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HOOFDSTUK 5

Minimumbescherming

5.1 Inleiding

Ten aanzien van de arbeidstijden beoogt de wetgever de mogelijkheden voor arbeids-
tijdenflexibiliteit te vergroten door de wet enkel nog een minimumniveau aan
bescherming te laten bieden. Dit heeft in 1996, respectievelijk 2007 tot gevolg dat
de normen voor de arbeidsduur, diensten en rust in de Arbeidstijdenwet en het
Arbeidstijdenbesluit worden verruimd en veranderd. Daarmee is de trend van
flexibilisering van de arbeid van invloed op de kernbepalingen van de Arbeidstijden-
wet- en regelgeving. De wetgever stelt bij de nieuwe Arbeidstijdenwetgeving
dezelfde doelstellingen als die volgens het voorafgaande beleid al waren voorge-
nomen. De operationalisering van de probleemstelling zoals die in het vorige hoofd-
stuk is geformuleerd, kan dan ook op de casus van de arbeidstijd onverkort worden
toegepast. Deze luidt: ‘Minimumnormen voor de arbeid bestaan uit een samenspel van
grondrechten, EU-minimumnormen en algemene rechtsbeginselen. Alleen wanneer de
wetgeving en cao’s hieraan voldoen en deze door de rechter kunnenworden gehandhaafd,
zal de wetgever voldoen aan zijn doelstelling minimumbescherming bij de arbeidstijden
en het ontslag te bieden.’

Hiernawordt eerst het grondrechtelijke en supranationale kader van de Arbeidstijden-
wetgeving uiteengezet. Vervolgens wordt onderzocht welke invloed de ontwikkeling
van flexibilisering van de arbeid heeft gehad op de doelen en werkingssfeer van de
Arbeidstijdenwet- en regelgeving, op de materiële normstelling en op de decentralisa-
tiebepalingen. De Arbeidstijdenwet en -regelgeving wordt op die onderdelen telkens
beoordeeld op overeenstemming of conflict met de grondrechten uit de internationale
verdragen ten aanzien van de arbeidstijd en het relevante supranationale recht. Daarbij
wordt ook gekeken naar de rol van de bescherming geboden in de cao. Voorts wordt
nagegaan hoe de naleving door werkgevers in de praktijk is. Ten slotte wordt bezien of,
mede gezien deze praktijk, in adequate mogelijkheden is voorzien de Arbeidstijden-
wet- en regelgeving via de civiele rechter te handhaven.
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5.2 Bovenwettelijk kader: grondrechten en supranationaal recht

5.2.1 Internationale en supranationale grondrechten

Het bovenwettelijke kader voor de regulering van de arbeidstijd in Nederland bestaat
uit de internationale en EU-grondrechten op redelijke arbeidstijd en de Europese
Richtlijn 2003/88/EG. Ik ga hierna eerst in op de bronnen en inhoud van het sociale
grondrecht op redelijke arbeidstijd.

De sociale grondrechten ten aanzien van de arbeidstijd zijn te vinden in de inter-
nationale verdragen en in art. 31 lid 2 Handvest van de grondrechten van de EU
(hierna: Handvest).

Onderstaande tabel geeft het overzicht van de internationale verdragsbepalingen
waarin het grondrecht op redelijke arbeidstijd is opgenomen en nader is
gespecificeerd.

Tabel 2.0 Overzicht grondrechten met betrekking tot de arbeidstijd

Grondrecht Vindplaats(verdrag/
wett.regeling)

Inhoud grondrecht

Recht op
redelijke
arbeidstijd

– art. 31 lid 2
Handvest EU

– recht op redelijke arbeidsomstandigheden
en -voorwaarden;

– recht op beperking van de maximum
arbeidsduur en op dagelijkse en wekelijkse
rusttijden.

– art. 2 ESH – recht op billijke arbeidsvoorwaarden,
waaronder redelijke dagelijkse en
wekelijkse arbeidstijden;

– recht op verkorting van de werkweek
afhankelijk van de economische
omstandigheden;

– recht op rustdag zoveel mogelijk
overeenkomstig de traditionele rustdag
(art. 2 lid 5 ESH);

– recht op maatregelen die een werknemer
baten bij het verrichten van nachtarbeid
(art. 2 lid 7 ESH);

– recht op beperking van de arbeidstijd
van werknemers met gevaarlijke
beroepen (art. 2 lid 4 ESH).

– IAO-Verdrag, nr. 1
(niet geratificeerd)

– IAO-Verdrag: recht op een 8-urige
werkdag, een 48-urige werkweek,
met een referentieperiode van 3 weken.

5.2 Wetgeving en beleid voor flexibele arbeid
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Grondrecht Vindplaats(verdrag/
wett.regeling)

Inhoud grondrecht

– IAO-verdrag
nr. 90 (industrie)

– rechten voor jonge werknemers met
betrekking tot nachtarbeid in de industrie.

– art. 7 sub d IVESCR – recht van een ieder op rustpauzes, vrije tijd
en een redelijke duur van de werktijd en
periodieke vakanties met behoud van loon,
alsmede behoud van loon op algemeen
erkende feestdagen.

Arbeidstijd
voor kinderen
en jeugdigen

– art. 32
Handvest EU

– verbod op kinderarbeid, minimumleeftijd
voor de arbeid;

– aangepaste arbeidsvoorwaarden aan
leeftijd, zodat bescherming bestaat tegen
arbeid die lichamelijke, geestelijke, morele
of maatschappelijke ontwikkeling kan scha-
denofhunopvoeding ingevaarkanbrengen.

– art. 7 ESH – ESH geeft de minimumleeftijd van 15 jaar
voor arbeidstoetreding, of 18 jaar voor
arbeid die gevaarlijk of schadelijk voor de
gezondheid is;

– bescherming tegen nachtarbeid.

– IAO-Verdrag,
nr. 138

– minimumleeftijd van 15 jaar, behoudens
uitzonderingen, voor arbeidstoetreding.

– IAO-Verdrag
nr. 90 (industrie)

– verbod op nachtarbeid door kinderen.

– IAO-Verdrag,
nr. 182

– recht op bescherming tegen ergste vormen
van kinderarbeid.

– art. 31 en 32 IVRK – staten erkennen recht van het kind op
rust en vrije tijd, en op bescherming tegen
economische exploitatie en tegen gevaar-
lijk of voor de ontwikkeling schadelijk
werk. Staten verbinden zich ertoe:
a. een minimumleeftijd of minimumleeftij-
den voor toelating tot betaald werk voor te
schrijven;
b. voorschriften te geven voor een passende
regeling van werktijden en arbeidsvoor-
waarden;
c. passende straffen of andere maatregelen
voor te schrijven ter waarborging van de
daadwerkelijke uitvoering van dit artikel.

Minimumbescherming 5.2.1
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Grondrecht Vindplaats(verdrag/
wett.regeling)

Inhoud grondrecht

Arbeidstijd
voor vrouwen

– art. 8 lid 1,
3 en 5 en
art. 20 sub c ESH

– verlof voor en na de bevalling verlof te
nemen gedurende een totaal van ten
minste veertien weken;

– voldoende tijd voor lactatie;
– nachtarbeid door zwangere of pas bevallen

vrouwen regelen;
– tewerkstelling in gevaarlijke arbeid

regelen;
– recht op bescherming tegen discriminatie

op grond van geslacht bij o.m. de
arbeidsvoorwaarden.

– IAO-Verdrag
nr. 103 (1952,
geratificeerd
door Nederland
in 1981)

– recht op zwangerschaps-bevallingsverlof
van ten minste 12 weken (art. 3), of verlof
wegens ziekte gerelateerd aan
zwangerschap of bevalling;

– recht op voedingspauze (art. 5).

– art. 3 en 10 lid 2
IVESCR

– gelijke behandeling van mannen en
vrouwen voor dit verdrag;

– bijzondere bescherming moeders redelijke
periode voor en na geboorte kind.

Gezinsleven – art. 10 Gw) – recht op bescherming van de persoonlijke
levenssfeer.

– art. 16 en 27 ESH) – recht op bescherming van het gezin op
economisch, wettelijk en sociaal niveau.

– art. 8 EVRM) – recht op eerbiediging van het privé- en
gezinsleven.

– IAO-Verdrag,
nr. 156)

– IAO-Verdrag beschermt werknemers met
familieverantwoordelijkheden, verbiedt
discriminatie van werknemers met gezins-
of zorgverantwoordelijkheden en voor-
komt zoveel mogelijk conflicten met de
werkgever.

– art. 10 IVESCR) – recht op bijstand en bescherming aan het
gezin.

De bovenstaande sociale en economische grondrechten ten aanzien van de arbeidstijd
scheppen merendeels positieve verplichtingen voor Nederland. Specifiek met betrek-
king tot de positieve verplichtingen die het ESH schept, mag de wetgever de nakoming
van de positieve verplichting overlaten aan dewerkgevers- enwerknemersorganisaties

5.2.1 Wetgeving en beleid voor flexibele arbeid
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die het recht via hun overeenkomsten kunnen waarborgen (art. I lid 1 ESH). Aan de
positieve verplichtingen uit het ESH is voldaanwanneer de bepalingen op de overgrote
meerderheid van betrokken werknemers worden toegepast.

De vraag kan worden opgeworpen of bovenstaande sociale grondrechten niet te
algemeen zijn om te toetsen of de wetgever aan zijn doelstelling van minimumbe-
scherming voldoet. De mate waarin de positieve verplichtingen ook daadwerkelijk
normatieve werking hebben ten aanzien van de lidstaat verschilt al naar gelang
de grondrechtelijke bepaling. De normativiteit is volgens Burger sterker naarmate die
bron het grondrecht concreter invult en beperkingen stelt aan afwijkingen.
De normatieve werking van art. 31 lid 2 Handvest is zoals gezegd vanwege de
‘vaagheid’ van het recht beperkt, maar zal in belangrijke mate afhangen van de wijze
waarop het Hof van Justitie in de toekomst de bepaling zal toepassen en invullen. Het
ESH bevat de doelnormvan billijke arbeidsvoorwaarden, zo stelt Burger, hetgeen door
enkele beginselen nader wordt uitgewerkt ten aanzien van de arbeidstijd. Burger stelt
dat van deze bepalingen geringe normatieve werking uitgaat omdat enkel handelen
van de staat is voorgeschreven, maar niet wordt geduid waaruit dit handelen dient te
bestaan. De uitleg van het Comité van Experts geeft daarvoor ook niet meer dan een
globale richtsnoer, zo stelt zij.1 Zij stelt voorts dat de meeste IAO-Conventies ten
aanzien van de arbeidstijd sterk normatief werken door de hoge mate van concreet-
heid van de normen en de specificiteit ten aanzien van toelaatbare uitzonderingen.2

Dit is enkel anders voor IAO-Conventie nr. 147 ten aanzien van de 40-urige werkweek.
Art. 7 IVESCR geeft eveneens slechts een ‘vage norm’ ten aanzien van het recht op
billijke arbeidsvoorwaarden. Art. 7 IVESCR krijgt handen en voeten door de inter-
pretatie van het Comité voor de Economische, Sociale en Culturele Rechten, waarbij
ook de IAO-Conventies worden betrokken, door de geformuleerde aanvullende
General Comments3 en door middel van de zogenaamde Maastricht guidelines.4

De bepaling krijgt daarmee iets sterkere normatieve werking, maar deze blijft
zwakker dan het ESH en de IAO-Conventies.5 Voor dit onderzoek geldt dus dat
toetsing van het optreden van de Nederlandse wetgever op basis van enkel de
tekst van de grondrechten niet mogelijk is. Wanneer de uitleg van de grondrechten
door de internationale verdragsinstanties in het onderzoek wordt betrokken, is
beoordeling beter mogelijk.

Ook het EU-recht bevat inmiddels een grondrecht op redelijke arbeidstijd. Artikel 31
lid 2 Handvest EU schept een recht voor de werknemer met betrekking tot redelijke
arbeidstijd, waaronder een recht op beperking van de maximale arbeidsuren, op

1 Burger 1998, p. 214.
2 Burger 1998, p. 210-211.
3 Inhoudende dat altijd maatregelen moeten worden genomen, minimumbescherming dient te

worden geboden ten aanzien van essentiële basisrechten, voorrang geboden moet worden aan
zwakkeren, van discriminatie geen sprake mag zijn, etc. Zie: Burger 1998, p. 212.

4 Deze bevatten aanvullende criteria zoals dat achteruitgang alleen in uitzonderlijke gevallen is
toegestaan, toezicht moet worden gehouden op het niet-nakomen van de minimumbescherming,
etc. Zie: Burger 1998, p. 212.

5 Burger 1998, p. 237.
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159



dagelijkse en wekelijkse rust (en jaarlijkse betaalde vakantie, maar dat blijft in dit
hoofdstuk buiten beschouwing). De werking van het Handvest is beperkt tot die
terreinenwaarop de EU bevoegd is, hetgeen voor de arbeidstijden geen punt is. Art. 51
lid 1 Handvest bepaalt voorts dat het Handvest uitsluitend tot de Lidstaten is gericht
wanneer zij het recht van de Unie, zoals de Arbeidstijdenrichtlijn, ten uitvoer
brengen.6 Art. 31 Handvest EU is volgens de toelichting op het artikel gebaseerd op
art. 2 ESH. De Advocaten-Generaal Bot en Trstenjak bepleiten dat grondrechten uit
de internationale verdragen bij de uitleg en toepassing van het Handvest worden
betrokken.7 Het Handvest zou net zo moeten worden uitgelegd als de algemene
beginselen van EU-recht die het Hof van Justitie heeft vastgesteld.8 Die
algemene beginselen worden onder meer gevormd door de grondrechten uit inter-
nationale verdragen, zoals die uit het EVRM. Dat zou betekenen dat bij de uitleg van
art. 31 lid 2 Handvest art. 2 ESH moet worden betrokken. Dat verdrag is namelijk niet
alleen genoemd in de toelichting, maar geldt ook voor de grote meerderheid van
de lidstaten in de EU. Het Handvest EU verwijst immers naar de internationale
verplichtingen die de lidstaten gemeenschappelijk hebben. Lang niet alle lidstaten
hebben de IAO-Conventies geratificeerd. Dit maakt het lastig deze Conventies bij de
uitleg van art. 31 Handvest te betrekken. Of het Hof, in analogie met de algemene
beginselen van EU-recht, rechtstreekse werking zal toekennen aan het sociale grond-
recht op redelijke arbeidstijd valt vanwege de vaagheid van de norm te betwijfelen.
Tot nu toe is nog geen jurisprudentie van het Hof van Justitie over art. 31 lid 2
Handvest verschenen. Ik laat dit grondrecht om die reden hierna (grotendeels) verder
buiten beschouwing. In de toekomst wordt dit grondrecht mogelijk wel van belang.

5.2.2 Supranationale Richtlijnen

De hiervoor beschreven internationale grondrechten op redelijke arbeidstijd zijn tot
stand gekomen in het kader van de VN en de Raad van Europa. Lang voordat het
Handvest in beeld komt, houdt de communautairewetgever zich almet het onderwerp
van de arbeidstijd bezig. Het eerste algemene communautaire instrument ten aanzien
van de arbeidstijd is de Aanbeveling van de Raad over het beginsel van de 40-urige
werkweek en het beginsel van vier weken betaalde jaarlijkse vakantie uit 1975.9 Deze
aanbeveling legt vast wat in feite in de Lidstaten al gebeurt of al bijna is gerealiseerd.10

6 Dit begrip is ruim is op te vatten en is equivalent is aan termen als ‘in het kader van’, ‘binnen de
werkingssfeer van’, en ‘binnen het toepassingsgebied’ van het Unierecht. Pahladsing & Van
Roosmalen 2011, Nauta 2012. Wanneer de Lidstaat een uitvoeringsmaatregel treft, is het Handvest
van toepassing. Of dat ook het geval is wanneer de Lidstaat gebruik maakt van een krachtens het
Unierecht toegestane uitzondering op de verplichting maatregelen te treffen, wordt door Nauta
betwijfeld. Nauta 2012. Met een ruime uitleg, zie ik zelf geen probleem met betrekking tot de
toepasselijkheid van het Handvest.

7 A-G Bot in de Conclusie van 5 april 2011, zaak C-108/10 (Scattalon) en A-G Trstenjak in de Conclusie
van 22 september 2011, zaak C-411/10 (N.S.).

8 Murray merkt echter op dat het Hof van Justitie tot nu toe sociale grondrechten, anders dan
bijvoorbeeld de mensenrechten uit het EVRM, bijna nooit in zijn arresten betrekt. Murray 2001,
p. 104-114.

9 75/457/EEC, 22 juli 1975.
10 Murray 2001, p. 93.
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De aanbeveling sluit aan bij het werk dat in het kader van de IAO in het kader van het
bevorderen van de 40-urigewerkweek is verricht, hoewel de aanbeveling niet expliciet
naar IAO-instrumenten verwijst.11 De aanbeveling heeft echter geen bindende juridi-
sche kracht. Eerder bleek het ook al niet mogelijk in het ESH die 40-urigewerkweek op
te nemen.

De invloed van de IAO-normen in de EU is echter sedertdien tanende.12 De
IAO-normen worden inmiddels als inflexibel beschouwd en niet meer passend
bij nieuwe economische ontwikkelingen. Dat geldt dan ook voor de eerder nog
aanbevolen 40-urige werkweek. De IAO-normen passen ook niet meer bij de ont-
wikkeling van emancipatie van vrouwen omdat zij vrouwen zozeer beschermen dat
zij in hun mogelijkheden tot deelname aan de arbeid worden beknot.13

In 1993 komt ondanks de discussie over de internationale standaarden toch een
EU-Richtlijn over de arbeidstijd tot stand.Deze wordt in 1994 aangevuld met Richtlijn
94/33/EG betreffende de bescherming van jongeren op het werk. De arbeidstijden-
richtlijn uit 1993 wordt in 2003 vervangen door Richtlijn 2003/88/EG. De ‘quest for
flexibility’14 is in de opvolgende richtlijnen te herkennen. Was de Aanbeveling over
arbeidstijden uit 1975 nog gericht op verkorting van de werkweek onder meer als
strategie om werkloosheid te bestrijden, in de opvolgende Richtlijnen wordt juist
gekozen voor vergroting van de mogelijkheden tot arbeidstijdenflexibiliteit om
de efficiency in ondernemingen te bevorderen en daarmee de werkgelegenheid te
stimuleren.15 Deze insteek is belangrijk in gedachten te houden, omdat dit de reden is
waarom de inhoud van de EU-normen voor de arbeidstijd niet (langer) altijd samen-
valt met de inhoud en strekking van de internationale verdragsbepalingen, met name
niet met het ESH. Ik kom daar in de volgende paragrafen op terug.

