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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1616/2008, ingediend door Dominique Achispon (Franse 
nationaliteit), namens de Nationale Vakbond van Officieren van Politie 
(SNOP), gesteund door medeondertekenaars, over de arbeidstijden van 
politieambtenaren.

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener zet uiteen dat de Franse regelgeving met ingang van de wijziging van 1 april 2008 
van het beleid over het werk van de bestuurlijke lichamen van de nationale politie niet voldoet 
aan 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. Vanaf voornoemde 
datum is er geen enkele maatregel die een beperking garandeert op de arbeidstijd, hetzij per 
week, hetzij per maand of per jaar, en dit heeft zijn weerklank op de gezondheid en veiligheid 
van de betrokken werknemers. Vanwege dit alles verzoeken de indieners dat de Franse 
wetgeving inzake de arbeidstijd van politieambtenaren in overeenstemming wordt gebracht 
met Richtlijn 2003/88/EG.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 20 maart 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 februari 2010.

Indiener is van mening dat de Franse wetgeving inzake de arbeidstijd van bepaalde 
functionarissen (het 'corps de commandement') van de Police Nationale, niet in 
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overeenstemming is met de arbeidstijdenrichtlijn1. 

Indiener verwijst in het bijzonder naar de wijzigingen in de nationale wetgeving en praktijken 
die vanaf april 2008 van kracht zijn, en stelt dat als gevolg van deze wijziging de verplichte 
overuren van deze functionarissen: 

- niet worden geregistreerd of gemeten; 
- veelal niet worden gecompenseerd door gelijkwaardige compenserende rusttijden; 
- niet gegarandeerd worden uitbetaald op basis van de vergoeding voor overwerk.

Volgens de arbeidstijdenrichtlijn dienen de lidstaten er in het belang van de gezondheid en 
veiligheid van werknemers voor te zorgen dat: 

- voor elke werknemer een maximale wekelijkse werktijd wordt geregeld;
- de wekelijkse werktijd (inclusief overuren) gemiddeld niet hoger is dan 48 uur; 
- voor elke werknemer een dagelijkse en wekelijkse minimumrusttijd wordt geregeld. 

De richtlijn voorziet tevens in een aantal, hieronder toegelichte afwijkingen en uitzonderingen 
op deze voorschriften.

Opmerkingen van de Commissie over het verzoekschrift

a) Toepassing van de richtlijn op nationale politiekorpsen  

Het verzoekschrift heeft betrekking op de arbeidsvoorwaarden van bepaalde functionarissen 
van de Police Nationale2, een gewapende politiemacht van de Franse overheid.  

De arbeidstijdenrichtlijn geeft duidelijk aan dat deze van toepassing is op de publieke sector3. 
Voor bepaalde politietaken wordt een beperkte uitzondering gemaakt: 

'Deze richtlijn geldt niet wanneer bijzondere aspecten die inherent zijn aan bepaalde activiteiten in 
overheidsdienst, bijvoorbeeld bij de strijdkrachten of de politie, of aan bepaalde activiteiten in het 
kader van de bevolkingsbescherming, de toepassing ervan in de weg staan. 
In dat geval moet ervoor worden gezorgd dat de veiligheid en de gezondheid van de 
werknemers zoveel mogelijk worden verzekerd, met inachtneming van de doelstellingen van 
deze richtlijn. '4

                                               
1 Voorheen Richtlijn 93/104/EG; tegenwoordig 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, 
18.11.2003, blz. 9. 
2  In Frankrijk is de Police Nationale verantwoordelijk voor misdaadbestrijding en ordehandhaving in stedelijke
gebieden, terwijl de gendarmerie belast is met soortgelijke verantwoordelijkheden op het platteland. Beide 
nationale politiekorpsen vallen onder de verantwoordelijkheid van de minister van Binnenlandse zaken. 
3 Artikel 1.3 van de arbeidstijdenrichtlijn geeft aan dat de richtlijn van toepassing is op 'alle particuliere of 
openbare sectoren in de zin van artikel 2 van Richtlijn 89/391/EEG…' [de kaderrichtlijn voor de veiligheid en de 
gezondheid van werknemers]. '
4 Deze in artikel 2.2 van de kaderrichtlijn voor de veiligheid en de gezondheid vastgelegde uitzondering heeft op 
grond van genoemde bepalingen in de vorige voetnoot ook betrekking op het toepassingsgebied van de 
arbeidstijdenrichtlijn.
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In een reeks arresten betreffende publieke veiligheidsdiensten en hulpdiensten voor 
noodsituaties1, waaronder een arrest over een militaire politiemacht2, heeft het Hof van 
Justitie echter bepaald dat deze uitzondering restrictief moet worden uitgelegd en 'wordt 
beperkt tot hetgeen strikt noodzakelijk is voor het veiligstellen van de belangen die de 
lidstaten op grond van deze uitzondering mogen beschermen.' 3

