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HOOFDSTUK 1. INLEIDING

1.1 Algemeen

Nieuwe arbeidstijdpatronen, de veranderingen in onze samenleving
aangaande de positie van de arbeid en een strategische herbezinning op
de rol van de overheid bij het vormgeven van werk– en rusttijden, maken
dat de op diverse plaatsen voorkomende wetgeving op hetterrein van de
arbeids– en rusttijden aan een algehele herziening toe is. Centraal staat
daarbij de Arbeidswet 1919, die bijna driekwart eeuw geleden onder druk
van de (internationale) arbeidersbeweging de mens voor de machine
plaatste en de aanzet heeft gegeven tot het huidige zekerheidsstelsel met
betrekking tot de arbeid van de werknemer.

Bij een groot aantal gelegenheden is over de wenselijkheid van deze
herziening reeds gesproken. In het parlement is dit op diverse momenten
aan de orde gekomen toen aspecten van het werktijdenbeleid op de
agenda stonden, zoals bij de opheffing van het verbod van nachtarbeid
door vrouwen in fabrieken of werkplaatsen1, bij detotstandkoming van
het vergunningenbeleid Arbeidswet 19192, alsmede bij de partiële
wijzigingen van de Arbeidswet 1919 ten behoeve van de opheffing van
naar geslacht onderscheidende bepalingen3.

In 1984 is de eerste stap gezet op weg naar het voorliggende
wetsvoorstel, toen de toenmalige Staatssecretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid aan de Stichting van de Arbeid een discussienota
«inzake een nieuwe wettelijke werk– en rusttijdenregeling» voorlegde. Aan
de hand van het advies dat de Stichting van de Arbeid in 1987 uitbracht,
werd een notitie op hoofdlijnen voor een nieuwe wet opgesteld. Deze
Hoofdlijnennota werd op 10 maart 1989 aan de Sociaal-Economische
Raad (SER), de Raad voor het Jeugdbeleid, de Emancipatieraad en het
Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (CGOA) ter
advisering voorgelegd. Op 24 april 1992 bracht de SER zijn advies uit.
Reeds eerder werden de overige adviezen ontvangen.

Parallel aan het voorgaande proces deden zich op diverse gebieden
nieuwe ontwikkelingen voor. Enerzijds hebben deze ontwikkelingen
betrekking op het terrein van de arbeidstijden, waar de tijd (ook interna–
tionaal) allesbehalve stilstond, anderzijds heeft zich een wijziging
voorgedaan met betrekking tot de visie op de rol van de overheid, zowel
op het sociale terrein in het algemeen als op het onderhavige gebied in
het bijzonder. Tenslotte dwingt de arbeidsmarktsituatie van de laatste
jaren tot een algehele bezinning op de vraag door welke maatregelen een
betere ordening van die markt gestimuleerd en bevorderd zou kunnen
worden. In het wetsvoorstel komen al deze facetten op een zodanige
manier bijeen, dat een moderne en bij de huidige maatschappij passende
combinatie van bescherming van de werkende mens en flexibiliteit in
organisatie van de arbeid tot stand is gebracht.

Ten aanzien van het eerstgenoemde facet, de ontwikkelingen op het
gebied van de arbeidstijden, zijn ertwee belangrijke elementen die hier
genoemd moeten worden.

Om in te spelen op de groeiende behoefte aan flexibiliteit werd in
afwachting van een nieuwe wet in het najaar van 1988 het «vergunningen–
beleid arbeids-en rusttijden» ingevoerd4, dat zowel wat de normering als
wat de inschakeling van de sociale partners betreft in opzet vooruitliep op
de herziening van de Arbeidswet 1919. De hiermee opgedane ervaringen
hebben een rol gespeeld bij de voorbereiding van het wetsvoorstel.
Hierop wordt nader ingegaan in paragraaf 4.4.

Het tweede element hangt samen met het feit dat binnen de Europese
Unie (EU) de internationale dimensie met betrekking tot de arbeid van
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werknemers zich allengs ontwikkelt. De rol van de EU op het terrein van
regelgeving terzake van veiligheid en gezondheid op het werk is daarbij
sterk toegenomen. Op het gebied van arbeids– en rusttijden is de Richtlijn
nr. 93/104/EG van de Raad van 23 november 1993 «betreffende een aantal
aspecten van de organisatie van de arbeidstijd»1, verder aangeduid als
EG-richtlijn «organisatie van de arbeidstijd», een belangrijk ijkpunt. Door
deze en andere EG-richtlijnen en verdragsverplichtingen speelt het
internationale aspect in het onderhavige wetsvoorstel een belangrijke rol
(zie paragraaf 3.3).

Het tweede facet van verandering, namelijk inzake de visie op de rol van
de overheid op het sociaie gebied in het algemeen, kort gezegd
neerkomend op een terughoudend overheidsoptreden (een basisniveau
aan ordening en bescherming), heeft een belangrijke invloed op het
wetsvoorstel gehad. Deze visie is eind 1991 neergelegd in de nota
Strategische Verkenningen van het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid2, waarin de koers is uitgezet aan de hand van een aantal
kerntaken. Het Integraal Beleidsplan Arbeidsomstandigheden (IBA)3 is een
uitwerking van deze kerntaken op het gebied van de arbeidsomstandig–
heden in ruime zin, dat wil zeggen inclusief de arbeids– en rusttijden. In
paragraaf 4.9 wordt hierop nog uitvoerig terug gekomen.

Ten aanzien van het derde facet tenslotte, de arbeidsmarktsituatie, is
overwogen dat een liberaler vormgeving van de wettelijke arbeids– en
rusttijden met meer mogelijkheid tot flexibilisering, tot een beter
ondernemingsklimaat zal kunnen leiden. Om die reden maakt de nieuwe
wet dan ook deel uit van het onlangs bij de begroting van het Ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gepresenteerde pakket aan
werkgelegenheidsmaatregelen (nota «Meer werk, weer werk»4).

Buiten de hier genoemde ontwikkelingen, dienen aan een regeling van
arbeids– en rusttijden als onderdeel van het arbeidsomstandighedenrecht
in brede zin, uitgangspunten ten grondslag te liggen die in lijn zijn met die
van de overige regelingen op dit gebied. Zo werd al in 1977 in de
memorie van toelichting op de Arbeidsomstandighedenwet gesteld, dat
«ook de toekomstige herziening van de Arbeidswet 1919 en van de
overige wetten welke op arbeidstijden betrekking hebben, in het teken
moet staan van de hierboven weergegeven grondgedachten en derhalve
zich niet zal mogen beperken tot enkel aanpassen van de werk– en
rusttijden»5. Een van deze uitgangspunten betrof het betrekken van
degenen die de arbeid verrichten, de werknemers, bij de besluitvorming
over werk– en rusttijden. Een ander uitgangspunt is dat de werkgever
gestimuleerd moet worden zich niet te beperken tot het naleven van
wettelijke voorschriften, maar ook tot het in de onderneming voeren van
een beleid terzake. Daarnaast moet rekening gehouden worden met
recente ontwikkelingen in het arbeidsomstandighedenrecht, zoals
bijvoorbeeld de zogenoemde risico-inventarisatie en –evaluatie, voort–
vloeiend uit de Richtlijn nr. 89/391/EEG «betreffende de tenuitvoerlegging
van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en
gezondheid van de werknemers op het werk»6, verder aangeduid als
kaderrichtlijn «veiligheid en gezondheid». Ook deze ontwikkelingen
hebben hun neerslag in het wetsvoorstel gevonden.

Het bovenstaande wordt in deze memorie in de verschillende hoofd–
stukken nader toegelicht. In dit hoofdstuk wordt in de volgende paragraaf
(1.2) enige aandacht besteed aan de implementatie van communautaire
wetgeving, waarna een korte samenvatting van het wetsvoorstel volgt
(paragraaf 1.3). Uitgebreid komt de inhoud van het wetsvoorstel in
hoofdstuk 5 aan de orde. In hoofdstuk 2 wordt een beeld geschetst van de
totstandkoming en inhoud van de bestaande en zeer diverse regelgeving
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op het gebied van de arbeids– en rusttijden. In de hoofdstukken 3 en 4
wordt uitvoerig ingegaan op de achtergronden (waarbij zowel nationale
en internationale aspecten aan de orde komen) die geleid hebben tot het
voorliggende wetsvoorstel, respectievelijk het traject dat daarbij gevolgd
is. De hoofdstukken 5 en 6tenslotte gaan achtereenvolgens in algemene
zin en artikelsgewijs in op de inhoud van het wetsvoorstel.
In bijlage 1 is een aantal schema's met betrekking tot de in deze
toelichting besproken normeringen aangaande arbeids– en rusttijden
opgenomen.

1.2 Implementatie EG-richtlijn

Zoals reeds aangegeven heeft de Raad van de Europese Unie op 23
november 1993 de richtlijn «organisatie van de arbeidstijd» uitgevaardigd.
De implementatietermijn van deze richtlijn is drie jaar: implementatie
moet dan uiterlijk op 23 november 1996 hebben plaatsgevonden. De
inwerkingtreding van het onderhavige wetsvoorstel wordt voorzien op 1
januari 1995.

In beginsel wordt implementatie van een communautaire regeling niet
meegenomen in een bredere herziening van de desbetreffende regel–
geving, zodat in een implementatieregeling geen andere regels worden
opgenomen dan voor de implementatie noodzakelijk zijn. Aangaande de
EG-richtlijn «organisatie van de arbeidstijd» is daarvan afgezien, omdat
toepassing van het voorgaande uit het oogpunt van een effectief
wetgevingsproces onaanvaardbaar zou zijn. Indien de bestaande
regelgeving moet worden aangepast aan deze richtlijn, heeft dat tot
gevolg dat een groot aantal wetten en besluiten (o.a. de Arbeidswet 1919,
de Stuwadoorswet, de Mijnwet, de Rijtijdenwet en de Ambtenarenwet,
met de daarop gebaseerde algemene maatregelen van bestuur) ingrijpend
zouden moeten worden herzien, terwijl op afzienbare termijn die tientallen
wetten en besluiten zouden worden vervangen door een nieuwe
geharmoniseerde wet (de Arbeidstijdenwet). In de praktijk zou dit
betekenen, dat in de termijn tot begin 1997 de Staten-Generaal twee keer
wordt geconfronteerd met wetsvoorstellen die de totale Nederlandse
arbeidstijdenregelgeving herzien, terwijl de betrokkenen (werkgevers,
werknemers en uitvoerende diensten) op korte termijn tweemaal worden
geconfronteerd met geheel herziene regelgeving en de gevolgen daarvan
voor de uitvoeringspraktijk. Overigens zou dit ook betekenen dat veel van
de wetgevingswerkzaamheden in feite neerkomt op het doen van dubbel
werk.

Bovendien kent het voorliggende wetsvoorstel een lange voorgeschie–
denis. Met of zonder de EG-richtlijn zou de bestaande wetgeving zijn
gemoderniseerd. Gezien de ruime implementatietermijn van driejaar
heeft het kabinet besloten de implementatie in dit wetsvoorstel mee te
nemen, hetgeen blijkt uit de considerans. In bijlage 2 is een transpone–
ringstabel opgenomen waarin artikelsgewijs wordt aangegeven waar de
bepalingen uit de EG-richtlijn «organisatie van de arbeidstijd» in de
Nederlandse wetgeving zijn of worden geïmplementeerd.

1.3 Samenvatting wetsvoorstel

De primaire doelstelling van het voorliggende wetsvoorstel is de
veiligheid, de gezondheid en het welzijn van werknemers in relatie tot hun
arbeids– en rusttijden. De organisatie van de arbeid mag nietten koste
gaan van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de werknemer.
Het betreft hier begrippen, zoals deze ook gehanteerd worden in het kader
van de Arbeidsomstandighedenwet; veiligheid, gezondheid en welzijn in
verband met de arbeid voor zover deze factoren kunnen worden
beïnvloed door de deelname aan het arbeidsproces.
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Bij de uitwerking van de doelstelling van het wetsvoorstel is met een
aantal aandachtspunten rekening gehouden, die elk vanuit hun eigen
belang zijn afgewogen tegen de primaire doelstelling. Elk van de gekozen
aandachtspunten draagt direct of indirect bij aan de algemene doelstelling
van het kabinet om de arbeidsparticipatie te bevorderen. Het gaat hierbij
om (1) het bieden van meer ruimte voor een eigen invulling door sociale
partners, (2) het tegemoet komen aan de moderne noties van medezeg–
genschap, (3) het sporen met het emancipatiebeleid van de overheid, (4)
het tegemoetkomen aan de wens tot flexibilisering, (5) het niet te zeer
belemmeren van de deelname aan het maatschappelijk leven, (6) het
economisch functioneren van de onderneming, en (7) het bewerkstelligen
van een minimum aan administratieve verplichtingen.

In Nederland bestaat een zodanig solide overlegstructuur tussen
werkgevers en werknemers dat in de systematiek van de wet ruimte
geboden kan worden aan werkgevers– en werknemersvertegenwoordigers
om op basis van de eigen behoeften in onderling overleg werk– en
rusttijdpatronen tot stand te brengen. Daarbij mag het duidelijk zijn dat
het medezeggenschapsorgaan zowel in wet als praktijk inmiddels een
zodanige plaats in dit krachtenveld heeft ingenomen, dat zij op een
volwaardige positie recht heeft. Vanzelfsprekend spoort ook dit
wetsvoorstel met de emancipatiedoelstellingen van het kabinet. De
noodzaak tot flexibilisering is een breed gevoelde wens, die eigenlijk al de
overige hier genoemde aandachtspunten in meer of mindere mate raakt
en verbindt, maar die ook voor het welvaren van onze Nederlandse
economie en internationale concurrentiepositie als zeer belangrijk moet
worden aangemerkt. Daarbij zal die flexibilisering echter wel zijn grenzen
moeten kennen, daar waar elementaire waarden, zoals de bescherming
van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de werknemer, in het
gedrang komen. Werk– en rusttijden vergen van werkgever en werknemer
begrip voor elkaars behoeften. Betaalde arbeid en onbetaalde arbeid
dragen immers beide bij aan het welvaren van de Nederlandse samen–
leving. Het is mede vanuit die gedachte dat de deelname aan het
maatschappelijk leven als aandachtspunt in de opzet van het voorliggende
wetsvoorstel is meegenomen. Ook het economisch functioneren van een
onderneming is een aandachtspunt dat voor werkgever en werknemer bij
de invulling van de concrete werktijdregeling een rol moet spelen. Beide
laatste aandachtspunten kunnen niet los van elkaar worden gezien. Een
evenwichtige balans tussen deze aandachtspunten kan alleen op het
niveau van de arbeidsorganisatie worden gevonden. Evenwicht in die
balans is een kenmerk van de goede werktijdregeling en komt de
arbeidsparticipatie ten goede. Tot slot wordt met dit wetsvoorstel de
administratieve belasting van overheid en bedrijfsleven teruggebracht,
zodat ook aan het laatste aandachtspunt wordt voldaan.

Voor de toepasselijkheid van het wetsvoorstel geldt als uitgangspunt de
zogenaamde onderwerpsgewijze benadering van de problematiek van de
arbeids– en rusttijden. Deze benaderingswijze brengt met zich, datte
behandelen onderwerpen zoals bijvoorbeeld de rusttijd, de arbeidstijd en
nachtarbeid het wettelijk kader vormen voor alle sectoren van het
bedrijfsleven en voor het overheidspersoneel. Eventueel noodzakelijke
uitzonderingen worden geregeld bij algemene maatregel van bestuur. De
onderwerpsgewijze benadering van de regeling van arbeids– en rusttijden
levert een aanzienlijke vereenvoudiging van regelgeving op en leidt
tevens tot een meer toegankelijke regelgeving, waarbij de risico's die aan
arbeids– en rusttijden verbonden zijn beter en integraal met andere
arbeidsomstandigheden kunnen worden beheerst.

Wat betreft de systematiek wordt in het wetsvoorstel een systeem van
dubbele normering ingevoerd via een standaard– en een overlegregeling.
Dit betekent dat van een basisnorm (de normen van de standaardregeling)
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via collectief overleg kan worden afgeweken, waarbij echter de
minimumnorm (de normen van de overlegregeling) niet mag worden
overschreden. Daarbij laat het wetsvoorstel de naleving van de basis–
normen in de standaardregeling en de afspraken in het collectief overleg
aan de direct betrokkenen bij werk– en rusttijden over (civiel recht) en
beperkt de overheid zich tot handhaving van de minimumnormen in de
overlegregeling (strafrecht).

In het wetsvoorstel is gekozen voor een eenvoudig en doorzichtig
normenstelsel, waarbij een optimale combinatie van enerzijds de
noodzaak van bescherming van de werknemers en anderzijds de behoefte
aan flexibiliteit het vereiste is. Voor de exacte normen zij verwezen naar
schema 1.1 in bijlage 1. Zoals reeds gesteld, is de voorgestelde regeling
opgebouwd uit een standaard– en een overlegregeling; in beide zijn
normen opgenomen voor rusttijden, arbeidstijden, zondagsarbeid,
nachtarbeid en pauzes. Binnen de grenzen van deze normen dient de
vormgeving van structurele werktijdpatronen plaats te vinden. De
standaardregeling geeft een ruime mate van flexibiliteit en zal derhalve
voor de meeste arbeidsorganisaties reeds ruimschoots toereikend zijn.
Van de overlegregeling, die met betrekking tot de meeste normen een nog
verdere flexibilisering mogelijk maakt, kan gebruik gemaakt worden
indien hierovertussen sociale partners dan wel tussen een werkgever en
een medezeggenschapsorgaan overeenstemming is bereikt.

Naast regels voor structurele werktijden zijn enkele bepalingen
opgenomen over het overwerk en met betrekking tot consignatiediensten.
Er is voor gekozen om bedrijven de ruimte te bieden om zelf tot een
bepaald niveau overwerk te regelen.

Afwijkingen van het normenstelsel zullen, voor zover nodig, worden
geregeld in een nader uit te vaardigen algemene maatregel van bestuur.
Het opnemen van de specifieke vereisten met betrekking tot de normering
van bepaalde beroepsgroepen in de wet zou leiden tot een te grote
detaillering.

Het wetsvoorstel heeft als uitgangspunt dat een kind geen arbeid mag
verrichten. De arbeids– en rusttijdbepalingen van jeugdige werknemers
zijn (zoveel mogelijk) gekoppeld aan de standaardregeling arbeids– en
rusttijden voor volwassen werknemers.

Het wetsvoorstel bevat geen naar geslacht onderscheidende
bepalingen, behalve enkele specifieke bepalingen ten aanzien van
vrouwen in verband met het moederschap. Daarvoor zijn regelingen
opgenomen van de arbeids– en rusttijden tijdens de zwangerschap, na de
bevalling en in verband met het zogenaamde voedingsrecht. Rond de
datum van bevalling kent het wetsvoorstel een arbeidsverbod.

In het wetsvoorstel is voor wat betreft het voeren van een arbeids– en
rusttijdenbeleid en het houden van een risico-inventarisatie en –evaluatie
aangesloten bij de Arbeidsomstandighedenwet. Hierdoor wordt de
administratieve belasting voor de werkgever verminderd en het
arbeidsomstandighedenbeleid in de volle breedte versterkt, doordat van
dat beleid nu ook de arbeids– en rusttijden deel uitmaken.

In het licht van de in dit wetsvoorstel doorgevoerde flexibilisering, is
een bepaling opgenomen, waarin een minimum-termijn voor de
mededeling van een wijziging van de arbeids– en rusttijdenregeling aan
de werknemers wordt vastgelegd. Hiermee wordt onduidelijkheid over de
invoeringsdatum van nieuwe regelingen voorkomen en kan de
werknemer zich steeds tijdig voorbereiden. Een aparte regeling is

Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23 646, nr. 3



opgenomen voor werknemers die niet in een bestendig en regelmatig
arbeidspatroon werkzaamheden verrichten.

De administratieve voorschriften in verband met de registratie van
werk– en rusttijden zijn in het wetsvoorstel in verhouding met de
Arbeidswet 1919 sterk vereenvoudigd. Volstaan kan worden met een
deugdelijke registratie, waar de feitelijk gewerkte arbeidsuren qua duur en
tijdstip uit af te lezen zijn. Veelal voldoet in de meeste arbeidsorganisaties
de loonadministratie reeds aan deze verplichting.

Het wetsvoorstel kent ook nog een aantal aanvullende
medezeggenschapsbepalingen, analoog aan de wijze waarop dit in de
Arbeidsomstandighedenwet zijn weerslag heeft gevonden. Dit betreft een
verplichting tot beraadslaging, een informatierecht en het recht om
toezichthoudende ambtenaren tijdens hun bezoek aan de arbeids–
organisatie te vergezellen en zich met hen te onderhouden buiten
tegenwoordigheid van anderen. Deze bepalingen strekken zich niet alleen
uit tot de medezeggenschapsorganen, maar bij het ontbreken daarvan ook
tot de vertegenwoordiging van werknemers of, bij het ontbreken van deze
laatste, de belanghebbende werknemers.

Door de onderwerpsgewijze benadering van de problematiek van de
arbeids– en rusttijden en het onderbrengen van de strafrechtelijk
gesanctioneerde bepalingen onder het regime van de Wet op de
economische delicten, wordt met betrekking tot de arbeids– en rusttijden
ten aanzien van alle werkzaamheden in iedere arbeidsorganisatie
eenzelfde aansprakelijkheidsregime ingevoerd.

De handhaving (toezicht en opsporing) wordt opgedragen aan onder de
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ressorterende ambte–
naren. Tevens kunnen door deze minister andere dan onder hem
ressorterende ambtenaren aangewezen worden voor het uitoefenen of
mede uitoefenen van het toezicht op de naleving. Daar waar het de
vervoerssector betreft, zal de aanwijzing van de betreffende ambtenaren
geschieden door de Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid tezamen.

HOOFDSTUK 2. OVERZICHT EN HISTORIE VAN
ARBEIDSTIJDENWETGEVING

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt een korte schets gegeven van de geschiedenis
van de wetgeving op het terrein van arbeids– en rusttijden (paragraaf 2.2)
alsmede een beknopt overzicht van de voornaamste wetgeving naast de
Arbeidswet 1919 waarin voorschriften inzake werk– en rusttijden
voorkomen (paragraaf 2.3).

2.2 De geschiedenis van de arbeidstijdenwetgeving

2.2.1 Wetgeving vóór de Arbeidswet 1919

Arbeidstijdenwetgeving is ruim honderd jaar geleden in Nederland voor
het eerst tot stand gekomen vanwege de situatie waarin arbeiders
(mannen, vrouwen en kinderen) toen werkten. Die situatie laat zich heel in
het kort als volgt beschrijven.

De industriële revolutie kwam in Nederland in vergelijking met de ons
omringende landen relatief laat op gang. De veranderingen die daardoor
plaatsvonden in de levens– en arbeidsomstandigheden van arbeiders
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waren enorm. Werd voorheen het dagelijks ritme van de werktijd en de
werktijdstippen voor een belangrijk deel door natuurlijke omstandigheden
bepaald, met de opkomst van de fabrieksarbeid en de uitvinding van het
elektrische licht werden mensen in een geheel ander arbeidsritme
gedrongen. Arbeiders werkten daardoor vaak 's avonds en 's nachts en
maakten veelal extreem lange werktijden. Dit gold zowel voor mannen en
vrouwen als voor kinderen.

In het midden van de 19e eeuw gingen er stemmen op die hun zorg
uitspraken over de zedelijke ontwikkeling van kinderen. Er werden
vervolgens door de overheid onderzoeken ingesteld, maar dit leidde in
eerste instantie niet tot wetgeving. Daar kwam pas verandering in door de
aanvaarding door de Staten-Generaal van het in 1873 door het Tweede
Kamerlid Van Houten ingediende initiatief-wetsvoorstel inzake het verbod
van kinderarbeid. De uiteindelijke wet beperkte zich tot het verbod van
arbeid door kinderen jonger dan 12 jaar. De totstandkoming van deze wet
betekende tevens het einde van de terughoudende opstelling van de
overheid op dit maatschappelijk gebied. Daarmee waren de eerste
schreden op het terrein van de arbeidsbescherming gezet.

In 1886 werd door de Tweede Kamer een enquête-commissie ingesteld
die zich moest buigen over het lot van de arbeiders in fabrieken en
werkplaatsen, evenals over de vraag in hoeverre de overheid maatregelen
ter verbetering van de situatie van de arbeider diende te nemen. In 1887
bracht de commissie verslag uit aan de Kamer. Er zou, volgens de
commissie, door de overheid een geregeld toezicht ingesteld moeten
worden teneinde de veiligheid en de gezondheid van arbeiders in
fabrieken en werkplaatsen te controleren.

In 1888 nam minister Ruys van Beerenbroek de taak op zich om niet
alleen de «Kinderwet Van Houten» te herzien, maar tegelijkertijd de
uitkomst van de enquête in wetgeving om te zetten. Het resultaat was de
in 1889 tot stand gekomen Arbeidswet. De wet werd in de Tweede Kamer
met slechts één tegenstem aangenomen. De wet regelde het verbod van
kinderarbeid en beperkte het aantal uren dat kinderen tussen 12 en 16 jaar
en vrouwen in fabrieken en werkplaatsen mochten werken tot maximaal
11 uren. Bij deze wet werd tevens de oprichting van de Arbeidsinspectie,
bestaande uit drie fabrieksinspecteurs, geregeld.

In 1911 werd de Arbeidswet uit 1889 gewijzigd. Hierbij werden de
bevoegdheden en werkzaamheden van de Arbeidsinspectie uitgebreid,
onder andere met het verlenen van vergunningen voor overwerk.

2.2.2 De Arbeidswet 1919

De Arbeidswet 1919 neemt in het arbeidsrecht een bijzondere plaats in.
Nadat de wetgeving voor vrouwen en kinderen tot stand kwam, ontstond
- ook internationaal - een klimaat waarin naast algemeen kiesrecht ook
verdergaande bescherming voor alle werkenden werd geëist. De normen
van de Arbeidswet 1919, een 8-urige werkdag en een werkweek van
maximaal 45 uren, kwamen tot stand onder druk van de nationale en
internationale arbeidersbeweging. Met deze wet werd voor het eerst ook
voor mannen een wettelijke beperking opgelegd van het aantal
arbeidsuren. Vooral de opvattingen over de rol van de overheid en de
werkgevers– en werknemersorganisaties, die bij de parlementaire
behandeling van de wet naar voren werden gebracht, zijn in het licht van
het voorliggende wetsvoorstel interessant. Minister Aalberse stelde het
volgende: «Een arbeidswet, als de nu voorgestelde, zou onnoodig zijn,
wanneer bij werkgevers en werknemers de organisatie in voldoende mate
tot ontwikkeling ware gekomen, en de Overheid zou kunnen volstaan met
wettelijke sanctie te verleenen aan tusschen de wederzijdsche organi–
saties, na vrij overleg, tot stand gekomen regelingen»1.

1 Kamerstukken ii 1918/19,408, nr. 5, biz. 6. De Arbeidswet 1919 geldt in principe voor vrijwel alle werknemers; het
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1 De huidige werktijdenbesluiten zijn:
- het Werktijdenbesluit voor winkels 1932
(Stb. 84);
- het Werktijdenbesluit voor fabrieken of
werkplaatsen 1936; (Stb. 862);
- het Werktijdenbesluit voor kantoren 1937
(Stb. 844);
- het Werktijdenbesluit voor koffiehuis– en
hotelpersoneel 1949 (Stb. J 352);
- het Werktijdenbesluit voor pakhuizen (Stb.
1954,391);
- het Werktijdenbesluit voor bioscopen (Stb.
1958, 128);
- het Werktijdenbesluit voor bad– en
zweminrichtingen (Stb. 1958, 127);
- het Werktijdenbesluit restgroepen (Stb.
1958, 492);
- het Werktijdenbesluitvoorapotheken (Stb.
1964, 335);
- het Werktijdenbesluit voor verplegings– en
verzorgingsinrichtingen en de jeugd–
hulpverlening (Stb. 1992, 439);
- het Werktijdenbesluit voor geneeskundigen
en verloskundigen (Stb 1992, 436).
2 Kamerstukken II 1921/22, 458.
3 Kamerstukken II 1953/54, 3 324.
4 Kamerstukken II 1987/89, 20 689.
5 PbEG 1976, L 39.

is echter een kaderwet. Dat betekent dat de effectuering van de normering
door een tiental algemene maatregelen van bestuur gerealiseerd moest
worden. Dit proces kwam slechts geleidelijk op gang: voor de acht
verschillende sectoren waarnaar de wet is ingedeeld, kwamen de
werktijdenbesluiten pas in de loop van tientallen jaren gereed. In 1958
bereikte dit proces met het Werktijdenbesluit restgroepen zijn voltooiing.
In latere jaren zijn de besluiten verder aangepast1. Voor sommige (delen
van) sectoren zijn andere wetten gedeeltelijk van toepassing verklaard. Zo
staat in het Werktijdenbesluit restgroepen dat als er een Rijtijdenbesluit is
(op grond van de Rijtijdenwet 1936), het werktijdenbesluit niet op
chauffeurs van toepassing is. Bepalingen uit de Arbeidswet 1919 met
betrekking tot vrouwen en jongeren zijn echter onverkort van toepassing
op chauffeurs. De huidige Rijtijdenwet 1936 is vooraf gegaan door het op
grond van de Arbeidswet 1919 tot stand gekomen Rustdagbesluit voor
transportarbeiders te land 1929.
In de loop der jaren hebben vele partiële wijzigingen van de wet plaatsge–
vonden. De laatste jaren zijn dergelijke wijzigingen steeds zo beperkt
mogelijk gehouden in het vooruitzicht van de algehele herziening. De
belangrijkste wetswijzigingen vonden plaats in 1922, in 1955 en in 1989.

Wetswijziging van 19222

Bij de wijzigingswet van 20 mei 1922 werd het beginsel van de 8-urige
werkdag en de 45-urige werkweek weer verlaten. De vrees voor een
revolutie was geluwd, waarna de normen in de wet ten behoeve van de
versterking van de internationale concurrentiepositie werden verruimd
naar respectievelijk SVz uur per dag en 48 uren per week.

Wetswijziging van 19553

In de wetswijziging van 19 januari 1955 werd, na een aantal mislukte
pogingen, de regeling van arbeids– en rusttijden in de landbouw in de
Arbeidswet 1919 gerealiseerd. De landbouwarbeid heeft, aldus de
toenmalige Staatssecretaris van Sociale Zaken Van Rhijn, ongetwijfeld een
bijzonder karakter, waarmee bij het vaststellen van de arbeids– en
rusttijden rekening moet worden gehouden. Door de ontwikkeling van
onder meer de collectieve arbeidsovereenkomst in de laatste decennia in
het landbouwbedrijf is deze bedrijfstak meer ontvankelijk geworden voor
een regeling van de arbeids– en rusttijden. De bewindsman stelt, dat
regeling bij collectieve arbeidsovereenkomst de wetgever niet ontslaat
van de plicht om uit een oogpunt van arbeidersbescherming de belang–
rijkste beginselen van de Arbeidswet 1919 ook met betrekking tot de
landbouw wettelijk te verankeren, via een wijziging en een aanvulling van
die wet.

Wetswijziging van 19894

In 1989 zijn, nadat reeds kort daarvoor het verbod van nachtarbeid door
vrouwen in fabrieken of werkplaatsen was vervangen door een
vergunningenstelsel, alle naar geslacht onderscheidende bepalingen
opgeheven. Hiermee werd uitvoering gegeven aan de Richtlijn nr.
76/207/EEG «betreffende de tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke
behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van de toegang tot het
arbeidsproces, de beroepsopleiding en de promotiekansen en ten aanzien
van de arbeidsvoorwaarden5, verder aangeduid als EG-richtlijn «gelijke
behandeling».
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Nota vergunningenbeleid1

Naast de wets– en besluitwijzigingen hebben zich in 1988 belangrijke
wijzigingen in de normering en de organisatie van de vergunning–
verlening voorgedaan, om in te kunnen spelen op de nieuwe arbeidstijd–
patronen en een verdergaande betrokkenheid van sociale partners. Hierop
wordt nader ingegaan in paragraaf 4.4.

2.3 Overige regelgeving met betrekking tot arbeidstijden

De Arbeidswet 1919 is een basiswet op grond waarvan in principe voor
alle sectoren, zoals al eerder is vermeld, de werk– en rusttijden worden
geregeld. Deze sectorgewijze benadering heeft ertoe geleid dat in een
aantal sectoren de arbeids– en rusttijden geen onderdeel uitmaken van de
Arbeidswet 1919, maar tot de regelgeving van die betreffende sector
behoren.

Hieronder zijn de belangrijkste wetten weergegeven waarin regels staan
met betrekking tot arbeids– en rusttijden.

Mijnwetgeving

In de Mijnwet 1903 en in de Mijnwet Continentaal Plat wordt een groot
aantal zaken geregeld, bijvoorbeeld op het gebied van de veiligheid en de
gezondheid van de werknemer, maar ook op het gebied van het
verstrekken van concessies. Daarnaast worden in deze wetten
voorschriften gegeven met betrekking tot de werk– en rusttijdregelingen
van arbeiders. Eerstverantwoordelijk voor deze wetgeving is de Minister
van Economische Zaken. In zijn algemeenheid past de normering uit de
krachtens deze wetten tot stand gekomen arbeids– en rusttijdenregelingen
binnen die van de Arbeidswet 1919.

Stuwadoorswet

De Stuwadoorswet van 1914 is een wet waarin de arbeids– en rusttijden
van havenarbeiders worden geregeld. De bepalingen over veiligheid,
gezondheid en hygiëne die aanvankelijk ook deel uitmaakten van deze wet
zijn overgeheveld naar de Arbeidsomstandighedenwet. De
Stuwadoorswet en het daarop gebaseerde besluit bevat voorschriften ten
aanzien van de arbeids– en rusttijden en van de arbeid op zaterdag en
zondag. De kern hiervan is een maximale arbeidstijd van 8Vi uur per dag
en 48 uren per week. Deze werktijdregeling sluit sinds 1992 nauw aan bij
de Arbeidswet 1919. De Stuwadoorswet kan dan ook als pendant van de
Arbeidswet 1919 worden beschouwd.

Overheidspersoneel

Ambtenaren vallen in principe niet onder de werkingssfeer van de
Arbeidswet 1919. Op grond van de Ambtenarenwet 1929 zijn regels
gesteld omtrent arbeids– en rusttijden van overheidspersoneel. De
uitvoering van deze bepalingen valt onder de verantwoordelijkheid van de
verschillende sector-werkgevers bij de overheid. De werk– en rusttijden
van ambtenaren in de verschillende sectoren sporen over het algemeen
met de gestelde werk– en rusttijden in de Arbeidswet 1919.

Dit laatste geldt ook voor militair personeel. In de Militaire
Ambtenarenwet 1931 en de Wet rechtstoestand dienstplichtigen is voor
wat betreft vorm en inhoud aangesloten bij de Ambtenarenwet 1929.
Uitgangspunt bij de werk– en rusttijdregelingen voor militairen is dat zij
hun werkzaamheden en/of diensten als regel gedurende vastgestelde
werktijden verrichten en dat deze werktijden niet overmatig mogen zijn en

Kamerstukken ii 1986/88,19993. waar mogelijk afgewisseld moeten worden door behoorlijke rusttijden.
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Hierbij wordt onderkend dat de militair die meer dan normale werkzaam–
heden en/of diensten of werkzaamheden en/of diensten buiten de
vastgestelde werktijden heeft moeten verrichten, aanspraak kan doen
gelden op een billijke rusttijd zodra de gelegenheid zich voordoet.

Vervoerswetgeving

Het op basis van de Arbeidswet 1919 tot stand gekomen Werktijden–
besluit restgroepen zondertten aanzien van de werk– en rusttijden van
werknemers van 18 jaar en ouder een aantal nader genoemde (vervoers)-
sectoren uit. De bepalingen uit de Arbeidswet 1919 met betrekking tot
kinderen, jongeren en zwangerschap en bevalling zijn onverkort van
toepassing op die sectoren (met uitzondering van de scheepvaart voor
zover het jongeren betreft). Deze uitzondering is in de vervoerssector
opgevuld middels wetgeving die sterk sectoraal van aard is. In zes wetten
met betrekking tot vervoer zijn aparte werk– en rusttijdregelingen
opgenomen. Het betreft de Spoorwegwet, de Loodsenwet, de
Luchtvaartwet, de Wet arbeids– en rusttijden zeescheepvaart, de Wet
vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart en de Rijtijdenwet 1936.
Voor de eerste drie van deze wetten (waarin de werktijden slechts een
ondergeschikt onderdeel van de wet uitmaken) is de Minister van Verkeer
en Waterstaat alleen verantwoordelijk en voor de andere wetten samen
met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mede– of
eerstverantwoordelijk. Op de verschillende wetten wordt hieronder nader
ingegaan.

De doelstelling van de Rijtijdenwet 1936 is het vaststellen van
bepalingen voor bestuurders van motorrijtuigen om oververmoeidheid
tegen te gaan. De wet tracht daarmee de motorrijtuigbestuurder tegen
zichzelf te beschermen (het sociale element), en tevens te voorkomen dat
derden door de gevolgen van oververmoeidheid van een motorrijtuig–
bestuurder worden bedreigd (het verkeersveiligheidselement). De wet
omvat praktisch al de bedrijfsmatig geëxploiteerde motorrijtuigen.
Koeriersdiensten vallen echter weer grotendeels onder de regelgeving
van de Arbeidswet 1919.

De Wet arbeids– en rusttijden zeescheepvaart (1973) bestrijkt in beginsel
alle Nederlandse koopvaardijschepen. De wettelijke regeling gaat uit van
een limitering van hettotaal aantal arbeidsuren per week, gecombineerd
met de vaststelling van de vereiste rusttijd per dag. In geval van
problemen in de praktijk kan ontheffing verleend worden, waarbij steeds
moet vaststaan dat de veiligheid van het schip en de opvarenden
gewaarborgd is. De reden waarom de arbeids– en rusttijden in de
zeescheepvaart in een aparte wet zijn vastgelegd, zijn de uitersten in
werktijden. Naast dagen, waarop de werkzaamheden aan boord binnen de
normale arbeidstijd van 8 uren kunnen worden vervuld, komen dagen
voor waarop de arbeidsintensiteit sterk oploopt.

Op grond van de Spoorwegwet worden naast vele andere regels in het
Reglement Dienst Hoofd– en Lokaalspoorwegen regels gesteld over werk–
en rusttijden ten aanzien van rijdend personeel van spoor– en tramwegen
en de metro.

De Loodsenwet geeft regels met betrekking tot de taak en bevoegd–
heden van loodsen. Voor de verzelfstandiging van de loodsen werden de
arbeids– en rusttijden geregeld op basis van de Ambtenarenwet. In het
Voorschriftenbesluit registerloodsen worden voorschriften gegeven met
betrekking tot de arbeids– en rusttijden. Daarbij is aansluiting gezocht bij
de Wet arbeids– en rusttijden zeescheepvaart.

In 1978 is de grondslag gelegd voor de regeling van werk– en rusttijden
voor de leden van het stuurhutpersoneel van burgervliegtuigen in de
Luchtvaartwet. Tevens is hierbij aan de overheid een meer actieve rol
toebedeeld; zij stelt nu namelijk zelf de regels vast. Naast de
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Luchtvaartwet bevat de Regeling Toezicht Luchtvaart de wettelijke basis
van de werk– en rusttijdenregeling. In de nota van toelichting op deze
laatste regeling wordt vermeld dat, hoewel de regeling in de eerste plaats
ten doel heeft de veiligheid van de luchtvaart te bevorderen, er zich ook
sociale aspecten kunnen voordoen, zoals het bevorderen van optimale
arbeidsomstandigheden voor de werkende mens. De uitwerking van de
regeling vindt plaats in drie besluiten: voor stuurhutpersoneel in
vleugelvliegtuigen, kajuitpersoneel in Nederlandse burgerluchtvaartuigen
en stuurhutpersoneel in hefschroefvliegtuigen.

De Wet vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart regelt bij
algemene maatregel van bestuur de minimale rusttijden van de
bemanningsleden, terwijl afhankelijk van de gekozen vaartijden een
minimumbemanningssterkte aan boord moetzijn. Doelstellingen hiervan
zijn arbeidersbescherming en de veiligheid van de vaart. Uitgangspunt
daarbij is dat de nationale regelgeving zoveel mogelijk in lijn moet zijn
met het internationale Reglement onderzoek schepen op de Rijn.

Het bovenstaande overzicht laat zien dat werktijden die buiten de
Arbeidswet 1919 geregeld zijn, enerzijds zijn gebaseerd op wetten die in
de historie vooruitliepen op de Arbeidswet 1919 (de Stuwadoorswet en de
Mijnwet) en anderzijds op wetten waarin de verkeersveiligheid (mede) een
rol speelt. Ambtenaren vielen van oudsher niet onder arbeids–
beschermende wetten als de Veiligheidswet en de Arbeidswet 1919.

HOOFDSTUK 3. ONTWIKKELINGEN MET BETREKKING TOT WERK–
EN RUSTTIJDEN

3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden verschillende ontwikkelingen en achtergronden
belicht, die van invloed zijn geweest op het voorliggende wetsvoorstel.
Hierbij is een tweedeling gemaakt tussen enerzijds ontwikkelingen die
vooral in nationaal perspectief de inhoud van werk– en rusttijden–
regelgeving beïnvloeden (paragraaf 3.2) en anderzijds de internationale
kaders waarbinnen diezelfde regelgeving zijn plaats vindt (paragraaf 3.3).

3.2 Ontwikkelingen in Nederland

In paragraaf 3.2.1 worden de lange termijn ontwikkelingen in de
tijdsbesteding van de Nederlander geschetst, daarna wordt de groeiende
diversiteit in arbeidstijdpatronen beschreven (paragraaf 3.2.2). De invloed
die medezeggenschap heeft en dient te hebben bij deze ontwikkelingen
komt in paragraaf 3.2.3 aan de orde. Emancipatie als bron van de
veranderingsprocessen in arbeidstijdpatronen alsmede de invloed van
dergelijke patronen op de emancipatie worden in paragraaf 3.2.4
behandeld. Vervolgens wordt ingegaan op de belangrijke schakel die
arbeidstijdpatronen vormen voor hettotaal van de belasting die arbeids–
ongeschiktheid kan opleveren (paragraaf 3.2.5) en tenslotte komt de
wisselwerking tussen het beleid inzake arbeidstijden en het arbeids–
participatiebeleid aan de orde (paragraaf 3.2.6).

3.2.1 Veranderingen in tijdsbesteding

De Nederlandse bevolking is gedurende de laatste decennia in hoog
tempo van karakter veranderd. De traditionele huishouding, een gezin met
een kostwinnende man en een full-time huisvrouw, wordt verdrongen
door alleenwonenden, al dan niet gehuwde paren zonder (inwonende)
kinderen en éénoudergezinnen. Ook qua arbeidsparticipatie is de variatie
toegenomen. Naast éénverdieners ten behoeve van meerpersoons–
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1 Sociaal en Cultureel Planbureau (1993),
Sociaal en Cultureel Rapport 1992.
2 J. Vijgen en R. van Engelsdorp Gastelaars
(1991), Een gevarieerd bestaan, het gebruik
van tijd en ruimte in het dagelijks leven van
enkele «oude» en «nieuwe» groepen binnen
de Nederlandse bevolking, Centrum voor
Grootstedelijk Onderzoek, UvA.

huishoudens bestaan er nu grote groepen alleenwonende éénverdieners
en tweeverdieners met en zonder kinderen en huishoudens met een
arbeidsloos inkomen als gevolg van werkloosheid, arbeidsongeschiktheid
of (vervroegde) pensionering. Door het voorgaande is er in de tijds–
besteding van de Nederlander niet langer sprake meer van een
tweedeling arbeid - vrije tijd, die in duidelijk gescheiden taken over de
individuen in het huishouden is verdeeld, maar steeds meer van een
driedeling arbeid - zorgtaken - vrije tijd, die in wisselende combinaties en
verbanden binnen de diverse huishoudtypen door de daarin participe–
rende individuen wordt verricht. Anno 1993 ziet de tijdsbesteding van een
aantal «oude» bevolkingsgroepen er daardoor heel anders uit dan 15 jaar
geleden, terwijl een aantal «nieuwe» bevolkingsgroepen dit beeld nog
eens verder diversificeert.

In het Sociaal en Cultureel Rapport 19921 wordt een aantal duidelijke
langetermijn ontwikkelingen onderscheiden, die deze veranderingen in
tijdsbesteding beschrijven. In de eerste plaats is er tegen het eind van de
jaren '70 een belangrijke groep van individuen ontstaan die geen betaalde
arbeid meer verricht als gevolg van werkloosheid, arbeidsongeschiktheid
of vervroegde pensionering. Daardoor is de gemiddelde tijd die aan
betaalde arbeid wordt besteed door personen ouder dan 50 jaar en door
personen met een laag opleidingsniveau scherp gedaald. Een tweede
verschijnsel is de toetreding tot de arbeidsmarkt van (vooral getrouwde)
vrouwen uit de na-oorlogse generaties. Daarmee is een geleidelijke maar
toch gestage ontwikkeling ingezet naar een herverdeling van zorgtaken in
de huishouding. Een derde ontwikkeling betreft de dalende grootte van de
huishoudensomvang en in het bijzonder het aantal toenemende
éénpersoonshuishoudens. In 1975 waren er ruwweg 29 huishoudens per
100 inwoners. In 1990 was dit aantal gestegen tot ongeveer 41. Deze
schaalverkleining vergt per individu meer tijd aan huishoudelijk werk,
verzorging en verplaatsingen. De vierde lange termijn ontwikkeling betreft
de verlenging van de deelname van jongeren aan voortgezet en hoger
onderwijs, waardoor die jongeren tijdens hun leerperiode steeds meer
zelfstandig gaan wonen en hun eigen huishouden opzetten. In de leeftijd
tot 20 jaar zijn er hierdoor steeds meer studerende en steeds minder
(full-time) werkende jongeren.

Het Sociaal Cultureel Planbureau stelt dan ook vast dat betaalde arbeid
steeds meer geconcentreerd is in de leeftijdsklasse van 20 tot 50 jaar. Voor
die bevolkingsgroep zijn betaalde arbeid, vervoerstijden, huishoudelijke
en verzorgingstaken activiteiten die tezamen per persoon meer tijd zijn
gaan kosten, ondanks verkortingen van de officiële wekelijkse
arbeidsduur. Hoe meer die taken worden gecombineerd, hoe meer de
activiteiten van die personen onderlinge afstemming vereisen. Verplich–
tingen en vrije uren wisselen elkaar vaak af en vormen minder vaak een
aaneengesloten geheel; verplaatsingen vinden frequenter plaats en ook
meer interlokaal.

De uiteenlopende arbeidsparticipatie van de diverse bevolkingsgroepen
levert zodoende een grote variatie op gelet op de tijdsdruk in hun
dagelijks leven. Betaalde arbeid, zorgtaken, studie en ontspanning moeten
binnen een beperkte speelruimte op elkaar worden afgestemd. De diverse
te onderscheiden activiteiten zijn daarbij allemaal, binnen hun eigen
marges, gebonden aan allerlei dienstregelingen. Tussen activiteiten als
bijvoorbeeld betaalde arbeid, winkelen en het schoolbezoek van kinderen
kan frictie ontstaan, doordat de betreffende tijdvakken en/of de te
bezoeken plaatsen onvoldoende aansluitingsmogelijkheden bieden. Uit
een onderzoek van de Universiteit van Amsterdam2 blijkt duidelijk dat die
aansluiting in de praktijk van alledag afhangt van de flexibiliteit van de
betrokken activiteiten en het type huishouden. Zo beschikt het huishouden
van de uit het arbeidsproces getreden senioren over een grotere

Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23 646, nr. 3 13



flexibiliteit dan het traditionele gezin, dat op zijn beurt weer over een
grotere flexibiliteit beschikt dan de werkende alleenstaande ouder.
Werknemers uit inflexibele huishoudens stemmen hun werktijden zoveel
mogelijk af op de overige dienstregelingen die in hun dagelijks leven een
rol spelen. De praktijkvoorbeelden in het onderzoek zijn legio. Werkende
alleenstaanden alsook de kinderloze tweeverdieners demonstreren hun
afhankelijkheid van de winkelsluitingstijden: op dagen met avond–
openstelling kan langer worden doorgewerkt. Huishoudenstypen met
kinderen blijken hun roosters aan te passen aan de schooltijden van hun
kinderen. Inflexibele huishoudenstypen gaan botsingen tussen de
beroepsbeoefening en overige verplichtingen uit de weg door in deeltijd
arbeid te verrichten. Met name tweeverdienende en alleenstaande ouders
blijken naar verhouding veel betaalde arbeid te verrichten tijdens de
avonden en het weekend. Werkomstandigheden die dergelijke verschui–
vingen toestaan lijken in hun geval soms zelfs onontbeerlijk.

Flexibilisering van de arbeid zorgt er voor dat de bewegingsvrijheid van
al die verschiilende bevolkingsgroepen en huishoudenstypen op
effectieve momenten toeneemt. Waar de aansluiting tussen betaalde
arbeid en overige verplichtingen goed verloopt, profiteert het betrokken
huishouden/individu en neemt de werkdruk af. De arbeidsparticipatie kan
daardoor toenemen (hetgeen ook de ongelijke werkverdeling over de
diverse leeftijdscategorieën kan doen afnemen), terwijl er ook een
positieve uitstraling van uitgaat op de kwaliteit van de betaalde arbeid.

3.2.2 Groeiende diversiteit in arbeidstijdpatronen

Door onder andere de in de vorige paragraaf geschetste maatschappe–
lijke ontwikkelingen zijn ook de traditionele waarden en normen ten
aanzien van werktijdregelingen veranderd. De zogenaamde dagdienst–
cultuur van 5 dagen werken gedurende 8 uren per dag (van half negen tot
vijf uur) staat ter discussie.

Ontwikkelingen die zich daarbij de laatste decennia hebben aangediend
zijn arbeidsduurverkorting, bedrijfstijdverlenging en ontkoppeling van
arbeidstijd en bedrijfstijd. Een andere belangrijke ontwikkeling is de
voortschrijdende automatisering, vaak leidend tot een grotere kapitaals–
intensiteit van de produktie of tot flexibele vormen van automatisering en
invoering van het just-in-time principe. Ook de wijzigingen in de structuur
van de arbeidsmarkt zijn een belangrijke trend. Er treedt een steeds groter
wordende diversiteit op de arbeidsmarkt op, van full-time werknemers
met een zekere en uitgebreide rechtspositie tot werknemers met een
afroepcontract en een beperkte rechtspositie. De laatsten hebben vaker
flexibele arbeidsovereenkomsten, waarin minder mogelijkheden worden
geboden voor afspraken met betrekking tot werktijden. Een andere
ontwikkeling is de behoefte van bedrijven om hun werktijdregelingen aan
te passen aan de eisen van de bedrijfsvoering. Niet onvermeld mag
blijven de toename van de (internationale) concurrentie die, vanwege de
open economie die Nederland kenmerkt, noodzaakt tot een snel en
adequaat reageren op veranderingen in de (wereld)markt.

Door deze ontwikkelingen krijgt de flexibilisering van arbeidstijden
steeds meer aandacht. Overigens wordt deze flexibilisering tot op heden
vooral op basis van economische motieven bepleit. Immers, vanuit
bedrijfsorganisatorisch oogpunt kunnen flexibele werktijdregelingen
gunstig zijn. De werktijdregeling kan daardoor de nodige souplesse
vertonen om bijvoorbeeld te kunnen worden aangepast aan pieken en
dalen in het produktieproces of de dienstverlening of aan knelpunten op
de arbeidsmarkt.

Flexibele werktijdregelingen kunnen echter ook voordelen hebben voor
werknemers. Een dergelijke regeling kan immers beter aansluiten bij
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behoeften, wensen en motieven van de betrokken individuen (zie
paragraaf 3.2.1). Als flexibele werktijdregelingen ruimte bieden aan
werknemers om hun werktijden individueel aan te passen aan hun
behoeften, zullen die regelingen minder spanning oproepen. Dat kan
leiden tot een verhoogde motivatie en tevredenheid, minder ongevallen,
een lager ziekteverzuim, minder verloop en daarmee ook tot een
verhoogde produktiviteit.

Een belangrijke factor die de herbezinning op de vormgeving van
werktijdregelingen heeft gestimuleerd, \s de verkorting van de
arbeidsduur van 40 naar 38 of 36 uren. In het verleden was het bij
arbeidsduurverkorting doorgaans mogelijk de bedrijfstijd parallel aan de
arbeidstijd te verkorten. Nu wordt dit in veel gevallen als onwenselijk of
onmogelijk beschouwd. Uiteenlopende redenen kunnen hier de oorzaak
van zijn. Zo kan het uit het oogpunt van dienstverlening tot de onmogelijk–
heden behoren om de bedrijfstijd verder te verkorten. Tevens kan de
doorlooptijd van een technologisch proces het noodzakelijk maken om de
bedrijfstijden op een bepaalde duurte handhaven. Ook kan het rendement
van een organisatie teveel dalen bij een verdere reductie van de
bedrijfstijd, omdat de benuttingsgraad van de kapitaalgoederen teveel
afneemt.

Andere werktijdregelingen zijn echter niet altijd direct mogelijk op
grond van de Arbeidswet 1919. Slechts via het huidige vergunningen–
beleid (zie paragraaf 4.4), op grond waarvan jaarlijks zo'n 15 000 vergun–
ningen aan vooral industriële bedrijven worden verstrekt, kunnen dit soort
regelingen –ten koste van een aanzienlijke administratieve en bestuurlijke
belasting van zowel de betreffende bedrijven als de overheid –tot stand
worden gebracht. Niet-industriële bedrijven kennen op basis van de
Arbeidswet 1919 meer mogelijkheden tot het ontwikkelen van passende
werktijdregelingen.

Het volgende overzicht geeft een representatief beeld van de mate
waarin de door de Arbeidsinspectie verstrekte vergunningen in het kader
van de Arbeidswet 1919 betrekking hebben op inconveniënte uren:

Tabel 3a Inconveniënte uren in vergunningen van de Arbeidswet 1919

vergunningaanvragen 100%

inconveniënte uren avond na 18.00 uur 50%
nacht 18%
ochtend 30%
zaterdag na 13.00 uur 53%
zondag 13%

bron: SZW/Bureau Arbeidsinspectie, 1993

Uit deze gegevens blijkt overduidelijk de behoefte, van in dit geval
vooral het industriële bedrijfsleven, de arbeidstijdpatronen te verleggen
naar andere uren dan de maandag tot en met vrijdag cyclus van 07.00 uur
tot 18.00 uur.

Met deze ontwikkelingen is voor een groeiend aantal organisaties de
ontkoppeling van arbeidstijd en bedrijfstijd een feit geworden. Deze
ontkoppeling stelt een organisatie, die de traditionele werktijdregelingen
van 40 uren per week, verspreid over 5 dagen van 8 uren per dag wil
handhaven, veelal voor aanzienlijke beheersproblemen. Het recente
verleden heeft dit geleerd: menig bedrijf kampte met de problematiek van
het plannen van vakanties, snipperdagen en roostervrije dagen.

Werktijden worden dus steeds meertoegesneden op de bedrijfssituatie.
Er ontstaan nieuwe werktijdregelingen, gewoonlijk aangeduid met het
begrip «nieuwe arbeidstijdpatronen». Sommige hebben te maken met de
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ingezette arbeidsduurverkorting. Zo werd, toen in de grafische industrie
een 38-urige werkweek was overeengekomen, de mogelijkheid geopend
deze in te vullen door per individu 4 maal 91/2 uur per dag te werken. Een
vierdaagse werkweek per individu bij een gelijkblijvende bedrijfstijd was
daarmee een feit.

Maar er zijn ook ontwikkelingen die niet zozeer de arbeidsduur–
verkorting raken, als wel de wens tot een efficiëntere bedrijfsvoering of
een betere benutting van kostbare apparatuur. Een aantal voorbeelden
daarvan:

1. Het verschuiven van de begrenzing van de dagelijkse begin– en
eindtijd, dat wil zeggen vroeger beginnen en later eindigen. Dit gebeurt
veelal in een tweeploegenstelsel.

2. Mini-shifts. Dat is een regeling waarbij gewerkt wordt in bijvoorbeeld
3 ploegen met een arbeidstijd per werknemer van 5 of 6 uren per dag
gedurende 4 of 5 dagen per week zonder dat er sprake is van wisseling.
Men werkt dus permanent op dezelfde tijdstippen (bijv. de late ploeg van
17.00 uurtot 22.00 uur).

3. De zogenaamde gecomprimeerde werkweek, gecombineerd met
bedrijfstijdverlenging. Elke werknemer werkt bijvoorbeeld 4 (wisselende)
dagen per week (arbeidstijd van 36 uren per week) en het bedrijf is 5
dagen 9 uren per dag operationeel (bedrijfstijd van 45 uren per week).

4. Flexibel jaarcontract; bijvoorbeeld een deel van het jaar– in drukke
perioden - langer werken en ter compensatie in minder drukke tijden
korter werken.

5. Arbeid op zaterdag. Voor vele groepen van werknemers behoort de
vrije zaterdag al jaren tot de sociale verworvenheid van de vijfdaagse
werkweek. Voor vele anderen is die vrije zaterdag echter niet vanzelf–
sprekend. De tendens is zichtbaar om de zaterdag weer bij steeds meer
bedrijfsactiviteiten te gaan betrekken.

In het licht van het voorgaande is een recent onderzoek van de
Europese Commissie aangaande de mate waarin zondags–, nacht– en
ploegenarbeid in Nederland voorkomt interessant. De volgende tabel
geeft daar een indruk van (voor alle werknemers en alle economische
activiteiten):

Tabel 3b. Antwoorden van Naderlanders naar afwijkende werktijden

ploegenarbeid nachtarbeid zondagsarbeid

nooit
soms
regelmatig
geen respons
gemiddelde

71%
3%

15%
11%
17%

72%
7%
9%

12%
12%

65%
10%
13%
12%
17%

bron: European Economy No. 47, 1991
17%

Over de zondagsarbeid wordt opgemerkt dat het gemiddelde cijfer voor
de EU (18%) slechts in een minderheid van de gevallen (7%) betrekking
heeft op de industrie. Dit geldt ook voor Nederland. Zondagsarbeid is dus
vooral een uitvloeisel van activiteiten in de tertiaire en quartaire sector.
Deze wekelijkse praktijk is in de in ons land bestaande regelgeving
vertaald, waarbij slechts de Werktijdenbesluiten voor winkels, voor
fabrieken of werkplaatsen en voor apotheken een verbod op zondags–
arbeid kennen. De eerder genoemde vergunningen aangaande de zondag
worden dan ook bijna allemaal aan industriële bedrijven verstrekt, die
gezien de aard van hun produktieproces toch op zondag arbeid moeten
verrichten.
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1 Dienst Collectieve Arbeidsvoorwaarden
(1992), DCA-bevindingen 1991, SZW.
2 Y. van der Burgh en F. Kriek (1992), Naleving
van de Wet op de ondernemingsraden,
SZW/Research voor Beleid.

Uit deze en de vorige paragraaf kan geconcludeerd worden dat er in
Nederland een zeer gevarieerd patroon aan tijdsbesteding bestaat en er
een groeiende diversiteit aan arbeidstijdpatronen ontstaat. Werkgevers en
werknemers hebben daarbij behoefte aan maatwerk. Het afstemmen van
vraag en aanbod van werknemers en werkgevers vereist daartoe, dat op
de arbeidsmarkt de nodige flexibiliteit is ingebouwd. De Nederlandse
economie als geheel moet daar vervolgens van profiteren in de interna–
tionale concurrentieslag op de wereldmarkten.

3.2.3 Overleg en medezeggenschap

Sinds de totstandkoming van de Arbeidswet 1919 zijn de institutionele
kaders op het gebied van de arbeidsvoorwaarden ingrijpend veranderd.
De arbeidsverhoudingen in Nederland hebben een ferme basis gevonden
in het collectief overleg over arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandig–
heden tussen werkgevers– en werknemersorganisaties onderling en in het
centrale overleg van die organisaties met de overheid. In de laatste
decennia is dit overleg in zowel de publieke als private sector uitgebreid
met de medezeggenschap van werknemers in arbeidsorganisaties via
ondernemingsraden, dienstcommissies en andere medezeggenschaps–
organen.

Op centraal niveau vervullen de centrale organisaties van werkgevers
en van werknemers en de overheid via samenwerking en overleg een
stimulerende rol richting bedrijfstak– en bedrijfsniveau. Op bedrijfstak–
niveau oefenen de werkgevers– en werknemersorganisaties activiteiten
uit, die uitmonden in afspraken met betrekking tot arbeid en inkomen. Op
bedrijfsniveau vindt primair de beïnvloeding van de kwaliteit van de
arbeid plaats door de werkgever in goed samenspel met de werknemers.

In de praktijk is inmiddels 61% van de werknemers in het particuliere
bedrijfsleven rechtstreeks gebonden aan een collectieve arbeidsovereen–
komst. Nog eens 10% is indirect gebonden via het instrument van
algemeen verbindend verklaring1. Een recent onderzoek naar de naleving
van de Wet op de ondernemingsraden heeft uitgewezen dat 70% van de
bedrijven aan zijn verplichting tot instelling van een ondernemingsraad
voldoet2. Voeg bij deze cijfers de overheidssector, waar collectieve
arbeidsvoorwaarden en inspraak van werknemers sterk ontwikkeld zijn, en
gesteld kan worden, dat overleg en medezeggenschap uit de Nederlandse
arbeidsverhoudingen niet meer zijn weg te denken.

In de Arbeidswet 1919 wordt met deze praktijk geen rekening gehouden.
Er komen dan ook geen medezeggenschapsbepalingen in voor. Dat is één
van de gronden waarom besloten is de wet geheel te herzien.

Het onderwerp arbeids– en rusttijden kan immers niet los gezien worden
van het hierboven geschetste spoor van overleg en medezeggenschap.
Het belang van het collectief overleg tussen werkgevers– en werknemers–
organisaties in de Nederlandse arbeidsverhoudingen blijkt vooral duidelijk
uit de afname van de contractuele arbeidsduur sinds 1919. Was de
Arbeidswet 1919 nog vooral bedoeld om de arbeidsduur in te perken,
sinds die tijd is die rol overgenomen door sociale partners. In collectieve
arbeidsovereenkomsten, verordeningen of ambtenarenreglementen is
dan ook inmiddels sprake van een 38- of 36-urige werkweek. Zelfs in die
ondernemingen waar geen collectief overleg plaatsvindt, geldt de 40-urige
werkweek als norm. Hieruit blijkt duidelijk hoezeer sociale partners door
goed overleg in staat zijn voor de Nederlandse samenleving als geheel
ontwikkelingen gestalte te geven.

Overleg en medezeggenschap spelen zich af op drie niveaus. Op
centraal niveau geldt dat het onderwerp werk– en rusttijden vrij abstract in
beeld is, waarbij met name de arbeidsomstandigheden (veiligheid,
gezondheid en welzijn) voorop staan. Op bedrijfstakniveau wordt vooral
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1 - R.J. van Amstel, D.E Lenshoek en H.J.
Kruidenier (1986), Zwangerschap, moeder–
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2 Nederlandse vertaling in Trb. 1982, 101.

de arbeidsvoorwaardelijke component ingevuld, terwijl verdere randvoor–
waarden worden gesteld aan het vormgeven van werk– en rusttijd–
regelingen. Op bedrijfsniveau vindt uiteindelijk de vaststelling en
implementatie van de eigenlijke werk– en rusttijden plaats, waarbij de
specifieke omstandigheden van het bedrijf en de individuele behoeften
van de betrokken werknemers aan bod komen. De Wet op de onderne–
mingsraden geeft in het eerste lid van artikel 27 bij het vaststellen,
wijzigen of intrekken van een werktijdregeling aan de ondernemingsraad
instemmingsrecht. Ook andere medezeggenschapsregelingen kennen
vergelijkbare bepalingen (onder andere artikel 127d van het Algemeen
Rijksambtenaren Reglement).

In het voorliggende wetsvoorstel wordt ingespeeld op deze sinds 1919
drastisch gewijzigde institutionele kaders op het gebied van de arbeids–
verhoudingen in Nederland. Daarbij wordt, mede op basis van het
Integraal Beleidsplan Arbeidsomstandigheden, aangesloten bij het
uitgangspunt van de Arbeidsomstandighedenwet, dat de eerste verant–
woordelijkheid voor de arbeidsomstandigheden in bedrijven bij werkge–
ver(s) en werknemers ligt. De Arbeidsomstandighedenwet vraagt
uitdrukkelijk om een inbreng en een actieve opstelling van de
werknemers. Samenwerking tussen werkgever en werknemers veronder–
stelt overleg. Binnen de onderneming is de daartoe aangewezen
overlegvorm het medezeggenschapsorgaan, buiten de onderneming zijn
dat de werkgevers– en werknemersorganisaties. De wijze waarop dit in het
wetsvoorstel is uitgewerkt, wordt weergegeven in hoofdstuk 5 van deze
toelichting.

3.2.4 Emancipatie

In 1989 is de Arbeidswet 1919 zodanig gewijzigd, dat alle naar geslacht
onderscheidende bepalingen zijn opgeheven. Hiermee werd voldaan aan
de EG-richtlijn «gelijke behandeling». Slechts met betrekking tot zwanger–
schap, bevalling en lactatie kent de wetgeving thans nog onderscheidende
bepalingen. Deze zijn echter in verband met de bijzondere positie van de
vrouw noodzakelijk.

In het voorliggende wetsvoorstel wordt deze lijn gehandhaafd. Een
gelijkwaardige participatie van vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt
wordt daardoor bevorderd. Doelstelling van het specifieke beleid voor
zwangeren is dat de arbeidsbelasting van zwangere en pas bevallen
vrouwen aangepast wordt aan hun omstandigheden, zodat zij arbeid
kunnen verrichten tot de aanvang van het zwangerschapsverlof en binnen
een redelijke termijn na de bevalling weer aan het arbeidsproces deel
kunnen nemen, uiteraard voorzover dit reeds mogelijk is zonder dat dit
onaanvaardbare risico's voor de gezondheid van moeder en kind met zich
brengt.

De afgelopen jaren is er onderzoek gedaan met betrekking tot de
belastbaarheid van (zwangere en pas bevallen) vrouwen, die in combi–
natie met zorgtaken bepaalde vormen van arbeid verrichtten of volgens
bepaalde arbeidstijdpatronen werkten1. Als conclusie komt naar voren dat
met betrekking tot werken tijdens de zwangerschap met name in die
beroepen waar de belasting van de vrouw groot is (zoals bijv. in de
verpleging en verzorging), werkneemsters meer behoefte hebben aan
extra pauzes en bovendien niet in staat zijn om doorte blijven werken tot
aan de datum van ingang van het zwangerschapsverlof. Eenzelfde
conclusie gaat op voor de periode na de bevalling. In het wetsvoorstel is
aan deze punten de nodige aandacht besteed.

Nederland heeft in 1988 het ILO-Verdrag nr. 156 «betreffende gelijke
kansen voor en gelijke behandeling van mannelijke en vrouwelijke
arbeiders: arbeiders met gezinsverantwoordelijkheid»2 geratificeerd.
Hierdoor heeft Nederland zich gecommitteerd om de combineerbaarheid
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Kamerstukken II 1983/87, 18 288 (R 1249).

van betaalde en onbetaalde arbeid (c.q. zorgtaken) niette belemmeren. Bij
de behandeling van het wetsvoorstel inzake de goedkeuring van dit
Verdrag1 is vastgesteld, dat het aanvaarden van het Verdrag, gezien artikel
1 van de Grondwet, geen nieuwe verplichtingen met zich brengt. Voorts is
daarbij gewezen op de hiervoor genoemde EG-richtlijn «gelijke behande–
ling», die gedetailleerder voorschriften bevat voor het meer specifieke
terrein van de arbeid. De combinatie van arbeid en gezins–
verantwoordelijkheid is dus al langer vaste doelstelling van het emancipa–
tiebeleid.

