
CM\866776NL.doc PE464.843v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie verzoekschriften

6.5.2011

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0074/2010, ingediend door Jean Pirotte (Belgische nationaliteit), 
namens FISP-IFOD (Fédération inter catégorielle des services publics), over 
vermeende schendingen van de Richtlijn 2003/88/EG betreffende een aantal 
aspecten van de organisatie van de arbeidstĳd door België

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verzoekt het Europees Parlement om de Commissie urgente maatregelen uit te laten 
voeren tegen België omdat dat land in het geval van brandweermannen niet toeziet op de 
naleving van Richtlijn 2003/88/EG betreffende de organisatie van een aantal aspecten van de 
arbeidstijd. Volgens indiener zijn de brandweermannen 168 uur per week oproepbaar. 
Gedurende deze uren staan zij de werkgever ter beschikking zonder dat zij daarvoor betaald 
krijgen, tenzij ze het verzoek krijgen uit te rukken. Indiener wijst erop dat een aantal personen 
op individuele basis een klacht heeft ingediend bij de Belgische gerechtshoven, maar hij uit 
scherpe kritiek op de ontoereikende wijze waarop de autoriteiten toezien op de naleving van 
de richtlijn zelf.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 27 april 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 6 mei 2011.

Volgens indiener mogen vrijwillige brandweermannen in België, in strijd met de 
arbeidstijdenrichtlijn (Richtlijn 2003/88/EG, voorheen Richtlijn 93/104/EG), gedurende één 
week per maand bij elkaar 168 uur oproepbaar zijn. 

Op de vergadering van de Commissie verzoekschriften van 1 december 2010 heeft de 
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Commissie verklaard dat de feitelijke achtergrond in deze zaak niet duidelijk was en dat het 
moeilijk was vast te stellen in hoeverre de EU-wetgeving van toepassing is. Indiener 
verstrekte vervolgens aanvullende informatie en diende bij de Commissie verzoekschriften 
een vonnis in van de rechtbank van eerste aanleg voor civiele zaken te Dinant (België) van 
13 januari 2011 in een procedure tussen bepaalde vrijwillige brandweermannen en de stad 
Couvin. De rechter oordeelde dat de vrijwillige brandweermannen beschouwd moeten worden 
als werknemers in dienst van de lokale autoriteiten van Couvin en dat hun wachtdiensten thuis 
moeten worden beschouwd en betaald als arbeidstijd.

De rechter verwees daarbij naar Richtlijn 93/104/EG (nu Richtlijn 2003/88/EG), zowel om 
vast te stellen of de vrijwillige brandweermannen overeenkomstig de nationale wetgeving in 
loondienst waren, als om vast te stellen of hun wachtdiensten gezien hun aard moeten worden 
beschouwd als arbeidstijd.

Uit het vonnis blijkt dat de vrijwillige brandweermannen thuis oproepbaar waren. De 
informatie over het aantal uren dat zij wachtdiensten hebben verricht is niet verstrekt, maar de 
rechter stelde in ieder geval dat zij ter beschikking stonden van de werkgever, hetgeen op 
grond van de nationale definitie van arbeidstijd in artikel 8.1 van de wet van 14 december 
2000 voldoende was om het volledige aantal uren dat zij wachtdiensten hebben verricht als 
arbeidstijd aan te merken. Bovendien oordeelde de rechter dat zij als werknemers moeten 
worden beschouwd op grond van geldende EU-wetgeving, ondanks het feit dat vrijwillige 
brandweermannen volgens de nationale wetgeving niet onder de definitie van een werknemer 
vallen.

Opmerkingen van de Commissie

Inleidende opmerkingen

Allereerst zij erop gewezen dat het vonnis van de nationale rechtbank van 13 januari 2011 
voornamelijk betrekking heeft op hoe de Belgische wet moet worden uitgelegd en toegepast. 
Dat is een zaak van de nationale autoriteiten, waarin de Commissie geen rol te vervullen 
heeft. Bovendien zij erop gewezen dat de gedaagde kennelijk voornemens was tegen de 
uitspraak in beroep te gaan.