Niettemin is het doel van de Richtlijn 2003/88/EG ‘gewoon’ het geven van minimum-
voorschriften inzake de veiligheid en gezondheid ten aanzien van de arbeidstijd
(art. 1 lid 1 Richtlijn 2003/88/EG). De Richtlijn is daartoe ook beperkt vanwege
de juridische grondslag, te weten art. 118a EU, thans 153 lid 1 sub a VWEU, die ziet
op bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers.
Aspecten gerelateerd aan maatschappelijke opvattingen over traditionele rust,
werk-privébalans en arbeidsvoorwaardelijke aspecten kunnen niet door de Richtlijn
worden bestreken. Zij hangen niet samen met de veiligheid en gezondheid.

De Richtlijn geeft minimumvoorschriften ten aanzien van de volgende onderwerpen:
dagelijkse en wekelijkse rust- en arbeidstijd, pauzes, minimale vakantie, nachtarbeid,

11 Murray 2001, p. 97.
12 Murray 2001, p. 104.
13 Murray 2001, p. 124 e.v. Het Handvest voor de grondrechten van werknemers bevat dan ook enkel

bepalingen over de redelijke arbeidstijd die nog vager zijn dan de bepalingen in de IAO Conventies
en het ESH.

14 J. Rojot 1998, p. 193.
15 Murray, p. 184.

Minimumbescherming 5.2.2
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het werkrooster en de te hanteren referentieperioden (artt. 3-13 Richtlijn 2003/88/EG).
Terwijl met name de IAO-Conventies hoofdzakelijk waren gericht op de standaarden
van een 8-urigewerkdag en 40-urigewerkweek, en de alternatieve subsidiaire normen
het minder aantrekkelijk maakten om gebruik van te maken, zijn in de opvolgende
Arbeidstijdenrichtlijnen deze subsidiaire standaarden eigenlijk de hoofdnorm gewor-
den.16 De Arbeidstijdenrichtlijn staat namelijk ruime (geclausuleerde) afwijkingen bij
wet of cao toe (artt. 17-19 en 22 Richtlijn 2003/88/EG). Daarbij geldt grosso modo de
systematiek dat altijd de algemene beginselen inzake de bescherming van de veiligheid
en gezondheid van werknemers in acht dienen te worden genomen en bij afwijking
eveneens gelijkwaardige compenserende rusttijden dienen te worden geboden, dan
wel indien dat op objectieve gronden niet mogelijk is, passende bescherming. Ook de
oudere Richtlijn 94/33/EG kent de doelstelling van minimumbescherming van de
veiligheid en gezondheid van jongeren op het werk. Deze richtlijn geeft een verbod
op kinderarbeid, een minimumleeftijd voor het verrichten van arbeid en arbeidstijden,
rusttijden en pauze voor jongeren (resp. art. 4, 8-12 Richtlijn 94/33/EG). Uitzonde-
ringen op deze bepalingen zijn mogelijk om objectieve redenen, soms geldt daarbij
de voorwaarde van ontheffing, en in het geval van overmacht (art. 8 lid 5, 9 lid 2, 10
leden 3 en 4, 13 Richtlijn 94/33/EG).

Hierna wordt de Nederlandse arbeidstijdenwet en -regelgeving getoetst aan het
hogere recht. Dit leidt tot het antwoord op de deelvraag of de Nederlandse wetgever
aan zijn doelstelling voldoet in minimumnormen van bescherming bij de arbeidstijd
te voorzien. Ik toets aan de Arbeidstijdenrichtlijn en het grondrecht op redelijke
arbeidstijd uit het ESH. Nederland heeft slechts een enkele IAO-Conventie over
arbeidstijd geratificeerd. Niettemin drukken de IAO-standaarden mijns inziens wel
uit wat onder ‘redelijke arbeidstijd’ zou moeten worden verstaan. Hoewel strictu
sensu de IAO-normen dus niet voor Nederland gelden, betrek ik ze om die reden toch
bij de toets van de Nederlandse wet- en regelgeving aan het hogere recht.

5.3 Doelen wetgever en non-regressie en progressieve realisatie

5.3.1 EU-bepaling van non-regressie

Een eerste vraag in het kader van de beoordeling van de doelstelling van de wetgever
is of het streven van de Nederlandse wetgever de mogelijkheden tot arbeidstijden-
flexibiliteit te vergroten volgens het hogere recht überhaupt is toegestaan.

Ten eerste kan worden gekeken of de doelstellingen van de Nederlandse wetgever
aansluiten bij de doelen van de Europese wetgever. Het doel van Richtlijn 2003/88/EG
(en eerder ook diens voorganger) is volgens de eerste overweging in de preambule de
bescherming te bevorderen teneinde een hogere graad van bescherming van de
veiligheid en de gezondheid van de werknemers te waarborgen (preambule 2 en 4).
Overwogenwordt in beide opvolgende Richtlijnen dat ‘de verbetering van de veiligheid,

16 Murray 2001, p. 188-189.
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de hygiëne en de gezondheid van de werknemers op het werk een doelstelling is die niet
aan overwegingen van zuiver economische aard ondergeschikt gemaakt mag worden’
(overweging 5 Richtlijnen 93/104/EG en 2003/88/EG). De Richtlijn vormt volgens de
Europese wetgever een concreet element in de realisatie van de sociale dimensie van
de interne markt (overweging 6). De beschermingsdoelstelling van de Nederlandse
Arbeidstijdenwet 1996 en 2007 past binnen de doelstelling van Richtlijn 93/104/EG en
diens opvolger Richtlijn 2003/88/EG, maar is op het punt van het welzijn en de
bevordering van de werk-privécombinatie ruimer. Dit is toegestaan: de richtlijn
beoogt minimumharmonisatie, terwijl gerealiseerde verbeteringen behouden blijven
(preambule 4).

Is nu ook de wens van de Nederlandse wetgever arbeidstijdenflexibiliteit meer
mogelijk te maken, te passen in het kader van het Europese arbeidstijdenrecht?
Niet enkel beschermingsdoelstellingen spelen een rol bij de Arbeidstijdenrichtlijn.
Ook economische overwegingen over de behoefte aan flexibele arbeidstijden komen
in de preambule naar voren.17 Expliciet wordt overwogen dat enige soepelheid in de
toepassing van de Richtlijn moet worden betracht vanwege ‘de problematiek van
de organisatie van de arbeidstijd’ (overweging 17). Voorts overweegt de Europese
wetgever dat moet worden vermeden dat de Richtlijn zodanige juridische verplich-
tingen oplegt dat deze de oprichting en ontwikkeling van kleine en middelgrote
ondernemingen zouden kunnen hinderen (overweging 2).18 Ook wanneer de doelen
van de Richtlijn worden gerelateerd aan de inhoud van de Richtlijn, moeten ten
aanzien van de beschermingsdoelstelling kanttekeningen worden geplaatst. Het
niveau van de beschermende bepalingen, de referteperiodes, de vele mogelijkheden
tot uitzondering en afwijking zijn volgens Gray sterk beïnvloed door de druk
van Lidstatenwaarin een eigen lijn van deregulering ten aanzien van de arbeidstijden
wordt gevolgd en waarbij economische overwegingen als kosten een belangrijke rol
spelen.19 Ten slotte moeten de doelstellingen van de Richtlijn in de bredere context
van het sociale EU-beleid worden geplaatst. Uit het soft law beleid blijkt duidelijk dat

17 Bouwens & Burger 2008, p. 2 90-291.
18 Later oordeelt het Hof van Justitie overigens dat het argument dat naleving van de bepalingen in de

Richtlijn te hoge kosten met zich brengt voor kleine en middelgrote ondernemingen geen geldig
argument is om onder de toepasselijkheid van de Richtlijn uit te komen, omdat dit een zuiver
economisch argument betreft, waaraan de doelen van de Richtlijn niet onderworpen kunnen
worden. HvJ EG 26 juni 2001, C-173/99 (BECTU).

19 Gray 1998, p. 323-362, p. 339-340. Hierbij is het belangrijk vast te stellen dat op de Europese
Richtlijn uit 1993 al kritiek bestaat vanwege de incongruentie tussen het doel van bescherming en
de vele uitzonderingsmogelijkheden en de opt out van de maxima voor de arbeidsduur. ‘One
questions the worth of the legislation’. De vele uitzonderingen kunnen ook worden gezien in het
licht van andere kritiek: de Commissie is bij de totstandbrenging van de Richtlijn kennelijk niet
enkel bezorgd om de arbeidsbescherming, maar ook om het feit dat dergelijke bescherming kosten
voor de werkgevers met zich brengt en de competitie mogelijk hindert. Van deze zorgen geeft de
Commissie overigens blijk in preambule 2 waarin wordt beoogd administratieve, financiële en
juridische lasten te voorkomen die de creatie en ontwikkeling van SME’s zou tegenhouden. Gray
merkt op dat hierbij tegenargumenten gelden: te weten dat de normen die tot stand komen in
overleg met de sociale partners ook een duidelijke standaard geven voor de SME’s, waarover zijzelf
dus niet hoeven te onderhandelen, en dat de baten van de arbeidstijdenwetgeving ook de SME’s
ten goede zullen komen. Adams & Nazerali 1996, p. 247.
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Europa de Lidstaten stuurt op flexibilisering van de arbeidstijd.20 De spanning tussen
de Europese economische doelen en de sociale bescherming blijft zich daarbij doen
voelen.21 De nieuwe Nederlandse ruimte voor flexibiliteit past dus binnen het
Europese kader gegeven door hard en soft law voor de arbeidstijd. Dit lijkt vooralsnog
met de voorstellen voor aanpassing van Richtlijn 2003/88/EG niet te veranderen.22

Is er dan niets in de Europese Richtlijnen dat verlaging van de bestaande Nederlandse
bescherming tegengaat? Artikel 23 Richtlijn 2003/88/EG kent evenals diens voor-
ganger een non-regressiebepaling en bepaalt dat de implementatie van de Richtlijn
geen valide grondslag is de bescherming te reduceren.23 Bij de discussie over de
wetswijziging van 2007 wijzen de vakbonden op deze bepaling en stellen dat
de Nederlandse verruiming van de normen hiermee in strijd is omdat er onvoldoende
inhoudelijke en beleidsmatige redenen voor dewetswijziging zijn.24 De eigenstandige
bevoegdheid van de lidstaat op grond van veranderende omstandigheden de natio-
nale bepalingen aan te passen wordt echter op basis van de non-regressiebepaling
van artikel 23 niet aangetast. Het Hof van Justitie legt de non-regressiebepaling
beperkt uit.25 De Arbeidstijdenwetgeving is niet enkel met het oog op implementatie
veranderd. De wetgever heeft ook eigen redenen voor aanpassing van de wetgeving.
Hoe zwak onderbouwd de noodzaak tot aanpassing van de wetgeving ook moge zijn,
nu deze doelstellingen eigenstandige doelen betreffen, heeft Nederland die koers-
wijziging kunnen inzetten. Deze conclusie sluit aan op bevindingen in de literatuur
dat non-regressiebepalingen moeilijk zijn in te roepen en te handhaven.26

5.3.2 Internationale grondrechten en progressieve realisatie

Handelt de wetgever bij de koerswijziging richting flexibiliteit wellicht dan in strijd
met het idee van progressieve realisatie dat hoort bij de sociale grondrechten? Het

20 Witboek inzake groei, concurrentie en werkgelegenheid, getiteld “Naar de 21e eeuw: wegen en
uitdagingen.”, 1994 en Groenboek “Partnerschap voor een nieuwe arbeidsorganisatie”, COM(97)
128, p. 27. Smismans bespreekt de vraag of de grondrechten van de EU ook de soft law OMC-
mechanismen limiteren, sturen of interpreteren. Hij concludeert dat de grondrechten weliswaar
een punt van referentie kunnen vormen, maar geen drempel opwerpen tegen een mogelijke race-
to-the-bottom-effect van de OMC. Smismans 2005, p. 230.

21 Lenaerts & Foubert 2001, p. 268.
22 Dit geldt evenzeer voor de huidige voorstellen van de Commissie tot herziening van de Richtlijn

2003/88/EG naar aanleiding van problemen van de Lidstaten met arresten van het Hof van Justitie.
Zie Europese Commissie, Mededeling van de Commissie aan het Europese Parlement, De Raad, Het
Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s. Herziening van de
Arbeidstijdrichtlijn. (Tweede fase van de raadpleging van de sociale partners op Europees niveau
krachtens artikel 154 VWEU), COM(2010)801 def. De voorstellen tot herziening zijn namelijk
voornamelijk te verklaren uit problemen met de implementatie van de Richtlijn na arresten van
het Hof van Justitie over oproepwerk: Nowak 2008, p. 471 e.v.

23 Bouwens & Burger 2008, p. 291. Burger 1998, p. 169.
24 Brief d.d. 12 februari 2004 van FNV, CNV en MHP aan de leden van de Tweede Kamercommissie

voor SZW, aangehaald in: Veldman 2005, p. 86.
25 Veldman 2005, p. 79-98, p. 86 en Corazza 2011, p. 385-402. Zie Sciarra 2005 B, p. 206 over non-

regressieclausule.
26 Veldman 2005, p. 79-98, p. 86 en Corazza 2011, p. 385-402. Zie Sciarra 2005 B, p. 206 over non-

regressieclausule.
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antwoord luidt ontkennend. Een dergelijke plicht tot progressieve realisatie kan niet
uit het Handvest, noch uit de daarop gegeven toelichting, noch uit de positieve
verplichtingen uit het ESH ten aanzien van de redelijke arbeidstijd en rust worden
afgeleid. De kinder-27 en vrouwenrechten en grondrechten over nachtarbeid bevatten
evenmin een verplichting tot progressieve realisatie. Ik onderbouw dat standpunt als
volgt. Dewetgever beschikt ten aanzien van de positieve verplichtingen over ‘redelijke
beleidsvrijheid’ (Handvest EU), hij dient bij de nakoming van de positieve verplichting
bijvoorbeeld een ‘fair balance’ te vinden (EVRM). In deze normen voor de nakoming
van de positieve verplichtingen ligt al ruimte besloten voor eigen afwegingen van de
wetgever, waarbij argumenten van economische flexibiliteit een rol mogen spelen.
Deze afweging kan in de loop der tijd veranderen. Het open karakter van veel
grondrechten betekent dat ruimte bestaat voor de wetgever een eigen afweging
tussen argumenten van bescherming en flexibiliteit te maken die tot de concrete
normstelling leiden. Ditzelfde geldt bijvoorbeeld ook voor het grondrecht op ‘redelijke
arbeidstijd’ (art. 2 ESH en art. 7 sub d IVESCR). Het Comité van Onafhankelijke Experts
bij het ESH legt deze bepaling zo uit dat de ‘redelijke werktijd’ inclusief overwerk geen
absolute norm betreft, maar een dynamische norm is, waarvan de daadwerkelijke
betekenis van tijd tot tijd en plaats tot plaats kan verschillen, afhankelijk van
productiviteit, efficiency, werkloosheid en andere factoren.28 Met andere woorden:
de normen voor de redelijke arbeidstijd kennen juist ruimte voor een (arbeidsvoor-
waardelijk) element dat afhankelijk is van de stand van de economie, productiviteit
op een gegeven tijd en plaats.29

Ruimte voor aanpassing van de arbeid opdat flexibele inzet van de arbeid meer
mogelijk wordt, bestaat ook omdat de tekst van enkele grondrechten over de
arbeidstijd expliciet of impliciet ervan blijk geeft dat economische overwegingen
deels de inhoud van de norm mogen bepalen. De traditionele rustdag dient volgens
art. 2 lid 5 ESH ‘zoveel mogelijk’ samen te vallen met de wekelijkse rust. Volgens de
IAO-Conventies nrs. 1430 en 10631 over minimale rust in de industrie en handel en
kantoren geldt een grondrecht op minimale rust van 24 uur per 7 dagen. ‘Waar
mogelijk’ wordt hierin de traditionele rustdag opgenomen (art. 6 IAO-Verdrag nr. 106
voor de handel en kantoren). Dit betreffen impliciete verwijzingen naar de relevantie
van economische overwegingen. Voor de IAO-grondrechten met betrekking tot de
rust geldt voorts dat het grondrecht zelf beperkt is doordat beperkingen of uitzonde-
ringen zijn opgenomen die hebben te maken met economische omstandigheden
zoals de aard van de arbeid of de dienst van de onderneming en bijzondere drukte.

27 Voor de IAO-verdragen geldt dat uit de teksten van de grondrechten geen verplichting tot
progressieve realisatie is op te maken. Art. 1 IAO-Conventie nr. 138 suggereert weliswaar dat de
leeftijd voor toegang tot de arbeid of werk progressief dient te worden verhoogd, maar dit blijft
beperkt tot een niveau dat consistent is met de maximale fysieke en mentale ontwikkeling van
jeugdigen. Het streven tot flexibilisering mag dus niet zonder meer zien op de leeftijd voor toegang
tot de arbeid.

28 Śwaiątkowski 2007, p. 71-73 en Conclusions I 18. Zie: Gomien, Harris & Zwaak 1996, p. 385 e.v.
29 Murray 2001, p. 104-114.
30 Geratificeerd in 1965.
31 Geratificeerd in 2001.
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In die gevallen bestaat recht op een equivalente rustperiode (art. 6 en 7 IAO-verdrag
nr. 106 voor de handel en kantoren). Ook hier geven de Conventies ruimte voor een
wetgevingsstrategie gericht op facilitering van flexibiliteitsbehoeften van
ondernemingen.

Het enige discussiepunt over de progressieve realisatie is de verplichting tot geleide-
lijke verkorting van de werkweek. Voor de verkorting van de werkweek uit art. 2 ESH
geldt dat dit geleidelijk dient te geschieden ‘voor zover de vermeerdering van de
productiviteit en andere van invloed zijnde factoren zulks toelaten.’ Het streven naar
werktijdverkorting zal volgens het Comité grenzen kennen.32 Volgens een deel van
het Comité is op een gegeven moment aan deze programmatische verplichting
voldaan, volgens een ander deel echter dient blijvend te worden gestreefd naar
verkorting van de arbeidsduur per week.33 Nu het Comité zelf verdeeld is, is niet vast
te stellen of de Nederlandse verlenging van de maximale werktijd per week met
artikel 2 ESH in strijd is of niet.