De vormgeving van arbeidstijdpatronen is één van de oplossingen die
bij kan dragen aan de combineerbaarheid en herverdeling van betaalde
arbeid en gezinsverantwoordelijkheid. Zoals ook uit paragraaf 3.3.1 blijkt,
kunnen juist flexibele arbeidstijdpatronen en deeltijdarbeid op dit punt
een belangrijke rol spelen. In dit soort arbeidstijdpatronen zijn de beste
mogelijkheden aanwezig voor werknemers om hun persoonlijke prefe–
renties in de werktijdregeling tot uiting te doen komen. In paragraaf 5.3
wordt nader ingegaan op het (schijnbare) dilemma wat op dit maatschap–
pelijk vlak gevoeld kan worden tussen enerzijds een algemene normering
en anderzijds een duidelijke individualisering. In het voorliggende
wetsvoorstel is het voorgaande in de randvoorwaarden meegenomen.

3.2.5 Volumebeleid arbeidsongeschiktheid

Uit diverse bronnen is bekend dat bepaalde arbeidstijdpatronen een
ongunstige uitwerking hebben op de mens; ziekteverzuim en op den duur
arbeidsongeschiktheid zijn daar in veie gevallen het gevolg van. Ook in
het al eerder genoemde Integraal Beleidsplan Arbeidsomstandigheden
wordt, op basis van onder andere een groot aantal onderzoeken ter zake,
gewezen op de belasting die van met name ploegendiensten, onregel–
matige diensten alsmede te lange werktijden uitgaat.

In 1990 is aan het Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden
opdracht gegeven tot een drie jaar durend longitudinaal onderzoek naar
de invloed van arbeidstijden op de gezondheid en het ziekteverzuim van
werknemers. In totaal worden 17 vormen van afwijkende werktijden
bestudeerd en vergeleken met dagdiensten in vergelijkbare arbeids–
organisaties. Het doel van het onderzoek is het bestuderen van het
verloop in het ziekteverzuim binnen de verschillende arbeidstijdpatronen.
Eind 1994 zal het onderzoek afgerond zijn.

Het onderzoek bevindt zich nog in een te pril stadium om verantwoord
uitspraken te kunnen doen over het lange termijn effect van arbeidstijden
op het ziekteverzuim van werknemers. Uit voorbereidend literatuuron–
derzoek is wel bekend, dat het verzuimpercentage van de
tweeploegendienst, de avonddienst en de nachtdienst hoger is dan het
percentage van de dagdienst, terwijl het percentage van de
vijfploegendienst aanmerkelijk lager ligt. Ook zijn er interessante
verschillen in frequentie en duur bekend; bij de drie– en vierploegendienst
ligt de frequentie van het verzuim aanmerkelijk hoger, terwijl bij de twee–
en vijfploegendienst en met name bij de avond– en nachtdienst er een
langere gemiddelde duur van het verzuim te zien is.

In het voorliggende wetsvoorstel worden dan ook aanvullende regels
gesteld voor die werknemers, die 's nachts arbeid verrichten. Juist deze
categorie is het meest kwetsbaar voor uitval door arbeidsongeschiktheid.
En hoewel het wetsvoorstel in verhouding tot de Arbeidswet 1919 voor
een aantal categorieën van arbeid uitgaat van flexibeler normen ten
aanzien van de arbeidstijden, houdt het wetsvoorstel vast aan een
duidelijk rusttijdenpatroon: in welk arbeidstijdenpatroon er ook gewerkt
wordt, voldoende rust (hersteltijd) moet daar een essentieel element van
uitmaken.
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Overigens lijkt het longitudinaal onderzoek te bevestigen, dat afwij–
kende arbeidstijdpatronen selectief groepen werknemers uit de bevolking
aantrekken. Voorbeelden zijn onder andere het «healthy worker effect»,
waardoor alleen werknemers met een daartoe geschikte fysieke capaciteit
ploegendiensten draaien, en de «mini-shifts», die vooral voor (getrouwde)
vrouwen een aantrekkelijke mogelijkheid tot de combinatie van betaalde
en zorgarbeid kunnen opleveren. Ten aanzien van de werking van de
arbeidsmarkt is de in het onderhavige wetsvoorstel aangebrachte
flexibilisering dus een stimulans, echter met inachtname van de in de
vorige alinea aangegeven beperkingen.

Een uitwerking van de overheidsdoelstelling om Uitval uit arbeid te
voorkomen, zoals in de diverse maatregelen in het kader van de Wet
terugdringing ziekteverzuim1 plaatsvindt, is ook gegeven in de recente
wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet2, waar het betreft de
risico-inventarisatie en –evaluatie, zoals voorgeschreven in de kader–
richtlijn «veiligheid en gezondheid». Mede op grond van de EG-richtlijn
«organisatie van de arbeidstijd» is er bij de implementatie van deze laatst
genoemde richtlijn in het voorliggende wetsvoorstel vanuit gegaan, dat
werktijden als onderdeel van de totale arbeidsomstandigheden integraal
deel dienen uitte maken van de risico-inventarisatie en –evaluatie. Op
deze wijze kan het beleid van de onderneming afgestemd worden op het
totaal aan belastende factoren die de arbeid oplevert en aldus beter
bijdragen aan een gunstig resultaat.

3.2.6 Arbeidsparticipatie

De in de vorige paragrafen geschetste ontwikkelingen komen bijeen
onder de noemer van arbeidsparticipatie en bepalen mede het door de
overheid met betrekking tot arbeids– en rusttijden te voeren beleid. Arbeid
vormt een belangrijke mogelijkheid tot individuele zelfontplooiing en een
belangrijk middel voor het aangaan en onderhouden van sociale
contacten. Participatie in het arbeidsproces is uiteraard van belang
vanwege het inkomen dat men zich daarmee verschaft. Voor zeer velen is
arbeid de hoofdbron van inkomen en tijdsbesteding.

Het toenemende aantal personen met een uitkering ten opzichte van het
aantal personen met een arbeidsinkomen, ondergraaft het economisch
draagvlak voor de collectieve voorzieningen. Een lage participatiegraad en
een hoge mate van inactiviteit kunnen als een van de belangrijkste
zwaktes van de Nederlandse economie worden beschouwd. Dit noodzaakt
tot participatiebevorderende inspanningen gericht op verbetering van de
verhouding tussen aantallen uitkeringsgerechtigden en werkenden. De in
de algemene inleiding (paragraaf 1.1) genoemde nota «Meer werk, weer
werk» geeft daartoe een aantal versneld in te voeren maatregelen aan,
waaronder een liberalisering van de regelgeving met betrekking tot
arbeids– en rusttijden zoals vormgegeven in dit wetsvoorstel.

Deeltijdarbeid en flexibele arbeidsrelaties zijn in het licht van het
voorgaande belangrijke bijdragen aan de bestrijding van de werkloosheid.
Deeltijdarbeid kan als een vorm van arbeidsduurverkorting inspelen op de
voorkeuren van individuen en bedrijven, die duurzaam doch op maat op
elkaar kunnen worden afgestemd. Een flexibele personeelsinzet vormt
niet alleen een belangrijk onderdeel van de flexibiliteit van een onder–
neming dat de bedrijfscontinuïteit bevordert, doch ook een goede
mogelijkheid voor veel individuen om actief deel te nemen aan de
arbeidsmarkt.

Deeltijdarbeid wordt in Nederland door zeer veel mensen verricht. Het
merendeel hiervan bestaat uit vrouwen, hoewel ook het aantal mannen

Kamerstukken n 1992/93,22 899. dat deeltijdarbeid verricht de afgelopen jaren is toegenomen. Geconsta–
Kamerstukken n 1992/93,22 898. teerd kan worden dat vooral vrouwen een enorme inhaalmanoeuvre
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uitgevoerd hebben op het gebied van de arbeidsparticipatie, hetgeen
grotendeels op het conto van deeltijdarbeid te schrijven is. Deeltijdarbeid
komt in 65% van de arbeidsorganisaties voor, maar is vooral geconcen–
treerd in de dienstverlening en bij de overheid1.

De noemer van arbeidsparticipatie omvat dus mede het te voeren beleid
aangaande arbeids– en rusttijden. De bevordering van de arbeids–
participatie moet daarbij in samenhang worden gezien met de behartiging
van de waarborgfunctie, in dit geval de waarborg tegen slechte arbeids–
omstandigheden en werk– en rusttijden. Enerzijds moet bescherming
worden geboden tegen uitval uit het arbeidsproces door ongezonde en
onveilige werktijden, anderzijds moet er ruimte zijn op de arbeidsmarkt
om vraag en aanbod flexibel op elkaar af te stemmen. De in paragraaf
3.2.1 gesignaleerde trend, dat betaalde arbeid zich steeds meer concen–
treert in een beperkte leeftijdscategorie, mag niet leiden tot een oneven–
redige verdeling van de werkdruk. In het voorliggende wetsvoorstel is er
dan ook voor gezorgd dat de waarborgfunctie en participatiedoelstelling
elkaar vinden.

3.3 De internationale dimensie

Het beleid rondom werk– en rusttijden is ten zeerste een beleid waar
overwegingen op internationaal niveau een rol spelen. De inzet van het
kabinet daarbij is zoveel mogelijk aansluiting te vinden bij de ons
omringende landen, waarbij het echter wel noodzakelijk is dat de gestelde
regels een goede waarborg vormen voor gezonde en veilige werk– en
rusttijdpatronen. Dat neemt niet weg dat van alle betrokkenen een
flexibele arbeidsinzet verlangd mag worden, die Nederland op het
internationale vlak een concurrerende arbeidsmarktpositie geeft.

Paragraaf 3.3.1 beschrijft de internationale verplichtingen waar
Nederland op het gebied van de arbeids– en rusttijden aan heeft te
voldoen. In de daarop volgende paragraaf (3.3.2) wordt een korte schets
gegeven van de wetgeving met betrekking tot arbeids– en rusttijden in
andere West-Europese landen. Als laatste volgt er in paragraaf 3.3.3 een
korte beschrijving van de dagelijkse praktijk in internationaal perspectief.

3.3.1 Internationale verplichtingen

In het voorliggende wetsvoorstel zijn de verschillende internationale
verdragsverplichtingen waaraan Nederland zich heeft gecommitteerd
opgenomen. De Verenigde Naties, de Internationale Arbeidsorganisatie
(ILO) en de Europese Unie zijn de belangrijkste instellingen die verdragen
op het gebied van werk– en rusttijden kennen.

In het kader van de Verenigde Naties zijn er drie verdragen van belang
die het onderwerp van het onderhavige wetsvoorstel raken. Dat zijn het
Internationaal Verdrag «inzake economische, sociale en culturele
rechten»2 van 1966 dat voor Nederland in 1979 in werking is getreden en
het Internationaal Verdrag «inzake de rechten van het kind» dat in 1989 tot
stand is gekomen3. Het derde verdrag is de Europese Overeenkomst
«nopens de arbeidsvoorwaarden voor de bemanningen van motorrij–
tuigen in het internationale vervoer over de weg» (AETR)4. Dit verdrag is
voor Nederland in werking getreden in 1978.

Op grond van het eerstgenoemde verdrag dienen leeftijdsgrenzen
vastgesteld te worden waar beneden het verrichten van loonarbeid door
kinderen verboden en strafbaar bij wet is. Aan moeders dient bijzondere
bescherming te worden verleend gedurende een redelijke periode vóór en
na de geboorte van het kind.

Het Internationaal Verdrag «inzake de rechten van het kind» verplicht in
het bijzonder tot het stellen van minimumleeftijd(en) voor toelating tot
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betaald werk en het stellen van voorschriften voor een passende regeling
van werktijden en arbeidsomstandigheden.

Het hiervoor als derde genoemde verdrag geeft regels over de rij– en
rusttijden van chauffeurs in het wegvervoer en over de tachograaf.

De Internationate Arbeidsorganisatie heeft van oudsher talrijke
verdragen tot stand gebracht op het gebied van de werk– en rusttijden,
waarvan een aantal door Nederland is geratificeerd. De ILO-verplichtingen
op dit terrein waar Nederland mee te maken heeft hebben betrekking op
kinderarbeid, de wekelijkse rust, moederschap en nachtarbeid. Ook is er
een verdrag over de arbeidsduur en de rusttijden voor het wegvervoer.
Daarnaast is er een verdrag inzake werknemers met gezins–
verantwoordelijkheid, dat in meer algemene zin verplichtingen oplegt
over de mogelijkheid van combinatie van de gezinsverantwoordelijkheid
en betaalde arbeid. De volgende verdragen zijn in het kader van dit
wetsvoorstel van belang.

Verdrag nr. 14 (1921) «betreffende de toepassing van de wekelijkse
rustdag in de industrie»1 is voor Nederland in 1965 in werking getreden.
Dit Verdrag stelt dat het gehele personeel werkzaam in nijverheidsonder–
nemingen telkens in een periode van 7 dagen een rusttijd van ten minste
24 achtereenvolgende uren moet hebben.

Verdrag nr. 79 (1946) «betreffende de beperking van de nachtarbeid van
kinderen en jeugdige personen bij niet-industriële werkzaamheden»2 is
niet voor ons land van kracht. Ratificatie is destijds wel in het vooruitzicht
gesteld3. Dit Verdrag lijkt in veel opzichten op Verdrag nr. 90 (1948)
«betreffende de nachtarbeid van jeugdige personen in de nijverheid
werkzaam»*, dat in 1969 in werking is getreden. Het schrijft voor, dat
jeugdige personen beneden de 18 jaar gedurende de nacht geen arbeid
mogen verrichten in enige nijverheidsonderneming.

Verdrag nr. 103 (1952) «betreffende de bescherming van het moeder–
schap»5 is in 1982 in werking getreden. Dit Verdrag schrijft een
zwangerschaps– en bevallingsverlof voor en geeft het recht de arbeid te
onderbreken voor de voeding van het kind, waarbij de daartoe noodzake–
lijke tijd als arbeidstijd dient te worden aangemerkt.

Verdrag nr. 106 (1957) «betreffende de wekelijkse rusttijd in de handel
en op kantoren»6 is in 1972 in werking getreden. Ook dit Verdrag schrijft
een ononderbroken rusttijd van ten minste 24 uren in de loop van ieder
tijdvak van 7 dagen voor.

Verdrag nr. 138 (1973) «betreffende de minimumleeftijd voortoelating
tot het arbeidsproces»7 is voor Nederland in 1977 in werking getreden.
Uitgangspunt van het Verdrag is, dat voor alle arbeid een minimumleeftijd
wordt vastgesteld.

Verdrag nr. 156 (1981) «betreffende gelijke kansen voor en gelijke
behandeling van mannelijke en vrouwelijke arbeiders: arbeiders met
gezinsverantwoordelijkheid» is voor Nederland in 1989 in werking
getreden. Het Verdrag heeft tot doel werknemers met zorgtaken niet te
beperken in hun mogelijkheden tot voorbereiding op, toegang tot,
deelneming aan of ontplooiing in economische bedrijvigheid.

Verdrag nr. 171 (1990) «betreffende nachtarbeid»8 wordt door
Nederland niet bekrachtigd. Dit betekent niet dat nachtarbeiders in
Nederland onvoldoende bescherming zouden hebben. Op de meeste
onderdelen van het Verdrag voldoet Nederland namelijk aan de verplich–
tingen. Het niet ondertekenen van het Verdrag is vooral gelegen in het feit
dat compensaties voor nachtarbeiders worden voorgeschreven die, indien
deze compensatie niet in tijd gegeven wordt, in loon of soortgelijke
uitkeringen zouden moeten worden geboden. Nederland beschouwt
financiële compensatie voor nachtarbeid niet als een zaak voor de
wetgever, maar als een zaak voor sociale partners.
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Het Europees Sociaal Handvest (ESH)1 is in 1961 te Turijn in de Raad
van Europa tot stand gekomen en voor Nederland in 1980 in werking
getreden. Ten aanzien van de kinderarbeid schrijft het Handvest voor dat
de minimumleeftijd voor toelating tot tewerkstelling in beginsel 15 jaar zal
zijn. Voorts geldt de verplichting, dat nog leerplichtige personen niet
zodanig werk mogen verrichten, dat zij niet ten volle het onderwijs kunnen
volgen. Nachtarbeid voor personen beneden de 18 jaar is in beginsel
verboden. Een wekelijkse rusttijd moet worden gewaarborgd en moeders
moeten voldoende tijd krijgen om hun zuigelingen te voeden.

In het kader van de Europese Unie is, zoals uit de inleiding (zie de
paragrafen 1.1 en 1.2) reeds duidelijk is geworden, de EG-richtlijn
«organisatie van de arbeidstijd» voor het onderhavige wetsvoorstel het
belangrijkst. De EG-richtlijn «organisatie van de arbeidstijd» schrijft een
dagelijkse en wekelijkse onafgebroken rusttijd voor van norrnaliter
respectievelijk 11 en 35 uren. De wekelijkse ononderbroken rusttijd omvat
in beginsel de zondag. De normale arbeidstijd voor nachtarbeiders is
gemiddeld niet langer dan 8 uren per 24 uur. Nachtarbeiders met
gezondheidsproblemen waarvan vaststaat dat deze verband houden met
de nachtarbeid krijgen, waar mogelijk, passend dagwerk. Alle werknemers
hebben recht op een pauze. De wekelijkse arbeidstijd bedraagt inclusief
overwerk niet meer dan gemiddeld 48 uren per week. De richtlijn is voor
onder andere de vervoerssector niet van toepassing.

Voor verschillende vervoerssectoren gelden in EU-verband aparte
regels met betrekking tot de werk– en rusttijden van werknemers van 18
jaar of ouder. Zo geven twee verordeningen van de EG (Verordening (EEG)
no. 3820/852 en Verordening (EEG) no. 3821/853) en bijbehorende
richtlijnen voorschriften over rij– en rusttijden en controle inzake het
wegvervoer. Binnen het kader van de Europese organisatie van luchtvaart–
autoriteiten, de Joint Aviation Authority (JAA), ligt thans een werk– en
rusttijdenregeling in de luchtvaart terfinale besluitvorming voor. Deze
regeling zal, nadat deze door de JAA is vastgesteld, het uitgangspunt zijn
voor een in de bestaande Verordening (EEG) no. 3922/914 over de
harmonisering van technische vereisten en administratieve procedures op
het gebied van de burgerluchtvaart op te nemen werk– en rusttijden–
regeling. In voorbereiding is ook een EG-richtlijn voor de binnenvaart
gebaseerd op de regels inzake de vaar– en rusttijden zoals die zijn gegeven
op grond van de Herziene Rijnvaartakte (1868).

Naast deze specifieke arbeidstijd-richtlijnen, beïnvloedt de Europese
regelgeving via een aantal andere richtlijnen de inhoud van dit
wetsvoorstel en de daarop te baseren algemene maatregelen van bestuur.

Allereerst is de kaderrichtlijn «veiligheid en gezondheid» met de
inwerkingtreding van de EG-richtlijn «organisatie van de arbeidstijd» ook
van toepassing op arbeids– en rusttijden. Dit betekent dat het onderwerp
arbeids– en rusttijden onderdeel uitmaakt van al die maatregelen, die de
werkgever moet nemen ter bescherming van de veiligheid, de gezondheid
en het welzijn van de werknemers. Zo zullen de risico's in verband met de
gehanteerde arbeidstijdpatronen moeten worden genventariseerd en
geëvalueerd. Planmatig en conform de stand van de wetenschap moeten
de arbeidstijdpatronen vorm gegeven worden.

De Richtlijn nr. 92/85/EEG «inzake de tenuitvoerlegging van maatregelen
ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid op
het werk van werkneemsters tijden de zwangerschap, na de bevalling en
tijdens de lactatie»5, verder aangeduid als EG-richtlijn «zwangere
werkneemsters», schrijft voor dat zwangere werkneemsters niet verplicht
kunnen worden tot het verrichten van nachtarbeid. Er is een recht van 14
weken zwangerschaps– en bevallingsverlof, dat uitten minste 2 weken
verplicht zwangerschapsverlof moet bestaan. Indien het zwangerschaps–
onderzoek onder werktijd plaats moet vinden, wordt de werkneemster
met behoud van loon vrijgesteld van de arbeid.
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Tot slot mag niet onvermeid blijven de ontwerp EG-richtlijn «betref–
fende de bescherming van jongeren op het werk»1, verder aangeduid als
ontwerp EG-richtlijn «jongeren». Op 23 november 1993 is door de
lid-staten over deze richtlijn een gemeenschappelijk standpunt bereikt. In
deze richtlijn worden onder andere normen gesteld ten aanzien van de
werk– en rusttijden van kinderen en jeugdige werknemers. De inhoud van
deze toekomstige richtlijn ligt in lijn met hetgeen in het voorliggende
wetsvoorstel wordt voorgesteld, zodat een eventueel toekomstige
implementatie geen problemen zal opleveren.

3.3.2 Arbeidstijdenwetgeving in Europa

Bij een internationale vergelijking van de arbeidstijdenwetgeving loopt
de hier voorgestelde Nederlandse wetgeving redelijk in de pas. De
gehanteerde structuur en de normen komen internationaal goeddeels
overeen. In deze paragraaf wordt een kort overzicht gegeven van de
meest opvallende overeenkomsten en verschillen2. De volgende landen
zijn in dit overzicht verwerkt: Duitsland, België, Groot-Brittannië, Frankrijk,
Noorwegen, Denemarken en Zweden.

In landen als België, Noorwegen, Frankrijk en Duitsland zijn, net als in
Nederland, uitgebreide regels opgesteld voor werk– en rusttijden. De
belangrijkste uitzonderingen hierop zijn Groot-Brittannië en Denemarken.
Groot-Brittannië kent geen algemeen geldende arbeidstijdenwet. De
problemen die het Verenigd Koninkrijk heeft met de eerder in deze
toelichting genoemde EG-richtlijn «organisatie van de arbeidstijd» mogen
in dit verband algemeen bekend worden verondersteld. In Denemarken
bestaan uitsluitend regels betreffende rusttijden. Wel gelden in de laatste
twee landen aparte bepalingen voor jongeren. Regelgeving inzake
arbeidstijden bevindt zich in deze landen doorgaans in collectieve
arbeidsovereenkomsten of in andere bepalingen.

De Zweedse arbeidstijdenwet is zeer beknopt. Ook hier kunnen bij
collectieve arbeidsovereenkomst aanvullende regels worden overeenge–
komen. Collectieve arbeidsovereenkomsten die zijn gesloten of goedge–
keurd door centrale organisaties van werknemers of, in bepaalde
gevallen, collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten met lokale
werknemersbonden, maken het mogelijk van de wet af te wijken. Deze
afwijkingen kunnen leiden tot een verdere beperking van de arbeidsduur,
maar ook tot een uitbreiding ervan.

Ook in de landen met uitgebreide wettelijke werk– en rusttijden, is in
veel gevallen afwijking bij collectieve arbeidsovereenkomst, bij algemene
maatregel van bestuur, of via een vergunningenregeling mogelijk. In
enkele landen kunnen ook andere overlegorganen, zoals bijvoorbeeld de
«meerderheid van de belanghebbende werknemers», worden betrokken.

De algemene regels voor een wettelijk toegestane arbeidstijd per dag
variëren in internationaal verband tussen de 8 en 10 uren, waarbij vele
uitzonderingen zijn voor bepaalde bedrijfstakken. Opmerkelijk is dat
België naast een wettelijke maximale arbeidsduur per dag ook een
minimale arbeidstijd van 3 uren per oproep kent. In Nederland wordt een
dergelijk minimum thans voorgesteld in het kader van de discussie inzake
«flexibele arbeidsrelaties»3.

Met betrekking tot overwerk liggen de formuleringen erg uiteen; er zijn
zowel regels per dag, per week, per vier weken, per maand, per trimester
als per jaar. Nederland neemt, voor wat betreft de normen voor overwerk,
geen afwijkende plaats in. In een aantal landen bestaat een wettelijk
verplichte toeslag voor werk buiten de gebruikelijke uren. Overigens
nemen collectieve arbeidsovereenkomsten in de meeste landen op het
gebied van overwerk, zowel met betrekking tot de vaststelling van de
grenzen als ook met betrekking tot de toeslagen, een belangrijke plaats in.
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Net als in Nederland geldt internationaal in principe de zondagsrust. Het
principe van zondagsrust is geen enkel land vreemd. Uitzonderingen
kunnen worden gemaakt naar aanleiding van een opgestelde lijst met
uitzonderingen door vergunning van de arbeidsinspectie, bij algemene
maatregel van bestuur of bij collectieve arbeidsovereenkomst. Als
wekelijkse rusttijd wordt, in overeenstemming met het Nederlandse
wetsvoorstel, een norm van 35 of 36 uren aangehouden. Uitzondering
hierbij is Frankrijk, waar een wekelijkse rusttijd van 24 uren geldt. De
dagelijkse rust bedraagt meestal 11 uren, eveneens in overeenstemming
met de Nederlandse situatie.

In detijdbegrenzing van nachtarbeid liggen grote verschillen. In
Noorwegen is dit de tijd tussen 21.00 uur en 06.00 uur, in Zweden de tijd
tussen 00.00 uur en 05.00 uur en in Frankrijk de tijd tussen 22.00 uur en
05.00 uur. België hanteert onder verschillende omstandigheden verschil–
lende normen, variërend tussen 20.00 en 06.00 uur. In Duitsland is
onlangs een nieuwe wet ingediend bij het parlement. De oude wet gaat uit
van een nachtarbeidbegrenzing van 20.00 en 06.00 uur, terwijl in het
nieuwe Duitse wetsvoorstel de grenzen zijn verlegd naar 23.00 uur en
06.00 uur. Net als bij overwerk kan nachtarbeid in vele landen geregeld
worden via de collectieve arbeidsovereenkomst.

In verhouding tot de andere landen bevat het Nederlandse wetsvoorstel
meer regels met betrekking tot nachtarbeid. Daar waar de meeste landen
zich beperken tot het stellen van een tijdbegrenzing, zijn in het voorlig–
gende wetsvoorstel ook normen opgenomen voor rust na achtereenvol–
gende nachtdiensten, de arbeidstijd per nachtdienst, het aantal nacht–
diensten en het aantal achtereenvolgende nachtdiensten. Deze
beperkingen volgen voorai uit het belastende karakter van nachtarbeid op
de gezondheid van de werknemers; in paragraaf 3.2.5 is dit reeds
aangegeven. Aan het einde van paragraaf 3.3.3 wordt teruggekomen op
de nachtarbeid in vergelijking met de praktijk in andere landen; in
paragraaf 5.6.4 wordt nader ingegaan op de regeling van de nacht–
diensten.

De pauze is in slechts enkele landen vvettelijk geregeld: alleen Duitsland,
Noorwegen en Zweden kennen regels met betrekking tot de pauze. Over
het algemeen loopt de wettelijk verplichte minimale pauzeduur op
naarmate het aantal arbeidsuren per dag stijgt. In Duitsland is een pauze
van 45 minuten verplicht bij een arbeidstijd van 9 uren. Noorwegen regelt
dat bij een arbeidstijd van 5Vz uur minimaal één pauze kan worden
genomen. In Noorwegen bestaat een aanvullende regel die bepaalt dat bij
aanvang van overwerk van minimaal 2 uren een pauze kan worden
genoten van minimaal 30 minuten.

Evenals de Noorse wet kent het Nederlandse wetsvoorstel een regeling
met betrekking tot consignatiediensten, waarbij Noorwegen verschil
maakt tussen aanwezigheidsdiensten en beschikbaarheidsdiensten terwijl
Nederland differentieert naar al of geen nachtdienst.

In alle landen gelden aparte bepalingen voor jongeren, waarbij de
meest voorkomende leeftijden liggen tussen de 15 en 18 jaar.

Het voorgaande overziende kan geconcludeerd worden dat de normen
zoals deze in het onderhavige wetsvoorstel worden gesteld, in grote lijnen
in de pas lopen met de onderzochte internationale regelgeving.

3.3.3 De praktijk van werk– en rusttijden in de EU-landen

Een over de periode 1991-1992 door de Europese Stichting tot
verbetering van de arbeids– en levensomstandigheden gehouden
onderzoek1 toont aan dat Nederland het, zowel wat de duur als de
kwaliteit van de arbeid betreft, in vergelijking tot de andere EU-landen

Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23 646, nr. 3 25



1 Werkgelegenheid en werkloosheid (1989),
Bureau voor de Statistiek der Europese
Gemeenschappen.
2 Developments on the labour market in the
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goed doet. Weliswaar ligt in Nederland het werktempo relatief hoog en
verrichten de Nederlandse werknemers in relatief grote mate kortcyclisch
werk, maar daar staan een groot aantal andere uitkomsten tegenover
waar Nederland er gunstiger uitspringt voor wat betreft de kwaliteit van
de arbeid.

Bij de interpretatie van de cijfers over de arbeidsduur dient bedacht te
worden dat de samenstelling van de beroepsbevolking in Nederland
afwijkt van het gemiddelde EU-beeld. Zo ligt, in vergelijking tot de totale
EU, het aandeel van de loontrekkenden in de totale beroepsbevolking
hoger (87,5 tegenover 80,6%), ligt de participatiegraad van vrouwen toch
nog ruim een procentpunt lager en valt voor wat betreft de verdeling van
de beroepsbevolking over de diverse bedrijfssectoren het accent op de
dienstverlenende sector.

Uit het hiervoor aangehaalde onderzoek blijkt dat de arbeidsduur voor
zelfstandigen beduidend hoger ligt dan die voor loontrekkenden. Omdat
het hier gaat over een wetsvoorstel dat in principe de arbeidstijden van
werknemers normeert, blijven de uitkomsten voor zelfstandigen verder
buiten beschouwing.

Nederland zit, zowel voor wat betreft de dagelijkse als de wekelijkse
arbeidsduur, onder het gemiddelde van de EU-landen. Volgens het
onderzoek van de Europese Stichting ligt de gemiddelde wekelijkse
arbeidsduur van loontrekkenden in Nederland zo'n 9% onder het
gemiddelde EU-niveau (Nederland 35,8 uur - EU 38,8 uur). Ook komen in
Nederland duidelijk minder excessieve werktijden voor: 7,5% van de
Nederlandse werknemers werkt meer dan gemiddeld 45 uren per week en
6,3% werkt gemiddeld 10 uren of meer per dag, tegenover 14,8 respectie–
velijk 10,7% van de werknemers in de totale EU.

Bij deze cijfers dient echter te worden bedacht dat de verschillen
waarschijnlijk voor een deel zijn terug te voeren op genoemde verschillen
in structuur van de beroepsbevolking (stratificatie). Uit gegevens van het
Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeenschappen1 blijkt dat in
1989 de wekelijkse arbeidsduur van Nederlandse mannelijke en vrouwe–
lijke voltijd werknemers ongeveer 1 uur achter bleef bij het EU-gemid–
delde.

Scoort Nederland voor de gemiddelde arbeidsduur ruim onder het
EU-gemiddelde, voor wat de lengte van de bedrijfstijd betreft scoort
Nederland daarentegen weer hoog. Uit een door het Directoraat-Generaal
voor Economische en Financiële Zaken van de Europese Commissie over
1989 gehouden onderzoek2 blijkt dat de Nederlandse industriële bedrijven
gemiddeld 74 uren per week in bedrijf waren, tegenover 66 uren voor de
EU.

Genoemd onderzoek signaleert twee op het eerste gezicht conflic–
terende tendensen, die in dit verband van belang zijn. Enerzijds is dit de
behoefte van bedrijven aan een verlenging van de bedrijfstijd. Voor de EU
als geheel verwacht 27% van de industriële bedrijven de komende één a
twee jaar een verlenging van de bedrijfstijd en 18% een daling. Voor
Nederland liggen deze cijfers op respectievelijk 26% en 4%; dit zijn
sprekende cijfers, zeker waar dit onderzoek ook nog eens aangeeft dat in
Nederland de bedrijfstijd over de periode 1985-1989 duidelijk is toege–
nomen, terwijl deze in de EU als geheel een lichte daling vertoonde.
Anderzijds tekent zich, vooral in de meer welvarende landen, een tendens
af waarbij steeds meer werknemers de voorkeur geven aan korter werken
boven inkomen. De werknemers in de EU willen gemiddeld genomen 1
uur per week korter werken.

De onderzoekers zijn dan ook terecht van mening dat deze ontwikke–
lingen nieuwe uitdagingen inhouden ten aanzien van de organisatie van
de arbeid en het arbeidstijden– en werkgelegenheidsbeleid.
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Ten aanzien van het percentage werknemers dat nachtarbeid verricht
scoort Nederland aanmerkelijk lager dan de andere EU-landen. Van de
grotere Europese landen wordt alleen in Italië relatief minder nachtarbeid
verricht dan in Nederland. De gunstige score van Nederland is
waarschijnlijk niet terug te voeren op verschillen in stratificatie. Immers, in
sectoren waar op EU-niveau bezien nachtarbeid het meeste voorkomt
(chemie, energie, vervoer en communicatie), zijn in Nederland naar
verhouding evenveel of meer personen werkzaam als in de EU.

De positie die Nederland hier inneemt is dan ook waarschijnlijk in
belangrijke mate te danken aan het terughoudende beleid inzake
nachtarbeid.

De conclusie aan het einde van deze paragraaf luidt, dat op het gebied
van de werk– en rusttijden Nederland zich in internationaal perspectief niet
door ongunstige werktijden onderscheidt, terwijl ten aanzien van de
uitnutting van de produktiemiddelen en de daarmee gepaard gaande
kwaliteit van de arbeid Nederland zich op grond van het voorgaande in de
voorhoede mag rekenen.

HOOFDSTUK 4. NAAR EEN NIEUWE WET OMTRENT
ARBEIDSTIJDEN

4.1 Inleiding

Het voorbereiden van nieuwe arbeidstijdenwetgeving is een omvang–
rijke en gecompliceerde opgave, daar het een materie betreft die enerzijds
maatschappelijk en politiek gezien veel diverse belangen raakt, terwijl
anderzijds rekening moet worden gehouden met vele praktische,
juridische en internationaalrechtelijke kwesties. De sociale partners zijn
van oudsher nauw betrokken bij deze materie; zij hebben dan ook ruime
inspraak gehad bij de voorbereiding van de nieuwe wet.

Eén van de aspecten bij de voorbereiding bestond uit hettegelijkertijd
opzetten van een (nieuw) vergunningenbeleid, vooruitlopend op de
inwerkingtreding van de nieuwe wet. Om deze reden wordt het
vergunningenbeleid in dit deel van de toelichting behandeld.

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven vanaf de eerste concrete
aanzet voor het wetsvoorstel tot op heden; in totaal een periode van bijna
10 jaar. De eerste aanzet was een discussienota van de kant van de
toenmalige Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
mevrouw Kappeyne van de Coppello, welke in 1984 werd voorgelegd aan
de Stichting van de Arbeid. Na een korte weergave van deze discussienota
in paragraaf 4.2 wordt in paragraaf 4.3 ingegaan op het advies dat de
Stichting van de Arbeid in 1987 over deze nota uitbracht. Daarna volgt het
nieuwe vergunningenbeleid in paragraaf 4.4. Paragraaf 4.5 vat de
Hoofdlijnennota Arbeidstijdenwet samen die, samen met een schets van
een voorontwerp van de nieuwe wet, in 1989 aan de SER en enkele
andere adviesorganen werd voorgelegd. Het advies van de SER, uitge–
bracht in april 1992, wordt in paragraaf 4.6 belicht, de overige adviezen
komen in paragraaf 4.7 aan de orde. Paragraaf 4.8 behandelt het advies
van de Commissie voor de toetsing van wetgevingsprojecten (CTW), die
in twee instanties op dit onderwerp advies heeft uitgebracht. Tenslotte
wordt in paragraaf 4.9 de rol van de overheid in het kader van dit
wetsvoorstel nader uiteen gezet.
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1 Gepubliceerd als bijlage 1 in Advies inzake
een nieuwe wettelijke werk– en rusttijden–
regeling, Stichting van de Arbeid (1987).
2 Stichting van de Arbeid (1987), Advies
inzake een meuwe wettelijke werk– en
rusttijdenregeling.

4.2 De discussienota inzake een nieuwe wettelijke werk– en
rusttijdenregeling

In de discussienota1 wordt een beschouwing gegeven van de verande–
ringen die nieuwe wetgeving noodzakelijk maken. De veranderingen
betreffen onder meer het tussen werkgevers en werknemers sinds 1919
tot stand gekomen overleg op de diverse niveaus, de ontwikkeling van
«arbeidsbescherming» naar «bevordering van menswaardige arbeid»,
alsmede de gewijzigde denkbeelden over traditionele werktijdpatronen
(veelal onder invloed van bredere sociaal-culturele ontwikkelingen).
Daarnaast worden een aantal praktische bezwaren van de Arbeidswet
1919 vermeld. Het gaat dan met name om de ingewikkeldheid van de wet,
het toepassingsgebied en de daarbij geconstateerde ongelijkheid tussen
bepaalde groepen van werkenden. Ook de procedures en de sancties die
de wet kent zijn niet altijd even adequaat.

Als taak voor de overheid bij de nieuw te maken wet wordt gedacht aan
het waarborgen van bescherming tegen ontwikkelingen en situaties die
vanuit een algemeen maatschappelijk belang ongewenst zijn, en het
bieden van bescherming aan het individu.

De nieuwe wet zou zich moeten kenmerken door (a) inhoudelijke
bepalingen die bijdragen aan de veiligheid, de gezondheid en het welzijn
in verband met de arbeid en (b) door een opzet die tegemoet komt aan het
streven naar medezeggenschap van de werknemers in de eigen arbeids–
situatie, die (c) zowel met het oog op de behoefte van het individu als van
de organisatie ruimte laat voor het voeren van een eigen werktijdenbeleid
(flexibiliteit en deregulering) en er voor zorgt dat er (d) kwalitatief
gelijkwaardige werktijdregelingen voor alle werknemers gelden. De
betreffende regeling dient tenslotte (e) relatief eenvoudig en doorzichtig te
zijn.

Met betrekking tot de vraag of de regeling nieuwe doelstellingen dient
te bevatten, zoals arbeidsparticipatie, herverdeling van werk en emanci–
patie, is ervoor gekozen de regeling te blijven plaatsen in het kader van
bescherming; daar een arbeidstijdenwet echter moeilijk los valt te zien
van de sociaal-economische context waarbinnen deze zich afspeelt, geldt
dat deze afgestemd dient te zijn op andere, meer algemene beleids–
doeleinden. Derhalve dient bij de uitwerking van de inhoudelijke
bepalingen rekening te worden gehouden met de effecten die rechtstreeks
van invloed zijn op andere algemene doelstellingen, zoals de dominante
doelstelling van werkgelegenheid, aldus de nota.

Ten aanzien van de normering wordt uitgegaan van een maximale
arbeidstijd per dag van 10 uren, in enkele gevallen 12 uren, een maximum
per 4 weken van 180 uren (gemiddeld 45 uren per week) alsmede een
jaarmaximum van 1850 uren, waarmee het gemiddelde wordt terugge–
bracht op 40 uren per week. Daarnaast zijn vrijstellingen op verzoek van
sociale partners mogelijk alsmede afwijkende regelingen bij algemene
maatregel van bestuur voor bepaalde soorten arbeid en werknemers.

4.3 Het advies van de Stichting van de Arbeid

In augustus 1987, bijna drie jaar na het verschijnen van de discus–
sienota, heeft de Stichting van de Arbeid haar «Advies inzake een nieuwe
wettelijke werk– en rusttijdenregeling»2 uitgebracht.

De in de discussienota neergelegde gedachtengang, dat het stellen van
grenzen aan arbeids– en rusttijden een taak van de overheid/wetgever
behoort te blijven, wordt door de sociale partners niet bestreden. Als de
doelstelling van de nieuwe wet in ogenschouw wordt genomen, dan ligt
het op de weg van de overheid/wetgever om het kader aan te geven,
waarbinnen partijen een regeling op het gebied van de arbeidsduur en
werktijden nader kunnen vaststellen. Onderschreven wordt de noodzaak
van medezeggenschap van werknemers in het besluitvormingsproces op
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verschillende niveaus, waartoe in de nieuwe wet ruimte geboden moet
worden.

Met betrekking tot de doelstelling van de nieuwe wettelijke regeling
bestaat er overeenstemming over het feit, dat de nieuwe wet moet
voorzien in de bescherming van werknemers. Er zal echter een evenwicht
moeten worden gevonden tussen deze doelstelling en de flexibiliserings–
behoefte van ondernemingen in het kader van hun economische
doelstelling. Van werkgeverszijde wordt de aantekening gemaakt, dat
(her)verdeling van arbeid niet onder de doelstelling van de nieuwe wet
begrepen mocht worden; het gebruiken van de nieuwe wet als
werkgelegenheidsinstrument zou in strijd zijn met de collectieve
contractsvrijheid. Van werknemerszijde daarentegen wordt opgemerkt,
dat de discussienota de overheidstaak ten aanzien van de wettelijke
regeling van de werktijden te beperkt ziet. Bij de totstandkoming van de
Arbeidswet 1919 speelden tenslotte ook andere factoren dan alleen
veiligheid en gezondheid een rol, waaronder de rol van man en vrouw in
het gezin. Volgens de werknemersvertegenwoordigers moeten ook
veranderingen in de participatie van mannen en vrouwen in betaalde en
onbetaalde arbeid verdisconteerd worden in de doelstelling. Hoewel van
werknemerszijde wordt erkend dat de nieuwe wet geen rechtstreekse
dwang tot verkorting van de feitelijke (gemiddelde) arbeidstijd zou
moeten bewerkstelligen, zou wel een indirecte bijdrage geleverd kunnen
worden aan de beheersing van de arbeidsduur in het belang van
spreiding van de werkgelegenheid.

Ten aanzien van het wettelijk stelsel, waarbinnen de vrijheid van sociale
partners gestalte moet krijgen, hebben zowel de werkgevers– als de
werknemersvertegenwoordigers zich, gelet op hun standpunten over de
uitgangspunten van de nieuwe wettelijke regeling, kunnen vinden in het
model van een standaard– en een overlegregeling. Over de uitwerking
ervan verschillen werkgevers en werknemers van mening.

De werkgeversvertegenwoordigers staan een ruime standaardregeling
voor, waarbinnen de werkgever in beginsel vrij is om de arbeidsduur en
de werktijden vast te stellen. Zij wijzen daarbij op het instemmingsrecht
van de ondernemingsraad in geval van een werktijdregeling. Indien en
voor zover de regeling van de werktijden in een collectieve arbeidsover–
eenkomst is neergelegd, vervalt het instemmingsrecht van de onderne–
mingsraad. De zogenaamde overlegregeling geeft de grenzen
waarbinnen, in overleg tussen werkgevers– en werknemersorganisaties in
het kader van het totstandkomen van een collectieve arbeidsovereen–
komst, van de standaardregeling kan worden afgeweken.

De werknemersvertegenwoordigers staan een betrekkelijk restrictieve
regeling voor en verwerpen de argumenten van de werkgevers. Daarbij
stellen zij allereerst, dat de door de werkgevers voorgestelde rol van de
ondernemingsraad middels het instemmingsrecht niet opgaat, omdat
deze zich namelijk beperkt tot werktijden en niet tot arbeidsduur als
primaire arbeidsvoorwaarde. Vervolgens merken zij op, dat het belang
van arbeidsbescherming uitstijgt boven de individuele onderneming en
dat er ondernemingen zijn die geen ondernemingsraad hebben. Regeling
bij collectieve arbeidsovereenkomst biedt een waarborg, dat de met de
wet beoogde doelstellingen, die de belangen van de individuele onderne–
mingen overstijgen, voldoende tot gelding komen. De overlegregeling
moet naar hun mening dan ook inhouden, dat in beginsel alleen bij of
krachtens collectieve arbeidsovereenkomst van de standaardregeling kan
worden afgeweken.
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4.4 De nota vergunningenbeleid arbeids– en rusttijden

Parallel aan de adviesrondes rondom een nieuwe Arbeidstijdenwet
vond een heroriëntatie plaats rondom hette voeren vergunningenbeleid
op grond van de Arbeidswet 1919. De toenmalige Staatssecretaris van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid De Graaf voerde op 1 september 1988,
na overleg met de Stichting van de Arbeid en de vaste Kamercommissie
voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het nieuwe vergunningenbeleid
in. Het nieuwe vergunningenbeleid1 behelsde enerzijds een codificatie/
unificatie van het tot dan toe over de verschillende sectoren versnipperde
beleid en poogde anderzijds in te spelen op de ontwikkelingen met
betrekking tot nieuwe arbeidstijdpatronen (bijv. arbeidstijdverkorting,
bedrijfstijdverlenging, gecomprimeerde werkweek, verschoven
werktijden, flexibele werktijden, zaterdagarbeid, etc.), zulks in afwachting
van de algehele herziening van de Arbeidswet 1919.

In het kader van het vergunningenbeleid worden jaarvergunningen,
vertrouwensvergunningen en ad hoc-vergunningen uitgegeven.

Uitgangspunt bij de jaarvergunning is dat deze - binnen zekere grenzen
–wordt afgestemd op afspraken die sociale partners over werktijden
maken. Dit houdt in dat regelingen in een collectieve arbeidsovereen–
komst en afspraken op ondernemingsniveau, voorzover noodzakelijk, in
vergunningen worden vastgelegd, zodat een ruimer kader wordt
aangeboden zonder bemoeienis van de Arbeidsinspectie.

Een vertrouwensvergunning is een vergunning die (voorten hoogste
een jaar) een contingent overuren, waarover het bedrijf vrij kan
beschikken, toekent, te gebruiken in situaties waarbij de plotselinge
noodzaak van overwerk zich voordoet.

Een ad hoc-vergunning is een overwerkvergunning die van geval tot
geval moet worden aangevraagd en die voor ten hoogste een kwartaal
wordt verleend, behoudens verlenging.

Aan al deze vergunningen kunnen randvoorwaarden en aanvullende
normen worden verbonden.

In hetkadervan het vergunningenbeleid worden vanaf september 1988
bij de vergunningverlening de volgende normen gehanteerd2:

De jaarvergunning:
dagnorm: maximaal 9V2 uur
4-wekennorm: maximaal 190 uren
kwartaal-norm: maximaal 552V2 uur
dagelijkse onafgebroken rusttijd: minimaal 11 uren
wekelijkse onafgebroken rusttijd: minimaal 38 uren
werkdagen: maandag tot en met zaterdag
zondag: geen uitbreiding arbeid op zondag
werktijdbegrenzing: 06.00 tot 19.00 uur öf 08.00 tot 21.00 uur.

De vertrouwensvergunning:
dagnorm: maximaal 11 uren
weeknorm: maximaal 48 uren
4-wekennorm: maximaal 180 uren.

1 Kamerstukken II 1987/88, 19 993, nr. 4.
2 Kamerstukken II 1987/88, 19 993, nr. 5.
3 Stichting van de Arbeid (19911, Commentaar
op de Nota evaluatie vergunningenbeleid
arbeids– en rusttijden 89-90.

De ad hoc-vergunning:
dagnorm: maximaal 11 uren
weeknorm: maximaal 62 uren
4-wekennorm: maximaal 200 uren
kwartaal-norm: maximaal 585 uren.

Het vergunningenbeleid is in de jaren 1989 en 1990 tussentijds
geëvalueerd. Na een advies van de Stichting van de Arbeid3 maakte de
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Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 14 oktober 1992
aanpassingen bekend die in het kader van het vergunningenbeleid bij de
vergunningverlening worden gehanteerd. In de jaarvergunning is de
dagnorm gediversificeerd door de toevoeging van de mogelijkheid
eenmaal per week 10 uren per dag arbeid te verrichten. Tevens is een
alternatieve norm opgenomen waarbij voor maximaal een kwartaal 45
uren per week arbeid mag worden verricht, onder voorwaarde dat per jaar
niet meer dan gemiddeld 40 uren per week arbeid wordt verricht. In de
vertrouwensvergunning is de weeknorm van 48 uren naar 49 uren
gebracht en het gebruik van de vergunning opengesteld voor alle
incidentele overwerksituaties. Ten aanzien van de pauze is het oorspron–
kelijke beginsel van een half uur gehandhaafd. Wel is de mogelijkheid
geopend om, wanneer partners in het bedrijf, bijvoorbeeld om organisato–
rische redenen, daarvoor kiezen, dit halve uur te splitsen in tweemaal een
kwartier.

Overigens bleek uit de evaluatie van het vergunningenbeleid dat nog
maar erg weinig van de ruimte die de jaarvergunning biedt, gebruik wordt
gemaakt. Bedrijven spelen nog niet op grote schaal in op de mogelijk–
heden die de jaarvergunning biedt om zonder tussenkomst van de
Arbeidsinspectie met de werktijden te variëren. Veelal wordt nog volstaan
met het aanvragen van een specifieke werktijdvergunning, vooral voor
ploegenarbeid en het werken op zaterdagmiddag. Voor deze laatste wordt
meestal een ad-hoc vergunning aangevraagd. Dit heeft te maken met de
normstelling in de diverse werktijdenbesluiten, een normstelling die over
het algemeen reeds ligt op het niveau van de hierboven gegeven soorten
vergunningen. De 15 000 vergunningen die jaarlijks worden verstrekt,
worden dan ook grotendeels afgegeven aan industriële bedrijven, die op
hun beurt de werktijdregeling vaak gieten in het systeem van een
ploegenstelsel. Uit de volgende tabel, die een indruk geeft van de uitgifte
van de diverse soorten vergunningen, blijkt het voorgaande overduidelijk:

Tabel 4a. Uitgifte vergunningen Arbeidswet 1919

soort vergunning jaarvergunningen 4%
vertrouwensvergunningen 16%
ad-hoc vergunningen 58%
ploegenvergunningen 22%

totaal 100%

bron: SZW/Bureau Arbeidsinspectie 1993

Het voorgaande maakt de rol duidelijk die het vergunningenbeleid in de
voorbereiding en de discussie over het voorliggende wetsvoorstel heeft
gespeeld.

4.5 De Hoofdlijnennota Arbeidstijdenwet

Mede op basis van het door de Stichting van de Arbeid uitgebrachte
advies is de Hoofdlijnennota Arbeidstijdenwet1 tot stand gekomen. Deze
Hoofdlijnennota is, samen met een schets van een voorontwerp van wet,
op 10 maart 1989 ter advisering gestuurd naar de Sociaal-Economische
Raad, de Raad voor het Jeugdbeleid, de Emancipatieraad, de Centrale
Commissie voor Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken en de
Commissie voor de Toetsing van Wetgevingsprojecten.

In de Hoofdlijnennota wordt voorgesteld de nieuwe wet te doen gelden
voor zowel het bedrijfsleven als de overheid en de gepremieerde en
gesubsidieerde sector; haar doelstelling is het beschermen van
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schaden of deelname aan het maatschappelijk verkeer te zeer belem–
meren. In het voorstel is een standaardregeling opgenomen, die zal
gelden voor arbeidsorganisaties waar werkgevers en werknemers niets
overeengekomen zijn. Als normen voor deze regeling worden voorge–
steld: ten hoogste 9 uren per dag, 180 uren per vier weken en 520 uren per
kwartaal. In arbeidsorganisaties, waarvoor een collectieve arbeidsover–
eenkomst tot stand is gekomen of overeenstemming is bereikt in het
kader van het georganiseerd overleg voor ambtenaren of waar de
werkgever - bij het ontbreken van een dergelijke collectieve overeenkomst
- een afspraak heeft gemaakt met het medezeggenschapsorgaan, zal de
overlegregeling gelden. Voor deze regeling worden als normen voorge–
steld: 9V2 uur per dag, 190 uren per vier weken en 552V2 uur per kwartaal.
In het kader van de standaardregeling wordt een werktijdbegrenzing
voorgesteld tussen 06.00 uur en 19.00 uur; voor de overlegregeling wordt
gedacht aan een werktijdbegrenzing van 06.00 uurtot 21.00 uur. Voor
beide soorten van regelingen wordt een verbod van arbeid op zondag
voorgesteid, met andere woorden: de werkweek zal de dagen maandag
tot en met zaterdag beslaan.

Werknemers zullen in beroep kunnen gaan wanneer een werkgever een
vergunning bij de Arbeidsinspectie aanvraagt voor een afwijkende
werktijdregeling, zoals voor overwerk of verschoven werktijden. Voorts
wordt voorgesteld, dat werknemers de Arbeidsinspectie kunnen
verzoeken een onderzoek in te stellen naar de naleving van de arbeids– en
rusttijden in hun arbeidsorganisatie, zij het dat een dergelijk verzoek via
het rnedezeggenschapsorgaan zal moeten lopen.

Voorts bevat het voorstel een regeling voor het verbod van kinder–
arbeid, voor jeugdigen van 16 en 17 jaar (niet langer dan 45 uren per week
en 160 uren per vier weken), voor oudere werknemers en voor zwangere
werkneemsters (kunnen op hun verzoek een aangepaste werktijdregeling
krijgen). Tenslotte bevat de Hoofdlijnennota voorstellen omtrent een
regeling voor meervoudige diensten (bijv. ploegendiensten), het beleid
terzake van nachtarbeid en de normen voor overwerk.

4.6 Het advies van de Sociaal-Economische Raad

De Sociaal-Economische Raad heeft na drie jaar op 24 april 1992 advies1

uitgebracht. De raad is over de meeste voorstellen van de adviesaanvrage
niet eenstemmig. De verschillen van opvatting binnen de raad over het
merendeel van de voorstellen hangen voor een belangrijk deel samen met
de visies die de onderscheiden delen van de raad hebben op de
doelstelling en uitgangspunten van de wet alsmede op de afbakening van
de verantwoordelijkheid van de wetgever ten opzichte van de eigen
verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers voor het regelen
van hun onderlinge betrekkingen. Enkele belangrijke verschilpunten
worden in deze paragraaf vermeld. Bij de bespreking van de voorstellen in
hoofdstuk 5 wordt verdere aandacht geschonken aan de diverse stand–
punten binnen de SER.

De werknemersvertegenwoordigers ondersteunen dat, naast
bescherming van de veiligheid en de gezondheid, de werktijden niet te
zeer de deelname aan het maatschappelijk leven dienen te belemmeren.
De werkgeversvertegenwoordigers wijzen die laatste toevoeging af. Een
grote meerderheid van de raad stemde voor de uitgebreide doelstelling.

Het werknemersstandpunt is gebaseerd op het uitgangspunt dat de
Arbeidstijdenwet een normenstelsel moet bevatten waarbinnen het
overgrote deel van de arbeidstijdpatronen van werknemers past en dat
geen grote obstakels neerlegt voor werknemers die naast hun betaalde
arbeid andere verantwoordelijkheden hebben. De werknemers zijn van

1 Sociaai-Economische Raad (1992), Advies mening dat de regeling van arbeids– en rusttijden niet geheel kan worden
swet 1919 (SER 92/05). overgelaten aan het arbeidsmarktproces omdat dat proces niet steeds een
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1 Raad voor het Jeugdbeleid (1990), Jong
geleerd oud gedaan? Een advies over de
positie van kinderen en jeugdigen in de
nieuwe Arbeidstijdenwet. WVC.
2 Raad voor het Jeugdbeleid (1990), Komt tijd,
komt raad; een commentaar op de nota
Nadere uitwerking van de Jongerenparagraaf
uit de Hoofdlijnennota Arbeidstijdenwet. WVC.

evenwichtige en maatschappelijk verantwoorde uitkomst kan waarborgen.
Het aspect van deelname aan het maatschappelijk leven komt nader aan
de orde in paragraaf 5.3.

De werkgeversvertegenwoordigers kiezen voor een normenstelsel dat
alles toelaat wat nu op grond van de Arbeidswet 1919 en het
vergunningenbeleid mogelijk is. Bovendien wensen de werkgevers zeer
ruime normen (met name in de overlegregeling) ten behoeve van een zo
groot mogelijke flexibilisering, rekening houdend met onvoorziene
toekomstige ontwikkelingen. De werkgevers zijn van mening dat in de
nieuwe wet recht moet worden gedaan aan de positie van de onderne–
mingsraad zoals die thans in wet en praktijk is verankerd. Daar waar geen
overlegsituaties bestaan met werknemersorganisaties of werkgevers en
werknemers er om hen moverende redenen vanaf hebben gezien
afspraken over werktijden te maken, dan wel daarin na overleg niet
geslaagd zijn, moet aan afspraken die ter zake met de ondernemingsraad
worden gemaakt dan ook dezelfde waarde worden toegekend als aan
afspraken die met werknemersorganisaties worden gemaakt.

4.7 Overige adviezen

Raad voor het Jeugdbeleid

Het eerste advies van de Raad voor het Jeugdbeleid, «Jong geleerd oud
gedaan?», is verschenen in januari 19901. Op basis van dit advies is de
jongerenparagraaf in de Hoofdlijnennota herschreven en in juni 1990 aan
de Raad en de SER gezonden. Op de nieuwe voorstellen heeft de Raad
gereageerd in oktober 1990 met «Komt tijd, komt raad»2.

De raad beoordeelt de voorstellen aan de hand van de volgende
uitgangspunten:

- bevordering en bescherming van de lichamelijke, psychische en
emotionele ontwikkeling van jongeren;

- bevordering van maatschappelijke participatie van jongeren, zowel
via betaalde arbeid als via andere activiteiten;

- bevordering van de groei naar zelfstandigheid en het respecteren van
de zelfstandige oordeelsvorming en het zelfstandig handelen van
jongeren;

- bevordering van gelijke behandeling van werknemers onder en boven
de 18, behalve in die gevallen waar een duidelijke rechtvaardigingsgrond
voor ongelijke behandeling aanwezig is.

De nieuwe voorstellen zijn door de raad grotendeels positief beoor–
deeld.

Centrale Commissie voor Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken

De Centrale Commissie voor Georganiseerd Overleg in Ambtenaren–
zaken is geraadpleegd in verband met het uitgangspunt de overheids–
sectoren onder de werkingssfeer van de wet te brengen. De CGOA heeft
op 4 april 1990 laten weten hier in principe mee akkoord te gaan.

Emancipatieraad

De Emancipatieraad heeft de voorstellen in de Hoofdlijnennota aan de
doelstellingen van het emancipatiebeleid getoetst. De Emancipatieraad
gaat er van uit dat met deelname aan het maatschappelijke leven ook
verzorgende taken bedoeld worden. Zij is van mening dat het emancipa–
tiebeleid geen, althans onvoldoende neerslag heeft gevonden in de
inhoud, met name de normering van de voorstellen.

De raad pleit voor grote deeltijdbanen, zodanig van omvang, dat men
daarvan in eigen levensonderhoud kan voorzien. De raad acht het
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1 Commissie voor de Toetsing van
Wetgevingsprojecten (1993), Emdadvies over
de ontwerp-Arbeidstijdenwet (CTW 93/11).

wenselijk dat werknemers volgens een werktijdenpatroon kunnen werken
dat over een betrekkelijk lange periode niet gewijzigd kan worden,
minimaal drie maanden. Bovendien vindt de raad dat werknemers het
recht op werken in deeltijd moeten hebben, met daarbij het recht op
terugkeer tot een full-time baan indien gewenst en mogelijk. Voor oudere
werknemers adviseert de raad een recht op arbeidstijdverkorting. Deze
voorstellen beogen een gunstig effectte hebben op de herverdeling van
betaalde– en onbetaalde arbeid tussen mannen en vrouwen.

Ten aanzien van de voorstellen voor extra beschermende bepalingen
voor zwangere– en pas bevallen vrouwen is de Emancipatieraad van
mening dat nooit een voorbehoud gemaakt mag worden, en dat derhalve
de redelijkerwijsclausule moet vervallen. De Emancipatieraad wijst er nog
eens op dat voorzieningen in de sfeer van flankerend beleid, zoals
kinderopvang, ouderschapsverlof en verzorgingsverlof, onontbeerlijk zijn.

Inzake sociale veiligheid wordt gewezen op de noodzaak van veilig
vervoer bij arbeid op kwetsbare tijden.

Breed Platform Vrouwen voor Ekonomische Zelfstandigheid

Het Breed Platform Vrouwen voor Ekonomische Zelfstandigheid is een
overlegstructuur van 38 landelijke vrouwengroepen en vrouwenorgani–
saties uit politieke partijen, vakbeweging, belangenbehartigingsgroepen
en uit de veelkleurige gelederen van de vrouwenbeweging. Het Breed
Platform heeft een ongevraagd advies uitgebracht waarin het onder meer
uitspreekt dat de voorstellen in de Hoofdlijnennota onvoldoende sporen
met het emancipatiebeleid.

Vereniging Borstvoeding Natuurlijk

De Vereniging Borstvoeding Natuurlijk, die informatie en hulp geeft aan
onder andere (aanstaande) ouders over borstvoeding, heeft in een
ongevraagd advies op 4 april 1990 meegedeeld grotendeels te kunnen
instemmen met de voorstellen in de Hoofdlijnennota.

4.8 De adviezen van de Commissie voor de toetsing van
wetgevingsprojecten

In 1989 heeft de Commissie voor de toetsing van wetgevingsprojecten
een interim-advies uitgebracht over de Hoofdlijnennota en het daarbij
behorende voorontwerp van wet. Het oordeel van de toetsingscommissie
was destijds positief, waarbij vooral de systematiek van standaard– en
overlegregeling als «ingenieuze constructie» werd bestempeld. De
overlegregeling was geformuleerd als een wettelijke vrijstellings–
mogelijkheid. De CTW gaf als aanbeveling om de noodzaak van vrijstel–
lingen in verband met de overlegregeling opnieuw te bezien in verband
met de wellicht onnodige administratieve lasten.

Naar aanleiding van een verzoek van de Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid van 28 juli 1993, heeft de CTW op 1 oktober 1993 een
eindadvies1 uitgebracht over het voorontwerp van wet, dat aan dit
wetsvoorstel ten grondslag heeft gelegen. De toetsingscommissie is
verheugd, dat dit voorontwerp talloze regelingen over arbeidstijden, die
allemaal dezelfde doelstelling en vaak overeenkomstige aandachtspunten
hebben, integreert in één wet. Van de noodzaak tot deze harmonisering
van regelgeving is de CTW overtuigd. Voor wat betreft de gekozen
systematiek, erkent de toetsingscommissie het nut van een
standaardnorm, waarop automatisch teruggevallen wordt indien
werkgever en werknemers geen afspraken maken over arbeids– en
rusttijden.
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Wetgevingsprojecten (1994), Handhaving door
bestuurlijke boeten (CTW 94/1).
2 Kamerstukken II 1991/92, 22 300 XV, nr. 26.

Aan de CTW is in het bijzonder de aandacht gevraagd voor het
voorgestelde sanctiesysteem en de ontheffingenproblematiek inzake de
arbeids– en rusttijden. De CTW juicht het toe dat er naar een alternatief
sanctiesysteem is gezocht, gezien het feit dat de Arbeidswet 1919 in de
praktijk niet goed strafrechtelijk handhaafbaar blijkt te zijn. De toetsings–
commissie meent echter dat niet alleen civielrechtelijke handhaving, maar
ook een administratiefrechtelijke sanctie als serieus alternatief voor de
strafrechtelijke sanctie moet worden beschouwd. In dat verband wijst de
toetsingscommissie met name op de toegenomen aandacht voor de
dwangsom en de administratieve boete.

De door de CTW gedane suggesties inzake het sanctiesysteem worden
door het kabinet onderschreven. Het vraagstuk van administratief–
rechtelijke sanctionering is echter nog volop in discussie. Zo is er op dit
punt een algemene regeling in de Algemene wet bestuursrecht in
voorbereiding en bestudeert een werkgroep van de CTW op verzoek van
de Minister van Justitie de mogelijkheden tot uitbreiding van de admini–
stratieve boete. De CTW heeft inmiddels het advies «Handhaving door
bestuurlijke boeten»1 uitgebracht. Op dit moment wordt het kabinets–
standpunt voorbereid. Afhankelijk van de uitkomst hiervan, zal het
wetsvoorstel-Arbeidstijdenwet zo nodig in een later stadium worden
aangepast. Gezien de ontwikkelingen op hetterrein van de bestuurs–
rechtelijke handhaving en de zelfstandige bestuursorganen zijn in het
wetsvoorstel twee hoofdstukken gereserveerd.

Ten aanzien van het sanctiesysteem meent de CTW dat op overtreding
van de wet niet op alle punten de meest voor de hand liggende keuze is
gemaakt, wat tot ongewenste vertraging bij de handhaving van de
ncrmen kan leiden. Dit onderdeel van het advies heeft aanleiding gegeven
tot een aantal aanpassingen, onder andere bij de indirecte strafrechtelijke
sanctionering (via de eis tot naleving) van het voorgestelde artikel 4:1.

Voor wat betreft de ontheffingenproblematiek concludeert de CTW dat
het voorontwerp niet duidelijk maakt van welke normen precies en in
welke gevallen ontheffing kan worden verleend. Het voorgestelde
systeem kan bij zowel het verlenen als het weigeren van de ontheffingen
een aanmerkelijke toename van de administratieve verplichtingen met
zich brengen, terwijl één van dfi aandachtspunten van de wet juist is, die
te verminderen. Deze conclusie van de CTW is, in het licht van de in de
volgende paragraaf geschetste overwegingen, geplaatst naast de
ervaringen die zijn opgedaan met het vigerende vergunningenbeleid,
waarbij de gekozen normstelling in het wetsvoorstel centraal heeft
gestaan. Het feit, dat de voorgestelde normering op zich voldoende ruimte
biedt voor ontwikkelingen op het terrein van arbeids– en rusttijden, en het
gegeven, dat de voorgestelde artikelen 2:10 en 5:12 de mogelijkheid
bieden om specifieke werktijdpatronen bij of krachtens algemene
maatregel van bestuur mogelijk te maken, heeft er toe geleid dat is
besloten om in het wetsvoorstel van de mogelijkheid tot het verlenen van
ontheffingen af te zien.

Naast de hierboven aangegeven punten heeft de CTW nog een aantal
opmerkingen en suggesties gedaan met betrekking tot het voorontwerp.
Hiermee is rekening gehouden in de uiteindelijke opzet van dit
wetsvoorstel. In de artikelsgewijze toelichting wordt op een aantal van
deze punten nader ingegaan.

4.9 De rol van de overheid: ordening en bescherming

De laatste jaren vindt een algehele bezinning plaats op de rol die de
overheid in de samenleving kan en moet spelen. Aangaande het beleids–
terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dit
in november 1991 geleid tot de nota Strategische Verkenningen2 en het
Integraal Beleidsplan Arbeidsomstandigheden, waarin de lijnen uit de
strategische nota voor het gebied van de arbeidsomstandigheden
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integraal in beeld werden gebracht. Voor het ministerie als totaal worden
de verschillende beleidsterreinen in hun onderlinge samenhang sinds de
begroting van 1993 beschreven in de jaarlijkse Sociale Nota.

De voorgaande ontwikkelingen zijn niet zonder reden tot stand
gekomen. In toenemende mate is het besef ontstaan, dat op het gebied
van arbeid en inkomen - het terrein van de hoofddoelstellingen van het
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - een groot aantal
beleidsterreinen elkaar in niet onbelangrijke mate beïnvloedt. Wil de uit de
hoofddoelstellingen van het ministerie voortvloeiende primaire taak, het
bevorderen van de arbeidsparticipatie, succesvol ingevuld worden, dan
dient een geïntegreerde beleidsinspanning op alle terreinen daartoe de
aanzet te geven. In een tijd waarin veel banen verloren dreigen te gaan en
de werkloosheid weer oploopt, heeft het kabinet de bevordering van de
arbeidsparticipatie dan ook de hoogste prioriteit gegeven. Dit komt tot
uiting in het bij de begroting van 1993 gepresenteerde kabinetsplan «Meer
werk, weer werk» (zie ook paragraaf 3.2.6).

De verbintenis tussen de beide hoofddoelstellingen arbeid en inkomen
komt onder andere tot uiting in het werktijdenbeleid en daarmee het hier
voorliggende wetsvoorstel. Zo wordt de mogelijkheid tot deelname aan
betaalde arbeid mede bepaald door de werktijdpatronen die zich
voordoen, is de kwaliteit van de arbeid mede afhankelijk van de werk– en
rusttijden, wordt het inkomen mede bepaald door het aantal werkuren en
geldt het arbeidsverleden in uren mede als bepalende factor voor een
sociale uitkering. Werktijden leveren zodoende een organisatorisch
verband tussen arbeid en inkomen en bepalen met name de randvoor–
waarden voor de kwaliteit van de arbeid.

