voor een van de derogaties in aanmerking te 
komen er in dergelijke gevallen overeenkomstige compenserende rusttijden (voor de gemiste 
minimale dagelijkse rusttijd) moeten worden toegekend “onmiddellijk na de desbetreffende 
arbeidsperioden”.2 Een dergelijke verkorting van de dagelijkse rusttijd mag er bovendien in 
geen geval toe leiden dat de in artikel 6 van die richtlijn vastgestelde maximale wekelijkse 
arbeidstijd (48 uur gemiddeld) wordt overschreden. 

Ten derde heeft het Hof van Justitie in arresten zoals SIMAP, Pfeiffer, Jaeger en Dellas meer 
in het algemeen gesteld dat de arbeidstijdenrichtlijn, en in het bijzonder de uitzonderingen en 
afwijkingen daarop, in het licht van de doelstelling van deze richtlijn om de gezondheid en de 
veiligheid van werknemers te beschermen, moet worden geïnterpreteerd. Wanneer wordt 
overwogen om op welke manier dan ook van de richtlijn af te wijken, dient daarom ook 
rekening te worden gehouden met de daadwerkelijke implicaties voor de gezondheid en 
veiligheid van de betrokken werknemer. Bij deze overweging dient rekening gehouden te 
worden met de gezondheids- en veiligheidseffecten van de betreffende activiteiten, alsook 
met de mogelijke langetermijn- of cumulatieve effecten daarvan op gezondheid en veiligheid, 
wanneer wordt voorgesteld om regelmatig of gedurende een langere periode de minimale 
rusttijden over te slaan. 

In de zaak Jaeger bijvoorbeeld verklaarde het Hof dat in het licht van de doelstellingen van de 
richtlijn ten aanzien van gezondheid en veiligheid, aldus moet worden uitgelegd dat deze 
(zelfs indien van de minimale dagelijkse rusttijd wordt afgeweken) “gepaste rusttijden 
[vereist], die niet alleen reëel moeten zijn en de betrokken personen in staat moeten stellen bij 
te komen van de vermoeidheid die hun werk meebrengt, maar die tevens preventief moeten 
zijn om zoveel mogelijk te voorkomen dat de veiligheid en de gezondheid van de werknemers 
in gevaar wordt gebracht wanneer zij regelmatig veel uren maken zonder de noodzakelijke 
rust.” 3 Het Hof voegde hieraan toe dat, ter verzekering van een doeltreffende bescherming 
van de gezondheid en veiligheid van werknemers er “in het algemeen in een regelmatige 
afwisseling van arbeidstijd en rusttijd [moet] worden voorzien.”, en voegde er tevens aan toe 
dat deze vereiste “des te noodzakelijker [is] wanneer de normale dagelijkse arbeidstijd in 
afwijking van de algemene regel is verlengd wegens het verrichten van 
beschikbaarheidsdienst”.4

Ten vierde heeft het Hof verklaard dat de derogaties ingevolge artikel 17 “aldus [moeten] 
worden uitgelegd, dat de strekking ervan beperkt blijft tot hetgeen strikt noodzakelijk is om de 
belangen die met deze afwijkingen worden beschermd, veilig te stellen.” 5

Dientengevolge kan het draaien van een 24-uursdienst binnen ziekenhuisdiensten onder de 
toegestane derogaties van de arbeidstijdenrichtlijn vallen, mits aan een aantal voorwaarden 

                                               
1 Zie voetnoot 2 hierboven. 
2 Zaak C-151/02 Jaeger, in punt 103 van het arrest.
3 Zaak C-151/02 Jaeger, in punt 92 van het arrest.
4 Zaak C-151/02 Jaeger, in punt 95 van het arrest.
5 Zaak C-151/02 Jaeger, punt 89 van het arrest. 
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wordt voldaan, waaronder het bieden van overeenkomstige rusttijden voor de gemiste uren 
van de minimale rusttijd binnen een gepast tijdsbestek. 