Volgens het Hof vallen alle normale activiteiten van deze diensten, inclusief die van 
politiekorpsen, onverminderd onder de betrokken richtlijnen. Dit geldt ook wanneer de 
desbetreffende dienst 'het hoofd moet bieden aan gebeurtenissen die per definitie niet zijn te 
voorzien', aangezien 'de activiteiten die in het kader van deze dienst onder normale 
omstandigheden moeten worden verricht…van tevoren kunnen worden georganiseerd, met 
inbegrip van het voorkomen van risico's voor veiligheid en/of gezondheid alsook de planning 
van de arbeidsuren van het personeel van deze dienst.' 4

Deze uitzondering heeft derhalve alleen betrekking op 'uitzonderlijke omstandigheden, 
waarbij het goede verloop van maatregelen ter bescherming van de bevolking in situaties van 
ernstig gevaar voor de gemeenschap vereist dat de werknemers die aan een dergelijk 
evenement het hoofd moeten bieden, absolute voorrang geven aan het bereiken van het met 
deze maatregelen nagestreefde doel. Dit geldt voor technologische of natuurrampen, 
aanslagen, zware ongevallen of andere soortgelijke gebeurtenissen waarvan de ernst en 
omvang maatregelen vereisen die onontbeerlijk zijn ter bescherming van het leven en de 
gezondheid alsook de veiligheid van de gemeenschap en waarvan het welslagen onzeker is 
indien alle voorschriften van de richtlijnen [voor veiligheid en gezondheid en voor 
arbeidstijd] moeten worden nageleefd.' 5 Het Hof benadrukt dat 'ook in een dergelijke 
uitzonderlijke situatie de bevoegde autoriteiten volgens artikel 2, lid 2, tweede alinea, van 
richtlijn 89/391 de veiligheid en de gezondheid van de werknemers 'zoveel mogelijk' dienen te 
verzekeren'. 6

Bijgevolg valt de normale organisatie van de arbeidstijd van de nationale politiekorpsen 
binnen de werkingssfeer van de arbeidstijdenrichtlijn. 

b) Beperking van de arbeidstijd: de voorschriften van de richtlijn  

De arbeidstijdenrichtlijn werd op basis van artikel 137(2) van het EG-verdrag aangenomen 
door het Europees Parlement en de Raad en voorziet in communautaire maatregelen ter 
verbetering van de arbeidsomstandigheden om de gezondheid en de veiligheid van de 
werknemers te beschermen7.
 De belangrijkste doelstelling van de richtlijn is het vaststellen van minimumvoorschriften 
                                               
1 Zie bijvoorbeeld het arrest Pfeiffer, zaak C-398/01, van 5 oktober 2004 (noodhulpdiensten), en de 
beschikking van het Hof van Justitie van 14 juli 2005, Personalrat der Feuerwehr Hamburg, zaak C-52/04 
(brandweerlieden in overheidsdienst). 
2 Het arrest van het Hof van 12 januari 2006, Commissie vs. Spanje, zaak C-132/04 (over de toepassing 
van de kaderrichtlijn voor veiligheid en gezondheid van werknemers op de Spaanse Guardia Civil).
3 Commissie vs. Spanje, paragraaf 23; Feuerwehr Hamburg, paragraaf 42. 
4 Commissie vs. Spanje, paragraaf 25; Feuerwehr Hamburg, paragraaf 52. 
5 Feuerwehr Hamburg, paragraaf 53-54.
6 Feuerwehr Hamburg, paragraaf 56. 
7 Arrest van 12 november 1996, Verenigd Koninkrijk tegen Raad van de Europese Unie, zaak C-84/94, 
ECR [1996] I-05755
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betreffende de organisatie van de arbeidstijd die verband houden met de gezondheid en de 
veiligheid van werknemers1.