Door het kabinet wordt de hoogste beleidsprioriteit gegeven aan de
bevordering van de arbeidsparticipatie (de deelname aan betaalde
arbeid). Het kabinet staat daarbij een aanpak voor ogen gericht op de
versterking van de economische structuur en op de verbetering van de
werking van de arbeidsmarkt, teneinde bij een aantrekkende conjunctuur
een substantiële groei van de werkgelegenheid mogelijk te maken.
Indirect is het door de toenemende concurrentie op de Europese markt en
door het streven naar een Europese Monetaire Unie, meer dan ooit
noodzakelijk om een goede concurrentiepositie van het bedrijfsleven te
behouden. De vermindering van de participatiegraad, tot uitdrukking
komend in de drastisch opgelopen verhouding inactieven/actieven, moet
vooreerst tot staan worden gebracht en later duidelijk omgebogen.

Dit vergt een aantal ingrijpende heroriëntaties op sociaal-economisch
terrein. Het kabinet bezint zich dan ook op een aantal (deregulerende)
maatregelen in de sfeer van het ontslagrecht, het algemeen verbindend
verklaren van collectieve arbeidsovereenkomsten en met betrekking tot
uitzendkrachten. Ook de Arbeidstijdenwet kan bij de hiervoor geschetste
aanpak een niet onbeduidende rol spelen.

Bevordering van een betere afstemming tussen de centrale beleids–
doelstellingen en de uitvoeringspraktijk vereisen naar het oordeel van het
kabinet om verschillende redenen een herijking van de bestuurlijke
verhoudingen. Ten eerste is er een sterke tendens de marktwerking van de
Nederlandse economie te versterken, mede onder invloed van de
toenemende internationale concurrentie en de eenwording van de
Europese markt. Ten tweede leeft breed het besef dat er geen exclusieve
rol is weggelegd voor de centrale overheid bij de sturing van het
sociaal-economisch beleid. Van belang is een duidelijker onderscheid
tussen de publieke en de private verantwoordelijkheden en de versterking
van beide. Overdracht van bevoegdheden aan sociale partners kan echter
alleen plaatsvinden onder de uitdrukkelijke garantie dat goede
voorwaarden zijn gecreëerd voor betere realisatie van de doelstellingen
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van beleid. Met behoud van verantwoordelijkheid voor de hoofdlijnen van
het beleid dient dan ook waar dit efficiënt en effectief is, deze verantwoor–
delijkheid verlegd te worden naar de sociale partners.

Deze verdeling van verantwoordelijkheden is terug te vinden in het
wetsvoorstel (systematiek van de standaard– en overlegregeling,
paragraaf 5.5). Voor de versterking van de rol van sociale partners op het
gebied van de arbeidsomstandigheden is uiteraard een voldoende
instrumentarium nodig; het wetsvoorstel biedt die in de vorm van diverse
verplichtingen op het gebied van beleidsvoering, informatieverschaffing,
overleg en medezeggenschap. Op basis van de kaderrichtlijn «veiligheid
en gezondheid» zijn ook de risico-evaluatie en –inventarisatie toegevoegd,
die een belangrijke bijdrage in de versterking van de zelfwerkzaamheid
kunnen betekenen.

In het wetsvoorstel heeft de hiervoor geschetste bezinning op de rol van
de overheid aanleiding gegeven tot verdere beleidsontwikkelingen op het
terrein van de arbeids– en rusttijden. Een flexibele en gedifferentieerde
inzet van arbeid biedt namelijk mogelijkheden om aan de wensen van
zowel de arbeidsorganisaties als van werkzoekenden en werkenden
tegemoet te komen en kan derhalve bijdragen aan bevordering van de
arbeidsparticipatie en de werkgelegenheid.

Flexibilisering van het arbeidsbestel brengt echter ook gevaren met zich
mee. Er moet voor gewaakt worden dat geen segmentering van de
arbeidsmarkt optreedt, namelijk enerzijds banen met goede arbeidsvoor–
waarden en anderzijds arbeidspatronen die maatschappelijke onder–
grenzen onderschrijden. De rol van de sociale partners, de eerst verant–
woordelijken, is het oplossen van mogelijke knelpunten en ondersteuning
van de flexibiliseringstendens. De rol van de overheid in deze is er een
van ondersteuning en het bieden van minimumbescherming.

Vanwege het voorgaande wijkt het wetsvoorstel dan ook in vergaande
mate af van de in de vorige paragrafen beschreven voorontwerpen van
wet. Het betreft hier in eerste instantie de doelstelling van de wet, die in
dit wetsvoorstel is beperkt tot de begrippen veiligheid, gezondheid en
welzijn; daarvoor is gekozen omdat het immers gaat om een basisniveau
aan ordening en bescherming. Een tweede punt betreft de rol van sociale
partners. Nog meer dan in eerdere visies op het wetsvoorstel is de
verantwoordelijkheid daar gelegd waar zij moet worden waargemaakt.
Het wetsvoorstel biedt daarbij partners een zodanige ordening aan, dat
aan de eerste voorwaarde voor een goed overleg is voldaan. Als derde
element moet de normstelling genoemd worden. Op dit vlak is prioriteit
gegeven aan het noodzakelijke basisniveau aan bescherming dat in
verband met de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de
werknemer noodzakelijk is. De uitvoerbaarheid en handhaafbaarbeid van
het stelsel zijn daarbij zo uitgewerkt, dat de overheid toezicht houdt en de
minimumnormen zeker stelt, terwijl werkgevers en werknemers de eigen
afspraken binnen de door dit wetsvoorstel gegeven kaders handhaven.

Op deze wijze wordt naar de opvatting van het kabinet aan het
algemene sociaal-economisch beleid (werkgelegenheid, arbeidsmarkt,
arbeidsverhoudingen en arbeidsomstandigheden) door dit wetsvoorstel
een wezenlijke bijdrage geleverd, tegen de achtergrond van het algemene
belang de arbeidsparticipatie zoveel mogelijkte bevorderen met inacht–
neming van een basisniveau aan ordening en bescherming.
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HOOFDSTUK 5. HET WETSVOORSTEL OP HOOFDLIJNEN

5.1 Inleiding

De in hoofdstuk 3 geschetste ontwikkelingen met betrekking tot de
arbeids– en rusttijden, de adviezen waarover in hoofdstuk 4 is gesproken,
alsmede de veranderende inzichten aangaande de rol van de overheid
terzake van het stellen van regels op het gebied van arbeids– en rusttijden,
waarover in de slotparagraaf van het vorige hoofdstuk (4.9) een uiteen–
zetting is gegeven, hebben geleid tot het thans voorliggende
wetsvoorstel. Dit wetsvoorstel wijkt (dan ook) in niet onbelangrijke mate
af van de voorstellen waarover advies is gevraagd. In dit hoofdstuk wordt
op hoofdlijnen de inhoud van het wetsvoorstel geschetst. De op grond
van de artikelen 2:10 en 5:12 te nemen algemene maatregelen van bestuur
kunnen van deze hoofdlijnen afwijkende, in de plaats tredende of
aanvullende bepalingen bevatten.

In paragraaf 5.2 wordt de doelstelling van het wetsvoorstel beschreven,
terwijl in paragraaf 5.3 nader wordt ingegaan op een aantal aandachts–
punten waarmee bij de totstandkoming van het wetsvoorstel rekening is
gehouden. In paragraaf 5.4 wordt de toepasselijkheid van het
wetsvoorstel behandeld, in paragraaf 5.5 de systematiek die terzake van
de regeling van de arbeids– en rusttijden aan de orde komt. De daaropvol–
gende paragraaf (5.6) handelt over de normering. In paragraaf 5.7 wordt
een uiteenzetting gegeven ten aanzien van kinderen, jeugdigen en
vrouwelijke werknemers. Paragraaf 5.8 heeft betrekking op de beleids–
voering, de mededeling van werk– en rusttijden en de registratie–
verplichting. In paragraaf 5.9 komen medezeggenschaps– en overleg–
aspecten aan de orde en de laatste twee paragrafen van dit hoofdstuk
handelen over de strafrechtelijke aansprakelijkheid (5.10) en het toezicht
en de opsporing (5.11).

5.2 Doelstelling

De doelstelling van de Arbeidswet 1919 is tweeledig, namelijk enerzijds
het vaststellen van bepalingen tot beperking van de arbeidsduur in het
algemeen en anderzijds hettegengaan van gevaarlijke arbeid van
jeugdige personen en van vrouwen. Dit laatste element is voor dit
wetsvoorstel, in verband met de overheveling van bijvoorbeeld het
Arbeidsbesluit Jeugdigen van de Arbeidswet 1919 naar de Arbeids–
omstandighedenwet, niet relevant en blijft verder buiten beschouwing. Bij
de doelstelling aangaande de beperking van de arbeidsduur in het
algemeen moet worden bedacht, dat er ten tijde van de totstandkoming
van deze wet geen algemeen geldende wettelijke normering bestond ten
aanzien van de arbeids– en rusttijden van volwassen mannelijke arbeiders.
De beperking van de arbeidsduur in het algemeen binnen redelijke
grenzen, heeft, aldus de toenmalige bewindsman, «... groote zoowel
geestelijke als stoffelijke voordeelen (...) voor den arbeider voor diens
gezin en voor de maatschappij ...,1.

Naast de Arbeidswet 1919 is er nog een wet op het gebied van werk– en
rusttijden waarbij de beschermingsdoelstelling hét motief voor het
uitvaardigen van de regelgeving is, namelijkde Stuwadoorswet. De
Rijtijdenwet 1936 en de Wet vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart
kennen naast de als eerste genoemde beschermings– nog een tweede
doelstelling, namelijk de verkeersveiligheid respectievelijk de veiligheid
van de vaart. Ook de Wet arbeids– en rusttijden zeescheepvaart heeft een
tweeledige doelstelling: de veiligheid van de zeevaart en de bescherming
van de werknemer. Bij de Luchtvaartwet en de Spoorwegwet, op grond
waarvan ook werk– en rusttijden zijn geregeld, speelt arbeidsbescherming
in de doelstelling van de wet geen rol. De mijnwetgeving kent een

1 Kamerstukken ii 1918/19,408, nr. 3 biz. 1. vergelijkbare benaderingswijze.
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Ten aanzien van de wettelijke regelingen voor het overheidspersoneel,
zoals de Ambtenarenwet 1929 en de Militaire Ambtenarenwet 1931, kan
opgemerkt worden, dat daar primair als doelstelling het regelen van de
rechtspositie van overheidspersoneel aan ten grondslag ligt, waar de
arbeids– en rusttijden een onderdeel van vormen.

Zoals hiervoor in de laatste paragraaf van hoofdstuk 4 al uiteen is gezet,
is de taakstelling van de overheid op het terrein van de arbeidsomstandig–
heden teruggebrachttot het waarborgen van een basisniveau aan
bescherming. Dat betekent voor de doelstelling van dit wetsvoorstel, dat
deze primair betrekking heeft op de veiligheid, de gezondheid en het
welzijn in relatie tot arbeids– en rusttijden. Het betreft hier begrippen,
zoals deze ook gehanteerd worden in de Arbeidsomstandighedenwet1.
Dat betekent, dat met veiligheid, gezondheid en welzijn in verband met de
arbeid bedoeld wordt, veiligheid, gezondheid en welzijn voor zover deze
factoren kunnen worden beïnvloed door de deelname aan het arbeids–
proces.

Hoewel de doelstelling van dit wetsvoorstel en van de Arbeids–
omstandighedenwet elkaar voor een groot deel overlappen, is de
uitwerking van beide wetten geheel verschillend. Als voorbeeld zij
gewezen op artikel 24, derde lid, onderdeel m, van de Arbeidsomstandig–
hedenwet op grond waarvan bij of krachtens algemene maatregel van
bestuur regels kunnen worden gesteld omtrent de duur van de arbeid in
verband met de daaraan verbonden gevaren. Het bepaalde in dit artikel
verschilt namelijk in die zin van het voorliggende wetsvoorstel, dat daarin
slechts regels worden gesteld ten aanzien van de duur waarop een
bepaald soort arbeid mag worden verricht; het artikel stelt geen grenzen
aan de duur van de totale arbeid die verricht kan worden. Dat laatste
gebeurt op grond van het voorliggende wetsvoorstel. Met andere
woorden: waar het wetsvoorstel de regels stelt ten aanzien van de totale
arbeidstijd van een werknemer, stelt de Arbeidsomstandighedenwet
binnen die regels ten aanzien van de arbeid nadere regels omtrent de
duur van bepaalde soorten arbeid (bijvoorbeeld ten aanzien van
beeldschermwerk) of de belastende omstandigheden waaronder die
arbeid wordt verricht (bijvoorbeeld extreme kou of hitte). Deze
samenhang tussen arbeidstijden en arbeidsomstandigheden blijkt ook uit
artikel 4:1 van het wetsvoorstel. Dit artikel betreft de beleidsvoering,
inventarisatie en evaluatie die de werkgever ter zake van arbeids– en
rusttijden in zijn onderneming moet voeren. Een zelfde verplichting geldt
ten aanzien van arbeidsomstandigheden op grond van artikel 4 van de
Arbeidsomstandighedenwet. Het wetsvoorstel schrijft voor, dat de
werkgever deze twee bepalingen integraal uitvoert. De samenhang tussen
de beide onderwerpen komt ook naar voren in de regelgeving van de
Europese Unie. De EG-richtlijn «organisatie van de arbeidstijd» verwijst
immers voor de voorgeschreven risico-inventarisatie en –evaluatie naar de
kaderrichtlijn «veiligheid en gezondheid» (zie paragraaf 5.8).

Voor wat het onderhavige wetsvoorstel betreft, geldt dat de doelstelling
veiligheid niet beperkt is tot de veiligheid van de betrokken werknemer
alleen, maar zich ook kan uitstrekken tot zijn collega's en derden,
waaronder bijvoorbeeld medeweggebruikers. Begrippen als verkeersvei–
ligheid en produktieveiligheid worden in dit wetsvoorstel nadrukkelijk
begrepen onder het generieke begrip veiligheid. Gezien het feit, dat de
verkeersveiligheid onder de verantwoordelijkheid van de Minister van
Verkeer en Waterstaat valt, is deze minister de eerstverantwoordelijke
voor het opstellen van de specifieke arbeidstijdenregels in het vervoer (zie
de toelichting op artikel 2:10).

1 Zie in dat verband ook Kamerstukken I
1978/79. 14 497, nr. 5, blz. 5-10.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23 646, nr. 3 39



5.3 Aandachtspunten

Bij de uitwerking van de doelstelling van het wetsvoorstel is, vanuit de
in paragraaf 4.9 naar voren gebrachte algemene overheidsdoelstelling van
bevordering van de arbeidsparticipatie, met een aantal aandachtspunten
rekening gehouden. Het gaat hierbij om (1) het bieden van meer ruimte
voor een eigen invulling door sociale partners, (2) het tegemoet komen
aan de moderne noties van medezeggenschap, (3) het sporen met het
emancipatiebeleid van de overheid, (4) het tegemoetkomen aan de wens
tot flexibilisering, (5) het niet te zeer belemmeren van de deelname aan
het maatschappelijk leven, (6) het economisch functioneren van de
onderneming, en (7) het bewerkstelligen van een minimum aan admini–
stratieve verplichtingen.

Het merendeel van de hier genoemde aandachtspunten is reeds in de
paragrafen onder 3.2 aan de orde geweest, die handelen over de
ontwikkelingen in ons land in de afgelopen decennia. Daarin is geconsta–
teerd dat er in Nederland een zodanig solide overlegstructuur tussen
werkgevers en werknemers bestaat, dat in de systematiek van de wet
ruimte geboden kan worden aan werkgevers– en werknemers–
vertegenwoordigers om op basis van de eigen behoeften in onderling
overleg werk– en rusttijdpatronen tot stand te brengen. Duidelijk is ook,
dat het medezeggenschapsorgaan zowel in wet als praktijk inmiddels een
zodanige plaats in dit krachtenveld heeft ingenomen, dat zij op een
volwaardige positie recht heeft. Vanzelfsprekend heeft het kabinet bij de
uitwerking van dit wetsvoorstel rekening gehouden met haar emancipatie–
doelstellingen. De noodzaaktot flexibilisering is een breed gevoelde
wens, die eigenlijk al de genoemde aandachtspunten in meer of mindere
mate raakt en verbindt, maar die ook voor het welvaren van onze
Nederlandse economie en voor onze internationale concurrentiepositie als
zeer belangrijk moet worden aangemerkt. Die flexibilisering kent echter
zijn grenzen, daar waar de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de
werknemer in het geding zijn.

Ten aanzien van de aandachtspunten die betrekking hebben op de
deelname aan het maatschappelijk leven en het economisch functioneren
van de onderneming, valt het volgende op te merken. In de adviesaan–
vrage aan de SER maakte het aandachtspunt deelname aan het
maatschappelijk leven deel uit van de doelstelling van het wetsvoorstel. In
tegenstelling tot het andere onderdeel van de doelstelling, namelijk de
bescherming tegen arbeids– en rusttijden die schadelijk zijn voor de
veiligheid en de gezondheid, waarmee de SER zich kan verenigen,
verschillen de meningen in het adviesorgaan over dit onderdeel van de
doelstelling. De SER geeft te kennen, dat zij aanneemt - en terecht - dat
met de woorden «deelname aan het maatschappelijk leven» bedoeld
wordt het deelnemen aan activiteiten en het dragen van verantwoordelijk–
heden in andere levenssferen dan die van betaalde arbeid.

De meerderheid van de SER (werknemers en de meeste kroonleden)
pleit voor het opnemen van dit aandachtspunt in de doelstelling en legt
nadrukkelijk de relatie tussen arbeidsduur en arbeidstijdpatronen en de
combineerbaarheid van arbeid en zorg. Dit raadsdeel bepleit vervolgens,
dat er, mede in het belang van de aansluiting tussen arbeid en zorgtaken,
normen geïntroduceerd dienen te worden die de werkgever jegens
individuele werknemers redelijkerwijs in acht moet nemen, zoals de
verplichting van de werkgever om bij de vaststelling of wijziging van de
werktijden van de werknemer rekening te houden met diens persoonlijke
omstandigheden, met name verband houdende met zijn of haar zorgtaken
in de persoonlijke levenssfeer. Voor de introductie van deze normen is
volgens dit raadsdeel te meer aanleiding in het licht van het verschijnsel,
dat individuele alsook collectieve arbeidsovereenkomsten in toenemende
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mate op het gebied van arbeidsduur en werktijden een open karakter
dragen, al dan niet binnen zekere marges. Het privaatrechtelijk directie–
recht van de werkgever neemt daardoor in reikwijdte toe. Daar tegenover
staat dat voor een toenemend aantal werknemers de afstemming van de
arbeidsduur en de werktijden enerzijds en de organisatie van de zorgtaken
in de privé-sfeer anderzijds nauw luistert, aldus dit raadsdeel.

De minderheid van de SER (werkgevers en enkele kroonleden)
daarentegen wijst het opnemen van dit aandachtspunt in de doelstelling
af. De waardering van wat al dan niet te zeer belemmerend is voor
deelname aan het maatschappelijk leven is in toenemende mate subjectief
bepaald: arbeidstijden die voor het ene individu een belemmering voor
zijn deelname aan activiteiten in de privé-sfeer opleveren, hoeven dat
voor het andere individu niet te zijn. De beantwoording van de vraag of
bepaalde arbeidstijden een barrière vormen voor de tijd die een
werknemer wil besteden aan activiteiten buiten de betaalde arbeid, zal
derhalve altijd afhangen van de concrete invulling en waardering daarvan
door de individuele werknemer zelf. Bij het vaststellen van arbeidstijd–
patronen in een onderneming of bedrijfstak zullen in toenemende mate
uiteenlopende preferenties van werknemers moeten worden afgewogen
tegen, respectievelijk verzoend moeten worden met, hetgeen voor de
onderneming vanuit haar economische doelstellingen noodzakelijk is bij
de organisatie van de arbeid. Dit afwegingsproces zal volgens dit
raadsdeel volledig decentraal zijn beslag moeten krijgen in samenspraak
met de vertegenwoordiging van werknemers.

Uit deze tegengestelde standpunten in de SER blijkt duidelijk dat er een
spanningsveld kan bestaan tussen het verrichten van arbeid en de
deelname aan het maatschappelijk leven. De vraag is echter of de
overheid door middel van normering dit spanningsveld kan opheffen.
Deelname aan het maatschappelijk leven is in zeer grote mate persoonlijk
gekleurd en gevarieerd, en waar het de betaalde arbeid raakttypisch een
zaak van overleg tussen werkgever en werknemer. Overheidsnormering
kan in deze niet beantwoorden aan de voorkeuren op dit punt van
individuele werknemers en individuele werkgevers of bedrijven. Een
andere vraag is echter, of de overheid met het oog op het mogelijk maken
van het deelnemen aan het maatschappelijk leven normering moet
uitvaardigen. Gezien hetgeen reeds elders in deze toelichting uiteen is
gezet aangaande de rol van de overheid (paragraaf 4.9), zal het duidelijk
zijn dat deze vraag ook uit dien hoofde ontkennend dient te worden
beantwoord.

Dat neemt niet weg dat bij het vormgeven van een concrete werk– en
rusttijdregeling in een bedrijf dit aandachtspunt een niet onbelangrijke rol
speelt. Werk– en rusttijden vergen van werkgever en werknemer begrip
voor elkaars wensen en behoeften. Betaalde arbeid en onbetaalde arbeid
dragen beide bij aan het welvaren van de Nederlandse samenleving. Het
is vanuit die gedachte dat dit aandachtspunt in de opzet van het voorlig–
gende wetsvoorstel wordt bezien. Ook het economisch functioneren en
renderen van een onderneming is een aandachtspunt, dat voor werkgever
en werknemer bij de invulling van de concrete werktijdregeling een rol
moet spelen. Beide aandachtspunten kunnen niet los van elkaar worden
gezien. Een evenwichtige balans tussen deze aandachtspunten kenmerkt
de goede werktijdregeling en komt de arbeidsparticipatie ten goede. Die
balans moet gevonden worden op ondernemingsniveau. Het is een illusie
te veronderstellen dat de overheid dit door middel van algemene
normering zou kunnen vastleggen c.q. afdwingen.

Tot slot nog enige woorden omtrent het aandachtspunt van het
bewerkstelligen van een minimum aan administratieve verplichtingen. De
Arbeidswet 1919 en Stuwadoorswet kennen een uitgebreide reeks van
administratieve verplichtingen, de zogenaamde controlemiddelen. Dit
systeem wordt in dit wetsvoorstel verlaten. Voor wat betreft deze
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verplichtingen kan voortaan volstaan worden met een deugdelijke
administratie van arbeids– en rusttijden, die de feitelijk gewerkte uren
omvat, waardoor het toezicht op de naleving van het bepaalde in dit
wetsvoorstel mogelijk is. Waar noodzakelijk worden eventueel aanvul–
lende verplichtingen opgenomen; te denken valt hierbij aan de
voorschriften inzake de tachograaf, waaraan op grond van internationale
verplichtingen niet valt te ontkomen.

Een ander punt met betrekking tot de administratieve belasting betreft
het vigerende vergunningenbeleid. Jaarlijks worden er zo'n 15 000
vergunningen in het kader van de Arbeidswet 1919 uitgegeven. Zowel
voor het bedrijfsleven als de overheid levert dit een aanzienlijke belasting
op. Nu het vergunningenbeleid in de normstelling van het onderhavige
wetsvoorstel wordt opgenomen, kan deze vergunningverlening vervallen.
Voor die werktijdregelingen waar een noodzakelijke uitzondering op de
regel moet worden gemaakt, biedt de op grond van dit wetsvoorstel uit te
vaardigen algemene maatregel van bestuur voldoende mogelijkheden (zie
de artikelsgewijze toelichting op de artikelen 2:10 en 5:12).

5.4 Onderwerpsgewijze benadering

Voor de toepasselijkheid van het wetsvoorstel geldt als uitgangspunt de
zogenaamde onderwerpsgewijze benadering van de problematiek van de
arbeids– en rusttijden. Deze benaderingswijze brengt met zich, dat alle te
behandelen onderwerpen, zoals bijvoorbeeld de arbeidstijd, de nacht–
arbeid en de rusttijden, het wettelijk kader vormen voor alle sectoren van
het bedrijfsleven en voor het overheidspersoneel. Eventueel noodzakelijke
uitzonderingen worden geregeld bij algemene maatregel van bestuur.
Zoals uit eerdere passages van deze toelichting reeds blijkt, is er tot op
heden sprake van een sectorgewijze benadering, dat wil zeggen dat voor
sommige sectoren van het economische leven de arbeids– en rusttijden–
regeling(en) deel uitmaakt (uitmaken) van de regelgeving van die sector.
Als voorbeelden kunnen de mijnen de vervoerswetgeving worden
genoemd.

De SER is in haar advies ten aanzien van de in de laatste zin genoemde
sectoren van het bedrijfsleven verdeeld over deze onderwerpsgewijze
benadering. In hetthans voorliggende wetsvoorstel is het minderheids–
standpunt van de SER gevolgd. Ter toelichting diene het volgende. De
bemoeienis van de wetgever met de arbeids– en rusttijden en het toezicht
op de naleving van de desbetreffende voorschriften behoort gekenmerkt
te worden door een consistente lijn en door een duidelijke allocatie van de
politieke verantwoordelijkheid. Zo dat enigszins mogelijk is, dient
versnippering over diverse wetten naar gelang de sectoren van het
bedrijfsleven te worden vermeden. Het wetsvoorstel beoogt als paraplu te
dienen voor alle arbeids– en rusttijdenregelingen, dat wil zeggen inclusief
de regelingen genoemd in paragraaf 2.3, zoals de Arbeidsomstandig–
hedenwet doet op haar gebied. De CTW onderschrijft in haar eindadvies
(zie paragraaf 4.8) deze benaderingswijze; in één van de conclusies wordt
de overtuiging uitgesproken omtrent de noodzaak de arbeids– en
rusttijdenregelgeving in ons land te harmoniseren door middel van één
Arbeidstijdenwet.

Ten aanzien van de uitbreiding van de toepasselijkheid van het
wetsvoorstel tot personeel in overheidsdienst adviseerde de SER en de
CGOA positief. De gedachte overheerst thans immers dat het overheids–
personeel zoveel mogelijk op gelijke wijze dient te worden behandeld als
het personeel in het particuliere bedrijfsleven. In dit verband zij gewezen
op het in een vergevorderd stadium zijnde wetsvoorstel waarbij de
uitbreiding van de werkingssfeer van de Wet op de ondernemingsraden
op bepaalde delen van de overheidssector wordt geregeld.
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Bovendien maakt de keuze voor deze onderwerpsgewijze benadering
van de regeling van de arbeids– en rusttijden het opnemen van aparte
constructies, zoals die thans te vinden zijn in artikel 2 van de Arbeids–
omstandighedenwet, bijvoorbeeld ten aanzien van defensiepersoneel,
personeel in burgerlijke openbare dienst en de vervoerssector, overbodig.
Dat laat overigens onverlet, dat daar waar dit noodzakelijk is, bijvoorbeeld
ten aanzien van de vervoerssector, bij algemene maatregel van bestuur
afzonderlijke regelingen worden uitgevaardigd. Ten aanzien van het
toezicht op de naleving van deze voorschriften zijn bijzondere voorzie–
ningen getroffen. Volstaan wordt hier met te verwijzen naar de toelichting
op de artikelen 2:10 en 8:6.

Uit deze onderwerpsgewijze benadering volgt, dat het wetsvoorstel een
dusdanig brede wet is dat binnen de gegeven kaders zeer veel uiteenlo–
pende arbeids– en rusttijdpatronen mogelijk moeten zijn. In dit opzicht
verschilt het wetsvoorstel wezenlijk van de Arbeidswet 1919. Bij die wet is
het uitgangspunt gehanteerd, dat de regeling van de arbeids– en rusttijden
van de onderscheiden takken van nijverheid niet gelijkluidend kan zijn,
waarbij onder meer de intensiteit van de bedrijfsarbeid en de aard van de
te verrichten werkzaamheden een rol heeft gespeeld. Om die reden wordt
er in de Arbeidswet 1919 een onderscheid gemaakt tussen arbeid in
fabrieken of werkplaatsen, in winkels, in kantoren, in apotheken, in
koffiehuizen en hotels, in verplegings– en verzorgingsinrichtingen,
landbouwarbeid en arbeid buiten deze genoemde categorieën van arbeid
(arbeid in pakhuizen, in bioscopen, in bad– en zweminrichtingen en in de
zogenaamde restgroepen).

Deze sectorgewijze benaderingswijze kan echter als achterhaald worden
bestempeld, aangezien de daarmee samenhangende typen werkzaam–
heden door de zich alsmaar diversificerende economische activiteiten
over velerlei sectoren verdeeld zijn geraakt. De verschillen tussen
kantoren en fabrieken of werkplaatsen, tussen pakhuizen en transporton–
dernemingen en tussen koffiehuizen en winkels zijn vervaagd. Voeg
daarbij de toenemende multifunctionele inzetbaarheid van werknemers en
het is duidelijk, dat een onderwerpsgewijze benadering verre de voorkeur
verdient boven een sectorgewijze benadering. De flexibiliteit van onze
samenleving vergt niet dat de verschillen worden benadrukt, maar dat de
overeenkomsten worden gezocht.

Naast deze praktische argumenten is er ook nog een meer principieel
argument, dat pleit voor de onderwerpsgewijze benadering. Nu het
wetsvoorstel uitgaat van een minimumniveau aan bescherming, zal dat
niveau ook in beginsel voor een ieder moeten gelden, ongeacht de sector
waarin gewerkt wordt. Anders dan in de Arbeidswet 1919 zal in het
wetsvoorstel voor alle sectoren (winkels, fabrieken, pakhuizen, haven,
etc.), noodzakelijke uitzonderingen daargelaten, één regime gelden.

De onderwerpsgewijze benadering van de regeling van arbeids– en
rusttijden levert daarmee niet alleen een aanzienlijke vereenvoudiging van
regelgeving op, maar leidt tevens tot een meer toegankelijke regelgeving,
waarbij de risico's die aan arbeids– en rusttijden verbonden zijn beter en
integraal met andere arbeidsomstandigheden kunnen worden beheerst.

5.5 Systematiek

Wat betreft de systematiek onderscheidt het wetsvoorstel zich op een
drietal punten van de Arbeidswet 1919. In de eerste plaats maakt, zoals
reeds hiervoor is uiteengezet, de bestaande wet een onderscheid naar
bedrijfssectoren; het wetsvoorstel omvat echter alle sectoren, inclusief de
overheid, zonder daarbij een onderscheid aan te brengen in sectoren. In
de tweede plaats is er de invoering in het wetsvoorstel van een systeem
van dubbele normering via een standaard– en een overlegregeling; dit
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betekent dat van een basisnorm (de normen in de standaardregeling) via
collectief overleg kan worden afgeweken, waarbij echter de
minimumnorm (de normen in de overlegregeling) niet mag worden
overschreden. Als derde punt laat het wetsvoorstel de direct betrokkenen
bij werk– en rusttijden zelf de basisnormen en de afspraken in het
collectief overleg handhaven, en beperkt de overheid zich tot handhaving
van de minimumnormen; in de Arbeidswet 1919 neemt de overheid al de
daarin gestelde normen nog voor haar rekening.

Voor wat betreft het eerste punt, de onderwerpsgewijze benadering,
wordt verwezen naar paragraaf 5.4. Hieronder wordt achtereenvolgens
ingegaan op de standaard– en overlegregeling en op de handhaving.

5.5.1 Standaard– en overlegregeling

Centraal in het wetsvoorstel staat het stelsel van een standaard– en
overlegregeling. Het advies van de Stichting van de Arbeid (zie paragraaf
4.3) bevatte als voornaamste element het voorstel voor een wettelijk
systeem met een standaard– en overlegregeling. Ook de SER adviseerde
positief over deze systematiek van het wetsvoorstel. Met name op dit vlak
is de breuk met de Arbeidswet 1919 zichtbaar en komt de rol van sociale
partners en medezeggenschapsorganen duidelijk naar voren.

Evenals in de Arbeidswet 1919 geldt daarbij ten aanzien van arbeids– en
rusttijden het beginsel van de contractsvrijheid van de betrokken partijen:
de werkgever(s) en de werknemer(s). De in dit wetsvoorstel neergelegde
regeling van de arbeids– en rusttijden beoogt een grens te stellen
waarbinnen de werkgever en de werknemer de vrijheid hebben weder–
zijds hun verplichtingen te regelen. Enerzijds worden daartoe maximale
normen gesteld, bijvoorbeeld door aan te geven hoeveel uren maximaal
door een werknemer gewerkt mogen worden, anderzijds worden
minimumnormen voorgeschreven, bijvoorbeeld ten aanzien van de
rusttijd en de pauzeregeling. Uiteraard wil dit niet zeggen, dat hetgeen de
wetgever voorschrijft (bijv. ten aanzien van de maximale arbeidstijd),
steeds bij (collectieve) overeenkomst bereikt möet worden.

De standaardregeling is de basis van waaruit de in dit wetsvoorstel
opgezette systematiek met betrekking tot arbeids– en rusttijden is opgezet.
Die standaardregeling bevat een normencomplex, dat in alle combinaties
van normen en in principe in alle sectoren van arbeid een waarborg biedt
voor een basisniveau aan arbeidsbescherming in verband met de
veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de werknemer. Het normen–
complex geeft de randvoorwaarden weer waarbinnen de concrete
werktijdregeling tot stand moet komen.

Boven het normencomplex van de standaardregeling bevindt zich het
normencomplex van de overlegregeling. Het nieuwe element in dit
wetsvoorstel is nu, dat bij collectieve regeling van het normencomplex in
de standaardregeling mag worden afgeweken tot aan de grenzen van de
overlegregeling; hiervoor is dan geen vergunning van de overheid meer
noodzakelijk. Daarbij wordt er vanuit gegaan, dat het overleg van
werkgever(s) en werknemers dat ten grondslag heeft gelegen aan zo'n
collectieve regeling, waarborgen biedt voor een uitkomst, waarbij het
aldus tot stand gebrachte normencomplex in zijn totale samenstelling een
aanvaardbaar basisniveau van bescherming aan de werknemer biedt voor
de situatie waarop het betrekking heeft. De uitkomst van de collectieve
regeling kan zowel een nieuw normencomplex zijn waarbinnen concrete
werktijdregelingen tot stand kunnen worden gebracht, als een concrete
werktijdregeling op zich, als een combinatie van beide voorgaande
vormen.

Voordeel van deze systematiek van standaard– en overlegregeling is, dat
er meer elementen in het collectief overleg tussen sociale partners kunnen
worden betrokken bij het vormgeven van werk– en rusttijdregelingen, dan
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er in het wetsvoorstel genoemd worden. De verantwoordelijkheid
aangaande werk– en rusttijden wordt dus in dit wetsvoorstel in vergaande
mate verplaatst van de overheid naar sociale partners.

Bij een collectieve regeling wordt in dit wetsvoorstel in eerste instantie
gedacht aan afspraken tussen werkgevers– en werknemersorganisaties en
tussen een werkgever en werknemersorganisaties, in zowel de publieke
als private sector. Dat betekent dat collectieve arbeidsovereenkomsten,
verordeningen en ambtenarenreglementen de afspraken kunnen bevatten
waaronder van de normen uit de standaardregeling kan worden
afgeweken. Voor de goede orde zij opgemerkt, dat die afwijking zowel
richting de overlegnormen kan gaan, alswel de standaardnormen kan
beperken. Die laatste afwijking van de standaardregeling is, gegeven de
eerder genoemde contractsvrijheid van partijen, niet alleen mogelijk bij
collectieve regeling, maar ook via individuele arbeidsovereenkomsten.

Daar waar geen overlegsituaties bestaan tussen werkgevers– en
werknemersorganisaties, of deze organisaties er geheel of gedeeltelijk van
af hebben gezien afspraken over arbeids– en rusttijden te maken, worden
afspraken terzake met het medezeggenschapsorgaan gelijk gesteld aan
een collectieve regeling. Binnen de normstelling van de overlegregeling
kan de werkgever in dat geval dus met het medezeggenschapsorgaan
collectieve afspraken maken over de arbeids– en rusttijden. De mogelijk–
heden voor de werkgever en het medezeggenschapsorgaan om af te
wijken van de standaardregeling zijn dus gelimiteerd door de normstelling
in de overlegregeling van de wet en door (eventuele) aanvullende of
beperkende afspraken over werktijden uit de tussen werkgevers– en
werknemersorganisaties tot stand gekomen collectieve arbeidsovereen–
komst of een daarmee vergelijkbaar reglement.

Zoals reeds is aangegeven, kan hettotstandkomen van een collectieve
regeling zowel een nadere aanscherping (ten opzichte van de wettelijke
normen) van de randvoorwaarden voor het maken van concrete werktijd–
regelingen zijn, als een concrete (inhoudelijke) werktijdregeling op zich.
Daar waar het medezeggenschapsorgaan in het geding is, geldt in het
eerstgenoemde geval dat er dus nog voor iedere concrete werktijd–
regeling instemming van het medezeggenschapsorgaan verkregen moet
worden (bijv. op grond van artikel 27, eerste lid, onderdeel c, van de Wet
op de ondernemingsraden), terwijl in het tweede geval die instemming
niet meer noodzakelijk is omdat een en ander reeds bij collectieve
arbeidsovereenkomst of reglement geregeld is of die instemming direct
synchroon loopt met de totstandkoming van de concrete werktijdregeling
via een collectieve regeling.

Indien geen afspraken in het kader van een collectieve regeling (bijv.
collectieve arbeidsovereenkomst) of in een daarmee gelijkgestelde
regeling (bijv. ondernemingsraad) zijn gemaakt, is de standaardregeling
onverkort van toepassing.

Door het betrekken van de collectiviteit bij de totstandkoming van
werktijdregelingen biedt het systeem van standaard– en overlegregeling
dus een waarborg voor een basisniveau van bescherming in verband met
de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van werknemers, toegesneden
op de specifieke situatie waarin gewerkt wordt en zonder dat de overheid
hierbij intensief is betrokken.

Het systeem van standaard– en overlegregeling vergt wel van sociale
partners, dat zij zorgvuldig omgaan met het vastleggen van de door hen
gemaakte afspraken. Voor personeel in publieke dienst of daaraan
gelieerde dienstverbanden geldtdat de arbeidsvoorwaarden in een
algemene maatregel van bestuur («reglement») of verordening worden
vastgelegd, die geldt totdat een volgende maatregel of verordening wordt
afgekondigd. In de private sector is veelal sprake van een collectieve
arbeidsovereenkomst, die een bepaalde looptijd kent. De Wet op de
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collectieve arbeidsovereenkomst geeft aan, dat indien een dergelijke
overeenkomst geen beëindigingsdatum kent of niet wordt opgezegd, het
geheel een nawerking heeft van steeds een jaar totdat een nieuwe
overeenkomst tot stand komt of (alsnog) één der partijen opzegt. Sociale
partners zullen zich bij het afsluiten van hun overeenkomst dus goed
moeten vergewissen van de gevolgen die een «cao-loos» tijdperk kan
hebben voor afspraken aangaande werk– en rusttijden waarbij gebruik
wordt gemaakt van de overlegregeling uit dit wetsvoorstel.

Voor die partijen, die indirect, via een besluit krachtens artikel 2 van de
Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van
bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten of door een regeling
als bedoeld in de artikelen 5 en 6 van de Wet op de Loonvorming,
gebonden zijn aan afspraken in het kader van de overlegregeling, is in het
wetsontwerp een nawerking van de betreffende bepalingen voorzien van
ten hoogste 3 jaren. Allereerst is deze bepaling opgenomen omdat het
onwenselijk wordt geacht voor de bedrijfsvoering van een dergelijke
indirect gebonden arbeidsorganisatie, dat van de ene op de andere dag de
mogelijkheid van de collectieve afspraak vervalt, terwijl die mogelijkheid
voor de direct gebonden arbeidsorganisatie nog gewoon doorgang vindt.
De nawerking is wel in tijd beperkt omdat anders een overlegregeling tot
in lengte van jaren zou blijven bestaan. Dat zou het essentiële element uit
de systematiek, namelijk overleg tussen werkgever en werknemer,
belemmeren. Sociale partners worden er door deze systematiek periodiek
toe aangezet de overlegregeling in de oordeelsvorming over arbeidsvoor–
waarden en arbeids– en rusttijden te betrekken. Ook zou een nawerking
van onbepaalde tijd op enig moment in strijd kunnen zijn met de
doelstelling van deze wet, doordat er een zodanige wijziging in de
omstandigheden is opgetreden, dat bij het doorgaan van de afgesproken
overlegregeling de betrokken werknemers te grote risico's lopen.
Zekergesteld moet zijn, dat in een dergelijk geval het overleg tussen
werkgever en werknemers plaatsvindt, niet dat slechts op grond van de bij
het wetsvoorstel voorgeschreven risico-inventarisatie en –evaluatie blijkt
dat de risico's veranderd zijn. Een wijziging van risico's geeft aanleiding
tot een heroverweging van de werk– en rusttijden.

Ten aanzien van de afspraken tussen de werkgever en het
medezeggenschapsorgaan geldt eenzelfde zorgvuldigheidseis. De
overeenstemming tussen beiden zal schriftelijk moeten worden
vastgelegd. Die vastlegging is echter geen overeenkomst zoals dat geldt
voor een collectieve arbeidsovereenkomst, met bijbehorende looptijden
en opzeggingsbepalingen. Die schriftelijke vastlegging is een moment–
opname in de voortgaande bedrijfsvoering van de arbeidsorganisatie.
Door in– en externe invloeden kan het altijd zo zijn, dat de werkgever of
het medezeggenschapsorgaan zich op een later tijdstip niet meer in de
overeenstemming kan vinden, bijvoorbeeld omdat de risico-inventarisatie
en –evaluatie heeft aangetoond dat de vastgestelde kaders in de gegeven
situatie niet langer acceptabel zijn, of omdat vanuit bedrijfs–
organisatorisch oogpunt er andere werktijdpatronen noodzakelijk zijn. In
een dergelijk geval zullen werkgever en medezeggenschapsorgaan in
goed overleg met elkaar tot een andere collectieve regeling moeten
komen, op een vergelijkbare wijze als wanneer een ondernemer in zijn
bedrijf een werktijdregeling wijzigt en daarvoor op grond van artikel 27,
eerste lid, onderdeel c, van de Wet op de ondernemingsraden de
instemming van zijn ondernemingsraad vraagt.

Hier zij nog opgemerkt, dat aan de SER thans advies is gevraagd inzake
het arbeidsreglement en het instemmingsrecht van de ondernemingsraad,
waarbij tevens de afbakening tussen vakbeweging en ondernemingsraad
aan de orde is. De opzet van het wetsvoorstel is zodanig, dat die strookt
met de huidige medezeggenschapsregelingen. Er wordt niet vooruit
gelopen op de eventuele uitkomsten van de in de SER nog te voeren
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beraadslaging. Wanneer de uitkomsten van het door de SER uit te
brengen advies daartoe aanleiding geven, zullen die bij de verdere
behandeling van het wetsvoorstel in de beschouwingen worden
betrokken.

Ook zij gewezen op het voorstel van wet tot regeling van de medezeg–
genschap van het overheidspersoneel in de Wet op de ondernemings–
raden1. Inhoudelijk zal dit voorstel de hier geschetste systematiek niet
veranderen. Wel zal er sprake zijn van een verdere vereenvoudiging van
regelgeving.

5.5.2 Handhaving

In het verlengde van de hierboven beschreven systematiek van
standaard– en overlegregeling, worden bij de handhaving van het stelsel
werkgevers en werknemers zelf betrokken. Immers, zij functioneren
binnen de eigen contractsvrijheid als partijen bij een overeenkomst, een
overeenkomst waarvan men dan ook mag verwachten dat men zelf de
afspraken bewaakt. Werkgevers en werknemers hebben binnen de kaders
van het arbeidsovereenkomstenrecht op dit vlak een ruime ervaring. Het
wetsvoorstel sluit bij die ervaring en praktijk aan.

Op dit punt wijkt het wetsvoorstel wel duidelijk af van de adviesaan–
vrage aan de SER. Zijn in het wetsvoorstel de normen van de standaard–
regeling en de afspraken binnen de overlegregeling in het civielrecht
geplaatst, in de adviesaanvrage werd nog uitgegaan van strafrechtelijke
handhaving van zowel de standaardregeling, als van de afspraken tussen
de betrokken partijen binnen de overlegregeling en de grenzen van de
overlegregeling zelf. De overwegingen als genoemd in paragraaf 4.9 met
betrekking tot de rol van de overheid, hebben er toe geleid op dit punt niet
de adviesaanvrage en het daarop uitgebrachte advies van de SER te
volgen.

Zoals gesteld, wordt bij de handhaving aansluiting gezocht bij de
regeling van de arbeidsovereenkomst, zoals die in Boek 7A van het
Burgerlijk Wetboek is geformuleerd. De normen van de standaardregeling
kunnen gezien worden als normen van zogeheten driekwart-dwingend
recht, waar slechts bij collectieve arbeidsovereenkomst of bij regeling
door of namens een bevoegd publiekrechtelijk orgaan van mag worden
afgeweken. In afwijking van de gebruikelijke opzet van dit driekwart–
dwingend recht, zijn in het wetsvoorstel twee belangrijke elementen
toegevoegd. Allereerst is dat het gegeven, dat de afwijking van de norm
niet alleen bij collectieve arbeidsovereenkomst kan plaatsvinden, maar
ook via een overeenstemming met het medezeggenschapsorgaan. Het
tweede element betreft de grens die in dit wetsvoorstel is gesteld aan de
af te spreken afwijking van de norm, namelijk de grens van diezelfde norm
in de overlegregeling. Ten aanzien van de normen van de overlegregeling
heeft de overheid wel een actieve rol in de handhaving, waarbij via
toezicht en opsporing (zie paragraaf 5.11) de overtreder via de Wet op de
economische delicten strafrechtelijk aansprakelijk zal worden gesteld (zie
paragraaf 5.10).

Het arbeidsovereenkomstenrecht hanteert de hoofdregel, dat een
handeling in strijd met een (driekwart-dwingende) norm tot nietigheid van
die rechtshandeling leidt, tenzij de bepaling uitsluitend strekt ter
bescherming van de werknemer, in welk geval de handeling slechts tot
vernietigbaarheid leidt, een en ander voor zover niet uit de strekking van
de wetsbepaling iets anders voortvloeit. Dit laatste is meestal het geval bij
bepalingen van dit wetsvoorstel. Over het algemeen wordt de vernietig–
baarheid daarbij zodanig tot uitdrukking gebracht, dat niet ten nadele van
de werknemer kan worden afgeweken. Hierbij geldt, dat een nietigheid
ambtshalve door de rechter toegepast wordt en dat beide partijen in de
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vernietigbaarheid een beroep gedaan moet worden, hetzij door een
buitengerechtelijke verklaring hetzij door een beroep in rechte, door
degene in wiens belang de vernietigingsgrond is opgenomen.

Overschrijding van de normen van de standaardregeling is dus op
grond van dit wetsvoorstel voorbehouden aan sociale partners en
afspraken tussen een werkgever en het medezeggenschapsorgaan.
Afwijkingen ten nadele van de werknemer van deze normen zijn daarmee
voorbehouden aan een collectieve regeling en onttrokken aan een
regeling bij individuele arbeidsovereenkomst. Uiteraard mag wel ten
voordele van de werknemer worden afgeweken; deze bevoegdheid vervalt
indien een collectieve regeling reeds een voordeliger bepaling bevat.
Vindt een overschrijding van de normen van de standaardregeling plaats,
zonder dat daar een collectieve regeling aan ten grondslag ligt, dan mag
van belanghebbenden verwacht worden dat zij, wellicht met de vakbond
aan hun zijde, hiervoor bij de rechter zullen aankloppen. Door de
verantwoordelijkheid voor de naleving van gemaakte afspraken in
individuele en collectieve overeenkomsten bij partijen zelf te leggen, mag
verwacht worden dat die eigen verantwoordelijkheid de wil tot naleving
zal bevorderen.

5.6 Normering

In het wetsvoorstel is gekozen voor een eenvoudig en doorzichtig
normenstelsel, waarbij een optimale combinatie van enerzijds de
noodzaak van bescherming van de werknemers en anderzijds de behoefte
aan flexibiliteit de vereiste is. Het normenstelsel dat op die maniertot
stand gekomen is, wordt weergegeven in schema 1.1 van bijlage 1 en
geldt in principe voor alle soorten arbeid. De normering, die in de
adviesaanvrage aan de SER is opgenomen, alsmede de (verdeelde)
mening van de SER daarover, is neergelegd in schema 1.2 van bijlage 1.
De op basis van de Arbeidswet 1919 en de daarop gebaseerde sectorale
besluiten gestelde normen zijn weergegeven in schema 1.3 van bijlage 1.
Bij het aanschouwen van deze laatste normen moet bedacht worden, dat
dit schema een vergaande vereenvoudiging is van die normenstelsels,
omdat in de vigerende werktijdenbesluiten de normen vaak zeer gedetail–
leerd en onder het stellen van vele gelijktijdig geldende uitzonderingen
zijn neergeschreven. Voor de normen van het vigerende vergunningen–
beleid, via welke afwijking van de normen uit schema 1.3 mogelijk is,
wordt verwezen naar paragraaf 4.4. De normen van de EG-richtlijn
«organisatie van de arbeidstijd» worden weergegeven in schema 1.4 van
bijlage 1.

Ten opzichte van de adviesaanvrage is de lijn van een ruime algemene
regeling doorgezet, waardoor het grote aantal afwijkende werktijd–
patronen, in de gedachtengang van de adviesaanvrage nog voorzien voor
regeling in een algemene maatregel van bestuur (het Arbeidstijden–
besluit), direct onder de wet kunnen worden gebracht. Ook is de regeling
vereenvoudigd doordat het onderscheid, dat in de adviesaanvrage
gemaakt is, tussen de regelingen voor respectievelijk enkelvoudige en
meervoudige diensten (w.o. ploegendiensten) is opgeheven. Deze
veralgemenisering en verbreding is mogelijk door bij het stellen van elke
norm primair uit te gaan van de vraag in welke mate de veiligheid, de
gezondheid en het welzijn van de werknemer daarbij zijn betrokken. Met
name voor wat betreft de onderwerpen als dagbegrenzing en het werken
op zondag heeft dit tot aanzienlijke aanpassingen geleid.

De gekozen normering in de standaardregeling komt grosso modo
overeen met de normering zoals die voortvloeit uit de Arbeidswet 1919 en
het daarop gebaseerde vergunningenbeleid. Daar waar afwijkingen van
het normenstelsel noodzakelijk zijn, zullen deze op grond van de voorge–
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stelde artikelen 2:10 en 5:12 worden geregeld in een algemene maatregel
van bestuur. Het opnemen van de specifieke vereisten met betrekking tot
de normering van bepaalde beroepsgroepen in de wet zou immers leiden
tot een te grote detaillering. Overigens zullen de afwijkingen veelal een
vergelijkbaar niveau van bescherming bieden.

De overlegregeling maakt met betrekking tot de meeste normen een
verdere flexibilisering mogelijk, waarbij ervan wordt uitgegaan dat sociale
partners hierbij meer elementen zullen betrekken, dan in dit wetsvoorstel
benoemd (zie paragraaf 5.5.1). ledere arbeidsorganisatie kan door het
sluiten van, of het zich aansluiten bij een collectieve arbeidsovereen–
komst, of door het instellen van een medezeggenschapsorgaan, gebruik
maken van deze flexibelere overlegregeling.

Door de gekozen normstelling is een stelsel van ontheffingen en
vrijstellingen, als voorzien in een eerdere schets van dit wetsvoorstel,
overbodig geworden. Het systeem biedt een maximale zekerheid ten
aanzien van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de
werknemer, terwijl hoge bestuurslasten voor de overheid en een
onnodige administratieve belasting van werkgevers vermeden worden.

Zowel bij de normering in de standaard– als in de overlegregeling is een
basisnorm en een overwerknorm ten aanzien van de arbeidstijd
opgenomen. Binnen de grenzen van de basisnorm dient de vormgeving
van structurele werktijdpatronen plaats te vinden. De overwerknorm biedt
arbeidsorganisaties de ruimte om zelf tot een bepaald niveau overwerk te
regelen.

Achtereenvolgens zal nu, voor zover het werknemers van 18 jaar of
ouder betreft, de normstelling ten aanzien van de rusttijden, de zondag,
de arbeidstijden, het overwerk, de nachtdiensten, de pauzes en de
consignatiediensten worden besproken. Daarbij moet worden opgemerkt,
dat een enkele norm op zich vaak nog niets zegt over de risico's voor
werknemers, maar dat het juist de combinatie van normen is in een
werktijdregeling die bepaalt of de betreffende regeling als wel of niet
schadelijk moet worden aangemerkt. In dat opzicht zij, wellicht ten
overvloede, nog eens verwezen naar hetgeen reeds is aangegeven in
paragraaf 5.5.1, waar zeer bewust gesproken is over een standaard– en
overlegregeling die elk een normencomplex vormen. Met andere
woorden: iedere norm moet bekeken worden in zijn verhouding tot de
andere normen. De flexibiliteit in de normenstelsels zit hem daar, waar
«uitnutting» van de ene norm gecompenseerd wordt door
«aanscherping» van de andere norm.

5.6.7 Rusttijden

De normen voor rusttijden zijn in het kader van de veiligheid, de
gezondheid en het welzijn van de werknemer te beschouwen als de meest
cruciale normen. Indien men niet voldoende tijd heeft om zich geestelijk
en lichamelijk te herstellen van de arbeid, zullen vroeger of later klachten
optreden, die in sommige gevallen tot gehele of gedeeltelijke uitval uit de
arbeid kunnen leiden. Het is derhalve van groot belang in de wet
minimumnormen op te nemen voor de rust die dagelijks en wekelijks
ononderbroken aan de werknemer dient te worden geboden.

De dagelijkse rust tussen twee diensten is in het wetsvoorstel gesteld
op minimaal 11 uren in zowel de standaard– als overlegregeling. Deze
rusttijd wordt ook teruggevonden in een aantal thans geldende
regelingen. In de adviesaanvrage werd voor wat betreft de standaard–
regeling nog uitgegaan van een minimale rust van 12 uren. De
meerderheid van de SER stemde in met deze minimale rust van 12 uren in
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de standaardregeling, de minderheid koos voor 11 uren in de standaard–
regeling en 9 uren in de overlegregeling.

Bij de keuze van een minimale dagelijkse rust van 11 uren in zowel de
standaard– als overlegregeling heeft voorop gestaan, dat zowel uit de
ervaringen van de dagelijkse praktijk als uit onderzoek valt af te leiden, dat
dit de minimale norm is in het licht van de veiligheid, de gezondheid en
het welzijn van de werknemer. Ook in de EG-richtlijn «organisatie van de
arbeidstijd» is op grond van deze beschermende overwegingen voor deze
dagelijkse rust van ten minste 11 uren gekozen. Weliswaar zijn er situaties
denkbaar, waarin afwijking van die norm niet direct schadelijk is (bijv. bij
het wisselen van ploegen), doch dit neemt niet weg dat structureel deze
norm de basis van iedere werktijdregeling hoort te zijn. Het wetsvoorstel
biedt de mogelijkheid eens in de twee weken de dagelijkse rust te
bekorten tot 8 uren, om hiermee de eerder genoemde noodzakelijke
flexibiliteit mogelijk te maken.

Het wetsvoorstel kent als uitgangspunt een wekelijkse rusttijd van ten
minste 36 uren in zowel de standaard– als de overlegregeling. Dit in
afwijking van de adviesaanvrage en het advies van de SER, die uitgingen
van een minimale wekelijkse rust van 48 uren in de standaardregeling en
van 38 uren in de overlegregeling.

Overwogen is dat de aanvankelijke voorstellen niet passen in de huidige
opzet van het normenstelsel, dat een optimum wil bieden aan enerzijds
bescherming van de werknemer en anderzijds organisatorische flexibi–
liteit. Een 48-urige rust in de standaardregeling vereist vrijstellingen/
ontheffingen of aparte regelingen in een Arbeidstijdenbesluit om
arbeidstijdpatronen mogelijk maken, die gezien de doelstelling van dit
wetsvoorstel geen enkel bezwaar opleveren. Gedacht kan bijvoorbeeld
worden aan een patroon, waarbij men, al dan niet in deeltijd, 6 dagen per
week werkt binnen de door de wet gestelde grenzen ten aanzien van de
maximale arbeidstijd. Een dergelijke afzonderlijke regeling via vrijstel–
lingen en/of Arbeidstijdenbesluit mogelijk maken, zou het aandachtspunt
om de bestuurlijke belasting tot een minimum te beperken, geweld
aandoen. Gekozen is derhalve voor een rusttijd van 36 uren; deze norm
past bij de doelstelling van dit wetsvoorstel en sluit aan op de huidige
regelgeving en de daaruit gegroeide praktijk. Evenzo past bij die
doelstelling en praktijk een afwijkende «wekelijkse» rusttijd van ten minste
60 uren voor die situaties waarin het arbeidstijdpatroon noodzaakt tot het
verrichten van 7 diensten achtereen.

De EG-richtlijn «organisatie van de arbeidstijd» schrijft als uitgangspunt
een wekelijkse rusttijd voor van 24 uren, te vermeerderen met de
dagelijkse rusttijd. Totaal betekent dit een rusttijd van 35 uren, een iets
ruimere norm dan in de huidige Nederlandse regelgeving en dit
wetsvoorstel is terug te vinden. Deze norm en constructie zijn in dit
wetsvoorstel niet overgenomen, omdat het enerzijds een (geringe)
verslechtering betekent van de huidige normen, anderzijds niet aansluit
bij de hedendaagse praktijk en tot slot niet past in de opzet van dit
wetsvoorstel.

5.6.2 Zondagsarbeid

In verband met de zondagsrust heeft de zondag altijd extra bescher–
ming genoten van de overheid. De Zondagswet schrijft in beginsel een
ongestoorde zondagsrust voor. Het Burgerlijk Wetboek kent een bepaling
die de werkgever verplicht de arbeid «dusdanig te regelen dat de arbeider
geen arbeid heeft te verrichten op Zondagen» (artikel 7A:1638w, eerste lid;
zie in dat verband ook artikel 418 van het Wetboek van Koophandel).

In de Arbeidswet 1919 is het beginsel van een verbod op zondagsarbeid
opgenomen. In aparte besluiten en in de sfeer van vrijstellingen is er een
groot aantal uitzonderingen op dit verbod gekomen, zowel ten aanzien
van hele bedrijfstakken (bijv. de verpleging en de horeca), als ten aanzien
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van bepaalde categorieën arbeid (bijv. wetenschappelijk onderzoek en
bewakingsdiensten), als ten aanzien van bepaalde produktieprocessen
(bijv. chemische continuprocessen en het verwerken van verse melk).

Geconstateerd kan worden, dat in de afgelopen decennia maatschap–
pelijk gezien de betekenis van de zondag is veranderd, onder andere door
de voortschrijdende ontkerkelijking en door een vermindering van de
sociale activiteiten op de zondag, die voor een deel naar de (vrije)
zaterdag zijn verplaatst. In de discussies rondom een flexibilisering van
werktijden, bedrijfstijdverlenging naar het weekend en maatwerk in
bedrijven, speelt ook de zondag als mogelijke werkdag een rol. In
sommige sectoren van de dienstverlening (bijv. bibliotheken en winkels)
heeft een ruimer openstellingsbeleid inmiddels geleid tot een (verdere)
inschakeling van de zondag. Voor een deel van de bevolking geven deze
veranderingen nieuwe kleur aan de zondag, voor een ander deel van de
bevolking is de zondag nog steeds een dag, die in het teken staat, niet
alleen door de godsdienstbeleving, van het familie– en verenigingsleven.

In het wetsvoorstel is ten aanzien van zondagsarbeid overeenkomstig
de algemene doelstelling de noodzaak tot bescherming van de werknemer
afgewogen tegenover de behoefte aan een grotere mate van flexibiliteit.
Daarbij is ook hier geen onderscheid gemaakt naar sectoren. De uitkomst
van die afweging is, dat de hiervoor aangehaalde bepaling in het
Burgerlijk Wetboek over zondagsarbeid in de standaardregeling van het
wetsvoorstel is opgenomen. Ook de EG-richtlijn «organisatie van de
arbeidstijd» bepaalt, dat de minimale wekelijkse rusttijd in beginsel de
zondag moet omvatten. Daarmee wordt bereikt, dat de voorgeschreven
wekelijkse rust in beginsel altijd de zondag omvat. Indien de bedrijfsom–
standigheden of de aard van de arbeid dit echter noodzakelijk maken, kan
er op zondag toch gewerkt worden, waarbij een minimum aantal vrije
zondagen in acht genomen moet worden. Hoge prioriteit wordt daarbij
gegeven aan hetgeen sociale partners hebben afgesproken over arbeid op
zondag.

In de adviesaanvrage werd zowel in standaard– als overlegregeling nog
wel uitgegaan van een verbod, mede ingegeven door de uitgangspunten
van de nota vergunningenbeleid arbeids– en rusttijden. Daarbij werd er
vanuit gegaan, dat in een nader uit te vaardigen algemene maatregel van
bestuur, het zogenaamde Arbeidstijdenbesluit, de vele uitzonderingen op
deze regel worden gemaakt. De SER sloot zich op dit onderdeel aan bij de
adviesaanvrage. In het kader van de gekozen uitgangspunten bij het
voorliggende wetsvoorstel ontbreekt echter de noodzaak dat de overheid
stringente regels aangaande de zondag stelt. Wel is overeenkomstig het
advies van de SER een bepaling opgenomen rondom de spreiding van de
vrije zondagen over het jaar. Deze is echter in tegenstelling tot het advies
van de meerderheid van de SER beperkt tot de standaardregeling. Hierin
is de bepaling opgenomen dat werknemers 4 op de 13 zondagen vrij
moeten zijn. In de overlegregeling geldt als norm dat werknemers
minimaal 13 zondagen in een jaar vrij moeten zijn; de spreiding van de
vrije zondagen over het jaar wordt overgelaten aan sociale partners.

5.6.3 Arbeidstijden

Uitgangspunt bij de normering van de arbeidstijden in het wetsvoorstel
is een verruiming van de korte termijn-normen ten opzichte van de
Arbeidswet 1919 om daarmee de flexibiliteit en keuzemogelijkheden van
sociale partners te vergroten, onder gelijktijdige beperking op de lange
termijn van die korte termijn-normen door het stellen van lange termijn–
normen in verband met de risico's op het gebied van de veiligheid, de
gezondheid en het welzijn die lange werktijden op termijn met zich
brengen. Dit uitgangspunt heeft eveneens model gestaan bij de
vaststelling van het (nieuwe) vergunningenbeleid arbeids– en rusttijden,
zoals dat na overleg met de vaste kamercommissie voor Sociale Zaken en
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Werkgelegenheid tot stand kwam (zie paragraaf 4.4), als overgangsmaat–
regel naar een nieuwe wet.

De normen in het wetsvoorstel met betrekking tot de arbeidstijd
betreffen respectievelijk een maximale arbeidstijd per dienst, per week,
per 4 weken en per 13 weken. Behalve de daadwerkelijk gewerkte uren,
gaat het bij de arbeidstijd ook om die uren, waarop de werknemer de
bedongen arbeid zou hebben verricht, maar dit door bijvoorbeeld ziekte of
vakantie niet heeft kunnen doen (zie het voorgestelde artikel 5:2).

In overeenstemming met het advies van de meerderheid van de SER is
in de standaardregeling van het wetsvoorstel naast de norm van 9 uren
per dienst een weeknorm van 45 uren opgenomen. De adviesaanvrage
voorzag niet in een dergelijke combinatie van een norm per dienst en per
week. De norm van 9 uren per dienst vloeit rechtstreeks voort uit het
gegeven, dat structurele werktijden langer dan 9 uren per dienst belastend
zijn door een toenemende vermoeidheid, hetgeen zowel de veiligheid, de
gezondheid en het welzijn van de werknemer, als diens arbeidsprodukti–
viteit, niet ten goede komt. Een hogere norm per dienst is slechts bij
uitzondering acceptabel, of in combinatie met arbeidsduurverkorting of
andere compenserende maatregelen. Op advies van een meerderheid van
de SER is dus aan de norm per dienst een weeknorm toegevoegd, omdat
anders de geboden flexibiliteit zou kunnen leiden tot lange werkweken,
gevolgd door zeer korte werkweken. De maximale weeknorm is hierbij
afgeleid van de norm per dienst, rekenend vanuit de vijfdaagse werkweek.
Zonder begrenzende weeknorm is er geen zekerheid dat er een zodanige
continuïteit in het patroon van werken wordt aangebracht, dat de
continuïteit van andere taken, waaronder zorgtaken, niet in de knel komt.
Vanuit deze achtergrond hebben ook de Emancipatieraad en het Breed
Platform Vrouwen voor Ekonomische Zelfstandigheid sterk gepleit voor
een weeknorm.

In de overlegregeling is overeenkomstig het advies van de SER geen
weeknorm opgenomen. In plaats daarvan kent de overlegregeling een
4-wekennorm. De norm per dienst bedraagt daar conform het advies van
een meerderheid van de SER 10 uren. Hierdoor hebben sociale partners
de ruimte zodanige arbeidstijdpatronen te ontwikkelen, dat langere
werkdagen gepaard gaan met een verkorting van de werkweek (bijv. 4 x
9Vï uur per week). De 4-wekennorm bedraagt 200 uren (gemiddeld 50
uren per week en op basis van vier keer vijf maal de norm per dienst), in
overeenstemming met een minderheid van de SER. Deze norm is met
name voor bepaalde categorieën arbeid in de dienstverlening noodza–
kelijk, waar die arbeid zich kenmerkt door een vrij lage intensiteit en de
mogelijkheid aanwezig is tot compensatie op de langere termijn (bijv.
bewakingsdiensten). Duidelijk mag zijn, dat de in de overlegregeling
opgenomen normen per dienst en per 4 weken een zekere verantwoor–
delijkheidsplicht op de schouders van sociale partners legt, waarbij zij de
geboden flexibiliteit binnen de doelstelling van dit wetsvoorstel zullen
moeten hanteren. De gegeven normen zijn dus alleen via collectief
overleg toegankelijk. De belasting van dergelijke arbeidstijdpatronen is
van dien aard, dat slechts die collectiviteit voldoende compensatie–
mechanismen kan waarborgen. Overigens zal het gebruik van deze
arbeidstijdnormen slechts kunnen geschieden met inachtname van de
hiervoor gestelde rusttijdnormen.

De ruimte die op korte termijn wordt geboden in de standaard– en
overlegregeling, wordt op langere termijn beperkt door een
13-wekennorm. In de standaardregeling is een 13-wekennorm van 520
uren (gemiddeld 40 uren per week) opgenomen. In de overlegregeling is
een 13-wekennorm van 585 uren (gemiddeld 45 uren per week)
opgenomen. In de standaardregeling wordt daarmee het advies van de
meerderheid van de SER gevolgd, in de overlegregeling het advies van de
minderheid. De eerste norm sluit aan bij de in Nederland gebruikelijke
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8-urige werkdag. De tweede norm is als compensatiemechanisme voor de
ruime korte termijnnormen uit de overlegregeling afgeleid van de norm
per dienst uit de standaardregeling.

Voor wat betreft de weeknorm bepaalt de EG-richtlijn «organisatie van
de arbeidstijd», dat de gemiddelde arbeidstijd in een tijdvak van 7 dagen,
inclusief overwerk, niet meer dan 48 uren mag bedragen, waarbij een
referentieperiode geldt van 4 maanden. In bepaalde gevallen mag deze
referentieperiode op 6 maanden worden gesteld. Bovendien kunnen de
lid-staten toestaan, dat om «objectieve, technische of arbeids–
organisatorische redenen» door sociale partners langere referentie–
perioden worden vastgesteld tot een maximum van 12 maanden. De
consequentie van deze richtlijn voor de normen van het wetsvoorstel met
betrekking tot de arbeidstijd moet bezien worden in combinatie met de
normen in het wetsvoorstel voor overwerk (zie paragraaf 5.6.5).
Logischerwijs blijven daardoor de normen in het wetsvoorstel met
betrekking tot de structurele werktijden ruimschoots binnen de normen
van de EG-richtlijn «organisatie van de arbeidstijd».

