
CM\817791NL.doc PE441.323v02-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie verzoekschriften

11.5.2010

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1841/2008, ingediend door A. K. (Duitse nationaliteit), over de 
werktijden van Duitse ambtenaren

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener stelt dat de omzetting van Richtlijn 2003/88/EG betreffende een aantal aspecten van 
de organisatie van de arbeidstĳd in Duitse wetgeving nadelige gevolgen heeft voor 
ambtenaren die over grotere afstanden naar hun werk moeten pendelen. Indiener is 
politiebeambte en hij is als gevolg van een herstructurering in 1998 verplaatst naar een post 
op circa 200 kilometer van zijn woonplaats. Dankzij de huidige werktijdenregeling konden 
zijn diensten zodanig gepland worden dat hij voldoende tijd had om te reizen. Met de nieuwe 
regeling is dit niet meer mogelijk, hetgeen leidt tot een grote fysieke en psychische belasting. 
De oude regeling werd breed gedragen en kwam zowel tegemoet aan de belangen van de 
politie als aan de sociale behoeften van de beambten. Een verhuizing is om financiële, sociale, 
reorganisatie- en leeftijdsredenen in de praktijk geen optie. Volgens indiener zijn er 
uitzonderingen op de bepalingen van de richtlijn mogelijk, maar werd verzuimd hiervan 
gebruik te maken. Indiener verzoekt om opheldering. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 9 april 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 11 mei 2010.

Indiener is een federaal politiebeambte die een klacht heeft over een wijziging uit 2006 in de 
Duitse nationale wet met betrekking tot werktijden van ambtenaren bij de federale overheid 
(Verordnung über die Arbeitszeit der Beamtinnen und Beamten des Bundes - AZV) die is 
ingevoerd als gevolg van de omzetting van de arbeidstijdenrichtlijn (Richtlijn 2003/88/EG) in 
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nationale wetgeving. Indiener is van mening dat de nieuwe regeling voor rustperiodes die is 
opgenomen in de AZV, een nadelig effect heeft op politiebeambten die in diensten werken en 
reizen over grote afstanden.

Indiener wijst erop dat hij en zijn collega's vóór deze wijziging werkten in series van 
opeenvolgende diensten (laat/vroeg/nacht) afgewisseld door dagelijkse rustperiodes van acht
uur en afgesloten door een lange rustperiode van achtenveertig uur waarin naar huis kon 
worden gereisd. Indiener stelt dat dit patroon van diensten in het algemeen gunstig uitpakte 
voor de betrokken werknemers, in overeenstemming was met de service-eisen van de politie 
en ten goede kwam aan het gezinsleven en de sociale behoeften van de werknemers. Op dit 
moment vereist de AZV een dagelijkse rustperiode van minimaal elf uur voor elke 
dienstperiode van vierentwintig uur waardoor het volgens indiener onmogelijk is te reizen. 
Daarnaast leidt dit tot een grote fysieke en mentale druk. 

Indiener betoogt dat ofschoon bepaalde uitzonderingen mogelijk zijn met betrekking tot de 
bepalingen in de richtlijn, hiervan geen gebruik wordt gemaakt. Het Comité verzoekschriften 
van de Bundestag dat het verzoekschrift heeft doorverwezen naar het Europees Parlement,
stelt dat de AZV volgens artikel 17, lid 3, sub (c) van de richtlijn voorziet in de mogelijkheid 
af te wijken van de rustperiode van elf uur in geval van activiteiten waarbij de continuïteit van 
de dienst of productie moet worden gewaarborgd. Het Comité erkent echter dat deze 
uitzonderingsbepaling niet is opgesteld in het specifieke belang van mensen die werken in 
afwisselende diensten en reizen over grote afstanden. 

Het Comité verzoekschriften van de Bundestag stelt dat de richtlijn niet voorziet in andere 
uitzonderingen die van toepassing zouden kunnen zijn op de betrokken politiebeambten en dat 
ingrijpen op nationaal niveau daarom onmogelijk is. Volgens het Comité moet voor dit 
probleem daarom op Europees niveau een oplossing worden gevonden.

Naar aanleiding van verzoekschrift 667/2006 heeft de Commissie haar inzichten met 
betrekking tot vergelijkbare onderwerpen al naar voren gebracht.

- De vereisten

De arbeidstijdenrichtlijn legt minimale dagelijkse en wekelijkse rustperiodes vast in het 
belang van de gezondheid en veiligheid van werknemers. In artikel 3 is opgenomen dat 
lidstaten de nodige maatregelen treffen opdat alle werknemers in elk tijdvak van vierentwintig 
uur een rusttijd van ten minste elf aaneengesloten uren genieten. In artikel 5 is opgenomen dat 
lidstaten bovendien de nodige maatregelen treffen opdat alle werknemers voor elk tijdvak van 
zeven dagen een ononderbroken minimumrusttijd van vierentwintig uren genieten waaraan de 
in artikel 3 bedoelde elf uren dagelijkse rusttijd worden toegevoegd. Artikel 5 stelt voorts dat 
indien objectieve, technische of arbeidsorganisatorische omstandigheden dit rechtvaardigen, 
voor een minimumrusttijd van vierentwintig uren kan worden gekozen zonder de toevoeging 
van de hierboven vermelde elf uren. 