In artikel 6 van de arbeidstijdenrichtlijn staat dat: 
'De lidstaten de nodige maatregelen treffen opdat in verband met de noodzakelijke 
bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers: 
(a) de wekelijkse arbeidstijd via wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen of via collectieve 
overeenkomsten of bedrijfsakkoorden tussen de sociale partners wordt beperkt; 
(b) de gemiddelde arbeidstijd in elk tijdvak van zeven dagen, inclusief overwerk, niet meer 
dan achtenveertig uren bedraagt.' 

Het Hof van Justitie heeft herhaaldelijk bepaald dat 'gelet op de bewoordingen van artikel 6,
punt 2 en op de doelstelling en de opzet van deze richtlijn, de gemiddelde wekelijkse 
arbeidstijd van maximaal 48 uur, inclusief overwerk, moet worden beschouwd als een 
bijzonder belangrijk voorschrift van communautair sociaal recht dat voor alle werknemers 
geldt als een minimumnorm ter bescherming van hun veiligheid en hun gezondheid'2. 

Daarnaast staat in artikel 31(2) van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie 
dat 'Iedere werknemer recht heeft op een beperking van de maximumarbeidsduur…'. 3

Verder heeft het Hof bepaald dat artikel 6(2) 'voldoet aan alle voorwaarden voor 
rechtstreekse werking'. 4  Bijgevolg wordt hiermee voorzien in een gemeenschapsrecht 
waarmee personen een minimumniveau van bescherming kunnen afdwingen bij de overheid. 

c) Maximale arbeidstijd: de positie onder de nationale wetgeving zoals uiteengezet door 
indiener

Samengevat wordt de positie onder de nationale wetgeving inzake de maximale arbeidstijd 
voor het corps de commandement van de Police Nationale als volgt beschreven door indiener: 

Volgens artikel 3.1 van Décret 2000-815 van 25 augustus 2000 over arbeidstijd bij 
overheidsdiensten (waaronder de Police Nationale) mag de wekelijkse arbeidstijd (inclusief 
overuren) niet hoger zijn dan 48 uur, dan wel gemiddeld 44 uur per week bij een 
aaneengesloten tijdvak van twaalf weken. (Dit maximum ligt ruim onder het gemiddelde van 
48 uur per week, inclusief overuren, waarin de richtlijn voorziet.)

Artikel 3.2 van Décret 2000-815 voorziet echter in afwijkingen op deze beperking als het gaat 
om overheidsdiensten die permanent moeten worden bemand om de veiligheid van personen 
en goederen te waarborgen.  In artikel 1 van Décret 2002-1279 van 23 oktober 2002 zijn 
speciaal voor de Police Nationale afwijkingen vastgesteld voor functionarissen die 
verantwoordelijk zijn voor de openbare orde en veiligheid, inlichtingen- of gerechtelijke 
politietaken. 

                                               
1 Op basis van de uitspraken van het Hof wordt met arbeidstijd in dit verband verwezen naar alle 
aanwezigheidsdiensten op de werkplek. 
2 Pfeiffer, paragraaf 100; Dellas, paragraaf 49; Vorel, paragraaf 23. 
3 Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, PB 2000 C 364, blz. 1. 
4 Pfeiffer, paragraaf 106.
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Er bestaan voor die gevallen verschillende wettelijke maatregelen om overwerk te 
compenseren door compensatieverlof of overwerktarieven. In algemene zin wordt in artikel 4 
van Décret 2000-815 gesteld dat: 

 ' … pour les agents relevant d'un régime de décompte horaire des heures supplémentaires, 
celles-ci sont prises en compte dès qu'il y a un dépassement des bornes horaires définies par 
le cycle de travail. Elles font l'objet d'une compensation horaire dans un délai fixé par 
arrêté… . A default, elles sont indemnisées.'