In hoeverre aan deze voorwaarden wordt voldaan zal van een aantal feiten afhankelijk zijn. 
Daartoe behoren de regelingen voor het bieden van gelijkwaardige rusttijden, de timing 
daarvan, het werktijdenpatroon en de implicaties daarvan voor de gezondheid en de veiligheid 
van de werknemers, en of de diensten wel strikt noodzakelijk zijn voor de belangen die door 
de afwijking worden beschermd (bijvoorbeeld, de noodzaak van continuïteit in 
ziekenhuisdiensten). 

Nationale wetgeving en collectieve arbeidsovereenkomst voor de publieke sector

Indiener verwijst naar het Arbeitszeitgesetz (AZG) - oftewel de arbeidstijdenwet – van 1994, 
en naar een collectieve overeenkomst die gesloten is tussen ziekenhuisartsen en de overheid 
(het “Tarifvertrag- Ärzte/VKA”).

Ingevolge artikel 5 van het Arbeitszeitgesetz, zoals gewijzigd vóór 2006, heeft een werknemer 
recht op een ongestoorde rusttijd van ten minste elf uur na iedere werkdag. 

In ziekenhuizen en bij andere gespecificeerde activiteiten mag dit tot niet minder dan 10 uur 
worden ingekort, mits binnen één maand gelijkwaardige compenserende rusttijden worden 
geboden. Ingevolge artikel 7 AZG, mag de dagelijkse rusttijd tot niet minder dan negen uur 
worden ingekort, mits dit geschiedt bij collectieve overeenkomst, de aard van het werk dit 
verlangt en er compenserende rusttijd wordt geboden. 

Echter op grond van artikel 7, lid 2 bis van de AZG lijkt het toegestaan om van de minimale 
dagelijkse rusttijd af te wijken zonder dat daarbij gelijkwaardige compenserende rusttijden 
worden geboden (“ohne Ausgleich”), indien een collectieve overeenkomst1 in een verlenging 
van de dagelijkse arbeidstijd voorziet, en het werk regelmatig aanzienlijke perioden van 
aanwezigheidsdienst op de werkplek met zich meebrengt (Arbeitsbereitschaft en/of
Bereitschaftsdienst). In de AZG wordt hieraan toegevoegd dat er in een dergelijk geval 
speciale regels moeten worden vastgelegd die ervoor moeten zorgen dat de gezondheid van de 
werknemers niet in gevaar wordt gebracht en dat als de werkdag langer is dan 12 uur, de 
werknemer na beëindiging van de werkzaamheden een onmiddellijk aansluitende rusttijd van 
ten minste elf uur moet worden geboden. Het is echter niet duidelijk of deze bepaling de door 
de richtlijn vereiste gelijkwaardige rusttijd garandeert.

De door indiener genoemde collectieve arbeidsovereenkomst voor de publieke sector lijkt de 
collectieve TV-Ärzte/VKA-overeenkomst van 17 augustus 2006 te zijn die gesloten is tussen 
de Marburger Bund (artsenvakbond) en de VKA-organisatie van werkgevers van de 
gemeentelijke en plaatselijke overheid.

De Commissie kan niets zeggen over het al dan niet toepasbaar zijn van deze aan het 
nationaal recht onderworpen collectieve overeenkomst op de situatie van indiener.

                                               
1 Of, indien dit zo is bepaald in de collectieve overeenkomst, een bedrijfsovereenkomst (Betriebsvereinbarung) 

of een dienstverleningsovereenkomst (Dienstvereinbarung). 
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De TV-Ärzte/VKA-overeenkomst voorziet erin dat er in zeer dringende situaties, en binnen de 
door artikel 7 AZG gestelde grenzen, door middel van een bedrijfsovereenkomst of 
dienstverleningsovereenkomst (Betriebsvereinbarung, Dienstvereinbarung) van het 
Arbeitszeitgesetz kan worden afgeweken. 

Krachtens artikel 10, lid 2 TV-Ärzte/VKA mag de dagelijkse arbeidstijd worden verlengd van 
8 tot 24 uur (bij wijze van uitzondering op de minimale dagelijkse rusttijden, vastgelegd in 
artikel 5 AZG) mits: 

- in ieder geval de periode waarmee de 8-urige werkdag wordt overschreden uit 
beschikbaarheidsdienst (Bereitschaftsdienst) bestaat 
- de partijen eerst naar alternatieve arbeidstijdmodellen hebben gekeken
- er een stressanalyse is verricht 
- er naar aanleiding van een dergelijke analyse stappen zijn ondernomen om de bescherming 
van de veiligheid en gezondheid van de betrokken werknemers te waarborgen 
- de wekelijkse arbeidstijd als gevolg hiervan gemiddeld niet meer dan 60 uur gemiddeld 
bedraagt1 (dit heeft betrekking op een verlenging van de wekelijkse arbeidstijd op grond van 
de individuele opt-out, die in andere bepalingen van de collectieve overeenkomst wordt 
genoemd.)

