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BEKNOPTE MOTIVERING

...

AMENDEMENTEN

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te 
nemen:

Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

Amendement 1
OVERWEGING 7

(7) Er moet een nieuw evenwicht worden 
gevonden tussen de bescherming van de 
veiligheid en gezondheid van de 
werknemers en de behoefte aan meer 
flexibiliteit in de organisatie van de 
arbeidstijd, met name wat 
aanwezigheidsdiensten en meer in het 
bijzonder de wacht- of slaapuren tijdens 
aanwezigheidsdiensten betreft.

(7) Er moet een evenwicht worden gevonden 
tussen werk en privé-leven, met name voor 
vrouwen, met het oog op de bescherming 
van de veiligheid en gezondheid van de 
werknemers. Bij meer flexibiliteit in de 
organisatie van de arbeidstijd moet 
bovendien rekening worden gehouden met 
het feit dat lange werktijden een 
belemmering vormen voor enerzijds de 
intrede van vrouwen op de arbeidsmarkt en 
anderzijds een grotere bijdrage van 
mannen aan het huishouden.

Motivering

De Commissie noemt in de preambule drie criteria, te weten een hoog niveau van bescherming 
van de gezondheid en veiligheid van werknemers, meer flexibiliteit voor bedrijven in de 
organisatie van de arbeidstijd, en de combinatie van beroeps- en gezinsleven. Dit laatste 
criterium wordt in deze overweging veronachtzaamd. De eerste twee criteria zijn tegenstrijdig, 
vooral gezien de veronachtzaming van het criterium combinatie beroeps- en gezinsleven. Lange 
werktijden kunnen tot gezondheidsproblemen leiden en kunnen een belemmering voor de 
combinatie van werk en gezin vormen, vooral voor vrouwen.

Amendement 2
OVERWEGING 7 BIS (nieuw)

(7 bis) Volgens de jurisprudentie van het 
Europese Hof van Justitie is de 
doorslaggevende factor bij de beoordeling 
van het begrip "arbeidstijd" de verplichting 

  
1 PB C .../Nog niet in het PB gepubliceerd.
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om op een door de werkgever aangegeven 
plaats aanwezig te zijn en beschikbaar te 
zijn voor ogenblikkelijke dienstverrichting 
wanneer zulks nodig is.

Motivering

Het Hof wijst er terecht op dat een werknemer die voor de werkgever beschikbaar moet zijn op 
een door de werkgever bepaalde plaats tijdens de gehele duur van een wachtdienst, aanmerkelijk 
meer stress ervaart dan een werknemer die oproepbaar is, aangezien een werknemer met 
wachtdienst van zijn gezin en sociale omgeving gescheiden is en minder vrijheid heeft in de 
besteding van de tijd dat er geen diensten hoeven te worden verricht. Wachtdienst zonder 
feitelijke dienstverrichting mag daarom niet als rusttijd worden beschouwd.

Amendement 3
OVERWEGING 9

(9) De ervaring met de toepassing van 
artikel 22, lid 1, wijst uit dat de louter 
individuele beslissing om artikel 6 van de 
richtlijn niet toe te passen, problemen kan 
opleveren ten aanzien van de bescherming 
van de veiligheid en gezondheid van de 
werknemers en de keuzevrijheid van de 
werknemer. 

(9) De ervaring met de toepassing van 
artikel 22, lid 1, wijst uit dat de louter 
individuele beslissing om artikel 6 van de 
richtlijn niet toe te passen, problemen 
oplevert en tot misbruik heeft geleid ten 
aanzien van de bescherming van de 
veiligheid en gezondheid van de 
werknemers en de keuzevrijheid van de 
werknemer. Derhalve dient de opt-out-
clausule niet langer van toepassing te zijn.

Motivering

De opt-out-clausule moet zo spoedig mogelijk worden ingetrokken aangezien zij in flagrante 
strijd is met de doelstellingen en bepalingen van de richtlijn en met de grondbeginselen van de 
bescherming van gezondheid en veiligheid. Zij is bovendien strijdig met de beginselen van het 
Verdrag en gaat in tegen alle aanwijzingen dat arbeidstijd zonder beperkingen een ernstig risico 
inhoudt voor de gezondheid en veiligheid van de werknemer en voor de combinatie van werk en 
gezinsleven.

Amendement 4
OVERWEGING 14

(14) Deze richtlijn eerbiedigt de 
grondrechten en neemt de beginselen in acht 
die met name in het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie worden 
erkend. Deze richtlijn heeft met name ten 
doel de volledige eerbiediging van het recht 
op rechtvaardige en billijke 
arbeidsomstandigheden en -voorwaarden 
(artikel 31 van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie) te 

(14) Deze richtlijn eerbiedigt de 
grondrechten en neemt de beginselen in acht 
die in het Handvest van de grondrechten van 
de Europese Unie worden erkend. Deze 
richtlijn heeft met name ten doel de 
volledige eerbiediging van het recht op 
rechtvaardige en billijke 
arbeidsomstandigheden en -voorwaarden 
(artikel 31 van het Handvest) te waarborgen 
en het recht op combinatie van beroep en 
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waarborgen. gezin (artikel 33 van het Handvest).

Motivering

Combinatie van werk en gezin is een van de drie door de Commissie genoemde criteria die voor 
alle voorstellen op dit terrein moeten gelden.