5.6.4 Nachtdiensten

Zoals eerder is vermeld, is in het wetsvoorstel als gevolg van de keuze
voor een algemeen geldende eenvoudige regeling het onderscheid uit de
adviesaanvrage aan de SER tussen enkelvoudige en meervoudige
diensten (bijv. ploegendiensten) opgeheven. In plaats daarvan bevat het
wetsvoorstel normen met betrekking tot nachtdiensten die in beginsel
voor alle werknemers in alle sectoren van de maatschappij gelden.

Er is een grote diversiteit aan arbeidstijdpatronen, waarin nachtdiensten
voorkomen. De bekendste zijn de ploegendiensten, maar ook valt te
denken aan onregelmatige diensten (bijv. bij de politie en in de thuiszorg),
diensten die om 01.00 of 02.00 uur eindigen (bijv. in de horeca en in
pakhuizen) en diensten die om 04.00 of 05.00 uur beginnen (bijv. in
veilingen en brood– of banketbakkerijen). De SER heeft zich aangesloten
bij het uitgangspunt van de adviesaanvrage, om de invoering van deze
nachtdiensten niet te binden aan de toestemming van de Arbeidsin–
spectie. Op grond van de Arbeidswet 1919 vindt namelijk in bepaalde
gevallen door de Arbeidsinspectie toetsing plaats op de vraag of de
overgang naar ploegendienst stoelt op maatschappelijke, technische of
economische gronden. In de praktijk wordt vrijwel altijd een vergunning
verleend. De Arbeidsinspectie is er steeds meer vanuit gegaan dat
bedrijven niet lichtvaardig en nodeloos tot een overgang naar bijvoor–
beeld ploegendiensten besluiten, mede ook door het gegeven, dat een
dergelijke overgang veelal vooraf gegaan wordt door een intensief
overleg tussen sociale partners.

In het wetsvoorstel worden voorwaarden gesteld waaraan voldaan
moet worden indien er arbeid in nachtdienst verricht wordt. Daarmee
wordt bereikt dat roosters waarin nachtdiensten voorkomen aan een
aantal minimale vereisten in verband met de bescherming van de
werknemer voldoen. Deze randvoorwaarden betreffen de rust– c.q.
hersteltijd na nachtdiensten, de arbeidstijd per nachtdienst en het aantal
nachtdiensten dat in een bepaald tijdsbestek mag worden gedraaid.

De randvoorwaarden zijn van belang omdat nachtdiensten als een
zware belastende arbeidsomstandigheid moeten worden beschouwd,
waaraan aanzienlijke nadelen in verband met de veiligheid, de gezondheid
en het welzijn voor de werknemer verbonden zijn. De mate waarin de
belasting plaatsvindt, is sterk afhankelijk van de voorwaarden waaronder
nachtdiensten worden ingevoerd. Op die voorwaarden concentreert het
wetsvoorstel zich.
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1 De volgende rapporten worden hier
bedoeld:
- Europese Stichting tot verbetering van de
levens– en arbeidsomstandigheden (1982),
Overzicht van de research van de Europese
Stichting over ploegenarbeid 1977-1980;
- European Foundation forthe Improvement
of Living and Working Conditions (1986),
Shiftwork Review: Research of the European
Foundation 1981-1984.
2 T.F. Meijman, R. Kampman en A.H.G. de
Vries-Griever (1988), Rock around the clock:
Chronopsychologische en chronobiologische
aspecten van onregelmatige werktijden, NIA.

Bij de vaststelling van deze randvoorwaarden is gebruik gemaakt van
het vele wetenschappelijk onderzoek rondom arbeid in nachtdiensten.
Ook heeft afstemming plaatsgevonden op belangrijke internationale
bepalingen als het ILO-Verdrag nr. 171 «betreffende nachtarbeid» en de
EG-richtlijn «organisatie van de arbeidstijd». De regeling rondom
nachtdiensten gaat uit van een grote mate van flexibiliteit. Dit in
aansluiting op de behoefte aan maatwerk, die ook elders in deze
toelichting is gememoreerd. Ter illustratie van deze behoefte aan
maatwerk kan het feit dienen, dat alleen bij de Arbeidsinspectie al
ongeveer 1000 varianten van ploegenroosters bekend zijn. Aan de
flexibiliteit zijn in de standaard– en overlegregeling grenzen gesteld in
verband met het reeds gememoreerde belastende karakter van arbeid in
nachtdiensten.

Voor wat betreft wetenschappelijk onderzoek kan onder andere
gewezen worden op enkele publicaties van de Europese Stichting tot
verbetering van de levens– en arbeidsomstandigheden te Dublin. In enkele
samenvattende rapporten van onderzoeken in landen van de Europese
Unie1 wijst de stichting op de schadelijke gevolgen van nachtarbeid en
doet aanbevelingen ter voorkoming van veiligheids– en gezondheidsri–
sico's. In recent Nederlands onderzoek2 wordt gesteld, dat ploegenarbeid
beschouwd kan worden als een onnatuurlijke levenswijze, die aangemerkt
kan worden als een biologisch ongezonde situatie. De consequentie
hiervan is dat op korte of lange termijn schade berokkend kan worden aan
de gezondheid van de ploegenwerker.

De risico's van nachtarbeid die in vrijwel alle onderzoeken zijn terug te
vinden, kunnen als volgt worden samengevat:

1. De mens kent een 24-uurs ritme dat is gebaseerd op de afwisseling
van dag en nacht en is afgestemd op zijn sociale omgeving (het
zogenaamde circadiane ritme). Dit ritme is overdag afgestemd op
activiteit en 's nachts op rust. In een periode van nachtarbeid wordt dit
ritme verstoord. De lichamelijk functies die zijn afgestemd op het
dag/nacht ritme passen zich niet aan, zodat risico's ontstaan voor de
gezondheid (maagen darmstoornissen, vermoeidheid).

2. Omdat geslapen wordt op tijdstippen dat anderen vrij zijn is
nachtarbeid nadelig voor het gezins– en sociale leven (verenigingsleven
en andere vormen van vrije tijdsbesteding).

3. Het prestatievermogen van werknemers ligt 's nachts lager. De
vermoeidheidsverschijnselen nemen bij een serie opeenvolgende
nachtdiensten steeds meertoe.

4. De waakzaamheid is in de nacht minder. Er zijn aanwijzingen dat er 's
nachts meer vergissingen voorkomen en dat de aard van de ongelukken
ernstiger is. Vooral in de situaties van meervoudige belasting (bijv. 's
nachts werken onder omstandigheden van hitte, lawaai, zwaar lichamelijk
werk) kan dit een rol spelen.

De mate waarin de onder deze vier punten genoemde gevolgen zich
voordoen, kunnen per persoon verschillen. Individuele fysieke omstandig–
heden als leeftijd, woonomgeving en sociale omgeving zijn mede
bepalend. Vaststaat, dat nachtarbeid een extra risicofactor is voor de
veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de werknemer.

Onder andere met het oog op deze risico's zijn inmiddels in enkele
internationale regelingen uitgangspunten voor nachtarbeid geformuleerd.
Gewezen kan worden op eerdergenoemd ILO-Verdrag nr. 171 «betreffende
nachtarbeid» en de EG-richtlijn «organisatie van de arbeidstijd». De
normen in het wetsvoorstel zijn in lijn met de uitgangspunten van deze
internationale bepalingen.

Voor wat betreft de rusttijd is overeenkomstig het meerderheidsadvies
van de SER ten aanzien van de meervoudige diensten gekozen voor
langere rusttijden dan bij de dagdiensten. Uit onderzoek blijkt dat het
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herstel na een belastende nachtdienst of een serie van belastende
nachtdiensten meertijd vergt dan bij dagdiensten.

De normen in de standaard– en overlegregeling (resp. 14 uren rust na
een nachtdienst en 48 uren na 3 of meer achtereenvolgende nacht–
diensten) zijn identiek, omdat deze normen als een minimum voor de
benodigde hersteltijd moeten worden gezien. Een ruimere normstelling in
de overlegregeling is daarmee ongewenst en ook niet noodzakelijk gezien
de praktijk van de roosters. Wel mag de zogenaamde korte rust één keer
in de 14 dagen worden teruggebracht naar 8 uren in verband met de
wisseling van ploegen.

De arbeidstijd per nachtdienst is in de standaardregeling gesteld op 8
uren, hetgeen aansluit bij het advies van de meerderheid van de SER en
bij de EG-richtlijn «organisatie van de arbeidstijd». In afwijking hiervan, is
in het kader van de overlegregeling een verruiming toegestaan naar 9
uren. Hiermee wordt enige flexibiliteit geboden, bijvoorbeeld in het kader
van een gecomprimeerde werkweek, waarbij in plaats van vijf nachten
van 8 uren per nacht, vier nachten van 9 uren per nacht gewerkt wordt.
Het voordeel van een nacht minder werken en dus een dag meer
hersteltijd weegt op tegen het nadeel van een verruiming van de
arbeidstijd van 8 naar 9 uren. Dit is niet in strijd met de EU-norm, daar
deze als gemiddelde is geformuleerd. De verruiming wordt gecompen–
seerd door een gemiddelde, namelijk een maximum van 520 uren over
een termijn van 13 weken (gemiddeld 40 uren per week). Omdat lange
arbeidstijden en nachtarbeid zich niet met elkaar verhouden, is dan ook in
dit wetsvoorstel voor iedereen die 's nachts arbeid verricht een maximale
arbeidstijd voorgeschreven van gemiddeld 40 uren per week.

Onder andere de eerder genoemde Europese Stichting heeft geconsta–
teerd dat zogenaamde permanente nachtarbeid extra schadelijk is voor
met name de gezondheid. Een van de belangrijke uitgangspunten van het
tot nu toe gevoerde beleid is dan ook, dat in geval van nachtdiensten niet
week in week uit 's nachts gewerkt wordt, maar dat er een wisseling
plaatsvindt met arbeid overdag (zoals in een ploegendienst). Dit
uitgangspunt, dat door de SER wordt onderschreven, is in het
wetsvoorstel gehandhaafd. Om een en ander in de normering tot
uitdrukking te brengen, is het aantal nachtdiensten dat gedurende een
bepaalde periode mag worden gewerkt beperkt (max. 10 diensten per 4
weken c.q. 25 diensten per 13 weken in de standaardregeling en max. 28
diensten per 13 weken in de overlegregeling).

In afwijking van de adviesaanvrage voorziet het wetsvoorstel in een
aparte regeling voor nachtdiensten die voor of op 02.00 uur eindigen. De
mogelijkheden voor dit soort diensten zijn ruimer gesteld in verband met
sectoren waar bijna uitsluitend 's avonds en in (een deel van) de nacht
wordt gewerkt, zoals de horeca. Van een dergelijke verruiming voor
vroege ochtenddiensten die beginnen om 04.00 uur of 05.00 uur is
afgezien. Uit onderzoek blijkt dat dit soort diensten minstens zo belastend
zijn als de nachtdiensten.

In vrijwel al het onderzoek wordt aanbevolen om het aantal nacht–
diensten achtereen te beperken (de zogenaamde snelle rotatie toe te
passen). Enerzijds leidt dit tot een minder sterke cumulatie van de
verstoringen van de biologische klok die optreedt als gevolg van de
nachtdiensten, anderzijds kan als gevolg van de minder lange hersteltijd
de vrije tijd na de nachtdiensten effectiever worden benut. Het
wetsvoorstel is op dit onderdeel een compromis tussen de verschillende
standpunten die in de SER zijn ingenomen.

In de standaardregeling is een beperking gesteld van 5 nachtdiensten
achtereen. In de overlegregeling is een verruiming mogelijk naar 7
nachtdiensten achtereen.
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(1988), Overwerk, vermijdbaar of niet?
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Afwijkende werktijdpatronen zoals ploegenarbeid en onregelmatige
werktijden hebben zoals vermeld een slechte invloed op de gezondheid
van een werknemer. Daarbij is hiervoor al verwezen naar onder andere
rapporten van de Europese Stichting tot verbetering van levens– en
arbeidsomstandigheden en recent Nederlands onderzoek. In een andere
studie1 worden drie factoren genoemd die van invloed zijn op de
gezondheidstoestand, namelijk de mate waarin het roostersysteem afwijkt
van het conventionele dagdienst-schema, het aantal jaren dat men in
ploegendienst werkzaam is en de leeftijd van de ploegenwerker. Al boven
het 45-ste jaar treden klachten in versterkte mate op. Door de Europese
Stichting tot verbetering van de levens– en arbeidsomstandigheden wordt
zelfs al de leeftijd van 40 jaar genoemd, waarna het voor werknemers
steeds zwaarder wordt om afwijkende werktijden te draaien. De gevolgen
voor de werknemer zijn onder meer slaapproblemen. Er treedt een
kleinere efficiëntie van de slaap op met als gevolg een grotere
vermoeidheid. Bij het ouder worden verergeren vooral de slaapproblemen
bij nachtdienst.

Met het oog op de gezondheidsproblemen die zich na verloop van tijd
door het verrichten van arbeid in nachtdienst kunnen voordoen, is in het
wetsvoorstel een bepaling opgenomen om een werknemer die 's nachts
werkt de mogelijkheid te geven, voor zover dat redelijkerwijs is in te
passen in de bedrijfssituatie, zijn nachtdiensten om te zetten in arbeid op
andere tijden (zie artikel 4:9). Dit past in het streven om uitval uit het
arbeidsproces zoveel mogelijkte voorkomen en de arbeidsparticipatie van
met name ouderen te bevorderen. Dit voorstel is in lijn met het advies van
een meerderheid van de SER.

5.6.5 Overwerk

De hiervoor gegeven normen met betrekking tot de arbeidstijd zijn
bedoeld als kader waarmee vanuit de bedrijfsvoering de structurele
arbeidstijdpatronen worden vastgesteld. Ondanks alle zorgvuldigheid die
met een dergelijke vaststelling gepaard gaat, kunnen er zich altijd
onvoorziene omstandigheden in de bedrijfsvoering voordoen, die het
ineens noodzakelijk maken dat langer moet worden doorgewerkt. Dit kan
bijvoorbeeld, doordat er een opeenhoping van werk ontstaat door het
uitvallen van een machine, terwijl dat werk voor een afgesproken datum
geleverd moet zijn. Het kan ook zijn, dat de aanvoer van aan bederf
onderhevige goederen vertraagd is, of er zich ineens een storing voordoet
die een totaal arbeidsproces stillegt. Behalve dit soort onvoorziene
omstandigheden kan ook de aard van de arbeid met zich meebrengen dat
er piekdagen zijn waarop de normale arbeidstijdpatronen tekort schieten.
Te denken valt daarbij bijvoorbeeld aan oogstwerkzaamheden en culturele
manifestaties. Voor al deze vormen van overwerk kan op een later tijdstip
compensatie in vrije tijd worden geboden. Een zekere hoeveelheid
overwerk is nu eenmaal vaak onvermijdelijk en niet direct onacceptabel.
Anderzijds geldt, dat wanneer overwerk een langdurig karakter krijgt, met
name veiligheids– en gezondheidsrisico's wel degelijk in het geding
komen en andere organisatorische oplossingen gezocht moeten worden
om de bedrijfsdrukte op te vangen2. Hoewel overwerk altijd als belastend
kan worden aangemerkt, staat het eerder gemelde rusttijdenregime
(paragraaf 5.6.1) garant voor de noodzakelijke minimale rust.

In zowel de standaard– als de overlegregeling is voor dit overwerk een
normering opgenomen, waar bedrijven, indien noodzakelijk, zonder
overheidsbemoeienis gebruik van kunnen maken. Dit laatste in afwijking
van hetgeen in de adviesaanvrage aan de SER en de Arbeidswet 1919 nog
wordt gesteld, waar overwerk voorzover het de wettelijke grenzen
overschrijdt slechts kan plaatsvinden na het verlenen van een vergunning
door de Arbeidsinspectie. Dit gebeurt tot nu toe door zogenoemde
vertrouwensvergunningen; deze worden vrijwel altijd zonder nader
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onderzoek administratief verleend. Door de mogelijkheid van overwerk
rechtstreeks in de wet op te nemen, wordt het verstrekken van een groot
aantal vergunningen voorkomen en de administratieve lasten voor zowel
de overheid als het bedrijfsleven aanzienlijk beperkt.

In verband met de risico's die hetfrequent en langdurig overwerken met
zich brengt, zijn aan de hoeveelheid overwerk grenzen gesteld per dienst,
per week en per 13 weken. De maximale norm voor 13 weken in de
overlegregeling valt samen met de maximale norm voor arbeidstijd
inclusief overwerk uit de EG-richtlijn «organisatie van de arbeidstijd» van
gemiddeld 48 uren per week, tenzij het overwerk in nachtdienst betreft. In
dat geval geldt een compensatie naar gemiddeld 40 uren per week.

5.6.6 Pauzeregeling

In de discussies over werkdruk en werktempo spelen pauzes een
belangrijke rol. Een goede pauzeregeling is onmisbaar om een cumulatie
van vermoeidheidsverschijnselen en dus een aantasting van het prestatie–
vermogen te voorkomen. Éen goede pauzeregeling past in het streven om
uitval uit de arbeid zoveel mogelijk te voorkomen.

In het wetsvoorstel is in aansluiting op de adviesaanvrage aan de SER
uitgegaan van een algemeen geldende pauzeregeling. Een deel van de
SER (werkgevers) heeft een voorkeur voor handhaving van de sector–
specifieke pauzeregelingen die in de Arbeidswet 1919 gelden, waarbij
voor een aantal situaties, met name bij ploegendiensten, zelfs geen pauze
is voorzien. Dergelijke uitzonderingen zijn echter ongewenst. Juist in de
belastende ploegendiensten kan een goede pauzeregeling niet gemist
worden. Dit sluit ook aan op de uitkomsten van discussies die rondom
pauzes hebben plaatsgevonden in het kader van de evaluatie van het
vergunningenbeleid arbeidsen rusttijden. Ook in de EG-richtlijn «organi–
satie van de arbeidstijd» wordt er van uitgegaan, dat de lid-staten
maatregelen treffen om een pauze voor alle werknemers te waarborgen.

In het wetsvoorstel is in de standaardregeling, in overeenstemming met
de adviesaanvrage en het advies van een meerderheid van de SER, een
onafgebroken pauze van tenminste een half uur voor elke werknemer
voorgeschreven. In aansluiting op de huidige regelgeving moet deze
pauze iedere dienst gegeven worden waarin de werknemer langer dan BVi
uur werkt. In de EG-richtlijn «organisatie van de arbeidstijd» wordt
uitgegaan van een pauze wanneer tenminste 6 uren wordt gewerkt.
Naarmate langer dan 8 uren gewerkt wordt, zal ook meer pauze gegeven
moeten worden (bij meer dan 8 uren arbeid 45 minuten pauze en bij meer
dan 10 uren arbeid 1 uur pauze). De pauzes moeten gelegen zijn tussen 2
uren na de aanvang en 2 uren voor het einde van de arbeid.

In afwijking van de adviesaanvrage en het advies van een meerderheid
van de SER, maar in overeenstemming met het betreffende voorschrift uit
de EG-richtlijn «organisatie van de arbeidstijd», is in de overlegregeling
aan de sociale partners de ruimte gegeven om van het bepaalde omtrent
duur en tijdstip van de pauze af te wijken. Daarbij dienen zij echter wel te
voldoen aan de eerder genoemde minimumeis van een half uur pauze, die
echter eventueel gesplitst kan worden in tweemaal een kwartier. Dit is in
lijn met de uitkomsten van eerdergenoemde evaluatie van het
vergunningenbeleid arbeids– en rusttijden. Het beoogt sociale partners
meer flexibiliteit te bieden in een aanpassing van de pauzeregeling aan de
specifieke bedrijfsomstandigheden.

In dit wetsvoorstel is overigens pas dan sprake van een pauze, wanneer
deze een tijdsbestek van minstens 15 (aaneengesloten) minuten omvat.

5.6.7 Consignatiedienst

Noch in de adviesaanvrage aan de SER, noch in de Arbeidswet 1919,
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noch in de EG-richtlijn «organisatie van de arbeidstijd», zijn regels gesteld
met betrekking tot zogenaamde consignatiediensten. Wel kennen het
onlangs ingevoerde Werktijdenbesluit voor verplegings– en verzorgingsin–
richtingen en de jeugdhulpverlening en het Werktijdenbesluit voor
geneeskundigen en verloskundigen zogenaamde aanwezigheids– en
bereikbaarheidsdiensten. Ook het advies van de Stichting van de Arbeid
vroeg om een wettelijke regeling aangaande consignatiediensten.

Consignatiediensten zijn diensten waarin een werknemer slechts in
zoverre verplichtingen heeft ten aanzien van de bedongen arbeid, dat hij
of zij bereikbaar moet zijn om op oproep zo spoedig mogelijk arbeid te
verrichten. Het gaat om incidentele arbeid die vooraf niet is in te plannen
op grond van het onverwachte of spoedeisende karakter van het werk.
Consignatiediensten komen onder meer voor in de dienstverlening, zoals
de gezondheidszorg en de brandweer en bij servicemonteurs en
onderhoudswerk.

De consignatiediensten worden gewoonlijk aansluitend aan de normale
dagelijkse arbeid ingepland. Het gevolg daarvan kan zijn een te korte
ononderbroken rust na afloop van die arbeid en daardoor een
overschrijding van de belastbaarheidsgrenzen. Om de risico's te beperken
is een aparte regeling van consignatiediensten gewenst. Vooral het
waarborgen van voldoende ononderbroken rust is daarbij een belangrijk
element. De normen in het wetsvoorstel zijn daarop gericht.

Voor wat betreft consignatiediensten wordt geen dubbel normenstelsel
in een standaard– en overlegregeling opgenomen. We! wordt een
onderscheid aangebrachttussen consignatiediensten die de nacht
omspannen en die welke zich beperken tot overdag en 's avonds. In de
normstelling is er van uitgegaan dat zekergesteld moet zijn dat de
werknemer voldoende (dagelijkse) rust verkrijgt. Weliswaar kan die rust,
gezien het karakter van dit type diensten, niet altijd ononderbroken
genoten worden, doch door het aantal consignatiediensten over een
langere tijd te beperken, worden de negatieve effecten, die met dit soort
diensten samenhangt, beperkt. De normstelling van het aantal
arbeidsuren zorgt er daarbij voor dat oproepen tijdens consignatie tot het
minimale beperkt blijven, mede doordat de arbeidstijd aanvangt op het
moment van oproep. Tevens is voor die consignatiediensten waarbij de
oproep slechts bij hoge uitzondering plaatsvindt, een afzonderlijke norm
opgenomen.

5.7 Bijzondere groepen

5.7.1 Jongeren

Op basis van de Arbeidswet 1919 geldt er voor leerplichtige jongeren
een arbeidsverbod. In bepaalde gevallen is in beperkte mate arbeid
toegestaan, bijvoorbeeld het optreden voor radio en televisie, lichte
hulparbeid in het landbouwbedrijf en de winkel en arbeid in het kader van
een leerplan. Voor de zogenaamde jeugdigen, de 15-jarigen die niet meer
leerplichtig zijn en de 16- tot 18-jarigen, geldt een apart normenstelsel;
voor hen geldt in principe een dagnorm van 8 uren, een vijfdaagse
werkweek, een verbod van zaterdag– en zondagsarbeid en een verbod van
avond– en nachtarbeid.

Inmiddels wordt deze normstelling als deels achterhaald beschouwd.
Onder andere de aansluitingsproblematiek tussen onderwijs en arbeid en
de positie van jongeren ten opzichte van ouderen in het arbeidsproces,
hebben geleid tot andere inzichten. Wetswijzigingen hebben het voor
jeugdigen mogelijk gemaakt aan variabele werktijdregelingen mee te
doen. Ook is de mogelijkheid gegeven om in winkels rouleerroosters met
een kort weekend in te voeren voor jeugdigen. Tevens heeft een
aanpassing plaatsgevonden met betrekking tot het toestaan van zaterdag–
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arbeid door jeugdigen in brood– en banketbakkerijen, alsmede slagerijen
welke met een winkel één geheel vormen.

Om een antwoord te kunnen geven op de vraag, in hoeverre de huidige
regelgeving met betrekking tot het arbeidsverbod voor kinderen voldoet
aan de heersende normen en waarden in de samenleving en de plaats van
het kind in die samenleving, heeft er een onderzoek plaatsgevonden
onder jongeren van 13 t/m 17 jaar1. In 1990 is een vervolgonderzoek
gedaan in vier sectoren naar de belasting van het verrichten van arbeid
door kinderen en jeugdigen en de gevolgen daarvan op onderwijs–
rendement, vrijetijdsbesteding en de arbeidsmarktpositie2.

De onderzoeken maken duidelijk dat het doen van activiteiten, buiten
schooltijd, niet uitsluitend negatieve gevolgen voor kinderen en jeugdige
scholieren behoeft te hebben. Het kan ook vormingselementen bevatten.
Men kan wat ervaring opdoen, men heeft sociale contacten en kijkt niet
wereldvreemd meer aan tegen de arbeidsmarkt. Het kan ook een
stimulans geven ten aanzien van schoolbezoek. Daarbij komt nog, dat er
nog al eens onbegrip bestaat over het feit dat kinderen van 13 jaar en
ouder van landbouwers en winkeliers wel bezigheden mogen doen in het
bedrijf van hun ouders (2 uren op schooldagen en 5 uren op vrije dagen),
terwijl hetzelfde werk in de landbouw en winkels verboden is voor andere
kinderen van dezelfde leeftijdsgroep.

Uit de onderzoeken bleek ook, dat de zomervakantie de meest populaire
periode is om te werken. Bijna 50% van de bij het onderzoek betrokken
werkende jongeren had in die periode arbeid verricht. In de kleine
vakanties ging het om zo'n 20 tot 25%. De jongeren in het onderzoek
waren in grote meerderheid redelijk positief over hun baantje.

Naast positieve kenmerken werden er ook conflicterende genoemd. De
meeste jongeren gaven aan hun werk wel eens als vermoeiend te ervaren.

De onderzoeken tonen aan dat de te verrichten bezigheden op zich
positief kunnen worden beoordeeld indien deze bezigheden van lichte
aard zijn en plaatsvinden binnen een beperkte duur en op tijden dat zij
geen gevolgen kunnen hebben op het schoolbezoek. De algemene
conclusie van de onderzoekers is, dat een wetgeving niet gebaseerd kan
zijn op individuele gevallen, maar een beschermend karakter moet
hebben voor de leeftijdscategorie in kwestie. De noodzaak van een
dergelijk kader is door niemand betwist. Het is echter mogelijk vraag–
tekens te zetten bij de strakheid van het huidige kader, vooral gezien de
diversiteit in vormen van arbeid. Het is geen maatwerk en er zullen altijd
uitzonderingen zijn. Wel dienen wettelijke bepalingen zodanig te zijn dat
deze uitvoerbaar, handhaafbaar, duidelijk en toetsbaar zijn op integrale
maatschappelijke effecten. Daarnaast dient de normstelling met
betrekking tot de werk– en rusttijden van jeugdigen zodanig te zijn, dat
daarmee voorkomen kan worden dat deze werk– en rusttijden een
nadelige invloed kunnen hebben op de gezondheid, de veiligheid en de
ontwikkeling van de jeugdige werknemer.

Een andere opzet van de regels met betrekking tot jongeren is ook niet
in strijd met internationale bepalingen. Zo geeft ILO-Verdrag nr. 138
«betreffende de minimumleeftijd tot toetreding tot het arbeidsproces» de
mogelijkheid lichte arbeid van kinderen tussen 13 en 15 jaar toe te staan
indien het gaat om bezigheden die maatschappelijk als realistisch gezien
kunnen worden. Hetzelfde kan gezegd worden van het ESH, dat dezelfde
beperkingen en mogelijkheden heeft als genoemd ILO-Verdrag. Ook in de
ontwerp EG-richtlijn «jongeren» wordt de mogelijkheid gegeven tot
beperkte arbeid van lichte aard door kinderen vanaf 13 jaar.

Het voorgaande betekent echter niet, dat een arbeidsverbod voor
kinderen buiten schooltijd geen zin meer zou hebben. Het is van het
grootste belang dat kinderen geen gevaar lopen voor hun veiligheid,

Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23 646, nr. 3 59



gezondheid of ontwikkeling. Daartoe blijft een arbeidsverbod noodzakelijk
om die bescherming te bieden. Tevens dienen bij afwijking van het
arbeidsverbod zodanige bepalingen te worden gesteld, dat kinderen
alleen maar arbeid kunnen verrichten die bij hun leeftijd past en waarbij
eveneens de werkduur en werktijden zijn aangepast.

In het advies dat de Raad voor het Jeugdbeleid aangaande dit
wetsvoorstel heeft uitgebracht, constateert de Raad met tevredenheid dat
de jongerenparagraaf op weloverwogen wijze verder is uitgewerkt en dat
uitgangspunten en argumenten uit een eerder advies van de Raad bij die
uitwerking een rol hebben gespeeld. De Raad kan zich dan ook in
hoofdlijnen vinden in de gekozen systematiek.

Uit het advies van de SER blijkt, dat eenstemmig wordt gedacht over de
voorstellen ten aanzien van kinderen met betrekking tot de differentiatie
naar leeftijdsgroep (0/6; 7/12; 13/15; 16/17 jaar), alsmede met de te
wijzigen definitie van het begrip kind: een persoon jonger dan 16 jaar.

In het wetsvoorstel wordt uitgegaan van drie leeftijdsfasen:
1. het kind (alle aandacht gericht op het verkrijgen van onderwijs);
2. de jeugdige werknemer (alle aandacht op de mogelijkheid tot

ontplooiing in relatie met arbeidsbescherming);
3. de volwassen werknemer.
Uitgangspunt blijft, dat een kind geen arbeid mag verrichten. De

leeftijdsgrens is echter niet gesteld op 15, maar op 16 jaar; in praktijk gaat
het bij de 15-jarigen uitsluitend om een 1000-tal personen per jaar, die om
bijzondere redenen een ontheffing hebben van de leerplicht. Het is
derhalve helderder de grens daarte leggen, waar hij normaal gesproken
ook ligt, namelijk bij 16 jaar. De 15-jarigen met ontheffing van de leerplicht
worden nu onder het regime van de 16-17 jarigen gebracht; voor de
15-jarigen die nog wel naar school gaan (het overgrote deel derhalve) zal
de werktijdregeling gekoppeld zijn aan die van 13- en 14-jarigen; op deze
leeftijdsgrens wordt nader ingegaan in de artikelsgewijze toelichting.

De werk– en rusttijdbepalingen van jeugdige werknemers zijn gekoppeld
aan de standaardregeling arbeids– en rusttijden voor volwassen
werknemers. In afwijkende zin hiervan is bepaald, dat een jeugdige
werknemer niet langer dan 160 uren in elke periode van 4 weken mag
werken en dat hij na beëindiging van de dagelijkse arbeid een onafge–
broken rusttijd dient te genieten van ten minste 12 uren, waarin de
periode tussen 23.00 uur en 06.00 uur begrepen moet zijn. Tenslotte wordt
bepaald dat een jeugdige werknemer een wekelijkse rusttijd dient te
hebben van 36 uren waarin een zaterdag of een zondag is begrepen.

Ten aanzien van kinderarbeid zijn in de wet de hoofdregels van het
hiervoor beschreven beleid opgenomen. In een nader uit te vaardigen
ministeriële regeling zullen deze punten nader worden uitgewerkt. Meer
concreet wordt op deze regels ingegaan bij de artikelsgewijze toelichting
van de voorgestelde artikelen 3:2 en 3:3.

5.7.2 Vrouwen

Zoals reeds in paragraaf 3.2.4 is aangegeven, bevat dit wetsvoorstel
geen naar geslacht onderscheidende bepalingen anders dan ten aanzien
van het verrichten van arbeid door vrouwen in verband met het moeder–
schap. Daarbij worden vier situaties onderscheiden:

1. de regeling van de arbeids– en rusttijden tijdens de zwangerschap;
2. een arbeidsverbod rond de bevalling;
3. de regeling van de arbeids– en rusttijden na de bevalling;
4. het zogenaamde voedingsrecht.
Achtereenvolgens worden deze punten van een korte toelichting

voorzien.
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Zwangerschap is zowel fysiek als psychisch een extra belasting voor de
betrokken vrouw. Al eerder is hier in paragraaf 3.2.4 op gewezen, waarbij
ook een aantal recente door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkge–
legenheid uitgebrachte studies omtrent dit onderwerp zijn genoemd. De
doelstelling van de in dit wetsvoorstel voorgestelde regeling is, om door
middel van een aanpassing van het arbeidstijdpatroon een vroegtijdige
uitval uit het arbeidsproces te voorkomen. Op grond van de Arbeidswet
1919 is de werkgever, voor zover redelijkerwijs van hem gevergd kan
worden, reeds verplicht de werktijden van een zwangere werkneemster
aan haar specifieke omstandigheden aan te passen. In dit wetsvoorstel is
gekozen voor een meer uitgewerkte bepaling, waarin concrete rechten
voor zwangere werkneemsters vermeld staan: de zwangere werkneemster
behoeft geen arbeid te verrichten anders dan in een bestendig en
regelmatig arbeidstijdpatroon, heeft recht op extra pauzes om de arbeid af
te wisselen en kan niet verplicht worden tot het verrichten van overwerk.
Daarboven geldt de verplichting voor de werkgever om, indien dat
redelijkerwijs van hem gevergd kan worden, de werkneemster geen
arbeid in nachtdienst te doen verrichten. Tevens moet de werkgever de
werkneemster in staat stellen de noodzakelijke zwangerschaps–
onderzoeken te ondergaan.

In de SER is sterk verdeeld op dit punt geadviseerd. Een minderheid
(werkgevers) vond ieder voorstel dat verder ging dan de bestaande
regeling niet acceptabel. De meerderheid pleitte voor een nog verder–
gaande regeling, waarbij zij met name voor een veelheid aan mogelijke
situaties een loondoorbetalingsverplichting van de werkgever
voorstonden. De Emancipatieraad kon zich in grote lijnen in het voorstel
van de adviesaanvrage vinden, met uitzondering van het begrip «redelij–
kerwijs».

De voorstellen in het wetsvoorstel geven voorrang aan de arbeids–
participatie van de zwangere vrouw, waarbij rekening is gehouden met de
beperkingen die de zwangerschap met zich brengt. Het aanpassen van het
arbeidstijdpatroon aan de specifieke situatie van de vrouw ten aanzien
van de hiervoor genoemde drie elementen (regelmatig arbeidstijdpatroon,
extra pauze en geen overwerk) is niet meer dan goed werkgeverschap.
Het niet langer arbeid verrichten in nachtdienst, kan voor een individuele
werkgever problemen opleveren, omdat binnen zijn onderneming geen
alternatief beschikbaar is. Het laatste element, het zwangerschaps–
onderzoek, valt logischerwijs samen met de eerste drie genoemde
elementen, maar volgt ook als verplichting uit de EG-richtlijn «zwangere
werkneemsters». Op grond van deze richtlijn is hier ook opgenomen, dat
indien dit onderzoek tijdens werktijd plaats vindt, er jegens de werkgever
een loondoorbetalingsverplichting geldt.

In de Arbeidswet 1919 geldt rond de datum van bevalling een arbeids–
verbod van 8 weken, waarvan ten minste 6 weken na de bevalling moeten
zijn gelegen. Ook in het wetsvoorstel wordt een arbeidsverbod rond de
datum van bevalling voorgeschreven. Het standpunt van een minderheid
van de SER (werkgevers), als ware een dergelijk verbod overbodig in
verband met de regeling van het zwangerschaps– en bevallingsverlof in
artikel 29 van de Ziektewet, wordt niet gedeeld. Het uitgangspunt van de
bescherming van de moeder en het (on)geboren kind rechtvaardigt een
verbod om rond de bevalling arbeid te verrichten. De regeling in de
Ziektewet is in die zin aanvullend, dat de bedoelde wet er slechts voor
zorgt, dat de betrokken werkneemster in aanmerking kan komen voor een
loondervingsuitkering terzake van zwangerschap en bevalling, zoals de
meerderheid van de SER terecht stelt.

Het uitgangspunt van de huidige in de Arbeidswet 1919 neergelegde
regeling, die uitgaat van een arbeidsverbod, blijft derhalve gehandhaafd.
Bovendien wijst de eerder bedoelde meerderheid van de SER er terecht
op, dat ILO-Verdrag nr. 103 in artikel 3 een «compulsory leave»
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1 G. Kleiverda en I. Slot-Andersen (1988),
Eerste kind en baan: Een onderzoek naar
gezondheid en welbevinden, Vakgroep
Verloskunde en Gynaecologie UvA/SZW.

voorschrijft. Ook de EG-richtlijn «zwangere werkneemsters» heeft het in
artikel 8 over een verplicht zwangerschaps– en bevallingsverlof. De beide
internationale opgelegde verplichtingen leiden tot het opnemen van een
arbeidsverbod. Wel is bij het bepalen van de norm, namelijk 4 weken vóór
de vermoedelijke datum van bevalling en 6 weken na de bevalling,
aangesloten bij de termijn die gelden in het kader van het in de Ziektewet
geregelde zwangerschaps– en bevallingsverlof, zodat beide regelingen
voor wat betreft deze termijn met elkaar sporen. Het is aan de werkgever
om er voor te zorgen dat de betrokkene geen arbeid verricht; deze
verplichting geldt echter eerst nadat een zwangerschapsverklaring is
overgelegd van een geneeskundige of verloskundige.

In de huidige wet ontbreekt een bepaling, waarin voor de werkneemster
die pas bevallen is een zelfde regeling geldt als voor een zwangere
werkneemster. Het aanvankelijke voorstel in de SER-adviesaanvrage
behelsde, dat van dit recht door de pas bevallen vrouw gedurende 3
maanden, te rekenen vanaf de zesde week na de bevalling, gebruik
gemaakt kan worden. De meerderheid van de SER acht een langere
periode geboden.

Onderzoek1 bij vrouwen die voornamelijk in reguliere dagdienst arbeid
verrichten, heeft uitgewezen dat klachten zoals moeheid, labiliteit en
gebrek aan concentratievermogen een half jaar na de bevalling nog bij de
meeste vrouwen (drie op de vier) optraden. Eén van de conclusies uit dat
onderzoek is dan ook, dat een half jaar bevallingsverlof geen overbodige
luxe zou zijn.

Gelet op het inherent en extra belastende karakter van nachtarbeid,
beveelt de eerder bedoelde meerderheid van de SER dan ook een regeling
aan die overwerk en nachtarbeid in de eerste periode van zes maanden na
de bevalling op gelijke wijze regelt als hiervoorten aanzien van de
zwangerschapsperiode is bepleit. De minderheid van de SER verwijst naar
de EG-richtlijn «zwangere werkneemsters» die een globale normering in
deze kent en bovendien de te treffen maatregelen afhankelijk stelt van een
risico-evaluatie c.q. medisch attest waarin de noodzaak daarvan in
verband met de veiligheid of de gezondheid van de werkneemster wordt
bevestigd.

Artikel 7, eerste lid, van de EG-richtlijn «zwangere werkneemsters»
verplicht de lid-staten echter om op een tijdens de bevalling volgende
periode een vergelijkbare regeling op te nemen als die welke geldt ten
aanzien van het verrichten van arbeid door zwangere werkneemsters. De
richtlijn verplicht tot het treffen van maatregelen ten aanzien van het
verrichten van nachtarbeid.

Hiervoor is al uiteen gezet, waarom de voorgestelde regeling meer dan
alleen de nachtarbeid omvat. Aangezien de EG-richtlijn «zwangere
werkneemsters» zwangerschap en lactatie gelijkstelt en onderzoek de
noodzaak daartoe ook ruimschoots heeft aangetoond, is in het
wetsvoorstel de regeling na de bevalling gelijk gesteld aan de regeling ten
aanzien van de zwangerschap.

De Arbeidswet 1919 bevat een regeling voor het zogenaamde
zoogrecht. De werkgever is verplicht er voor te zorgen, dat een
werkneemster, die een borstkind heeft en de werkgever hiervan in kennis
heeft gesteld, behoorlijk gelegenheid wordt gegeven haar kind te zogen.
Met behoorlijk gelegenheid geven tot zogen wordt zowel de tijd als
localiteit bedoeld.

In het wetsontwerp zijn ten aanzien van deze wettelijke verplichting
ingrijpend veranderingen aangebracht. Een nieuw element ten opzichte
van de bestaande regeling is de toevoeging van het zogenaamde
kolfrecht. Nieuw in vergelijking met de bestaande regeling is ook, dat
aangegeven is hoelang van dit recht gebruik gemaakt mag worden. Ten
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opzichte van de SER-adviesaanvrage is de termijn die hiervoor gesteld
was teruggebracht tot de eerste 9 levensmaanden van het kind.

In de SER-adviesaanvrage wordt er van uitgegaan dat een vrouw die
een borstkind voedt het recht heeft de arbeid te onderbreken tot in ieder
geval een vierde van de arbeidstijd per dienst. Een minderheid van de
SER (werkgevers) heeftten aanzien hiervan overwegende bezwaren
omdat de werkgever verplicht is over die tijd het loon door te betalen. Dit
leidt volgens dit raadsdeel tot een onwenselijke en onnodige verzwaring
van de verplichtingen voor de werkgever.

De meerderheid van de SER stemde in met het oorspronkelijke voorstel,
vanwege het feit, dat in de praktijk is gebleken dat behoefte bestaat aan
een meer uitgewerkte regeling van de rechten van de werkneemster en de
verplichtingen van de werkgever enerzijds en aan een flexibele regeling
anderzijds. Ook de Vereniging Borstvoeding Natuuriijk stemt in met de
voorgestelde regeling.

Op internationaal niveau brengt de ratificatie van ILO-Verdrag nr. 103
voor ons land de verplichting met zich, dat het recht van de vrouw om
haar kind onder werktijd te voeden wordt geregeld. Daarbij wordt
voorgeschreven, dat een dergelijke regeling hoort samen te gaan met een
loondoorbetalingsverplichting.

5.8 Beleidsvoering, mededeling en registratie

In het Integraal Beleidsplan Arbeidsomstandigheden heeft het kabinet
zijn totaalvisie op de kwaliteit van de arbeid aangegeven, waaronder
arbeids– en rusttijden zijn begrepen. De verschillende aspecten van de
arbeid bepalen immers samen de belasting die van een bepaald werk
uitgaat. Het beleid, dat op grond van de Arbeidsomstandighedenwet dient
te worden gevoerd en besproken, behoeft op grond van die wet het
aspect arbeids– en rusttijden niet te omvatten; daarvoor is een aparte
regeling in de onderhavige wet nodig. Hetzelfde geldt voor de recent in de
Arbeidsomstandighedenwet ingevoerde verplichting tot risico–
inventarisatie en –evaluatie, die in die wet is opgenomen in verband met
de kaderrichtlijn «veiligheid en gezondheid». Gezien het samenhangende
karakter van de stukken die van de werkgever worden verlangd, waarin
alle aspecten betreffende de arbeid zijn opgenomen, is ervoor gekozen in
het onderhavige wetsvoorstel geen afzonderlijke verplichting ten aanzien
van arbeids– en rusttijdenbeleid en rïsico-inventarisatie en –evaluatie op te
nemen, maar te bepalen dat deze een integraal geheel moeten vormen
met de overeenkomstige beleidsdocumenten uit artikel 4 van de Arbeids–
omstandighedenwet. Hierdoor wordt de administratieve belasting voor de
werkgever verminderd en het arbeidsomstandighedenbeleid in de volle
breedte versterkt, doordat van dat beleid nu ook de arbeids– en rusttijden
deel uitmaken.

Gelet op het voorgaande en in het licht van de in dit wetsvoorstel
doorgevoerde flexibilisering, is er rpden om een bepaling op te nemen,
waarin een minimumtermijn voor mededeling van een wijziging van de
arbeids– en rusttijdenregeling wordt vastgelegd. Hiermee wordt onduide–
lijkheid over de invoeringsdatum van nieuwe regelingen voorkomen en
kan de werknemer zich steeds tijdig voorbereiden. Een termijn van 28
dagen (overeenkomstig het meerderheidsstandpunt in het SER-advies)
biedt een betere basis voor het treffen van de soort arrangementen, waar
het hier om kan gaan, dan de aanvankelijk voorgestelde 2 weken.

Een aparte regeling is - toegesneden op het karakter van die contracten
- opgenomen voor werknemers die niet in een bestendig en regelmatig
arbeidspatroon werkzaamheden verrichten. Hierbij is namelijk een
onderscheid gemaakt tussen kennisgeving van de dagen waarop men zich
in elk geval niet beschikbaar behoeft te houden - de termijn daarvoor kan
eveneens op 28 dagen worden gesteld en maakt toch enige planning
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mogelijk voor deze werknemers - en de kennisgeving voor het verrichten
van de arbeid zelf; deze is gesteld op 4 dagen.

Uiteraard hoeft dit niet te betekenen, dat de werknemer niet vrijwillig
van dit recht kan afstappen. In onderling overleg kunnen werkgever en
werknemer dan ook andere voorzieningen op dit vlak scheppen.

Een aantal aanvullende voorstellen van de meerderheid van de SER op
dit vlak zijn niet overgenomen. Het gaat hier om het vastleggen van een
wettelijk uitgangspunt - voorafgaand aan de bepalingen over de tijdige
kennisgeving - dat de werkgever (voor zover redelijkerwijs kan worden
gevergd) de arbeid zo moet organiseren dat de werknemer zijn of haar
arbeid in een bestendig en regelmatig arbeidspatroon kan verrichten. Ook
zou de werkgever verplicht moeten zijn om bij de vaststelling of wijziging
van de werktijden rekening te houden met de persoonlijke omstandig–
heden van de werknemer, met name verband houdende met zijn of haar
zorgtaken in de persoonlijke levenssfeer, een en ander eveneens voor
zover redelijkerwijs kan worden gevergd. Deze bepalingen zouden als een
baken kunnen fungeren voor het overleg tussen werkgever(s) en
werknemer(s) over de inrichting van arbeidstijdpatronen, voor klachten–
behandeling en voor de burgerlijke rechter bij geschillen. Voorgesteld
werd tevens hieraan het instrument van de aanwijzing te verbinden als
middel voor de Arbeidsinspectie om zonodig op te treden.

De minderheid van de SER is tegen het opnemen van dergelijke
bepalingen, vooral omdat het niet strookt met de gedachte van individua–
lisering (behoeften van de werknemers lopen te zeer uiteen) en flexibili–
sering, die door dergelijke bepalingen en de discussies daaromtrent
bemoeilijkt wordt.

In het wetsvoorstel zijn de voorgestelde bepalingen niet opgenomen. In
het kader van de doelstelling van de wet past een benadering van
werktijden uit een geheel andere visie minder goed. De wet kent enerzijds
normen inzake de werk– en rusttijden, die rekening houden met de
belasting die een gemiddelde werknemer eraan ondervindt. Anderzijds
geeft de wet aanknopingspunten voor overleg tussen sociale partners, om
samen tot afspraken te komen, die gelet op de specifieke situatie van het
bedrijf en de wensen van de werknemers het meest geëigend zijn. De
overheid dient niet in dit soort processen te interveniëren; er zijn namelijk
geen algemeen geldende toetsingscriteria weer te geven op grond
waarvan de Arbeidsinspectie een oordeel kan vellen. Optreden van de
overheid leidt alleen maar tot een afwenteling van verantwoordelijkheid
op die overheid. Uiteraard behandelt in de praktijk een werkgever
individuele verzoeken om rekening te houden met persoonlijke omstan–
digheden veelal reeds op basis van «goed werkgeverschap».

De administratieve voorschriften in verband met de registratie van
werk– en rusttijden zijn in het wetsvoorstel in verhouding met de
Arbeidswet 1919 sterk vereenvoudigd. Volstaan kan worden met een
deugdelijke registratie, waar de feitelijk gewerkte arbeidsuren qua duur en
tijdstip uit af te lezen zijn. Veelal voldoet in de meeste arbeidsorganisaties
de loonadministratie reeds aan deze verplichting.

5.9 Medezeggenschaps– en overlegaspecten

Overleg en medezeggenschap zijn reeds in paragraaf 3.2.3 en in de
voorgaande paragraaf 5.5 uitvoerig aan de orde geweest. Buiten hetgeen
daar reeds vermeld is kent het wetsvoorstel echter nog een aantal
medezeggenschapsbepalingen, analoog aan de wijze waarop deze in de
Arbeidsomstandighedenwet hun weerslag hebben gevonden en
aansluitend bij de medezeggenschapsstructuur in Nederland. Achtereen–
volgens betreft het dan de verplichting tot beraadslaging, de beroepsmo–
gelijkheden tegen de beslissing van de Arbeidsinspectie en overige
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bevoegdheden in het kader van de medezeggenschap, zoals het recht de
ambtenaren van de Arbeidsinspectie tijdens hun bezoek aan de arbeids–
organisatie te vergezellen en zich met hen te onderhouden buiten
tegenwoordigheid van anderen.

De betreffende voorstellen zijn vermeld in hoofdstuk 6 van het
wetsvoorstel. Het eigene aan deze bepalingen is, dat zij zich niet alleen
uitstrekken tot de medezeggenschapsorganen, maar bij het ontbreken
daarvan ook de vertegenwoordiging van werknemers of, bij het ontbreken
van deze laatste, de belanghebbende werknemers omvat. Voor een goede
totstandkoming en implementatie van werk– en rusttijden c.q. arbeidsom–
standigheden kunnen de hier beschreven rechten namelijk niet buiten
werking gesteld worden vanwege het enkele feit, dat een
medezeggenschapsorgaan ontbreekt. Dat verhoudt zich niet met een
systematische aanpak door de werkgever van alle zaken betreffende
arbeidsomstandigheden en werk– en rusttijden, omdat in die aanpak een
medeverantwoordelijkheid van de werknemer ligt besloten, die minimaal
gestalte moet krijgen via de in hoofdstuk 6 beschreven rechten.

5.10 Aansprakelijkheid

Bij dit wetsvoorstel worden een aantal wetten, zoals de Arbeidswet
1919, de Stuwadoorswet en de Rijtijdenwet 1936, ingetrokken en
ondergaan een aantal andere wetten wijziging, zoals de mijnwetgeving en
enkele vervoerswetten. Waar deze regelgeving betrekking heeft op
arbeids– en rusttijden, geldt het principe dat het niet-naleven van de
uitgevaardigde normen een strafbaarfeit oplevert. Met dit principe wordt
in dit wetsvoorstel gebroken.

In het Integraal Beleidsplan Arbeidsomstandigheden is aangegeven,
hoe aangekeken wordttegen de overheidsverantwoordelijkheid op het
terrein van de arbeidsomstandigheden, waar arbeids– en rusttijden een
geïntegreerd deel van uitmaken. In paragraaf 4.9 is uitvoerig bij die rol
van de overheid stilgestaan. Eén van de uitgangspunten is, dat de
overheid zorg draagt voor het handhaven van minimumnormen, en dat
alles wat geen minimumnorm is of boven dat niveau van bescherming
uitstijgt, door de individuele werknemers of hun belangenorganisaties zelf
gehandhaafd zal moeten worden. Vandaar dat in dit wetsvoorstel niet
meer iedere niet-naleving van de gegeven normering als strafbaar feit
wordt aangemerkt. Een deel van de normering zal door de betrokkenen
zelf gehandhaafd moeten worden.

Daar waar het gaat om de strafrechtelijke aansprakelijkheid kan bij de in
het geding zijnde wetgeving een onderscheid gemaakt worden tussen
twee stelsels van aansprakelijkheid:

1. een stelsel waarin alleen een natuurlijke persoon voor de
niet-naleving van de normen aansprakelijk kan worden gesteld.
Voorbeelden hiervan zijn de Mijnwet 1903, de Stuwadoorswet en de
Arbeidswet 1919; deze wetten hebben een eigen sanctioneringssysteem;

2. een stelsel waarbij zowel natuurlijke als rechtspersonen voor de
niet-naleving van de normen aansprakelijk gesteld kunnen worden.
Voorbeelden hiervan zijn de Rijtijdenwet 1936 en de Mijnwet continentaal
plat. Een en ander volgt uit het feit dat de sanctionering via de Wet op de
economische delicten plaatsvindt.

Door de onderwerpsgewijze benadering van de problematiek van de
arbeids– en rusttijden, welke hiervoor in paragraaf 5.4 uiteen is gezet, en
het onderbrengen van de strafrechtelijk gesanctioneerde bepalingen
onder het regime van de Wet op de economische delicten, wordt dit
onderscheid opgeheven. Met andere woorden: ten aanzien van de
arbeids– en rusttijden geldt overal nu eenzelfde aansprakelijkheidsregime.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23 646, nr. 3 65



Dat regime wordt beheerst door artikel 6 van de Wet op de economische
delicten, waarin wordt gesproken van «hij, die een economisch delict
begaat...». In het wetsvoorstel wordt dit in de eerste plaats ingevuld door
het begrip werkgever. Op grond van artikel 51 van het Wetboek van
Strafrecht zijn dientengevolge aansprakelijk (1) de rechtspersoon, (2)
degene die opdracht heeft gegeven tot het plegen van een strafbaar feit,
(3) degene die feitelijk leiding heeft gegeven aan de verboden gedraging,
en (4) de rechtspersoon en één van deze natuurlijke personen tezamen.

Maar niet alleen de werkgever is strafrechtelijk aansprakelijk voor de
naleving van de aangegeven normering. In bepaalde gevallen kan ook de
werknemer strafrechtelijk aansprakelijk gesteld worden. Dit geldt
bijvoorbeeld ten aanzien van de registratieverplichting (zie artikel 4:3,
derde lid). Ook in het kader van de artikelen 2:10 en 5:12 kan een
werknemer strafrechtelijk aansprakelijk gesteld worden. Of dat het geval
is, moet duidelijk blijken uit het feit, dat hij normadressaat is. Bij de
aansprakelijk van de werknemer geldt in ieder geval, dat er geen
verandering optreedt of zal optreden ten aanzien van de thans voor hem
geldende aansprakelijkheidsregeling.

5.11 Toezicht en opsporing

Toezicht kan omschreven worden als het bevorderen van een gedrag,
dat in overeenstemming is met de gegeven wettelijke voorschriften en de
doeleinden die aan die voorschriften ten grondslag liggen. Er kan een
onderscheid gemaakt worden tussen administratief toezicht en repressief
toezicht. Het administratieve toezicht wordt wel omschreven als het
enquêterend bestuurlijk handelen, hetgeen veelal gebeurt door middel
van voorlichting, advisering en aanwijzingen, maar evengoed door het
verlenen van ontheffingen. Leidt dit administratieve toezicht niet tot het
gewenste resultaat, dan volgt het repressieve toezicht waarbij gebruik
gemaakt kan worden van andere sturingsinstrumenten, zoals de eis tot
naleving (zie bijvoorbeeld artikel 4:1) en het bevel tot het staken van de
arbeid (zie artikel 8:8). Dit repressieve toezicht kan overgaan in of gelijk
lopen met de opsporing van strafbare feiten. Het verschil tussen toezicht
en opsporing bestaat hierin, dat opsporingshandelingen eerst kunnen
worden verricht wanneer er sprake is van een concrete verdenking, of wel
van een redelijk vermoeden van het plegen van een strafbaar feit.

In tegenstelling tot een aantal wetten die door middel van dit
wetsvoorstel worden ingetrokken, zoals bijvoorbeeld de Arbeidswet 1919
en de Stuwadoorswet, dan wel gewijzigd, zoals bijvoorbeeld de Mijnwet
1903, is overeenkomstig de Arbeidsomstandighedenwet in dit
wetsvoorstel een strikte scheiding aangebracht tussen toezicht en
opsporing. Dit onderscheid is opzettelijk aangebracht in verband met de
toebedeling van bevoegdheden. Het toezicht en de daarbij behorende
bevoegdheden zijn geregeld in de artikelen 8:1 t/m 8:8 van het
wetsvoorstel. Het toezicht wordt opgedragen aan de door de Minister van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen onder hem ressorterende
ambtenaren. Tevens kunnen door deze minister andere dan onder hem
ressorterende ambtenaren worden aangewezen voor het uitoefenen of
mede uitoefenen van het toezicht op de naleving van het bij of krachtens
deze wet bepaalde (zie de toelichting op artikel 8:1). Voor de volledigheid
zij nog opgemerkt, dat het toezicht alleen maar betrekking heeft op
strafbaar gestelde feiten.

De opsporing en de daarbij behorende bevoegdheden zijn geregeld in
de Wet op de economische delicten (zie artikel 11:3). De in het kader van
het toezicht aangewezen ambtenaren zullen tevens belast worden met de
opsporing van strafbare feiten. Maar naast deze bijzondere opsporings–
ambtenaren hebben in het kader van de Wet op de economische delicten
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de bij of krachtens artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering
aangewezen opsporingsambtenaren een taak; deze taak is beperkt tot de
opsporing van overtredingen. De toenmalige bewindsman van Justitie
stelde zich op het standpunt, dat alle bevoegdheden, die in het kader van
die wet zijn toebedeeld, opsporingsbevoegdheden zijn, die alleen bij het
bestaan van een redelijk vermoeden van een gepleegd strafbaar feit
kunnen worden gebruikt.

HOOFDSTUK 6. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Artikel 1:1, eerste en tweede lid

De Arbeidswet 1919 is, blijkens artikel 1, eerste lid, aanhef, van
toepassing op «arbeid» waaronder dient te worden verstaan: alle
werkzaamheden in een onderneming. Voigens gangbare jurisptudentie
wordt onder werkzaamheden begrepen: alle verrichtingen die enige
inspanning van lichaam of geest vorderen en onder onderneming: een
zaak die men opzet of drijft om winst te behalen. Een gevolg van dit
laatste is, dat het behalen van winst als doelstelling hét criterium is, dat de
onderneming onderscheidt van andere arbeidsorganisaties. Ten einde te
voorkomen, dat iedere, niet op winst gerichte activiteit aan de werkings–
sfeer van de wet zou ontvallen, zijn in artikel 1, derde lid, van de
Arbeidswet 1919 een aantal gelijkstellingen met het begrip onderneming
opgenomen en voorziet het vierde lid van dit artikel in de mogelijkheid om
die gelijkstellingen met een onderneming door middel van een algemene
maatregel van bestuur uit te breiden.

Met dit systeem wordt in het wetsvoorstel gebroken; overeenkomstig
de Arbeidsomstandighedenwet worden in het wetsvoorstel de begrippen
werkgever en werknemer gehanteerd.

Als werkgever wordt beschouwd hij die een ander - de werknemer -
hetzij op grond van een arbeidsovereenkomst volgens het Burgerlijk
Wetboek (BW), hetzij uit hoofde van een publiekrechtelijke aanstelling
arbeid laat verrichten. Maar ook nu kan, evenals bij de Arbeidsomstandig–
hedenwet, met deze omschrijving niet volstaan worden. Allereerst
vanwege het feit, dat werknemers door hun werkgever(s) aan andere
werkgevers kunnen worden uitgeleend voor het verrichten van arbeid. De
huidige wet legt de verantwoordelijkheid voor de naleving van de arbeids–
en rusttijden van de werknemer bij de werkgever-inlener. Het wetsvoorstel
handhaaft deze constructie door in artikel 1:1, eerste lid, onderdeel a,
onder 1°, de uitlener aan het begrip werkgever te onttrekken, om
vervolgens onder 2°, een inlener tot werkgever te bestempelen.
Vervolgens kan er sprake zijn van een situatie waarbij noch van een
arbeidsovereenkomst noch van een publiekrechtelijke aanstelling
gesproken kan worden, terwijl er toch arbeid wordt verricht door
personen in een gezagsverhouding tot een ander, van wie zij, voor wat
betreft de arbeids– en rusttijden, afhankelijk zijn. De Arbeidswet 1919
voorziet hierin; voor de toepasselijkheid van de wet is het namelijk niet
noodzakelijk, dat de betrokken arbeid in een onderneming wordt verricht
krachtens arbeidsovereenkomst, maar geldt wel, dat er een zekere band,
een zekere mate van zeggenschap in de relatie tussen de leiding van de
onderneming en de arbeiders moet bestaan1. In het verlengde hiervan is
in het wetsvoorstel, overeenkomstig hetgeen in de Arbeidsomstandig–
hedenwet is gebeurd, gekozen voor een constructie, dat een ieder die een
ander onder zijn gezag arbeid doet verrichten, als werkgever in de zin van
de wet wordt beschouwd. Het onder gezag arbeid doen verrichten brengt
strafrechtelijke aansprakelijkheid met zich voor de naleving van de
arbeids– en rusttijdenbepalingen, althans voor zover deze zijn aangeduid
als strafbare feiten, ongeacht de rechtsbetrekking tussen degene die het

1 zie bijv. HR 10 mei 1960, NJ 1960 433. gezag uitoefent en degene die de arbeid onder gezag verricht. Het
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wetsvoorstel kent dus een ruimer toepassingsgebied dan alleen de
arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijke aanstelling.

De werkingssfeer van de Arbeidswet 1919 op personeel in burgerlijke
openbare dienst is, voor zover hun arbeid niet valt onder het bepaalde in
artikel 1, eerste lid, aanhef, geregeld door middel van de hiervoor al
gememoreerde gelijkstellingen met een onderneming in het derde en
vierde lid van dit artikel. De toepasseiijkheid van de Arbeidswet 1919 ten
aanzien van het personeel in overheidsdienst is daarmee zeer beperkt.
Uitgangspunt van het thans voorliggende wetsvoorstel is, dat de wet in
beginsel van toepassing is op al het personeel in overheidsdienst, zij het
dat de mogelijkheid geopend is om daar waar nodig afwijkende
regelingen te geven.

In de definities van de begrippen werkgever en werknemer springen
twee elementen in het oog, namelijk «arbeid» en «gezag». Arbeid verricht
krachtens arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijke aanstelling of onder
gezag kan vrijwel elke willekeurige bezigheid zijn, moeite kostend of niet,
van geestelijke of üchamelijke aard; van arbeid is al sprake indien
arbeidskracht beschikbaar is ten behoeve van de wederpartij. De pure
beschikbaarheid, ongeacht de vraag of dat in– dan wel ontspanning met
zich brengt, levert arbeid op; ook wachten. De aard noch het doel van de
bezigheden zijn van doorslaggevende betekenis1. In dit opzicht verschilt
het begrip arbeid niet van dat, wat gehanteerd wordt in de huidige wet. Zo
verricht bijvoorbeeld een winkelbediende gedurende de tijd, die hij in die
onderneming doorbrengt met het afwachten van klanten in betrekkelijke
rust, arbeid in de zin van de Arbeidswet 19192. Wel moet de prestatie, de
beschikbaarheid van de werknemer, een reële prestatie aan de werkgever
zijn; een louter formele beschikbaarheid levert in dit verband geen arbeid
op.

Ten aanzien van de gezagsverhouding, het onder gezag arbeid
verrichten, kan opgemerkt worden, dat daarvoor niet zonder meer
duidelijke criteria te geven zijn. Wel moet gewezen worden op het feit, dat
een werknemer verplicht is in het kader van de arbeidsovereenkomst (zie
artikel 7A:1639b van het BW) zich te houden aan onder meer de
voorschriften omtrent het verrichten van arbeid die hem door of vanwege
de werkgever binnen de regelen van de wet of verordening, van overeen–
komst of reglement gegeven zijn. Hieruit kan worden afgeleid, dat een
gezagsverhouding aanwezig geacht kan worden, wanneer de werkgever
het recht heeft toezicht uit te oefenen, leiding te geven en door aanwij–
zingen of instructies een nadere taakomschrijving te geven en de
werknemer verplicht is één en ander te aanvaarden, ongeacht of dat recht
ook geëffectueerd wordt dan wel die plicht wordt nagekomen. Deze
omschrijving heefttot gevolg, dat het een breed scala van gezagsrelaties
omvat, namelijk zowel de gezagsrelatie in een strikt hiërarchische
organisatie, als die in een arbeidsrelatie waarin in de praktijk vrijwel nooit
instructies of aanwijzingen worden gegeven.

Hetgeen hiervoor is opgemerkt omtrent de begrippen arbeid en gezag
brengt met zich, dat leden van een medezeggenschapsorgaan (zie
toelichting op artikel 1:6) geen arbeid verrichten in de zin van artikel 1:1,
eerste en tweede lid, van het wetsvoorstel. Het uitgangspunt van de
medezeggenschapsregelingen is, dat een werknemer gedurende de tijd,
dat hij werkzaam is voor het medezeggenschapsorgaan noch de
bedongen arbeid verricht - immers de werkgever bedingt niet van hem,
dat hij zitting moet nemen in het medezeggenschapsorgaan - noch dit
doet in een gezagsverhouding jegens de werkgever - immers medezeg–
genschap en gezag jegens de werkgever sluiten elkaar in het kader van de

' zie onder meer CRvB 19 mei 1933. AB medezeggenschapsregelingen uit –. Overigens geldt dit uitgangspunt ook
1933386; HR 20 maart 1987, Rvdw 1987 79. in het kader van de Arbeidswet 1919: een arbeider die ten behoeve van
2 HR 31 oktober 1910, W.9076.
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bijvoorbeeld de ondernemingsraad actief is, verricht geen arbeid in de zin
van die wet.

Het voorgaande neemt niet weg, dat de werkgever in zijn afspraken met
het medezeggenschapsorgaan de leden van het medezeggenschaps–
orgaan, zijn werknemers, via een zogenaamde faciliteitenregeling voor
een nader aantal omschreven uren heeft vrijgesteld van de bedongen
arbeid, om die tijd te gebruiken voor werkzaamheden betreffende de
medezeggenschap (zie in dit verband bijvoorbeeld artikel 18 van de Wet
op de ondernemingsraden en artikel 126b van het ARAR). Voor zover het
deze nader omschreven uren betreft, kan gesteld worden, dat de
werknemer bereidt is deze uren voor de werkgever arbeid te verrichten,
doch dat de werkgever hem hiervan heeft vrijgesteld. Deze vrijstelling kan
in het kader van dit wetsvoorstel gezien worden als een contingent
fictieve arbeidsuren, die in de loop van de zittingstermijn van het
medezeggenschapsorgaan door de werknemer worden gebruikt. In dit
verband zij ook verwezen naar artikel 5:2, waarin een en ander is vorm
gegeven.

Artikel 1:1, tweede lid

De uitdrukking «zonder werknemer» te zijn duidt op het feit, dat
leidinggevend personeel niet als werkgever wordt aangemerkt. Op grond
van het eerste lid van dit artikel is in het geval van leidinggevend
personeel primair de werkgever aansprakelijk. In samenhang met artikel
51 van het Wetboek van Strafrecht kan het leidinggevend personeel
eveneens aansprakelijk zijn, en wel in het geval wanneer hij «tot het feit
opdracht heeft gegeven of feitelijk leiding heeft gegeven aan de verboden
gedraging», als bedoeld in genoemd artikel.

Artikel 1:1, derde lid

Blijkens artikel 8, eerste lid, onder b, van de Arbeidswet 1919 is een
«jeugdig persoon» een arbeider beneden de 18 jaar. Waar het de
toepassing van de bepalingen terzake van arbeid in verband met
onderwijs betreft is een jeugdig persoon tevens een persoon van 18 jaar
of ouder die krachtens paragraaf 2a van de Leerplichtwet 1969 onderwijs
aan één of meer onderwijsinstituten volgt. Evenals bij het begrip kind is in
de Arbeidswet 1919 dus een relatie gelegd met de onderwijswetgeving. In
het artikellid is deze verstrengeling ten aanzien van het begrip jeugdige
werknemer, evenals trouwens bij het begrip kind, losgelaten (zie de
toelichting op artikel 1:2, eerste lid).

In artikel 1, derde lid, van de Arbeidsomstandighedenwet is een
jeugdige werknemer gedefinieerd als: een werknemer jonger dan 18 jaar.
Voor de toepasselijkheid van de arbeids– en rusttijdenregeling zou een
dergelijke definitie betekenen, dat een kind, dat toegestane arbeid verricht
automatisch een jeugdige werknemer wordt, waarop het voor deze
categorie werknemers geldende arbeids– en rusttijdenregime van
toepassing wordt. Uit artikel 3:2, tweede lid, waarin de uitzonderingen van
het verbod van kinderarbeid zijn neergelegd en het derde lid van dat
artikel blijkt, dat voor kinderen die toegestane arbeid verrichten een
«eigen» arbeids– en rusttijdenregime zal worden vastgesteld (zie ook
paragraaf 5.7.1. van het algemeen gedeelte van de toelichting). Eén en
ander heeft er toe geleid, dat in het thans voorgestelde artikellid gekozen
is voor de definitie: een werknemer van 16 jaar of 17 jaar. Daarmee wordt
deze groep van werknemers duidelijk afgescheiden van de categorie
kinderen.
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Artikel 1:2, eerste lid

De reikwijdte van het verbod van kinderarbeid wordt bepaald door de
betekenis van zowel het begrip «kind» als het begrip «arbeid».