De Commissie is in dit stadium niet voornemens in te gaan op de uitspraak van de nationale 
rechter vanwege het mogelijke beroep van de gedaagde. In plaats daarvan wil de Commissie 
graag de beginselen herhalen die voorvloeien uit Richtlijn 2003/88/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 4 november 2003 betreffende een aantal aspecten van de 
organisatie van de arbeidstijd1, zoals uitgelegd door het Hof van Justitie.

Toepassing van de richtlijn op vrijwillige brandweermannen

De Commissie herinnert eraan dat overeenkomstig de jurisprudentie van het Hof van Justitie 
de normale activiteiten van het leger en van nooddiensten of burgerlijke 
beschermingsdiensten – met inbegrip van bijvoorbeeld brandbestrijding of het verlenen van 
medische noodhulp aan slachtoffers – binnen het toepassingsgebied van de richtlijn vallen.
Dit geldt zelfs als de desbetreffende dienst "het hoofd moet bieden aan gebeurtenissen die per 
                                               
1 PB L 299 van 18.11.2003, blz. 9.
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definitie niet zijn te voorzien". Dit neemt immers niet weg dat “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." 1

Volgens het Hof kunnen de activiteiten van dergelijke specifieke overheidsdiensten slechts in 
uitzonderlijke gevallen worden uitgesloten van de toepassing van de normale regels die zijn 
vastgelegd in de richtlijn. Deze uitsluiting moet worden opgevat als enkel een verwijzing 
naar: "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 [kaderrichtlijn gezondheid 
en veiligheid, en de arbeidstijdenrichtlijn] moeten worden nageleefd."2

In het dictum van de arbeidstijdenrichtlijn wordt gesproken van een "werknemer" (vaak ook 
"alle werkenden"). Dit begrip wordt in de richtlijn zelf niet gedefinieerd. 

In artikel 3 van de kaderrichtlijn gezondheid en veiligheid (89/391/EEG), waarin de materiële

werkingssfeer van de richtlijn wordt omschreven, wordt een werknemer gedefinieerd als:

"iedere persoon die door een werkgever wordt tewerkgesteld, alsmede stagiairs en leerlingen, 
met uitzondering van huispersoneel",

en een werkgever als:

"iedere natuurlijke of rechtspersoon die wederpartij is in de arbeidsverhouding met de 
werknemer en die de verantwoordelijkheid draagt voor het bedrijf en/of de inrichting".

In zijn uitspraak in de zaak Isère3, twijfelde het Hof er echter aan of deze omschrijving van 
het begrip "werknemer" in de kaderrichtlijn gezondheid en veiligheid noodzakelijkerwijs op 
de arbeidstijdenrichtlijn van toepassing is, en merkte op dat de richtlijn er niet specifiek naar 
verwees. 

Het Hof merkte tevens op dat de richtlijn ook niet naar definities van het begrip "werknemer" 
in nationale wettelijke regelingen en praktijken verwees, en concludeerde dat de richtlijn van 
een autonome EU-definitie uitging:

"Uit deze laatste vaststelling volgt dat voor de toepassing van richtlijn 2003/88 dit begrip niet 
naargelang van het nationale recht verschillend mag worden uitgelegd, maar een specifieke 
betekenis in het recht van de Unie heeft. Het moet worden omschreven aan de hand van 
objectieve criteria die, wat de rechten en plichten van de betrokkenen betreft, kenmerkend zijn 
voor de arbeidsverhouding. Welnu, het hoofdkenmerk van de arbeidsverhouding is, dat 

                                               
1Arrest van het Hof in zaak C-52/04 Feuerwehr Hamburg, punt 52. 
2Feuerwehr Hamburg, punten 53-54.
3 Isère, zaak C-428/09, punt 27.
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iemand gedurende een bepaalde tijd voor een ander en onder diens gezag prestaties levert en 
als tegenprestatie een vergoeding ontvangt …1.
Voor de kwalificatie van de betrokkenen ten aanzien van het begrip werknemer dient de 
nationale rechter zich te baseren op objectieve criteria en alle omstandigheden van de voor 
hem dienende zaak die te maken hebben met de aard van zowel de betrokken werkzaamheden 
als de betrokken arbeidsverhouding, in hun geheel te beoordelen. … "2