Het lijkt echter niet duidelijk te zijn of in een dergelijke situatie gelijkwaardige rusttijden 
vereist zijn, noch binnen welke termijn deze zouden moeten worden geboden. 

III. Conclusies

De arbeidstijdenrichtlijn (2003/88/EG) schrijft een minimale dagelijkse rusttijd voor van ten 
minste elf aangesloten uren per tijdvak van 24 uur. 

Echter, het is in principe juridisch mogelijk, wanneer de nationale wetten of 
bestuursrechtelijke bepalingen daarin voorzien, of door middel van collectieve 
overeenkomsten of overeenkomsten tussen de sociale partners, om van deze eis af te wijken 
en een ononderbroken 24-uursdienst op de werkplek te draaien; wat ook geldt voor het 
specifieke geval van artsen die medische diensten verlenen. 

Deze derogaties moeten aan een aantal voorwaarden voldoen, waaronder de voorwaarde dat 
werknemers die de gehele minimale dagelijkse rusttijd of een gedeelte daarvan mislopen, 
binnen een gepast tijdsbestek gelijkwaardige compenserende rusttijden moet worden geboden 
voor de gemiste uren van deze minimale rusttijd (behalve in zeer uitzonderlijke situaties 
waarin het op objectieve gronden onmogelijk is om dit te doen). 

De door indiener genoemde nationale wetgeving en de collectieve arbeidsovereenkomst voor 
de publieke sector voorzien beide in de mogelijkheid om van de minimale dagelijkse 
rusttijden af te wijken, waardoor het mogelijk wordt om van ziekenhuisartsen te verlangen 
een ononderbroken 24-uursdienst te draaien. 

Het is mogelijk dat deze derogaties niet geheel verenigbaar zijn met de hierboven genoemde 

                                               
1 In sommige gevallen 66 uur.
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vereisten van de arbeidstijdenrichtlijn. De Commissie heeft in verband hiermee al 
verschillende klachten ontvangen en volgt de situatie nauwlettend. Zij behoudt zich het recht 
voor om naar aanleiding van latere correspondentie met de nationale autoriteiten alle verdere 
stappen te ondernemen die in deze situatie geboden zijn.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 september 2009.

In mei 2008 heeft de Commissie reeds een mededeling met betrekking tot dit verzoekschrift 
gedaan, met daarin een gedetailleerde wettelijke analyse: deze aanvullende mededeling blijft 
beperkt tot de aanvullende elementen die voortvloeien uit de aanvullende informatie die door 
indiener aan het Parlement in januari 2009 en juni 2009 is verstrekt.

Kort samengevat heeft indiener aangegeven dat hij als arts werkzaam is in een privékliniek in 
Hesse, waar hij van zijn werkgever 24-uursdiensten moet draaien. Volgens indiener gaat zijn 
werkgever in dit opzicht uit van de nationale wetgeving1 en van een collectieve 
arbeidsovereenkomst2 die voor de publieke sector is gesloten en die van toepassing is op de 
gemeentelijke ziekenhuizen in Hesse, maar niet op privéklinieken. Indiener wil graag weten 
of dit verenigbaar is met de arbeidstijdenrichtlijn3.

In haar mededeling van mei 2008 benadrukte de Commissie dat zij geen advies kan geven 
over de toepassing van de nationale wetgeving of van collectieve overeenkomsten in een 
geschil tussen particulieren. De Commissie houdt zich eerder bezig met de vraag of de 
nationale wetgeving en de besluiten van de door indiener genoemde publieke autoriteiten wel 
verenigbaar zijn met de vereisten van het Gemeenschapsrecht. 