In het specifieke geval van de Police Nationale wordt in artikel 2 en 7 van Décret 2002-1279 
bepaald dat het overwerk van politiefunctionarissen gecompenseerd moet worden door 
uitbetaling van overuren (compensation indemnitaire) of door een gelijke of gelijkwaardige 
compenserende rusttijd1. Gedetailleerde regels2 voor compensatie zijn uiteengezet in een 
arrêté van juni 2006. Hierin werd ook bepaald dat leidinggevende functionarissen van de 
Police Nationale (het 'corps de conception et de direction') niet in aanmerking komen voor 
een dergelijke compensatie. Het corps de commandement werd echter niet uitgesloten en kon 
derhalve profiteren van deze vormen van compensatie.  

De indieners beklagen zich over het feit dat de regels in april 20083 zijn gewijzigd de minister 
van Binnenlandse Zaken, waardoor overwerk van het corps de commandement met ingang 
van 1 april 2008 in de meeste gevallen niet meer wordt vergoed op basis van overwerktarief 
noch met verlof werd gecompenseerd. 

Ter informatie wordt in het verzoekschrift uitgelegd dat de organisatie van de arbeidstijd van 
politiefunctionarissen op basis van het Décret 2000-815 inzake de arbeidstijd in 
overheidsdienst, op twee manieren kon worden geregeld: een 'artikel 10'-regeling waarbij de 
beambte zijn/haar tijd zelfstandig beheert, of een 'artikel 4-regeling waarbij de beambte in 
vaste diensten werkt en zijn of haar arbeidstijd zelf moet meten (décompter). In het 
verzoekschrift staat vermeld dat ongeveer 96% van de politiebeambten onder de laatste 
regeling werkten. 

In het arrêté van 15 april 2008 en de instruction van 17 april 2008 worden nieuwe regels 
vastgesteld ter vervanging van de eerdere regels voor compensatie van overwerk bij het corps 
de commandement: 

- Beambten die buiten normale arbeidstijden om in een permanence (ploegendienst) moeten 
werken (nachtdienst, vakantiedienst, dienst tijdens compenserende rusttijd of zondagsdienst) 
hebben recht op compensatieverlof. Het compensatieverlof is gelijk aan de officiële vaste 

                                               
1 Naar het schijnt betekent gelijke compenserende rusttijd één uur compenserende rusttijd voor elk gewerkt 
overuur, en betekent gelijkwaardige compenserende rusttijd dat een overuur dat wordt uitbetaald tegen een tarief 
van bijvoorbeeld 150%, gecompenseerd kan worden door een compenserende rusttijd van anderhalf uur. 
2 Uiteengezet in het reglement generale de l'emploi de la Police Nationale (arrêté van de minister van 
Binnenlandse Zaken van 6 juni 2006, later gewijzigd door een arrêté van 30 januari 2008). In het arrêté uit 2006 
wordt ook verwezen naar Décret 2000-194, waarin details over overuurtarieven zijn vastgelegd. 
3 Op basis van een arrêté van 15 april 2008 ter wijziging van het arrêté van 6 juni 2006; en op basis van de 
instruction NOR INTC0800092C van 17 april 2008, ter aanvulling en gedeeltelijke vervanging van de regels in 
een eerdere instruction van 18 oktober 2002 INTC0200190C inzake de organisatie van werk bij de Police 
Nationale. 
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duur van de permanence. Er vindt echter geen compensatie plaats in de vorm van tijd of geld 
voor de uren waarmee die vaste duur wordt overschreden. 

- Beambten die buiten normale arbeidstijden om worden opgeroepen (rappel de service), 
kunnen geen compensatie in tijd of geld aanvragen voor het resulterende overwerk. 

- Beambten die blijven doorwerken na hun vaste arbeidstijd of aanwezigheidstijd 
(dépassement horaire de la journée de travail ou de vacation), zijn niet gerechtigd om de 
resulterende overuren te compenseren in de vorm van tijd of geld. 

- Beambten die een wachtdienst (astreinte) draaien1, hebben doorgaans recht op uitbetaling 
van de wachtdienstperiode. Afhankelijk van het beschikbare budget kan ook een compensatie 
in de vorm van tijd mogelijk zijn. Bij een compensatie in de vorm van tijd kan worden 
gekozen voor een (vast) aantal uren (compensation horaire) of een compenserende rusttijd 
(repos compensateur). Beambten die een vergoeding voor diensten (allocation de service) of 
concessie voor huisvesting (concession de logement) hebben geregeld, komen niet in 
aanmerking voor uitbetaling van wachtdiensten. [Er wordt niet specifiek vermeld of deze 
beambten in plaats daarvan in aanmerking komen voor compensatie in de vorm van tijd.] 