Samengevat: de vage grondrechtelijke normen, de beleidsvrijheid van de wetgever en
de expliciete ruimte voor economische overwegingen maken dat een wettelijk
streven naar vergroting van de mogelijkheden tot flexibele inzet van de arbeid
mogelijk is. De positieve verplichtingen die de arbeidstijdengrondrechten met zich
brengen, betekenen materieel gezien enkel dat de betreffende onderwerpen niet
volledig kunnen worden gedereguleerd. Voor art. 31 Handvest EU geldt bijvoorbeeld
dat altijd de wezenlijke inhoud van de rechten en vrijheden moet worden geëerbie-
digd (artikel 52 lid 1 en 54 van het Handvest). Dit leidt enkel uitzondering voor het
ESH, dat ook via regulering in de cao’s kan worden nagekomen (art. I lid 1 ESH). Toch
is de gedachte van progressieve realisatie van sociale grondrechten zoals het recht op
redelijke arbeidstijd niet helemaal zonder betekenis. Wanneer de wetgever afwijkt
van de gedachte dat sociale grondrechten progressief dienen te worden gerealiseerd,
bepleit ik voor de wetgever een ‘verzwaarde’ motiveringsplicht. Hij dient duidelijk te
maken waarom hij van de beleidsvrijheid gebruik maakt en welke economische
omstandigheden de voorgenomen verlaging van de bescherming nodig maken.

5.4 Uitzonderingen op de werkingssfeer: vangnet EU- algemene beginselen
veiligheid en gezondheid en grondrechten

5.4.1 Vangnet van algemene beginselen van veiligheid en gezondheid

De Nederlandse wetgever mag dus de beschermende wetgeving aanpassen vanwege
flexibiliteitsdoelen. Een eerste wijze waarop de wetgever de mogelijkheden tot
arbeidstijdenflexibiliteit kan vergroten, is de aanpassing van de werkingssfeer van de
wet- en regelgeving. In het vorige hoofdstuk zijn de gehele en gedeeltelijke uitzonde-
ringen op de werkingssfeer van de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit

32 Conclusions I 18.
33 Harris 1984, p. 21, aangehaald in Burger 1998, p. 113.
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beschreven. Dit betreft onder meer werknemers die meer dan drie maal het wettelijke
minimumloon verdienen (leidinggevenden), gezinsouders, medisch personeel, arties-
ten, acteurs en musici, begeleiders van schoolkampen, sporters en onderzoekers.
De uitzonderingen bieden de werkgever maximale flexibiliteit bij de arbeidstijd van
deze werknemers. Soms vallen deze uitgezonderde werknemers terug op bescher-
mende cao-bepalingen, maar dat is niet altijd het geval. Ook de cao zondert bijvoor-
beeld bepaalde veelverdienende werknemers of leidinggevenden uit. Voldoet de
wetgever op dit punt aan zijn doelstelling minimumbescherming te waarborgen?

Het blijkt dat het hogere recht zelf evenmin alle werknemers beschermt. Zowel de
IAO-Conventies als de Richtlijn 2003/88/EG kennen namelijk ook uitzonderingen
op de werkingssfeer. Deze zien op leidinggevenden en huishoudelijk personeel. De
IAO-Conventies zijn voornamelijk gericht op de industrie, de Conventies bestrijken
dus niet alle andere sectoren. Richtlijn 2003/88/EG sluit qua uitzonderingen hierop
aan. De Richtlijn zondert bijvoorbeeld (bepaalde) werknemers in de sectoren van
gezondheid enwelzijn enwerknemers die autonoom hun arbeidstijden bepalen, uit.34

Toch is er een ondergrens van bescherming in het communautaire recht te vinden,
ook voor uitgezonderde groepen. De Europese Richtlijn 2003/88/EG geeft namelijk
antwoord op de vraag welke bescherming dient te resteren in het geval van uitzonde-
ring van de werkingssfeer. Volgens art. 17 Richtlijn 2003/88/EG moeten bij de
uitzonderingen op de werkingssfeer altijd de ‘algemene beginselen inzake de bescher-
ming van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers’ in acht worden genomen
(preambule Richtlijn35 en art. 17 lid 1 eerste volzin Richtlijn).

Wat is de inhoud en betekenis van deze algemene beginselen ter bescherming van de
‘uitgezonderde’werknemers? ‘General principles don’t fall from the sky, stelt Groussot.36

Makkelijk voor het oprapen ligt de betekenis van de algemene beginselen inzake de
bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers echter evenmin.
Met andere woorden: om de betekenis hiervan te achterhalen moet naar aankno-
pingspunten worden gezocht. Die algemene beginselen kunnen langs verschillende
routes worden gezocht en gevonden. De bedoeling van de Europese wetgever kan
worden achterhaald; uit de tekst van de Richtlijn zijn wellicht algemene beginselen af
te leiden en in ander, gerelateerd recht kan naar soortgelijke algemene beginselen
worden gezocht. Ten slotte kanworden onderzocht opwelke anderewijzen aan andere
algemene beginselen in het Europese recht invulling wordt gegeven. De nadere
invulling van het begrip algemene beginselen van veiligheid en gezondheid is in dit
onderzoek nodig om te kunnen vaststellen of de Nederlandse wetgever deze onder-
grens van bescherming respecteert.

34 Murray 2001, p. 190-192.
35 In de preambule wordt overwogen dat ‘vanwege de specifieke aard van de arbeid nodig kan zijn

afzonderlijke maatregelen te treffen voor de aanpassing van de arbeidstijd in bepaalde sectoren of
voor bepaalde activiteiten die buiten de werkingssfeer van deze richtlijn vallen.’ Gezien de
problematiek van de organisatie van de arbeidstijd, bestaat volgens de preambule van de richtlijn
reden enige soepelheid te betrachten bij de toepassing van sommige bepalingen van deze richtlijn.
Daarbij dienen wel altijd ‘de beginselen van de bescherming van de veiligheid en de gezondheid
van de werknemers’ in acht te worden genomen.

36 Groussot 2006.
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5.4.2 Invulling betekenis algemene beginselen van veiligheid en gezondheid

Uit de totstandkomingsgeschiedenis van de Arbeidstijdenrichtlijn blijkt dat de Euro-
pese wetgever geen bijzondere aandacht heeft besteed aan uitleg van het algemene
beginsel van veiligheid en gezondheid. Art. 17 van de Richtlijn legt niet uit wat precies
met het beginsel wordt bedoeld. Wanneer wordt aangeknoopt bij de technieken
die het Hof van Justitie gebruikt om de algemene beginselen van EU-recht te bepalen,
is de tekst van de richtlijn toch van belang. Het Hof gebruikt namelijk twee technie-
ken: 1) extrapolatie van een specifieke bepaling in het primaire of secundaire
EU-recht tot een algemeen beginsel en 2) inductie van een algemeen beginsel uit
enkele specifieke bepalingen in het primaire en secundaire EU-recht.37 Wanneer deze
twee technieken worden toegepast op de Richtlijn 2003/88/EG dan kunnen uit die
richtlijn de algemene beginselen van veiligheid en gezondheid worden afgeleid:
– redelijke arbeidstijd gelet op de gezondheid en veiligheid van de werknemer;
– verbod op kinderarbeid, gelet op hun gezondheid, veiligheid, ontwikkeling en

onderwijs;
– redelijk rusttijd;
– aanpassing van de arbeid aan de werknemer;
– beleid over de arbeidstijd door de werkgever;
– collectieve consultatie of vertegenwoordiging bij het vaststellen van de wettelijke

of decentrale normen voor de arbeidstijd;38

– informatie aan de individuele werknemer.

Vervolgens kan ook worden gekeken naar gerelateerd EU-recht dat aan dit algemeen
beginsel van veiligheid en gezondheid refereert. De Kaderrichtlijn 89/391/EG over de
veiligheid en gezondheid van de werknemers op het werk kent ook algemene
beginselen ter bescherming van de veiligheid en gezondheid van de werknemers
(art. 1 lid 2 Kaderrichtlijn 89/391/EG). Volgens het Hof van Justitie gelden voor de
arbeidstijden eveneens de algemene beginselen zoals die zijn vastgesteld in de
Kaderrichtlijn 89/391/EG over de veiligheid en gezondheid van de werknemers op
het werk (art. 1 lid 2 Kaderrichtlijn 89/391/EG).39 Volgens het Hof vinden deze
algemene beginselen voorts hun uitwerking in bijzondere Richtlijnen zoals de
Arbeidstijdenrichtlijn. In het kader van het doel van bevordering van de verbetering
van de veiligheid en gezondheid vanwerknemers op het werk, geeft de Kaderrichtlijn
algemene principes over: de preventie van risico’s verbonden aan het werk (hetgeen
verwarrend genoeg als algemeen beginsel van preventie wordt bestempeld);
de bescherming van de veiligheid en gezondheid; het uitsluiten van risico- en

37 Usher 1998, p.12. Een voorbeeld van de tweedemethode betreft de erkenning van het beginsel van
non-discriminatie, hetgeen is erkend voor verschillende gronden van discriminatie, zie ook Usher
1998, p.16 e.v.

38 Ook in relatie met de als algemeen beginsel erkende vakverenigingsvrijheid: HvJ EG 15 december
1995, C-415/93 (Bosman) en HvJ EG 6 maart 2001 C-274/99 (Connolly/Commissie).

39 HvJ EG 3 oktober 2000, C-303/98 (Simap). Ook voor andere Richtlijnen geldt dat het HvJ EG stelt
dat in die richtlijn de algemene beginselen zijn neergelegd, zie bijv. RL 1999/70/EG en HvJ EG 4 juli
2006, C-212/04 (Adeneler). Ook: Richtlijn 87/81 inzake de raamovereenkomst ten aanzien van
deeltijdwerk en HvJ EG 24 april 2008, C-55/07 en C-56/07 (Michaeler en Subito GmbH).
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ongevalsfactoren; voorlichting; raadpleging; evenwichtige deelneming overeenkom-
stig de nationale wetten en/of praktijken; en de opleiding van de werknemers en hun
vertegenwoordigers (art. 1 lid 2 Kaderrichtlijn). Wellicht dat op basis van de Kader-
richtlijn de eerder vastgestelde algemene beginselen voor de veiligheid en gezond-
heid moeten worden aangevuld met algemene beginselen van:
– preventie;
– voorlichting en opleiding.

Wanneer het onderwerp van de veiligheid en gezondheid wordt losgelaten, en in de
primaire EU-wetgeving wordt gezocht naar een andere vermelding van ‘algemene
beginselen’, dan is het begrip ‘algemene beginselen’ bijvoorbeeld ook terug te zien in
art. 6 VEU. Dit artikel verwoordt dat de Europese Unie in navolging van jurisprudentie
van het Hof van Justitie40, eerbiedigt ‘de grondrechten, zoals die worden gewaarborgd
door het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamen-
tele vrijheden en zoals die uit de gemeenschappelijke constitutionele tradities41 van de
lidstaten voortvloeien, als algemene beginselen van het Gemeenschapsrecht.’ Artikel 6
VEU relateert het begrip ‘algemene beginselen’ dus aan grondrechten. Hier komt dan
art. 2 ESH weer in beeld (waarnaar zoals eerder vermeld art. 31 lid 2 Handvest ook
verwijst). Lastig is dat uitleg van het internationale verdrag door een niet-rechterlijk
orgaan, bij het Hof van Justitie niet direct zoden aan de dijk zet.42 Zonder die uitleg
helpt enkel de tekst van art. 2 ESH niet om het begrip algemeen beginsel van
veiligheid en gezondheid te duiden.

Hierboven is vastgesteld dat met name uit de teksten van Richtlijn 2003/88/EG en de
Arbeidsomstandighedenrichtlijn algemene beginselen voor veiligheid en gezondheid
zijn af te leiden. Art. 2 ESH kan ook worden betrokken bij de interpretatie van het
begrip algemene beginselen voor veiligheid en gezondheid. Welke ondergrens
deze beginselen echter precies aanduiden wordt daarmee niet helder. Zijn de
algemene beginselen voor veiligheid en gezondheid te beschouwen als de harde
kern van de Europese bescherming? Dat zou betekenen dat het Hof van Justitie een
harde kern van arbeidstijdenbescherming zou moeten vaststellen enkel op basis van
gezondheidsaspecten van de arbeidstijd en daarbij – anders dan bij art. 2 ESH het
geval is – de sociaal-economische aspecten buiten beschouwing moet laten.

5.4.3 Aanspraak op de algemene beginselen van veiligheid en gezondheid

De vraag is nu wat de concrete betekenis is van de algemene beginselen voor de
bescherming van de veiligheid en gezondheid voor degenen die van de werkingssfeer

40 Sinds 1974 erkent het Hof van Justitie dat fundamentele rechten dienen te worden gerespecteerd
welke stammen uit het internationale recht, welke verbindend zijn voor de Lidstaten. Deze
fundamentele rechten worden als beginsel van het recht van de nationale lidstaten erkend. C-4/
73 (Nold/Commissions) en C-36/75 (Rutili/Ministre de l’interieur). Usher 1998, p. 5.

41 Noot toegevoegd door CR. Zie de considerans van Richtlijn 2000/78/EG en HvJ EU 19 januari 2010,
C-555/07 (Kücükdeveci). Het Hof van Justitie erkende overigens al eerder dan art. 6 VEU tot stand
kwam dat algemene beginselen ook uit de constitutionele tradities kunnen worden afgeleid.

42 In een ander geval: HvJ EG 17 februari 1998, C-249/96 (Grant), r.o. 46 en 47.
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van deArbeidstijdenwet zijn uitgezonderd. In het ATB is deels voorzien in eenwaarborg
van de algemene beginselen van veiligheid en gezondheid. De uitzondering van
de veelverdienende werknemer geldt niet wanneer ernstige gevaren aan de arbeid
zijn verbonden (art. 2.1:1 lid 2 sub c ATB). Nu lange arbeidstijden niet met gevaarlijke
arbeid samenhangen, meer eerder op langere termijn een sluipmoordenaar zijn, is dit
vangnet niet sluitend. De vraag is dan toch nog of in het geval van uitzondering een
beroep kan worden gedaan op de algemene beginselen van veiligheid en gezondheid
uit de Richtlijn. Allereerst is daarbij van belang te constateren dat de algemene
beginselen van primair Europees recht hun volle effect in de nationale lidstaat dienen
te krijgen.43 Op de algemene beginselen kan dan ook door burgers, in zowel de verticale
als in de horizontale verhouding een beroep worden gedaan.44 Onduidelijk is nog of de
algemene beginselen van veiligheid en gezondheid uit de Arbeidstijdenrichtlijn ook
een dergelijke sterke rechtstreekse werking toekomt. Voor Nederland geldt in ieder
geval dat degenen die niet door de Arbeidstijdenwet- en regelgeving worden
beschermd, aanspraak kunnen maken op de bescherming van 7:658 BW of het goed
werkgeverschap van art. 7:611 BW. Alleen wanneer de rechter de ‘kern’ van de
arbeidstijdenbescherming ook voor uitgezonderde groepen op die manier waarborgt,
voldoet het Nederlandse arbeidstijdenrecht aan de minimumnormen uit het hogere
recht.

5.5 Onderwerpen en niveau arbeidstijdennormen en hoger recht

5.5.1 Verruiming arbeidsduur, overwerk, rust

5.5.1.1 Verruiming van de normen voor de arbeidsduur en deregulering van overwerk

Nu de werkingssfeer van de Arbeidstijdenwet- en regelgeving is onderzocht, komen
de materiële bepalingen aan bod. Voldoet de arbeidswetgeving ook na de wijzigingen
in 1996 en 2007 aan de minimumnormen uit het hogere recht? Wanneer hierbij de
bepalingen over de voor de maximale arbeidstijd en minimale rust en diensten
worden onderzocht, dan geldt het volgende.45

Het streven naar vergroting van de mogelijkheden van flexibele arbeidstijden gebruik
te maken is zichtbaar in de systematiek van de nieuwe Arbeidstijdenwet 1996. In die
wet worden geen sectorale normen meer gegeven, maar gelden per onderwerp
minimumbepalingen voor alle private en publieke werknemers en werkgevers. Het
preventieve vergunningensysteem wordt daarbij geheel afgeschaft omdat het voor

43 Safjan en Miklaszewicz waarschuwen dat dit de private contractsvrijheid te zeer kan aantasten:
Safjan & Miklaszewicz 2010, p. 475-486. Algemene beginselen van Europees recht vervullen
diverse functies in het recht. De algemene beginselen kunnen worden gebruikt als toetsingskader
van de inhoud van Richtlijnen. HvJ EU 1 maart 2011, C-236/09 (Association Belge des Consomma-
teurs Test-Achats e.a.) Voorts dient al het afgeleide gemeenschapsrecht te worden uitgelegd in
overeenstemming met de algemene beginselen van gemeenschapsrecht. HvJ EG 1 april 2004, C-1/
02 (Borgmann), aangehaald in: HvJ EG 9 maart 2006, C-499/04 (Werhof).

44 HvJ EU 19 januari 2010, C-555/07 (Kücükdeveci), r.o. 51. Zie ook: Fontanelli 2011, p. 225-240.
Hartkamp betoogt dat primair EU-recht ook direct kan doorwerken, zie Hartkamp 2010, p. 527-548.

45 Zie voor een overzicht ook: Van Drongelen 2006, p. 73-95.
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zowel de overheid als het bedrijfsleven lasten met zich brengt. De rol van de
Arbeidsinspectie die bij de vergunningverlening doelstellingen van bescherming en
flexibiliteit eerder met elkaar verenigde door de vergunningverlening afhankelijk te
stellen van bijzondere beschermende voorwaarden, komt te vervallen.

Hoewel de regering stelt dat de nieuwe wet geen enkele verruiming betekent46, is er
wel degelijk sprake is van versoepeling van de normen. De systematiek van de
normstelling in de nieuwe wet kent twee wijzen van versoepeling van die normen.
Ten eerste worden de normen voor de korte termijn arbeidsduur en rust verruimd,
zodat deze aansluiten op hetgeen voor sectoren bij vergunning mogelijk was.47

De maximale werktijd per dag wordt verlengd ten opzichte van de normen uit de
Arbeidswet 1919. De normen sluiten aan bij het Europese niveau. Ten tweede worden
de normen verruimd door zogenaamde ‘annualisatie’. Dit betekent dat de normen voor
de arbeidsduur per dag en week mogen worden overschreden, mits er compensatie
volgt binnen een bepaalde periode. In beperkte mate kende de Arbeidswet 1919 een
dergelijke annualisatie al, maar in 1996 wordt hiervan vaker en met ruimere termijnen
gebruik gemaakt door de wetgever. In 1996 blijft overwerk geregeld in de wet.
Structureel overwerk wil de regering met de nieuwe wetgeving niet bevorderen.48

De werkgever mag van overwerk gebruikmaken indien er een onvoorziene wijziging
van omstandigheden is, het overwerk incidenteel en niet-periodiek nodig is, en indien
de aard van de arbeid incidenteel en voor korte tijd afwijkingen van de normale
arbeidsduur noodzakelijk maakt. De wet geeft ook maxima voor het aantal uren
overwerk aan. Volgens de nieuwe wetgeving is een vergunning voor overwerk niet
meer nodig. Dit vereiste is zoals gezegd gedereguleerd. In 2007 wordt de wet opnieuw
verruimd, ditmaal onder het motto van vereenvoudiging van de wet. Bij de nieuwe
maxima voor de dagelijkse en wekelijkse arbeidsduur worden dan geen afzonderlijke
maxima voor overwerkmeer gegeven. De genoemdemaximale arbeidsduur is de norm
inclusief eventueel overwerk. Die nieuwe maximale arbeidstijd, waarbij overwerk niet
meer is gespecificeerd, betreft de oudemaxima inclusief de overwerktijd. Demaximale
arbeidstijd per dag, week, 4 en 16 weken bedraagt nu respectievelijk 12 uur, 60, en
gemiddeld 55 en gemiddeld 48 uur (art. 5:7 ATW). De wetgever heeft geen uitleg
gegeven of het schadelijk voor de gezondheid van de werknemer kan zijn wanneer de
werknemer bijvoorbeeld 16 weken 55 uur per week heeft gewerkt. Al met al ligt het
dagelijkse maximum iets lager dan het Europese maximum van 13 uur per dag (art. 3
Richtlijn 2003/88/EG, 11 uur rust per 24 uur). De huidige wettelijke maxima voor de
wekelijkse arbeidsduur liggen op het Europese minimumbeschermingsniveau.