Het eerste onderscheidende criterium betreft het begrip «kind». In
artikel 8, eerste lid, onder c, van de Arbeidswet 1919 is, zoals hiervoor
reeds is aangeduid, voor de definiëring van dit begrip aansluiting gezocht
bij de Leerplichtwet 1969. Het leidttot een zeer gecompliceerde definitie
van het begrip kind; een wijziging van de Leerplichtwet 1969 kan de
arbeidswettelijke regeling beïnvloeden en de in de Leerplichtwet 1969
voorkomende term «minderjarigen» heeft voor de arbeidswettelijke
regeling onbedoeide consequenties, bijvoorbeeld door het feit dat een
minderjarige door het sluiten van een huwelijk meerderjarig wordt.

Teneinde dergelijke problemen te vermijden is in dit artikellid gekozen
voor een zogenaamde autonome leeftijdsgrens, een in internationaal
verband gezien niet ongebruikeiijke constructie (zie bijvoorbeeld
ILO-Verdrag nr. 138). Zowel de Raad voor het Jeugdbeleid als de SER
stemmen in met deze keuze voor een autonome leeftijdsgrens. In de
betreffende advies-aanvragen was deze leeftijdsgrens gesteld op 15 jaar.
Deze keuze was vooral ingegeven door het gegeven dat er een groep
15-jarigen is, die is vrijgesteld van de leerplicht, maar die wel onder het
verbod van kinderarbeid vallen; het gaat om een groep van ongeveer 1000
personen per jaar. Deze autonome leeftijdsgrens van 15 jaar brengt echter
met zich, dat het voor jeugdige werknemers geldende arbeids– en
rusttijdenregime op alle 15-jarigen van toepassing zou zijn en dat gaat bij
nader inzien veel te ver. Daarnaast heeft het stellen van een autonome
leeftijdsgrens op 15 jaar nog een ongewenst nevengevolg. In tegenstelling
tot hetgeen op basis van de huidige wet mogelijk is - 15-jarigen mogen nu
slechts niet-industriële arbeid van lichte aard verrichten –, zouden nu alle
15-jarigen alle vormen van arbeid mogen verrichten, dus zowel
niet-industriële als industriële arbeid en zowel arbeid van lichte aard als
andersoortige arbeid. Om dit ongewenste nevengevolg tegen te gaan, is
de autonome leeftijdsgrens gesteld op 16 jaar. Met het stellen van deze
leeftijdsgrens wordt ook beter aangesloten bij hetgeen in artikel 2, derde
lid, van het eerdergenoemde ILO-Verdrag nr. 138 is gesteld. Dit artikellid
bepaalt, dat de minimumleeftijd van een kind voor toelating tot het
arbeidsproces niet lager mag zijn dan de leeftijd waarop de leerplicht
eindigt en in ieder geval niet lager dan 15 jaar. De autonome leeftijdsgrens
is ook te vinden in artikel 7, eerste lid, van het ESH, zij het dat de
minimumleeftijd voor toelating tot tewerkstelling in dit artikellid op 15 jaar
gesteld is.

Tot slot zij nog gewezen op het Internationaal Verdrag «inzake de
rechten van het kind». In dit verdrag wordt een afwijkende definitie van
het begrip kind gegeven. Artikel 1 van dit verdrag bepaalt namelijk dat alle
personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, als kind
worden beschouwd. Een dergelijke omschrijving moet gezien worden in
het licht van de doelstellingen van dit allesomvattende verdrag waarin de
burgerlijke, politieke, economische, sociale en culturele rechten van
kinderen samen zijn gebracht. De regelgeving ten aanzien van kinderen en
jeugdige werknemers in het kader van dit wetsvoorstel voldoet aan
hetgeen terzake in het verdrag is gesteld (zie artikel 32 van het verdrag).
Daarbij is de in dit verdrag voorkomende definitie van het begrip kind
gesplitst in enerzijds het begrip kind en anderzijds het begrip jeugdige
werknemer.

Artikel 1:2, tweede lid

Hettweede onderscheidende criterium betreft het begrip «arbeid». In de
Arbeidswet 1919 is het verbod van kinderarbeid niet alleen van toepassing
op het in artikel 1, eerste lid, aanhef, gebezigde begrip arbeid, zijnde alle
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werkzaamheden in een onderneming. Blijkens artikel 1, vijfde lid, van de
Arbeidswet 1919 wordt onder «arbeid» mede verstaan: alle werkzaam–
heden die door een kind buiten een onderneming worden verricht, met
uitzondering van werkzaamheden die geen verband houden met de
naleving van een overeenkomst.

In het wetsvoorstel wordt door het bezigen van de begrippen werkgever
en werknemer gebroken met de systematiek van de huidige wet. De in
artikel 1:1, eerste en tweede lid, van het wetsvoorstel gebezigde definities
brengen een ongewenste beperking met zich van het begrip arbeid in
verband met het verbod van kinderarbeid. Dientengevolge was aanvan–
kelijk voorgesteld om uitsluitend ten behoeve van het verbod van
kinderarbeid het begrip werkgever uit te breiden. De aanvankelijk
voorgestelde definitie luidde: «In het bij of krachtens deze wet bepaalde
wordt onder werkgever mede verstaan: degene die in verband met de
naleving van een overeenkomst een kind arbeid doet verrichten». Zowel
de Raad voor het Jeugdbeleid als de SER stemmen in met een dergelijke
uitbreiding. Bij nader inzien is deze aanvankelijk voorgestelde definitie in
samenhang met de aansprakelijkheidsregeling in verband met het verbod
van kinderarbeid niet sluitend (zie toelichting op artikel 3:1). Bovendien
gaat het om het verbod van kinderarbeid en ligt het meer voor de hand
om het begrip arbeid in dat kader nader te definiëren.

Ten aanzien van de reikwijdte van het verbod van kinderarbeid in relatie
tot de betekenis die aan het in het artikellid gebezigde begrip «arbeid»
moet worden gegeven kan het volgende opgemerkt worden. Onder het
verbod van kinderarbeid dienen in beginsel die werkzaamheden van een
kind te vallen, waardoor het in de commerciële sfeer geraakt, niet die
activiteiten die louter en alleen worden verricht in de privésfeer. Voor een
goed begrip van de betekenis van wat onder «het in de commerciële sfeer
raken» betekent zij opgemerkt, dat het slechts gezien moet worden als
tegenhanger voor activiteiten in de privésfeer.

De gekozen definiëring zondert slechts werkzaamheden van het verbod
uit, die door een kind verricht worden, die geen verband houden met de
naleving van een overeenkomst, conform het vijfde lid van artikel 1 van de
Arbeidswet 1919. Evenals in het laatstgenoemde artikellid moet het begrip
overeenkomst in hetthans voorgestelde artikellid ruim worden uitgelegd.
Onder overeenkomst moet niet alleen worden verstaan een overeenkomst
naar burgerlijk recht die door een kind zelf - daartoe gemachtigd - is
aangegaan, maar ook een overeenkomst waardoor een ander gebonden is
en bij de uitvoering waarvan het kind wordt betrokken. Op grond hiervan
valt onder het verbod het geval waarin een kind één van zijn ouders
behulpzaam is bij de uitvoering van betaald werk dat door die ouder is
aangenomen, en het geval waarin één van de ouders een kind doet
optreden in bijvoorbeeld een reclamefilm. De gekozen formulering brengt
met zich, dat het optreden van een kind voor bijvoorbeeld de televisie in
samenwerking met een betaalde kracht, bijvoorbeeld een artiest, onder
het verbod valt. Dat een kind een dergelijk optreden voor zijn plezier doet,
is in dat verband niet relevant. Onder overeenkomst moet tevens worden
verstaan, het maken van een afspraak of zoals Advocaat-Generaal Meijers
het heeft geformuleerd: «... een door de organisatie van de werkzaam–
heden noodzakelijke en op die organisatie gerichte afspraak»1. Voor een
dergelijke ruime omschrijving is gekozen om zo elke vorm van kinder–
exploitatie de pas af te snijden.

De in de aanhef van dit artikellid gebruikte terminologie «wordt mede
verstaan» is een verwijzing naar het begrip arbeid, zoals dat in het eerste
en tweede lid van artikel 1:1 van het wetsvoorstel voorkomt.

Een verruiming van het begrip arbeid ten aanzien van de kinderarbeid
volgt ook uit internationale verplichtingen. Zo wordt in artikel 3 van het

1 ZieHR25aprii 1989, NJ 1989 882, biz. 3480 ILO-Verdrag nr. 138 gesproken van arbeid «in en buiten dienstverband».
t/m 3482. Hetzelfde artikel geeft de nationale wetgeving/bevoegde autoriteit echter
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de bevoegdheid om deze vormen van arbeid in en buiten dienstverband
naderte bepalen.

Artikel 1:3, eerste lid

Uit hetgeen hierna bij de diverse onderdelen van dit artikel wordt
toegelicht, blijkt dat er een scala van regelingsmogelijkheden zijn ten
aanzien van het terrein van de arbeidsvoorwaardenvorming. Om die
reden is gekozen voor een eenvormige aanduiding voor al deze regelings–
mogelijkheden, namelijk het begrip collectieve regeling.

Artikel 1:3, eerste lid, onder a

De basis van de regeling van de arbeids– en rusttijden voor de (indivi–
duele) werknemer is de arbeidsovereenkomst. De wettelijke regeling
hiervan laat zien, dat er ten aanzien van die arbeids– en rusttijden een
grote mate van vrijheid van regeling bestaat tussen de werkgever en de
werknemer; slechts in artikel 7A:1638w van het BW is hierin enige
beperking gebracht.

De eerste wettelijke regeling die de mogelijkheid opent om de indivi–
dueel tussen de werkgever en de werknemer overeengekomen arbeids–
en rusttijden te beïnvloeden is de Wet op de collectieve arbeidsovereen–
komst. Op grond van artikel 1 van die wet is een collectieve arbeidsover–
eenkomst de overeenkomst, aangegaan door één of meer werkgevers of
één of meer verenigingen van werkgevers en één of meer verenigingen
(met volledige rechtsbevoegdheid) van arbeiders, waarbij voornamelijk of
uitsluitend arbeidsvoorwaarden worden geregeld, die bij arbeidsovereen–
komsten in acht te nemen zijn. Het is gezien deze definitie van de
collectieve arbeidsovereenkomst dan ook niet verwonderlijk, dat bij de
aanduiding van het begrip collectieve regeling de collectieve arbeidsover–
eenkomst als eerste wordt genoemd.

Artikel 1:3, eerste lid, onder b

De positie van het personeel in overheidsdienst is in dat opzicht
afwijkend, omdat uiteindelijk de rechtspositieregeling eenzijdig wordt
vastgesteld, zij het dat dit eerst gebeurt nadat overleg is gevoerd met de
betreffende organisaties van overheidspersoneel (zie de artikelen 105 t/m
112 van het ARAR); een overleg dat blijkens de jurisprudentie gericht
behoort te zijn op het bereiken van overeenstemming, zodat de betrokken
partijen niet alleen naar elkaar moeten luisteren, maar ook de bereidheid
moeten hebben om hun eigen standpunt in te nemen c.q. te wijzigen, om
zodoende tot die overeenstemming te komen. Bij het Besluit van 15
januari 1993 (Stb. 94) is het betreffende artikel 105 van het ARAR
gewijzigd, in die zin, dat vaststelling van regels die rechten of verplich–
tingen van individuele ambtenaren behelzen, slechts plaats kan vinden
met instemming van de organisaties van overheidspersoneel. In het
vierde lid van genoemd artikel zijn de uitzonderingen neergelegd van dit
in het derde lid neergelegde uitgangspunt. Eén en ander brengt met zich,
dat het thans geldende stelsel ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden–
vorming bij de overheid een meer tweezijdig karakter krijgt; er wordt zelfs
al gesproken van ambtenaren-cao's of van cao-achtige afspraken.

Ter zake van onderwijs– en onderzoekspersoneel aan openbare
respectievelijk bijzondere instellingen, zoals die op grond van de diverse
onderwijswetten voorkomen, is hierbij aangesloten. Aangezien het
personeel van een instelling van bijzonder onderwijs of wetenschappelijk
onderzoek niet in dienst is van de overheid is de toevoeging «overeen–
komstige rechtspositieregeling van werknemers, werkzaam in instellingen
van bijzonder onderwijs of wetenschappelijk onderzoek» noodzakelijk.
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Artikel 1:3, eerste lid, onder c

Op grond van artikel 16, derde lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie
waarvan in dit artikellid-onderdeel sprake is, heeft de SER bij verordening
de verplichting regels te stellen, die onder meer betrekking kunnen
hebben op het loon en andere arbeidsvoorwaarden van het personeel van
het secretariaat. De arbeidsverhouding van de SER en het eigen personeel
is gebaseerd op een arbeidsovereenkomst. Gezien de samenstelling van
de Raad is er geen bezwaar tegen om de in het genoemde artikel 16
bedoelde verordening onder de collectieve regeling te brengen.

Artikel 86, derde lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie schrijft het
bestuur van een bedrijfslichaam dwingend voor om bij verordening regels
te stellen. Die regels kunnen onder meer betrekking hebben op het loon
en andere arbeidsvoorwaarden van het personeel. Een dergelijke
verordening dient goedgekeurd te worden door de SER. Daarbij geldt
hetzelfde als hiervoor reeds uiteen is gezet ten aanzien van artikel 16,
derde lid, van genoemde wet. Artikel 93 van de Wet op de bedrijfsorgani–
satie geeft aan, dat het bestuur van een bedrijfslichaam de verordeningen
maakt, die zij ter vervulling van de in artikel 71 van de wet omschreven
taak nodig oordeelt ten aanzien van de onderwerpen die bij de instellings–
verordening ter (nadere) regeling van dat lichaam staan. Een dergelijke
instellingsverordening kan een bevoegdheid bevatten tot (nadere)
regeling van een aantal in het tweede lid van genoemd artikel limitatief
opgesomde onderwerpen, waaronder de lonen en de andere arbeidsvoor–
waarden. Wel geldt de beperking, dat de regeling van het betreffende
onderwerp niet bij of krachtens de wet bij uitsluiting aan anderen is
overgelaten. Dit laatste is met het onderhavige wetsvoorstel echter niet in
het geding en gezien de samenstelling van het bestuur van een bedrijfs–
lichaam is er geen reden aan te voeren, waarom een dergelijke veror–
dening niet onder het begrip collectieve regeling valt.

Artikel 1:3, tweede lid

Er zijn nog twee andere wettelijke regelingen, die eveneens van beiang
(kunnen) zijn voor het begrip collectieve regeling. Als eerste kan genoemd
worden de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend
verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten, waarbij
als regel geldt, dat voor een verbindend verklaring in aanmerking komen
bepalingen die de eigenlijke arbeidsvoorwaarden, dat wil zeggen de
rechten en verplichtingen van de werkgever en de werknemer(s) bij een
arbeidsovereenkomst, regelen, zoals de voorschriften aangaande de
arbeidsduur en overwerk. Als tweede kan genoemd worden de Wet op de
loonvorming, waarin in de artikelen 5 en 6 voorzieningen zijn getroffen ter
regeling van de arbeidsvoorwaarden. Het derde lid van het eerstge–
noemde artikel bepaalt, dat de bedoelde regelingen een zelfde rechts–
kracht hebben als een tussen de verzoekers geldende collectieve
arbeidsovereenkomst; deze regelingen hebben uitsluitend of in hoofdzaak
arbeidsvoorwaarden tot object. Het vijfde lid van laatstgenoemd artikel
bepaalt, dat de bedoelde regelingen met een zelfde inhoud als een
collectieve arbeidsovereenkomst vastgesteld kunnen worden met
betrekking tot de aangewezen categorie van arbeidsverhoudingen, en
deze een zelfde rechtskracht zullen hebben als algemeen verbindend
verklaarde bepalingen van een collectieve arbeidsovereenkomst. In het
tweede lid van dit artikel wordt het begrip collectieve regeling met deze
beide regelingen uitgebreid.

Artikel 1:4

In dit artikel is de gelijkstelling neergelegd aangaande de collectieve
regeling. Indien de werkgever en het medezeggenschapsorgaan (zie
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artikel 1:6} overeenstemming hebben bereikt aangaande een arbeids– en
rusttijdenregeling, dan wordt een dergelijke overeenstemming gelijkge–
steld met een collectieve regeling. Van de gelijkstellingsmogelijkheid kan
slechts gebruik gemaakt worden als aan de voorwaarde is voldaan, dat de
overeenstemming op schrift gesteld is.

De bedoelde overeenstemming zal veelal voortvloeien uit de toepassing
van de in de diverse medezeggenschapsregelingen neergelegde proce–
dures, zoals bijvoorbeeld artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden
dat de instemming van de ondernemingsraad eist voor een besluit van de
ondernemer tot vaststelling, wijziging of intrekking van een werktijd–
regeling. Indien overeenstemming is bereikt, betekent dit dat de grenzen
zijn vastgesteld waarbinnen nadere invulling van de rechtsbetrekking
tussen werkgever en individuele werknemer kan plaatsvinden.

Indien de werkgever een werktijdregeling heeft vastgesteld op basis van
een afspraak met het medezeggenschapsorgaan, kan de individuele
werknemer naleving van die regeling jegens hem vorderen, hetzij omdat
zijn arbeidsovereenkomst de regeling overneemt, hetzij met een beroep
op het goed werkgeverschap dat tot naleving van gemaakte afspraken
noodzaakt.

Uit het advies Herziening Arbeidswet 1919 blijkt, dat er in de SER
verschillend wordt gedacht over de rol van het medezeggenschaps–
orgaan. De werknemersvertegenwoordigers en een meerderheid van de
kroonleden zijn van mening, dat overeenstemming tussen het
medezeggenschapsorgaan en de werkgever niet zonder meer het zelfde
gevolg dient te hebben als een collectieve arbeidsovereenkomst of een in
het kader van het georganiseerd overleg in ambtenarenzaken overeenge–
komen arbeids– en rusttijdenregeling. Dit standpunt berust op de
volgende overwegingen. De introductie in een onderneming van een
nieuw arbeidstijdpatroon kan andere in dezelfde markt opererende
ondernemingen naar hun gevoelen nopen tot volggedrag op straffe van
het oplopen van een achterstand in de concurrentie. De enkele omstan–
digheid, dat de individuele werkgever overeenstemming heeft bereikt met
zijn ondernemingsraad verhindert niet, dat arbeidstijdpatronen om zich
heen kunnen grijpen die per saldo een maatschappelijk negatieve werking
hebben.

De werkgeversvertegenwoordigers en een minderheid van de kroon–
leden zijn een andere mening toegedaan. Het gaat, zo stellen zij, per
definitie om situaties waarin werknemersorganisaties öf uitdrukkelijk aan
de individuele werkgever hebben overgelaten om binnen in de collectieve
arbeidsovereenkomst vastgelegde grenzen arbeids– en rusttijden–
regelingen voor de individuele onderneming overeen te komen öf niet
(meer) betrokken zijn bij het overleg over arbeids– en rusttijden. In die
situaties acht dit raadsdeel het logisch dat aan de overeenstemming met
het medezeggenschapsorgaan dat wel bij het overleg betrokken is, een
zelfde gevolg toe te kennen als aan een overeenstemming tussen
werkgever(s-) en werknemersorganisaties. Bovendien, zo vervolgen zij, is
het toekennen van een gelijkwaardige rol aan de ondernemingsraad in
situaties dat geen sprake is van afspraken tussen partijen bij collectieve
arbeidsovereenkomst geheel in overeenstemming met de positie die het
medezeggenschapsorgaan ter zake in het vanaf 1 september 1988
vigerende vergunningenbeleid is toegekend.

Uit het feit, dat er in het artikel sprake is van een gelijkstelling met een
collectieve regeling kan afgeleid worden, dat het primaat van een
dergelijke regeling ligt bij de collectieve arbeidsovereenkomst of daarmee
vergelijkbare regeling. Dit betekent dus dat de gelijkgestelde regeling bij
het maken van de collectieve afspraak zich heeft te houden aan de
gestelde randvoorwaarden in de collectieve regeling (bijvoorbeeld de
collectieve arbeidsovereenkomst). De keuze in dit wetsvoorstel de
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overeenstemming met het medezeggenschapsorgaan gelijkte stellen met
een collectieve regeling en niet direct te benoemen als collectieve
regeling, vloeit ook logischerwijs voort uit het gegeven, dat afspraken van
een medezeggenschapsorgaan geen directe doorwerking kennen in de
individuele arbeidsovereenkomsten van werknemers, terwijl dit voor
afspraken in collectieve arbeidsovereenkomsten en vergelijkbare
regelingen wel geldt.

Artikel 1:5

In dit artikel wordt de nawerking van de collectieve regeling geregeld, zij
het dat deze nawerkingsregeling beperkt is tot de algemeen verbindend
verklaarde bepalingen van een collectieve arbeidsovereenkomst en de
ministeriële regelingen in het kader van de Wet op de loonvorming.

De Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst geeft geen duidelijk
antwoord op de vraag, welke situatie er in rechte ontstaat, op het moment
dat een collectieve arbeidsovereenkomst is afgelopen en niet onmiddellijk
daarop aansluitend een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst is
afgesloten. Het gaat hierbij om het probleem van de zogenaamde
nawerking van bepalingen van een collectieve arbeidsovereenkomst.
Verwezen kan worden naar paragraaf 5.5.1 van het algemeen deel van de
toelichting. Eén en ander betekent, dat het einde van de collectieve
arbeidsovereenkomst er alleen toe leidt, dat de individuele contracts–
vrijheid tussen de werkgever en de werknemer herleeft. De Wet op de
collectieve arbeidsovereenkomst verbindt daaraan het gevolg, dat een
collectief gemaakte afspraak zó met de individuele wilsovereenstemming
kan worden vereenzelvigd, dat zij ervoor in de plaats treedt. Met andere
woorden: het is ook logisch dat met het vervallen van de coilectieve
arbeidsovereenkomst de arbeidsvoorwaarden van die collectieve
arbeidsovereenkomst niet komen te vervallen. Eén en ander betekent, dat
het aflopen van een collectieve arbeidsovereenkomst voorzover het
arbeidsvoorwaardenbepalingen betreft in de praktijk leidt tot een situatie
waarin alles blijft, zoals het was (overeengekomen). Aan de civielrechte–
lijke principes terzake van de collectieve arbeidsovereenkomst en de
daarbij geldende noties in het kader van da nawerkingsproblematiek
wordt met dit wetsvoorstel geen afbreuk gedaan. Om die reden hoeft dan
ook de nawerking van de arbeids– en rusttijdenbepalingen van een
collectieve arbeidsovereenkomst in het artikel niet geregeld te worden: de
afwijkingen van de standaardregeling zoals in de collectieve arbeidsover–
eenkomst vastgelegd blijven in stand.

Hetzelfde geldt ten aanzien van de rechtspositieregelingen van
werknemers in dienst van de overheid en van werknemers werkzaam in
het bijzonder onderwijs. De arbeids– en rusttijden die binnen de kaders
van de overlegregeling moeten blijven, worden neergelegd in algemene
maatregelen van bestuur, die gelden zolang er geen wijziging wordt
aangebracht. Voor de arbeidsvoorwaarden-verordeningen in het kader
van de Wet op de bedrijfsorganisatie geldt een vergelijkbare situatie.

Als de nawerkingsproblematiek benaderd wordt vanuit de invalshoek
van de contractsvrijheid, zoals hiervoor geschied is, kan geconstateerd
worden, dat het daarbij gaat om een vrijwillige inruil van individuele voor
collectieve contractsvrijheid. Bij de algemeen verbindend verklaring van
bepalingen van een collectieve arbeidsovereenkomst gaat het om
opgelegde arbeidsvoorwaarden. Hier is van vrijwillige aanvaarding van de
arbeidsvoorwaarden geen sprake, in tegendeel terwille van de
bescherming van degenen die door een collectieve arbeidsovereenkomst
zijn gebonden, wordt door middel van de algemeen verbindend verklaring
het regime van de collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing. Een
algemeen verbindendverklaring werkt niet na en dat betekent dat in dat
geval teruggevallen wordt op de zelf overeengekomen arbeidsvoor–
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waarden1. Een en ander betekent voor de systematiek van het voorlig–
gende wetsvoorstel, dat, indien de overlegregeling via een algemeen
verbindend verklaring van toepassing is op een niet aan de collectieve
arbeidsovereenkomst gebonden partij, de overlegregeling-normering na
het verstrijken van de termijn van algemeen verbindend-verklaring direct
vervalt en er teruggevallen moet worden op de normering van de
standaardregeling. Dit kan in de praktijk leiden tot ongewenste situaties.
Het is dan ook om die reden, dat in artikel 1:5 de nawerking van een
besiuit als bedoeld in artikel 2 van de Wet op het algemeen verbindend en
onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereen–
komsten wordt geregeld. Een collectieve arbeidsovereenkomst kan ten
hoogste voor een periode van 5 jaren worden afgesloten. Een algemeen
verbindend verklaring kan ten hoogste 2 jaren duren. Voorgesteld wordt
om de nawerkingsperiode op 3 jaren te stellen (5 jaren maximale duur van
de collectieve arbeidsovereenkomst, verminderd met de maximale duur
van een algemeen verbindend verklaring). Hiermee wordt bereikt dat een
via algemeen verbindend verklaring opgelegde overlegregeling ten
minste eenzelfde looptijd kent als de via een collectieve arbeidsovereen–
komst tot stand gebrachte overlegregeling waar zij uit voortkomt. In de
praktijk zal deze verlengingsperiode ruimschoots voldoende zijn om tot
een nieuwe algemeen verbindend verklaring te komen, of in te spelen op
het vervallen van de overlegregeling. Daardoor wordt voor de indirect
gebonden werkgever een consistente toepassing van de afspraken in de
ccllectieve arbeidsovereenkomst met betrekking tot arbeids– en rusttijden
mogelijk.

De voorgeschreven nawerkingstermijn vervalt, zodra een vergelijkbare
collectieve regeling tot stand is gekomen. Met vergelijkbaar wordt
gedoeld op de collectieve regeling als gedefinieerd in artikel 1:3. De
gelijkstelling met de collectieve regeling van artikel 1:4 is hiermee
uitdrukkelijk uitgesloten.

Ten aanzien van de regelingen als bedoeld in de artikelen 5 en 6 van de
Wet op de loonvorming, geldt een vergelijkbare redenering als hiervoor
ten aanzien van de algemeen verbindend verklaring.

Artikel 1:6

Als gevolg van zowel de toepasselijkheid van het wetsvoorstel op de
particuliere en de overheidssector als de voorgestelde systematiek is het
begrip «medezeggenschapsorgaan» geïntroduceerd. Op deze wijze wordt
voorkomen, dat bij algemene maatregel van bestuur ten aanzien van het
medezeggenschapsaspect bij de overheid allerlei gelijkstellingen met een
ondernemingsraad geconstrueerd moeten worden, zoals thans gebeurd is
in de op basis van artikel 2 van de Arbeidsomstandighedenwet uitgevaar–
digde algemene maatregelen van bestuur. De introductie van dit begrip
medezeggenschapsorgaan in het wetsvoorstel levert dus een vereenvou–
diging van regelgeving op.

Artikel 1:6, onderdeel b

In dit onderdeel is sprake van een dienstcommissie waarmee op grond
van Hoofdstuk XIA van het ARAR overleg wordt gevoerd. Dit wijkt af van
hetgeen in artikel 3, onder a, van het Arbeidsomstandighedenbesluit
burgerlijke openbare dienst is geregeld, waarin niet alleen naar Hoofdstuk
XIA maar ook naar Hoofdstuk XI van het ARAR wordt verwezen. Het gaat
daarbij om regelingen die zijn getroffen ter uitvoering van de
Ambtenarenwet 1929. Door het hoofdstuk van het ARAR te noemen dat
handelt over medezeggenschap, is een duidelijke en tevens inhoudelijke
verwijzing tot stand gekomen. Het begrip medezeggenschapsorgaan voor
het overheidspersoneel wordt in het artikel-onderdeel derhalve beperkttot

zie HR is januari 1980, NJ 1980 3*8. de dienstcommissies.
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Het laatste gedeelte van dit onderdeel - een commissie waarmee op
grond van een overeenkomstige regeling voor overheidspersoneel
overleg wordt gevoerd - is overeenkomstig het bepaalde in artikel 3,
onder b, van het Arbeidsomstandighedenbesluit burgerlijke openbare
dienst. Bij de term «overeenkomstige regeling voor overheidspersoneel»
moet gedacht worden aan de gemeentelijke en provinciale regelingen op
dit gebied, maar ook bijvoorbeeld aan de overlegregeling bij de politie.
Als overlegregeling op grond van een andere regeling kunnen de organen
van overleg in de sociale werkvoorziening gebaseerd op de Wet sociale
werkvoorziening worden beschouwd. De nadere regeling is te vinden in
het Besluit organen van overleg sociale werkvoorziening. In dat besluit
worden deze overlegorganen in beginsel dezelfde rechten en bevoegd–
heden toegekend als aan de ondernemingsraden in het particuliere
bedrijfsleven toekomen op grond van het bepaalde in de Wet op de
ondernemingsraden.

Artikel 1:6, onderdeel c

Het overlegorgaan waarvan in dit onderdeel sprake is, is een overleg–
orgaan als bedoeld in artikel 127 van het Algemeen militair ambtenaren–
reglement en artikel 87 van het Reglement rechtstoestand dienstplich–
tigen. Hiermee is aangesloten bij hetgeen in artikel 1, onder e, van het
Arbeidsomstandighedenbesluit Defensie bepaald is. In artikel 1, onder e,
van genoemd Arbeidsomstandighedenbesluit is ook een verwijzing
neergelegd naar een commissie als bedoeld in het Besluit georganiseerd
overleg militairen. Deze verwijzing is niet overgenomen, daar met de
bedoelde commissie het arbeidsvoorwaardenoverleg wordt gevoerd, en
deze commissie, gezien de systematiek van dit wetsvoorstel niet op één
lijn kan worden gesteld met de medezeggenschapsorganen. Vandaar dat
in het artikellid-onderdeel verwezen wordt naar een dienstcommissie als
bedoeld in het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie waarmee
overleg moet worden gevoerd. Het begrip medezeggenschapsorgaan bij
het Ministerie van Defensie wordt derhalve beperkt tot de onderdeels–
overlegorganen en dienstcommissies.

Artikel 1:6, onderdelen d en e

De dienstcommissie waarvan in onderdeel d sprake is, is de dienst–
commissie als bedoeld in artikel 9.58 van de Wet op het hoger onderwijs
en wetenschappelijk onderzoek. De medezeggenschapsraad in dit
onderdeel, is de medezeggenschapsraad als bedoeld in artikel 10.18 van
de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, terwijl
met de personeelsraad bedoeld wordt de personeelsraad als bedoeld in
artikel 11.19 van genoemde wet.

De medezeggenschapsraad waarvan in onderdeel e sprake is, is de
medezeggenschapsraad als bedoeld in artikel 3 van de Wet medezeggen–
schap onderwijs 1992.

Artikel 1:7, onderdeel b

De in onderdeel b van dit artikel gebezigde definitie van defensie–
personeel komt inhoudelijk overeen met artikel 1, onderdeel c, van het
Arbeidsomstandighedenbesluit Defensie. Het betreft de categorieën
militairen (1° en 2°) en burgerpersoneel (3°).

Artikel 1:7, onderdeel c

De in onderdeel c van dit artikel verklaarde term oefening is ontleend
aan het begrip dat in artikel 1, onder d, van Arbeidsomstandigheden–
besluit Defensie wordt gedefinieerd.
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Artikel 1:7, onderdeel d

In dit onderdeel is een definitie gegeven van het begrip vertegenwoor–
diging van de werknemers. Dit begrip wordt in een aantal artikelen
gebezigd (zie bijvoorbeeld de artikelen 6:1 tot en met 6:3 en 7:1). In het
advies van de SER wordt in het hoofdstuk dat gewijd is aan
medezeggenschapsbepalingen het volgende opgemerkt over de overleg–
verplichtingen van de werkgever. De Raad is er van uitgegaan, dat met de
term medezeggenschapsorgaan voor wat betreft het particuliere
bedrijfsleven wordt gedoeld op de ondernemingsraad en voor wat betreft
de overheid op de dienstcommissie en soortgelijke organen. In de praktijk
worden voor ondernemingen zonder ondernemingsraad vaak personeels–
vertegenwoordigingen ingesteld, waarmee de werkgever overleg pleegt
onder andere over werktijden. Dit is bijvoorbeeld geregeld in de collec–
tieve arbeidsovereenkomsten voor de kleinmetaal. De SER gaat ervan uit,
dat ruimte zal worden opengelaten om in dergelijke situaties met die
personeelsvertegenwoordigers overleg te plegen in plaats van met de
vertegenwoordigers van de belanghebbende werknemers. Met andere
woorden: de werkgever moet niet gedwongen worden - met voorbijgaan
van de personeelsvertegenwoordiging - met belanghebbende
werknemers te overleggen. Aan deze wens is in het wetsvoorstel
tegemoet gekomen, maar dat brengt dan tevens met zich, dat aangegeven
moet worden wat een vertegenwoordiging van werknemers is en aan
welke minimale vereisten voldaan moet worden. Allereerst geldt, dat de
vertegenwoordiging van de werknemers uit ten minste 3 personen dient
te bestaan. Vervolgens geldt, dat de vertegenwoordigers door en uit het
midden van de werknemers gekozen moeten worden. Tot slot geldt als
vereiste, dat die werknemers die kiesrecht hebben en het recht hebben
om gekozen te worden, in de onderneming van de werkgever werkzaam
dienen te zijn. Voor de betekenis van het in onderdeel d gebruikte begrip
onderneming moetzoveel mogelijk worden aangesloten bij de betekenis
die dit begrip heeft in de Wet op de ondernemingsraden, namelijk: elk in
de maatschappij als zelfstandige eenheid optredend organisatorisch
verband waarin krachtens arbeidsovereenkomst arbeid wordt verricht. Het
is mogelijk, dat een werknemer in verschillende ondernemingen arbeid
verricht. Voor de toepassing van de definitie van vertegenwoordiging van
de werknemers geldt in dat geval, dat de betrokkene arbeid verricht in de
onderneming van waaruit zijn werkzaamheden worden geleid.

Artikel 1:7, onderdeel e

In dit onderdeel is een definitie gegeven van het begrip dienst. Dit
begrip moet gezien worden als een afgeleide van de onafgebroken
rusttijd. Het gaat bij dit begrip niet om de diensttijd, zoals bijvoorbeeld in
het Rijtijdenbesluit, maar om de aanduiding van een tijdvak tussen twee
perioden waarin een onafgebroken rusttijd moet worden genoten. Met
deze onafgebroken rusttijd wordt gedoeld op hetgeen in de artikelen 5:3,
5:5, 5:8 en 5:13 wordt voorgesteld. Tijdens een dienst wordt arbeid
verricht, terwijl tijdens de bedoelde onafgebroken rusttijd geen arbeid
wordt verricht (omtrent het begrip arbeid zij verwezen naar de toelichting
op artikel 1:1, eerste en tweede lid). Er kan een verschil zijn tussen het
aantal uren van een dienst en het aantal uren dat arbeid wordt verricht.
Dit verschil wordt veroorzaakt door onderbrekingen van de arbeid die
voortvloeien uit bijvoorbeeld de pauzes en eventuele vrije tijd.

Artikel 1:7, onderdeel f

In dit onderdeel wordt een definitie gegeven van het begrip nachtdienst
als species van het begrip dienst. Het specifieke is, dat een tijdruimte
wordt aangeduid waarbinnen arbeid wordt verricht. Met betrekking tot die
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tijdruimte spelen enerzijds beleidsmatige overwegingen (zie paragraaf
5.6.4 van het algemeen deel van de toelichting) ten aanzien van het
fenomeen nachtarbeid een rol en anderzijds begrippen als nacht,
nachtarbeid, nachtarbeider en nachttijd, zoals die voortvloeien uit
internationale verplichtingen.

ILO-Verdrag nr. 90 «betreffende de nachtarbeid van jeugdige personen
in de nijverheid» geeft in artikel 2 aan, dat voor de toepassing van dat
verdrag onder nacht dient te worden verstaan: een tijdruimte van ten
minste 12 achtereenvolgende uren. Voor personen beneden de 16 jaar
dient daarin de tijdruimte tussen 22.00 uur en 06.00 uur begrepen te zijn.
Voor personen van 16 jaar of ouder, maar jonger dan 18 jaar moet hiervan
ten minste 7 uren gelegen zijn tussen 22.00 uur en 07.00 uur. ILO-verdrag
nr. 79 geeft voor de laatstgenoemde categorie, waarbij de leeftijdsgrens is
gesteld op 14 jaar of ouder, als verplichting detijdruimte gelegen tussen
22.00 uur en 06.00 uur of 23.00 uur en 07.00 uur. In feite gaat het om een
aanduiding van de dagelijkse onafgebroken rusttijd waarin in ieder geval
een bepaalde tijdruimte moet zijn begrepen. Deze tijdruimte kan worden
aangeduid met het begrip nacht. Het begrip nacht als zodanig is in de
Arbeidswet 1919 niet nader aangegeven, maar uit diverse bepalingen kan
worden afgeleid, dat daaronder kan worden verstaan: de tijdruimte tussen
22.00 uur en 06.00 uur.

ILO-Verdrag nr. 171 omschrijft in artikel 1 nachtarbeid als al het werk dat
wordt verricht gedurende een periode van niet minder dan 7 opeenvol–
gende uren, waaronder begrepen het tijdvak gelegen tussen 00.00 uur en
05.00 uur. De bedoelde periode waarin nachtarbeid wordt verricht, kan
dus variëren tussen hetzij 22.00 uur en 05.00 uur hetzij 00.00 uur en 07.00
uur. Tevens geeft het betreffende artikel aan, dat een nachtarbeider staat
voor elke werknemer die verplicht is een aantal uren nachtarbeid te
verrichten, dat een vastgestelde limiet overschrijdt; een limiet die
overigens nader moet worden ingevuld, hetzij door de bevoegde
autoriteit, hetzij in collectieve arbeidsovereenkomsten.

De EG-richtlijn «organisatie van de arbeidstijd» geeft in artikel 2, onder
3, een definitie van het begrip nachttijd, namelijk een tijdvak van ten
minste 7 uren, als vastgesteld bij de nationale wetgeving, dat in ieder
geval de periode tussen 00.00 uur en 05.00 uur omvat. Ook hier wordt het
begrip nachtarbeider nader aangegeven, namelijk onder meer een
werknemer die normaal gedurende ten minste 3 uren van zijn dagelijkse
arbeidstijd werkzaam is binnen de nachttijd.

Een tekortkoming van zowel het ILO-Verdrag als de EG-richtlijn is, dat er
een (substantiële) hoeveelheid uren in de nacht moet worden gewerkt
alvorens er sprake is van narhtarbeid. Bovendien wordt er geen onder–
scheid gemaakt tussen een late dienst (tot 02.00 uur) en een vroege dienst
(vóór 06.00 uur), terwijl dit onderscheid heel essentieel is in het kader van
de biologische klok van werknemers. Met deze twee essentiële elementen
wordt in het voorliggende wetsvoorstel wel nadrukkelijk rekening
gehouden. Artikel 5:8 en de hier gestelde definitie van nachtdienst geven
tezamen invulling aan de genoemde internationale verplichtingen.

Artikel 1:7, onderdeel g

In de Arbeidswet 1919 komt het begrip pauze niet voor. Steeds wordt
gesproken van een afwisseling van de arbeid door een onafgebroken
rusttijd van ten minste een half uur (zie bijv. artikel 31, eerste lid, van de
Arbeidswet 1919). Tevens wordt aangegeven dat rusttijden van minder
dan een kwartier worden geacht tijden te zijn gedurende welke arbeid
wordt verricht. Met de voorgestelde definitie van het begrip pauze wordt
de benaderingswijze gewijzigd. Aangegeven is, dat een tijdruimte van ten
minste 15 minuten waarmee de arbeid tijdens een dienst wordt onder–
broken en de werknemer geen verplichtingen heeft ten aanzien van de
bedongen arbeid een pauze is. Hiermee bevat de voorgestelde definitie
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tevens een aantal elementen, die terug te vinden zijn in de definitie van
pauze in artikel 2 van het Rijtijdenbesluit, namelijk een tijdruimte van ten
minste 15 minuten, en het als bemanningslid vrij over jetijd kunnen
beschikken. Met andere woorden: een aan de werkplek gebonden korte
rust valt derhalve niet onder de voorgestelde definitie van pauze. Zie in dit
verband hetgeen hiervoor reeds is geschreven ter toelichting van het
begrip arbeid bij artikel 1:1.

Eén en ander leidt ertoe, dat het element onafgebroken rusttijd, zoals
dat ook in de Arbeidswet 1919 wordt gehanteerd, in het wetsvoorstel
gereserveerd is voor de dagelijkse en wekelijkse onafgebroken rusttijd.

Artikel 2:1

Artikel 91 van de Arbeidswet 1919 opent de mogelijkheid om bij
algemene maatregel van bestuur het bepaalde in de hoofdstukken IV
(arbeids– en rusttijden voor arbeiders van 18 jaar of ouder) en V (admini–
stratieve voorschriften) van deze wet geheel of gedeeltelijk niet van
toepassing te verklaren. Het betreft:

a. personen die uitsluitend of in hoofdzaak belast zijn met de leiding
van (een onderdeel van) een onderneming;

b. personen die belast zijn met wetenschappelijk onderzoek en controle;
c. personen van wie het inkomen in de onderneming waarin zij

werkzaam boven een bepaalde grens ligt (de zogenaamde loongrens–
bepaling);

d. personen die het hoofd of de bestuurder gedurende diens ziekte
vervangen;

e. personen die door het districtshoofd van de Arbeidsinspectie met die
onder a, b en d zijn gelijkgesteld.

In de voorstellen die aan de advies-organen zijn voorgelegd, is
aangegeven, dat het wetsvoorstel niet voor alle categorieën van
werknemers zal gelden. Concreet werd voorgesteld:

- het topmanagement en hun eventuele vervangers, als zij daadwer–
kelijk als vervangers in functie zijn;

- staffunctionarissen van wie het werk in diepgaande mate met het
werk van het top-management is verweven en die een bruto jaarsalaris
van meer dan f 65 000 ontvangen;

- leidinggevenden die aan meer dan 20 werknemers leiding geven en
die een bruto jaarsalaris hebben dat boven de grens van f 65 000 uitkomt.

Eén en ander was verwoord in artikel 4 van de schets van een
voorontwerp-Arbeidstijdenwet. Uit het advies van de SER blijkt, dat de
voorstellen in grote lijnen worden onderschreven.

Uit het artikel blijkt, dat toch opnieuw gekozen is voor een regeling bij
algemene maatregel van bestuur. De basis van de formulering is
afkomstig uit artikel 2, zesde lid, onder c, van de Arbeidsomstandig–
hedenwet. Niet alleen is het niveau van regeling veranderd, in plaats van
de ministeriële regeling in genoemd artikellid-onderdeel, is in het artikel
sprake van een algemene maatregel van bestuur, maartevens is een
beperking aan de delegatiemogelijkheid toegevoegd. Het geheel of
gedeeltelijk niet van toepassing kunnen verklaren, moet voortvloeien uit
de aard van de arbeid. De keuze voor een dergelijke delegatiebepaling is
mede ingegeven door het feit, dat naast het leidinggevend personeel en
hun vervangers ook andere personen geheel of gedeeltelijk van de
toepasselijkheid van de wet zullen moeten worden uitgezonderd. Daarbij
kan gedacht worden aan arbeidskrachten in gezins– of familieverband en
werknemers die in kerken en religieuze gemeenschappen de eredienst
verzorgen. Maar ook bijvoorbeeld aan de medisch specialisten als
bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Werktijdenbesluit voor geneeskun–
digen en verloskundigen. Ook in artikel 17, eerste lid, van de EG-richtlijn
«organisatie van de arbeidstijd» worden dergelijke personen genoemd.
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Artikel 2:2, eerste lid

De in dit artikellid neergelegde uitzondering omtrent de toepasselijkheid
komt niet voor in de Arbeidswet 1919. In het artikel worden een aantal
situaties onderscheiden ten aanzien waarvan het niet meer dan logisch is,
dat de toepasselijkheid van de wet terugtreedt. De vetwijzing in onderdeel
a naar het begrip ramp, zoals dat wordt gebezigd in artikel 1, eerste lid,
onder b, van de Rampenwet, betekent, dat de toepasselijkheid van de
Arbeidstijdenwet slechts wijkt als er sprake is van een gebeurtenis
waardoor een ernstige verstoring van de algemene veiligheid is ontstaan,
waarbij het leven en de gezondheid van vele personen dan wel grote
materiële belangen in ernstige mate bedreigd worden en waarbij een
gecoördineerde inzet van diensten en organisaties van verschillende
disciplines vereist is. Uit deze omschrijving volgt, dat de gegeven
uitzondering niet geldt ten aanzien van situaties waarin sprake is van
ernstige verstoring van de openbare orde of waarbij strafbare feiten
worden gepleegd. Wil er sprake zijn van een ramp in de zin van de
Rampenwet, dan gaat het niet om de dagelijkse samenwerking tussen de
brandweer, de politie en overige hulpverleningsinstanties, maar om
gebeurtenissen op grote schaal, die vragen om meer dan routinematige
samenwerking en bestuurlijke coördinatie en bevelvoering door degene
die met de operationele leiding wordt belast1. Bij een zich voordoende
ramp als hier bedoeld is het niet verantwoord om de onmiddellijke
inzetbaarheid van overheidspersoneel en personeel van bijvoorbeeld
ambulancediensten en ziekenhuizen te blokkeren met een beroep op de
voorgeschreven arbeids– en rusttijdenregelingen; in een dergelijke situatie
wijkt het persooniijke belang van dit personeel voor het algemeen belang.

De onderdelen b tot en met f hebben betrekking op de scheep– en
luchtvaart. Met een scheepsramp in artikel 1, eerste lid, van de
Schepenwet wordt bedoeld een voorval, overkomende aan een schip, ten
gevolge waarvan schade van betekenis aan dat schip of zijn lading, of
letsel aan een of meer van de opvarenden, of schade aan een ander schip
of zijn lading, dan wel letsel aan een of meer opvarenden daarvan is
veroorzaakt. Artikel 1, vierde lid, van de Marine-scheepsongevallenwet en
artikel 1, onderdeel e, van de Binnenvaartrampenwet bevatten een
vergelijkbare omschrijving ten aanzien van het begrip ramp en/of ongeval.
Bij het begrip ongeval in artikel 1, eerste lid, onderdeel d van de Wet
bestrijding ongevallen Noordzee gaat het om een aanvaring, een
stranding of een ander incident met een schip bij de navigatie, dan wel
een ander voorval aan boord van het schip of daarbuiten, dat materiële
schade aan het schip of aan zaken aan boord daarvan veroorzaakt of
dreigt te veroorzaken. Een ongeval in het kader van de Luchtvaart–
ongevallenwet is op grond van artikel 1, onder d, van die wet een voorval
dat samenhangt met het gebruik van het luchtvaartuig tijdens de periode
ingaande op het moment waarop enig persoon in het luchtvaartuig stapt
met het oogmerk om te vliegen tot aan het moment waarop deze
personen allen het luchtvaartuig hebben verlaten en waarbij (1) een
persoon tijdens zijn verblijf aan boord van het luchtvaartuig of door direct
contact met het luchtvaartuig of onderdelen daarvan, of als gevolg van
rechtstreekse blootstelling aan een uitlaatgasstraal dodelijk is verwond of
zwaar lichamelijk letsel heeft bekomen, of (2) het luchtvaartuig schade
heeft opgelopen, welke afbreuk doet aan de sterkte van de constructie, de
vliegprestaties of –eigenschappen van het luchtvaartuig en waardoor
grote reparaties of vervanging van onderdelen noodzakelijk zijn, of (3) het
luchtvaartuig vermist of volledig onbereikbaar is. Overigens geldtten
aanzien van de arbeid die door verschillende instanties verricht moet
worden een vergelijkbaar verhaal als hiervoor ten aanzien van de politie,
brandweer en andere hulpverleningsinstanties.

1 Kamerstukken n 1980/81,16978, nr. 3, biz. Met onderdeel g wordt mogelijk gemaakt, dat bijvoorbeeld in de
10 en 16. scheepvaart gehoor gegeven kan worden aan een noodoproep en om op
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grond daarvan hulp aan andere schepen te bieden, waartoe men
overigens verplicht is. Andere aangelegenheden die in deze vervoers–
sector spelen zijn bijvoorbeeld de zogenaamde Search– en Rescue–
activiteiten en bergingsacties.

Artikel 2:2. tweede lid

In de situaties waarop in het eerste lid gedoeld wordt, gaat het niet
alleen om de belangen van werknemers, maar ook om de belangen van
derden. Bij de aangeduide situaties is sprake van een verderstrekkend
belang. Om deze reden is de toepasselijkheid van de wet beperkt; de
toepasselijkheid van de wet treedt terug zodra een goede uitoefening van
de in het eerste lid bedoelde arbeid wordt belemmerd.

Artikel 2:3

Van de toepasselijkheid van de Arbeidswet 1919 zijn, ingevolge artikel
88, onder a, uitgezonderd de werkzaamheden in ambachts– en vakscholen,
voor zover verricht door het onderwijzend personeel en door leerlingen
van die inrichtingen. Aangezien de werkzaamheden verricht door
onderwijzend personeel onder de reikwijdte van dit wetsvoorstel vallen,
zijn van de toepasselijkheid van de Arbeidstijdenwet alleen uitgezonderd
verrichtingen van leerlingen en studenten in onderwijsinstellingen of
gedeelten daarvan. Het gaat bij deze uitzondering van de toepasselijkheid
van de wet om verrichtingen binnen onderwijsinstellingen door leerlingen
en studenten in hun hoedanigheid van leerling respectievelijk student. In
het artikel is derhalve een onderscheid gemaakt tussen het arbeidsproces
en het leerproces. Leerlingen of studenten die niet in het kader van het
leerproces binnen de onderwijsinstelling arbeid verrichten, bijvoorbeeld
in het kader van een stage of assistentschap, vallen wel onder de
werkingssfeer van de wet, daar zij onder het werknemersbegrip van artikel
1:1 van het wetsvoorstel vallen. Met deze uitzondering van de toepasse–
lijkheid is door de SER unaniem ingestemd.

Artikel 2:4

De Arbeidstijdenwet is in beginsel van toepassing op defensie–
personeel. Niettemin zijn er omstandigheden, waarin geheel of gedeelte–
lijke toepassing van deze wet op gespannen voet staat met een goede
uitoefening van defensietaken. In het artikel wordt nauwkeurig aange–
geven wanneer hiervan sprake is. Het eerste lid regelt de gevallen waarin
de gehele wet buiten toepassing wordt verklaard. In het tweede lid gaat
het om een partiële buitenwerkingstelling.

Artikel 2:4, eerste lid, onderdeel a

Onderdeel a is in overeenstemming met de terminologie van de in
voorbereiding zijnde noodwetgeving. Daarin wordt niet langer gesproken
van oorlog en oorlogsgevaar, maar wel van buitengewone omstandig–
heden. In die situatie is de Arbeidstijdenwet dus niet van toepassing. De
verwijzing naar artikel 71 van het Wetboek van Militair Strafrecht is
overgenomen uit het Arbeidsomstandighedenbesluit Defensie.

Artikel 2:4, eerste lid, onderdeel b

In onderdeel b wordt verwezen naar de bij of krachtens de wet
opgedragen taken. Te denken valt aan de taken die artikel 6 van de nieuwe
Politiewet opdraagt aan de Koninklijke marechaussee, een onderdeel van
de krijgsmacht. Een voorbeeld is de verlening van bijstand alsmede de
samenwerking met de politie (zie artikel 58 van de nieuwe Politiewet). Ook
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aan overige onderdelen van de krijgsmacht kunnen bij of krachtens de wet
taken worden opgedragen. Zie in dit verband de artikelen 59 en 60 van de
nieuwe Politiewet. De restrictie van onderdeel b is, dat deze uitzondering
alleen geldt als de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde
een goede uitoefening van die taken belemmert. Overigens kunnen
onderdelen van de krijgsmacht ook worden ingezet bij rampen. In dat
geval verklaart artikel 2:2 de Arbeidstijdenwet reeds niet van toepassing.

Artikel 2:4, eerste lid, onderdeel c

Dit onderdeel behelst een uitzondering voor door de Minister van
Defensie te bepalen gevallen waarin onderdelen van de krijgsmacht
worden ingezet. Te denken valt hierbij aan het verlenen van steun in het
openbaar belang. De inzet van onderdelen van de krijgsmacht kan ook
dienen ter vervulling van taken op internationaal niveau in het kader van
zogenaamde peace-keeping en peace-enforcing en humanitaire acties.
Daar deze internationale acties op vreemd grondgebied plaatsvinden en
om die reden buiten het bereik van dit wetsvoorstel vallen, moet dit
onderdeel vooral gezien worden in relatie tot onderdeel d; de aangelegen–
heden die rechtstreeks verband houden met de internationaal gerichte
acties. De voorbereidingshandeiingen vinden wel in Nederland plaats. Uit
de onderdelen c en d blijkt dat voor deze voorbereidingshandelingen de
toepasselijkheid van de wet terugtreedt.

Artikel 2:4, eerste lid, onderdeel d

Dit onderdeel verwijst - zoals reeds opgemerkt - naar aangelegenheden
die rechtstreeks betrekking hebben op de omstandigheden, bedoeld in de
onderdelen a, b en c. Daarbij kan gedacht worden aan de uitvoering van
logistieke operaties en beveiligingstaken in een tijd van oplopende
spanning. Een ander voorbeeld is al in de toelichting op onderdeel c aan
de orde geweest, namelijk de noodzakelijke voorbereidingshandelingen in
verband met internationale acties.

Artikel 2:4, tweede lid

Op het verrichten van arbeid door defensiepersoneel in het kader van
het varen en oefenen is de Arbeidstijdenwet niet van toepassing, met
uitzondering van de bepalingen omtrent de zwangerschap, de bevalling
en het zoogrecht. Het betreft bepalingen die gericht zijn op de
bescherming van de moeder en het (on)geboren kind.

Artikel 2:5

Deze bepaling kent hetzelfde uitgangspunt als artikel 7 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit burgerlijke openbare dienst, zij het dat de
restricties tot de artikelen 11 en 35 tot en met 38 van de Arbeids–
omstandighedenwet zijn weggelaten en dat het element van het toezicht
van overheidswege is toegevoegd. Dit artikel beoogt duidelijk te maken,
dat wanneer er tegenstrijdigheid van belangen ontstaat bij enerzijds het
van toepassing zijn van de bepalingen van deze wet en anderzijds de taak
van de overheid ten aanzien van de naleving van de gegeven
voorschriften en het handhaven van de rechtsorde en het opsporen van
strafbare feiten, deze laatste belangen prevaleren. Immers in deze
situaties gaat het niet alleen om de belangen van het overheidspersoneel,
maar ook om de belangen van derden bij het beoordelen van de totale
situatie, met andere woorden: er is hier een verderstrekkend belang aan
de orde. Om deze reden is de toepasselijkheid van de wet beperkt; de
toepasselijkheid van de wet treedt terug zodra een goede taakuitoefening
wordt belemmerd.
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De terminologie «handhaving van de rechtsorde» vloeit voort uit artikel
2 van de nieuwe Politiewet, waarin de taak van de politie is omschreven,
terwijl de terminologie «het opsporen van strafbare feiten» afkomstig is
uit artikel 10 van de nieuwe Politiewet, waarin een verwijzing neergelegd
is terzake van het opsporen van strafbare feiten door personen bedoeld in
artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering en personen die ingevolge
andere wetten met een dergelijke taak zijn belast.

Artikel 2:6

Deze bepaling richt zich op de brandweer. Brandweertaken worden in
ons land uitgevoerd door beroepsbrandweer, vrijwillige brandweer en
bedrijfsbrandweer. Beroepsbrandweer en vrijwillige brandweerlieden zijn
voor hun taken aangesteld om in openbare dienst werkzaamheden te
verrichten. In artikel 1, zesde lid, van de Brandweerwet 1985 heeft de
(gemeentelijke) brandweer een aantal taken toebedeeld gekregen,
waaronder het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het
beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen
bij brand en al hetgeen hiermee in verband staat, het beperken en
bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan
bij brand, en tot slot het beperken en bestrijden van rampen. Ten aanzien
van het laatste zij verwezen naar artikel 2:2 van het wetsvoorstel en de
daarbij gegeven toelichting. In artikel 13 van de Brandweerwet 1985 kan
door burgemeester en wethouders een bedrijfsbrandweer verplicht
gesteld worden. Ten aanzien van deze uitzonderingsmogelijkheid geldt
eveneens, dat er een verderstrekkend belang aan de orde is. Ook hier is
om die reden de toepasselijkheid van de wet beperkt; de toepasselijkheid
van de wet treedt terug zodra er sprake is van een repressief optreden bij
brand en ongevallen. Met repressief optreden wordt iedere actieve
handeling van de brandweer bedoeld bij brand en ongevallen, van
blussen tot het bevrijden van personen uit bijvoorbeeld een autowrak.

Ook in artikel 7 van het Arbeidsomstandighedenbesluit burgerlijke
openbare dienst is een afwijkende regeling ten aanzien van de brandweer
neergelegd. Niet alleen zijn in het thans gedane voorstel de in de
toelichting op artikel 2:5 al gememoreerde restricties weggelaten, maar
tevens is de reikwijdte van deze uitzonderingsbepaling ruimer. De
uitzondering geldt namelijk niet alleen de in overheidsdienst zijnde
brandweerlieden, maartevens de bedrijfsbrandweerlieden. Ten aanzien
van deze laatste groep geldt echter, dat de toepasselijkheid van de wet
alleen terugtreedt zodra er sprake is van een optreden bij brand en
ongevallen.

Artikel 2:7

Dit artikel richt zich tot de zelfstandig werkenden en beoogt door het
kunnen stellen van regels ten aanzien van de voor hen geldende arbeids–
en rusttijden ernstig gevaar voor de veiligheid en de gezondheid van
derden te vermijden. De veiligheid die hier bedoeld wordt, is generiek, dat
betekent dat hierondertevens valt bijvoorbeeld de verkeersveiligheid. Het
op basis van de Rijtijdenwet 1936 vastgestelde Rijtijdenbesluit geldt ook
voor het zogenaamde zelfstandigen. Het onderbrengen in deze wet van de
arbeids– en rusttijdenregeling ten aanzien van het wegvervoer beoogt
hierin geen verandering te brengen, maar daarvoor moet dan wel de basis
gecreëerd worden, in artikel 2:7. Maar naast het eigen wegvervoer zijn er
andere beroepsgroepen, die als zelfstandigen arbeid verrichten, maar
waarvan een regeling van de arbeids– en rusttijden noodzakelijk is in het
belang van de veiligheid en de gezondheid van anderen, bijvoorbeeld
piloten, loodsen en binnenschippers. Bovendien zullen in een aantal
gevallen de uit te vaardigen arbeids– en rusttijden tevens buiten onze
landsgrenzen van toepassing behoren te zijn. Daarmee blijft de situatie die
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thans bestaat in het kader van bijvoorbeeld het wegvervoer en de loodsen
gehandhaafd.

De delegatiebepaling artikel 2:7 richt zich tot zelfstandigen, dus
personen die geen werknemer in de zin van de wet zijn. In het tweede lid
van dit artikel wordt de extra-territoriale werking van artikel 2:8, onder–
delen b en c, van overeenkomstige toepassing verklaard, waardoor de
delegatiemogelijkheid voor zelfstandigen in artikel 2:7 zich uitstrekt over
arbeid aan boord van zeeschepen, luchtvaartuigen en in of op motorrij–
tuigen.

Artikel 2:8

Dit artikel regelt de zogenaamde extra-territoriale werking. Voor wat
betreft de extra-territoriale werking van de Nederlandse strafwet zij
verwezen naar de toelichting van artikel 11:1. Eén en ander brengt met
zich, dat het opsporen van strafbaar gestelde bepalingen aan boord van
een Nederlands vaartuig of luchtvaartuig, installaties ter zee, en ten
aanzien van het wegvervoer mogelijk is. In dit artikel wordt niet de
extra-territoriale werking van de strafrechtelijke bepalingen, maar van de
civiele en bestuursrechtelijke bepalingen van het wetsvoorstel geregeld
voor de aldaar onderscheiden categorieën van arbeid. Dit betekent, dat
voor de vervoerssector, uitgezonderd de binnenvaart, en het continentale
plat de extra-territoriale werking geldt ten aanzien van zowel de strafrech–
telijke als de civiel– en bestuursrechtelijke bepalingen. Voor alle andere
sectoren van economische bedrijvigheid heeft het wetsvoorstel slechts
territoriale werking.

Met de onder b bedoelde zeeschepen worden die zeeschepen bedoeld,
die op grond van Nederlandse rechtsregels gerechtigd zijn de Neder–
landse vlag te voeren. Buiten deze zeeschepen onder Nederlandse vlag,
zijn ook zeeschepen die in de Nederlandse Antillen of Aruba zijn geregis–
treerd gerechtigd de Nederlandse vlag te voeren. Deze laatste schepen
zijn echter van de toepasselijkheid van dit wetsvoorstel uitgesloten, omdat
voor hen reeds het recht van het betreffende land geldt (zie de toelichting
op artikel 2:9). Tevens zij opgemerkt, dat zeeschepen die op grond van de
Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting het recht krijgen de
Nederlandse vlag te voeren, ook aan de Nederlandse regelgeving op het
onderhavige terrein moeten voldoen.

Van wezenlijk belang is, dat artikel 2:8, onderdeel c, in tegenstelling tot
onderdeel b van dit artikel, primair uitgaat van een in Nederland geves–
tigde werkgever. Dit betekent bijvoorbeeld voor luchtvaartuigen, dat zowel
de luchtvaartuigen in eigendom van die werkgever als de door hem
gehuurde luchtvaartuigen onder de toepasselijkheid van het wetsvoorstel
vallen, tenzij deze werkgever een luchtvaartuig inclusief bemanning van
een andere (buitenlandse) maatschappij huurt. In dat geval geldt op grond
van internationale afspraken, dat voor die bemanning de regelgeving
geldt van de nationaliteit van de maatschappij waarbij zij in dienst zijn.

In artikel 2:8, onderdeel c, is bewust gekozen voor de term personen,
daar in artikel 2:10 de mogelijkheid wordt geopend om voor de vervoers–
sector bij algemene maatregel van bestuur regels te stellen die afwijken
van, in de plaats komen van of strekken tot aanvulling van de aldaar
aangegeven hoofdstukken en paragrafen ook het begrip personen wordt
gebezigd, om zo de in de thans bestaande regelgeving voor deze sector
voorkomende terminologie als bijvoorbeeld bemanningslid en cabine–
personeel te kunnen handhaven.

De reden waarom de Nederlandse binnenschepen niet in artikel 2:8
worden genoemd is als volgt. De regeling van de arbeids– en rusttijden
voor binnenschepen is aan het Nederlandse territoir gebonden. Zodra een
binnenschip het Nederlandse territoir verlaat wordt een andere wet– en
regelgeving terzake van de arbeids– en rusttijden op het schip van
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toepassing. Voor deze constructie is indertijd bij de totstandkoming van
de Wet vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart uitdrukkelijk
gekozen. Voor de zee– en luchtvaart is de situatie anders. Zoals hiervoor al
is opgemerkt, is de zeevaart gebonden aan de regelgeving met betrekking
tot de vlag die het schip gerechtigd is te voeren. Voor de luchtvaart
bepaalt de nationaliteit van de maatschappij die het betreffende stuurhut–
en cabinepersoneel aan boord van het luchtvaartuig inzet welke regel–
geving van toepassing is. Voor het wegvervoer geldt van oudsher via de
daarop van toepassing zijnde Nederlandse regelgeving extra-territoriale
werking.

Artikel 2:9

De toepassing van de wet op arbeid verricht aan boord van zeeschepen
die niet gerechtigd zijn naar Nederlandse rechtsregels de Nederlandse
vlag te voeren door personen die behoren tot de bemanning van die
schepen, of op arbeid welke voor een buiten Nederland gevestigde
werkgever wordt verricht door personen werkzaam aan boord van een
luchtvaartuig, is niet wenselijk. Ten aanzien van arbeid aan boord van
zeeschepen zijn immers reeds de algemene bemanningsregelingen van
de betreffende vlaggestaat van toepassing, terwijl voor arbeid aan boord
van het luchtvaartuig de regelingen van het land waarin de werkgever is
gevestigd reeds van toepassing zijn. In internationaal verband geldt dan
ook, dat wanneer dergelijke voertuigen het nationale territoir binnen–
komen, de voor het betreffende voertuig geldende nationale regeling van
toepassing blijft.

Voor de aanduiding van de binnenwateren in het eerste lid van dit
artikel is aangesloten bij artikel 4 van de Wet vaartijden en bemannings–
sterkte binnenvaart.

Artikel 2:10

In de oorspronkelijke voorstellen werd het vervoer, voornamelijk voor
zover het de werk– en rusttijden van volwassenen betrof, nog buiten de
toepasselijkheid van het wetsvoorstel gelaten. De onderwerpsgewijze
benadering van het wetsvoorstel (zie paragraaf 5.4 van het algemeen deel
van de toelichting) en de overweging van het kabinet om dit wetsvoorstel
deel te laten uitmaken van de algehele overheidsdoelstelling om de
arbeidsparticipatie te bevorderen (zie de paragrafen 1.1, 3.2.6 en 4.9 van
het algemeen deel van de toelichting), hebben er echter toe geleid, dat er
toch voor is gekozen om de arbeids– en rusttijden in het vervoer onder de
toepasselijkheid van dit wetsvoorstel te brengen. Met deze keuze wordt
het minderheidsstandpunt van de SER (werknemersvertegenwoordigers
en enkele kroonleden) gevolgd. De verwijzing van de meerderheid van de
SER naar de vele internationale regelingen op het gebied van werk– en
rusttijden ten aanzien van het vervoer, vormt op zich geen aanleiding het
vervoer van dit wetsvoorstel uit te zonderen. Immers, zoals uit de
paragraaf in het algemeen deel over de internationale verplichtingen
(paragraaf 3.3.1) blijkt, bestaan er op het terrein van werk– en rusttijden
veel regelingen op internationaal niveau, die soms generiek van aard zijn,
dan weer betrekking hebben op een bepaalde categorie van arbeid, dan
weer op een bedrijfstak of een nader aangeduide groep van werknemers.
Wel is het noodzakelijk om voor het vervoer, gezien de specifieke
kenmerken van deze sector en het feit dat in internationaal verband met
betrekking tot werk– en rusttijden voor werknemers van 18 jaar of ouder
voor de te onderscheiden vervoerssectoren aparte regelingen tot stand
zijn en worden gebracht, de mogelijkheid te hebben afzonderlijke regels te
stellen. Artikel 2:10 voorziet hierin.
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Met betrekking tot het onderbrengen van de arbeids– en rusttijden van
het vervoer in dit wetsvoorstel zij het volgende opgemerkt.

Een eerste kenmerk van regelingen op het gebied van arbeids– en
rusttijden in het vervoer is, dat de normen van deze regelingen mede
gesteld worden vanuit een oogpunt van verkeersveiligheid (zie paragraaf
5.2 van het algemeen deel van de toelichting). De verkeersveiligheid
maakt een integraal onderdeel uit van het verkeer– en vervoerbeleid van
de Minister van Verkeer en Waterstaat. Vanwege dit integrale beleid moet
bij het stellen van regels niet alleen de verkeersveiligheid in acht worden
genomen, maar bijvoorbeeld ook de concurrentiepositie van de onder–
scheiden vervoerssectoren. Vanwege dit feit is de Minister van Verkeer en
Waterstaat eerstverantwoordelijk om, tezamen met de Minister van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de besluiten die op grond van dit
artikel worden genomen, uit te vaardigen.