Verder wordt in het verzoekschrift aangegeven dat het opnemen van de compenserende 
rusttijd waarop politiebeambten recht hebben, moeilijker is geworden. Dit komt omdat de 
opnametermijn voor de compenserende rusttijd is veranderd als gevolg van de wetswijziging 
van 2008. Voorheen gold dat beambten hun compenserende rusttijd in hetzelfde kalenderjaar 
moesten opnemen en de rusttijd konden meenemen naar het volgende jaar indien deze om 
reden van dienstbelang niet kon worden opgenomen2.
  Maar door het arrêté van 15 april 2008 is het corps de commandement nu uitgesloten van 
deze regeling. Deze beambten moeten hun compenserende rusttijd nu binnen zeven dagen 
opnemen, of binnen maximaal acht weken indien dit niet mogelijk is om reden van 
dienstbelang (nécessités de service). Alle compenserende rusttijd die niet binnen acht weken 
wordt opgenomen, gaat verloren.  
Daarbij dient echter te worden aangetekend dat de relevante bepalingen van het arrêté en de 
instruction van 2008 ook betrekking hebben op rechten onder de stelsels ARTT (flexibele 
werktijden) en werktijdspaarrekening (compte épargne-temps), en waarop de genoemde 
wijziging naar het schijnt geen invloed heeft gehad. Uit het verzoekschrift kan niet worden 
afgeleid welk effect deze stelsels hebben op de overwerkverplichting van de indiener. 
Aanvullende informatie op dit punt is derhalve gewenst.

De indiener beweert dat het corps de commandement nu feitelijk verplicht is om overwerk te 
verrichten afhankelijk van de behoefte van de dienst, zonder enig maximum voor de totale 

                                               
1 Astreinte (wachtdienst) verwijst naar een periode waarin de werknemer op een plaats naar keuze kan 
verblijven, maar wel op oproepbasis beschikbaar moet blijven voor werk. In het arrest SIMAP heeft het Hof van 
Justitie besloten dat wachtdiensten waarbij de werknemer op de werkplek aanwezig moet zijn, in zijn geheel 
moeten worden beschouwd als arbeidstijd vallend onder de richtlijn. Wachtdiensten waarbij de werknemer tot 
aan de oproep op een plaats naar keuze kan verblijven, hoeven echter niet volledig als arbeidstijd te worden 
beschouwd. In het laatste geval hoeven alleen de uren die feitelijk worden gewerkt na een oproep, als arbeidstijd 
te worden geteld.  
2 Décret 2000-815 inzake overheidsdiensten, geldend voor de Police Nationale op basis van het arrêté van 3 mei 
2002.
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arbeidstijd (inclusief overuren), noch enige voorschriften voor de compensatie van overwerk 
door gelijkwaardige rusttijden, en onder voorwaarden die opname van de compenserende 
rusttijd in de praktijk moeilijker maakt. 

Voorts wordt in het verzoekschrift gemeld dat de Police Nationale als gevolg van de 
wijziging van de nationale wetgeving geen registratie of meting meer verricht van de overuren 
van het corps de commandement. De indiener verwijst naar brieven van de directeur-generaal 
van de Police Nationale van 16 april 2008 en 14 augustus 2008, waarin dit ogenschijnlijk 
wordt bevestigd. Daardoor is het volgens de indiener onmogelijk geworden om de werkelijke 
arbeidstijd van het corps de commandement te toetsen ten behoeve van veiligheid en 
gezondheid. 

De indiener concludeert dat de Franse wetgeving als gevolg van deze nationale wetswijziging, 
niet meer voldoet aan de voorschriften van de richtlijn inzake de maximale arbeidstijd
aangaande het corps de commandement van de Police Nationale.

d) Toepasbaarheid van afwijkingen in de arbeidstijdenrichtlijn 

De arbeidstijdenrichtlijn voorziet in twee mogelijke afwijkingen van de in artikel 6 vermelde 
maximale arbeidstijd. De afwijking in artikel 22 (de zogenaamde 'opt-out') lijkt in dit geval 
niet van toepassing, omdat uit de beschikbare informatie blijkt dat er in Frankrijk op dat vlak 
niets is geregeld voor de nationale politie- en veiligheidsdiensten. In artikel 17(1), de andere 
relevante bepaling van de richtlijn, staat: 