Amendement 5
ARTIKEL 1, PUNT 2

Artikel 2 bis (richtlijn 2003/88/EG)

De wacht- en slaapuren tijdens de 
aanwezigheidsdienst worden niet als 
arbeidstijd beschouwd, tenzij de nationale 
wetgeving of, overeenkomstig de nationale 
wetgeving en/of gebruiken, een collectieve 
overeenkomst of een bedrijfsakkoord tussen 
de sociale partners anders bepaalt.
De tijd gedurende welke de werknemer 
tijdens de aanwezigheidsdienst 
daadwerkelijk zijn werkzaamheden verricht 
of zijn functie uitoefent, wordt steeds als 
arbeidstijd aangemerkt.

De tijd gedurende welke de werknemer 
tijdens de aanwezigheidsdienst 
daadwerkelijk zijn werkzaamheden verricht 
of zijn functie uitoefent, en de wacht- en 
slaapuren tijdens de aanwezigheidsdienst
worden steeds als arbeidstijd aangemerkt.

Motivering

Zie motivering bij overweging 7 bis (nieuw). Bovendien geldt deze definitie van arbeidstijd niet 
alleen voor de zorgsector maar ook voor sectoren als vervoer, media, drinkwatervoorziening, 
beveiliging, e.d. Vrouwen hebben een belangrijk aandeel in het personeelsbestand in sectoren 
waar oproepdienst en overwerk veel voorkomen, met alle gevolgen van dien voor de combinatie 
van werk en gezinsleven.

Amendement 6
ARTIKEL 1, PUNT 8

Artikel 22, lid 1 en lid 1 bis (richtlijn 2003/88/EG)

1. De lidstaten kunnen met inachtneming 
van de algemene beginselen inzake de 
bescherming van de veiligheid en 
gezondheid van de werknemers besluiten 
artikel 6 niet toe te passen. In deze 
mogelijkheid moet echter uitdrukkelijk 
voorzien zijn in de collectieve overeenkomst 
of het bedrijfsakkoord tussen de sociale 
partners op nationaal of regionaal niveau 
of, in overeenstemming met de nationale 
wetgeving en/of gebruiken, in collectieve 
overeenkomsten of bedrijfsakkoorden 
tussen de sociale partners op een adequaat 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
wekelijkse arbeidstijd, overwerk 
inbegrepen, met ingang van de in artikel 4 
bedoelde datum niet meer dan 48 uur 
bedraagt.
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niveau.
Wanneer er geen collectieve overeenkomst 
van kracht is en er in de betrokken 
onderneming of vestiging geen 
personeelsvertegenwoordiging is die, in 
overeenstemming met de nationale 
wetgeving en/of gebruiken, bevoegd is een 
collectieve overeenkomst of een 
bedrijfsakkoord tussen de sociale partners 
hierover te sluiten, kan van deze 
mogelijkheid ook gebruik worden gemaakt 
door middel van een overeenkomst tussen 
de werkgever en de werknemer.
b) Het volgende lid 1 bis wordt ingevoegd:
“1 bis. De lidstaten die van de in lid 1 
bedoelde mogelijkheid gebruik maken, 
moeten in ieder geval de nodige 
maatregelen nemen om ervoor te zorgen 
dat:
a) geen enkele werkgever verlangt dat een 
werknemer meer dan 48 uur werkt tijdens 
een periode van zeven dagen, berekend als 
gemiddelde van de in artikel 16, onder b), 
bedoelde referentieperiode, tenzij de 
werknemer schriftelijk met het verrichten 
van dergelijke arbeid heeft ingestemd. Deze 
instemming geldt ten hoogste één jaar en 
kan verlengd worden. Instemming die 
wordt gegeven bij de ondertekening van de 
individuele arbeidsovereenkomst of tijdens 
de proeftijd, is van nul en gener waarde;
b) geen enkele werknemer nadeel 
ondervindt van het feit dat hij niet bereid is 
dergelijke arbeid te verrichten;
c) geen enkele werknemer in een 
willekeurige week meer dan 65 uur werkt, 
tenzij de collectieve overeenkomst of het 
bedrijfsakkoord tussen de sociale partners 
anders bepalen;
d) de werkgever registers bijhoudt van alle 
werknemers die dergelijke arbeid 
verrichten, en van het aantal feitelijk 
gewerkte uren;
e) de registers ter beschikking worden 
gesteld van de bevoegde autoriteiten die, in 
verband met de veiligheid en/of de 
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gezondheid van de werknemers, de 
mogelijkheid om de maximale wekelijkse 
arbeidstijd te overschrijden, kunnen 
verbieden of beperken;
f) de werkgever de bevoegde autoriteiten, 
op hun verzoek, inlichtingen verstrekt over 
de gevallen waarin werknemers ermee 
hebben ingestemd om langer dan 48 uur te 
werken tijdens een periode van zeven 
dagen, berekend als gemiddelde van de in 
artikel 16, onder b), bedoelde 
referentieperiode, en over de door deze 
werknemers feitelijk gewerkte uren.”

Motivering

De opt-out-clausule van artikel 22 moet zo spoedig mogelijk worden ingetrokken aangezien zij in 
flagrante strijd is met de doelstellingen en bepalingen van de richtlijn en met de grondbeginselen 
van de bescherming van gezondheid en veiligheid. Zij is bovendien strijdig met de beginselen 
van het Verdrag en gaat in tegen alle aanwijzingen dat arbeidstijd zonder beperkingen een 
ernstig risico inhoudt voor de gezondheid en veiligheid van de werknemer en voor de combinatie 
van werk en gezinsleven.


	557039nl.doc