In de mededeling werden vervolgens de relevante vereisten van de arbeidstijdenrichtlijn en de 
relevante bepalingen van de nationale wetgeving en de door indiener genoemde collectieve 
arbeidsovereenkomst voor de publieke sector uiteengezet.

In de mededeling werd geconcludeerd dat het in principe onder de arbeidstijdenrichtlijn 
juridisch mogelijk is om 24-uursdiensten te draaien, wanneer de nationale wetten of 
collectieve overeenkomsten daarin voorzien in afwijking van de vereisten van de richtlijn 
inzake de minimale dagelijkse rusttijd. Deze derogaties moeten echter aan een aantal 
voorwaarden voldoen, waaronder de voorwaarde dat binnen een gepast tijdsbestek 
gelijkwaardige compenserende rusttijden worden geboden. De door indiener genoemde 
nationale wetgeving en de collectieve arbeidsovereenkomst voorzien beide in deze 
mogelijkheid, al was het niet duidelijk of de derogatie volledig voldeed aan alle voorwaarden 
zoals vastgelegd in het Gemeenschapsrecht. Dit hangt onder meer af van factoren zoals de 
regelingen voor het bieden van gelijkwaardige rusttijden, de timing daarvan, het 
werktijdenpatroon en de implicaties daarvan voor de gezondheid en de veiligheid van de 
werknemers, en of de verlengde diensten wel strikt noodzakelijk zijn voor de belangen die 
door de afwijking worden beschermd (bijvoorbeeld, de noodzaak van continuïteit in 
ziekenhuisdiensten).

                                               
1 Artikel 7 van de Duitse arbeidstijdenwet (Arbeitszeitgesetz of AZG).
2 De TV-Ärzte/VKA-overeenkomst van 17 augustus 2006, die gesloten is tussen de Marburger Bund 

(artsenvakbond) en de VKA-organisatie van werkgevers van de gemeentelijke en plaatselijke overheid.
3 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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In zijn brieven van januari 2009 en juni 2009 bood indiener nadere details over zijn zaak.

In de brief van januari 2009 wordt het kader van indieners arbeidsvoorwaarden uiteengezet. 
Indiener legt uit dat deze worden beheerd door een Betriebsvereinbarung (een overeenkomst 
tussen de ondernemingsraad en het bestuur op ondernemingsniveau), waarin een aantal van de 
bepalingen van de door indiener genoemde TV-Ärzte/VKA-overeenkomst zijn goedgekeurd, 
maar waarin niet die bepalingen inzake overuren en nachtdiensten zijn overgenomen. (De 
door indiener geciteerde bepalingen van de TV-Ärzte/VKA-overeenkomst, die zouden zijn 
overgenomen in de Betriebsvereinbarung, omvatten wel een bepaling waarin het gebruik van 
een “opt-out” onder artikel 22 van de richtlijn wordt goedgekeurd, door middel van 
individuele toestemming van de desbetreffende werknemer om langere uren te werken.)

Indiener vraagt zich af of een dergelijke overeenkomst, die naar zijn oordeel de 
werknemersrechten niet voldoende beschermt, wel rechtsgeldig onder de Duitse wetgeving 
inzake arbeidsverhoudingen door de ondernemingsraad kan worden gesloten.

De brief van juni 2009 bevat een antwoord aan indiener van zijn werkgever. Uit dit antwoord 
blijkt dat indiener in april 2009 onder artikel 7 van de Duitse arbeidstijdenwet 
(Arbeitszeitgesetz of AZG) schriftelijk heeft ingestemd met het werken van langere dagen en 
langere weken. Hij geeft daarbij echter aan dat hij zijn instemming heeft gegeven op 
voorwaarde van een collectieve arbeidsovereenkomst die op dat moment nog niet gesloten
was, naar zeggen tussen de Marburger Bund (artsenvakbond) en de privékliniek waar hij 
werkzaam is. Werkgever geeft aan dat deze een dergelijke voorwaardelijke instemming niet 
als geldig kan accepteren: om te kunnen worden ingeroosterd voor aanwezigheidsdiensten is 
een instemming nodig die niet aan deze voorwaarde onderhevig is. Werkgever verwijst 
daarbij naar artikel 7 van de AZG in samenhang met de Betriebsvereinbarung van de 
onderneming als rechtsgrondslag voor deze benadering. Werkgever voegt daar nog aan toe dat 
indiener als alternatief kan besluiten om geen onvoorwaardelijke instemming te geven. In dat 
geval wordt hij niet ingeroosterd voor aanwezigheidsdiensten, en zal hij niet worden 
benadeeld omdat hij geen instemming heeft gegeven.