De vraag kan verder worden gesteld of de Nederlandse maxima voor de arbeidstijd en
de uitzondering daarop ook nog binnen de grenzen van de grondrechten uit de

46 Kamerstukken I 1995/96, 23 646, nr. 24a, p. 6.
47 Hierbij komt de wetgever tegemoet aan de werkgeversleden in de SER. SER 1992, p. 37-56 en

p. 103-104 (samenvatting).
48 Kamerstukken I 1995/96, 23 646, nr. 24a, p. 8.
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internationale verdragen blijven. Hierbij is het ESH van belang.49 Art. 2 ESH wordt
door het Comité van Onafhankelijke Experts zo uitgelegd dat de ‘redelijke werktijd’
inclusief overwerk, geen absolute norm betreft, maar een dynamische, die daadwer-
kelijke betekenis van tijd tot tijd en plaats tot plaats kan verschillen, afhankelijk van
productiviteit, efficiency, werkloosheid en andere factoren.50 Het grondrecht op
redelijke werktijd omvat een redelijke duur van de werkdag. Daarbij moet in ogen-
schouw worden genomen dat een hoge gemiddelde arbeidsduur per week en lange
referentieperiodes mogelijk langewerkdagenmet zichmeebrengen. Het Comité heeft
geconcludeerd dat een arbeidsduur van 16 uur per dag de normen van het ESH
overschrijdt.51 De Nederlandse norm van 12 uur lijkt te blijven binnen het redelijk-
heidsvereiste uit het ESH. De IAO gaat overigens uit van de 8-urige werkdag als
standaard, maar staat een 10-urige dag toe. Dat is strikter dan de Nederlandsewet- en
regelgeving.

Voorts dient de lengte van de werkweek redelijk te zijn. Het Comité van Experts heeft
bij de uitleg van art. 2 lid 1 ESH een 60-urige gemiddelde werkweek onredelijk
geacht52 en bij een 5053 en 55-urige werkweek vragen gesteld.54 Ook verlangt het
Comité uitleg wanneer een land een langere werkweek hanteert dan die van 48 uur,
zoals de Arbeidstijdenrichtlijn bepaalt.55 De referentieperioden dienen volgens het
Comité van Experts bij het ESH tussen de 4 en 6 maanden te liggen, in uitzonderlijke
gevallen kan een referentieperiode van een jaar gelden.56 De gemiddelde werkweek
van 48 uur per 16 weken voldoet aan deze uitleg van artikel 2 ESH. De vraag is of dat
ook geldt voor de maxima van 60 uur per week en 55 uur gemiddeld per 4 weken.
Hierover, en tegelijkertijd over de Europese ‘moedernormen’, kunnen in het licht van
art. 2 ESH op zijn minst vragen worden gesteld. Wanneer de Nederlandse normen
echter met andere internationale standaarden worden vergeleken, zoals de IAO
Conventies, dan blijkt dat de grondrechtelijke grenzen van de maximale werkweek
(nog) minder duidelijk zijn. De IAO-Conventies gaan uit van een 48-urige werkweek.
Hoewel de symbolische werking van deze norm groot is,57 laten de subsidiaire
IAO-standaarden net als de Europese Richtlijn veel ruimte voor afwijking. Er zijn
mogelijkheden het maximum voor de werkweek te annualiseren, de standaard voor
continue-ploegendiensten ligt bijvoorbeeld veel hoger met 56 uur. De grens voor
overwerk dient nationaal te worden bepaald.58 In ieder geval dienen de aangesloten

49 Over het recht op een redelijke duur van dewerktijd, rustpauzen en vrije tijd uit art. 7 sub d IVESCR
is geen jurisprudentie bekend is. Ik laat dit verdrag hier daarom verder buiten beschouwing.
IAO-Conventies over de maximale arbeidsduur zijn niet door Nederland geratificeerd.

50 Śwaiątkowski 2007 en Conclusions I 18.
51 Conclusions XIV-2, p. 32.
52 Conclusions XI-2 12.
53 Conclusions XII-1 70 (Iceland); C XII-1 71 (the Netherlands); C XIII-1 68 (Greece); C XIII-3 245-246

(Portugal).
54 C XII-71 (Netherlands) en C XI-1 51 (Ireland).
55 Zoals ook Śwaiątkowski opmerkt, (Śwaiątkowski 2007, p. 73 en bronnen: Conclusions XII-1, p. 70

(Iceland), p. 71 (the Netherlands); Conclusions XIII-1, p. 68 (Greece); Conclusions XIII-3, pp. 245-246
(Portugal).

56 Harris 2001, p. 61.
57 Murray, p. 187.
58 Zie voor de laatste twee voorbeelden: Conventie 1 respectievelijk de artikelen 4 en 6.
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staten een limiet te stellen aan de duur van de werkweek. Verschillende Conventies
laten ook ruimte voor regulering in de cao. De Nederlandse, en ook Europese
wetgeving past daarbij.59 Van een duidelijk en coherent internationaal verdragskader
voor de maximale arbeidstijd per week kan dus niet worden gesproken.

Voorts geldt dat bij de zogenoemde collectieve regeling kan worden afgeweken van
bovenstaande bepaling voor de maximale arbeidstijd. Deze kan buiten toepassing
blijven indien een onvoorziene wijziging van omstandigheden of de aard van de
arbeid met zich brengt dat het volume aan werkaanbod zodanig fluctueert dat de
werknemer tijdelijk meer dan gemiddeld 48 uren per week in een periode van 16
aaneengesloten weken arbeid verricht en dit door het op een andere wijze van
organiseren van de arbeid redelijkerwijs niet is te voorkomen (art. 4.9:1 lid 1 sub a
Arbeidstijdenbesluit).60 In dat geval geldt een referentieperiode van 52 weken
(art. 4.9:1 lid 2 Arbeidstijdenbesluit). De bescherming bij deze uitzondering bestaat
dus uit de vereisten dat er een bepaalde aanleiding moet zijn voor langere arbeidstijd,
welke langere arbeidstijd voorts niet is te voorkomen en dat de uitzondering bij
collectieve regeling moet zijn toegestaan. Hierbij ontbreekt een absolute bovengrens.
De referentieperiode van 16 weken is niet kort. Het gaat om een periode van 4
maanden dat een werknemer meer dan 12 uur per dag, 60 uur per week, en 55 uur
gemiddeld per week in 4 weken mag werken. De Europese wetgeving staat een
dergelijke uitzondering toe, al geldt hierbij ook weer de minimale bescherming van
de algemene beginselen van veiligheid en gezondheid. De uitzonderingsmogelijkheid
voor onvoorziene omstandigheden vormt vanwege het ontbreken van een boven-
grens61 enwellicht ook de relatief lange periode van 16 weken dat van deze uitzonde-
ring gebruik kan worden gemaakt, een beperking op art. 2 ESH.

Ten aanzien van de maximale arbeidsduur per week kan voorts de vraag worden
gesteld hoe de verhoging van de betreffende maxima voor de werkweek zich
verhoudt tot het grondrecht op verkorting van de werkweek (art. 2 lid 1 ESH).62

Art. 2 lid 1 ESH bepaalt dat de werkweek geleidelijk dient te worden verkort, voor
zover de vermeerdering van de productiviteit en andere van invloed zijnde factoren
zulks toelaten. Het Comité van Experts heeft geoordeeld dat de verkorting niet in elke
week, maand of kwartaal hoeft te worden gerealiseerd. Flexibiliteit in het beleid van
de werkgever, dat wil zeggen de ene periode meer uren en in de andere minder, is
toelaatbaar.63 De vraag is echter of wetsaanpassingen die eenzijdig in de richting van

59 Murray 2001, p. 187 en 194.
60 Art. 4.9:1 lid 1 sub b Arbeidstijdenbesluit: de bepaling geldt ook niet voor een werknemer die in

hoofdzaak leiding geeft.
61 Open afwijkingsmogelijkheden voor ondernemingscao’s of ondernemingsregelingen of eenzijdig

werkgeversbeleid, zonder geldende maxima, worden doorgaans in strijd geacht met het ESH:
Comité van Experts; C XIV-2,113-114 (Belgium) en C XIV-2 533-546 (Netherlands). Anders: C SIV-2
254-256 (France).

62 Ik laat hier buiten beschouwing dat een ander grondrecht, art. 19 Gw, tijdens de parlementaire
behandeling van de Arbeidstijdenwet 1996 is ingeroepen om te betogen dat de overheid zich moet
bemoeien met arbeidstijden en ten behoeve van de werkgelegenheid overwerk dient te ontmoe-
digen. Groen Links ziet namelijk spanning tussen de eerlijke verdeling van de werkgelegenheid en
het voorkomen van (excessief) overwerk. Kamerstukken II 1993/94, 23 464, nr. 10, p. 6 (Eindverslag).

63 Śwaiątkowski 2007, p. 73 en Conclusions XIV-2, p. 111 e.v. (Belgium) en p. 329 (Greece).
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een verlenging van de werkweek gaan toelaatbaar zijn. Hiervoor zullen op zijn minst
concrete argumenten moeten worden gegeven. De noodzaak tot verlenging van de
werkweek zal op een overtuigendere manier moeten worden aangetoond dan de vrij
algemene opmerkingen van de wetgever over de behoeften van werkgevers aan
flexibiliteit en overschrijding van de eerder gegeven maxima. Ook is de Nederlandse
wetgever niet ingegaan op de verplichting van art. 2 lid 4 ESH tot beperking van de
arbeidstijd van werknemers met gevaarlijke beroepen, wanneer de risico’s daarbij
niet zijn uit te bannen. Het Comité van Onafhankelijke Experts stelt dat zo lang enig
beroep gevaarlijk is, een staat verplicht is de werktijd te verminderen. Het gevaar kan
niet met een hoger loon worden gecompenseerd.64 In strijd met het grondrecht is
hierover niets in de Nederlandse wetgeving opgenomen.

Bij de grondrechtelijke problemen door de wettelijke uitzondering op de maximale
arbeidstijd voor onvoorziene omstandigheden en de verkorting van de werkweek,
met name bij gevaarlijke arbeid, wordt de soep uiteindelijk niet zo heet gegeten als hij
wordt opgediend. Immers, het ESH kan ook worden nagekomen door de sociale
partners in de cao’s. Het beeld uit het cao-onderzoek is dat zowel bedrijfstak- als
ondernemingscao’s de maximale duur van de werkdag en werkweek beperken ruim
binnen de grenzen van art. 2 ESH en de Arbeidstijdenwet.65 Deze uitkomst sluit aan bij
uitkomsten van eerder cao-onderzoek.66 Nu cao’s voor ruim 75% van de Nederlandse
werknemers gelden, wordt alsnog voldaan aan art. 2 lid 1 ESH. Overigens moet nog
worden opgemerkt dat indien wel een beperking van art. 2 ESH zou zijn geconsta-
teerd, het zeer de vraag zou zijn of die beperking kan worden gerechtvaardigd
conform art. G ESH. De voorwaarden, die daarin worden gesteld aan beperkingen
op een grondrecht, te weten dat de beperking is voorzien bij wet en noodzakelijk voor
de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen en voor de bescherming van
de openbare orde, de nationale veiligheid, de volksgezondheid of de goede zeden,
lijken geen opening te bieden voor de aanpassingen die de Nederlandse wetgever
stoelt op economische argumenten.

64 Conclusions III 14 (Austria).
65 Het beeld ten aanzien van de arbeidsduur blijkende het cao-onderzoek is als volgt. De duur van de

werkdag zoals geregeld in de cao ligt tussen de 7,5 en 8 uur. Maxima voor de arbeidsduur per dag
worden ook gegeven: zij liggen tussen de 9 en 12 uur per dag, exclusief overwerk. Gemiddeld ligt het
maximum ongeveer op 9 uur en 45 minuten. De standaard arbeidsduur per week ligt zoals te
verwachten tussen de 36 uur en 40 uur per week en bedraagt gemiddeld 38 uur. Er is daarbij geen
groot verschil te constateren tussendebedrijfstakcao’s endeondernemingscao’s. Regelmatigworden
normuren per jaar vastgesteld, die gerelateerd zijn aan de gemiddelde arbeidsduur per week.
Doorgaans zijn geen referteperiodes opgenomen voor de gemiddelde arbeidsduur. In 5 van de 40
cao’s is wel een referteperiode die varieert tussen de 4 weken en 12maanden. Individuele afspraken
met betrekking tot een 36, 38 of 40-urigewerkweek zijn somsmogelijk.Maximavoorde arbeidsduur
per week zijn in 15% van de cao’s geregeld. Zij variëren van 45 uur tot 60 uur (inclusief overwerk) per
week. Gemiddeld bedraagt de maximale arbeidsduur per week dan een kleine 50 uur. Flexibiliteit
wordt voorts ingebouwd doordat voor verschillende functiecategorieën of voor werknemers in
ploegendiensten verschillende normen gelden, doordat soms bandbreedtes voor de arbeidsduur per
dagof perweek zijn afgesprokenvan bijvoorbeeld 35 of 50% afwijking van de normale arbeidsduur of
doordat door middel van in incidentele bijzondere of dringende gevallen of door middel van
individuele afspraken afwijking van de normale tijden in de onderneming mogelijk is.

66 Mevissen, Knegt & Zwinkels e.a. 2001, p. 40. Pott, Feenstra, Junger, Klaassen &Wiggers 2004, p. IV.
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5.5.1.2 Aanpassing van de normen voor de rusttijd

De rusttijd wordt eveneens in de Arbeidstijdenwetten van 1996 respectievelijk 2007
geregeld. Dagelijks is 11 uur rusttijd voorgeschreven, eens per twee weken te bekorten
tot 8 uur. De wekelijkse rusttijd bedraagt 36 uur. Daarbij bestaat de mogelijkheid
een rusttijd van 60 uur per 9 dagen toe te kennen.67 De minimale dagelijkse rust van
11 uur en wekelijkse rust van 36 uur is ook het uitgangspunt in de cao’s die de rust
regelen. Een enkele keer wordt een minimale wekelijkse rust van 48 uur overeenge-
komen. (Het betreft 1/5e van de cao’s). Bij de invoering van de opt out bij aanwezig-
heidsdiensten in2006,waarophiernawordt teruggekomen,wordendenormenvoorde
rust verder geflexibiliseerd. De mogelijkheid wordt ingevoerd afspraken over compen-
serende rust na de diensten te maken in de cao- of op ondernemingsniveau. Na
aanpassing in 200768 houdt deze regeling in dat de verkorting van de rusttijd alleen in
een collectieve regeling is toegestaan. Daarbij moet sprake zijn van uitzonderlijke
omstandigheden die verkorting van de rusttijd objectief rechtvaardigen. Daarbij is als
voorwaarde toegevoegd dat een rechtvaardiging gelegen moet zijn in de aard van de
arbeid of de bedrijfsomstandigheden (artikel 4.8:1 lid 4 Arbeidstijdenbesluit). De
minister van SZWgeeft hiervan enkele voorbeelden. Het kan gaan over de omstandig-
heid dat de continuïteit van de dienstverlening moet zijn gewaarborgd (waarnaar ook
wordt verwezen in artikel 17 lid 3 onderdeel c van de Richtlijn 2003/88/EG). Ook andere
omstandighedendie geenverbandhoudenmetdeproblematiek vande aanwezigheids-
dienstenkunnen aanleiding zijnvoor een incidentele inkorting. Volgens deministerkan
bijvoorbeeld van uitzonderlijke omstandigheden sprake zijn wanneer de werknemers
met het oog op andere (zorg-)verantwoordelijkheden buiten het werk een gecompri-
meerdewerkweek verkiezen. Ookmerkt hij vanuit sociaal oogpunt op datwerknemers
een groter aantal weekenden vrij kunnen zijnwanneer de mogelijkheid bestaat tijdens
de weekeinden langere aanwezigheidsdiensten in te roosteren. Dan kan namelijk met
minder werknemers toch een volledige bezetting worden gerealiseerd.69 Het is volgens
de minister aan werkgevers en werknemers om in een collectieve regeling uitzonder-
lijke omstandighedenaan te tonen.DeNederlandsewetgeving is ophet punt vande rust
in overeenstemming met de Europese Richtlijn 2003/88/EG. Met het ESH en overigens
ook de IAO Conventies70 is de Nederlandse wetgeving eveneens in overeenstemming.

67 De IAO-Conventie nr. 106 over de wekelijkse rust voor handel en kantoren kent echter een
wekelijkse rusttijd, per 7 en niet per 9 dagen. Deze strijdigheid tussen wet en IAO- Conventie is in
het Arbeidstijdenbesluit gerepareerd. Daarin is opgenomen dat deze ‘keuzeoptie’ niet geldt voor
personeel op een handelsonderneming- of kantoor, tenzij de aard van de arbeid of de bedrijfs-
omstandigheden zulks noodzakelijkmaken en bij collectieve regeling wordt afgeweken (art. 2.1:14
Arbeidstijdenbesluit).

68 Het betreffende onderdeel blijkt later volgens de Europese Commissie in strijd met artikel 17 lid 2
Richtlijn 2003/88/EG omdat aansluitend op de verlengde arbeidstijd die verkorting van de rust
betekent, overeenkomstige oftewel equivalente rustperioden moeten worden kunnen genoten.
Vervanging hiervan door andere passende bescherming, zoals in de collectieve regeling volgens
het Nederlandse Arbeidstijdenbesluit in de cao kon worden overeengekomen, is volgens de
Richtlijn slechts toegestaan wanneer op objectieve gronden overeenkomstige compenserende
rusttijden worden geboden.

69 Nota van Toelichting bij Besluit van 10 oktober 2007, houdende wijziging van het Arbeidstijden-
besluit in verband met aanwezigheidsdiensten, Stb. 2007, 396.