In de zaak Isère, heeft het Hof gesteld dat personen met een overeenkomst voor bepaalde tijd 
van maximaal 80 dagen die incidenteel tijdens het seizoen in vakantie- en vrijetijdscentra 
werkten, duidelijk "werknemers" waren die onder het toepassingsgebied van de richtlijn 
vallen. Daarbij was niet van belang dat hun arbeidsovereenkomsten op grond van het 
nationale recht werden uitgesloten van een aantal bepalingen van de Code du travail 
(arbeidswet): "…[er dient aan] te worden herinnerd dat het Hof heeft geoordeeld dat de 
omstandigheid dat een arbeidsverhouding naar nationaal recht een rechtskarakter sui generis 
heeft, geen gevolgen mag hebben voor de hoedanigheid van werknemer in de zin van het recht 
van de Unie." 3

Het begrip "arbeidstijd" 

In artikel 2, lid 1 van de richtlijn wordt "arbeidstijd" als volgt omschreven: "de tijd waarin de 
werknemer werkzaam is, ter beschikking van de werkgever staat en zijn werkzaamheden of 
functie uitoefent, overeenkomstig de nationale wetten en/of gebruiken."

Het Hof heeft gesteld dat voor de kenmerkende eigenschappen van het begrip "arbeidstijd" 
aan twee voorwaarden moet worden voldaan: de werknemer moet fysiek aanwezig zijn op de 
door de werkgever bepaalde plaats en zich er tot diens beschikking houden teneinde zo nodig 
onmiddellijk de adequate prestatie te kunnen verlenen4. 

Kennelijk is volgens de Belgische wet van 14 december 2000 betreffende een aantal aspecten 
van de organisatie van de arbeidstijd in de publieke sector, zoals uitgelegd door de nationale 
rechtbank van eerste aanleg in het door indiener overlegde vonnis voor het begrip 
"arbeidstijd" slechts het tweede criterium beslissend, namelijk het ter beschikking staan van 
de werkgever. Het lijkt er derhalve op dat de Belgische wetgeving genereuzer is dan de 
richtlijn zelf. Een dergelijke benadering is in overeenstemming met de richtlijn, aangezien 
hierin de minimumvereisten zijn neergelegd. 

Bovendien bepaalde het Hof van Justitie in de zaak SIMAP5 onder verwijzing naar een 
Spaanse rechtbank dat wachtdienst, waarin artsen verplicht zijn om op de werkplaats 
aanwezig te zijn, in zijn geheel moet worden beschouwd als arbeidstijd in de zin van de 
arbeidstijdenrichtlijn. Omgekeerd bepaalde het Hof dat wachtdienst waarbij de artsen 
verplicht bereikbaar moeten zijn, maar waarbij ze niet aanwezig hoeven te zijn op de 

                                               
1 Het Hof verwees hier bij analogie naar zijn opmerkingen in Zaak 66/85, Lawrie-Blum, Jurispr. 1986, blz. 2121, 
punten 16 en 17, (met betrekking tot artikel 39 EG) en ook in Zaak C-138/02, Collins, Jurispr. 2004, blz. I-2703, 
punt 26. 
2 Isère, punten 28 – 29.
3 Het Hof verwees hier naar zaak C-116/06, Jurispr. blz. I-7643, punt 26 en de aldaar aangehaalde rechtspraak.
4 Zie het arrest van 1.12.2005, Dellas e.a., punt 48 en de daarin geciteerde jurisprudentie.
5 Zaak C-303/98.
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werkplek, niet moeten worden beschouwd als arbeidstijd, behalve dan die tijd die ze naar 
aanleiding van een oproep daadwerkelijk spenderen aan het bieden van medische diensten. In 
de zaak Jaeger1 heeft het Hof bevestigd dat de wachtdiensten waarbij werknemers op hun 
werkplaats moeten blijven, maar wel kunnen rusten als zij niet worden opgeroepen, in hun 
volledigheid moeten worden beschouwd als arbeidstijd en niet kunnen worden geteld als 
rustperioden. 