De richtlijn geeft ook aparte regels voor nachtarbeiders (inclusief werknemers die 
waarschijnlijk een bepaald deel van hun jaarlijkse werktijd in de nacht werken, als 
gedefinieerd in nationale wetgeving of in de cao). In artikel 8 is opgenomen dat lidstaten de 
nodige maatregelen treffen opdat de normale arbeidstijd voor nachtarbeiders gemiddeld niet 
langer is dan acht uren per tijdvak van vierentwintig uur.
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- De toepassing van afwijkingen

De richtlijn voorziet echter in verschillende vormen van flexibiliteit ten aanzien van de 
hierboven genoemde vereisten. 

Zo mag bijvoorbeeld van de artikelen 3, 5 en 8 worden afgeweken:

- voor werkzaamheden waarbij de arbeidsplaats en de woonplaats van de werknemer ver van 
elkaar verwijderd zijn - art. 17, lid 3, onder (a)

- voor bewakings-, surveillance- en wachtdiensten die verband houden met de noodzakelijke 
bescherming van goederen en personen- art. 17, lid 3, onder (b)

- voor werkzaamheden waarbij de continuïteit van de dienst moet worden gewaarborgd - art. 
17, lid 3, onder (c). 

Er zijn ook afwijkingen op de artikelen 3 en 5 mogelijk:

- voor ploegenarbeid, telkens wanneer de werknemer van ploeg verandert en tussen het eind 
van de ene dienst en het begin van de volgende geen dagelijkse en/of wekelijkse rusttijd kan 
genieten -art. 17, lid 4, onder (a).

- De voorwaarden voor afwijkingen

Voor alle mogelijke afwijkingen die hierboven zijn aangegeven, geldt de vereiste van 
compenserende rusttijden als bedoeld in artikel 17, lid 2. Dit betekent dat wanneer een 
werknemer de hele of een gedeelte van een minimale dagelijkse of wekelijkse rustperiode 
mist binnen de hier gedefinieerde afwijkingen, hij of zij een evenredige hoeveelheid 
compenserende rusttijd moet krijgen aangeboden (behalve in uitzonderlijke gevallen waar 
compenserende rusttijd objectief onmogelijk is). 

Het Hof van Justitie heeft zich in het arrest Jaeger (zaak C-151/02) op het standpunt gesteld 
dat gelijkwaardige compenserende rusttijden als bedoeld in de richtlijn moeten worden 
toegekend onmiddellijk volgend op de corresponderende werkperiodes. Wanneer dus 
(bijvoorbeeld) een werknemer een dagelijkse rustperiode neemt van slechts acht uren volgens 
één van de in de richtlijn gedefinieerde afwijkingen, moet de balans van een minimum van elf 
uren rust hersteld worden binnen de daaropvolgende vierentwintig uur.

Opgemerkt dient te worden dat de Commissie in 2004 een voorstel voor een richtlijn 1 heeft 
ingediend om de arbeidstijdenrichtlijn aan te passen door een aantal overwogen wijzigingen 
van de bestaande regels. Een element van dit voorstel was dat compenserende rust niet zou 
hoeven worden genomen in de periode onmiddellijk volgend op de werktijd, maar zou kunnen 
worden genomen binnen een redelijke termijn, vast te stellen in nationale wetgeving, 
collectieve arbeidsovereenkomst of overeenkomst tussen de sociale partners. In april 2009 
zijn de Raad en het Parlement ondanks twee lezingen en een bemiddelingsprocedure tot de 

                                               
1 Oorspronkelijk voorstel COM (2004) 607; gewijzigd voorstel na advies van het Europees Parlement, COM 
(2005) 246.
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conclusie gekomen dat zij over dit voorstel niet tot een akkoord konden komen. Het gevolg 
hiervan is dat het voorstel vervalt en de interpretatie van het Hof van Justitie in het arrest 
Jaeger van toepassing blijft.

- Bevoegdheid van de lidstaten 

Het feit dat een richtlijn voorziet in afwijkingsmogelijkheden verplicht de lidstaten natuurlijk 
niet gebruik te maken van enige of alle geformuleerde afwijkingen. Dat is een zaak die binnen 
de bevoegdheden van de nationale autoriteiten valt. 

Conclusies

Uit de beschikbare informatie blijkt niet dat de betwiste nationale maatregel in strijd is met 
communautair recht. 

Flexibiliteit ten aanzien van zowel het tijdstip van de dagelijkse minimale rustperiodes als de 
lengte van de dagelijkse rustperiodes voor nachtarbeiders, bijvoorbeeld als werknemers ver 
weg wonen van de plaats waar zij werken, is onder de arbeidstijdenrichtlijn zeker mogelijk. 

Het feit dat een richtlijn voorziet in afwijkingsmogelijkheden, verplicht de lidstaten echter 
niet om gebruik te maken van deze afwijkingmogelijkheden. Op voorwaarde dat wordt 
voldaan aan de minimumvoorschriften van de richtlijn, behoort het verder tot de 
bevoegdheden van de nationale autoriteiten om te beslissen hoe de richtlijn wordt omgezet. 
De Commissie heeft herhaaldelijk het belang benadrukt van een goede aansluiting van werk 
en gezinsleven, maar de arbeidstijdenrichtlijn voorziet in dit opzicht niet in enige wettelijke 
verplichting. 

Dit verzoekschrift heeft betrekking op zaken die binnen de bevoegdheid van de nationale 
autoriteiten vallen.