70 Murray 2001, p. 187.
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5.5.2 Verruimde diensten: nachtarbeid, aanwezigheidsdiensten en zondagsarbeid

5.5.2.1 Meer nachtarbeid mogelijk

Ten aanzien van nachtarbeid heeft onderzoek uitgewezen dat het menselijk lichaam
’s nachts meer bevattelijk is voor veranderingen in de omgeving en voor belastende
vormen van organisatie van de arbeid.71 Lange periodes van nachtarbeid kunnen een
nadelige invloed op de gezondheid van de werknemer hebben en kunnen de veilig-
heid vanwerknemers op dewerkplaats in gevaar brengen. Nachtarbeid door kinderen
is dan ook volgens de grondrechten72 en in beginsel ook door de Nederlandse wet- en
regelgeving verboden (art. 5:3 ATW).73 Uitzonderingen hierop zijn echter mogelijk.
Nederland wordt op grond van IAO-Conventie nr. 90 in 2001 door de IAO stevig
gewaarschuwd dat als gevolg van de (gedetailleerde) uitzonderingen voor jeugdigen
op de normen voor de nachtarbeid74 en de uitzonderingen in de werkingssfeer van de
wet, het verbod op nachtarbeid door jeugdigen beneden de 18 jaar mogelijk wordt
overtreden.75 Tot op heden zijn deze problemen door de Nederlandse wetgever niet
uit de wereld geholpen. Bij gebrek aan (overtuigende) weerlegging van het bezwaar
van de IAO, moet worden geconcludeerd dat de Nederlandse wetgever op dit punt
niet aan zijn eigen doelstelling voldoet minimumbescherming te waarborgen.

Niettegenstaande de nadelige effecten van nachtarbeid heeft de Nederlandse wetge-
ver daarnaast ervoor gekozen in 1996 en in 2007 de normen voor de nachtarbeid voor
volwassen werknemers substantieel te verruimen.76 De mogelijkheden tot nacht-
dienstenworden allereerst in 1996 verruimd. De nieuwe normen voor de nachtarbeid

71 Preambule Richtlijn 2003/88/EG.
72 Op nachtarbeid door jeugdigen is IAO-Verdrag nr. 90 (industrie) uit 1948 van toepassing. Dit

verdrag is voor Nederland in 1969 in werking getreden. Het verdrag geeft een verbod op nacht-
arbeid (rust gedurende 12 uur van 22.00 to 06.00 of van 23.00-07.00) voor jeugdigen. Ook hierop
zijn uitzonderingen toegelaten (art. 2-5 IAO-Verdrag nr. 90). In het Internationaal Verdrag inzake
de rechten van het Kind (IVRK) zijn soortgelijke rechten opgenomen. Verder is voor (het grootste
deel van de) personen onder de 18 nachtarbeid in beginsel verboden (art. 7 lid 8 ESH).

73 Zie voor het verbod op nachtarbeid ook de bepalingen die nachtarbeid door jeugdigen niet laten
vallen onder de uitzonderingen op de werkingssfeer van de wet, zie bijvoorbeeld art. 2.1:2 lid 1 ATB.

74 Bijvoorbeeld voor jeugdigen in opleiding voor (banket-)bakken (art. 5.4:3 ATB) en jeugdigen
werkzaam voor defensie die voor de wet met 18-jarigen worden gelijkgesteld (art. 5.6:2 ATB).

75 CEACR: Individual Direct Request concerning Convention No. 90, Night Work Young Persons
(Industry) (Revised), 1948 Netherlands (ratification: 1954) Submitted: 2001.

76 Overigens wordt in 1996 ook het vergunningvereiste voor ploegendiensten afgeschaft. De ploe-
gendiensten worden wel nog in de wet en nader in het Arbeidstijdenbesluit geregeld. De werk-
gever moet in de risico-inventarisatie en -evaluatie aandacht besteden aan de risico’s van het
werken in ploegendienst. (art. 4:1 Atw jo. art. 5 Arbeidsomstandighedenwet). Zie voorts art. 4.5:2
Arbeidstijdenbesluit. Bij ploegendiensten mag de werkgever voor- of achterwaarts roterende
roosters hanteren. De werkgever kan in overleg met de ondernemingsraad of personeelsverte-
genwoordiging zelf de begin- en eindtijden van diensten in een ploegenrooster vaststellen. De
werkgever mag een werknemer in ploegendienst tussen twee diensten oproepbaar houden, mits
rondom de nachtdienst extra rust wordt gegeven en de werknemer dan niet wordt opgeroepen
(consignatiedienst, art. 5:9 Atw). Hiervoor gelden wel een aantal speciale regels. 11 uur voor en 14
uur na een nachtdienst is de werknemer niet oproepbaar (art. 5:9 lid 3 Atw). Het zogenaamde
doorstaan in ploegen, waarbij de dienst van een zieke werknemer werd verdeeld over de collega’s
in de ploeg ervoor en na zijn dienst, is sinds 2007 niet meer geregeld. De wijzingen ten opzichte
van de Arbeidswet 1919 zijn niet ingrijpend. Ik besteed daarom hier verder geen aandacht aan.
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verheffen de regelingen voor specifieke situaties die reeds onder de Arbeidswet 1919
werden erkend, tot algemene norm.77 In 1997 worden de arbeidstijden bij nacht-
diensten in het weekend en op feestdagen opnieuw verruimd. In 2007 stelt de
regering opnieuw voor flexibelere normen over de nachtarbeid, de pauze en de
zondagsarbeid in te voeren.78 De SER stemt daarmee niet geheel in en maakt
bijvoorbeeld ten aanzien van de voorgestelde wijzigingen voor de nachtarbeid
bezwaar.79 Uiteindelijk wordt de nachtarbeid volgens de wetswijziging in 2007
door enkele ingrepen geflexibiliseerd. Door een wijziging van de definitie van nacht-
arbeid is het regime voor nachtarbeid minder snel van toepassing als gedurende de
‘randen van de nacht’ wordt gewerkt. Voorts wordt de maximale lengte van de
nachtdienst verruimd tot 10 of 11 uur, mag de nachtdienst vaker worden verlengd, en
mag er vaker in nachtdienst worden gewerkt. Voorts is de regeling flexibel omdat
mogelijkheden worden gegeven van de wettelijke hoofdnormen af te wijken bij
collectieve regeling. Hieronder volgt een overzicht van de veranderingen.

Tabel 3.0 Overzicht veranderingen Arbeidstijdenwet- en regelgeving

Arbeidstijden wet-
en regelgeving

1996 en 1997 Bepaling 2007 Bepaling

Max.
duur nachtdienst

8/9 uur 10 of 11 uur 5:8 lid 1 en
4 ATW

Gemiddelde
werkweek
in nachtdiensten

40 uur per 16
weken

5:8 lid 2
ATW

Verlenging
nachtdienst

15min. bij over-
name dienst

4:4:1 ATB idem

1 x 14 uur per 2
weken voor
noodzakelijke
dringende
arbeid

4:3:1 ATB 1 x 14 uur per 2
weken indien de
aard van de arbeid
of bedrijfsomstan-
digheden dit met
zich brengen

5:8 lid 4
ATW

verlengingtot12uur
per dienst voor 5 x
per 14 dagen, hoog-
stens 22 x per jaar.

5:8 lid 3
ATW

77 Als voorbeeld wordt in de toelichting op het Besluit gegeven: art. 45 Werktijdenbesluit voor
fabrieken of werkplaatsen 1936.

78 Specifieke bepalingen over rust voor de nachtarbeider komen volgens het voorstel te vervallen. De
maximum arbeidstijd per nachtdienst wordt verlengd van 8 en 9 uur (standaard- en overleg-
regeling) naar 10 uur. De regeling voor de pauzewordt sterk vereenvoudigd: er is een pauze van een
kwartier na 6 uur werken. De praktische details van de pauze kunnen op decentraal niveau worden
vastgesteld. Wat de zondagarbeid betreft, wordt het verplichte aantal vrije zondagen geschrapt.

79 SER 2005, p. 66-70.
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Arbeidstijden wet-
en regelgeving

1996 en 1997 Bepaling 2007 Bepaling

Max. opvolgende
nachtdiensten

5/7 7 of 8 indien de aard
van de arbeid of
bedrijfsomstandig-
heden dit met zich
brengen, bij collec-
tieve regeling afwij-
king mogelijk

5:8 leden 6
en 7 ATW

Max. aantal
nachtdiensten

10 per 4 weken 36 per 16 weken, bij
collectieve regeling
afwijking mogelijk

5:8 lid 8
ATW

25/28 per 13
weken

140 per 52 weken
indien de dienst
eindigt na 02.00 of
2 weken maximaal
38 uur nachtdienst

5:8 lid 9
sub a en b
ATW

Verlenging
referentieperi-
ode tot 52
weken mogelijk
bij onvoorziene
fluctuaties
vraag80

4:9:2 ATB idem 4:9:2 ATB

Permanente
nachtdienst

20 x per 4
weken, geen
wijziging81

8:12:1 ATB idem 8:12:1 ATB

Nachtdienst tijdens
weekend- en
feestdagen

Verruiming bij
collectieve
regeling
mogelijk

4:7:1 en
4:7:2 ATB82

4:7:1 en
4:7:2 ATB

80 Bij collectieve regeling worden de referentieperiode voor de nachtarbeid verlengd tot 52 weken
indien een onvoorziene wijziging van omstandigheden of de aard van de arbeid het met zich
brengt dat het volume aan werkaanbod zodanig fluctueert dat de werknemer tijdelijk meer dan
gemiddeld 40 uren per week in een periode van 16 aaneengesloten weken arbeid verricht en dit
door het op een andere wijze van organiseren van de arbeid redelijkerwijs niet is te voorkomen
(art. 4.9:2 Arbeidstijdenbesluit).

81 Deze situatie blijft vervolgens ook volgens een besluit in 2005 gehandhaafd. Besluit van
22 november 2005, houdende wijziging van het Arbeidstijdenbesluit in verband met het voorals-
nog handhaven van de mogelijkheid permanente nachtarbeid toe te staan, Stb. 2005, 606.

82 De betrokkenheid van de sociale partners bij de normstelling door de overheid of de normstelling
in de cao sluit aan bij IAO- Conventie nr. 171 Nachtarbeid, 1990. Art. 1 stelt dat zowel nachtarbeid
als nachtarbeider is ‘to be determined by the competent authority after consulting the most
representative organisations of employers and workers or by collective agreements.’
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Het beeld ten aanzien van nachtarbeid uit het cao-onderzoek is als volgt. 12 van de 40
cao’s regelen de nachtarbeid. Dat is een duidelijk hoger percentage dan uit onderzoek
van SZW uit 2003 naar voren kwam.83 10 van de 12 cao’s geven op de onderdelen
maximale duur van de nachtdienst, het aantal (opvolgende) nachtdiensten en de rust
na een reeks nachtdiensten strengere normen dan de wet. Twee cao’s kennen
bepalingen op het niveau van de wet.

De Nederlandse normen voor de maximale lengte van de nachtdienst (10 en 11 uur)
zijn ruimer dan de gemiddelde 8 uur per 24 uur waar art. 8 Richtlijn 2003/88/EG
vanuit gaat. Alleen over een langere periode wordt aan dit gemiddelde voldaan. De
ruimere Nederlandse norm lijkt de mogelijkheden van afwijking van art. 17 Richtlijn
2003/88/EG ook te buiten te gaan, nu die afwijkingsmogelijkheden gekoppeld dienen
te zijn aan het type werknemer, type werkzaamheden of sector. Het absolute
maximum van 8 uur per 24 uur voor nachtarbeid dat bijzondere gevaren met zich
brengt of zware fysieke of geestelijke druk met zich brengt, is evenmin in de
Nederlandse wetgeving terug te vinden. De ruimere normen voor de nachtarbeid
uit de huidige Arbeidstijdenwet kunnen voorts worden vergeleken met de uitleg van
het grondrecht op billijke arbeidstijden van art. 2 ESH. Dit vermeldt met betrekking
tot de nachtarbeid dat de aangesloten staat ‘ervoor zorg (dient, toevoeging CR) te
dragen dat werknemers die nachtarbeid verrichten baat hebben bij maatregelen
die rekening houden met de bijzondere aard van de werkzaamheden.’ (art. 2 lid 7
ESH). De definitie van nachtarbeid is hiermee overgelaten aan aangesloten staten. Het
staat Nederland dus vrij de nachtarbeid te definiëren op een krappere wijze dan
voorheen. De Nederlandse bescherming is voornamelijk gebaseerd op het geven van
maxima voor de omvang en frequentie van de nachtarbeid. Nu de norm van het ESH
nogal vaag is en de uitleg van het Comité van Experts niet ingaat op de maxima voor
de omvang en frequentie voor nachtarbeid, lijken de Nederlandse normen geen
beperking van het grondrecht op billijke arbeidstijden op te leveren.

Het Comité van Experts wijst wel op het belang van maatregelen om de last
van nachtarbeid te beperken. Het kan dan gaan om meer pauze, meer vakantie,
frequente medische check ups, faciliteiten als rustkamers en het toestaan in plaats
van nachtarbeid, arbeid overdag te verrichten.84 De Arbeidstijdenwet kent twee
voorzieningen op dat punt: het recht op dagarbeid in geval van zwangerschap en
gezondheidsproblemen. Zwangere vrouwen hoeven vanaf 1989 geen nachtarbeid
te verrichten, mits dat redelijkerwijs van de werkgever kan worden gevraagd
(art. 4:5 lid 5 Arbeidstijdenwet). Werknemers die gezondheidsproblemen ervaren als
gevolg van het verrichten van nachtarbeid, biedt de wet ook extra bescherming.
Wanneer de gezondheidsproblemen door arbeidsgeneeskundig onderzoek worden
aangetoond, dient de nachtarbeid binnen redelijke termijn te worden omgezet
in arbeid buiten de nacht (art. 4:9 Arbeidstijdenwet). De werknemer kan hierop
geen aanspraak maken wanneer de werkgever aannemelijk maakt dat een dergelijke
switch naar dagarbeid redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd (art. 4:9 lid 2

83 87% van de cao’s kent geen bepaling over nachtwerk, dat wil zeggen 13% wel.
84 Conclusions I, p. 8, Conclusions XIV-2, p. 38.
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Arbeidstijdenwet). Met deze bepalingen beperkt Nederland de last van nachtarbeid, als
bedoeld in art. 2 lid 7 ESH.

5.5.2.2 Aanwezigheidsdiensten en opt out

Een andere dienst die is geregeld in de arbeidstijdenwet- en regelgeving is de
aanwezigheidsdienst. De aanwezigheidsdienst heeft de aandacht van de regelgever
gekregen vanwege Europese rechtspraak over de definitie van de niet-gewerkte tijd
tijdens de aanwezigheidsdienst als werktijd in de zin van Richtlijn 2003/88/EG. Tot
2006 wordt in Nederland de juridische fictie gehanteerd dat de tijd waarin niet wordt
gewerkt in aanwezigheidsdiensten85 geldt als rusttijd. Het Hof van Justitie merkt echter
in 2003 de rusttijd tijdens aanwezigheidsdiensten aan als volledige werktijd86 in de zin
van de Arbeidstijdenrichtlijn (zie het Jaeger-arrest87 en het Simap-arrest88). Dit is
aanleiding voor Nederland in 2006 de mogelijkheid in te voeren de werkweek in het
geval van aanwezigheidsdiensten te verlengen boven het maximum van de 48 uur per
week gemiddeld. De Europese Richtlijn 2003/88/EG maakt dit mogelijk. Zij laat
namelijk toe dat de maximale werkweek van 48 uur, inclusief overwerk, niet geheel
wordt geïmplementeerd. Een langere werkweek mag worden toegestaan wanneer de
werknemer daarvoor individueel toestemming geeft en de werkgever een registratie
bijhoudt. Deze uitzondering, die eerst tijdelijk, maar later min of meer permanent in
de Richtlijn is opgenomen, is altijd omstreden gebleven.89 De uitzondering staat

85 Te onderscheiden van de zogenaamde consignatie. Consignatie betreft bereikbaarheidsdiensten,
waarbij de werknemer zich op afstand, bijvoorbeeld thuis, beschikbaar houdt voor een oproep in
de situatie dat zijn arbeid wordt gevraagd vanwege een onvoorziene omstandigheid. Overigens
zijn de wetsbepalingen over consignatie in 2001 in overleg met de sociale partners en opnieuw in
2007 verruimd: de ruimere uitzonderingsnormen in het Arbeidstijdenbesluit zijn daarbij de
wettelijke hoofdregel geworden. Besluit van 23 maart 2001 tot wijziging van het Arbeidstijden-
besluit (consignatie, ambulances en duikers), Stb. 2001, 169. De verruiming geschiedt door onder
meer de rusttijden te verspreiden en de maximale arbeidsduur van eenwerknemer die ’s nachts is
geconsigneerd te verruimen van 40 naar 45 uur per week.

86 De aanmerking als volledige werktijd betekent overigens niet dat ook het volledige loon moet
worden betaald. HvJ EG 11 januari 2007, nr. C-437/05, JAR 2008, 92 (Vorel/Ceský Krumlov). Zie
uitgebreider over het arrest: Braam 2008, p. 8 en 9.

87 HvJ EG 3 september 2003, nr. C-151/02, JAR 2003, 226 (Jaeger). Zie voor een uitvoerige beschrijving
van de geschiedenis van de Richtlijn en de ontwikkelingen met betrekking tot Jaeger en de
daaropvolgende arresten: Boonstra 2004. p. 95-110 en Nowak 2008, p. 447-471.

88 HvJ EG 3 oktober 2000, nr. C-303/98, JAR 2000, 251 (Simap). Bevestigd in: HvJ EG 1 december 2005,
nr. C- 14/04, JAR 2006, 18 (Dellas). Gevolgd in de Nederlandse rechtspraak: Ktr. Nijmegen 9 juni
2005, JAR 2005, 164, Rb. Arnhem (Voorzieningenrechter) 9 september 2005, JAR 2005, 230,
Ktr. Nijmegen 2 oktober 2006, JAR 2006, 254, Ktr. Rotterdam 13 november 2006, JAR 2006, 293.