Een tweede kenmerk van regelingen op het gebied van arbeids– en
rusttijden in het vervoer is, dat de regelingen toegesneden dienen te zijn
op de omstandigheid, dat de werkplek zich (vaak over lange afstanden)
verplaatst. Enerzijds betekent dit, dat de werknemer aan het einde van zijn
arbeidstijd vaak niet in de gelegenheid is om naar huis te gaan, anderzijds
dat rekening dient te worden gehouden met het feit, dat bijvoorbeeld aan
boord van een luchtvaartuig of een schip slechts een bepaald aantal
bemanningsleden aanwezig zal zijn.

Op grond van deze kenmerken kunnen op basis van dit artikel voor het
vervoer, voor zover het geen defensiepersoneel betreft, eigen arbeids– en
rusttijdenregelingen worden uitgevaardigd, die afwijken van, in de plaats
komen van of strekken tot aanvulling van hetgeen is geregeld in
hoofdstuk 3 (het verbod van kinderarbeid), hoofdstuk 4 (beleidsvoering,
risico-inventarisatie en –evaluatie, mededeling arbeids– en rusttijden,
registratieverplichting, specifieke bepalingen met betrekking tot
jeugdigen, vrouwen en gezondheidsproblemen), de paragrafen 5.1 en 5.2
(arbeids– en rusttijden jeugdigen en volwassenen) en hoofdstuk 6
(medezeggenschapsaspecten). Het «in de plaats komen van» houdt in, dat
voorschriften waarvoor gedeeltelijk een afwijking ten aanzien van het
vervoer nodig is, omwille van de duidelijkheid in aangepaste vorm in hun
geheel in de bedoelde algemene maatregel van bestuur kunnen worden
neergelegd. In de algemene maatregel van bestuur zullen echter niet
volledig identieke bepalingen uit de wet zonder meer worden gekopieerd.
Voor defensiepersoneel kunnen op grond van artikel 5:12 nadere regels
worden gesteld die afwijken van het bepaalde in paragraaf 5.2. Afwij–
kingen van de hoofdstukken 3 en 4, paragraaf 5.1 en hoofdstuk 6 zijn voor
dit personeel, ook als het deelneemt aan het vervoer, niet nodig.

Het wetsvoorstel kent in verband met het vervoer een aantal specifieke
bepalingen. Aan een aantal op het vervoer betrekking hebbende wetten is
extra-territoriale werking toegekend. Dientengevolge is de mogelijkheid
daartoe ook in deze wet opgenomen (zie artikel 2:8). Mede in verband met
het vervoer is de mogelijkheid geopend om de wet geheel of gedeeltelijk
op bepaalde groepen zelfstandigen van toepassing te laten zijn (zie artikel
2:7). Specifieke onderwerpen als de mogelijkheid tot het stilhouden van
bijvoorbeeld binnenvaartschepen en vrachtauto's is geregeld in artikel 8:6.
De aansprakelijkheidstoedeling, die in het vervoer soms afwijkend is
geregeld voor bijvoorbeeld de kapitein of voor bemanningsleden, vindt
door de strafbaarstelling via de Wet op de economische delicten (zie
artikel 11:3) zonder problemen aansluiting bij dit wetsvoorstel.

Voor wat betreft het toezicht op de naleving en de opsporing van
strafbare feiten wordt geen wijziging ten opzichte van de huidige situatie
aangebracht; in de betrokkenheid van de inspecties (Arbeidsinspectie,
Luchtvaartinspectie, Rijksverkeersinspectie en Scheepvaartinspectie) ten
aanzien van het voorliggende onderwerp komt geen verandering.
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Dit artikel verandert wel de bestaande departementale verantwoordelijk–
heden ten aanzien van de regelgeving van de arbeids– en rusttijden.
Allereerst is, op een kleine uitzondering na, op dit moment alleen de
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verantwoordelijk voor de
arbeid van kinderen en jongeren en voor wat betreft specifieke bepalingen
ten aanzien van zwangere en pas bevallen vrouwen. In de zeescheepvaart
en de binnenvaart wordt deze verantwoordelijkheid voor zover het
jongeren betreft gedeeld met de Minister van Verkeer en Waterstaat. Ten
aanzien van de werk– en rusttijden van volwassenen ligt de verantwoorde–
lijkheid ingewikkelder (zie ook de toelichting op de artikel 12:17). Op dit
punt is de Minister van Verkeer en Waterstaat de alleen verantwoordelijke
voor besluiten aangaande de luchtvaart, het spoor en de loodsen, de
eerstverantwoordeïijke voor besluiten aangaande de zeescheepvaart en
medeverantwoordelijk voor besluiten aangaande het wegvervoer en de
binnenvaart. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is de
eerstverantwoordelijke voor besluiten aangaande het wegvervoer en de
binnenvaart en medeverantwoordelijk voor de zeescheepvaart.

Op al de hier genoemde onderdelen en onderwerpen wordt die
verantwoordelijkheidsverdeling in dit artikel gestroomlijnd: de Minister
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is alleen verantwoordelijk voor dit
wetsvoorstel, de Minister van Verkeer en Waterstaat is de eerst–
verantwoordelijke, tezamen met de Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, om voor het vervoer zo nodig afwijkende, in de plaats
tredende en aanvullende regels te stellen. Uit deze verantwoordelijkheids–
verdeling komt duidelijk naar voren, dat specifieke overwegingen ten
aanzien van het vervoer aanleiding kunnen zijn van de in de wet gestelde
algemene regels af te wijken. De doelstelling van de wet, veiligheid,
gezondheid en welzijn in verband met de arbeid, zal bij die afwijkende, in
de plaats komende en aanvullende regelgeving vanzelfsprekend in acht
worden genomen.

Het voorgaande houdt in, dat de specifieke bepalingen met betrekking
tot werk– en rusttijden uit de onderscheidene vervoerswetten of algemene
maatregelen van bestuur kunnen verdwijnen (zie de artikelen 12:1, 12:8,
12:15 en 12:17). Binnen drie jaren na publicatie in het Staatsblad van dit
wetsvoorstel zullen deze bepalingen worden ingetrokken, terwijl voor
zover nodig tegelijkertijd equivalente bepalingen gebaseerd op de
Arbeidstijdenwet in werking zullen treden.

Artikel 3:1

De Arbeidswet 1919 kent, naast de regeling van de aansprakelijkheid in
artikel 74, eerste en tweede lid, in het vijfde lid van dit artikel een
bijzondere regeling van de aansprakelijkheid in verband met het verbod
van kinderarbeid voor ouders en voogden.

In het oorspronkelijke voorontwerp van dit wetsvoorstel waren de beide
soorten aansprakelijkheid in verband met het verbod van kinderarbeid in
een afzonderlijke bepaling gekoppeld, zodat in dit opzicht niet zoveel
verschil bestond met de huidige regeling. De zogenaamde geobjecti–
veerde aansprakelijkheid van artikel 74, eerste lid, van de Arbeidswet 1919
(«het is verboden arbeid, strijdig met het bij of krachtens deze wet
bepaalde te doen verrichten») en de aansprakelijkheid van het hoofd of de
bestuurder in het tweede lid van dit artikel waren vervangen door een
aansprakelijkheid van de werkgever (zie paragraaf 5.10 van het algemene
deel van de toelichting).

De CTW meent, dat het de voorkeur verdient om de aansprakelijkheids–
regeling ten aanzien van het verbod van kinderarbeid niet afzonderlijk te
regelen, maar de normadressaat direct in de betreffende bepalingen op te
nemen, dit om misverstanden te voorkomen. Aan deze wens is in het
thans voorliggende hoofdstuk tegemoet gekomen. Het voorstel van de
CTW om de aansprakelijkheidsformulering alleen op te nemen in het
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betreffende artikellid waarin de kinderarbeid niet wordt toegestaan, is
echter te beperkt, daar de betreffende aansprakelijkheid ook doorge–
trokken dient te worden naar de overige bepalingen van dit hoofdstuk. Ten
einde de formuleringen van de betreffende artikelen echter zo beknopt, en
daardoor zo duidelijk mogelijk te houden, wordt in artikel 3:1 het begrip
«verantwoordelijke persoon» opgevoerd. Onder het begrip verantwoorde–
lijke persoon, dat alleen in dit hoofdstuk wordt gebezigd, wordt allereerst
de werkgever begrepen als bedoeld in artikel 1:1. Vervolgens wordt
daaronder begrepen: een ieder, die over een kind de ouderlijke macht of
de voogdij uitoefent of in wiens huishouding een kind is opgenomen. De
aansprakelijkheidsstelling van deze laatste groep personen wijkt af van
hetgeen thans in artikel 74, vijfde lid, van de Arbeidswet 1919 is geregeld.
Allereerst is vervallen, dat alvorens de ouders en voogden strafrechtelijk
aangesproken kunnen worden op het feit, dat hun kind verboden arbeid
verricht, zij schriftelijk door het districtshoofd van de Arbeidsinspectie
daaromtrent gewaarschuwd worden. De redenering die daaraan ten
grondslag ligt, is, blijkens de toenmalige toelichting, als volgt. Wil de
aansprakelijkheid terecht gevestigd kunnen worden, dan moet vaststaan,
dat de ouders of voogden weten, dat het kind waarvoor zij de verantwoor–
delijkheid dragen verboden arbeid verricht. Zolang dit niet het geval is,
kan redelijkerwijze van hen niet worden gevorderd, dat zij maatregelen
treffen tegen een eventualiteit waarvan wellicht nooit sprake is geweest.
Op zich is dit een plausibele redenering, maar er kleeft wel een nadeel
aan. Want zelfs als vaststaat, dat de ouders of voogden weten dat er
sprake is van verboden kinderarbeid, dan nog moeten zij, voordat zij
daarop aangesproken kunnen worden, eerst schriftelijk worden gewaar–
schuwd. Bovendien valt niet in te zien, waarom erterzake van verboden
kinderarbeid een andere benaderingswijze gekozen zou moeten worden,
dan die welke geldt ten aanzien van het volgen van onderwijs door
leerplichtige kinderen. In dat geval zijn de ouders en voogden namelijk
wel direct strafrechtelijk aansprakelijk. Zouden de ouders of voogden
inderdaad niet op de hoogte zijn, met andere woorden: er wordt door hun
kind arbeid verricht buiten hun schuld, dan kunnen zij altijd een beroep
doen op een schulduitsluitingsgrond. Deze mogelijkheid vervalt natuurlijk
zodra de ouders of voogden gewaarschuwd zijn over het feit dat hun pupil
verboden arbeid verricht. Het handhavingsbeleid van de Arbeidsinspectie
houdt hier rekening mee.

Op grond van artikel 9 van ILO-Verdrag nr. 138 dient de nationale
wetgeving of bevoegde autoriteit de personen aan te wijzen die verant–
woordelijk zijn voor het naleven van de bepalingen welke uitvoering
geven aan het verdrag. Dit artikel is hiermee in overeenstemming.
Bovendien bepaalt hetzelfde artikel van dit verdrag, dat de bevoegde
autoriteit alle noodzakelijke maatregelen dient te nemen, met inbegrip van
passende strafmaatregelen, ten einde de daadwerkelijke toepassing van
de bepalingen van het verdrag te waarborgen. Zoals hiervoor reeds is
opgemerkt, handelt het bij dit artikel om een strafrechtelijke
aansprakelijkheidsregeling.

Artikel 3:2, eerste lid

Voor een toelichting op de gebezigde begrippen kind en arbeid en de
reikwijdte van het verbod van kinderarbeid wordt verwezen naar hetgeen
bij artikel 1:2 van het wetsvoorstel is vermeld.

Artikel 3:2, tweede lid, onderdeel a

Titel VIIIA van Boek 1 van het Wetboek van Strafrecht bevat bijzondere
bepalingen voor jeugdige personen. In plaats van een hoofdstraf kan een
jeugdig persoon, dat wil zeggen een persoon die ten tijde van het begaan
van een strafbaar feit de leeftijd van 12 jaar maar nog niet die van 18 jaar
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1 Zie in dit verband het voorgestelde artikel
77h, tweede lid, van de voorgestelde wijziging
van het Wetboek van Strafrecht, Kamer–
stukken II 1989/90, 21 327, nr. 2.

heeft bereikt, één of meer alternatieve sancties opgelegd krijgen, namelijk
het verrichten van onbetaalde arbeid ten algemenen nutte, of het
verrichten van arbeid tot herstel van de door het strafbare feit aangerichte
schade, of het volgen van een leerproject1. De reikwijdte van het verbod
van kinderarbeid brengt met zich, dat ten aanzien van met name de beide
eerstgenoemde soorten alternatieve sancties, waarbij arbeid dientte
worden verricht, een uitzondering van het verbod dient te worden
gecreëerd. Gezien het feit, dat in het kader van het algemene strafrecht de
leeftijdsgrens van 12 jaar wordt gehanteerd, ligt het voor de hand deze
uitzonderingsmogelijkheid op het verbod van kinderarbeid eveneens op
de leeftijd van 12 jaar te stellen.

In het kader van het derde lid van dit artikel zullen nadere regels worden
gesteld terzake van de soort arbeid, namelijk niet-industriële arbeid van
opvoedkundige aard, en worden regels gesteld aangaande het aantal uren
per dag en per week dat deze arbeid verricht mag worden. Zo zal de
arbeidstijd per dienst niet meer mogen bedragen dan 10 uren en per week
ten hoogste 55 uren, waarbij de uren gedurende welke onderwijs wordt
genoten in deze totalen zijn opgenomen. De arbeid dient plaats te vinden
tussen 07.00 uur en 21.00 uur, terwijl een verplichte dagelijkse rusttijd van
tenminste 12 uren in acht genomen moet worden.

De in dit onderdeel neergelegde uitzondering geeft al expliciet aan, dat
de bedoelde werkzaamheden niet tijdens schooltijd mogen worden
verricht. Dit betekent, dat daar waar door het kind arbeid wordt verricht
tijdens schooltijd te allen tijde het verbod van kinderarbeid onverkort
overeind blijft. Deze uitzonderingsbepaling is op basis van artikel 4 van
ILO-Verdrag nr. 138 toegestaan (zie ook artikel 3:4, eerste en tweede lid).

Artikel 3:2, tweede lid, onderdeel b

Deze uitzonderingsmogelijkheid komt in artikel 9, tweede lid, onder c,
van de Arbeidswet 1919 slechts partieel voor. Bedoeld artikellid-onderdeel
geeft namelijk aan 15-jarigen de mogelijkheid om niet-industriële arbeid
van lichte aard te verrichten, bestaande uit de medewerking aan uitvoe–
ringen van culturele, wetenschappelijke, opvoedkundige of artistieke aard,
aan modeshows, bij opnamen voor film, radio, televisie en grammofoon–
plaat en bij de uitzending van radio– en televisieprogramma's. In het
onderhavige artikellid-onderdeel is de nadere aanduiding van de
niet-industriële arbeid van lichte aard weggelaten en is de leeftijdsgrens
verlaagd van 15 naar 13 jaar.

Wat onder niet-industriële arbeid van lichte aard moet worden verstaan
is niet eenvoudig aan te geven. Het omvat in ieder geval de soort van
activiteiten die hiervoor vermeld zijn. Maar ook bijvoorbeeld lichte
bezigheden in winkels, kantoren en de agrarische sector. In ieder geval
geldt dat die werkzaamheden niet schadelijk mogen zijn voor de veiligheid
en de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling zoals uit artikel 3:4 blijkt. Dit
criterium komt trouwens ook steeds terug in voor ons land geldende
internationale verplichtingen, zoals artikel 7, eerste lid, onder b, van
ILO-Verdrag nr. 138 en artikel 7, eerste lid, van het ESH.

De op grond van het derde artikellid te stellen regels, zullen voor
kinderen van 13 en 14 jaar een onderscheid maken tussen de school– en
vakantieperioden. Tljdens de schoolperiode zal de arbeidstijd niet meer
bedragen dan 2 uren per schooldag en 6 uren op een vrije dag, waarbij
per week ten hoogste 12 uren arbeid mag worden verricht. Die arbeid
dient plaats te vinden tussen 08.00 uur en 19.00 uur. Tljdens de schoolva–
kantie geldt een maximale arbeidstijd van 7 uren per dienst en 35 uren per
week, met een maximum van totaal 4 weken per jaar, waarvan ten
hoogste 3 weken aaneengesloten. De arbeid dient plaats te vinden tussen
07.00 uur en 19.00 uur. Voor kinderen van 15 jaar wordt eenzelfde
onderscheid gemaakt, alleen hier wordt tijdens de schoolperiode op de
vrije dag een maximale arbeidstijd van 8 uren toegestaan, terwijl in de
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vakantieperioden maximaal 6 weken per jaar 8 uren per dienst en 40 uren
per week arbeid mag worden verricht. Tevens geldt dat zij tijdens de
schooltijd in tegenstelling tot 13- en 14-jarigen al om 07.00 uur met de
arbeid kunnen aanvangen. Ten aanzien van zogenaamde kunstkinderen
zal voor de hier genoemde leeftijdscategorieën het aantal optredens per
jaar worden gemaximeerd op respectievelijk 15 en 24 optredens, met een
beperking van 3 avonden per week.

Artikel 3:2, tweede lid, onderdeel c

Deze uitzondering op het verbod van kinderarbeid komt overeen met
hetgeen in artikel 9, tweede lid, onder b, van de Arbeidswet 1919 is
bepaald, zij het dat de in dat artikellid-onderdeel gebezigde opsomming
van de soort van school is weggelaten.

Deze uitzondering komt overeen met artikel 6 van ILO-Verdrag nr. 138. In
dit artikel is bepaald, dat het verdrag niet van toepassing is op arbeid
verricht door kinderen in instellingen voor algemeen onderwijs, in scholen
voor beroepsonderwijs of technisch onderwijs of in andere instellingen
voor beroepsvorming, noch op arbeid die wordt verricht door personen
van ten minste 14 jaar in bedrijven, wanneer deze arbeid verricht wordt
overeenkomstig de voorwaarden die door de bevoegde autoriteit zijn
voorgeschreven, na overleg met de betrokken werkgevers– en werknemers–
organisaties, indien deze bestaan, en deze arbeid deel uitmaakt van:

- onderwijs of beroepsopleiding, waarvoor een school of instelling voor
beroepsopleiding in eerste instantie verantwoordelijk is;

- een programma voor beroepsopleiding, dat is goedgekeurd door de
bevoegde autoriteit en hoofdzakelijk of geheel en al in een onderneming
plaatsvindt;

- een voorlichtingsprogramma voor beroepskeuze, dat ten doel heeft
de keuze van een beroep of een bepaalde soort beroepsopleiding te
vergemakkelijken.

Ook artikel 7, vierde lid, van het ESH staat arbeid van een kind beneden
de leeftijd van 16 jaar toe, indien het in het bijzonder gaat om de
behoeften aan vakopleiding.

Door de toevoeging in dit artikellid dat de uitzondering alleen geldt
naast en in samenhang met het onderwijs dat door het kind gevolgd
wordt, is tevens uitvoering gegeven aan de beide gememoreerde
verdragsverplichtingen. De arbeid maakt dan deel uit van het school–
werkplan en vindt plaats naast en in samenhang met het onderwijs dat de
leerling aan de betreffende instelling volgt. Tevens sluit dit aan bij de
toelichting van artikel 2:3, omdat in een schoolwerkplan het aldaar
bedoelde arbeidsproces formeel wordt vastgelegd.

Artikel 3:2, tweede lid, onderdeel d

Deze uitzonderingsmogelijkheid komt overeen met het bepaalde in
artikel 9, tweede lid, onder e, van de Arbeidswet 1919 ten aanzien van de
leeftijdscategorie en de soort arbeid die mag worden verricht, zij het dat
«het bezorgen van kranten (dag– of nieuwsbladen)» in dit artikellid–
onderdeel is omgezet in «het bezorgen van ochtendkranten». Het
bezorgen van kranten op zich wordt hierdoor mogelijk vanaf de leeftijd
van 13 jaar (zie onderdeel b), maar ten aanzien van ochtendkranten wordt
dit voorbehouden aan kinderen van 15 jaar. Uit vooral het tijdstip waarop
alsmede de frequentie waarmee bedoelde werkzaamheden worden
verricht, volgt dat de kwalificatie «van lichte aard», die wel in de onder–
delen b en c voorkomen, ten aanzien van deze arbeid ontbreekt.

Artikel 3:2, derde lid

Ten aanzien van de in het tweede lid van dit artikel onder a, b en d
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gegeven uitzonderingen is alleen vermeld welke soort van arbeid vanaf
welke leeftijd is toegestaan en dat de betreffende arbeid niet mag worden
verricht tijdens schooltijd. De overige nader te stellen voorschriften zullen
bij ministeriële regeling worden uitgevaardigd. Deze regels kunnen onder
meer betrekking hebben op de frequentie waarmee, de tijdstippen waarop
en het aantal uren dat die arbeid mag worden verricht, de begeleiding, het
uitoefenen van toezicht alsmede een nadere aanduiding van de toege–
stane arbeid. Wel is in artikel 3:4 aangegeven, dat bij de nadere regel–
geving in acht genomen dient te worden, dat door kinderen geen
nachtarbeid wordt verricht, zij het dat de daarbij te hanteren grens
aansluit bij de regeling ten aanzien van de jeugdige werknemer.

Bij het stellen van de nadere regels zal, vanuit het principe dat er een
arbeidsverbod voor kinderen bestaat, de vraag worden gesteld wat aan de
normale belasting van het kind, namelijk het volgen van onderwijs, aan
extra belasting, rekening houdend met de aard van de arbeid, kan worden
toegevoegd1. In het algemeen deel van de toelichting is reeds aange–
geven, dat sommige vormen van arbeid een positief effect kunnen hebben
op kinderen, maar dat het daarbij van belang is normen te stellen met
betrekking tot de dagelijkse en wekelijkse arbeidstijd, zowel tijdens de
schoolperiode als tijdens de vakantieperiode. Daarnaast is het van belang
ook het aantal weken vakantie-arbeid te beperken. Eveneens dient
rekening gehouden te worden met het bijzondere karakter van sommige
vormen van arbeid. Zo is het duidelijk, dat bij het optreden van kinderen
voor radio, televisie of theater rekening gehouden dient te worden met
het feit dat deze optredens ook wel eens 's avonds of in het weekend
plaatsvinden. Dit laat echter onverlet dat ook daar normen gesteld dienen
te worden.

Door middel van deze mogelijkheid tot nadere regelgeving kan op
eenvoudige wijze uitvoering worden gegeven aan zowel de internationale
verplichtingen terzake als aan de specifieke voorschriften ten aanzien van
kinderarbeid.

Artikel 3:2, vierde lid

Dit artikellid is opgenomen in verband met de wijziging van de
aansprakelijkheidsregeling ten opzichte van eerdere voorstellen. Zie de
toelichting op artikel 3:1.

Artikel 3:3, eerste lid

Deze vrijstellingsmogelijkheid komt overeen met die, welke is
neergelegd in artikel 9a, vijfde lid, van de Arbeidswet 1919, zij het dat ook
hier de leeftijd is verlaagd van 15 naar 13 jaar. Voor deze differentiatie zij
verwezen naar het algemeen deel van de toelichting.

Deze vrijstellingsmogelijkheid vanaf 13 jaar is in overeenstemming met
hetgeen in artikel 7 van ILO-Verdrag nr. 138 is bepaald (zie ook de
toelichting op artikel 3:2, tweede lid, onderdeel b).

Artikel 3:3, tweede lid

Deze ontheffingsmogelijkheid komt overeen met de ontheffings–
mogelijkheid die aan het districtshoofd van de Arbeidsinspectie is
toegekend in artikel 9a, vierde lid, van de Arbeidswet 1919, zij het dat de
gebezigde terminologie is aangepast aan de moderne tijd («audio–,
visuele of audio-visuele opnamen» in plaats van «opnamen voor film,
radio, televisie en grammofoonplaat en bij de uitzending van radio– en
televisieprogramma's»).

Het toekennen van de bevoegdheid tot het verlenen van een ontheffing
1 in dit verband zij verwezen naar Kamer– aan het districtshoofd van de Arbeidsinspectie is vervallen. Gekozen is
stukken II 1990/91, 21 800 XV, nr. 41.
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voor een constructie overeenkomstig de opmerkingen van de CTW terzake
(zie de toelichting op artikel 8:1, eerste lid).
Evenals thans het geval is, zullen ten aanzien van deze ontheffings–
mogelijkheid richtlijnen worden uitgevaardigd die bij het verlenen van een
ontheffing in acht genomen dienen te worden. De handhaving van deze
uit de Arbeidswet 1919 stammende systematiek vloeit voort uit het feit,
dat deze in de praktijk bevredigend werkt, maar ook, omdat er op grond
van internationale verplichtingen via ontheffingen gewerkt moet worden.
Zo bepaalt bijvoorbeeld artikel 8, eerste lid, van het ILO-Verdrag nr. 138,
dat in individuele gevallen toestemming kan worden verleend tot
deelname aan activiteiten, zoals uitvoeringen op kunstzinnig gebied. Het
tweede lid van dit artikel bepaalt overigens dat de aldus verleende
vergunningen de duur van de toegestane arbeid in uren dient te beperken
en tevens de arbeidsvoorwaarden dient voor te schrijven. Zoals hiervoor
reeds is aangegeven worden terzake van de ontheffingverlening richt–
lijnen uitgevaardigd die bij die ontheffingverlening in acht genomen
dienen te worden, zoals thans eveneens het geval is en waarin onder
meer het aantal uren dat mag worden gewerkt alsmede de tijdstippen
waarop mag worden gewerkt wordt geregeld, conform de gememoreerde
internationale normering.

Het districtshoofd van de Arbeidsinspectie heeft op grond van artikel 9a,
eerste lid, onder a en b, van de Arbeidswet 1919 een mogelijkheid om
ontheffing te verlenen van het verbod van kinderarbeid ten aanzien van

a. een kind, dat met toepassing van artikel 3, derde lid, van de
Leerplichtwet 1969 als leerling van een onderwijsinstituut is ingeschreven,
voor zover het betreft arbeid van lichte aard;

b. een kind van 16 jaar of ouder, ten aanzien van hetwelk een vrijstelling
ingevolge de artikelen 5 of 15 van de Leerplichtwet 1969 geldt.

Deze ontheffingsmogelijkheid is komen te vervallen. De overbodigheid
van onderdeel a volgt uit het feit, dat de uitzonderingsmogelijkheid in
onderdeel b van het tweede lid van artikel 3:2 en de vrijstellings–
mogelijkheid in het eerste lid van artikel 3:3 zijn verruimd. De bedoelde
overbodigheid van onderdeel b volgt uit de nieuwe definiëring van het
begrip kind.

Artikel 3:3, derde en vierde lid

Zie de toelichting op de artikelen 3:1 en 3:2, vierde lid.

Artikel 3:4, eerste lid

Bij internationale regelingen waarbij de problematiek rond het
verrichten van arbeid door kinderen centraal staat, is altijd één element
dat telkens terugkeert. De veiligheid, de gezondheid en de ontwikkeling
van deze kinderen dienen gewaarborgd te zijn. Zo bepaalt bijvoorbeeld
artikel 7, eerste lid, onder a, van ILO-Verdrag nr. 138 dat bij nationale
wetgeving toegestaan kan worden, dat personen van 13 tot 15 jaar voor
het verrichten van lichte werkzaamheden in dienst genomen kunnen
worden of dat zij dergelijke werkzaamheden uitvoeren, echter op
voorwaarde dat deze werkzaamheden niet schadelijk zijn voor de
gezondheid of ontwikkeling.

In de op basis van artikel 9a, vierde lid, van de Arbeidswet 1919
uitgevaardigde richtlijnen kinderarbeid1 die in acht genomen dienen te
worden bij het verlenen van een ontheffing van het verbod van kinder–
arbeid wordt ook expliciet gesteld, dat de veiligheid van een kind nooit in
gevaar mag komen en dat werkzaamheden die een nadelige invloed
uitoefenen op de lichamelijke of geestelijke gezondheid van een kind niet
zullen worden toegestaan. Deze uitgangspunten ten aanzien van het

Stcrt. 1984,138. verrichten van arbeid door kinderen zijn echter zo essentieel, dat niet
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volstaan kan worden met een verwijzing ernaar in een toelichting op
richtlijnen; vandaar dat zij in dit artikel zijn opgenomen, geheel in
overeenstemming met internationale uitgangspunten terzake.
Voor de naleving van deze verplichting zijn zowel de werkgever als een
ieder, die over een kind de ouderlijke macht of voogdij uitoefent of in
wiens huishouding een kind is opgenomen, strafrechtelijk aansprakelijk.

Artikel 3:4, tweede lid

Het tweede lid komt materieel overeen met het eerste lid. Maar deze
bepaling bevat geen aansprakelijkheidsregeling, maareen dwingende
opdracht waarmee de verantwoordelijke bewindsman, zowel bij de
nadere regeling als voorgesteld in artikel 3:2, derde lid, als bij de
vrijstelling en ontheffingsmogelijkheid rekening heeftte houden.

Artikel 3:4, derde lid

ILO-Verdrag nr. 90 geeft in artikel 2 aan, dat voor de toepassing van dat
verdrag onder nacht dient te worden verstaan: een tijdruimte van ten
minste 12 achtereenvolgende uren. Voor personen beneden de 16 jaar
dient daarin de tijdruimte tussen 22.00 uur en 06.00 uur begrepen te zijn.
ILO-verdrag nr. 79 geeft als nacht, voor personen met als leeftijdsgrens 14
jaar of ouder- voor zover niet meer verplicht tot het volgen van volledig
dagonderwijs –, de tijdruimte gelegen tussen 22.00 uur en 06.00 uur of
23.00 uur en 07.00 uur.

In dit artikellid is op grond hiervan tevens opgenomen, dat te allen tijde
een onafgebroken rusttijd van ten minste 12 uren dientte gelden. Deze
rusttijd wordt voorgeschreven in iedere periode van 24 achtereenvol–
gende uren.

Dit artikellid bevat, evenals het voorgaande, een dwingende norm,
waarmee de verantwoordelijke bewindsman bij de nadere regeling als
voorgesteld in artikel 3:2, derde lid, als bij de vrijstelling en ontheffings–
mogelijkheid rekening heeftte houden.

Artikel 4:1

Artikel 1 van de EG-richtlijn «organisatie van de arbeidstijd» geeft in het
vierde lid aan, dat het bepaalde in de kaderrichtlijn «veiligheid en
gezondheid» ten volle van toepassing is op de in het tweede lid van dit
artikel bedoelde aangelegenheden. In dit tweede lid van de richtlijn wordt
het toepassingsgebied aangegeven, namelijk de minimale dagelijkse en
wekelijkse rusttijden en de minimale jaarlijkse vakantie, alsmede de
pauzes en de maximale wekelijkse arbeidstijd en bepaalde aspecten van
nacht– en ploegenarbeid en van het werkrooster. Naast de in artikel 4 van
de Arbeidsomstandighedenwet geregelde beleidsvoering, heeft de
genoemde kaderrichtlijn recentelijk nog geleid tot een aanzienlijke
wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet waarbij naast de beleids–
voering nog de elementen risico-inventarisatie en –evaluatie zijn toege–
voegd. Bovendien bevat de Arbeidsomstandighedenwet een regeling
aangaande de beleidsvoering. Naast de specifieke elementen die
samenhangen met de arbeids– en rusttijden, wordt in dit artikel uitdruk–
kelijk aangegeven, dat arbeids– en rusttijden een integraal onderdeel
uitmaken van hetgeen in artikel 4, eerste lid, van de Arbeidsomstandig–
hedenwet is bepaald.

In dit artikel zijn de eerste vier leden civielrechtelijke normen, die door
middel van een eis tot naleving bij niet, niet volledige of onjuiste naleving,
nader ingevuld kunnen worden. De niet-naleving van de eis tot naleving
levert een strafbaar feit op. Voor deze constructie is de bijzondere
aandacht gevraagd van de CTW. De CTW wijst er in haar advies op, dat
het niet aanvaardbaar is om een open norm als neergelegd in dit artikel
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strafrechtelijk te sanctioneren. Indien bij geconstateerde overtreding van
deze zorgverplichting, de norm vervolgens duidelijker en in/ichtelijker
wordt gemaakt door middel van een eis tot naleving, kan op overtreding
van die eis natuurlijk wel een strafrechtelijke sanctie staan, aldus de CTW.
Maar de CTW wijst erop, dat deze constructie kan leiden tot een aantal
ongewenste situaties, die onder meer het gevolg zijn van het feit, dat de
eis tot naleving een beschikking is in de zin van de Algemene wet
bestuursrecht waar bezwaar tegen openstaat en dat dit bezwaar schor–
sende werking heeft, zodat de strafrechtelijke vervolging pas in een zeer
laat stadium kan worden begonnen. Als op grond van deze overweging de
eis tot naleving hier zou worden geschrapt, dan zou een administratief–
rechtelijke boete eerder in aanmerking komen dan een strafrechtelijke
sanctie. De CTW zelf stelt al dat op dit vraagstuk teruggekomen zal
worden in haar advies over de administratieve boete. In paragraaf 4.8 van
het algemeen deel van de toelichting is reeds opgemerkt, dat de
suggesties van de CTW omtrent de administratiefrechtelijke sanctionering
worden onderschreven, maar dat dit onderwerp nog volop in discussie is
en de uitkomst van deze discussie eerst wordt afgewacht. Dat betekent,
dat de strafrechtelijke sanctionering van de eis tot naleving, waardoor het
mogelijk is om de open norm aangaande de beleidsvoering nader in te
vullen, (vooralsnog) in dit artikel gehandhaafd blijft.

Artikel 4:2

Een mededelingsverplichting voor de werkgever als in dit artikel komt in
deze vorm in de huidige wetgeving niet voor. Na hetgeen reeds in het
algemeen deel van de toelichting in paragraaf 5.8 over deze verplichting
van de werkgever is opgemerkt, kan bij dit artikelsgewijze commentaar
volstaan worden met de navolgende opmerkingen. De bedoeling van het
voorschrift is het bevorderen van een synthese tussen het sociale (of
maatschappelijke) belang van de werknemer enerzijds en het econo–
mische belang van de onderneming anderzijds.

Een bestendig en regelmatig arbeidstijdpatroon wil zeggen, dat de
beginnen eindtijden van de arbeid per dag en per week voor een langere
periode vaststaan. De mededelingsverplichting heeft dus uitsluitend
betrekking op dit reguliere arbeidstijdpatroon. Dat betekent, dat onvoor–
ziene omstandigheden, waaronder overwerk, het noodzakelijk kunnen
maken om van het reguliere arbeidstijdpatroon af te wijken. Hierin is
voorzien in het derde lid van dit artikel, waarbij instemming van de
werknemer voldoende is om van het bestendig en regelmatige arbeids–
tijdpatroon af te wijken. Het gaat hierbij tenslotte om incidentele en niet
periodiekterugkerende, maar in ieder geval tijdelijke afwijkingen. Deze
afwijkingen zullen daarbij in de praktijk plaatsvinden door invulling van
het goed werkgever– èn werknemerschap.

Daar waar geen sprake is van een bestendig en regelmatig arbeidstijd–
patroon als gevolg van de aard van de arbeid, heeft de werkgever in ieder
geval een mededelingsverplichting ten aanzien van de wekelijkse
onafgebroken rusttijd, opdat de werknemer in staat is tijdig afspraken te
maken in verband met zijn maatschappelijke activiteiten. De termijn
hiervoor is evenals in het eerste lid gesteld op 28 dagen (4 weken).
Bovendien heeft de werkgever de verplichting om de tijdstippen waarop
de werknemer moet werken, ten minste 4 dagen van te voren bekend te
maken. Ook van deze mededelingsverplichtingen kan met instemming
van de werknemer worden afgeweken.

Artikel 4:3

Aanvankelijk was in het voorgestelde artikel aangaande de registratie–
verplichting de mogelijkheid tot het stellen van een eis tot naleving bij
niet, niet volledige of onjuiste naleving opgenomen. Deze mogelijkheid is
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vervallen. Dit vanwege het feit, dat bij artikel 4:3 aangaande de registratie,
in tegenstelling tot artikel 4:1 aangaande de beleidsvoering, geen sprake
is van een open norm, die nadere invulling behoeft alvorens tot strafrech–
telijke handhaving overtegaan.

Artikel 4:3, eerste lid

Zowel de Arbeidswet 1919, als de Stuwadoorswet kennen een
behoorlijk aantal controlemiddelen, die het toezicht op de naleving van
die wetten mogelijk moet maken. Dit omvangrijke, verouderde controle–
systeem is in het eerste lid van dit artikel vervangen door de verplichting
van de werkgever om een deugdelijke registratie te voeren aangaande de
arbeids– en rusttijden, waardoor het toezicht op de naleving van het bij of
krachtens de wet bepaalde mogelijk is. Op zichzelf is een dergelijke
verplichting niet zo nieuw als op eerste gezicht lijkt. De vele vergunningen
die op basis van de beide genoemde wetten worden verstrekt, kennen al
als voorschrift de verplichting dat een deugdelijke registratie moet
worden bijgehouden. Gezien de verwijzing die in dit artikellid wordt
gebruikt naar het mogelijk maken van het toezicht op het bij of krachtens
de wet bepaalde, za! het duidelijk zijn, dat in ieder geval aangegeven moet
zijn welke werknemer op een bepaald tijdstip met de arbeid begint en
wanneer hij die arbeid heeft beëindigd, alsmede de daartussen gelegen
pauzes. Het gaat bij deze verplichting om de feitelijk gewerkte uren en de
feitelijk genoten rust, alsmede om de fictieve arbeidsuren op grond van
artikel 5:2. Ook de identiteit van de werknemer, bijvoorbeeld het zijn van
een jeugdige of kind moet zijn aangegeven, vanwege het feit, dat voor
dergelijke categorieën van personen bijzondere voorschriften ten aanzien
van het verrichten van arbeid worden voorgeschreven. Dit laatste hangt
samen met internationale verplichtingen omtrent een registratie, zonodig
via een register, ten aanzien van personen beneden de 18 jaar die bij de
werkgever in dienst zijn of voor hem arbeid verrichten. Met de verwijzing
naar internationale verplichtingen wordt gedoeld op artikel 9, derde lid,
van ILO-Verdrag nr. 138, artikel 6, eerste lid, onder e, van ILO-Verdrag nr.
90 en artikel 6, eerste lid, onder b, van ILO-Verdrag nr. 79.

Als men zich rekenschap geeft van het feit, dat bij de huidige controle–
middelen telkens nog de verplichting geldt dat één en ander nog
ingevolge vastgestelde modellen dient te geschieden, is er voor wat
betreft de registratieverplichting sprake van een aanzienlijke vereenvou–
diging, zonder dat dat gepaard gaat met een vermindering van de
kwaliteit van de registratie en het daarmee samenhangende toezicht.

Artikel 4:3, tweede lid

In dit artikellid wordt de mogelijkheid geopend om bij algemene
maatregel van bestuur aan te geven op welke wijze aan de in het eerste lid
neergelegde verplichting wordt voldaan. De uitvoeringspraktijk van het
eerste lid kan aanleiding geven tot een dergelijke nadere invulling van de
aldaar bedoelde registratieverplichting.

Artikel 4:3, derde lid

In dit artikellid wordt de mogelijkheid geopend om de werknemer
aansprakelijk te stellen voor de naleving van de voorschriften die zijn
uitgevaardigd bij algemene maatregel van bestuur.

Artikel 4:3, vierde lid

Op grond van dit artikellid kunnen bij of krachtens algemene maatregel
van bestuur regels worden gesteld omtrent het bewaren van gegevens en
bescheiden met betrekking tot de registratieverplichting. Een dergelijke
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mogelijkheid is niet nieuw en komt in de bestaande regelgeving op het
terrein van de arbeids– en rusttijden al voor. Zie in dit verband bijvoor–
beeld artikel 73 van het Werktijdenbesluit voor fabrieken of werkplaatsen
1936.

Artikel 4:4, eerste lid

In paragraaf 2a van hoofdstuk IV van de Arbeidswet 1919 is de regeling
omtrent arbeid in verband met onderwijs neergelegd. Artikel 9b, eerste
lid, van de Arbeidswet 1919 gaat uit van het principe, dat een jeugdig
persoon geen arbeid verricht op de dagen dat hij ingeschreven moet zijn
als leerling van één of meer onderwijsinstituten krachtens paragraaf 2a
van de Leerplichtwet 1969. Deze verplichting geldt niet tijdens de
schoolvakanties. Het tweede lid van artikel 9b van de Arbeidswet 1919
bevat het voorschrift, dat een jeugdige op een dag waarop het onderwijs
wordt gegeven, niet langer arbeid mag verrichten dan 8 uren per dag,
verminderd met de duur van het onderwijs, de pauzes inbegrepen. Het
vierde lid van genoemd artikel verplicht het hoofd of de bestuurder de
arbeid van een jeugdige persoon zodanig in te richten dat deze het in het
tweede lid bedoelde onderwijs zonder bezwaar kan volgen. Artikel 9c van
de Arbeidswet 1919 bepaalt vervolgens, dat een jeugdig persoon die in
het buitenland woonachtig is, geen arbeid mag verrichten gedurende het
aantal dagen per week waarvoor hij ingevolge paragraaf 2a van de
Leerplichtwet 1969 als leerling van één of meer onderwijsinstituten
ingeschreven zou moeten zijn, indien die paragraaf op hem van
toepassing zou zijn. Het laatste deel van de verplichting geeft aan, dat het
hier gaat om een fictie. Het doel van dit artikel is een geiijke behandeling
van de in ons land en de in het buitenland woonachtige jeugdige
werknemers.

Artikel 7A:1638w, tweede lid, van het BW bevat eveneens een regeling
ten aanzien van het volgen van onderwijs. De werkgever is namelijk
gehouden ten aanzien van minderjarige arbeiders de arbeid dusdanig te
regelen, dat zij volgens plaatselijk gebruik in de gelegenheid gesteld zijn
de lessen te volgen in inrichtingen voor godsdienst–, voortgezet–,
herhalings– of vakonderwijs. De strekking van deze regeling is ruimer dan
die in de Arbeidswet 1919 in die zin, dat de huidige arbeidswettelijke
regeling alleen betrekking heeft op partieel leerplichtigen en niet op
jeugdigen die volledig dagonderwijs volgen.

Er is een aantal redenen te geven om de beide regelingen te integreren.
De werkingssfeer van de Arbeidswet 1919 beperkt zich tot werkzaam–
heden in de onderneming; deze werkzaamheden hoeven niet op basis van
een arbeidsovereenkomst verricht te worden. In het voorliggende
wetsvoorstel is met dit systeem gebroken. Centraal in de definitie van de
begrippen werkgever en werknemer staat allereerst de arbeidsovereen–
komst. Dit betekent dat er een onnodige overlapping tussen de regeling in
het BW en in het wetsvoorstel ontstaat ten aanzien van het te regelen
onderwerp. Vervolgens omvat de definitie van de begrippen werkgever en
werknemer ook de publiekrechtelijke aanstelling. Dat betekent dat ten
aanzien van overheidspersoneel alleen de arbeidswettelijke regeling zou
gelden, terwijl er geen redenen aan te voeren zijn waarom ten aanzien van
het te regelen onderwerp een onderscheid gemaakt zou moeten worden
tussen de overheids– en de particuliere sector. Eén en ander heeft ertoe
geleid dat artikel 4:4, eerste lid, een integrale regeling bevat en de
regeling in het BW komt te vervallen (zie artikel 12:4). De verplichting van
de werkgever geldt zowel de jeugdigen die ingevolge de leerplicht
volledig dagonderwijs dienen te volgen als jeugdigen die partieel
leerplichtig zijn. De verplichting van de werkgever richt zich niet op de
«dagen» waarop onderwijs wordt genoten, zoals in de Arbeidswet 1919
het geval is, maar op de «tijd» waarop dit gebeurt, conform artikel
7A:1638w, tweede lid, van het BW.
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Door de verwijzing naar de Leerplichtwet 1969 van de huidige regeling
om te zetten in een verwijzing naar de voor de jeugdige geldende
onderwijswetgeving, wordt een regeling conform artikel 9c van de
Arbeidswet 1919 overbodig.

De thans voorgestelde regeling betekent een aanzienlijke vereenvou–
diging van regelgeving, zonder dat aan de doelstelling van de thans
geldende voorschriften te kort wordt gedaan. De voorgestelde regeling is
tevens in overeenstemming met het uitgangspunt dat in artikel 7, derde
lid, van het ESH is neergelegd. Dit artikellid verplicht, dat nog leerplichtige
personen niet zodanig werk mogen verrichten dat zij niet ten volle het
onderwijs kunnen volgen.

Artikel 4:4, tweede lid

Artikel 9b, tweede lid, van de Arbeidswet 1919 bevat het voorschrift, dat
een jeugdige op een dag waarop het onderwijs wordt gegeven, niet
langer arbeid mag verrichten dan 8 uren per dag, verminderd met de duur
van het onderwijs, de pauzes inbegrepen. Hettweede lid van dit artikel is
ten opzichte van het genoemde artikel 9b, tweede lid, van de Arbeidswet
1919 verruimd. De in het artikellid neergelegde rekenmethode geldt niet
alleen voor partieel leerplichtigen, maar ook voor jeugdigen die volledig
dagonderwijs volgen of plegen te volgen. Aangezien het hier een
rekenmethode betreft ten aanzien van de arbeidstijd, betekent dit, dat het
artikellid niet beoogt te regelen, dat er voor de werkgever over de
betreffende uren waarop door de jeugdige onderwijs wordt gevolgd een
loondoorbetalingsverplichting geldt.

Dit artikellid komt overeen met het uitgangspunt van het hiervoor reeds
gememoreerde artikel 7, derde lid, van het ESH. Bovendien legt het zesde
lid van dit artikel de verplichting op om te bepalen, dat de door jeugdige
personen gedurende hun normale arbeidstijd en mettoestemming van de
werkgever aan vakopleiding bestede tijd als een deel van de werkdag zal
worden beschouwd.

Artikel 4:4, derde lid

In dit artikellid wordt expliciet aangegeven, dat bedingen die, in strijd
met dit artikel, ten nadele van de jeugdige werknemer werken, tot
nietigheid leiden, met andere woorden: ook al zouden noch de werkgever,
noch de jeugdige werknemer of diens wettelijke vertegenwoordiger een
beroep doen op de nietigheid, het beding is niet geldig en de rechter kan
eventueel ambtshalve de werking aan het beding ontzeggen.

Artikel 4:5, eerste lid

Dit artikellid is geformuleerd als een algemeen aan de werkgever
gerichte zorgverplichting ten aanzien van een zwangere werkneemster.
Deze algemene zorgverplichting is voor een deel ingevuld, door op te
nemen, dat een zwangere werkneemster naast de pauzes die reeds zijn
voorgeschreven (zie artikel 5:10) haar arbeid kan afwisselen met één of
meer extra pauzes en zij niet verplicht kan worden om overwerk te
verrichten noch nachtarbeid of arbeid in een onregelmatig arbeidstijd–
patroon. De betrokken werkneemster kan aan dit artikellid derhalve een
aantal rechten ontlenen.

Artikel 7 van de EG-richtlijn «zwangere werkneemsters» schrijft voor,
dat de nodige maatregelen genomen moeten worden opdat een
werkneemster niet verplicht kan worden tot het verrichten van nacht–
arbeid, indien een medisch attest voorïigt waarin de noodzaak daarvan in
verband met de veiligheid of de gezondheid van de werkneemster wordt
bevestigd. Aan dit voorschrift kan worden voldaan door overplaatsing
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naar werk overdag voor te schrijven dan wel door vrijstelling van de
arbeid te verlenen of het verlenen van een verlengd zwangerschapsverlof,
wanneer overplaatsing naar werk overdag technisch en/of objectief niet
mogelijk is of om gegronde redenen redelijkerwijs niet kan worden
gevergd. Overeenkomstig artikel 11 van voornoemde EG-richtlijn dienen
in dit geval de rechten verbonden aan de arbeidsovereenkomst, met
inbegrip van het behoud van een bezoldiging en/of genot van een
adequate uitkering, overeenkomstig de nationale wetten en/of praktijken
te worden gewaarborgd.

De voorwaarde dat het niet-verplicht behoeven te werken in de nacht
afhankelijk dient te zijn van het overleggen van een medisch attest, is in
dit artikel niet overgenomen. Ook in het kader van het huidige artikel 10a
van de Arbeidswet 1919 ontbreekt een dergelijk nader voorschrift.

De aanwezigheid van een medisch attest waarin de noodzaak tot het
staken van nachtarbeid om medische redenen wordt bevestigd, is echter
wel van belang in situaties, waarin om gegronde redenen redelijkerwiis
van de werkgever overplaatsing naar werk overdag, of vrijstelling van
arbeid niet kan worden verlangd en een eventueel beroep op de Ziektewet
in de rede ligt. Voor een oordeel omtrent de vraag of aan de gestelde
varplichting in de EG-richtlijn wordt voldaan, is van belang of de
zwangere werkneemster, die op grond van een medische verklaring niet in
staat wordt geacht nachtarbeid te verrichten, ongeschikt in de zin van de
Ziektewet zal worden geacht. De Ziektewet (artikel 19) strekt ertoe dat
recht op ziekengeld bestaat indien sprake is van ongeschiktheid tot het
verrichten van zijn arbeid wegens ziekte. Wat onder «zijn arbeid» moet
worden verstaan, is in de Ziektewet zelf niet nader omschreven. Dit geeft
ruimte aan een flexibele uitvoering en maakt individuele toetsing
mogelijk. In het algemeen wordt bij de beoordeling van de vraag of
arbeidsongeschiktheid wegens ziekte bestaat, met name rekening
gehouden met de aard van de door betrokkenen verrichte arbeid als ook
met alle met die arbeid verband houdende omstandigheden. Indien een
overheersend element van de arbeid is, dat deze 's nachts wordt verricht
en er een medische noodzaak aanwezig is dat aanleiding geeft deze
nachtarbeid te staken, zal dit in het algemeen leiden tot de vaststelling dat
sprake is van ongeschiktheid tot werken wegens ziekte.

In dit kader is ook artikel 30 van de Ziektewet van belang. Op grond van
het eerste lid van dat artikel kan de bedrijfsvereniging de zieke
werknemer, indien hij daartoe in staat is, opdragen passend werkte doen,
bij de eigen werkgever of bij een andere werkgever. De werknemer is
verplicht die arbeid te verrichten als hij daartoe door zijn eigen werkgever
of een andere werkgever in de gelegenheid wordt gesteld. Voor de
werknemer en de werkgever moet het duidelijk zijn dat het zonder
deugdelijke grond niet meewerken aan werkhervatting in passende arbeid
financiële consequenties heeft. Daarom is in hettweede en derde lid van
artikel 30 de mogelijkheid opgenomen om zonder deugdelijke grond niet
meewerkende werkgevers en werknemers te confronteren met een
sanctie. Die sanctie is imperatief van karakter. Voor de werknemer houdt
die sanctie in dat het ziekengeld gesteld wordt op het bedrag waarmee het
dagloon het loon dat hij met passende arbeid zou hebben verdiend,
overtreft. De sanctie voor de werkgever komt er op neer dat deze aan de
bedrijfsvereniging een bedrag verschuldigd is ter hoogte van het loon dat
de werknemer zou hebben ontvangen vermeerderd met de premies die de
werkgever daarover verschuldigd zou zijn geweest.

Zoals hiervoor reeds is aangegeven verplicht de EG-richtlijn er niet toe
het verlenen van een adequate uitkering in deze situaties expliciet vast te
leggen in de nationale wetgeving. Gelet op de noodzaak van een flexibele
en individueel gerichte toepassing van de Ziektewet is dit ook niet
wenselijk. Aan de desbetreffende verplichting wordt, volgens de
EG-richtlijn, eveneens voldaan indien het verlenen van uitkering overeen–
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komstig de praktijk wordt gewaarborgd. Voor wat betreft de toepassing
van de Ziektewet is dit, gelet op het vorenstaande, het geval.

Voor de wetgeving voor overheidspersoneel terzake geldt een verge–
lijkbare redenering.

Artikel 4:5, tweede lid

In dit artikel wordt de werkgever de verplichting opgelegd binnen een
redelijke termijn aan het verzoek om aanpassing van het arbeidstijd–
patroon te voldoen. Wat nu onder een redelijke termijn moet worden
verstaan, is niet expliciet aan te geven. Dat hangt af van de feitelijke
situatie. De werkgever moet in ieder geval wel de gelegenheid krijgen om
het arbeidstijdpatroon aan te passen, waarbij bijvoorbeeld ook de
mededelingsverplichting die op hem is gelegd in artikel 4:2 een rol kan
spelen.

Van belang is, dat de verplichting tot het aanpassen van het arbeidstijd–
patroon eerst geldt, nadat de betrokken werkneemster een verzoek
daartoe heeft gedaan. Eén en ander impliceert, dat tussen de betrokken
werkgever en de betrokken werkneemster overleg gevoerd zal moeten
worden over de door haarte volgen arbeids– en rusttijdenregeling. Ten
einde dit overleg enig realiteitsgehalte te geven, wordt in het eerste lid
van dit artikel een aantal onderwerpen vermeld waarmee door de
werkgever rekening moet worden gehouden en waarop de werkneemster
zich kan beroepen.

Als tegenhanger tot de verplichting van de werkgever is het niet meer
dan billijk, dat de betrokken werkneemster desgevraagd een verklaring
overlegt van een geneeskundige of een verloskundige waaruit blijkt, dat
zij zwanger is. Deze verklaring kan dezelfde verklaring zijn, die bedoeld
wordt in artikel 4:6, eerste lid.

Artikel 4:5, derde lid

De verplichting van de werkgever om de arbeid van de zwangere
werkneemster zodanig in te richten, dat aan haar specifieke omstandig–
heden tegemoet wordt gekomen, wordt in dit artikellid beperkt. De
verplichting tot de bedoelde aanpassing bestaat niet als een dergelijke
aanpassing in redelijkheid niet van hem gevergd kan worden. Voor de
betekenis van de terminologie «redelijkerwijs niet van hem kan worden
gevergd» is artikel 7 van de EG-rïchtlijn «zwangere werkneemsters» van
belang. Redelijkerwijs kan één en ander niet van de werkgever gevergd
worden als de aanpassing technisch en/of objectief gezien niet mogelijk is.
Tevens kunnen er gegronde redenen zijn waardoor de naleving van deze
verplichting in redelijkheid niet van de werkgever verlangd kan worden.

Deze clausule heeft tot doel om een afweging van belangen in het kader
van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn tegen andere, opera–
tionele en economische belangen, mogelijkte maken. Het inschatten van
de redelijkheid van maatregelen is eerst en vooral een taak van de
werkgever in het kader van zijn goed werkgeverschap. Hij zal die
inschatting doen in goed overleg met de werkneemster, waarbij hij
beargumenteert waarom hij in een concreet geval wel of niet kan voldoen
aan de aanpassing van de arbeids– en rusttijden en zonodig met alterna–
tieven kan komen. Bij de interpretatie van de alternatieven kan het redelijk
zijn bepaalde maatregelen toch niet te nemen, indien zij in een ander
opzicht weer de belangen inzake de veiligheid, de gezondheid en het
welzijn van de werkneemster of haar collega's schaden. In het algemeen
zal gelden, dat het te kiezen alternatief in redelijke verhouding zal staan
met het nagestreefde doel, dat wil zeggen dat van de werkgever niet
verwacht kan worden, dat de verhouding tussen kosten en effectiviteit van
de te nemen maatregelen zoek is. Indien het overleg tussen de werkgever
en de werkneemster niet tot een bevredigende oplossing leidt, zal
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uiteindelijk de rechter een oordeel moeten vellen over de vraag wat in een
concrete situatie in redelijkheid van de werkgever gevergd kan worden.

Als van de werkgever redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat hij de
zwangere werkneemster in de gelegenheid stelt om anders dan in
nachtdienst arbeid te verrichten, terwijl er in verband met de veiligheid of
de gezondheid van de zwangere werkneemster een noodzaak tot het
staken van nachtarbeid is, zou het niet redelijk en niet billijk zijn om hem
een loondoorbetalingsverplichting op te leggen. Ats alternatief zou in dit
gevai, zoals hiervoor reeds in de toelichting op artikel 4:5, eerste lid, is
aangegeven, volgens artikel 11 van de EG-richtlijn «zwangere
werkneemster» een adequate uitkering overeenkomstig de nationale
wetten en/of praktijken dienen te worden gewaarborgd. Dienaangaande zij
verwezen naar hetgeen hiervoor bij artikel 4:5, eerste lid, ten aanzien van
de toepassing van de Ziektewet is vermeld.

Als een werkgever echter de betrokken zwangere werkneemster geen
aangepast arbeidstijdpatroon kan bieden, terwijl een dergelijke
aanpassing in redelijkheid van hem gevergd kan worden, dan ontstaat de
volgende feitelijke situatie. De betrokken werkgever schiet dan tekort in
hetgeen van een goed werkgever in de gegeven omstandigheden
verwacht mag worden. Dit betekent, dat de zwangere werkneemster
aanspraak maakt op volledige doorbetaling van het loon.

Artikel 4:5, vierde lid

Dit artikellid vindt zijn oorsprong in artikel 9 van de EG-richtlijn
«zwangere werkneemsters». Dit artikellid verplicht tot het nemen van de
nodige maatregelen opdat zwangere werkneemsters het recht hebben op
vrijstelling van arbeid zonder loonderving om een zwangerschaps–
onderzoek te kunnen ondergaan indien dit onderzoek gedurende de
werktijd moet plaatsvinden. Dienovereenkomstig geeft dit artikellid aan
dat de betrokken werkneemster haar aanspraak op het naar tijdruimte
vastgestelde loon behoudt, indien zij door het bedoelde zwangerschaps–
onderzoek verhinderd is geweest de bedongen arbeid te verrichten.

Artikel 4:5, vijfde lid

Zie de toelichting op artikel 4:4, derde lid.

Artikel 4:6

Artikel 11, eerste lid, van de Arbeidswet 1919 regelt het arbeidsverbod
rond de bevalling. Een vrouwelijke arbeider mag op grond van dit
voorschrift geen arbeid verrichten binnen 8 weken na haar bevalling. De
tijd, gedurende welke onmiddellijk vóór de bevalling geen arbeid is
verricht, komt tot ten hoogste 2 weken in mindering van de hiervoor
gestelde termijn.

Het wetsvoorstel gaat uit van een arbeidsverbod rond de bevalling. Het
standpunt van een minderheid van de SER als ware een dergelijk verbod
overbodig in verband met de regeling van het zwangerschaps– en
bevallingsverlof in de Ziektewet, kan niet worden gedeeld. Het
uitgangspunt van de bescherming van de moeder en het (on)geboren kind
is een verbod om rond de bevalling arbeid te verrichten. De regeling in de
Ziektewet is in die zin aanvullend, dat de bedoelde wet er slechts voor
zorgt, dat de betrokken werkneemster in aanmerking komt voor een
loondervingsuitkering terzake van zwangerschap en bevalling, zoals de
meerderheid van de SER terecht stelt.

Het uitgangspunt van de huidige in de Arbe'dswet 1919 neergelegde
regeling die uitgaat van een arbeidsverbod, blijft derhalve gehandhaafd.
Bovendien wijst de meerderheid van de SER er terecht op, dat het
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ILO-Verdrag nr. 103 in artikel 3 een «cornpulsory leave» voorschrijft. Ook
de EG-richtlijn «zwangere werkneemsters» heeft het in artikel 8 over een
verplicht zwangerschaps– en bevallingsverlof. De beide internationaal
opgelegde dwingende verplichtingen leiden tot het opnemen van een
arbeidsverbod. Wel is bij het bepalen van de norm, namelijk 28 dagen (4
weken) vóór de vermoedelijke datum van bevalling en 42 dagen (6 weken)
na de bevalling, rekening gehouden met de termijnen die gelden in het
kader van het in de Ziektewet geregelde (flexibele) zwangerschaps– en
bevallingsverlof, zodat beide regelingen voor wat betreft deze termijnen
synchroon lopen. Het is aan de werkgever om er voor te zorgen dat
betrokkene geen arbeid verricht. De verplichting van de werkgever is
gekoppeld aan het overleggen van een schriftelijke verklaring van een
geneeskundige of verloskundige waaruit de vermoedelijke datum van
bevalling blijkt.

De in dit artikellid bedoelde verklaring is een zelfde verklaring als
bedoeld in artikel 29, achtste lid, van de Ziektewet; dat betekent, dat er
met één verklaring kan worden volstaan.

Het artikel bevat, in tegenstelling tot de overige artikelen in paragraaf
4.3, een strafrechtelijk gesanctioneerde norm (zie het voorgestelde artikel
11:3). Niettegenstaande dat, kan aan de niet-naleving van deze strafrechte–
lijke norm, net zo als dat het geval is bij de overige normen in paragraaf
4.3, een civielrechtelijk gevolg gegeven worden. Vertaald naar het civiele
recht betekent dat, dat handelen in strijd met deze (strafrechtelijke)
normering nietigheid oplevert wegens strijd met een dwingende
rechtsbepaling (zie artikel 3:40, tweede lid, van het BW). Daarmee kan de
betrokken vrouwelijke werknemer indien zij dit nodig acht, in een civiele
procedure zelfstandig optreden, wanneer haar werkgever de gestelde
norm overtreedt. Zie ook de toelichting op het voorgestelde artikel 4:4,
derde lid.

Artikel 4:7

Uit het algemeen deel van de toelichting (paragraaf 5.7.2) blijkt reeds,
dat artikel 7, eerste lid, van de EG-richtlijn «zwangere werkneemsters» de
lidstaten verplicht om op een tijdens de bevalling volgende periode een
vergelijkbare regeling op te nemen als die welke geldt ten aanzien van het
verrichten van arbeid door zwangere werkneemsters. De richtlijn verplicht
tot het treffen van maatregelen ten aanzien van het verrichten van
nachtarbeid. In het voorstel ten aanzien van zwangere werkneemsters is
hiervoor al uiteen gezet, waarom de voorgestelde regeling meer dan
alleen de nachtarbeid omvat.

De periode waarop vrouwen na de bevalling recht hebben op een
aangepast arbeidstijdpatroon is overeenkomstig het meerderheids–
standpunt in de SER gesteld op 6 maanden na de bevalling.

Aangezien de richtlijn zwangerschap en lactatie gelijkstelt, is in dit
artikel verwezen naar de regeling ten aanzien van de zwangerschap.

Artikel 4:8, eerste lid

Artikel 11, tweede lid, van de Arbeidswet 1919 bevat een regeling voor
het zogenaamde zoogrecht. Het hoofd of de bestuurder van een onder–
neming is verplicht er voor te zorgen, dat een arbeidster, die een borstkind
heeft en hiervan aan hem kennis heeft gegeven, behoorlijk gelegenheid
wordt gegeven haar kind te zogen. Uit de parlementaire behandeling van
de Arbeidswet 1919 blijkt, dat met behoorlijk gelegenheid geven tot
zogen, zowel de tijd als lokaliteit is bedoeld. Of er een afzonderlijke
lokaliteit beschikbaar moet worden gesteld zal van de omstandigheden
afhangen, bijvoorbeeld of in het lokaal, waar de vrouw werkt ook mannen
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aanwezig zijn. In dat laatste geval kan aan de verplichting worden voldaan
door de vrouw de gelegenheid te geven het kind thuis te zogen.

In de voorstellen voor de Arbeidstijdenwet zijn ten aanzien van deze
wettelijke verplichting veranderingen aangebracht. Allereerst is de
werkneemster die een borstkind voedt een recht toegekend om de arbeid
te onderbreken ten einde in de nodige rust en afzondering haar kind te
zogen. Een nieuw element ten opzichte van de bestaande regeling is
tevens de toevoeging van het zogenaamde kolfrecht. De werkgever heeft
de verplichting opgelegd gekregen om er voor te zorgen, dat de
werkneemster de gelegenheid wordt gegeven om van dit recht gebruik te
maken waarbij zonodig een geschikte af te sluiten besloten ruimte ter
beschikking wordt gesteld. Nieuw in vergelijking met de bestaande
regeling is ook, dat aangegeven is hoelang van dit recht gebruik gemaakt
mag worden. Aanvankelijk was het voorstel gedurende ten hoogste één
jaar. In artikel 4:8 is dat beperkt tot de eerste 9 levensmaanden van het
kind.

Voorgesteld wordt, dat een vrouw die een borstkind voedt het recht
heeft de arbeid te onderbreken tot in ieder geval een vierde van de
arbeidstijd per dienst. De werkgeversvertegenwoordigers en een
minderheid van de kroonleden in de SER hebben ten aanzien hiervan
overwegende bezwaren. Deze onderbrekingen van de arbeid zijn
arbeidstijd en dat betekent, dat de werkgever verplicht wordt om die 25%
voor zijn rekening te nemen (zie de toelichting op artikel 4:8, derde lid). Dit
leidt volgens dit raadsdeel tot een onwenselijke en onnodige verzwaring
van de verplichtingen voor de werkgever. Daarbij wordt echter vergeten,
dat evenals bij de regeling omtrent de aanpassing van het arbeidstijd–
patroon van een zwangere werkneemster, met deze regeling het belang
erkend wordt van het voorkomen van een vroegtijdige uitval uit het
arbeidsproces van vrouwen, hetgeen ook in het voordeel van de
werkgever is.

De meerderheid van de SER stemde in met het oorspronkelijke voorstel,
vanwege het feit, dat in de praktijk is gebleken dat behoefte bestaat aan
een meer uitgewerkte regeling van de rechten van de werkneemster en de
verplichtingen van de werkgever enerzijds en aan een flexibele regeling
anderzijds Ook de Vereniging Borstvoeding Natuurlijk stemt in met de
voorgestelde regeling.

Op internationaal niveau brengt de ratificatie van ILO-Verdrag nr. 103
voor ons land de verplichting met zich, dat de vrouw het recht heeft om
haar kind onder werktijd te voeden (zie artikel 5, eerste lid, van dit
verdrag). Met dit artikellid wordt aan deze internationale verplichting
voldaan.

Artikel 4:8, tweede lid

In de oorspronkelijke voorstellen was de beperking aangebracht dat de
betrokken werkneemster ten minste 3 uren per dag arbeid moest
verrichten. Thans wordt echter voorgesteld dat de onderbrekingen zo lang
en zo vaak als nodig is plaatsvinden. Daarvoor is gekozen omdat zo een
flexibel en aan de omstandigheden van het geval aan te passen regeling
mogelijk is. Vandaar dat voorgesteld wordt dat de vaststelling van het
tijdstip en de duur van de onderbrekingen door de betrokken vrouw
worden vastgesteld na overleg met de werkgever. De Vereniging
Borstvoeding Natuurlijk stelt, dat wanneer het overleg tussen de
betrokkene en de werkgever niet naar wens verloopt, de wens van de
vrouw doorslaggevend moet zijn. In het tweede lid is dit zo geformuleerd,
dat de vaststelling van het tijdstip en de duur van de onderbrekingen
plaatsvinden door de betrokken werkneemster nadat overleg met de
werkgever is gevoerd. Daarbij moet echter wel de kanttekening worden
geplaatst, dat het kind degene is die bepaalt wanneer en hoelang er
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gevoed moet worden, zodat de rol van de vrouw binnen zekere marges
toch beperkt is. Overigens is de tekst in vergelijking tot het oorspronkelijke
voorstel enigszins gewijzigd, in die zin dat in samenhang met het
voorgaande duidelijk is gemaakt dat het onderbrekingen per dienst
betreft.

Dit artikellid is in overeenstemming met het bepaalde in artikel 5, eerste
lid, van ILO-Verdrag nr. 103, waarin is voorgeschreven, dat een vrouw die
haar kind voedt, het recht heeft de arbeid te dien einde te onderbreken
gedurende één of meer tijdvakken, waarvan de duur door de nationale
wetgeving wordt bepaald.

