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Betreft: Verzoekschrift 1792/2008, ingediend door Peter Onderka (Duitse nationaliteit), 
over het verzuim van Duitsland om Richtlijn 2003/88/EG van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de 
arbeidstijd uit te voeren

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener wijst op een reeks bepalingen in de Duitse arbeidstijdenwet die in strijd zijn met de 
bepalingen in Richtlijn 2003/88/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende een 
aantal aspecten van de arbeidstijd. Derhalve verzoekt indiener het Europees Parlement om 
deze zaak in behandeling te nemen en ervoor te zorgen dat de Duitse wet in overeenstemming 
met de vigerende EU-bepalingen wordt gebracht.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 27 april 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 22 april 2010.

Indiener beklaagt zich erover dat volgens de nationale wetgeving in Duitsland, die de 
Richtlijn betreffende de arbeidstijd1 omzet, mensen die tewerkgesteld zijn in de publieke 
sector uitgesloten worden van alle minimumvereisten van de richtlijn met betrekking tot een 
regelmatige werkweek, pauzes, rusttijden, bescherming van nachtarbeiders en de bescherming 

                                               
1 Voorheen Richtlijn 93/104/EG; nu Richtlijn 2003/88/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 
november 2003 betreffende een aantal aspecten van organisatie van de arbeidstijd, PB L 29 van 18.11.2003, blz. 
9.
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van de gezondheid bij een regulier dienstverband.

Hij verwijst naar paragraaf 19 van de Duitse arbeidstijdenwet (Arbeitszeitgesetz, ArbZG) van 
6 juni 1994, als gewijzigd door artikel 229 van het Besluit van 31 oktober 2006. 

Zoals geciteerd door indiener, wordt hierin bepaald dat:

"Paragraaf 19 Tewerkstelling in de publieke sector

Het toezichtorgaan kan, voor het uitvoeren van overheidstaken in de publieke sector, en onder het 
voorbehoud dat er geen andere relevante collectieve overeenkomst bestaat, de bepalingen met 
betrekking tot arbeidstijden voor ambtenaren toepassen op werknemers: in dergelijke gevallen zijn 
paragraaf 3 tot 13 niet van toepassing."

Indiener vraag of het noodzakelijk is om in de ArbZG/Duitse arbeidstijdenwet een aantal 
minimumvereisten op te nemen met betrekking tot bepaalde aspecten van de organisatie van 
arbeidstijden voor werknemers in de publieke sector.

De bepaling die hierboven wordt aangehaald door indiener, lijkt er niet op te wijzen dat 
overheidsdiensten uitgesloten worden van enige omzetting van de Richtlijn betreffende de 
arbeidstijd. Eerder lijkt er gesteld te worden dat een toezichtorgaan met betrekking tot 
werknemers in de publieke sector, de keuze heeft tussen de toepassing van paragrafen 3 tot 13 
van de ArbZG of, tenzij een bepaald niveau van bescherming reeds in een collectieve 
overeenkomst is opgenomen, de bepalingen met betrekking tot de arbeidstijd die van 
toepassing zijn op federale ambtenaren (Beamte).

Het lijkt onmogelijk dat een toezichtorgaan, in het kader van de bepaling die aangehaald 
wordt, besluit dat geen van deze drie mogelijke uitvoeringsvarianten van toepassing zou zijn.

Daarenboven zijn, volgens alle informatie die de Commissie tot haar beschikking heeft, alle 
vereisten van de Richtlijn betreffende de arbeidstijd verankerd in de Duitse nationale 
wetgeving.

Voor werknemers in de private sector is de omzettingswetgeving over het algemeen de 
Arbeitszeitgesetz; collectieve arbeidsovereenkomsten kunnen de voorschriften van ArbZG 
vervangen indien dit voor de werknemers gunstiger is, maar moeten geïnterpreteerd worden 
volgens de jurisprudentie van de Federale Arbeidsrechtbank (Bundesarbeitsgericht) op een 
manier die in overeenstemming is met de communautaire wetgeving.

Voor werknemers in publieke en overheidsdiensten, is de ArbZG meestal van toepassing, met 
hetzelfde alternatief met betrekking tot meer gunstige collectieve arbeidsovereenkomsten.

Voor ambtenaren in overheden op federaal, deelstaat- of gemeentelijk niveau (Beambte), is de 
ArbZG niet van toepassing. In plaats daarvan worden dergelijke ambtenaren beschermd door 
een reeks specifieke arbeidstijdregelingen die aangenomen werden op federaal of 
deelstaatniveau, en met name door de federale AZV (Arbeitszeitverordnung) van 23 februari 
2006 (BGB1. I, blz. 427).
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Volgens de informatie die de Commissie tot haar beschikking heeft, van zowel de nationale 
instanties als de vakbonden voor overheidsdiensten, worden de vereisten van de Richtlijn 
betreffende arbeidstijd, zoals vermeld door indiener, door dit regelgevingskader correct 
omgezet.

Zo mag bijvoorbeeld, volgens de AZV, de gemiddelde wekelijkse arbeidstijd niet meer zijn 
dan 48 uur per week (41 uur per week voor een normale wekelijkse arbeidstijd).

Volgens alle informatie die de Commissie tot haar beschikking heeft, is de richtlijn voor 
werknemers in de publieke sector in Duitsland omgezet als het gaat om de specifieke kwesties 
die indiener aanhaalt. Deze omzetting voldoet aan de minimumvereisten van de richtlijn, en 
biedt in sommige opzichten een betere mate van bescherming.