89 Voorstel voor een Richtlijn van het Europese Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijn
2003/88/EG betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd, COM(2004)607
def. Voor een uitgebreide beschrijving van de onderhandelingen: Nowak 2008, p. 460 e.v. Primaire
doelstelling bij een eventuele nieuwe Arbeidstijdenrichtlijn zou volgens de Commissie in 2010 de
bescherming van de veiligheid en gezondheid moeten blijven. Gezien bovengenoemde ontwik-
kelingen moeten volgens de Commissie ook andere doelstellingen worden overwogen. Arbeids-
tijdenflexibiliteit vanwege het verbeteren van het concurrentievermogen lijkt een tweede
doelstelling. Daarnaast wordt net als in Richtlijn 2003/88/EG en zijn voorganger gewezen op de
concurrentiepositie van het MKB: laatste voorwaarde voor een nieuwe gewijzigde richtlijn betreft
het vermijden van onnodige administratieve lasten te creëren voor het bedrijfsleven, met name
het MKB, en verbetering van de balans tussen het werk en het privéleven een derde doel. COM
(2010)106 def., p. 6-7.
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bekend onder de naam van individuele ‘opt out’. De opt out brengt ontegenzeggelijk
voordelen voor de werkgever met zich. Hij kan hiermee grote pieken opvangen
bijvoorbeeld en op pragmatische wijze discussies over het al dan niet naleven van
strengere normen voor de arbeidstijd voorkomen. Toch kleven ook nadelen aan de opt
out. Bij gebruikmaking van een dergelijke lange arbeidstijd is een latere terugval in
productiviteit te verwachten. Vanuit het algemeen belang is nog op te merken dat met
de wettelijke mogelijkheid van opt out wordt toegelaten dat zowel werkgevers als
vakbonden de lastigere onderhandelingen over efficiënt werken vermijden.90

Andersom: zonder geheel dwingendewetgeving ten aanzien vanmaximale arbeidstijd
staan de vakbonden tegenover hun leden die belang hebben bij meer inkomen zwak
indien zemet eenwerkgever vermindering van arbeidstijdenmaximawillen afspreken.

De opt out is vanuit de optiek van de bescherming van de gezondheid en veiligheid
van dewerknemer onwenselijk te noemen. De enige begrenzing van de opt out van de
maximale duur van de werkweek is volgens de Richtlijn gelegen in het feit dat bij
gebruikmaking daarvan, de lidstaat de algemene principes van de bescherming van
de veiligheid en gezondheid vanwerkers in acht dient te nemen (art. 22 eerste volzin
Richtlijn 2003/88/EC). Dat geen ‘harde’ bovengrens voor de opt out is gegeven in de
Europese normen, maar slechts wordt verwezen naar het respecteren van algemene
beginselen, is volgens critici een probleem. De mogelijkheid tot opt out verleidt
Lidstaten arbeidstijden toe te staan die niet voldoen aan de grondrechtelijke normvan
redelijke arbeidstijd. Murray nuanceert deze grondrechtelijke kritiek omdat ook de
IAO- Conventies bovenop de arbeidstijd van 8 tot 10 uur per dag overwerk toelaten.
Dat kan ook worden gezien als een individuele mogelijkheid tot verlenging van de
werkdag en werkweek. Zowel de IAO als de Arbeidstijdenrichtlijn laten de werkgever
wel ‘betalen’ indien hij van deze flexibiliteit gebruik wil maken. De IAO schrijft voor
dat overwerk met 25% extra loon dient te worden betaald.91 De Arbeidstijdenrichtlijn
verhoogt de kosten van de werkgever indirect door het administratieve voorschrift
van schriftelijke individuele instemming.92 Er zijn derhalve diverse manieren om een
rem te zetten op flexibilisering van de arbeidstijd.

Naar aanleiding van de Europese arresten is het Arbeidstijdenbesluit in 2006 op het
punt van de aanwezigheidsdiensten aangepast. Hierbij is meer flexibiliteit ingebouwd
door gebruik te maken van de Europese mogelijkheid tot individuele opt out van de
maximale arbeidstijd per week en door de normen voor de compenserende rust te
flexibiliseren.93 Van de 40 onderzochte cao’s maken de Cao verpleging en verzorging
en de Cao gehandicaptenzorg gebruik van de opt out bij de aanwezigheidsdiensten.
Voor Nederland geldt dus dat de lange werkweek (van maximaal 60 uur) alleen is
toegestaan bij aanwezigheidsdiensten, waarvan een groot deel slapend of rustend zal
worden doorgebracht. Deze tijd zal vermoedelijk in het kader van de grondrechten in

90 Barnard, Deakin & Hobbs 2003.
91 Bijvoorbeeld: art. 7 lid 4 IAO Conventie nr. 30, 1930.
92 Murray 2001, p. 195.
93 Besluit van 22 november 2005 tot wijziging van het Arbeidstijdenbesluit in verbandmet een arrest

van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen betreffende aanwezigheidsdiensten,
Stb. 2005, 605.
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de internationale verdragen niet volledig als arbeidstijd worden aangemerkt.
De Nederlandse opt out bij aanwezigheidsdiensten vormt dus geen grondrechtelijk
probleem.

5.5.2.3 Ruimere zondagsarbeid

Zondagsarbeid wordt vanaf de Arbeidstijdenwet 1996 ook anders geregeld. Onder de
Arbeidswet 1919 gold dat er niet op zondag gewerkt werd, tenzij van een uitzonde-
ring sprake was. Deze uitzonderingen werden geregeld bij AMvB en bij vergunning.
Voor de zogenaamde restgroepen gold al dat er iedere zondag gewerkt mocht
worden. Met de Arbeidstijdenwet 1996 wordt op het punt van de zondagsarbeid
versoepeld. Tevens is van deregulering sprake omdat het vergunningsvereiste voor
zondagsarbeid wordt afgeschaft. De Arbeidstijdenwet 2007 brengt hierin geen
verandering.

Artikel 5:6 ATW luidt nu dat geen zondagsarbeid wordt verricht tenzij 1) dit uit de
aard van de arbeid voortvloeit en 2) het tegendeel is bedongen. Het eerste criterium is
erg ruim te noemen. Immers als wordt gewerkt op zondag dan vloeit dat doorgaans
voort uit de aard van de arbeid. De werkgever heeft gelet op de tweede voorwaarde
tenminste eenmaal de toestemming van dewerknemer nodig voor de zondagsarbeid.
Indien de bedrijfsomstandigheden dit nodig maken, kan van het vorige voorschrift
worden afgeweken door de werkgever. Hij moet dan overeenstemming bereiken met
het medezeggenschapsorgaan of bij gebreke daaraan met de belanghebbende werk-
nemers. Voorts geldt ter bescherming van de werknemer dat hij 13 zondagen per jaar
verplicht dient vrij te zijn (art. 5:6 lid 3 ATW en art. 5.10:2 lid 2 sub d Arbeidstijden-
besluit). Hiervan kan bij collectieve regeling worden afgeweken (art. 5:6 lid 3 ATW).94

Telkens wanneer van de hoofdregel voor de zondagsarbeid wordt afgeweken, behoeft
de werkgever voor het daadwerkelijk laten verrichten van de zondagsarbeid de
instemming van de werknemer. Wanneer bij collectieve regeling wordt afgeweken,
is die instemming vereist wanneer de werknemer op 40 of meer zondagen per jaar
arbeid verricht (art. 5:6 lid 4 laatste alinea ATW).95

De positie van de werknemer ten aanzien van de zondagsarbeid wordt wettelijk
verder versterkt door tevens te bepalen dat hij niet magworden ontslagenwegens het
weigeren op zondag te werken (art. 7:670 lid 9 BW). De Nederlandse wet geeft voorts
een voorziening voor andere traditionele of religieuze rustdagen dan de zondag.
De bepalingen over zondagsarbeid vinden overeenkomstige toepassing voor werk-
nemers die dewekelijkse rustdag wegens hun godsdienstige of levensbeschouwelijke
opvattingen op een andere dag dan de zondag vieren, mits die werknemers
een daartoe strekkend schriftelijk verzoek tot de werkgever hebben gericht
(art. 5:1 Arbeidstijdenwet).

94 De collectieve regeling dient op haar beurt weer aan te sluiten bij de systematiek van ofwel lid 1
ofwel lid 2.

95 Amendement van Van der Vlies, Rambocus, Huizinga-Heringa, Van Gent en Stuurman,
Kamerstukken II 2006/07, 30 532, nr. 22.
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In krap de helft van de onderzochte cao’s wordt de zondagsarbeid geregeld.96 Eén cao
staat zondagsarbeid niet toe, twee cao’s bepalen dat er geen zondagsarbeid wordt
verricht tenzij dat onvermijdelijk is en vanuit het bedrijfsbelang noodzakelijk. Acht
cao’s kennen een regeling omtrent de zondagsarbeid conform de wet en één cao
bepaalt dat van zondagsarbeid gebruik wordt gemaakt. Vijf cao’s bepalen dat een
bepaalde verplichting tot het verrichten van zondagsarbeid bestaat. Daarbij zijn
voorwaarden opgenomen: een cao stelt dat zondagsarbeid op vrijwillige basis
geschiedt en alleen in het geval van onderbezetting een verplichting bestaat, een
andere cao stelt dat geen verplichting bestaat meer dan zes zondagen per jaar te
werken, een derde cao bepaalt dat de verplichting bestaat indien de aard van de
arbeid dit noodzakelijk maakt, en de laatste cao regelt dat zondagsarbeid verplicht is
in volcontinue diensten. Drie cao’s zonderen gewetensbezwaarden uit van zondags-
arbeid. In het geval van zondagsarbeid kennen de cao’s aan dewerknemers doorgaans
meer vrije zondagen toe dan het wettelijke minimum.

De vraag is of met de verruiming van de mogelijkheden tot zondagsarbeid enerzijds
en het individuele instemmingsvereiste anderzijds, de zondagsarbeid in het licht van
het grondrecht op de traditionele rustdag afdoende is geregeld. Volgens het ESH dient
de wekelijkse rusttijd te worden gewaarborgd die zoveel mogelijk samenvalt met de
dag die volgens traditie of gewoonte in het betrokken land of in de betrokken streek
als rustdag wordt erkend (art. 2 lid 5 ESH).97 Voor de overgrote groep werknemers
dient deze bescherming te gelden. Volgens uitleg van het Comité van Experts kan
hiervan voor maximaal 20% van de werknemers worden afgeweken. Zondag en Fluit
wijzen erop dat in de jaren negentig volgens sommige statistieken al door net meer
dan 20 % van de werknemers zondagsarbeid wordt verricht.98 Volgens de uitleg van
art. 2 lid 7 ESH door het Comité van Experts geldt de eis dat werk op zondag
toelaatbaar is wanneer de aard van de onderneming of specifieke kernmerken van
de branche daartoe nopen. Het toelaten van zondagsarbeid op die gronden dient altijd
te worden beargumenteerd.99 De ruime wettelijke normen voor de zondagsarbeid

96 Vergelijk met de uitkomsten van de evaluatie uit 2001: Een zondagsbepaling houdt in dat een
recht wordt gegeven op een minimum aantal vrije zondagen per 13 weken of per jaar. 9% van de
cao’s kent een zondagsbepaling op of onder de standaardnorm, nog eens 15% van de cao-
bepalingen valt tussen de standaardnorm en op of onder de overlegnormen. Voorts heeft de helft
van de cao’s een bepaling opgenomen dat het verboden is op zondag te werken. Pott, Feenstra,
Junger, Klaassen & Wiggers 2004, p. V, 27.

97 De IAO-verdragen nrs. 14, geratificeerd in 1965, en 106, geratificeerd in 2001, over minimale rust in
de industrie en handel en kantoren gelden voor Nederland geven een zwakkere bescherming
tegen arbeid op de traditionele rustdag. Van strijd met deze verdragsbepalingen is geen sprake. Er
bestaat volgens die verdragen een recht op minimale rust van 24 uur per 7 dagen. ‘Waar mogelijk’
wordt hierin de traditionele rustdag opgenomen, waarbij rekening wordt gehouden met de
rustdag van religieuze minderheden (art. 6 IAO-Verdrag nr. 106 voor de handel en kantoren).
Ook voor deze grondrechten geldt dat in het Verdrag zelf beperkingen of uitzonderingen
zijn opgenomen die hebben te maken met economische omstandigheden zoals de aard van de
arbeid of de dienst van de onderneming en bijzondere drukte. In die gevallen bestaat enkel recht
op een equivalente rustperiode (art. 6 en 7 IAO-verdrag nr. 106 voor de handel en kantoren).

98 Fluit & Zondag 2000, p. 426.
99 Śwaiątkowski 2007, p. 81 en Conclusions XIV-2, p. 239 (The Netherlands)
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voldoen niet hieraan. Dat de individuele werknemer mogelijkerwijs instemt, doet
daaraan niet af.

Voorts is een grondrechtelijke vraag of met de huidige regeling van de zondags-
arbeid het grondrecht op gelijke behandeling op grond van religie voldoende is
gewaarborgd. Zondag en Fluit stellen ook hierbij terecht vraagtekens.100 Indien een
conflict bestaat over deweigering van zondagsarbeid op religieuze gronden, dient van
het recht op weigering van de zondagsarbeid te worden uitgegaan. Publiekrechtelijk
bestaat dit recht ook, maar de privaatrechtelijke inkleuring ervan kan anders uitpak-
ken. Ik kom terug op het onderwerp van het vereiste van individuele instemming en
weigering op religieuze gronden in het laatste hoofdstuk van dit deel.

5.5.3 Arbeidstijdenbesluit: noodzakelijkheid en grens EU equivalente rust of
passende bescherming

5.5.3.1 Gebruik ruimte Arbeidstijdenbesluit en eis noodzakelijkheid

Vanaf 1996 staat het Arbeidstijdenbesluit voor achttien bepaalde werkzaamheden of
branches ruimere normen dan de wet voorschrijft toe. Het betreft hierbij sectoren
waarvoor eerder vergunningen werden afgegeven.101 Deze sectoren worden in 1997
uitgebreid.102 In 1998 komt voor het vervoer afzonderlijk een nieuw Arbeidstijden-
besluit tot stand (Arbeidstijdenbesluit vervoer). Hierin worden normen gegeven voor
het wegvervoer, de luchtvaart, binnenvaart, zeevaart en loodsen. Deze normen
vormen de implementatie van afzonderlijke Europese Verordeningen en Richtlijnen
en twee IAO-Conventies voor deze sectoren.103 Voorts worden in 2001 voor de

100 Fluit & Zondag 2000, p. 423.
101 Het betreft: baggerwerkzaamheden, beveiliging, brandweer, brood- en banketbakkerij, dagblad-

bedrijf, defensie, de nieuwe sector distributie- en overslag, horecabedrijf, inlichtingen- en veilig-
heidsdiensten, inwonend huishoudelijk personeel, jeugdhulpverlening, justitiële inrichtingen,
landbouw, mijnbouwinstallaties, mobiele kranen, podiumkunsten, publieke infrastructuur en
schoonmaakbedrijf. In 1997 worden normen voor verplegings- en verzorgingsinrichtingen en
genees- en verloskundigen in het Arbeidstijdenbesluit opgenomen. Deze waren vanaf 1993
geregeld in het Werktijdenbesluit voor verplegings- en verzorgingsinrichtingen (WBVV) en op
het Werktijdenbesluit voor geneeskundigen en verloskundigen (WBGV) (Stb. 1997, 228). De
maximale arbeidsduur per week van 52 uur voor artsen in opleiding (eveneens op verzoek van
de sociale partners) geldt vooralsnog tot augustus 2011.

102 Deze sectoren betreffen: vrijwillige politie, audio-visuele producties, duikwerkzaamheden, uit-
vaartverzorging, tentoonstellingsbouw, kraamzorg, maatschappelijke opvang. Wijziging van
13 oktober 1997, Stb. 1997, 487.

103 Besluit van 17 november 1998 houdendewijziging van het Arbeidstijdenbesluit vervoer in verband
met de toevoeging van de hoofdstukken betreffendewegvervoer, luchtvaart, binnenvaart, zeevaart
en loodsen, Stb. 1998, 645. Het gaat om de volgende Europese regelgeving: Vo. (EEG) nr. 3820/85
van 20 december 1985 tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het
wegvervoer (PbEG L 370), Vo. (EEG) nr. 3821/85 van 20 december 1985 betreffende de invoering
van een controle-apparaat bij het wegvervoer (PbEG L 370) en Richtlijn nr. 94/33/EG van 22 juni
1994 betreffende de bescherming van jongeren op het werk (PbEG L 216), IAO Verdrag betreffende
de normen voor zeevarenden inzake opleiding, diplomering en wachtdienst, van 7 juli 1978 (Trb.
1981, 144), IAO Verdrag betreffende de werktijden van zeevarenden en de bemanning van schepen
van 22 oktober 1996 (Trb. 1997, 219).
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sectoren bakkerijen, mijnbouw (opnieuw in 2005104), verpleging en ambulancezorg
de normen op enkele punten aangepast aan de knelpunten die in de verschillende
sectoren zijn gesignaleerd. Ook dit betekent op enkele punten, bijvoorbeeld de
consignatie- en aanwezigheidsdiensten, een verruiming van de normen.105 Een
nieuwe uitzondering in het Arbeidstijdenbesluit die na de wetswijziging van 2007
ten slotte nog is toegevoegd is de uitzondering voor personenchauffeurs, zoals voor
de chauffeurs van bewindslieden.106

De Arbeidstijdenwet, die ‘onderwerpsgewijs’ is georganiseeerd, wordt in het Arbeids-
tijdenbesluit en het Arbeidstijdenbesluit vervoer dus met sectorale normen aange-
vuld.107 De bijzondere sectorale kenmerken zijn de reden voor afwijkende normen in
het Arbeidstijdenbesluit.108 Voor sommige sectoren geldt dat daar waar voorheen de
vergunningen waren gebaseerd op de collectieve afspraken in de sector, thans
afwijking volgens het Arbeidstijdenbesluit slechts mogelijk wordt op basis van de
zogenaamde collectieve regeling (bijvoorbeeld art. 5.5:2 Arbeidstijdenbesluit).
Een beoordeling van de mate van versoepeling van de materiële normen in het
Arbeidstijdenbesluit voor de verschillende sectoren is op basis van de gegeven
toelichting en vanwege de fragmentarische normering onder de Arbeidswet 1919
lastig te geven. Het lijkt erop dat het niveau van bescherming onder de Arbeidswet
1919 grosso modo is gehandhaafd, maar voor een enkele sector op een bepaald punt
de normen zijn verruimd.109

In vergelijking met de Arbeidstijdenwet valt op dat terwijl de wet nauwelijks
voorwaarden stelt aan de gebruikmaking van de verruimde normen, dit voor het
gebruik van de normen uit het Arbeidstijdenbesluit vaak wel het geval is. De
meestvoorkomende voorwaarde is dat afwijking alleen bij collectieve regeling moge-
lijk is. De norm in het Arbeidstijdenbesluit is daarmee dan van 5/8e dwingend recht.
De andere voorwaarden zien op het voldoen aan eisen van noodzakelijkheid of zijn

104 Besluit van 7 juni 2005 tot wijziging van het Arbeidstijdenbesluit, Stb. 2005, 306.
105 Besluit van 23 maart 2001 tot wijziging van het Arbeidstijdenbesluit (consignatie, ambulances en

duikers), Stb. 2001, 169 en bijgevoegde nota van toelichting.
106 Besluit van 17 juni 2009 houdende wijziging van het Arbeidstijdenbesluit in verband met

personenchauffeurs, Stb. 2009, 279. Na een intern onderzoek bij de Rijksdienst (bij onder meer
de bewindsliedenchauffers!) bleek dat verruiming van de normen gewenst was. Door de wijziging
worden werktijden mogelijk volgens het rooster week op/ week af. Gebruikmaking van de
uitzondering in het Arbeidstijdenbesluit is wederom alleen bij collectieve regeling mogelijk.
Besluit van 3 juli 2009 houdende wijziging van het Arbeidstijdenbesluit in verband met een
aanpassing van de mijnbouw- en artsenparagraaf, Stb. 2009, 325.