Artikel 4:8, derde lid

In dit artikellid wordt aangegeven dat de onderbrekingen gelden als
arbeidstijd. Met deze bepaling wordt voldaan aan hetgeen in artikel 5,
tweede lid, van ILO-Verdrag nr. 103 is voorgeschreven, namelijk, dat
onderbrekingen van de arbeid voor de voeding van het kind als arbeidstijd
worden gerekend en dienovereenkomstig betaaid ingeval deze aangele–
genheid door of uit hoofde van de nationale wetgeving is geregeld. In het
artikellid wordt expliciet kenbaar gemaakt, dat de vrouw gedurende de
duur van de onderbrekingen haar aanspraak op het naar tijdruimte
vastgestelde loon behoudt.

Artikel 4:8. vierde lid

Zie de toelichting op artikel 4:4, derde lid.

Artikel 4:9, eerste lid

Naast hetgeen reeds aan het einde van paragraaf 5.6.4 van het
algemeen deel van de toelichting is opgemerkt, ter toelichting van dit
artikel het navolgende. Het artikel vloeit voort uit hetgeen in artikel 9,
eerste lid, onder b, van de EG-richtlijn «organisatie van de arbeidstijd» is
voorgeschreven. Op grond van dit artikellid-onderdeel nemen de
lid-staten de nodige maatregelen, opdat nachtarbeiders met gezondheids–
problemen waarvan vaststaat dat deze verband houden met het feit, dat
zij nachtarbeid verrichten, waar mogelijk passend dagwerk krijgen. De
terminologie «passend dagwerk» is vertaald in arbeid anders dan in
nachtdienst, omdat het gaat om de omzetting van arbeid in nachtdienst in
arbeid anders dan in nachtdienst.

De werkgever is op grond van dit artikellid verplicht de aanpassing van
het arbeidstijdpatroon binnen redelijke termijn gestalte te (doen) geven.
Men moet er zich van bewust zijn, dat er meerdere belangen in het geding
zijn dan die van de betrokken werknemer alleen. Het kan niet anders dan
dat het op één lijn brengen van al die belangen enige tijd vergt. Bij de
invulling van het begrip redelijke termijn zal dus terdege rekening
gehouden moeten worden met bijvoorbeeld de wijziging van de arbeids–
tijdpatronen van andere werknemers, waarbij de werkgever weer
gehouden is aan zijn mededelingsverplichting als bedoeld in artikel 4:2 te
voldoen. Tevens kan verwezen worden naar hetgeen in detoelichting op
artikel 4:5, derde lid, is opgemerkt aangaande de redelijkerwijsclausule.

Dit artikellid verschilt ten aanzien van het artikel omtrent de zwanger–
schap van een werkneemster. In die bepalingen is de verplichting van de
werkgever gekoppeld aan het verzoek van betrokkene. Het initiatief ligt in
dat geval dus bij de betrokkene zelf. In het thans voorgestelde artikellid
aangaande gezondheidsproblemen in relatie tot het verrichten van
nachtdiensten ligt het initiatief aangaande de aanpassing van het
arbeidstijdpatroon niet alleen bij de betrokkene zelf, maar ook bij de
werkgever. Dit vanwege het feit, dat het hier gaat om aanwijsbare
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gezondheidsproblemen in relatie tot het arbeidstijdpatroon dat de
betrokken werknemer volgt.

Aangaande het in dit artikel bepaalde kan het periodiek arbeids–
gezondheidskundig onderzoek, zoals ingevoerd bij de recente wijziging
van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de implementatie van
de kaderrichtlijn «veiligheid en gezondheid», ten aanzien van de
uitvoering van hetgeen in dit artikel wordt voorgesteld een aanleiding c.q.
ondersteuning zijn.

Voor de tweede volzin in dit artikellid omtrent de nietigheid, wordt
verwezen naar de toelichting op artikel 4:4, derde lid.

Artikel 4:9, tweede lid

De terminologie «waar mogelijk» van artikel 9, eerste lid, onder b, van
de EG-richtlijn «organisatie van de arbeidstijd» is vertaald in een
redelijkerwijsclausule jegens de werkgever.

In dit artikellid komt tot uiting, dat de verplichting in het eerste lid niet
geldt, indien één en ander in redelijkheid niet van de werkgever kan
worden gevergd. Doet een dergelijke situatie zich voor en is de
werknemer ongeschikt tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte,
dan zal hij zich ziek melden bij zijn werkgever. Deze moet het verzuim
uiterlijk de derde dag melden bij de bedrijfsvereniging. De werkgever is
op grond van artikel 7A:1638c, eerste lid, van het BW verplicht om aan zijn
zieke werknemer gedurende de eerste 6 weken van diens ziekte 70% van
het naar tijdsruimte vastgestelde loon te betalen. Dit moet echter altijd ten
minste het minimumloon zijn, eventueel met inachtneming van wacht–
dagen als die tussen werkgever en werknemer zijn afgesproken. Na die 6
weken beoordeelt de bedrijfsvereniging of tot ziekengelduitkering op
grond van de Ziektewet moet worden overgegaan. Indien de werknemer
in dienst is bij een werkgever die minder dan 15 werknemers in dienst
heeft, wordt het ziekengeld niet na 6 weken maar reeds na 2 weken
uitgekeerd. De werkgever zal zich bij de beslissing op de vraag of
betrokken werknemer inderdaad ongeschikt is tot het verrichten van zijn
arbeid wegens ziekte kunnen laten adviseren door een arts. Wat betreft de
controle gedurende de eerste 6/2 weken-periode zijn werkgevers geheel
vrij in de keuze hiervoor gebruik te maken van een arbodienst, de
bedrijfsvereniging in te schakelen of de controle zelf uit te voeren. De
werkgever en de werknemer kunnen het gedurende de eerste 6/2
weken-periode oneens zijn over het al dan niet ziek zijn van de
werknemer. In dat geval kunnen zowel de werkgever als de werknemer
naast het oordeel van de werkgever of arbodienst een tweede oordeel
vragen bij de bedrijfsvereniging. Zoals reeds is vermeld beoordeelt de
bedrijfsvereniging na de eerste 6/2 weken-periode of tot ziekengeld–
uitkering wordt overgegaan. Het ziekengeld bedraagt 70% van het
dagloon van de werknemer.

Als één en ander wel in redelijkheid van de werkgever kan worden
gevergd, maar de vereiste aanpassing blijft achterwege, dan rust op de
werkgever een loondoorbetalingsverplichting.

Artikel 5:1

Artikel 13, eerste lid, van de Arbeidswet 1919 bevat het voorschrift dat
hetgeen ten aanzien van bepaalde genoemde artikelen van die wet ten
aanzien van de zondag is bepaald, voor personen, die tot een kerkgenoot–
schap behoren, dat de wekelijkse rustdag op de Sabbath of op de Zevende
Dag viert, overeenkomstige toepassing vindt ten aanzien van die dagen.
Wel moeten zij daartoe een verzoek hebben gericht tot het hoofd of de
bestuurder van de onderneming.

Artikel 5:1 heeft eenzelfde oogmerk als het huidige arbeidswettelijke
artikel. De beperking dat deze gelijkstelling alleen geldt voor personen die
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de wekelijkse rustdag op de Sabbath of de Zevende dag vieren, en dat
deze gelijkstelling alleen geldt voor personen die tot een kerkgenootschap
behoren, zijn geschrapt. De voorgestelde gelijkstelling geldt voor alle
personen, die in verband met hun godsdienstige opvattingen, de
wekelijkse rustdag op een andere dag dan de zondag vieren. Wel
gehandhaafd is, dat zij daartoe een schriftelijk verzoek aan de werkgever
moeten richten, opdat deze daarmee bijvoorbeeld met roosterplanning
rekening kan houden.

Artikel 5:2

In de hierna volgende artikelen waarin een regeling van de arbeidstijd is
gegeven, vindt een compensatie plaats, dat wil zeggen: het langer werken
per dienst of per week wordt over een langere periode, de zogenaamde
referentieperiode, gecompenseerd. Artikel 5:2 beoogt niets anders dan
een oneigenlijke compensatie tegen te gaan. In dat verband worden
allereerst de faciliteitenregeling in het kader van de medezeggenschap en
vervolgens ziekte, vakantie en de zeer bijzondere omstandigheden als
bedoeld in artikel 7A:1638c van het BW, zoals bijvoorbeeld de bevalling
van de echtgenote en het overlijden van een familielid, genoemd.
Uitdrukkelijk is de term «verlof» vermeden, omdat er vormen van verlof
zijn, die juist dienen ter compensatie van langere werktijden. Een
voorbeeld hiervan is de arbeidsduurverkorting (adv). Teneinde bijvoor–
beeld een gemiddelde 38-urige werkweek te bewerkstelligen, kan bij een
8-urige werkdag en een vijfdaagse werkweek eens per maand een
adv-dag worden opgenomen.

Artikel 5:3, eerste lid

Ten aanzien van jeugdige personen is de regeling ten aanzien van de
wekelijkse onafgebroken rusttijd neergelegd in artikel 9k van de
Arbeidswet 1919. Een jeugdig persoon moet op basis van dat artikel in
een periode van 7 achtereenvolgende dagen een ononderbroken rusttijd
hebben van ten minste 60 uren of twee ononderbroken rusttijden van elk
ten minste 36 uren, met dien verstande dat die rusttijd van ten minste 60
uren of één van die rusttijden een volle zaterdag of zondag omvat. Van dit
voorschrift kan weer worden afgeweken, waarbij het principe van een
onafgebroken rusttijd van ten minste 36 uren onverkort overeind blijft.

Dit laatste principe vormt de kern van de bepaling omtrent de wekelijkse
rusttijd van jeugdige werknemers in het wetsvoorstel, die stelt dat er een
minimale rusttijd in elke aaneengesloten tijdruimte van 7 maal 24 uren
moet zijn van ten minste 36 uren. Evenals bij de andere bepalingen ten
aanzien van jeugdige werknemers in hoofdstuk 5, geldt dat alle aandacht
bij het stellen van regels is gericht op de mogelijkheid tot ontplooiing via
scholing en arbeid van de jeugdige werknemer in relatie met zijn
arbeidsbescherming (zie ook paragraaf 5.7.1 in het algemeen deel van de
toelichting). Voor dit artikellid is daarbij van belang, dat artikel 4:4 de
schooltijd van de jeugdige werknemer gelijk stelt aan arbeidstijd. De
wekelijkse rust zal daardoor nooit tijdens schooltijd genoten kunnen
worden. Daarnaast wordt in artikel 5:4, vierde lid, bepaald dat de jeugdige
werknemer hetzij op zaterdag, hetzij op zondag, geen arbeid verricht.
Daarmee wordt bereikt, dat de jeugdige werknemer voldoende mogelijk–
heden behoudt tot het onderhouden van sociale contacten en het
deelnemen aan recreatieve activiteiten. De deelname aan het arbeids–
proces is voor jeugdige werknemers, mede op grond van het bepaalde in
artikel 5:6, daarmee binnen zekere (jeugdige) grenzen op een «volwassen»
wijze mogelijk, hetgeen zowel de ontplooiing als de arbeidsbescherming
van de jeugdige werknemer ten goede komt.
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Artikel 5:3, tweede lid

Uit schema 1.3 van bijlage 1 blijkt, dat de Arbeidswet 1919 terzake van
de wekelijkse onafgebroken rusttijd voor personen van 18 jaar of ouder
een zeer gedifferentieerd beeld geeft. Zo kent de Arbeidswet 1919 ten
aanzien van arbeid verricht in fabrieken of werkplaatsen een verbod van
arbeid op zondag en op zaterdagmiddag na 13.00 uur, met andere
woorden een onafgebroken rusttijd van 42 uren. Ten aanzien van arbeid
verricht in een winkel geldt het principe van een wekelijkse onafgebroken
rusttijd van 36 uren, met in principe de zondag, terwijl vervolgens naast
deze wekelijkse rusttijd, hetzij een halve dag per week na 13.00, hetzij op
maandag vóór 13.00 uur niet gewerkt mag worden. Ook de
Stuwadoorswet kent het verbod van arbeid op zondag en zaterdag–
middag.

Ten aanzien van de wekelijkse onafgebroken rusttijd voor werknemers
van 18 jaar of ouder gelden voor ons land een aantal internationale
verplichtingen. Zo bepaalt ILO-Verdrag nr. 14 «betreffende de wekelijkse
rustdag in de industrie» dat een rusttijd van ten minste 24 uren moet
worden genoten, behoudens uitzonderingen. Ook ILO-Verdrag nr. 106
«betreffende de wekelijkse rusttijd in de handel en op kantoren» kent in
artikel 6, eerste lid, een gelijkluidende norm, zij het met de toevoeging dat
ersprake moet zijn van een ononderbroken rusttijd. De EG-richtlijn
«organisatie van de arbeidstijd» kent een ruimere norm ten aanzien van
de wekelijkse onafgebroken rusttijd. In artikel 5 van de richtlijn wordt
aangegeven, dat alle werknemers in elk tijdvak van 7 dagen een ononder–
broken minimale rusttijd van 35 uren genieten. Voor de toepassing van
dat artikel kan op grond van artikel 16 een langere referentieperiode
worden vastgesteld, mits deze niet langer is dan 14 dagen. Tevens
kunnen, indien daar gelijkwaardige compenserende rusttijden tegenover
staan of wanneer dit op objectieve gronden niet mogelijk is andere
passende bescherming, op grond van artikel 17 afwijkende regels ten
aanzien van de wekelijkse rusttijd worden gesteld.

De in dit artikellid opgenomen minimale rusttijd bedraagt hetzij in elke
aaneengesloten tijdruimte van 7 maal 24 uren ten minste 36 uren, hetzij in
elke aaneengesloten tijdruimte van 9 maal 24 uren ten minste 60 uren.
Deze laatstgenoemde rust kan éénmaal in elke periode van 5 achtereen–
volgende weken worden bekort tot 32 uren. Ondanks het zeer gedifferen–
tieerde beeld, dat de Arbeidswet 1919 aangaande de wekelijkse onafge–
broken rusttijd geeft, kent de wet in ieder geval een minimale wekelijkse
onafgebroken rusttijd van ten minste 36 uren (zie bijvoorbeeld de artikelen
5 van het Werktijdenbesluit restgroepen en 2a van het Werktijdenbesluit
voor kantoren). Het terugbrengen van de wekelijkse onafgebroken rusttijd
naar de norm van de EG-richtlijn zou derhalve een verslechtering
betekenen in vergelijking met hetgeen thans is voorgeschreven. De
minimale onafgebroken rusttijd van ten minste 60 uren, die éénmaal in
elke periode van 5 weken mag worden bekort tot 32 uren, is niet
gekoppeld aan een week, maar aan een periode van 9 dagen. Deze
rusttijdbepaling hangt samen met die arbeidstijdpatronen, waar 7
diensten achtereen arbeid wordt verricht. Op grond van de Arbeidswet
1919 zijn dergelijke arbeidstijdpatronen mogelijk direct via de wet (zie
bijvoorbeeld artikel 42 van het Werktijdenbesluit voor fabrieken of
werkplaatsen) of middels een vergunning. De EG-richtlijn «organisatie van
de arbeidstijd» geeft via de artikelen 16 en 17 de mogelijkheid af te wijken
van het in artikel 5 van de richtlijn neergelegde algemene principe ten
aanzien van de wekelijkse onafgebroken rusttijd. Deze uitzonderings–
mogelijkheid heeft bijvoorbeeld betrekking op «bedrijven waar het
arbeidsproces om technische redenen niet kan worden onderbroken»,
ofwel bedrijven waar een 4- of 5-ploegendienst wordt gedraaid omdat
daar een volcontinu produktieproces is. Wel geeft artikel 17 van de
EG-richtlijn aan, dat de betrokken werknemers «gelijkwaardige compense–
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rende rusttijd» geboden moeten worden. Van een dergelijke gelijk–
waardige rusttijdcompensatie is, ondanks eens per 5 weken toegestane
verkorting, in het artikellid zeker sprake, gezien het feit, dat de afwijking
een van 36 tot 60 uren verlengde rusttijd tot gevolg heeft.

Artikel 5:3, derde lid

Evenals met betrekking tot de dagelijkse rusttijd (zie de toelichting op
artikel 5:5, tweede lid) is expliciet aangegeven vanaf welk moment de
periode van 7 maal 24 uren of 9 maal 24 uren ingaat. Hierdoor is direct en
onomstotelijk duidelijk aan welke tijdruimte de wekelijkse rust is
gebonden.

Artikel 5:4, eerste lid

In artikel 10, eerste lid, van de Stuwadoorswet wordt een definitie
gegeven van de zondag die afwijkt van het dagelijkse spraakgebruik en in
dat verband van het begrip zondag in het kader van de Arbeidswet 1919.
Voor de toepassing van de Stuwadoorswet wordt onder zondag verstaan:
de tijd van middernachttussen zaterdag en zondag tot maandagmorgen 6
uur (dus van zondag 00.00 uurtot maandag 06.00 uur). Voor de
toepassing van de Arbeidswet 1919 geldt als zondag: het tijdvak gelegen
tussen zondag 00.00 uur en 24.00 uur (dag in de zin van de Arbeidswet
1919 is het tijdvak gelegen tussen 00.00 uur en 24.00 uur; samengevoegd:
zondag is het tijdvak gelegen tussen zondag 00.00 uur en 24.00 uur). Deze
laatstbedoelde aanduiding van de zondag dient in het kader van dit artikel
gebezigd te worden.

De hiervoor gememoreerde ILO-Verdragen nrs. 14 en 106 verplichten
om de aldaar bedoelde wekelijkse rusttijd zoveel mogelijk te doen
samenvallen met de dag die door traditie daaraan is gewijd (zie resp. de
artikelen 2, derde lid, en 6, derde lid, van deze verdragen). Dat is in ons
land in principe de zondag. Ook artikel 5, tweede lid, van de EG-richtlijn
«organisatie van de arbeidstijd» verplicht ons land om er voor te zorgen
dat de wekelijkse rusttijd in beginsel de zondag omvat. Het artikel is in
overeenstemming met de voor ons land geldende internationale
verplichtingen, vanwege het feit, dat het uitgangspunt is, dat in beginsel
op zondag niet gewerkt wordt. Dit zelfde principe geldt thans op basis van
de Arbeidswet 1919 en de Stuwadoorswet. Let wel: ook in geval van deze
beide wetten geldt het beginsel van het niet op zondag werken als
uitgangspunt. In het algemeen deel is reeds gemeld, dat op dit beginsel
ten aanzien van vele categoriëen van arbeid uitzonderingen worden
gemaakt, welke veelal worden ingegeven door maatschappeiijke of
technische noodzaak. Ook artikel 7A:1638w van het BW en artikel 418 van
het Wetboek van Koophandel kennen een regeling ten aanzien van het
verrichten van arbeid op zondag; ook daar geldt het uitgangspunt, dat in
beginsel niet op zondag gewerkt wordt.

Oit uitgangspunt heeft zijn weerslag gevonden in dit artikellid. De
afwijkingsmogelijkheid «tenzij het tegendeel uit de aard van de arbeid
voortvloeit» is afkomstig uit beide laatstgenoemde artikelen. Daar wordt
in dit artikellid het element «bedrijfsomstandigheden» aan toegevoegd.

Het uitgangspunt is derhalve: er wordt op zondag niet gewerkt, tenzij...
Deze keuze van de regeling van de arbeid op zondag leidt tot een
aanzienlijke vereenvoudiging van regelgeving. Wanneer de in het artikellid
neergelegde uitzonderingsmogelijkheid aan de orde komt, geldt in ieder
geval dat in een periode van 13 achtereenvolgende weken op ten minste 4
zondagen niet gewerkt wordt.

Artikel 5:4, tweede lid

In het tweede lid van dit artikellid wordt bepaald, dat van dit voorschrift
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bij collectieve regeling kan worden afgeweken. De terminologie «met
inachtneming van het bepaalde in het derde lid» geeft aan welke grenzen
in acht genomen moeten worden, wanneer van de geboden afwijkings–
mogelijkheid gebruik gemaakt wordt. Tevens is in het artikellid de
werknemer de mogelijkheid gegeven een beroep te doen op de vernietig–
baarheid van een beding waarop op andere wijze dan als in de vorige
volzin is bepaald, wordt afgeweken van het eerste lid. Ook bij deze
afwijkingsmogelijkheid geldt het uitgangspunt: er wordt op zondag niet
gewerkt, tenzij...

Artikel 5:4, derde lid

Dit artikellid geeft aan, dat, wanneer er bij collectieve regeling
afgeweken wordt van hetgeen geldt ten aanzien van de arbeid op zondag
zoals in het eerste lid is bepaald, de in dit artikellid neergelegde
normering geldt. De regeling impliceert, dat ook ten aanzien van de
collectieve regeling het beginsel van het niet-werken op zondag geldt.
Mocht er op grond van bedrijfsomstandigheden of de aard van de arbeid
toch op zondag gewerkt moeten worden, dan geldt op grond van dit
artikellid als minimale norm dat op 13 zondagen per jaar niet gewerkt mag
worden.

Artikel 5:4, vierde lid

Dit artikellid is overeenkomstig het uitgangspunt dat impliciet in artikel
9k, eerste lid, van de Arbeidswet 1919 is neergelegd, namelijk dat voor
jeugdigen de wekelijkse onafgebroken rusttijd een volle zaterdag of
zondag omvat (zie ook de toelichting op artikel 5:3, eerste lid). Vanwege
de in artikel 5:1 neergelegde gelijkstelling met de zondag is in plaats van
een verwijzing naar de zaterdag gekozen voor de formulering «op de dag
voorafgaande aan die zondag».

Artikel 5:5, eerste lid

In artikel 9g van de Arbeidswet 1919 is bepaald, dat een jeugdig
persoon na beëindiging van de arbeid een onafgebroken rusttijd moet
hebben van ten minste 12 uren. Ingevolge dit artikellid dient deze
minimale rusttijd de periode tussen 23.00 uur en 06.00 uur te omvatten.
De combinatie van voorgeschreven minimale aaneengesloten rust en de
voorgeschreven tijdruimte zorgt er voor, dat voldaan wordt aan interna–
tionale verplichtingen terzake.

De aaneengesloten minimale rust van ten minste 12 uren is neergelegd
in artikel 2 van het ILO-Verdrag nr. 90 en artikel 3 van ILO-Verdrag nr. 79.
Beide verdragsartikelen geven vervolgens aan dat in die periode van 12
uren, hetzij ten minste 7 achtereenvolgende uren gelegen moeten zijn
tussen 22.00 uur en 07.00 uur, hetzij de tijdruimte tussen 22.00 uur en
06.00 uur of 23.00 uur en 07.00 uur gelegen moeten zijn.

Dit artikellid betekent, dat een jeugdige werknemer die om 06.00 uur
kranten bezorgt, na 18.00 uur de avond daarvoor geen arbeid meer mag
verrichten, en andersom een jeugdige werknemer die 's avonds arbeid
verricht 's morgens geen kranten kan bezorgen.

Artikel 5:5, tweede lid

Uit schema 1.3 van bijlage 1 blijkt, dat de Arbeidswet 1919 en de
Stuwadoorswet terzake van de dagelijkse onafgebroken rusttijd voor
personen van 18 jaar of ouder een zeer gedifferentieerd beeld geven. Zo
geldt bijvoorbeeld voor arbeid in kantoren en in restgroepen een
dagelijkse onafgebroken rusttijd van 10 uren, voor arbeid in bioscopen
geldt een dagelijkse onafgebroken rusttijd van 11 uren. Hetzelfde geldt ten
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aanzien van arbeid in openlucht zweminrichtingen. Voor arbeid in
overdekte zweminrichtingen geldt een dagelijkse onafgebroken rusttijd
van ten minste 11 uren, die éénmaal per week mag worden bekort tot 10
uren, in verband met ploegenwisselingen mag deze 11 uren rust éénmaal
per 2 weken weer worden teruggebracht tot 8 uren. Overigens kent de
Stuwadoorswet ook het beginsel van een onafgebroken rusttijd van 11
uren.

In dit artikellid, eerste volzin, eerste gedeelte, wordt het principe
neergelegd, dat een werknemer een onafgebroken rusttijd moet hebben
van ten minste 11 uren in een aaneengesloten tijdruimte van 24 uren. Dit
komt overeen met de normstelling die artikel 3 van de EG-richtlijn
«organisatie van de arbeidstijd» aangeeft. In de tweede volzin van dit
artikellid is expliciet aangegeven vanaf welk moment deze periode van 24
uren ingaat, namelijk vanaf het tijdstip van de dag waarop de werknemer
voor het eerst arbeid verricht. Met andere woorden: er is nu geen ruimte
voor discussie over het moment wanneer de periode van 24 aaneenge–
sloten uren begint.

In de eerste volzin, tweede gedeelte, van dit artikellid is de uitzondering
op het algemene beginsel ten aanzien van de onafgebroken rusttijd
neergelegd. Artikel 17, tweede lid, onder 2.1, onderdeel c, onder v, van de
EG-richtlijn «organisatie van de arbeidstijd» opent de mogelijkheid om af
te wijken van het in artikel 3 van de richtlijn neergelegde algemene
principe ten aanzien van de onafgebroken rusttijd. Deze uitzonderings–
mogelijkheid heeft betrekking op «bedrijven waar het arbeidsproces om
technische redenen niet kan worden onderbroken». De uitzondering in het
artikellid-onderdeel betreft de inkorting van de onafgebroken rusttijd per
etmaal, éénmaal in een periode van 2 weken, en is opgenomen om
wisseling in bepaalde typen ploegenstelsels mogelijk te maken en om in
onvoorziene omstandigheden door overwerk de rusttijd niet te hoeven
opschuiven, zodanig dat het werk van de voigende dienst pas later kan
aanvangen.

Artikel 5:6

Artikel 9f, eerste lid, van de Arbeidswet 1919 bepaalt, dat een jeugdig
persoon niet langer mag werken dan 8 uren per dag. Uit de artikelen 9i en
9j van de Arbeidswet 1991 volgt het principe van een vijfdaagse
werkweek, met andere woorden: een jeugdig persoon mag op grond van
de Arbeidswet 1919 niet langer werken dan 40 uren per week. Indien een
variabele werktijdregeling voor (volwassenen) in een onderneming is
toegestaan, mag de arbeidstijd per dag worden verlengd tot 9 uren.

In het artikel wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de standaard–
regeling van volwassen werknemers. Een jeugdige werknemer mag op
grond van dit artikel 9 uren per dienst en 45 uren per week arbeid
verrichten. Er zit echter een verschil in de compensatieregeling; de
compensatie tot gemiddeld 40 uren per week moet voor jeugdige
werknemers in een periode van 4 weken plaatsvinden in plaats van de 13
weken voor de volwassen werknemers.

Artikel 5:7

Ook de arbeidstijd zoals die in de Arbeidswet 1919 is geregeld voor de
diverse categorieën van arbeid, is verschillend. Zo geldt bijvoorbeeld voor
arbeid in fabrieken of werkplaatsen, in kantoren en in pakhuizen een
maximale arbeidstijd per dag van SVi uur. Voor arbeid in restgroepen
geldt een 10-urige werkdag, welke 2 maal per week mag worden verlengd
tot 12 uren. Voor arbeid in koffiehuizen en hotels geldt eveneens een
10-urige werkdag, welke echter 2 maal in de week mag worden verlengd
tot 11 uren.
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In de Arbeidswet 1919 is de arbeidstijd per dag geregeld. Een dag
betekent in dit verband: het tijdvak gelegen tussen 00.00 uur en 24.00 uur.
De Stuwadoorswet daarentegen kent geen arbeidstijd per dag, maar per
etmaal.

Uit de formulering van het artikel blijkt, dat gekozen is voor een regeling
van de arbeidstijd per dienst (zie de toelichting op artikel 1:7, onder e).

Op grond van artikel 2, onderdeel 1, van het ESH moeten de
overeenkomstsluitende partijen waarborgen, dat er redelijke dagelijkse en
wekelijkse arbeidstijden worden vastgesteld. Artikel 6, onderdeel 1, van de
EG-richtlijn «organisatie van de arbeidstijd» daarentegen legt alleen een
verplichting op ten aanzien van de wekelijkse arbeidstijd.

Uitgangspunt van de arbeidstijdenregeling in dit artikel is de maximaal
toegestane arbeidstijd per dienst, voor de standaard– en overlegregeling
respectievelijk 9 uren en 10 uren per dienst. Deze beide normen zijn de
uiterste normen. De gebruikelijke norm in ons land is 8 uren per
dienst/dag over een vijfdaagse werkweek. Op basis van deze normen zijn
de andere normen die gelden voor de week, 4 weken of 13 weken tot
stand gekomen. De weeknorm in de standaardregeling is gebaseerd op
een week met maximaal 5 diensten van 9 uren. De compensatienorm in
de standaardregeling is 40 uren per week gemiddeld over een periode van
13 weken (5 diensten x 8 uren). Voor de overlegregeling geldt een
compensatienorm voor een periode van 4 weken van gemiddeld 50 uren,
welke gebaseerd is op 5 diensten per week van 10 uren. De
compensatienorm over een periode van 13 weken in de overlegregeling
komt overeen met de maximale weeknorm in de standaardregeling, maar
dan als gemiddeld 45 uren per week. Bij de overlegregeling ontbreekt een
weekmaximum om de sociale partners de ruimte te geven om flexibel met
de weeknorm om te gaan. Dat betekent overigens niet dat er impliciet
geen weeknorm geldt, omdat het maximaal aantal uren dat per week
gewerkt mag worden, beperkt wordt door de dagelijkse en wekelijkse
onafgebroken rusttijd.

Ook in het tweede lid van dit artikel wordt aangegeven dat van de
standaardregeling bij collectieve regeling kan worden afgeweken «met
inachtneming van het bepaalde in het derde lid». Deze terminologie geeft
aan welke grenzen in acht genomen moeten worden, wanneer van de
geboden afwijkingsmogelijkheid gebruik wordt gemaakt. Evenals het
geval is in artikel 5:4, tweede lid, is hier de werknemer de mogelijkheid
gegeven een beroep te doen op de vernietigbaarheid van een beding
waarop op andere wijze dan als in de vorige volzin is bepaald, wordt
afgeweken van het eerste lid.

Artikel 5:8

Op grond van artikel 24, tweede lid, van de Arbeidswet 1919 mag een
arbeider in fabrieken of werkplaatsen geen arbeid verrichten tussen 18.00
uur en 07.00 uur. Buiten de vergunningsmogelijkheid, die is neergelegd in
artikel 28, eerste lid, van de Arbeidswet 1919, vormt dit uitgangspunt
tevens de grondslag voor een aantal krachtens de wet gemaakte
uitzonderingen op het beginsel van het verbod van nachtarbeid. Zo is
bijvoorbeeld op grond van het op artikel 25, derde lid, onder a en b, en
zesde lid, van de Arbeidswet 1919 gebaseerde Werktijdenbesluit voor
fabrieken of werkplaatsen 1936 aan arbeiders onder aldaar gestelde
voorwaarden toegestaan om in fabrieken of werkplaatsen bepaalde
soorten van arbeid of arbeid onder bepaalde omstandigheden te
verrichten tussen 22.00 uur en 06.00 uur, maar alleen als deze arbeid «om
redenen van technische of maatschappelijken aard des nachts» verricht
moet worden en dan nog in een drie– of meerploegenstelsel waarbij de
ploegen beurtelings in het nachtgedeelte werken. Van de elf werktijden–
besluiten die op grond van de Arbeidswet 1919 tot stand zijn gekomen,
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kennen naast het Werktijdenbesluit voor fabrieken of werkplaatsen 1936
ook het Werktijdenbesluit voor winkels 1932 en het Werktijdenbesluit voor
apotheken een verbod tot het verrichten van nachtarbeid, respectievelijk
tussen 19.00 uur en 06.00 uur en 18.00 uur en 08.00 uur. De overige negen
werktijdenbesluiten staan het verrichten van arbeid in nachtdienst toe,
waarbij de in achtte nemen bepalingen per besluit sterk verschülen. Ook
de Stuwadoorswet kent geen verbod van nachtarbeid.

Zoals reeds eerder aangegeven, wordt de sectorgewijze benadering die
hieraan ten grondslag ligt in dit wetsvoorstel verlaten en vervangen door
een onderwerpsgewijze benadering, waarbij de specifieke bepalingen per
sector in artikel 5:8 worden vervangen door één stelsel van regels. Deze
regels gelden, naast de bepalingen uit de overige artikelen van paragraaf
5.2, als randvoorwaarde bij het vormgeven van semi– en volcontinu–
ploegendiensten en andere (on)regelmatige arbeidstijdpatronen waarin
arbeid wordt verricht en de uren tussen 00.00 uur en 06.00 uur geheel of
gedeeltelijk zijn begrepen.

Evenals voorgaande artikelen kent dit artikel een standaard– en een
overlegregeling. In beide regelingen wordtten aanzien van de
normstelling onderscheid gemaakt tussen enerzijds diensten die in de
nacht uitlopen (voor of op 02.00 uur eindigen) en anderzijds diensten die
de nacht geheel of gedeeltelijk doorlopen of in de nacht van start gaan
(voor 06.00 uur beginnen). De beweegredenen achter dit onderscheid zijn
reeds in paragraaf 5.6.4 van het algemeen deel van de toelichting aan de
orde gesteld.

Artikel 5:8, eerste lid

In het artikellid worden een viertal bepalingen voorgeschreven die in
acht moeten worden genomen bij het verrichten van arbeid in nacht–
dienst. Deze bepalingen vloeien rechtstreeks voort uit de risico's die ten
aanzien van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de
werknemer bestaan bij het verrichten van arbeid in nachtdienst, zoals die
beschreven zijn in paragraaf 5.6.4 van het algemeen deel van de
toelichting.

Allereerst is dat de bepaling dat tijdens een nachtdienst maximaal 8
uren arbeid mag worden verricht. Ten aanzien van diezelfde norm in het
eerste lid van artikel 5:7 betekent dit een terugbrenging van de arbeidstijd
per dienst met 1 uur. De andere normen uit het eerste lid van artikel 5:7
(45 uren per week en gemiddeld 40 uren per 13 weken) zijn onverkort van
kracht.

Ten tweede is het aantal nachtdiensten per periode van 4 weken
beperkt. Indien ai de nachtdiensten voor of op 02.00 uur eindigen, mag er
maximaal in 16 diensten per 4 weken nachtarbeid worden verricht. In alle
andere gevallen mag datten hoogste 10 maal, zijnde een meervoud van 5
nachtdiensten achtereen (de basis van de regeling), onder voorwaarde dat
per periode van 13 achtereenvolgende weken maximaal 25 nachtdiensten
worden verricht. Een zekere spreiding van de nachtdiensten wordt door
deze normering bevorderd.

Als derde bepaling wordt voorgeschreven dat de werknemer na afloop
van een nachtdienst een onafgebroken rust van 14 uren moet genieten.
Dit betekent dat het werken in een nachtdienst een verzwaard rusttijden–
regime tot gevolg heeft, dat in vergelijking met artikel 5:5 de minimale
rusttijd verlengt van 11 naar14uren.

De laatste bepaling ten aanzien van nachtdiensten heeft betrekking op
zowel de frequentie waarin de diensten zich voordoen als de rust die na
een reeks van 3 of meer nachtdiensten moet worden genoten. Op grond
van dit artikel-onderdeel is het maximale aantal nachtdiensten waarin
achter elkaar arbeid verricht kan worden beperkt tot ten hoogste 6 indien
al de nachtdiensten voor of op 02.00 uur eindigen en in alle andere
gevallen tot maximaal 5. Na het beëindigen van een dergelijke reeks
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nachtdiensten of een kortere reeks van minimaal 3 nachtdiensten, moet
een onafgebroken rusttijd van tenminste 48 uren worden genoten. Deze
rusttijd kan samenvailen met de rusttijd die is voorgeschreven op grond
van artikel 5:3. Door deze bepaling wordt een snelle rotatie, als bepleit in
paragraaf 5.6.4 van het algemeen deel van de toelichting bevorderd,
terwijl een langzame rotatie wordt gecompenseerd door een langere
rusttijd.

Artikel 5:8, tweede lid

Zie de toelichting op bijvoorbeeld artikel 5:4, tweede lid.

Artikel 5:8, derde lid

Op een zelfde wijze als in het eerste lid zijn in dit derde lid een viertal
normen neergelegd waarbinnen de afspraken in het kader van de
collectieve regeling zich dienen te beperken. Ten aanzien van de
standaardregeling biedt de normstelling echter wel meer flexibiliteit aan
sociale partners om tot concrete werktijdpatronen te komen.

Evenals in de standaardregeling is hier de arbeidstijdnorm per dienst uit
artikel 5:7 met 1 uur bekort. Waar echter in de standaardregeling de
overige normen uit artikel 5:7 geen aanpassing behoefden, geldt voor de
collectieve regeling dat de arbeidstijd per 13 weken verder wordt beperkt
tot gemiddeld 40 uren per week. Een en ander vloeit voort uit de
EG-richtlijn «organisatie van de arbeidstijd», waarin in artikel 8 is bepaald
dat de normale arbeidstijd voor nachtarbeiders gemiddeld niet langer is
dan 8 uren per tijdvak van 24 uur.

Ten aanzien van het aantal nachtdiensten wordt een beperking
aangelegd per 13 weken. Indien de nachtdiensten allemaal voor of op
02.00 uur eindigen mag erten hoogste 52 maal arbeid in nachtdienst
worden verricht. In alle andere gevallen is dit gemaximeerd op 28
nachtdiensten, zijnde een meervoud van 7 nachtdiensten achtereen (de
basis van de regeüng).

Voor wat betreft de verlengde rust na een nachtdienst wordt de
standaardregeling gevolgd, metdie uitzondering datéénmaal pertwee
weken die rust van 14 uren mag worden ingekort tot 8 uren. Dit om de
wisseling van ploegen in bepaalde ploegenroosters mogelijkte maken.

De bepaling ten aanzien van het aantal nachtdiensten achtereen en de
onafgebroken rust na een reeks van minimaal 3 nachtdiensten komt ook
met de standaardregeling overeen. Het aantal nachtdiensten achtereen is
echter in dit geval op ten hoogste 7 gesteld. Gecombineerd met het
bepaalde in artikel 5:3, betekent dit dat na die 7 diensten een onafge–
broken rusttijd van 60 uren wordt genoten.

Artikel 5:9

Dit artikel maakt het mogelijk dat langer wordt gewerkt dan ingevolge
de artikelen 5:7 en 5:8 is toegestaan zonder dat daaraan een vergunning of
ontheffing ten grondslag ligt. In dit opzicht verschilt deze bepaling
aanzienlijk in vergelijking met zowel de Arbeidswet 1919 als de
Stuwadoorswet. Voor afwijkingen van de wettelijke toegestane normering
in deze beide wetten is, behoudens de gegeven wettelijke uitzonderingen,
altijd een vergunning noodzakelijk. De mogelijkheden om langerte
werken zijn echter niet onbegrensd. Alvorens op de gegeven normering in
te gaan wordt nu eerst aangegeven welke verplichtingen er uit de
EG-richtlijn «organisatie van de arbeidstijd» voortvloeien.

In artikel 6, onderdeel 2, van die richtlijn wordt voorgeschreven, dat de
gemiddelde arbeidstijd in elk tijdvak van 7 dagen, inclusief overwerk, niet
meer dan 48 uren bedraagt. Dit artikel-onderdeel heeft het over een
gemiddelde arbeidstijd per week. Artikel 16, onderdeel 2, van de richtlijn
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geeft daaropvolgend aan, dat de referentieperiode voor deze middeling
op ten hoogste 4 maanden gesteld dient te worden. In dit artikel is deze
referentieperiode echter ingeperkt tot 13 weken. Dat heeft als oorzaak, dat
het tijdvak van 4 maanden te onbepaald is vanwege het feit, dat het aantal
dagen per maand kan verschillen. Dat bezwaar kleeft niet aan het
koppelen van de referentieperiode aan weken. In dit geval is voorgesteld
om als termijn een periode van 13 weken aan te houden conform de
voorstellen die ter advisering aan de SER zijn voorgelegd. In dat opzicht is
het voorstel strenger dan hetgeen waartoe de EG-richtlijn verplicht.
Bovendien is de EU-norm aangaande een gemiddelde van 48 uren per
week, inclusief «overwerk», alleen gebruikt ten aanzien van de overleg
regeling. Ten aanzien van de standaardregeling geldt een strengere norm,
namelijk gemiddeld 45 uren per week.

Overigens opent de EG-richtlijn in artikel 17, vierde lid, de mogelijkheid
om onder bepaalde voorwaarden toe te staan dat de bedoelde referentie–
periode verlengd wordt tot ten hoogste 6 maanden en in sommige
gevallen zelfstot 12 maanden. In het verlengde hiervan wordt in artikel
5:12, tweede lid, van het wetsvoorstel de mogelijkheid geopend om bij
algemene maatregel van bestuur van de in dit artikel gegeven referentie–
periode af te wijken of deze aan te vullen.

Evenals bij artikel 5:7 het geval is, is het uitgangspunt van de arbeids–
tijdenregeling in dit artikel de maximaal toegestane arbeidstijd per dienst,
voor de standaardregeling en overlegregeling respectievelijk 9 uren en 10
uren per dienst. Deze beide normen worden voor het verrichten van
overwerk verhoogd met ten hoogste 2 uren per dienst, zodat de
normering voor de standaard– en overlegregeling respectievelijk 11 uren
en 12 uren per dienst is. Opgemerkt zij, dat ook deze beide normen de
uiterste normen zijn en dat daarvan uitsluitend gebruik mag worden
gemaakt indien de situaties voordoen in de aanhef van het artikel
omschreven (zie ook paragraaf 5.6.5 van het algemeen deel van de
toelichting). Op basis van de normen die zijn neergelegd in artikel 5:7 zijn
de normen die gelden in artikel 5:9 voor de week of 13 weken tot stand
gekomen. De weeknorm in de standaardregeling is gebaseerd op een
week met maximaal 6 diensten van 9 uren, ofwel 54 uren per week. De
compensatienorm in de standaardregeling is 45 uren per week gemiddeld
over een periode van 13 weken, ofwel de weeknorm van de standaard–
regeling in artikel 5:7. Voor de overlegregeling geldt een weeknorm van 60
uren, ofwel 6 diensten van 10 uren. De compensatienorm voor de
overlegregeling, die inhoudt dat niet meer mag worden gewerkt dan 48
uren per week gemiddeld over een periode van 13 weken, is afkomstig
van de EG-richtlijn «organisatie van de arbeidstijd».

Daar waar sprake is van arbeid in nachtdienst en bij overwerk wordt
afgeweken van artikel 5:8, is een vergelijkbare vertaalslag gemaakt.
Omdat nachtarbeid een aantal bezwarende omstandigheden met
betrekking tot de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de
werknemer met zich brengt (zie in dat verband paragraaf 5.6.4 in het
algemeen deel van de toelichting en de toelichting op artikel 5:8) wordt
overwerk in dit soort gevallen per dienst verder beperkt, terwijl op de
langere termijn een verdere compensatie wordt voorgeschreven. Een en
ander verhoudt zich met het bepaalde in de EG-richtlijn «organisatie van
de arbeidstijd», waar in artikel 8, onderdeel 1, bepaald wordt dat de
normale arbeidstijd voor nachtarbeiders gemiddeld niet langer is dan 8
uren per tijdvak van 24 uren. Normale arbeidstijd wil zoveel zeggen als
arbeidstijd exclusief overwerk. Onderdeel 2 van hetzelfde artikel geeft
echter aan, dat daar waar nachtarbeiders bijzondere risico's lopen, zij niet
langer dan 8 uren in een periode van 24 uren arbeid mogen verrichten.
Waar een nachtarbeider overwerk verricht, ontstaan gegeven de aard van
de nachtarbeid bijzondere risico's. Het is mede om die reden dat dit
overwerk in zowel de standaard– als de overlegregeling zodanig dient te
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worden gecompenseerd, dat de werknemer gemiddeld niet langer dan 40
uren per week arbeid verricht.

Ook hier wordt in het tweede lid van dit artikel aangegeven dat van de
standaardregeling alleen bij collectieve regeling kan worden afgeweken
«met inachtneming van het bepaald in het derde lid». Deze terminologie
geeft aan welke grenzen in acht genomen moeten worden, wanneer van
de geboden afwijkingsmogelijkheid gebruik wordt gemaakt. Evenals het
geval is in het voorgaande artikel is hier de werknemer de mogelijkheid
gegeven een beroep te doen op de vernietigbaarheid van een beding
waarop op andere wijze dan als in de vorige volzin is bepaald, wordt
afgeweken van het eerste lid.

Artikel 5:10, eerste en tweede lid

In dit artikel wordt de verplichting tot het hebben van een pauze voor
werknemers neergelegd. In artikel 4 van de EG-richtlijn «organisatie van
de arbeidstijd» wordt voorgeschreven, dat de lid-staten de nodige
maatregelen nemen, opdat werknemers, wanneer de dagelijkse
arbeidstijd meer dan 6 uren bedraagt, een pauze hebben waarvan de
bijzonderheden, met name de duur en de voorwaarden voor toekenning
worden vastgesteld bij collectieve overeenkomst of bedrijfsakkoord
tussen de sociale partners of, bij ontstentenis daarvan, bij de nationale
wetgeving. Op basis van de Arbeidswet 1919 bestaat een gedifferen–
tieerde pauzeregeling, afhankelijk van de categorie van arbeid. Het meest
voorkomende criterium wanneer een pauze moet worden genoten is als
er op een dag langer dan 5V2 uur arbeid wordt verricht (fabrieken of
werkplaatsen, kantoren, pakhuizen, bioscopen, baden zweminrichtingen,
verplegings– en verzorgingsinrichtingen). Alleen ten aanzien van
koffiehuizen en hotels, winkels en apotheken geldt het criterium van
langer arbeid verrichten dan 6 uren. Vandaar dat in het tweede lid van dit
artikel als uitgangspunt voor de pauzeregeling het criterium is gekozen
het tijdens een dienst langer arbeid verrichten dan 5V2 uur. Het verhogen
van de grens naar 6 uren zou ten opzichte van de thans geldende
regelingen op basis van de Arbeidswet 1919 voor het overgrote deel van
de onderscheiden categorieën van arbeid een verslechtering betekenen.
Ten opzichte van die categorieën van arbeid die een hoger criterium
kennen dan BVi uur arbeidstijd per dienst betekent de voorgestelde
pauzeregeling in vergelijking tot hetgeen de EG-richtlijn voorschrijft een
verbetering.

Ten aanzien van een jeugdig persoon is in artikel 91 van de Arbeidswet
1919 bepaald, dat hij niet langer onafgebroken mag werken dan 4V2 uur.
Indien de arbeidstijd van een jeugdig persoon op een dag langer is dan
4V2 uur moet de arbeidstijd na ten hoogste 4V2 uur worden afgewisseld
door een pauze.

In het eerste lid van dit artikel wordt dit bestaande pauzeregime voor
jeugdige werknemers gehandhaafd.

In het artikellid wordt niet aangegeven hoe lang die pauze moet zijn,
noch wanneer de pauze moet worden genoten. Deze pauzevoorwaarden
zijn neergelegd in het derde tot en met vijfde artikellid.

Artikel 5:10, derde lid

Wordt in het eerste en tweede lid van dit artikel het principe van het
moeten hebben van een pauze indien per dienst langer dan 5Vi uur wordt
gewerkt aangegeven, in het derde lid wordt de totale duur van de pauzes
per dienst gekoppeld aan de totale arbeidstijd van die dienst, de
zogenaamde gestaffelde pauzeregeling. Een dergelijke gestaffelde
pauzeregeling is aan de SER voor advies voorgelegd. Hierover heeft dit
adviesorgaan verdeeld geadviseerd. De werknemersvertegenwoordigers,
gesteund door een meerderheid van de kroonleden onderschrijven het
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voorstel. De werkgeversvertegenwoordigers en een minderheid van de
kroonleden geven daarentegen de voorkeur aan het handhaven van de
huidige regelingen per sector. Dit laatste is echter moeilijk te rijmen met
één van de uitgangspunten van het wetsvoorstel, namelijk om het in de
Arbeidswet 1919 gemaakte onderscheid in categorieën van arbeid te laten
vervallen.

Artikel 5:10, vierde lid

In dit artikellid wordt de duur van een pauze, anders dan de noodzake–
lijke minimale duur van 15 minuten zoals die voortvloeit uit de definitie
van pauze in artikel 1:7, onderdeel g, vastgesteld. Eén van de in het derde
lid bedoelde pauzes moet ten minste een half uur bedragen.

Artikel 5:10, vijfde lid

Het vijfde lid van dit artikel vindt zijn basis in hetgeen thans in de
Arbeidswet 1919 is voorgeschreven (zie bijvoorbeeld artikel 31, derde lid,
van de Arbeidswet 1919 en artikelen 10, derde lid, van het Werktijden–
besluit voor kantoren en 9, derde lid, van het Werktijdenbesluit voor
winkels), maar wijkt af van hetgeen in het Werktijdenbesluit
Stuwadoorswet is bepaald (zie artikel 3, vijfde lid, van dat besluit). Dat
betekent, dat niet meer wordt voorgesteld dat na ten hoogste bijvoorbeeld
41/2 uur de arbeid moet worden afgewisseld door een pauze. Wel worden
er grenzen gesteld waarbinnen de pauzes moeten liggen, nameüjk tussen
2 uren na aanvang en 2 uren voor het einde van de arbeid, waardoor de
mogelijkheid wordt gecreëerd om de invulling van het hebben van een
pauze over te laten aan de praktijk.

Artikel 5:10, zesde lid

Zie de toelichting op bijvoorbeeld artikel 5:4, tweede lid.

Artikel 5:10, zevende lid

De voorgestelde pauzeregeling in dit artikel gaat uit van het beginsel dat
er een pauze moet zijn. Vervolgens wordt de duur van de pauze afhan–
kelijk gesteld van de arbeidstijd per dienst. Tot slot worden een aantal
voorwaarden gegeven in het kader van de pauzeregeling. In dit opzicht
wijkt de opzet in beginsel nauwelijks af van de huidige pauzeregeling.

In het kader van de nota vergunningenbeleid arbeids– en rusttijden, die
vooral gericht is op een specifieke categorie van arbeid, namelijk in
fabrieken of werkplaatsen, werd ten aanzien van volwassenen aanvan–
kelijk een beleid gevoerd waarin er een aaneengesloten pauze diende te
zijn van ten minste een half uur. Na advisering van de Stichting van de
Arbeid terzake is, zonder af te doen aan het belang van een pauze,
tegemoet gekomen aan bedrijven die om bijvoorbeeld organisatorische
redenen grote moeite hebben met een ononderbroken pauze van een half
uur. Tegen een splitsing van de pauze van een half uur in twee maal een
kwartier was geen bezwaar, maar één en ander werd wel afhankelijk
gesteld van de partners in het bedrijf, omdat juist die in staat zijn de
bednjfsspecifieke situatie te beoordelen. Het zesde lid van dit artikel ligt
volledig in het verlengde hiervan, zij het dat de beperking tot een
specifieke categorie van arbeid is komen te vervallen. Zonder het beginsel
van het moeten hebben van een pauze te verloochenen, opent het zesde
lid de mogelijkheid om de nadere invulling van de pauzeregeling overte
laten aan een collectieve regeling, in die zin dat de onafgebroken pauze
van een half uur mag worden gesplitst in twee perioden van een kwartier.
Hoewel de voorgestelde pauzeregeling voldoet aan hetgeen in de richtlijn
is bepaald, verschilt de voorgestelde regeling in dat opzicht van artikel 4
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van de EG-richtlijn «organisatie van de arbeidstijd». In dat artikel ligt het
zwaartepunt omtrent de duur en de voorwaarden van de pauzeregeling
volledig bij een collectieve overeenkomst of bedrijfsakkoord en alleen als
deze ontbreken bij de wetgever. Overigens moet er op gewezen worden,
dat de richtlijn zowel de sociale partners als de wetgever dwingt om een
pauze te regelen. Het overnemen van deze benaderingswijze, zonder het
overnemen van de hier gestelde volumebepaling, zou een verslechtering
betekenen ten aanzien van de bestaande situatie, waarin de wetgever de
pauze-verplichting met inbegrip van het volume heeft opgelegd.

Artikel5:11

De Arbeidswet 1919 kent geen bepaling omtrent consignatiediensten.
Wel zijn in het Werktijdenbesluit voor verplegings– of verzorgingsin–
richtingen en de jeugdhulpverlening en het Werktijdenbesluit voor
geneeskundigen en verloskundigen in respectievelijk artikel 13 en artikel 9
bepalingen opgenomen omtrent zogenaamde bijzondere diensten, die
bovenop de normale werktijd worden gedaan en daarom bijzonder zijn.
Onder dergelijke diensten worden bereikbaarheidsdiensten en dag– of
nachtaanwezigheidsdiensten verstaan. Een bereikbaarheidsdienst is een
dag– of nachtdienst of een gedeelte daarvan gedurende welke een
arbeider slechts in zoverre verplichte bemoeienis met betrekking tot de
inrichting heeft, dat hij bereikbaar moet zijn om op oproep zo spoedig
mogelijk arbeid te verrichten. Een aanwezigheidsdienst is een dag– of
nachtdienst of een gedeelte daarvan gedurende welke een arbeider
slechts in zoverre verplichte bemoeienis met betrekking tot de inrichting
heeft dat hij in die inrichting aanwezig en beschikbaar moet zijn om op
oproep zo spoedig mogelijk arbeid te verrichten.

De EG-richtlijn «organisatie van de arbeidstijd» geeft in artikel 17,
tweede lid, onderdeel 2.1, onder b en c, de mogelijkheid voor bewakings–,
surveillance– en wachtdiensten die verband houden met de noodzakelijke
bescherming van goederen en personen en voor werkzaamheden waarbij
de continuïteit van de dienst of de produktie moet worden gewaarborgd,
via wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen af te wijken van de
gestelde bepalingen aangaande de dagelijkse en wekelijkse rusttijd, de
pauzes, de duur van de nachtarbeid en de referentieperioden, mits de
betrokken werknemers gelijkwaardige compenserende rusttijden worden
geboden of, in de uitzonderlijke gevallen waarin dit op objectieve gronden
niet mogelijk is, een passende bescherming. Daarmee opent de richtlijn,
onder voorwaarden, de mogelijkheid consignatiediensten, bereikbaar–
heidsdiensten en aanwezigheidsdiensten te regelen.

In artikel 5:11 wordtten aanzien van de consignatiedienst, evenals in het
Werktijdenbesluit voor verplegings– of verzorgingsinrichtingen en de
jeugdhulpverlening en het Werktijdenbesluit voor geneeskundigen en
verloskundigen ten aanzien van de aanwezigheidsdienst, een scheiding
aangebracht tussen die diensten die de nachtdienst omvatten en die
diensten die dit niet doen. Een en ander volgt uit hetgeen in paragraaf
5.6.4 reeds naar voren is gebracht omtrent de belasting die nachtdiensten
voor de werknemer met zich brengen, alsmede uit de passende
bescherming die de EG-richtlijn in dit opzicht voorschrijft. Tevens worden
die consignatiediensten, die slechts bij hoge uitzondering tot oproep en
dus arbeid leiden, apart gesteld van de overige consignatiediensten.

Artikel 5:11, eerste lid

Tijdens een consignatiedienst heeft de werknemer slechts in zoverre
verplichtingen ten aanzien van de bedongen arbeid, dat hij bereikbaar
moet zijn en verplicht is om op oproep zo spoedig mogelijk die arbeid te
verrichten. Het gaat hierbij om arbeid die niet vooraf is in te plannen op
grond van het onverwachte en spoedeisende karakter van het werk.
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Consignatiediensten zijn op grond van dat spoedeisende karakter dan ook
veelal gekoppeld aan specifieke deskundigheid van werknemers, ten
einde bij de oproep gericht en adequaat de noodzakelijke arbeid te
verrichten. De werkgever is degene die daartoe de werknemers aanwijst
die dergelijke diensten moeten verrichten. Te denken valt daarbij
bijvoorbeeld aan onderhoudsmonteurs, die buiten de reguliere werktijd
zonodig uitrukken om ergens een machine of installatiete repareren.

In het licht van hetgeen reeds in de toelichting op artikel 1:1 is gesteld
ten aanzien van het begrip arbeid, gaat het bij een consignatiedienst niet
om de werknemer die in opdracht van de werkgever op de werkplek
verblijft zonder direct arbeid te verrichten. Dat betekent dus dat bijvoor–
beeld de werknemer in een winkel die wacht op een klant niet geconsig–
neerd is, maar arbeid verricht. De inspanning om op de werkplek
aanwezig te zijn wordt door de werkgever van de werknemer verlangd en
wordt derhalve op grond van het gestelde in artikel 1:1 als arbeid
beschouwd. In dit opzicht wijkt de aanwezigheidsdienst van het
Werktijdenbesluit voor verplegings– of verzorgingsinrichtingen en de
jeugdhulpverlening en het Werktijdenbesluit voor geneeskundigen en
verloskundigen dan ook sterk af van de hier voorgestelde consignatie–
dienst. De verplichte aanwezigheid in de instelling wordt namelijk in dit
wetsvoorstel beschouwd als arbeid.

De werkelijk geconsigneerde werknemer kan geheel vrij in een door
hem zelf gekozen omgeving over zijn tijd beschikken, waarbij hij slechts
rekening dient te houden met het feit dat er een oproep kan plaatsvinden
om zo spoedig mogelijk arbeid te verrichten. Dat laatste betekent
natuurlijk dat de werknemer geen onbeperkte mogelijkheden heeft ten
aanzien van zijn vrijetijdsbesteding. Zo zal hij binnen redelijke afstand van
zijn werk moeten blijven en dient hij er rekening mee te houden dat hij de
werkzaamheden die hij bij een oproep moet uitvoeren als goed
werknemer ter hand kan nemen. Overigens kunnen die werkzaamheden
zowel bestaan uit het beantwoorden van de telefonische oproep door het
verstrekken van uitsluitend enige mondelinge informatie, als uit het naar
de werkplek toe reizen om daar ter plaatse de nodige arbeid te verrichten.

Het is niet van belang wie de oproep plaatst. Vanzelfsprekend kan die
oproep plaatsvinden vanuit het hiërarchisch verband van de arbeids–
organisatie, maar evenzeer is denkbaar dat de oproep direct van bijvoor–
beeld een klant komt. De verantwoordelijkheid van de werkgever blijft
hierbij in beeld, omdat hij de consignatiedienst heeft uitgevaardigd. Indien
er tijdens de consignatiedienst meer arbeid moet worden verricht dan op
grond van het vierde of vijfde lid is toegestaan of er meerdere malen per
consignatiedienst een oproep plaatsvindt, dan zal de werkgever zijn beleid
aanpassen en de consignatiedienst vervangen door een reguliere dienst.
Voor die consignatiediensten waarbij oproep slechts bij hoge uitzondering
plaatsvindt, is in het zesde lid een bepaling opgenomen.

De lengte van een consignatiedienst is in deze definitie beperkt tot
maximaal 24 uren, zodat het mogelijk is om in het vierde tot en met zesde
lid van dit artikel de frequentie van dit soort diensten te beperken.

Artikel 5:11, tweede lid

Zoals reeds is aangegeven kenmerkt een consignatiedienst zich
enerzijds door het onverwachte en spoedeisende karakter van het werk en
anderzijds door het gegeven dat deze dienst buiten het tijdvak waarin de
werknemer de reguliere arbeid verricht hem in zekere mate aan zijn werk
bindt. Daarmee belast die dienst de dagelijkse en wekelijkse rust van de
werknemer, een rust die juist noodzakelijk is om de werknemer voor te
bereiden voor het verrichten van zijn normale (dagelijkse) arbeid. Dit
betekent dat voor zover het werk dit noodzakelijk maakt, tijdens een
consignatiedienst de werknemer niet lichtvaardig mag worden
opgeroepen, omdat die oproep een inbreuk betekent op de noodzakelijke
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rusttijd van de werknemer. Dit betekent dat een oproep slechts dan mag
plaatsvinden, indien de arbeid geen uitstel gedoogt.

Artikel 5:11, derde lid

Gezien de belasting die een consignatiedienst voor de werknemer met
zich meebrengt, mag een dergelijke dienst slechts verricht worden door
een werknemer van 18 jaar of ouder.

Artikel 5:11, vierde lid

De voorwaarden waaronder een consignatiedienst kan plaatsvinden,
zijn voor die consignatiediensten die niet de nachtdienst omvatten of
waarbij de betrokken werknemer in de voorafgaande 28 dagen geen
nachtdienst heeft verricht, geregeld in dit artikellid. In verband met
consignatie mag onder voorwaarden worden afgeweken van de
bepalingen aangaande de dagelijkse en wekelijkse rust, de arbeidstijd en
de pauzes. De frequentie waarmee die afwijking mag plaatsvinden is
begrensd tot 14 maal in elke periode van 4 weken, doch niet meer dan 7
maal achtereen. Dit laatste sluit aan op de ervaring uit de praktijk, dat het
inroosteren van consignatiediensten voor de betrokken werknemers het
minst belastend is indien dit in blokken van maximaal een week
geschiedt. Hoewel in een dergelijke week de belasting door die consig–
natie soms aanzienlijk kan zijn, blijkt uit diezelfde praktijk dat de in het
bedrijfsleven gebruikelijke consignatiedienst gemiddeld genomen maar
tot een paar oproepen per week leiden.

Gezien de reeds aangegeven kenmerken van een consignatiedienst is
niet aan te geven hoe lang arbeid verricht zal worden nadat de werknemer
is opgeroepen. Om die reden is de arbeidstijd van de werknemer niet per
dienst beperkt, maar per periode van 24 achtereenvolgende uren. De
normering is daarbij zodanig gesteld, dat de werknemer in ieder geval per
24 uur 11 uren rust heeft. Een verdere begrenzing van de arbeid tijdens
consignatie vindt plaats door het stellen van een week, 4-weken en
13-weken norm. De hier gestelde normen ten aanzien van de arbeidstijd
zijn een cumulatie van de verrichte arbeid tijdens consignatie en de
verrichte arbeid tijdens de reguliere dienst. De hier voorgestelde
weeknorm van ten hoogste 60 uren levert bij een gemiddeld 8-urige
werkdag een beschikbare ruimte van 20 uren arbeid tijdens consignatie
op. Dit moet ruim voldoende worden geacht. De voorgestelde lange
termijnnormen en de beperking van het aantal consignatiediensten per 4
weken, zorgen ervoor dat de belasting voor de werknemer beperkt blijft.
Indien de werkgever constateert, dat de werknemer meer arbeid verricht
dan deze normen toestaan, zal hij de consignatiedienst zodanig moeten
wijzigen dat meer reguliere diensten die arbeid overnemen.

Artikel 5:11. vijfde lid

De voorwaarden waaronder een consignatiedienst kan plaatsvinden,
zijn voor die consignatiediensten die de nachtdienst omvatten of waarbij
de betrokken werknemer in de voorafgaande 28 dagen een nachtdienst
heeft verricht, geregeld in dit artikellid. Buiten de afwijkingen die in het
vorige artikellid zijn toegestaan, is hier ook nog onder voorwaarden een
afwijking mogelijk van hetgeen bepaald is ten aanzien van arbeid in
nachtdienst. In vergelijking met het voorgaande artikellid is echter de
normstelling zodanig verscherpt, dat de frequentie van de consignatie–
dienst is beperkt tot 7 maal in elke periode van 3 weken en de compen–
satie van de arbeidstijd op lange termijn (13 weken), conform hetgeen ten
aanzien van arbeid in nachtdienst is bepaald in artikel 5:8, wordt terugge–
bracht tot gemiddeld 40 uren per week. Daarmee komen de verzwarende
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omstandigheden die van nachtarbeid uitgaan ook tot uiting in dit
artikellid.

Artikel5:11,zesdelid

Voor die consignatiediensten waarbij slechts bij hoge uitzondering een
oproep plaatsvindt, zijn de voorwaarden opgenomen in dit artikellid. In
vergelijking met de beide vorige artikelleden is hier een hogere frequentie
van consignatie mogelijk, namelijk 13 van de 26 weken. Hoewel de
werknemer hierdoor langer geconsigneerd is, is de beiasting stukken
lager omdat er slechts sporadisch een oproep zal plaatsvinden. Wanneer
die oproep plaatsvindt, kan de belasting op dat moment echter net zo
hoog zijn als bij de vorige artikelleden. Gemiddeld genomen zal die
belasting op langere termijn echter weer lager zijn. Hier is in de
normstelling van het aantal arbeidsuren rekening mee gehouden.

Artikel 5:11, zevende lid

Indien men tijdens het doorbrengen van een consignatiedienst wordt
opgeroepen om arbeid te verrichten, betekent dit in ieder geval een extra
belasting, ook indien de op de oproep volgende arbeidsperiode zeer kort
is. Men moet immers hetzij de slaap, hetzij andere op het moment van de
oproep verrichte (privé-)activiteiten onderbreken. In verband hiermee
vloeit uit dit artikellid voort, dat voor de bepaling van de arbeidstijd per
afzonderlijke oproep tenminste een half uur wordt bijgeteld. Indien zich
binnen een half uur na de eerste oproep een tweede oproep voordoet die
binnen het na de eerste oproep ingegane half uur afgehandeld kan
worden, dan telt de arbeidsperiode van een half uur slechts éénmaal. Het
voorgaande is gelijk aan hetgeen in het Werktijdenbesluit voor
verplegings– of verzorgingsinrichtingen en de jeugdhulpverlening en het
Werktijdenbesluit voor geneeskundigen en verloskundigen ten aanzien
van de aldaar genoemde bijzondere diensten is bepaald. In afwijking van
deze hiervoor genoemde werktijdenbesluiten is in het artikellid
opgenomen, dat wanneer na beëindiging van de arbeid binnen een half
uur opnieuw op oproep arbeid moet worden verricht, de tussenliggende
tijd als arbeidstijd geldt.

Artikel 5:12, eerste lid

In onderdeel a wordt de mogelijkheid geopend om afwijkende regels te
stellen ter zake van arbeid verricht in het kader van alternatieve sancties.
Deze afwijkingsmogelijkheid isthans reeds neergelegd in artikel 92 van de
Arbeidswet 1919, zij het dat het niveau van de regeling is verhoogd van
ministeriële regeling naar een regeling bij algemene maatregel van
bestuur.

In onderdeel b is de mogelijkheid geopend om van paragraaf 5.2
afwijkende regels te stellen voor arbeid verricht door jeugdige
werknemers. Daarbij is vooral gedacht aan afwijkingen die voort kunnen
vloeien uit (nieuwe) internationale verplichtingen.

In de onderdelen c en d wordt een afwijkingsmogelijkheid geopend
voor personeel, dat werkzaam is in verplegings– of verzorgingsin–
richtingen en in inrichtingen voor de jeugdhulpverlening en voor
geneeskundigen en verloskundigen. De op basis van de Arbeidswet 1919
uitgevaardigde Werktijdenbesluiten voor verplegings– of verzorgingsin–
richtingen en de jeugdhulpverlening en voor geneeskundigen en
verloskundigen zijn respectievelijk op 1 januari en 1 februari 1993 in
werking getreden. Het is niet in het belang van de intramurale
zorginstellingen om thans opnieuw een wijziging van het beleid in de
sectorte bewerkstelligen door middel van dit wetsvoorstel. De bestaande
regelgeving terzake zal, behoudens een aantal technisch noodzakelijke
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aanpassingen, aan deze wet worden opgehangen. Overigens zij erop
gewezen, datten aanzien van de genoemde werktijdenbesluiten een
evaluatie zal plaatsvinden, uiterlijk 3 jaar na inwerkingtreding. Deze
evaluatie kan er eventueel toe leiden, dat de betreffende arbeids– en
rusttijdenregelingen dan meer in lijn worden gebracht met de algemeen
geldende normen uit paragraaf 5.2.

De mogelijkheid in onderdeel e om voor werknemers in brood– of
banketbakkerijen een afwijkende arbeids– en rusttijdenregeling uitte
vaardigen hangt samen met de aard van de werkzaamheden, waarbij
permanent op een vroeg tijdstip voedingsmiddelen moeten worden
geproduceerd die beperkt een vers karakter houden.

De in onderdeel f voorgestelde afwijkingsmogelijkheid ten aanzien van
personeel werkzaam in bewakingsdiensten hangt samen met het karakter
van de te verrichten arbeid waarbij enerzijds de pauzes werkplek
gebonden kunnen zijn en daarmee in de zin van dit wetsvoorstel geen
pauzes zijn, en anderzijds met het verrichten van zogenaamde weekend–
diensten, dat wil zeggen 12-uursdiensten. Dit laatste levert geen bezwaar
op om de volgende redenen. Allereerst is de bedoelde dienst in zoverre
minder belastend dan de doordeweekse diensten, omdat er naast de
eigenlijke bewakingstaken geen andere werkzaamheden, zoals receptie–
en telefoondiensten behoeven te worden verricht. Vervolgens wordt met
deze diensten bereikt, dat de betrokken werknemers vaker een weekend
vrij zijn.