'Artikel 17
Afwijkingen
1. Met inachtneming van de algemene beginselen inzake de bescherming van de veiligheid en de 
gezondheid van de werknemers, kunnen de lidstaten afwijken van de artikelen 3, 4, 5, 6, 8 en 16, wanneer 
de duur van de arbeidstijd wegens de bijzondere kenmerken van de verrichte werkzaamheid niet wordt 
gemeten en/of vooraf bepaald, of door de werknemers zelf kan worden bepaald, en met name wanneer het 
gaat om:
(a) leidinggevend personeel of andere personen met een autonome beslissingsbevoegdheid; …' 1

Deze bepaling is beoordeeld in zaak C-484/04, Commissie tegen Verenigd Koninkrijk, waarin 
het Hof van Justitie (in paragraaf 16-21) heeft bepaald dat nationale regelingen waarmee de 
afwijking uit artikel 17(1) wordt toegepast op werknemers wier arbeidstijd deels wel en deels 
niet wordt gemeten of slechts gedeeltelijk vooraf kan worden bepaald door de werknemers 
zelf, een onjuiste interpretatie van de richtlijn vormen. 

Ook de opmerkingen van advocaat-generaal Kokott in deze zaak zijn in dit verband relevant. 
Haar conclusie (paragraaf 29-31) onderstreept dat deze afwijking met het oog op het belang 
van de sociale regelgeving die is vastgelegd in de arbeidstijdenrichtlijn, strikt moet worden 
geïnterpreteerd en wel op een manier die in overeenstemming is met de algemene doelstelling 
van deze richtlijn, te weten een doeltreffende bescherming van de veiligheid en de gezondheid 

                                               
1 De overige groepen die worden genoemd in artikel 17.1 (mensen die in gezins- of familieverband werken en 
werknemers die de eredienst verzorgen in kerken en religieuze gemeenschappen), zijn niet relevant voor het 
verzoekschrift. 
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van de werknemers. 

De in het verzoekschrift genoemde wetswijzigingen zijn gemaakt in het kader van een 
algehele hervorming van de Police Nationale en hebben betrekking op een 'regime d' emploi 
cadre' (arbeidsvoorwaardenregeling voor leidinggevenden) van het corps de commandement. 
In de brief van de directeur-generaal van de Police Nationale van 14 augustus 2008 staat 
bijvoorbeeld dat de leden van het corps de commandement nu beschouwd worden als 
leidinggevenden en daardoor geacht worden hun eigen arbeidstijd te organiseren op een 
manier die een regelmatige overschrijding van de gemiddelde duur van de werkdag voorkomt. 
Het is in dit verband belangrijk op te merken dat met het 'corps de commandement' van de 
Police Nationale specifiek wordt verwezen naar politiebeambten in het lagere en middenkader 
1. Ook moet een afweging worden gemaakt tussen het overwerk waarmee de nationale 
politiediensten regelmatig te maken hebben als gevolg van hun belangrijke missies, en de 
mate van overwerk die dat in de praktijk oplevert en waarvan in het verzoekschrift melding 
wordt gemaakt. 

Het is niet geheel duidelijk of beambten op dit niveau hun arbeidstijd in de praktijk 
daadwerkelijk zelfstandig kunnen bepalen en organiseren. Tevens moet worden bekeken of 
deze beambten hun arbeidstijd helemaal of slechts ten dele zelf kunnen bepalen.  

Maar gesteld dat het corps de commandement de arbeidstijd in voldoende mate zelf zou 
kunnen bepalen om binnen de werkingssfeer van de afwijking in artikel 17(1) te vallen, dan 
nog rest de vraag of er door de wijziging van de nationale wetgeving uit 2008, vergeleken met 
de eerdere situatie, geen achteruitgang is opgetreden van het beschermingsniveau voor deze 
werknemers.

e) Toepassing van de richtlijn m.b.t. de uitbetaling van overuren 

De indiener klaagt dat de leden van het corps de commandement als gevolg van de in het 
verzoekschrift toegelichte wijziging van de nationale wetgeving, vanaf 1 april 2008 geen recht 
meer hebben op uitbetaling van overwerk tegen overuurtarieven en mogelijk worden 
uitbetaald tegen een vast tarief dat onder het normale tarief voor regelmatige arbeidstijden 
ligt.  