107 De stelling van de regering bij de Arbeidstijdenwet 1996 dat vanuit het oogpunt van de gelijke
behandeling meer gelijke normen dienden te worden ingevoerd, geldt kennelijk niet voor het
Arbeidstijdenbesluit.

108 Nota van toelichting op het Arbeidstijdenbesluit, Stb. 1995, 599.
109 Een voorbeeld is de normen voor nachtwerk in het bakkersbedrijf, waarvoor alle bakkersbedrijven

de ruime normen voor nachtwerk uit het Werktijdenbesluit Fabrieken en werkplaatsen 1936 zijn
komen te gelden (art. 5.4:3 Arbeidstijdenbesluit).
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daarvan een zwakkere afgeleide. De voorwaarden verschillen onderling.110 Het is niet
duidelijk waarom bij de ene norm bepaalde voorwaarden voor gebruikmaking van de
flexibelere norm worden gesteld en bij een andere geen of andere voorwaarden. De
vele verschillende voorwaarden hinderen mogelijk de effectiviteit van de wet. Om
te garanderen dat bij gebruikmaking van de ruimere norm daadwerkelijk aan de
voorwaarde wordt voldaan en de bescherming gebaseerd op noodzakelijkheid wordt
gerealiseerd, verdient het de voorkeur dat de wetgever enige nadere ordening
aanbrengt in de voorwaarden. Naast de voorwaarde van de collectieve regeling
zouden bijvoorbeeld kunnen worden aangehouden:
– indien onvoorziene omstandigheden dat noodzakelijk maken;
– indien de aard van de arbeid of bedrijfsomstandigheden dat objectief

rechtvaardigen;
– omschrijving van de concrete activiteit die mag leiden tot toepassing ruimere

normen.

5.5.3.2 Ruimte Arbeidstijdenbesluit en EU equivalente rust of passende bescherming

Hierboven is geconstateerd dat in het Arbeidstijdenbesluit voor uiteenlopende
situaties ruimere normen zijn gegeven, soms zoals gezegd onder de voorwaarde
van een collectieve regeling of onder de eis van noodzakelijkheid. De uitzonde-
ringen en afwijkingen in het Arbeidstijdenbesluit passen binnen de normen van de
Richtlijn 2003/88/EG die immers ruime uitzonderingen en afwijkingen van de
kernbepalingen uit de Richtlijn bij wet of cao of andere overeenkomst tussen
werkgevers en werknemers toestaat (art. 17 Richtlijn 2003/88/EG).

In de Europese Richtlijn is met betrekking tot normen die afwijken van de hoofd-
bepalingen van de Richtlijn 2003/88/EG echter een aanvullende voorwaarde te
vinden. Voor de afwijkingen van de hoofdnormen uit de Richtlijn 2003/88/EG geldt
volgens artikel 17 lid 2 van de Arbeidstijdenrichtlijn namelijk dat de werknemer recht

110 De volgende voorwaarden, in oplopende gradatie, komen voor in het Arbeidstijdenbesluit:
– aard van de arbeid brengt met zich (bijvoorbeeld: art. 4.2:1 ATB met betrekking tot (nacht-)

arbeid op feestdagen);
– onvoorziene omstandigheden brengen met zich (art. 4.9:1 lid 1 sub a ATB over de referen-

tieperiode bij nachtarbeid);
– door het nemen van andere maatregelen redelijkerwijs niet te voorkomen (deze voorwaarde

komt veel voor en ook in combinatie met andere voorwaarden. Bijvoorbeeld in art. 4.6:1,
art. 4.6:2 ATB en art. 4.9:1 lid 1 sub a ATB (referentieperiode);

– incidentele en onvoorziene omstandigheden waardoor nodig is dat (art. 5.3:4 lid 3 ATB over
aanwezigheidsdiensten bij de brandweer);

– aard van de arbeid maakt noodzakelijk (bijvoorbeeld: art. 4.8:1 ATB over de aanwezigheids-
dienst.);

– aard van de arbeid of de bedrijfsomstandigheden maken noodzakelijk (art. 5.14:4a lid 2 ATB.);
– arbeid duldt geen uitstel en een goede voortgang van de werkzaamheden maakt noodzakelijk

(art. 4.3:1 ATB bij de zogenaamde noodzakelijke arbeid. Goede voortgang van de werkzaam-
heden maakt noodzakelijk ook in: art. 4.4:1 ATB over de verlenging van de nachtdienst);

– aard van de arbeid maakt (pauze) onmogelijk (art. 4.6:1 ATB);
– in uitzonderlijke gevallen indien de aard van de arbeid of bedrijfsomstandigheden dat

objectief rechtvaardigen (art. 4.8:1 lid 4 ATB);
– omschrijving concrete activiteit die mag leiden tot toepassing ruimere normen (art. 5.14:

2 lid 4 ATB over de arbeidstijd in de mijnbouw).
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houdt op equivalente rustperiodes, of wanneer dit in uitzonderlijke gevallen vanwege
objectieve redenen niet mogelijk is, op passende bescherming. Het is niet altijd
duidelijk of die EU-bepaling in de Nederlandse wet- en regelgeving wordt gerespec-
teerd. De inhoud van deze vangnetnorm is nog niet uitgekristalliseerd in de recht-
spraak. Het volgende is er wel over bekend. Het Hof van Justitie oordeelt in de zaak
Isère111 dat de enkele bepaling dat bepaald vakantiewerk slechts gedurende tachtig
dagen mag worden verricht, niet voldoet aan de eis van passende bescherming. Het
Hof oordeelt: ‘Volgens de rechtspraak van het Hof moeten de “gelijkwaardige compen-
serende rusttijden” in de zin van artikel 17, lid 2, van richtlijn 2003/88, om te voldoen aan
deze eisen en aan het doel van die richtlijn zoals dat in punt 37 van het onderhavige arrest
is gepreciseerd, worden gekenmerkt door het feit dat gedurende die perioden op de
werknemer jegens zijn werkgever geen enkele verplichting rust die hem kan belemmeren
om zich vrijelijk en ononderbroken met zijn eigen zaken bezig te houden, zodat de
gevolgen van de arbeid voor de veiligheid en de gezondheid van belanghebbende worden
geneutraliseerd. Dergelijke rusttijden moeten dan ook onmiddellijk volgen op de arbeids-
tijd die zij geacht worden te compenseren, zodat wordt voorkomen dat de werknemer
vermoeid of overwerkt raakt vanwege de herhaling van aangesloten werktijden (zie arrest
Jaeger, reeds aangehaald, punt 94). Ter verzekering van een doeltreffende bescherming
van de gezondheid van de werknemer moet dus in de regel worden voorzien in een
regelmatige afwisseling van arbeidstijd en rusttijd. (...) Deze (rust-, toevoeging CR) uren
moeten niet alleen aaneengesloten zijn maar tevens onmiddellijk op de arbeidstijd volgen,
zodat de belanghebbende zich kan ontspannen en kan bekomen van de inspanningen van
het werk.’ Voorts merkt het Hof op dat alleen in volstrekt uitzonderlijke omstandig-
heden volgens artikel 17 ‘andere passende bescherming’ mag worden verleend,
namelijk wanneer het op objectieve gronden niet mogelijk is gelijkwaardige com-
penserende rusttijden te bieden. Nu over bijvoorbeeld de personeelsplanning geen
informatie bestaat, staat het volgens het Hof niet vast dat het op objectieve gronden
niet mogelijk is de regelmatige afwisseling van arbeidstijd en rusttijd zoals voorge-
schreven door de Richtlijn te bieden. De mogelijkheid andere passende bescherming
te bieden wordt door het Hof restrictief uitgelegd. De Richtlijn staat alleen in
uitzonderlijke gevallen en om objectieve redenen andere passende bescherming
toe. Vanuit het oogpunt van correcte implementatie en naleving van de EU-wetgeving
zou de Arbeidstijdenwet dienen te worden aangevuld met een bepaling die bij
afwijkingen van de wettelijke hoofdbepalingen werknemers recht geeft op nader
bepaalde equivalente rust of, wanneer dit in uitzonderlijke gevallen vanwege objec-
tieve redenen niet mogelijk is, op bepaalde passende bescherming.

5.6 Decentralisatie naar cao-partijen en medezeggenschap en toets aan
EU-recht

5.6.1 Rol van de cao

Hierboven is gebleken dat de cao een belangrijke aanvullende rechtsbron is voor de
regulering van de arbeidstijden. De cao’s matigen het effect van de verruiming van de

111 HvJEU 14 oktober 2010, C-428/09 (Union syndicale Solidaires Isère / Premier ministre e.a.).
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arbeidstijdenwet- en regelgeving. Bekend is dat werkgevers bij de cao-onderhande-
lingen terughoudend zijn in het doen van voorstellen tot verruiming van de arbeids-
tijd in cao-bepalingen. Daarbij speelt een rol dat werkgevers weten dat daarvoormoet
worden betaald, en bovendien vinden werkgevers in sommige gevallen dat ruimere
normen risico’s voor uitval of fouten opleveren, welke ook voor hen kosten met zich
brengen.112 Bekend is ook dat vakbonden optreden als poortwachter voor het toestaan
van (meer) flexibele arbeidstijden in de cao. Wanneer werkgevers met het oog op
concrete knelpunten voorstellen doen om de cao-bepalingen ten aanzien van de
arbeidstijd te verruimen of op andere wijze aan te passen aan hun behoeften,
reageren vakbonden doorgaans defensief op de voorstellen van werkgevers tot
flexibilisering van de arbeidstijden. Vakbonden beroepen zich daarbij op de ‘verwor-
ven rechten’ die zijn vastgelegd in de oude cao-bepalingen en op de veiligheid,
gezondheid en het welzijn van werknemers. Daarbij vertonen de vakbonden strate-
gisch gedrag: daar waar de wettelijke normen zijn verruimd, beroepen zij zich op
de geldende cao-bepalingen, en daar waar dewettelijke normenmet invoering van de
ATW strikter zijn geworden, nemen zij die normen als uitgangspunt voor de onder-
handelingen.113 Zij onderhandelen dus zowel in de schaduw van de wet, als tegen de
achtergrond van de eerder overeengekomen cao-bepalingen. Een enkele keer zijn
vakbonden bang voor precedentwerking wanneer zij instemmen met flexibilisering
van de arbeidstijd richting andere cao-onderhandelingen en stemmen om die reden
niet in met voorstellen van de werkgever daartoe.114 In 2011 geven de vakbonden aan
in sectorenwaarin veel (buitenlandse) flexwerknemers werken minder sterk te staan.
Wanneer zij striktere arbeidstijdennormen eisen, krijgen minder werknemers een
vast contract.115

Indien de cao-partijen afspreken de arbeidstijdenbepalingen te versoepelen, hetgeen
gebeurt in sectorenwaarin een grote behoefte aan flexibiliteit bestaat en daarvoor ook
door de vakbonden erkende ‘zwaarwegende bedrijfsbelangen’ bestaan116, dan vragen
vakbonden daarvoor doorgaans compensatie.117 Die compensatie kan financiële
compensatie betreffen en / of andere arbeidsvoorwaarden of een pakket van arbeids-
voorwaarden zoals de eerder vermelde arbeidsduurverkorting. Soms zijn vakbonden
vanwege de economische situatie of vanwege dreiging van werkgevers ‘uit de cao te
stappen’ niet in staat compensatie te vragen.118 Wanneer vakbonden voorstellen
weigeren, hoeven ze zelf daar meestal niet voor te ‘betalen’.119 Geconcludeerd kan

112 Mevissen, Knegt & Zwinkels e.a. 2001, p. 66-70. De hier weergegeven uitkomsten worden op
hoofdlijnen bevestigd door recenter onderzoek. Kruis, Van Rij & Saalbrink 2011, p. 19-42.

113 Mevissen, Knegt & Zwinkels e.a. 2001, p. 67-68.
114 Mevissen, Knegt & Zwinkels e.a. 2001, p. 74.
115 Kruis, Van Rij & Saalbrink 2011, p. 23.
116 Die flexibiliteit kan te maken hebben met eisen die aan het productieproces worden gesteld

door de aard van de producten of de eisen van klanten (snelle productie tot verse producten
bijvoorbeeld) of (repeterende) fluctuaties aan de vraagzijde, Mevissen, Knegt & Zwinkels e.a. 2001,
p. 69-70.

117 Mevissen, Knegt & Zwinkels e.a. 2001, p. 70-71.
118 Mevissen, Knegt & Zwinkels e.a. 2001, p. 71.
119 Mevissen, Knegt & Zwinkels e.a. 2001, p. 72.
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worden dat vakbonden zich opstellen als bewaker van de noodzakelijkheid
en proportionaliteit van de door de werkgever(svereniging) gevraagde arbeidstijden-
flexibiliteit in de cao-onderhandelingen. Hun onderhandelingspositie met betrekking
tot de arbeidstijd staan zij, in weerwil van de beeldvorming, nauwelijks af aan de OR.
Van substantiële decentralisatie van rechten, die de OR niet reeds op grond van de
WOR heeft, is geen sprake.120

5.6.2 Toets afwijkingsmogelijkheden bij collectieve regeling

De Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit staan vanaf 1996 de cao-partijen en
medezeggenschapsorganen toe op bepaalde punten van de wet of het besluit af te
wijken. Dit is toegestaan via de zogenoemde collectieve regeling. De collectieve
regeling houdt volgens art. 1:3 Arbeidstijdenwet in:
1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder collectieve

regeling:
a. een collectieve arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de

collectieve arbeidsovereenkomst;
b. een rechtspositieregeling van werknemers in dienst van de overheid alsmede een

overeenkomstige rechtspositieregeling van werknemers, werkzaam in instellin-
gen van bijzonder onderwijs of wetenschappelijk onderzoek;

c. een verordening als bedoeld in de artikelen 16, derde lid, 86, derde lid, en 93,
tweede lid, onder d, van de Wet op de bedrijfsorganisatie.

2. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt mede verstaan onder
collectieve regeling:
a. een besluit als bedoeld in artikel 2 van de Wet op het algemeen verbindend en het

onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten
waarbij bepalingen van een collectieve arbeidsovereenkomst algemeen verbin-
dend zijn verklaard;

b. een regeling als bedoeld in de artikelen 5 en 6 van de Wet op de loonvorming.’

Het belangrijkste middel waarmee decentrale regulering gestalte krijgt: de (ge-avv’de)
cao, valt dus onder het begrip collectieve regeling. Parlementaire discussie heeft
bestaan over de vraag of onder de collectieve regeling ook moet worden verstaan
een regeling met de OR.121 De wet biedt uiteindelijk behalve aan cao-partijen, toch ook
aan de werkgever met de OR de mogelijkheid tot het overeenkomen van een collec-
tieve regeling.122 Dit geschiedt door een regeling waaromtrent de werkgever

120 Uit het cao-onderzoek blijkt dat weliswaar 19 van de 40 cao’s bevoegdheden aan de OR toekennen,
maar het gaat hier voor het merendeel om bevoegdheden waarvoor reeds een instemmingsrecht
of (algemener) recht op overleg of informatie bestaat.

121 Binnen de STAR zijn de werkgeversleden daar voorstander van, terwijl de werknemersleden zich
daartegen keren. STAR 1987, p. 10-12.

122 Kamerstukken II 1993/94, 23 646, nr. 3, p. 2 (MvT). Eenzelfde meningsverschil tussen de werk-
geversleden en werknemersleden doet zich binnen de SER voor.
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schriftelijk overeenstemming123 heeft bereikt met het medezeggenschapsorgaan met
de collectieve regeling gelijk te stellen (art. 1:4 lid 1 Arbeidstijdenwet). Onder het
medezeggenschapsorgaan wordt verstaan de ondernemingsraad en de personeels-
vertegenwoordiging (art. 1:6 sub a en b Arbeidstijdenwet).124 De cao en de regelingmet
het medezeggenschapsorgaan kunnen naast elkaar bestaan, maar bij strijdigheid geldt
het primaat van de cao (art. 1:4 lid 2 Arbeidstijdenwet).125 In de eerste paragraaf
besprak ik reeds de kritiek die bestaat op de rol van de medezeggenschap. De OR zal
niet altijd tot onderhandeling in staat zijn. Hoe dat ook zij, de collectieve regeling, en
daarmee gelijkgestelde ondernemingsregelingen, schept thans de mogelijkheid dat
voor bepaalde (deel-) onderwerpen van de wet mag worden afgeweken of ruimere
normen conform het Arbeidstijdenbesluit mogen worden gehanteerd.126

De systematiek van concrete normstelling en afwijkingsmogelijkheden bij collectieve
regeling past binnen het kader van de Europese Richtlijn 2003/88/EG, die ruimte biedt
voor implementatie door middel van wetgeving, maar ook door middel van decen-
trale normstelling in collectieve overeenkomsten of bedrijfsakkoorden (art. 17 en 18
Richtlijn 2003/88/EG). Deze kunnen op nationaal, regionaal of ander passend niveau

123 Kritiek op de ontwikkeling de collectieve vertegenwoordiging een grotere rol toe te bedelen bij de
vaststelling van de normen voor de arbeidstijd, is dat niet nader naar de uitwerking daarvan via het
cao- en medezeggenschapsrecht is gekeken door de wetgever. Zie voor soortgelijke kritiek over de
rol van de collectieve vertegenwoordiging in de Europese Richtlijn: Gray 1998, p. 344. Positiever
hierover gestemd is: Bercusson 2009. Wanneer een overeenkomst met het medezeggenschaps-
orgaan tot stand komt, dient volgens de regering schriftelijk te worden vastgelegd. Kamerstukken II
1993/94, 23 646, nr. 3, p. 46 (MvT). Nu het omwerkgeversbeleid gaat, ligt dit ook voor de hand. Die
afspraken of overeenkomst hebben volgens de regering een ander karakter dan de cao of civiele
overeenkomsten, met bijbehorende looptijden en opzeggingsbepalingen. ‘Die schriftelijke vast-
legging is een momentopname (....). In een dergelijk geval (van veranderde omstandigheden,
toevoeging CR) zullen werkgever en medezeggenschapsorgaan in goed overleg met elkaar tot een
andere collectieve regeling moeten komen.’ De regering verwijst hiernaar de procedure van
instemming van de OR voor een werktijdregeling (art. 27 lid 1 sub c WOR), kennelijk is de positie
van de OR soortgelijk bij het overeenkomen van de collectieve regeling. De wet bepaalt dat
de collectieve regeling geldt voor een periode van vijf jaar of zoveel eerder eindigt bij een
tussentijdse wijziging van die regeling (art. 1:5 lid 1 Arbeidstijdenwet). Wanneer geen medezeg-
genschapsorgaan in de onderneming aanwezig is, bespreekt de werkgever overigens direct met de
belanghebbende werknemers de voorgenomen vaststelling, wijziging of intrekking van de
arbeids- of rusttijden (art. 6:1 Arbeidstijdenwet).