Op basis van de door indiener verstrekte nadere gegevens is de Commissie van oordeel dat het 
verzoekschrift duidelijk een geschil tussen twee particulieren betreft. De Duitse 
arbeidstijdenwet (AZG) biedt de mogelijkheid van derogaties die worden gemaakt op basis 
van collectieve arbeidsovereenkomsten, en uit alles wat door indiener en diens werkgever 
daarover is gezegd, blijkt dat de regels waarover indiener klaagt, niet zozeer de regels zijn die 
zijn vastgelegd in de collectieve arbeidsovereenkomst voor de publieke sector, maar eerder 
die regels die zijn vastgelegd tussen de ondernemingsraad en het bestuur van de privékliniek. 
Of deze regels verenigbaar zijn met de Duitse wetgeving inzake arbeidsverhoudingen, of zelfs 
maar met de vereisten van het Gemeenschapsrecht, is een zaak voor de nationale autoriteiten.

Bovendien kunnen wij op basis van de verstrekte informatie niet vaststellen of de feitelijke 
arbeidsregeling van indiener met betrekking tot de minimumrusttijden niet in lijn is met de 
minimumrusttijden zoals voorgeschreven door de arbeidstijdenrichtlijn. Zoals al aangegeven 
in de eerdere mededeling, wordt in beginsel het werken van een 24-uursdienst, zolang aan een 
aantal voorwaarden wordt voldaan, niet door de arbeidstijdenrichtlijn uitgesloten. In het geval 
van indiener beschikt de Commissie niet over gegevens hieromtrent en met name niet over 
informatie ten aanzien van het totale aantal werkuren, de frequentie van de nachtdiensten, de 
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frequentie van de verlengde diensten, de lengte en de timing van de compenserende rusttijden, 
het patroon van de arbeidstijd en alle eventuele maatregelen om de implicaties voor de 
gezondheid en de veiligheid te controleren en te respecteren.

Verder blijkt uit de aanvullende informatie dat indiener gevraagd is in te stemmen met het 
werken van een totaal aantal uren (met inbegrip van de aanwezigheidsdienst) dat de dagelijkse 
limiet voor de arbeidstijd onder het nationaal recht, de wekelijkse limiet voor de arbeidstijd of 
beide overschrijdt. Indien men daarmee instemt, kan dit betekenen dat de arbeidstijd 
overeenkomstig artikel 6 van de arbeidstijdenrichtlijn (gemiddeld 48 uur per week) wordt 
overschreden. Dit geldt daarom als een individuele “opt-out” onder artikel 22 van de richtlijn.
De Duitse AZG staat echter het gebruik van de “opt-out” in Duitsland toe, d.w.z. in een
context van regelmatige aanwezigheidsdiensten in het geval dat de collectieve 
arbeidsovereenkomst dat toestaat. Dit lijkt hier het geval te zijn. Bovendien geeft indieners 
werkgever aan, zo blijkt uit de informatie die door indiener zelf is verstrekt, dat indiener niet 
zal worden ingeroosterd indien hij geen instemming wenst te geven, en dat hij daarnaast niet 
zal worden benadeeld indien hij dat niet doet. Ook dit lijkt overeen te stemmen met de 
vereisten van artikel 22 van de richtlijn, in het bijzonder lid 1(b) van dat artikel.

Conclusies

Uitgaande van de informatie die door indiener is verstrekt, is de Commissie van oordeel dat 
dit verzoekschrift een geschil tussen twee particulieren betreft. De beschikbare informatie lijkt 
op dit moment geen elementen te bevatten die de conclusie ondersteunen dat het Duitse
Arbeitszeitsgesetz of de door indiener genoemde collectieve overeenkomst voor de publieke 
sector leiden tot een arbeidstijdenpraktijk die in strijd is met het Gemeenschapsrecht.