Daarbij dient echter te worden aangetekend dat behoudens het voorschrift voor de jaarlijkse 
vakantie met behoud van loon (om werknemers in staat te stellen zonder financiële gevolgen 
gebruik te maken van het recht op een jaarlijkse vakantie), in de arbeidstijdenrichtlijn niets is 
vastgelegd over vergoedingen (betalingstarieven of uitbetaling van overuren).

Zoals het Hof van Justitie opmerkt in Dellas: 
'er dient direct op gewezen te worden dat richtlijn 93/104 zowel blijkens het doel als blijkens 

                                               
1 In artikel 3 van Décret 2005-716 (Décret portant statut particulier du corps de commandement de la Police 
Nationale), genoemd op pagina 5 van bijlage VI van het verzoekschrift, worden de drie verschillende rangen van 
het 'corps de commandement' van de Police Nationale bepaald: lieutenant de police, capitaine de police en 
commandant de police. Daarbij moet echter worden aangetekend dat de Police Nationale volgens de officiële 
website van het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken tevens een 'corps de conception et de direction' kent, 
bestaande uit functionarissen met een hogere rang, zoals commissaires de police en commissaires divisionnaires,
die een leidinggevende functie op strategisch gebied hebben.
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de letter van de bepalingen ervan niet van toepassing is op de beloning van werknemers. 
Overigens volgt deze uitlegging thans ondubbelzinnig uit artikel 137, lid 6, EG, volgens 
hetwelk de minimumvoorschriften die de Raad van de Europese Unie door middel van 
richtlijnen kan vaststellen… ter bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de 
werknemers, niet van toepassing kunnen zijn op de beloning.' 1

Een nationale praktijk waarbij overwerk anders wordt uitbetaald dan de reguliere arbeidstijd of 
niet tegen een overwerktarief wordt uitbetaald, lijkt derhalve niet binnen de werkingssfeer van 
de arbeidstijdenrichtlijn te vallen. Dit is een zaak van nationale wetgeving. 

Conclusies

De in het verzoekschrift opgeworpen kwestie inzake het tarief voor overwerk valt 
ogenschijnlijk buiten de werkingssfeer van de arbeidstijdenrichtlijn. 

De in het verzoekschrift opgeworpen kwesties inzake de duur van de totale arbeidstijd voor 
politiebeambten lijken daarentegen de vraag op te roepen of het nationaal recht dat de 
arbeidstijd van het corps de commandement van de Police Nationale regelt, verenigbaar is 
met artikel 6 van de arbeidstijdenrichtlijn. 

Door de genoemde wijziging in de nationale wetgeving en praktijk is niet duidelijk of de 
wekelijkse arbeidstijd (inclusief overwerk) van deze werknemers daadwerkelijk aan een 
maximum onderhevig is, of dat de gemiddelde arbeidstijd per week (inclusief overwerk) van 
maximaal 48 uur wordt overschreden. 

Het is evenmin duidelijk of een van de beschikbare afwijkingen, en dan met name die uit 
artikel 17(1) van de richtlijn, kunnen worden toegepast op de werknemers in kwestie. 

De Commissie wil in eerste instantie in gesprek gaan met de nationale autoriteiten om uitleg 
te vragen over bovengenoemde punten. 

De Commissie heeft op basis van dit verzoekschrift een klacht geregistreerd over het feit dat 
de Franse wetgeving inzake de arbeidstijd van functionarissen uit het middenkader (het 'corps 
de commandement') van het nationale politiekorps voor stedelijke gebieden (Police 
Nationale), niet voldoet aan de arbeidstijdenrichtlijn (2033/88/EG). 

De diensten van de Commissie zullen de nationale autoriteiten via een officieel schrijven 
vragen hoe ze de betrokken wetgeving kunnen aanpassen zodat de richtlijn op de juiste 
manier kan worden toegepast. De Commissie zal de Commissie verzoekschriften op de 
hoogte houden over de follow-up van dit verzoekschrift. 

                                               
1 Dellas, paragraaf 38-39: en vergelijkbaar Vorel, zaak C-437/05, arrest van het Hof van 11 januari 2007, 
paragraaf 32 en 35. 


