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Pers en Voorlichting 

PERSCOMMUNIQUE nr. 67/06 

7 september 2006 

Arrest van het Hof van Justitie in zaak C-484/04 

Commissie / Verenigd Koninkrijk 

DE BRITSE RICHTSNOEREN INZAKE DE ARBEIDSTIJD ZIJN IN STRIJD 
MET HET GEMEENSCHAPSRECHT 

Deze richtsnoeren kunnen het recht van de werknemers op dagelijkse en wekelijkse 
rusttijden uithollen, omdat zij de werkgevers niet verplichten om ervoor te zorgen dat de 

werknemers daadwerkelijk gebruikmaken van minimale rusttijden 

Volgens de arbeidstijdrichtlijn1 moeten de lidstaten de nodige maatregelen treffen opdat 
alle werknemers in elk tijdvak van 24 uur een rusttijd van ten minste elf aaneengesloten 
uren genieten en voor elk tijdvak van zeven dagen een ononderbroken minimumrusttijd 
van 24 uren waaraan de elf uren dagelijkse rusttijd worden toegevoegd. 

De richtlijn is in het Verenigd Koninkrijk uitgevoerd bij de Working Time Regulations 
1998 (WTR). Om het makkelijker te maken de WTR te begrijpen, heeft het ministerie van 
Handel en Nijverheid richtsnoeren gepubliceerd. Volgens deze richtsnoeren „moeten de 
werkgevers verzekeren dat de werknemers van hun rusttijd gebruik kunnen maken, maar 
zijn zij niet gehouden te verzekeren dat zij hiervan ook daadwerkelijk gebruikmaken”. 

De Commissie is van mening dat de richtsnoeren een praktijk bekrachtigen en 
aanmoedigen die in strijd is met de verplichtingen van de richtlijn, en heeft bij het Hof 
van Justitie beroep ingesteld. 

Het Hof wijst er om te beginnen op dat de richtlijn ertoe strekt minimumvoorschriften 
vast te stellen om de levens- en arbeidsomstandigheden van de werknemers te verbeteren 
door hen minimumrusttijden te waarborgen. Deze beginselen moeten worden beschouwd 
als bijzonder belangrijke voorschriften van communautair sociaal recht die voor alle 

 
1 Richtlijn 93/104/EG van de Raad van 23 november 1993 betreffende een aantal aspecten van de 
organisatie van de arbeidstijd (PB L 307, blz. 18). 



werknemers gelden als een minimumnorm ter bescherming van hun veiligheid en hun 
gezondheid. 

Het nuttig effect van de aan de werknemers verleende rechten impliceert 
noodzakelijkerwijs dat de lidstaten verplicht zijn te waarborgen dat het recht op 
daadwerkelijke rusttijden wordt geëerbiedigd. Een lidstaat die te kennen geeft dat de 
werkgever evenwel niet gehouden is te verzekeren dat de werknemers daadwerkelijk van 
deze rechten gebruikmaken, waarborgt noch de naleving van de minimumvoorschriften, 
noch de naleving van het wezenlijk doel van de richtlijn. 

Nu de werkgevers het de werknemers enkel mogelijk moeten maken om van de voorziene 
minimumrusttijden gebruik te maken, maar niet worden verplicht om ervoor te zorgen dat 
de werknemers dit ook daadwerkelijk doen, kunnen de richtsnoeren duidelijk de door 
de richtlijn vastgestelde rechten uithollen en zijn zij niet in overeenstemming met 
het doel van de richtlijn. 

Het Hof concludeert derhalve dat het Verenigd Koninkrijk de krachtens de 
arbeidstijdrichtlijn op hem rustende verplichtingen niet is nagekomen. 

Voor de media bestemd niet-officieel stuk, dat het Hof van Justitie niet bindt. 

Beschikbare talen: CS DE EN EL FR HU NL SK 

De volledige tekst van het arrest is op de dag van de uitspraak te vinden op de 
internetpagina van het Hof 

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=NL&Submit=rechercher&numaff=C - 
484/04 

vanaf ongeveer 12.00 uur. 

Voor nadere informatie wende men zich tot de heer Stefaan Van der Jeught. 
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