Hierbij dient te worden opgemerkt dat in de arresten van het Hof niet alleen wordt verwezen 
naar wachtdiensten waarvoor fysieke aanwezigheid op de werkplek is vereist, maar ook, 
algemener, naar wachtdiensten waarvoor fysieke aanwezigheid op elke andere door de 
werkgever bepaalde plaats is vereist.2

Het is belangrijk de volgende opmerkingen te vermelden die het Hof plaatste in punt 65 van 
het arrest in de zaak-Jaeger: "Daaraan zij toegevoegd dat, zoals het Hof in punt 50 van het 
arrest Simap reeds heeft geoordeeld, in vergelijking met een arts die onder het stelsel van 
bereikbaarheidsdienst valt, hetgeen enkel betekent dat hij permanent bereikbaar moet zijn 
zonder dat zijn fysieke aanwezigheid in het gezondheidscentrum vereist is, voor een arts die 
verplicht is zich tijdens de gehele duur van zijn beschikbaarheidsdienst op een door de 
werkgever aangewezen plek ter beschikking van die werkgever te houden, aanzienlijk 
zwaardere beperkingen gelden, omdat hij gescheiden moet blijven van zijn gezin en sociale 
leven, en minder vrijheid heeft om de tijd te besteden waarin geen beroepswerkzaamheden 
van hem worden verlangd. 

In het licht van de uitspraken van het Hof wordt van belang waar de werknemers verwacht 
worden te verblijven gedurende de perioden van beschikbaarheid voor werk. Perioden van 
beschikbaarheid gedurende waarvan de werknemer indien nodig moet kunnen worden 
opgeroepen, maar die deze wel thuis of op een andere plek van diens keuze kan doorbrengen 
(zelfs als die plaats zich dicht genoeg bij de werkplaats moet bevinden voor snelle 
beschikbaarheid, indien nodig) hoeven niet in hun geheel te worden beschouwd als 
arbeidstijd. In een dergelijke situatie is het alleen de "tijd die wordt besteed aan het werkelijk 
verrichten van diensten" die moet worden beschouwd als arbeidstijd. In een dergelijke situatie 
lijkt punt 50 van de zaak SIMAP van toepassing, aangezien werknemers "hun tijd vrijer 
[kunnen] besteden en zich met hun eigen zaken [kunnen] bezighouden" tot het moment dat ze 
worden opgeroepen om uit te rukken. In het verzoekschrift wordt gesproken over 168 uur 
wachttijd bij de werknemer thuis of op een andere plek van diens keuze. De diensten van de 
Commissie hebben nog geen informatie over het aantal uren dat op de werkplaats wordt 
doorgebracht of met het daadwerkelijk verlenen van diensten (de tijd die volgens de richtlijn 
als arbeidstijd moet worden gerekend).

Conclusie

Brandweermannen die in dienst zijn van de overheid vallen onder het toepassingsgebied van 
de richtlijn. Volgens het arrest van het Hof van Justitie in de zaak Isère, is het aan de 
nationale gerechten om te bepalen of vrijwillige brandweermannen, zoals in het onderhavige 
geval, in dienst zijn van de overheid. Bij deze beslissing moet het nationale gerecht het 

                                               
1Jaeger, Zaak C-151/02, arrest van het Hof van 9 december 2003, punten 60 en 61. 
2Zie bijvoorbeeld Jaeger, punten 63, 65, 69.
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autonome concept van "werknemer" krachtens de EU-wetgeving toepassen, zoals omschreven 
in het arrest in de zaak Isère, in het licht van alle omstandigheden van geval.

Volgens Richtlijn 2003/88/EG moeten alle wachtdiensten waarbij werknemers op hun 
werkplek moeten blijven, beschouwd worden als arbeidstijd. Wachtdiensten thuis of 
wachtdiensten waarbij het de werknemer vrij staat die op een plaats naar diens keuze door te 
brengen (zelfs indien hij de werkplaats snel moet kunnen bereiken), worden echter niet 
beschouwd als arbeidstijd. Uit de uitspraak van de nationale rechter blijkt dat het 
verzoekschrift hoofdzakelijk of volledig betrekking heeft op dit laatste soort wachtdiensten.

Uit de door indiener ingezonden stukken blijkt dat volgens de Belgische wet van 14 december 
2000 betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in de publieke 
sector, zoals uitgelegd door de nationale rechtbank van eerste aanleg in het door indiener 
overlegde vonnis, voor het begrip "arbeidstijd" slechts het tweede criterium beslissend is, 
namelijk het ter beschikking staan van de werkgever. Derhalve valt de uitspraak van de 
nationale rechter binnen de werkingssfeer van het nationale recht, dat verder gaat dan de 
minimumvereisten in de EU-wetgeving, zoals uitgelegd door het Hof van Justitie.