124 Kamerstukken II 2005/06, 30 532, nr. 3, p. 3 (MvT).
125 In tegenstelling tot de Arbeidstijdenwet 1996 gaat de huidige wet er niet meer vanuit dat een cao-

bepaling over een onderwerp is vereist, om daarmee de mogelijkheid tot nadere regulering met
het medezeggenschapsorgaan ‘te openen’.

126 Dit betreft de volgende onderwerpen:
– arbeidstijd per week (art. 5:7 lid 4 ATW);
– referentieperiode arbeidstijd per week (art. 4.9:1 ATB);
– pauzeregeling (art. 5:4 lid 3 ATW en art. 4.6:1 lid 3, 4.6:2 lid 3 ATB);
– rusttijd voor handelsondernemingen en kantoren (art. 2.1:4 ATB);
– nachtarbeid (aantal opvolgende nachtdiensten: art. 5:8 lid 6 en 8 ATW, nachtarbeid in en

buiten het weekend: art. 4.7:1 lid 4 en 4.7:2 lid 4 ATB, referentieperiode nachtarbeid (art. 4.9:2
lid 3 ATB);

– aanwezigheidsdienst en opt out (art. 4.8:1 lid 2 en 4 ATB);- arbeid op zondag (art. 5:6 lid 4
ATW);

– mededeling van het arbeidspatroon (art. 4:2 lid 1 ATW);
– overige afwijkingsmogelijkheden voor sectoren en bepaalde functies in het

Arbeidstijdenbesluit.
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worden overeengekomen. Nu ‘bedrijfsakkoord’ niet is gedefinieerd in de Europese
wetgeving, stelt de Nederlandse wetgever dat daaronder ook een regeling in de
onderneming valt die tot stand is gekomen in overeenstemming met het medezeg-
genschapsorgaan.127 Bij de ruimte voor de collectieve regeling wordt doorgaans ook
een alternatieve grens voor die collectieve regeling gegeven. Dat is van belang omdat
de Richtlijn vereist dat afwijking in de cao of bij bedrijfsakkoord slechts is toegestaan
indien de betrokken werknemers gelijkwaardige compenserende rusttijden worden
geboden of, in uitzonderlijke gevallen waarin dat op objectieve gronden niet mogelijk
is, de betrokken werknemers een passende bescherming wordt geboden.

Zoals eerder besproken staat het ESH toe dat de daarin opgenomen normen via de
cao worden gerealiseerd. Nu hierbij niet wordt verwezen naar een regeling vastge-
steld met instemming van medezeggenschapsorganen, lijkt het ESH ervan uit te
gaan dat ofwel door de wet ofwel in de cao de bescherming van het ESH moet
worden gewaarborgd. Geheel open afwijkingsmogelijkheden bij collectieve regeling
zijn in dat opzicht dus risicovol. Alternatieve grenzen in het Arbeidstijdenbesluit
kunnen problemen hierbij voorkomen. De IAO Conventies laten eveneens ruimte om
de arbeidstijd bij cao te regelen. Hiervoor geldt dan hetzelfde als in het kader van het
ESH.

5.7 Naleving en handhaving

Hierboven is beschreven of de Arbeidstijdenwet- en regelgeving zelf aan de eis van
minimumbescherming voldoet. Dat blijkt niet altijd het geval te zijn. Hoe is het voorts
gesteld met de naleving van de wetgeving? Achteraf blijkt uit de wetsevaluatie in
2011 dat de verruiming van de normen voor veel werkgevers niet relevant is: zij
kunnen nog steeds goed uit de voeten met de bestaande normen.128 Toch blijken de
arbeidspatronen langzaam te wijzigen in de richting van meer flexibele patronen.129

Minder bedrijven dan voorheen hanteren de standaardwerktijd van ‘9 tot 5’
op maandag tot en met vrijdag. Met name sectoren en bedrijven die te maken hebben
met ofwel continue productie en/of sterke fluctuaties in de vraag maken van onregel-
matige arbeidstijden gebruik. Zij zoeken daarbij meteen ook de grenzen van de wet op
om die productie te kunnen leveren of vraag te kunnen opvangen.130 Overwerk wordt
verlangd in die ondernemingen waar de vraag bepalend is en het werk niet kan
wachten. De Arbeidstijdenwetgeving wordt dan soms overschreden. Een voorbeeld
hierbij is de zorg.131 Ook in de zakelijke dienstverlening wordt gemeld en door
werkgevers erkend dat door de wisselende vraag naar arbeid over de wettelijke
grenzen ‘heen wordt gewerkt’.132

127 Kamerstukken II 1993/94, 23 464, nr. 6, p. 37 (MvA).
128 Kruis, Van Rij & Saalbrink 2011, p. 94.
129 Kruis, Van Rij & Saalbrink 2011, p. 100.
130 Kruis, Van Rij & Saalbrink 2011, p. 96.
131 Kruis, Van Rij & Saalbrink 2011, p. 99.
132 Kruis, Van Rij & Saalbrink 2011, p. 78.
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Voorts zijn er meer bedrijven dan voorheen die werknemers laten werken buiten de
standaardwerkweek. Te denken is aan het werken op vroege of juist latere uren op de
dag, waarbij het normale dagvenster wordt opgerekt, en het werken op zondag.133 Het
werken aan de randen van de nacht, waarvoor het regime van de nachtarbeid niet
meer geldt, leidt volgens de vakbonden tot ongezonde situaties.134 Andere problemen
met de naleving van de wet- en regelgeving zijn de volgende. Ondanks de ruimere
wettelijke mogelijkheden is van bijvoorbeeld de beveiligingsbranche is bekend dat de
arbeidstijden van de werknemers in deze sector ‘nog steeds niet passen binnen het
voorgeschreven kader’.135 Andere werkgevers hebben moeite met de pauze: het werk
kan soms niet blijven liggen. Werknemers willen soms geen onbetaalde pauze
nemen.136 Horeca- en levensmiddelenwerkgevers merken op dat de wettelijke nor-
men hen bij inzet van jeugdige werknemers hinderen.137 Voorts is een risico dat
werkgevers geen zicht hebben op werkzaamheden van hun werknemers elders.138

Een ander probleem is dat werkgevers de complexe wetgeving niet goed blijken te
kennen en begrijpen. Dit geldt met name voor kleine werkgevers. Opvallend is dat het
gebrek aan kennis ook geldt voor werkgevers die onregelmatige werktijden hante-
ren.139 De specifieke normen voor nachtarbeid zijn daarbij voor werkgevers het
moeilijkst te doorgronden. Uit de evaluatie blijkt dat OR-leden evenmin goede kennis
hebben van de wetgeving. Het gebrek aan inzicht in de wettelijke normen zal de
correcte naleving beslist niet ten goede komen. Uit de wetsevaluatie blijkt ten slotte
dat daar waar de wet knelt, oproepkrachten, uitzendkrachten of ZZP’ers worden
ingeschakeld om de gaten in het rooster te vullen.140 De evaluatie brengt helaas niet
aan het licht hoeveel overtredingen van de wet worden begaan. Op basis van de
gesignaleerde knelpunten en gebrek aan kennis over de complexe wetgeving is te
verwachten dat overtredingen nog steeds voorkomen. Handhaving van de normen is
vanuit beschermingsoogpunt dus nog steeds van belang.

De rol van de Arbeidsinspectie, thans Inspectie SZW, is echter intussen sterk beperkt,
hoewel eind 2012 het publieke sanctiebeleid op het punt van de hoogte van de boetes
weer iets is aangescherpt. Toch gaat de wetgever op hoofdlijnen nog steeds ervan uit
dat handhaving voor een belangrijk deel privaatrechtelijk geschiedt. Die privaat-
rechtelijke handhaving is echter niet onmiddellijk een succes. Een eerste moeilijkheid
is dat de annualisatie het voor eenwerknemer lastig maakt direct wanneer hij met erg
lange werkdagen en -weken wordt geconfronteerd juridische actie te (laten) onder-
nemen. Immers, zijn werkgever kan het altijd later nog ‘goedmaken’.141 Pas wanneer
eenwerkgever langer dan een vier of zestien weken de normen overschrijdt, heeft de
werknemer met de Arbeidstijdenwet een juridisch wapen in handen. De individuele

133 Kruis, Van Rij & Saalbrink 2011, p. 101.
134 Kruis, Van Rij & Saalbrink 2011, p. 18.
135 Kruis, Van Rij & Saalbrink 2011, p. 104.
136 Kruis, Van Rij & Saalbrink 2011, p. 17, p. 49.
137 Kruis, Van Rij & Saalbrink 2011, p. 49, 72, 74 .
138 Kruis, Van Rij & Saalbrink 2011, p. 70.
139 Kruis, Van Rij & Saalbrink 2011, p. 18, 50-51.
140 Kruis, Van Rij & Saalbrink 2011, p. 99.
141 Murray 2001, p. 206-207.
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werknemer zal echter niet zo gauw een vordering tot naleving van de wet tegen zijn
eigen werkgever instellen. De private handhaving zal dus collectief gestalte moeten
krijgen. Van de OR is uit wetsevaluatie echter bekend dat deze veelal lijdzaam is als
het gaat om het controleren van naleving van de wettelijke en cao-normen van de
arbeidstijd in de onderneming. De OR komt doorgaans uitsluitend na concrete
signalen van werknemers in actie.142 De OR beschikt echter op grond van de WOR
niet over handhavingsrechten ten aanzien van de arbeidstijdenwet- en regelgeving.
Artikel 28 WOR is in dat kader niet toereikend. Ik ben het met de auteurs eens
die bepleiten art. 28 WOR uit te breiden met handhavingsrechten.143 Vakbonden
beschikken op basis van de Wet cao wel over mogelijkheden de cao te handhaven.
Wanneer er geen cao is, zouden zij in het uiterste geval ofwel het stakingswapen
kunnen inzetten ofwel een collectieve actie in rechte kunnen instellen om naleving
van de wet af te dwingen. Die moeite zal de vakbond zich echter niet snel getroosten
wanneer er geen cao is omdat de vakbond in de onderneming weinig leden heeft.

5.8 Conclusie

Het tweede doel van de wetgever is minimumbescherming te realiseren. Hierbij is de
volgende operationalisering van de onderzoeksvraag vastgesteld: ‘Minimumnormen
voor de arbeid bestaan uit een samenspel van grondrechten, EU-minimumnormen en
algemene rechtsbeginselen. Alleen wanneer de wetgeving en cao’s hieraan voldoen en deze
door de rechter kunnen worden gehandhaafd, zal de wetgever voldoen aan zijn doelstelling
minimumbescherming bij de arbeidstijden en het ontslag te bieden.’

Voor de werknemers die van de werkingssfeer van de Arbeidstijdenwet zijn uit-
gezonderd geldt volgens de Europese Arbeidstijdenrichtlijn 2003/88/EG dat zij altijd
recht houden op bescherming via de algemene beginselen van veiligheid en
gezondheid. De inhoud, reikwijdte en werking van deze beginselen is echter nog een
onontgonnen terrein. De interpretatiemethodes die het Hof van Justitie gebruikt om
de algemene beginselen van EU-recht vast te stellen, kunnen hier worden ingezet om
de inhoud en uitleg van deze beginselen vast te stellen. Daarbij is vooral relevant de
strekking en kern van de bepalingen uit de Arbeidstijdenrichtlijn, relevante begin-
selen uit de Kaderrichtlijn arbeidsomstandigheden en wellicht ook art. 2 ESH. Het
niveau van bescherming dat met de algemene beginselen van veiligheid en
gezondheid moet worden geboden, is bij gebrek aan toelichting van de Europese
wetgever en jurisprudentie van het Hof van Justitie niet bekend. Het lijkt erop dat met
de algemene beginselen van veiligheid en gezondheid een idee van een ‘harde kern’
van bescherming wordt uitgedrukt. Dat idee is reeds bekend uit de mensenrechten-
doctrine. Hoe dit idee zich precies verhoudt tot het gegeven dat bij de inhoud van het
grondrecht op redelijke arbeidstijd van art. 2 ESH of de IAO-Conventies voor de
arbeidstijd mede afhangt van de sociaal-economische ontwikkeling in een bepaald

142 Kruis, Van Rij & Saalbrink 2011, p. 58.
143 Zie uitgebreider hierover: Rayer & Van Leeuwen 2011 en de verwijzingen naar relevante literatuur

aldaar.
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land is onduidelijk. In de literatuur is wel bepleit dat ook sociale grondrechten een
dergelijke harde kern kunnen bevatten.144 Vermoedelijk voldoet de Nederlandse
wetgever op dit onderdeel aan zijn doelstelling minimumbescherming te realiseren.
De Richtlijn vereist namelijk niet dat dit vangnet van algemene beginselen letterlijk
wordt geïmplementeerd. De rechterlijke bescherming via art. 7:658 BW of art. 7:611
BW en richtlijnconforme interpretatie kan hierin voorzien.

Ook bij afwijkingen van de wettelijke normen geldt een alternatief vangnet.
Het gaat daarbij volgens de Richtlijn om het recht van de werknemers op nader
bepaalde equivalente rust of, wanneer dit in uitzonderlijke gevallen vanwege objec-
tieve redenen niet mogelijk is, op bepaalde passende bescherming. Hier verdient het
de voorkeur dat de wetgever deze alternatieve grens in de regelingen vastlegt.

De toets van de materiële normen aan het hogere recht is door de onderlinge
verschillen tussen de verschillende grondrechtelijke bepalingen en Richtlijn 2003/
88/EG niet eenvoudig te maken. Ten eerste biedt de verlenging van de maximumduur
van de werkweek de werkgever flexibiliteit. De verlenging ligt binnen de EU-grenzen
en is tot nu toe niet ter discussie gesteld in het kader van de verplichting uit het ESH
zo mogelijk te streven naar verkorting van de werkweek. Dat is opmerkelijk nu uit
evaluaties is gebleken dat veel bedrijven deze verlenging niet gebruiken. De vraag is
dus of de wetgever de algemene verlenging van de werkweek in het licht van art. 2
ESH goed heeft gemotiveerd. De tijdelijke verlenging van de werkweek in het geval
van onvoorziene omstandigheden of vanwege de aard van de arbeid bij collectieve
regeling is in het licht van art. 2 ESH wel te bevragen. Er is geen bovengrens in de wet
opgenomen en de periode van 16 weken is lang.

De Arbeidstijdenwet- en regelgeving is ten aanzien van de nachtarbeid ook verruimd.
Het regime voor de nachtarbeid is bijvoorbeeld niet meer van toepassing bij arbeid in
de randen van de nacht. Juist echter van nachtarbeid is bekend dat dit gezondheids-
risico’s kan meebrengen. De Nederlandse maximale lengte van de nachtdienst is zelfs
zo ver verruimd dat deze kwestieus is in het licht van de vereiste implementatie van
art. 8 Richtlijn 2003/88/EG. De regels voor nachtarbeid door kinderen zijn voorts door
de IAO onder de loep genomen en te licht bevonden. Nederland is nog niet over-
gegaan tot aanpassing van de normen. Voorts ontbreekt een bijzondere Nederlandse
bepaling over de lengte van de nachtarbeid bij gevaarlijke of fysiek of geestelijk zware
arbeid. Ook dit is een lacune in de implementatie van Richtlijn 2003/88/EG. In het
kader van het ESH is ook de algemene Nederlandse verlenging van de maximale
werkweek in de opvolgende versies van de Arbeidstijdenwet problematisch, opnieuw
wanneer het gaat om gevaarlijke arbeid. Voor die arbeid dient, als het gevaar niet
kan worden voorkomen, juist beperking van de werkweek te worden nagestreefd. De
wetgever voldoet op dit punt niet aan zijn doelstelling minimumbescherming te
realiseren. Ik acht de tekortkomingen van dien aard, dat de rechter deze, zonder al
te activistisch optreden, niet meer goed kan repareren.

144 Mantouvalou 2011.
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De onbegrensde individuele verlenging van de werkweek die de Europese Richtlijn
2003/88/EG via de ‘opt-out’ van artikel 23 toestaat, sluit niet aan bij het grondrecht op
redelijke arbeidstijd uit bijvoorbeeld het ESH. Nederland kent strenge voorwaarden
voor het gebruik van de opt-out. Instemming van cao-partijen én de individuele
werknemer is vereist en de opt-out kan alleen in het geval van aanwezigheidsdien-
sten worden ingezet. Nu een deel van de aanwezigheidsdiensten slapend wordt
doorgebracht, welke volgens bijvoorbeeld het ESH niet onverkort als arbeidstijd geldt,
brengt de Nederlandse wetgever hiermee de realisatie van zijn beschermingsdoelen
niet in gevaar. Ten aanzien van andere flexibele arbeidstijd, zoals werk op niet-
standaard uren zoals zondagsarbeid, of met onregelmatige uren, geldt dat dit niet
zozeer de veiligheid en gezondheid schaadt, maar eerder in conflict komt met de
doelstelling combinatiebescherming te bieden. Deze aspecten van de arbeidstijd
komen in de volgende hoofdstuk aan bod.

Handhaving van de normen is nodig omdat uit de wetsevaluatie blijkt dat de naleving
van de wet nog immer niet zonder slag of stoot plaatsvindt. Bij pieken in het werk,
de nachtarbeid en jongerenarbeid bestaan bijvoorbeeld nalevingsproblemen. Nu de
handhaving volgens de wetgever grotendeels langs private weg dient te geschieden,
is daarbij een rol weggelegd voor collectief optreden. De OR stelt zich hierbij door-
gaans echter niet zo actief op en beschikt ook niet over de bevoegdheid handhaving
van de Arbeidstijdenwet (rechtstreeks) af te dwingen. De vakbonden kunnen
arbeidstijden uit de cao wel handhaven, maar zullen in ondernemingen waar geen
cao bestaat en de vakbond weinig leden heeft, geen moeite doen. De opvatting van de
wetgever over de private route van handhaving is derhalve niet zonder nadelen.
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