De in onderdeel g voorgestelde afwijkingsmogelijkheid ten aanzien van
personeel werkzaam in het baggerbedrijf vloeit voort uit de arbeidstijd–
patronen die in deze sector op dit moment op grond van het vigerende
vergunningenbeleid zijn toegestaan. Deze arbeidstijdpatronen hebben van
alles te doen met de specifieke aard van de werkzaamheden tijdens het
baggerproces.

Artikel 5:12, tweede lid

Deze in onderdeel a voorgestelde afwijkingsmogelijkheid is analoog aan
het bepaalde in artikel 13 van het Rijtijdenbesluit. Het in dit artikel
gestelde hangt samen met het feit, dat de aard van het vervoer met zich
mee kan brengen dat buiten beïnvloedingsmogelijkheden van werkgever
en werknemer de rusttijd in het gedrang komt (file), waarbij die daardoor
bekorte rusttijd echter op langere termijn wel gecompenseerd kan
worden. Dit uit het vervoer voorkomende probleem kan doorwerken in
andere arbeidssituaties, waardoor een bekorting van de rusttijd dan
eveneens tot de mogelijkheden moet kunnen behoren, zij het ook onder
compenserende voorwaarden.

De in onderdeel b voorgestelde afwijkingsmogelijkheid komt overeen
met de mogelijkheden die de EG-richtlijn «organisatie van de arbeidstijd»
biedt.

De in onderdeel c bedoelde afwijkingsmogelijkheid ten aanzien van de
referentieperiode is met name opgenomen ten aanzien van het
verschijnsel seizoenarbeid, bijvoorbeeld het zomerseizoen in de toeristen–
industrie. Ook de EG-richtlijn «organisatie van de arbeidstijd» kent onder
andere om deze reden een mogelijkheid om van de daar gestelde
referentieperiode af te wijken.

De in onderdeel d voorgestelde afwijkingsmogelijkheid komt overeen
met de mogelijkheden die de EG-richtlijn «organisatie van de arbeidstijd»
biedt.

Ten aanzien van de afwijkingsmogelijkheden voor nachtdiensten en
ploegenstelsel als voorgesteld in de onderdelen e en f kan verwezen
worden naar de snelle ontwikkelingen die zich voordoen ten aanzien van
arbeidstijdpatronen op dit gebied. Voor zover deze ontwikkelingen de
kwaliteit van de arbeid ondersteunen, moet daartoe via deze mogelijkheid
afwijking geboden worden.
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Artikel 5:12, derde lid

In onderdeel a wordt de mogelijkheid geopend om voor het defensie–
personeel afwijkende regels te geven. Deze mogelijkheid geldt in het
bijzonder het militaire personeel, dat een eigen op het specifieke karakter
van de defensie-organisatie toegesneden arbeids– en rusttijdenregime
heeft. Dit karakter kenmerkt zich door het vereiste van een grote mate van
beschikbaarheid en paraatheid, onder meer voor het lopen van wacht–
diensten. Bij afwijkende regels moet onder andere worden gedacht aan
ruimere normen voor diensten met een zodanig passief karakter, dat het
in de regel mogelijk is om tijdens de dienst te rusten, aan continu– en
ploegendiensten en aan de diensten van langeafstandspatrouillevlieg–
tuigen. Ook zullen de normen voor jeugdige werknemers bij defensie
meer moeten aansluiten bij die zelfde normen voor werknemers van 18
jaar of ouder. Daarbij dient bedacht te worden dat militair psrsoneel voor
de aanstelling aan zodanig zware keuringseisen moet voldoen dat voor
hen zonder nadelige invloed voor de gezondheid ongeacht de leeftijd
eenzelfde normering kan gelden. Deze uitzonderingspositie is in lijn met
hetgeen in de ontwerp EG-richtlijn «jongeren» ten aanzien van de
krijgsmacht staat vermeld.

Bij de in onderdeel c voorgestelde afwijkingsmogelijkheid kan bijvoor–
beeld gedacht worden aan de brandweer, die een eigen op de aard van de
arbeid toegesneden arbeids– en rusttijdenregime heeft.

In onderdeel e wordt de mogelijkheid gegeven om afwijkende regels te
stellen ten aanzien van personen, die bij het onderzoek naar of de winning
van delfstoffen als bedoeld in de Mijnwet continentaal plat werkzaam zijn.
Met aanduiding «onderzoek» wordt zowel het verkennings– als het
opsporingsonderzoek in de zin van de genoemde wet bedoeld. Hetzelfde
geldtten aanzien van het begrip «delfstoffen». Ten aanzien van de
mogelijkheid tot afwijking of aanvulling van de in paragraaf 5.2 gegeven
regels, kan worden opgemerkt, dat het produktieproces op het conti–
nentaal plat in sommige fasen een dermate mate afwijkend ploegen–
systeem kent, dat de bedoelde afwijking voor deze specifieke sector
noodzakelijk is.

Artikel 5:13

Ten aanzien van samenloop schrijft de Arbeidswet 1919 bijvoorbeeld in
het eerste lid van artikel 32 voor, dat een arbeider die langer dan 12 uren
per week arbeid pleegt te verrichten in een fabriek of werkplaats, buiten
die fabriek of werkplaats geen arbeid mag verrichten anders dan bij of
krachtens de wet ten aanzien van zijn arbeid in die fabriek of werkplaats is
bepaald. In verband met de verantwoordelijkheid van de werkgever met
betrekking tot de organisatie van de arbeid, bepaalt artikel 80 van de
Arbeidswet 1919 dat de arbeider, die in meer dan één onderneming arbeid
verricht, verplicht is aan de hoofden of bestuurders van die onderne–
mingen of aan het opzichthoudend personeel uit eigen beweging tijdig de
voor de naleving van de wet nodige inlichtingen betreffende zijn arbeid in
die ondernemingen te verstrekken. Door middel van deze constructie
wordt voorkomen, dat een werknemer waarvan de arbeid versnipperd
over vele sectoren (en eventueel vele ondernemingen) plaatsvindt, geen
arbeidsbescherming zou genieten.

In verband met de nieuwe opzet van het wetsvoorstel, kan de
samenloop anders geregeld worden. Wel is het in verband met de
veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de werknemer van belang,
om de samenloop tussen de bepalingen uit paragraaf 5.2 en 5.3 en de
bijzondere voorschriften op grond van artikel 2:10, ook bij nevenarbeid, in
goede banen te leiden. Een voorbeeld daarbij is de situatie van de
magazijnmedewerker die ook als chauffeur van een vrachtauto goederen
rondbrengt. Op hem is het regime van paragraaf 5.2 van toepassing op
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het moment dat hij als magazijnmedewerker arbeid verricht, terwijl op het
moment dat hij bemanningslid van een motorrijtuig is de algemene
maatregel van bestuur op grond van artikel 2:10, eerste lid, zijn werk– en
rusttijden begrenst. De inhoud van beide wettelijke regelingen geeft
aanleiding tot vragen over hoe deze samenloop uitpakt. Een voorbeeld
hiervan is het volgende. Op grond van artikel 5:5 moet een dagelijkse
onafgebroken rusttijd van 11 uren in acht genomen worden, die éénmaal
per 2 weken mag worden bekort tot 8 uren. Voor bemanningsleden van
motorrijtuigen geldt echter het voorschrift, dat de dagelijkse onafge–
broken rusttijd minimaal 11 uren moet zijn, waarbij die rust driemaal per
week kan worden ingekort tot 9 uren, mits voor het einde van de daarop
volgende week compensatie van de bekorte rust plaatsvindt. Uit dit
voorbeeld komt duideüjk de vraagstelling naar voren welke rusttijd–
bepaling op welk moment prevaleert. Complicerende factor daarbij is ook
nog eens dat niet eenduidig aan te geven is welke rusttijdbepaling hier
voor de werknemer de beste bescherming biedt. Vergelijkbare vragen
doemen op, wanneer andere normen in dit voorbeeld worden betrokken.

In artikel 5:13 wordt een oplossing geboden voor dit probleem van
samenloop. Daarbij wordt uitgegaan van het begrip dienst, waarbij een
onderscheid wordt gemaakt tussen samenloop in één dienst (het eerste
en tweede lid) en samenloop bij twee opeenvolgende diensten (het derde
lid). Uitgangspunt daarbij is, dat op de arbeid van de werknemer dat
wettelijk regime van toepassing is, dat voor die arbeid geldt. In het
hiervoor gegeven voorbeeld betekent dat dus, dat de bepalingen uit
paragraaf 5.2 gelden op het moment dat de werknemer magazijn–
medewerker is, en de bepalingen voor bemanningsleden van motorrij–
tuigen op het moment dat de werknemer chauffeur is. Daarbij zal de
werkgever de bepalingen in die beide wettelijke regimes aangaande de
werknemer in de gaten moeten houden, die de tijdruimte van de (twee)
dienst(en) overschrijden. Met andere woorden, als op grond van
paragraaf 5.2 een maximale wekelijkse arbeidstijd geldt van 50 uren en op
grond van de rijtijdbepalingen een maximale wekelijkse diensttijd van 64
uren, dan mag de werknemer maximaal 64 uren dienst doen waarin
maximaal 50 uren arbeid wordt verricht. Bij de organisatie van de arbeid
moet de werkgever dus beide normen naleven.

Artikel 5:13, eerste lid

Het eerste artikellid maakt onverkort duidelijk, dat voor ieder van de
onderscheiden categorieën van arbeid de daartoe strekkende bepalingen
van toepassing zijn.

Artikel 5:13, tweede en derde lid

Het tweede en derde lid van dit artikel geven een bepaling ten aanzien
van de samenloop in één dienst. Daarbij wordtten aanzien van de
onderscheiden soorten van arbeid een drempel van 1 uur gehanteerd,
boven welke deze leden operationeel worden. Indien slechts één soort
arbeid boven die drempel uitkomt en tenminste driekwart van de arbeid in
die dienst omvat, geldt het tweede lid. Indien twee of meer soorten boven
die drempel uitkomen en geen van die twee driekwart van de arbeid in die
dienst omvat, geldt het derde lid. Zodra die drempels worden
overschreden, wordt de specifieke normering ten aanzien van die soorten
arbeid, voor zover van toepassing, in die dienst opzij gezet door de in het
betreffende artikellid neergelegde normering, waarbij een onderscheid
wordt gemaakt tussen jeugdige en volwassen werknemers.

Hettweede lid regelt dus de samenloop, indien hoofdzakelijk één soort
van arbeid in die dienst wordt verricht, welke arbeid ten minste 1 uur
moet bedragen. De andere in die dienst voorkomende soorten van arbeid,
die dus minder dan een kwart van de arbeid in die dienst behelzen, zijn
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dan relatief ten opzichte van die ene soort van arbeid niet relevant ten
aanzien van de normstelling voor die dienst. De norm voor die ene soort
van (hoofd)arbeid is in dat geval de norm voor de hele dienst.

Het derde lid regelt de samenloop tussen ten minste twee soorten van
arbeid, die elk in één dienst ten minste 1 uur behelzen, maar waarvoor het
tweede lid geen toepassing vindt. Aan de dienst zelf wordt een maximale
norm voor het verrichten van arbeid verbonden van 9 uren voor jeugdige
en 10 uren voor volwassen werknemers. Deze laatste norm komt overeen
met de norm per dienst van de overlegregeling. Tevens wordt voorge–
schreven, dat de werknemer na een dergelijke dienst een onafgebroken
rusttijd dient te genieten, die voor een jeugdige werknemer ten minste 12
uren en voor een volwassen werknemerten minste 11 uren bedraagt.
Deze keuze vloeit logischerwijs voort uit het gegeven, dat die
rusttijd-norm voor alle werktijdregelingen de kern van de regelgeving
vormt.

Artikel 5:13, vierde lid

Het vierde lid geeft een bepaling ten aanzien van de samenloop tussen
twee opeenvolgende diensten die elk onder een ander regime vallen. Ten
aanzien van ieder van die afzonderlijke diensten geldt het daarop van
toepassing zijnde regime of hetgeen in het tweede en derde lid is bepaald.
Wat rest is de relatie tussen die twee diensten, een relatie die bestaat uit
de daartussen gelegen rusttijd. Evenals hiervoor wordt daarvoor in dit
artikellid een onafgebroken rust voorgeschreven, omdat die rust zoals
reeds gesteld de kern vormt van alle regelingen op dit gebied.

Artikel 5:13, vijfdelid

Voorzover samenloop ontstaat door nevenarbeid, dient de werkgever
op de hoogte te zijn van de arbeid verricht door de werknemer in zijn
nevenbaan. Dit artikellid dient er toe de werkgever in staat te stellen te
beschikken over de voor de naleving van deze wet noodzakelijke
inlichtingen van de werknemer met betrekking tot die nevenarbeid.

Artikel 5:14

Een bijzondere vorm van samenloop is die samenloop, waarbij een
werknemer zowel arbeid verricht in een Nederlandse arbeidsverhouding
als arbeid verricht in een buitenlandse arbeidsverhouding. Met name in
de grensgebieden is deze vorm van samenloop niet ongebruikelijk. Het
bepaalde in dit artikel heeft tot doel in een dergelijke situatie de veiligheid,
de gezondheid en het welzijn in verband met die arbeid te garanderen.
Het is daarmee de steen waarmee het bouwwerk van hoofdstuk 5 wordt
afgesloten.

Artikel6:1

In vergelijking met de oorspronkelijke voorstellen is er ten aanzien van
de medezeggenschapsbepalingen een aantal wijzigingen aangebracht. In
die voorstellen waren de overige medezeggenschapsbepalingen
(hoofdstuk V schets van een voorontwerp) gegroepeerd in twee artikelen.
Deze groepering is nu voor de duidelijkheid en herkenbaarheid opgesplitst
in een aantal artikelen waarin de specifieke rechten en verplichtingen
worden aangegeven, namelijk het rechtop beraadslaging, het informatie–
recht, het vergezelrecht en het recht op onderhoud. De bepaling in het
oorspronkelijke voorstel waarin geregeld wordt dat, indien het
medezeggenschapsorgaan een commissie heeft ingesteld aan welke hij
bevoegdheden heeft overgedragen terzake van de aangelegenheden
betreffende de arbeids– en rusttijden, de in de wet neergelegde rechten
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aan die commissie toekomen, is vanwege de overbodigheid komen te
vervallen. Hetzelfde geldt ten aanzien van de bepaling waarin aan de
leden van een medezeggenschapsorgaan door de toezichthoudende
ambtenaren de nodige inlichtingen moeten worden verschaft in verband
met hun taak in het kader van de arbeids– en rusttijden van de werknemer.
De werkgever heeft in de artikelen 4:1 en 4:2 reeds de verplichting
opgelegd gekregen omtrent de beleidsvoering aangaande en mededeling
van de arbeids– en rusttijden. Dat betekent dat de informatie over de
feitelijke arbeids– en rusttijden in een onderneming al voorhanden is.
Bovendien voorzien de medezeggenschapsregelingen in de mogelijkheid
tot het verkrijgen van informatie terzake. De inlichtingen die de betrok–
kenen van de toezichthoudende ambtenaren zouden kunnen vragen,
kunnen alleen maar betrekking hebben op de wettelijke regeling van de
arbeids– en rusttijden. Maar die informatie kan iedereen krijgen, het is niet
nodig om daarvoor een specifiek recht in de Arbeidstijdenwet op te
nemen. Evenzeer is de mogelijkheid vervallen om een verzoek tot
instelling van een onderzoek door de toezichthoudende ambtenaren in te
dienen. ledereen kan bij de toezichthoudende ambtenaren terecht met een
verzoek de situatie op de werkplek te onderzoeken. Indien daartoe
aanleiding is, zal daaraan gehoor worden gegeven.

In de oorspronkelijke voorstellen was nog een rol toebedacht aan de
Arboraad als adviescollege; de Arboraad is inmiddels opgeheven. De
adviserende taken zijn inmiddels overgenomen door de SER.

Overigens zij nog vermeld, dat de SËR kan instemmen met de
voorstellen ten aanzien van de overige medezeggenschapsaspecten, met
een verwijzing naar de Arbeidsomstandighedenwet, waarin soortgelijke
bepalingen voorkomen.

Uit het artikel over de beraadslaging blijkt de rangorde aangaande de
medezeggenschapsaspecten. Als het medezeggenschapsorgaan
ontbreekt, moet de werkgever ten minste 2 maal per jaar met de vertegen–
woordiging van de werknemers (zie de toelichting op artikel 1:7, onder d)
bijeen komen. In deze vergadering wordt het door de werkgever te voeren
beleid aan de orde gesteld, alsmede elk door hem voorgenomen besluiten
tot vaststelling, wijziging of intrekking van een arbeids– en rusttijden–
regeling. Als de vertegenwoordiging van werknemers ontbreekt geldt de
«beraadslagingsverplichting» ten aanzien van de belanghebbende
werknemers. Deze verplichting tot beraadslaging is te vergelijken met het
bepaalde in artikel 35b van de Wet op de ondernemingsraden. Het doel is,
daar waar geen medezeggenschapsorgaan bestaat, toch tot een minimale
vorm van informatie-uitwisseling en overleg te komen tussen werkgever
en werknemers. Waar echter het medezeggenschapsorgaan een geïnstitu–
tionaliseerde grondslag in ons rechtsbestel heeft, waardoor een zekere
continuïteit gewaarborgd is, is dat voor de hier resterende «beraadsla–
ging» niet het geval. Dat is ook de reden waarom de in het wetsvoorstel
gedane gelijkstelling met een collectieve regeling zich beperkt tot het
medezeggenschapsorgaan en niet ook de vertegenwoordiging van
werknemers of de belanghebbende werknemers omvat.

Artikel 6:2

Een dergelijke bepaling kent noch de Arbeidswet 1919, noch de
Stuwadoorswet. De aan de werkgever gerichte verplichtingen in dit artikel
komen overeen met hetgeen in de artikelen 37, zevende lid, en 41,
zevende lid, van de Arbeidsomstandighedenwet is bepaald. Dit artikel
regelt de informatieverstrekking van de werkgever aan de werknemers–
(vertegenwoordigers) omtrent zijn verzoeken om ontheffing, zoals ten
aanzien van het verbod van kinderarbeid of in het kader van de voorge–
stelde algemene maatregelen van bestuur. Eén en ander valt niet onder de
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reikwijdte van de Algemene wet bestuursrecht, omdat deze wet
betrekking heeft op besluiten van bestuursorganen.

Artikel 6:3

Ook een dergelijke bepaling komt niet in de Arbeidswet 1919 en de
Stuwadoorswet voor. Aan de voorgestelde bepaling ligt artikel 14, eerste
lid, onderdelen b en c, van de Arbeidsomstandighedenwet ten grondslag,
alleen de formulering is enigszins aangepast. Zo wordt in dit artikel niet
gesproken van «het bieden van de mogelijkheid aan de leden van de
ondernemingsraad» de betreffende ambtenaren te vergezellen, maar
dient de werkgever hen in de gelegenheid te stellen dit te doen.

Artikel 7:1

Artikel 3:41 (afdeling 3.6) van de Algemene wet bestuursrecht stelt, dat
de bekendmaking van besluiten die tot een of meer belanghebbenden zijn
gericht, geschiedt door toezending aan hen, onder wie de aanvrager.
Afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht regelt de voorbe–
reiding van besluiten hieronder begrepen het horen van belangheb–
benden alvorens een besluit te nemen. Evenals in de Arbeidsomstandig–
hedenwet wordt in het wetsvoorstel ter zake van het nemen van besluiten
door de toezichthoudende ambtenaren aan het medezeggenschapsorgaan
of de vertegenwoordiging van de werknemers prioriteit gegeven. Uit het
eerste lid volgt, dat de afdelingen 3.6 en 4.1.2 van de Algemene wet
bestuursrecht slechts van toepassing zijn op belanghebbende
werknemers indien een medezeggenschapsorgaan ontbreekt. In andere
gevallen neemt het medezeggenschapsorgaan de plaats in van de
belanghebbende werknemers. Een uitzondering geldt voor het geval het
een besluit betreft gericht op een nader aangeduide werknemer. In dat
geval wordt het besluit aan hem bekendgemaakt. Wanneer een
medezeggenschapsorgaan ontbreekt kan het bestuursorgaan volstaan
met het toezenden van het besluit aan de werkgever. Het besluit dient
alsdan door de werkgever te worden bekendgemaakt aan de belangheb–
bende werknemers. Op grond van artikel 3:40 van de Algemene wet
bestuursrecht («een besluit treedt niet in werking voordat het is bekendge–
maakt») voor hen een besluit niet eerder in werking treedt dan nadat aan
de bekendmakingsplicht is voldaan.

Artikel 7:2

In dit artikel wordt geen bevoegdheid gegeven tot het verlenen van een
vrijstelling of ontheffing. Het artikel bevat nadere voorschriften ten
aanzien van de vrijstelling of ontheffing die op basis van artikel 3:3 of
krachtens de verschillende voorgestelde algemene maatregelen van
bestuur kunnen worden verleend. Overigens zij voor alle duidelijkheid
opgemerkt, dat het bij een vrijstelling gaat om een algemeen verbindend
voorschrift, dat geldt voor een categorie van gevallen bijvoorbeeld een
bepaalde bedrijfstak, terwijl een ontheffing betrekking heeft op een
individueel geval. Bij dit artikel is rekening gehouden met hetgeen in de
aanwijzingen 125 tot en met 130 van de Aanwijzingen voor de regelgeving
is gesteld. Voorts dient opgemerkt te worden dat een dergelijke bepaling
noodzakelijk is, omdat dit in het kader van de Algemene wet bestuursrecht
niet geregeld is. Tot slot kan worden geconstateerd dat bijvoorbeeld de
Arbeidsomstandighedenwet (artikel 41) en de Wet vaartijden en
bemanningssterkte binnenvaart (artikel 6) een dergelijke regeling bevatten
(zie ook artikel 9p van de Arbeidswet 1919).
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Artikel8:1, eerste lid

In de oorspronkelijke voorstellen was de regeling van de organisatie en
dergelijke van de Arbeidsinspectie nog opgenomen. Overigens is bij
artikel 37 van de schets van een voorontwerp al de kanttekening geplaatst
dat de regeling en de plaats van de organisatie van de Arbeidsinspectie
nog bestudeerd zou worden. De regeling van de Arbeidsinspectie in het
wetsvoorstel zou louter en alleen op historische motieven gebaseerd
kunnen worden. Besloten is om de regeling van de Arbeidsinspectie
(vooralsnog) overte hevelen naar de Arbeidsomstandighedenwet (zie
artikel 10.11).

Er is echter nog een wezenlijk verschil ten aanzien van het tot nu
geregelde organisatie en dergelijke ten aanzien van het toezicht. Bij alle
relevante regelgeving wordt thans volstaan met een verwijzing naar «de
ambtenaren als bedoeld in artikel 77 van de Arbeidswet 1919». Uit het
artikellid blijkt dat een vergelijkbare verwijzing naar het nieuwe artikel 32,
tweede lid, van de Arbeidsomstandighedenwet (zie artikel 12:11),
achterwege is gelaten.

Deze zogenaamde veralgemenisering van de aan te wijzen toezichthou–
dende ambtenaren heeft onder andere te maken met de integratie binnen
het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de werkzaam–
heden van de Arbeidsinspectie, de Dienst Collectieve Arbeidsvoor–
waarden, de Dienst Inspectie Arbeidsverhoudingen en de Loontechnische
Dienst, tot één buitendienst: I-SZW, Dienst voor Inspectie en Informatie
van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hierover is in
de toelichting op de begroting voor 1994 reeds het één en ander uiteen
gezet. Een dergelijke algemeen geformuleerde bepaling heeft als voordeel
dat iedere wijziging in organisatie, structuur of benaming binnen de
ambtelijke organisatie van dit ministerie geen aanleiding meer geeft tot
formele wetswijzigingen. Om die reden komt ook de aanduiding districts–
hoofd van de Arbeidsinspectie, die voorkomt in bijvoorbeeld de
Arbeidswet 1919, in het wetsvoorstel niet meer terug (zie de artikelen 3:3
en 8:8).

Deze veralgemenisering is tevens doorgevoerd in een aantal andere
wetten, zoals de Phosphorluciferwet 1901, de Wet op de gevaarli jke
werktuigen en de Wet vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart (zie
deartikelen 12:2, 12:7 en 12:15).

Artikel 8:1, tweede lid

Als gevolg van de onderwerpsgewijze benadering van de regeling van
de arbeids– en rusttijden zullen de verschülende inspecties die thans
belast zijn met het toezicht op de arbeids– en rusttijdenregelingen van de
diverse wetgeving aangewezen worden op grond van dit artikellid.
Aangewezen zullen onder meer worden ambtenaren van de Luchtvaart–
inspectie, de Rijksverkeersinspectie, de Scheepvaartinspectie en het
Staatstoezicht op de Mijnen.

Artikel 8:T, derde lid

Dit artikellid is in overeenstemming met hetgeen in artikel 2:10 ten
aanzien van de verdeling van verantwoordelijkheden tussen de Minister
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister van Verkeer en
Waterstaat uiteen is gezet.

Artikel 8:2

Dat de toezichthoudende ambtenaren bij de uitoefening van hun taak
een legitimatiebewijs moeten hebben, is geen nieuwe verplichting. Zo
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bevat bijvoorbeeld artikel 3 van het Organisatiebesluit Arbeidsinspectie
een dergelijke verplichting.

Het artikel is overeenkomstig aanwijzing 134 van de Aanwijzingen voor
de regelgeving. De bepaling is ontleend aan bepalingen van de Afdeling
Toezicht uit het voorontwerp derde tranche Algemene wet bestuursrecht.
Indien de tekst van deze bepalingen uit het genoemde voorontwerp
tijdens de verdere behandeling van dit wetsvoorstel wordt gewijzigd,
worden deze wijzigingen ook hier aangebracht.

De uitgifte van het legitimatiebewijs gebeurt door het bestuursorgaan
onder verantwoordelijkheid waarvan de toezichthoudende ambtenaar
werkzaam is. Bij de inwerkingtreding van de Afdeling Toezicht van de
Algemene wet bestuursrecht wordt voorzien in een regeling van de
Minister van Justitie waarbij het model van het legitimatiebewijs wordt
vastgesteld. Tot dat tijdstip kunnen de legitimatiebewijzen door de
betrokken bestuursorganen via eigen regelingen vastgesteld worden.

Artikel 8:3, eerste lid

De aan de toezichthoudende ambtenaren toekomende bevoegdheid tot
het betreden van plaatsen is al een bestaande bevoegdheid, zij het dat in
de formulering en de omvang van deze bevoegdheid een grote verschei–
denheid valt te bespeuren. Volstaan kan worden met het geven van een
aantal voorbeelden. Artikel 85, eerste lid, van de Arbeidswet 1919 geeft
een bevoegdheid tot het betreden van alle plaatsen waar arbeid wordt
verricht of pleegt te worden verricht of ten aanzien waarvan redelijkerwijs
vermoed kan worden dat aldaar arbeid wordt verricht. Daarop worden wel
een aantal uitzonderingen gegeven, maar daaronder valt niet het betreden
van woningen. Artikel 73, eerste lid, onder a, van de Luchtvaartwet bevat
de bevoegdheid om voor het burgerlijk luchtverkeer aangewezen
luchtvaartterreinen en de zich daarop bevindende luchtvaartuigen,
gebouwen of inrichtingen alsmede fabrieken, werkplaatsen en aanhorig–
heden daarvan, naar redelijkerwijze vermoed kan worden, bestemd voor
de vervaardiging, het onderhoud of het herstel van luchtvaartuigen of
onderdelen daarvan, binnen te treden, teneinde na te gaan of de wettelijke
bepalingen terzake worden nageleefd. Ook hier bestaat de mogelijkheid
om woningen te betreden (zie artikel 73, derde lid, van de Luchtvaartwet).
Op grond van artikel 4 van de Wet arbeids– en rusttijden zeescheepvaart
bestaat de bevoegdheid het kantoor van de scheepsbeheerder of het schip
te betreden, voor zover zulks redelijkerwijs voor de vervulling van de
handhaving nodig is. Artikel 10, eerste lid, van de Rijtijdenwet 1936 opent
de mogelijkheid om te allen tijde alle plaatsen te betreden, voor zover dit
voor de vervulling van de taakstelling redelijkerwijs nodig is.

Hetthans voorgestelde artikel brengt in de betredingsbevoegdheid van
toezichthoudende ambtenaren uniformiteit. Door de formulering «voor
zover dit voor de vervulling van hun taak redelijkerwijs nodig is» wordt de
vereiste beperking aan deze bevoegdheid aangebracht. De gekozen
formulering komt overeen met hetgeen in aanwijzing 135, onder a,
onderdeel 1, van de Aanwijzingen voor de regelgeving wordt aangegeven.

De tweede volzin van het artikellid, dat zij zich zonodig toegang
verschaffen met behulp van de sterke arm komt eveneens voor in de hier
aan de orde zijnde wetgeving (zie bijvoorbeeld artikel 85, derde lid, van de
Arbeidswet 1919, en artikel 21, vierde lid, van de Stuwadoorswet).
Verwezen zij naar aanwijzing 135, onder a, onderdeel 2, van de Aanwij–
zingen voor de regelgeving.

Artikel 8:3, tweede lid

Dit artikellid komt in veel van de bestaande hierterzake doende
wetgeving niet voor. Verwezen zij naar aanwijzing 135, onder a, onderdeel
3, van de Aanwijzingen voor de regelgeving. Deze bevoegdheid is mede
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opgenomen terzake van de aan de werkgever opgelegde registratie–
verplichting. Zo kan het nodig zijn dat een toezichthoudende ambtenaar
zich laat vergezellen door bijvoorbeeld een computerdeskundige. Ook hier
wordt de begrenzing gevormd door de toevoeging «voor zover dit voor
het doel van het betreden redelijkerwijs nodig is».

Artikel 8:4, eerste lid

Alle hier terzake doende wetgeving kent een bepaling, waarin de
toezichthoudende ambtenaren bevoegd zijn inlichtingen te verlangen (zie
bijvoorbeeld de artikelen 79 en 79bis van de Arbeidswet 1919, 18, eerste
lid, van de Stuwadoorswet, 4, tweede lid, van de Wet arbeids– en
rusttijden zeescheepvaart, 5 van de Rijtijdenwet 1936 en 12 van de
Spoorwegwet). De formulering is afkomstig van aanwijzing 135, onder b,
van de Aanwijzingen voor de regelgeving. De toevoeging «voor zover dit
voor het doel van het betreden redelijkerwijs nodig is» vormt de
begrenzing tegen ongebreidelde inlichtingendrang van de zijde van de
toezichthoudende ambtenaren.

Artikel 8:4, tweede lid

Dit artikellid bevat een aanvulling op de in het eerste lid bedoelde
aanwijzing 135, onder b, van de Aanwijzingen voor de regelgeving. De
bevoegdheid om de inlichtingen binnen een door de toezichthoudende
ambtenaren gestelde termijn schriftelijk te overleggen komt thans voor in
artikel 33, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet.

Artikel 8:5, eerste lid

Deze bevoegdheid komt voor in bijvoorbeeld de artikelen 4, tweede lid,
van de Wet arbeids– en rusttijden zeescheepvaart («inzien van bescheiden
en het nemen van afschrift daarvan»), en 12 van de Spoorwegwet
(«opgaven betreffende de spoorwegdienst en van de daartoe betrekkelijke
plans, tekeningen, bestekken, voorwaarden van aanbesteding en
overeenkomsten, die dienst of het vervoer betreffende»). Noch de
Arbeidswet 1919, noch de Rijtijdenwet 1936, noch de Stuwadoorswet
kennen een dergelijke bevoegdheid. Maar het zal duidelijk zijn, dat een
dergelijke bevoegdheid niet gemist kan worden. De verplichting tot het
hebben van een deugdelijk registratiesysteem maakt het op zich al
noodzakelijk dat inzage in zakelijke gegevens en bescheiden gegeven
wordt. Voor bijvoorbeeld het wegvervoer worden in de betreffende
algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 4:3, registratie–
middelen voorgeschreven zoals bijvoorbeeld de tachograaf. Ook hiervoor
kan niet volstaan worden met alleen een inlichtingenverplichting.

Dit artikellid komt overeen met Aanwijzing 135, onder c, onderdeel 1,
van de Aanwijzingen voor de regelgeving. Ook hier geldt, evenals bij alle
andere bevoegdheden, dat de begrenzing van de bevoegdheid ligt in de
termen «voor zover dat voor de vervulling van hun taak redelijkerwijs
nodig is».

Onder «gegevens» vallen ook gegevens die in een geautomatiseerd
systeem zijn vastgelegd.

Artikel 8:5, tweede en derde lid

Deze beide artikelleden komen overeen met aanwijzing 135, onder c,
onderdelen 2 en 3, van de Aanwijzingen voor de regelgeving.

Artikel 8:6

De bevoegdheid in de voorgestelde bepaling heeft betrekking op de
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vervoerssector en is in het kader van die wetgeving niet nieuw. Zie
bijvoorbeeld artikel 9 van de Rijtijdenwet 1936. Het artikel is overeen–
komstig aanwijzing 135, onder e, onderdeel 4, van de Aanwijzingen voor
de regelgeving. Ook hier is de begrenzing van de bevoegdheid gegeven in
de toevoeging «voor zover dat voor de vervulling van hun taak redelij–
kerwijs nodig is».

Artikel 8:7, eerste lid

De verplichting tot het verlenen van medewerking aan de toezichthou–
dende ambtenaren is geen nieuwe bevoegdheid. Zie bijvoorbeeld de
artikelen 79, tweede lid, van de Arbeidswet 1919 en 18, tweede lid, van de
Stuwadoorswet. Overigens bevat artikel 33, tweede lid, van de Arbeids–
omstandighedenwet een vergelijkbare verplichting. De formulering van
het artikellid is overeenkomstig aanwijzing 135, onder f, onderdeel 1, van
de Aanwijzingen voor de regelgeving.

Artikel 8:7, tweede lid

Dit artikellid komt als zodanig niet in de hier terzake doende wetgeving
voor. In het kader van de op basis van artikel 2 van de Arbeidsomstandig–
hedenwet uitgevaardigde regelgeving zijn een aantal bepalingen
opgenomen ten aanzien van het zogenaamde verschoningsrecht. De
toepassing van de bevoegdheden die zijn toegekend aan de toezichthou–
dende ambtenaren met betrekking tot arbeid verricht door defensie–
personeel geschiedt met inachtneming van de voor het Ministerie van
Defensie geldende (inter)nationale voorschriften ter beveiliging van
gegevens, waarvan de geheimhouding door het belang van de staat of
van de bondgenoten wordt geboden (zie artikel 3 van het Arbeidsomstan–
dighedenbesluit Defensie). Een vergelijkbare bepaling geldt ten aanzien
van arbeid verricht door personeel in justitiële rijksinrichtingen (zie artikel
8 van het Arbeidsomstandighedenbesluit Justitiële Rijksinrichtingen). Ten
aanzien van arbeid verricht door of ten behoeve van de van
overheidswege opgerichte en in stand gehouden inlichtingen– en
veiligheidsdiensten geldt dat de toepassing van de bevoegdheden door
de toezichthoudende ambtenaren geschiedt met inachtneming van de aan
de hoofden van deze diensten opgedragen zorg voor geheimhouding van
de door hen verkregen gegevens en van de bronnen waaruit zij afkomstig
zijn en voor het naar behoren waarborgen van de veiligheid van de
personen van wier diensten bij het inwinnen van die gegevens gebruik
wordt gemaakt (zie artikel 8 van het Arbeidsomstandighedenbesluit
burgerlijke openbare dienst). Door het opnemen van deze algemene
verschoningsrecht-bepaling wordt overbodige detaillering vermeden. De
formulering is conform aanwijzing 135, onder f, onderdeel 2, van de
Aanwijzingen voor de regelgeving.

Artikel 8:8, eerste en tweede lid

In artikel 82bis van de Arbeidswet 1919 heeft het districtshoofd van de
Arbeidsinspectie of een andere daartoe aangewezen ambtenaar de
bevoegdheid te bevelen, dat door hem aangewezen werkzaamheden
moeten worden gestaakt of dat jeugdige personen of vrouwelijke
arbeiders niet mogen verblijven in door hem aangewezen ruimten, indien
naar zijn oordeel die werkzaamheden of dat verblijf ernstig gevaar
opleveren voor jeugdige personen of vrouwelijke arbeiders ten gevolge
van het in een bepaalde onderneming niet naleven van het bepaalde bij
artikel 9 of krachtens de artikelen 9o en 10 van de Arbeidswet 1919. Het
Arbeidsbesluit jeugdigen, waarin talloze verboden zijn opgenomen ten
aanzien van de soort arbeid dat jeugdige werknemers mogen verrichten
wordt overgeheveld naar de Arbeidsomstandighedenwet. Het Arbeids–
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besluit 1920 is inmiddels ingetrokken. Alsdan resteert alleen het verbod
van kinderarbeid, dat in hoofdstuk 3 van dit wetsvoorstel is geregeld.
Zodra er echter sprake is van ernstig gevaar hetzij door de werkzaam–
heden die de betrokkene zelf verricht, hetzij door werkzaamheden die door
anderen worden verricht of wanneer het verblijf in bepaalde plaatsen
ernstig gevaar oplevert, dan komt artikel 37 van de Arbeidsomstandig–
hedenwet in beeld. Dat betekent dat een regeling hiervan in het
wetsvoorstel achterwege blijft.

In artikel 82ter van de Arbeidswet 1919 is het volgende bepaald. In de
gevallen waarin het bepaalde in de hoofdstukken II (Jongerenstatuut,
waarin geregeld is het verbod van kinderarbeid en de arbeids– en
rusttijden van jeugdigen), IV (arbeids– en rusttijden van volwassenen), V
(administratieve bepalingen) en VI (aansprakelijkheid) in ernstige mate
wordt overtreden, is het districtshoofd van de Arbeidsinspectie bevoegd
te bevelen, dat werkzaamheden, die naar zijn oordeel in strijd met het
bepaalde bij of krachtens één van die hoofdstukken worden verricht,
gestaakt worden tot op een door hem te bepalen tijdstip. Dit tijdstip wordt
niet later gesteld dan dat, waarop hervatting van de werkzaamheden
wettelijk weer geoorioofd is.

Artikel 21, eerste lid van de Stuwadoorswet geeft de daartoe aange–
wezen ambtenaar de bevoegdheid om te bevelen, dat stuwadoorsarbeid
op zondag onverwijld geheel of gedeeltelijk wordt gestaakt, wanneer die
arbeid verricht wordt zonder vergunning of de daaraan verbonden
voorwaarden niet worden nageleefd (zie artikel 10 van de
Stuwadoorswet), dan wel wanneer blijkt dat stuwadoorsarbeid wordt
verricht in een onderneming die niet overeenkomstig de voorschriften is
ingeschreven (zie artikel 3 van de Stuwadoorswet).

In het oorspronkelijke voorstel was eveneens de mogelijkheid van het
kunnen geven van een bevel tot staken van het werk opgenomen. De SER
kan zich verenigen met het verlenen van een dergelijke bevoegdheid aan
toezichthoudende ambtenaren.

De in artikel 82ter van de Arbeidswet 1919 opgenomen regeling vormt
de basis voor hetgeen in het eerste en tweede lid van het artikel 8:8 wordt
voorgesteld. In het eerste lid van artikel 8:8 wordt de bevoegdheid
gegeven tot het staken van de werkzaamheden die louter en alleen
betrekking hebben op werkzaamheden die door een kind worden verricht,
waarbij in ernstige mate het verbod van kinderarbeid wordt overschreden.

Het bevel om het werk te staken kan schriftelijk of anderszins worden
gegeven. Het uitgangspunt is, dat door de Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid aangewezen ambtenaren het bevel tot staken van de
werkzaamheden uitvaardigen.

De bedoeling van het eerste artikellid is duidelijk. Het opent de
mogelijkheid om notoire overtreders van het verbod van kinderarb°'d of
de daarbij gegeven uitzonderingen hard aan te pakken.

Het tweede lid van het artikel lijkt nog het meest op hetgeen in artikel
82ter van de Arbeidswet 1919 is bepaald. Er is echter in vergelijking met
de bestaande regeling een beperking aangebracht. Het artikellid heefl
alleen nog betrekking op het in ernstige mate overtreden van de arbeids–
en rusttijdbepalingen. Daarnaast bevat het artikellid een uitbreiding; het
bevel kan zich ook richten tot zelfstandigen waarvoor een arbeids– en
rusttijdenregeling is uitgevaardigd. Deze uitbreiding hangt dus samen met
de uitbreiding van de toepasselijkheid van het wetsvoorstel tot zelfstan–
digen (zie artikel 2:7).

Voor de vraag of de wettelijke voorschriften ten aanzien van het verbod
van kinderarbeid of ten aanzien van de overige op basis van dit
wetsvoorstel gegeven wettelijke voorschriften «in ernstige mate» worden
overtreden, kan onder meer een rol spelen, dat de betrokkene reeds
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herhaaldelijk is gewaarschuwd, of dat er al eerder processen-verbaal
jegens de overtreder zijn opgemaakt.

Ten aanzien van de betekenis van de Algemene wet bestuursrecht voor
deze beide artikelleden kan het volgende medegedeeld worden. De
Afdeling 4.1.1 (de aanvraag van beschikkingen), 4.1.3 (beslistermijn) en
4.1.4 (motivering) van die wet zijn óf niet aan de orde óf het is niet
noodzakelijk deze uit te zonderen. Afdeiing 4.1.2 van de Algemene wet
bestuursrecht (voorbereiding) hoeft ook niet te worden uitgezonderd
omdat in artikel 4:11 van die wet expliciet staat, dat toepassing van de
hoorplicht achterwege kan blijven, indien de vereiste spoed zich
daartegen verzet.

Artikel 8:8, derde lid

Dit artikellid komt voor wat betreft de strekking overeen met hetgeen is
bepaald in de artikelen 82bis, tweede lid, en 82ter, eerste lid, van de
Arbeidswet 1919. De schrifteüjke bevestiging van een anderszins gegeven
bevel tot stillegging is ook neergelegd in artikel 37, tweede lid, van de
Arbeidsomstandighedenwet. De schriftelijke bevestiging dient gerichtte
zijn aan de werkgever of aan de andere persoon, bedoeld in artikel 3:1, of
aan de zelfstandig werkende als bedoeld in artikel 2:7 van het
wetsvoorstel. De terminologie van het artikellid is aangepast aan de
Algemene wet bestuursrecht.

Wel moet men erop bedacht zijn, dat daar waar het gaat om een
schriftelijke bevestiging van een bevel als bedoeld in het eerste en tweede
!id van dit artikel, het gaat om een appellabele beschikking. In dat opzicht
verschilt het artikellid niet van de thans geldende artikelen 82ter en
82sexies van de Arbeidswet 1919.

Artikel 8:8, vierde lid

Dit artikellid komt overeen met het bepaalde in artikel 82quater van de
Arbeidswet 1919 en artikel 37, zevende lid, van de Arbeidsomstandig–
hedenwet.

Artikel 8:8, vijfde lid

Dit artikellid komt overeen met het bepaalde in artikel 82bis, zesde lid,
van de Arbeidswet 1919 en artikel 37, zesde lid, van de Arbeidsomstandig–
hedenwet, zij het dat het element «het niet meer aanwezig zijn van ernstig
gevaar» ontbreekt.

Artikel 8:9, eerste lid

De in dit artikellid voorgestelde aansprakelijkheidsregeling is conform
het bepaalde in artikel 82quinquies van de Arbeidswet 1919 en artikel 37,
negende lid, van de Arbeidsomstandighedenwet. Artikel 21 van de
Stuwadoorswet bevat een vergelijkbare regeling.

Artikel 8:9, tweede lid

De strafbaarstelling van het niet-naleven van artikel 82quinquies is
geregeld in artikel 83, derde lid, van de Arbeidswet 1919. Artikel 87 van
die wet geeft tevens aan, dat het bij artikel 83, derde lid, strafbaar gestelde
feit een misdrijf is. De strafbaarstelling van het niet-naleven van hetgeen
in artikel 21 van de Stuwadoorswet is bepaald, is geregeld in artikel 20,
tweede lid, van die wet; dit strafbaar gestelde feit is gekwalificeerd als
overtreding (zie artikel 25 van de Stuwadoorswet).

Artikel 18 van ILO-Verdrag nr. 81 «betreffende de arbeidsinspectie in
industrie en handel» schrijft onder meer voor, dat bij de nationale

Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23 646, nr. 3 132



wetgeving doeltreffende straffen moeten worden voorgeschreven op
overtreding van wettelijke voorschriften, waarvan de naleving is onder–
worpen aan toezicht van overheidszijde. Het niet-naleven van een bevel
tot stillegging van werk in het kader van de Arbeidswet 1919 is gekwalifi–
ceerd als misdrijf, evenals trouwens gold ten aanzien van een dergelijk
bevel in de Veiligheidswet 1934. Het niet-naleven van een bevel tot
stillegging van werk is in het kader van de Arbeidsomstandighedenwet
echter gekwalificeerd als overtreding, waardoor een gelijkstelling
plaatsvindt met veel minder ernstige strafbare feiten, zoals het
niet-naleven van het schriftelijk vastleggen van de wijze van samen–
werking van meerdere werkgevers. Bij een dergelijke «degradatie» van
misdrijf naar overtreding van het niet-naleven van een bevel tot staken
van de arbeid is er geen sprake meer van een doeltreffende straf als
bedoeld in het genoemde artikel 18 van het ILO-Verdrag. Vandaar dat in
het artikellid voor een dergeiijke overtreding de kwalificatie als misdrijf
gehandhaafd is gebleven.

Op grond van artikel 2, derde lid, van de Wet op de economische
delicten zijn de economische delicten, bedoeld in artikel 1, onder 3°, van
die wet misdrijven of overtredingen, al naar gelang zij in de betreffende
voorschriften als zodanig zijn gekwalificeerd (zie artikel 11:3, eerste lid).
Vandaar dat het tweede lid van dit artikel de overtreding van het eerste lid
als misdrijf kwalificeert.

Artikel 8:10

De algemene geheimhoudingsplicht is neergelegd in artikel 2:5 van de
Algemene wet bestuursrecht, die overigens materieel niet of nauwelijks
verschilt van de bijvoorbeeld voorheen in artikel 86, tweede lid, van de
Arbeidswet 1919 voorkomende geheimhoudingsverplichting. Een ieder
namelijk die betrokken is bij de uitvoering van de taak van een bestuurs–
orgaan en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het
vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor
wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake
van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot
geheimhouding van die gegevens. Deze geheimhoudingsverplichting
brengt in ieder geval met zich, dat zij verplicht zijn tot geheimhouding van
de zogenaamde zaken– en bedrijfsgeheimen. Welke betekenis moet aan
deze begrippen worden gegeven en wat betekent dit voor de reikwijdte
van de algemene geheimhoudingsverplichting? Bij zakengeheimen gaat
het om geheimen die de financieel-economische positie van de onder–
neming betreffen en om commerciële geheimen, onder meer betrekking
hebbend op zakenrelaties, offertes en prijscalculaties. Bij bedrijfs–
geheimen kan worden gedacht aan technische vindingen, waarvan de
onderneming door eigen onderzoek kennis heeft gekregen. Daarmee
wordt dus een enge begrenzing gegeven aan de geheimhoudings–
verplichting. Het enkel openbaren van het gebruik van een de gezondheid
bedreigende stof betekent niet zonder meer inbreuk op die
geheimhoudingsverplichting. Hiervan is eerst sprake indien door de
bekendmaking een technische vinding zou worden openbaar gemaakt. Dit
betekent, dat de aanduiding van een stof, die niet verder gaat dan nodig is
om het gevaar voor de gezondheid te signaleren, niet spoedig het
specifieke van een bedrijfsgeheim naar buiten zal brengen. Deze
algemene geheimhoudingsverplichting geldt niet voor zover enig wettelijk
voorschrift tot mededeling verplicht of uit de taak, die wordt uitgeoefend
de noodzaaktot mededeling voortvloeit.

Bovendien bepaalt artikel 2:5 van de Algemene wet bestuursrecht, dat
deze algemene geheimhoudingsverplichting ook van toepassing is op
instellingen en daartoe behorende of daarvoor werkzame personen die
door een bestuursorgaan worden betrokken bij de uitvoering van zijn taak,
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en op instellingen en daartoe behorende of daarvoor werkzame personen
die een bij of krachtens de wet toegekende taak uitoefenen.

Naast deze algemene geheimhoudingsverplichting van artikel 2:5 van
de Algemene wet bestuursrecht legt het onderhavige artikel 8:10 de
toezichthoudende ambtenaren een bijzondere geheimhoudingsplicht op.
De toezichthoudende ambtenaren zijn namelijk verplicht de namen van
personen door wie een klacht is ingediend of door wie aangifte is gedaan
van overtreding van de Arbeidstijdenwet of een daarop gebaseerde
regeling geheim te houden. Deze geheimhoudingsverplichting beoogt een
adequate bescherming van de bron. De werknemers moeten klachten
over arbeidsomstandigheden, in casu de arbeids– en rusttijden,
onbelemmerd aan de toezichthoudende organen kunnen overleggen. Het
vereiste dat toestemming nodig is voor het openbaar maken van de
namen van degenen die een klacht hebben ingediend of aangifte van een
overtreding hebben gedaan, zoals het genoemde artikellid eveneens
voorschrijft, staat hiervoor borg.

Deze in dit artikel voorgestelde geheimhoudingsverplichting is gelijk
aan die in artikel 86, eerste lid, van de Arbeidswet 1919, artikel 24, eerste
lid, van de Stuwadoorswet en artikel 34, eerste lid, van de Arbeids–
omstandighedenwet. De vervoers– en mijnwetgeving kent een dergelijke
geheimhoudingsverplichting echter niet.

Artikel 11:1

In artikel 2:8 is de extra-territoriale werking geregeld van hetgeen bij of
krachtens de wet is bepaald. Het valt echter te betwijfelen of deze
bepaling voldoende basis biedt voor de strafrechtelijke afdoening van in
het buitenland begane overtredingen. In beginse! heeft de Nederlandse
strafwetgeving slechts territoriale werking. In afwijking daarvan bepaalt
artikel 3 van het Wetboek van Strafrecht: «De Nederlandse strafwet is
toepasselijk op ieder die zich buiten Nederland aan boord van een
Nederlands vaartuig of luchtvaartuig aan enig strafbaar feit schuldig
maakt». Artikel 91 van het Wetboek van Strafrecht houdt in, dat ook artikel
3 van toepassing is op feiten waarop bij andere wetten dan het Wetboek
van Strafrecht straf is gesteld. Daarnaast bepaalt artikel 2 van de Wet
installaties Noordzee, dat de Nederlandse strafwettoepasselijk is op een
ieder die zich op een installatie ter zee aan enig strafbaar feit schuldig
maakt. Op grond van het eerste artikel van die wet wordt onder instal–
laties ter zee verstaan: installaties opgericht buiten de territoriale wateren
op de bodem van het deel van de Noordzee waarvan de grenzen
samenvallen met die van het aan Nederland toekomende gedeelte van het
continentale plat.

Aangezien de Arbeidstijdenwet - via de Wet op de economische
delicten een aantal strafrechtelijk gesanctioneerde bepalingen kent,
betekent het vorenstaande, dat deze strafbepalingen van toepassing zijn
op Nederlandse vaartuigen en luchtvaartuigen en op installaties ter zee.

In artikel 2:8 wordt echter ook de extra-territoriale werking geregeld
voor bemanningsleden van motorrijtuigen. Op grond van hetgeen
hiervoor reeds is opgemerkt omtrent de twijfels of deze bepaling
voldoende basis geeft voor de strafrechtelijke handhaving van in het
buitenland gemaakte overtredingen, is het daarom gewenst om de
toepasselijkheid van de Nederlandse strafwet voor bemanningsleden van
motorrijtuigen uitdrukkelijkte regelen. Daartoe dient het voorgestelde
artikel. Overigens zij er op gewezen, dat de hier geventileerde gedach–
tengang niet nieuw is, want ook de Rijtijdenwet 1936 bevat een dergelijk
voorschrift (artikel 11) naast een bepaling omtrent de extra-territoriale
werking (artikel 1a).
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Artikel 11:2

In artikel 74, derde lid, van de Arbeidswet 1919 is een met dit artikel
vergelijkbare aansprakelijkheidsregeling neergelegd. Bij deze destijds in
1930 tot stand gekomen redactie van het genoemde artikellid werd door
de toenmalige bewindsman een voorbeeld gegeven, dat aangepast aan
de nieuwe redactie als volgt luidt: een monteur van een in het buitenland
gevestigde machinefabriek, monteert in ons land bij een werkgever een
machine. In een dergelijk geval zal bij de niet-naleving van de gegeven
arbeids– en rusttijdenvoorschriften de in het buitenland gevestigde
werkgever aansprakelijk zijn. Vervolging van deze buitenlandse werkgever
zal veelal om praktische redenen achterwege moeten blijven. De
aansprakelijkheid van die buitenlandse werkgever wordt niet opgeheven,
maar de voorgestelde aansprakelijkheidsregeling geeft een bijzondere
voorziening. De Nederlandse werkgever waarvoor die betrokken
werknemer werkzaamheden verricht, terwijl hij wel in dienst is van een
buitenlandse werkgever, is (mede) aansprakelijk voor de naleving van de
arbeids– en rusttijdenvoorschriften die voor die werknemer gelden.

Artikel 11:4

Het artikel komt overeen met artikel 83, tweede lid, van de Arbeidswet
1919. Alleen de terminologie is aangepast. Het betreft hier een
zogenaamde cumulatie-bepaling. Ondanks het feit, dat overtreding van de
strafrechtelijk gesanctioneerde normen als economisch delict wordt
aangemerkt, is de maximaal op te leggen boete relatief laag. Door deze
cumulatiebepaling kan het totaal van de boeten echter behoorlijk oplopen.
Zo wordt bijvoorbeeld de volgende situatie vermeden. Een werkgever met
bijvoorbeeld één werknemer kan bij het ontbreken van een dergelijke
cumulatiebepaling bij overtreding van de strafrechtelijk gesanctioneerde
normen een even hoge boete krijgen als een werkgever waarvan
bijvoorbeeld tien werknemers de strafrechtelijk gesanctioneerde normen
overtreden. Bovendien kan via deze cumulatiebepaling vermeden worden,
dat het overtreden van de strafrechtelijk gesanctioneerde normen
bijvoorbeeld meerdere malen achtereen als één overtreding wordt
aangemerkt.

Artikel 11:5

Dit artikel komt, behoudens tekstuele aanpassingen, overeen met artikel
12a van de Rijtijdenwet. Het voorziet in de mogelijkheid om dagvaar–
dingen, bestemd voor buitenlandse ondernemingen, uitte reiken aan de
bestuurder van het betrokken voertuig. In het kader van proefnemingen
met het aanbieden van transacties aan buitenlandse verdachten -
doorgaans via de aanwezige bestuurder aan zijn afwezige werkgever - is
de behoefte aan een dergelijke regeling gebleken. Het gaat hierbij om een
praktisch goed hanteerbare aanvulling op de algemene regeling ter zake
in de artikelen 529, 530 en 588 van het Wetboek van Strafvordering.

Artikel 12:2

Dit nieuwe artikel 5 van de Phosphorluciferwet 1901 vloeit voort uit
hetgeen in de toelichting op artikel 8:1 is gesteld.

Op grond van dit nieuwe artikel 5 van de Phosphorluciferwet 1901
zullen worden aangewezen de ambtenaren van de Arbeidsinspectie als
bedoeld in artikel 32, tweede lid, van de Arbeidsomstandighedenwet.

Artikel 12:5

De regeling van de arbeid op zondag van schepelingen in artikel 418

Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23 646, nr. 3 135



van het Wetboek van Koophandel kan vervallen, daar de zondagsarbeid
geregeld wordt in het thans voorliggende wetsvoorstel en de daarop te
baseren uitvoeringsregels.

Artikel 12:6

Voor alle duidelijkheid wordt opgemerkt, dat met de in het voorgestelde
artikel gebezigde terminologie «voor zover het de aldaar bedoelde
ambtenaren betreft» bedoeld worden de ambtenaren van de Arbeidsin–
spectie. Zie de toelichting op de artikelen 8:1 en 12:11.

Artikel 12:8

De wijzigingen die op grond van dit artikel tot stand komen in artikel 8A
van de Luchtvaartwet, vinden hun oorsprong in de onderwerpsgewijze
benadering van dit wetsvoorstel. De in het eerste en tweede lid van artikel
8A genoemde werk– en rusttijden zullen in de toekomst tot stand komen
op basis van artikel 2:10. De in het derde lid van artikel 8A genoemde
overlegverplichting met de verenigingen, die de leden van het stuurhut–
personeel vertegenwoordigen, alsmede met de betrokken luchtvaartmaat–
schappijen, zal vervangen worden door een vergelijkbare verplichting in
de op grond van artikel 2:10 uit te vaardigen algemene maatregel van
bestuur.

De voorgestelde wijzigingen van artikel 8B van de Luchtvaartwet
hangen samen enerzijds met het overhevelen van de arbeids– en
rusttijdenregeling naar dit wetsvoorstel en anderzijds met het vervallen
van het (oude) derde lid van artikel 8A van die wet.

Artikel 12:11

In onderdeel B wordt voorgesteld artikel 7, derde lid, van de Arbeids–
omstandighedenwet aan te passen. De eerste volzin van het derde lid van
genoemd artikel bevat thans een zorgverplichting van de werkgever om
de jeugdige werknemer een afschrift te geven van onder meer
voorschriften gesteld bij of krachtens de Arbeidswet 1919 met betrekking
tot jeugdige personen. De tweede volzin van het genoemde artikellid
bevat eveneens een verwijzing naar de Arbeidswet 1919 voor wat betreft
de regeling van de arbeids– en rusttijden in arbeids– en rusttijden–
verordeningen van het Landbouw– en Bosschap. De voorgestelde
wijziging van artikel 7, derde lid, van de Arbeidsomstandighedenwet
bevat een zorgverplichting van de werkgever, waardoor wordt bewerk–
stelligd dat jeugdige werknemers een afschrift ontvangen van alle voor
hen relevante regelingen van de arbeids– en rusttijden en van de
voorschriften welke op grond van de Arbeidsomstandighedenwet voor
jeugdigen zijn gesteld.

In onderdeel D wordt voorgesteld om de regeling van de Arbeidsin–
spectie vooralsnog over te hevelen naar artikel 32 van de Arbeids–
omstandighedenwet, zulks in afwachting van de integratie van de diverse
onder het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ressorterende
diensten (de onderdelen A en C hangen hiermee samen). Zie voorts de
toelichting op artikel 8:1, eerste lid.

Artikel 12:13 en 12:14

De taken van de medezeggenschapsraden in het onderwijs zijn geregeld
in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de
Wet medezeggenschap onderwijs 1992. Hetthans voorliggende
wetsvoorstel voegt daaraan een taak toe. De beide genoemde wetten
kennen een zogenaamd gesloten systeem, waar niet door andere wetten
aanvullingen op gemaakt kunnen worden. Te dien einde worden de
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medezeggenschapselementen die samenhangen met het wetsvoorstel
opgenomen in de voor het onderwijs geldende specifieke
medezeggenschapsregelingen.

Artikelen 12:15

De meeste wijzigingen die in artikel 12:15 worden voorgesteld, hangen
samen met het feit, dat de arbeids– en rusttijdenregelgeving van de Wet
vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart onder dit wetsvoorstel
wordt gebracht. Vanwege die arbeids– en rusttijden is de Minister van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid eerstverantwoordelijke voor de Wet
vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart. Nu de arbeids– en rusttijden
onder de toepasselijkheid van dit wetsvoorstel komen, kan de verantwoor–
delijkheid van deze minister voor deze wet vervallen. Daarmee blijft de
Wet vaartijden en bemanningssterkte binnen de verantwoordelijkheid van
uitsluitend de Minister van Verkeer en Waterstaat.

De overige wijzigingen die in artikel 12:15 worden voorgesteld, hangen
samen met het intrekken van de Arbeidswet 1919 en de Stuwadoorswet.

Artikel 12:17

Het uitgangspunt van het voorliggende wetsvoorstel, namelijk de
onderwerpsgewijze benadering, leidt ertoe dat de Arbeidstijdenwet in
beginsel van toepassing is op het vliegend, varend en rijdend personee!
(zie toelichting op artikel 2:10). Wel wordt in artikel 2:10 de mogelijkheid
geopend om voor de vervoerssector bij algemene maatregel van bestuur
afwijkende, in de plaats komende of aanvullende regels te stellen ten
aanzien van het bepaalde in de hoofdstukken 3 tot en met 6, met
uitzondering van de paragrafen 5.3 en 5.4 van het wetsvoorstel. In het
kader van het vervoer bestaan al diverse uitvoeringsregelingen die op
verschillende wetten zijn gebaseerd. Deze regelgeving zal (voor een deel)
moeten worden aangepast aan het thans voorliggende wetsvoorstel. De
omzetting van deze regelgeving zal echter enige tijd vergen. Daarvoor is
een overgangstermijn gesteld in artikel 12:17 van 3 jaren na hettijdstip
van publikatie in het Staatsblad. Deze overgangstermijn maakt het
noodzakelijk om een overgangsrecht te creëren. Dit overgangsrecht heeft
alles te maken met de werkingssfeer van de Arbeidswet 1919. Zoals in de
toelichting op artikel 1:1, eerste en tweede lid, reeds is opgemerkt, wordt
de werkingssfeer van de Arbeidswet 1919 op grond van artikel 1, eerste
lid, aanhef, van die wet beheerst door het begrip «arbeid», zijnde alle
werkzaamheden in een onderneming. In het eerste lid van artikel 1, onder
a tot en met e en g, van de Arbeidswet 1919 wordt vervolgens aange–
geven welke werkzaamheden van de werkingssfeer van de wet worden
uitgezonderd. Niet één van deze uitzonderingen op de werkingssfeer van
de Arbeidswet 1919 heeft betrekking op het vervoer. Dat betekent
derhalve, dat de Arbeidswet 1919 (in beginsel) op het vervoer van
toepassing is. Alleen in artikel 89 van de Arbeidswet 1919 wordt de
toepasselijkheid van de hoofdstukken IV en V (resp. de arbeids– en
rusttijden voor arbeiders van 18 jaar of ouder en de administratieve
bepalingen) op arbeid in dienst van spoor– en tramwegondernemingen
beperkt.

Het vorenstaande brengt met zich, dat het in Hoofdstuk II van de
Arbeidswet 1919 neergelegde verbod van kinderarbeid onverkort geldt
voor de vervoerssector. Hetzelfde geldt ten aanzien van de in dat
hoofdstuk neergelegde regeling ten aanzien van de arbeids– en rusttijden
voor jeugdige personen. Wel moet daarbij aangetekend worden, dat in
artikel 9e, eerste lid, van de Arbeidswet 1919 uitdrukkelijk wordt bepaald,
dat hoofdstuk IV van die wet, waarin de arbeids– en rusttijden voor
volwassen arbeiders worden geregeld, niet van toepassing is op jeugdige
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personen, met uitzondering van het in dat hoofdstuk voorkomende artikel
aangaande de gelijkstelling met de zondag. Het tweede lid van artikel 9e
van de Arbeidswet 1919 bepaalt vervolgens, dat de specifieke bepalingen
ten aanzien van de arbeids– en rusttijden voor jeugdige personen (de
artikelen 9f tot en met 9n) niet gelden ten aanzien van arbeid die wordt
verricht door (jeugdige) opvarenden in de binnenvaart en de zeevisserij of
schepelingen als bedoeld in de Wet arbeids– en rusttijden zeescheepvaart.
Hoofdstuk III van de Arbeidswet 1919, waarin bijzondere voorschriften tot
het tegengaan van gevaar voor de gezondheid, de zedelijkheid of het
leven van vrouwen zijn neergelegd geldt eveneens onverkort voor de
vervoerssector. Ook Hoofdstuk IV van de Arbeidswet 1919 waarin, het is
nogmaals gezegd, de arbeids– en rusttijden voor de volwassen arbeiders
is geregeld, is in beginsel van toepassing op de vervoerssector. Hier wordt
met opzet gesproken van het in beginsel van toepassing zijn van de
arbeids– en rusttijdenbepalingen. Ten aanzien van de vervoerssector kan
worden gesteld, dat daar in het kader van de Arbeidswet 1919 arbeid
wordt verricht waarop het Werktijdenbesluit restgroepen van toepassing
is. In artikel 2 van het Werktijdenbesluit restgroepen is bepaald, dat de
toepasselijkheid van dat besluit niet geldt ten aanzien van personen, van
wie de arbeids– en rusttijden zijn geregeld in hoofdstuk IV van het
Rijtijdenbesluit. In artikel 25 van het Werktijdenbesluit restgroepen wordt
vervolgens uitdrukkelijk bepaald, dat dat werktijdenbesluit niet van
toepassing is op arbeid van:

- opvarend personeel in de binnenvaart;
- zeelieden;
- vliegend personeel van luchtvaartmaatschappijen, en
- slaapwagenconducteurs op internationale treinen.
Een baggerschip dat naar de plaats van bestemming vaart, valt onder

de betreffende regeling van zee– of binnenschepen. Als het baggerschip
ter plekke is aangekomen, en de baggeractiviteiten op die werkplek start,
dan is vanaf dat moment de Arbeidswet 1919 onverkort van toepassing op
die activiteiten. Niet altijd is het noodzakelijk om voor vervoersactiviteiten
een afzonderlijke regeling aangaande arbeids– en rusttijden uitte
vaardigen. Een markant voorbeeld hiervan is de bedrijfstak van de
koeriersdiensten. Voor zover door deze diensten vliegtuigen of vracht–
wagens met een laadvermogen van 500 kilo of meer worden ingezet,
gelden er specifieke regels ten aanzien van de arbeids– en rusttijden. Voor
zover het echter de lichte bestelwagens en personenauto's betreft, geldt
de Arbeidswet 1919 onverkort.

Het feit, dat ten aanzien van het vervoer de Arbeidswet 1919 slechts op
een enkel onderdeel een speciale positie inneemt en er gekozen is voor
een overgangstermijn van 3 jaren, brengt met zich, dat gedurende deze
periode de Arbeidswet 1919 zal moeten blijven gelden ten aanzien van de
vervoerssector. Immers, intrekking van de Arbeidswet 1919 betekent, dat
er ten aanzien van kinderen, jongeren en vrouwen in het vervoer en ten
aanzien van andere algemene voorschriften een witte vlek ontstaat,
hetgeen niet alleen uit oogpunt van de beschermingsdoelstelling van die
voorschriften ongewenst is, maar zich tevens niet verhoudt met de
internationaal geldende verplichtingen terzake.

Artikelen 12:18

Van de werkingssfeer van de Arbeidswet 1919 zijn ingevolge artikel 1,
eerste lid, onder b en g uitdrukkelijk uitgezonderd:

- werkzaamheden in de ondergrondse werken van mijnen, benevens in
de daarbij bovengronds gelegen werken en inrichtingen bij algemene
maatregel van bestuur aangewezen, en

- werkzaamheden verricht door personen als bedoeld in artikel 26,
eerste lid, onder b, van de Mijnwet continentaal plat.

Dat betekent, dat hetgeen hiervoor is gesteld ten aanzien van de
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vervoerssector voor de mijnsector niet speelt, omdat de mijnsector in zijn
geheel is uitgezonderd van de toepasselijkheid van de Arbeidswet 1919.
Waar bij het vervoer tijdens de overgangsperiode sprake is van twee
wettelijke regimes, die tegelijkertijd van toepassing zijn, geldt dit ten
aanzien van de mijnsector niet. Daarbij komt, dat in de vervoerssector de
regelingen ook nog eens in meer of mindere mate interacteren met de
algemene regels ten aanzien van arbeids– en rusttijden (zie de toelichting
op artikel 5:13), terwijl dit bij werkzaamheden in de mijnen veel minder
het geval is. De betreffende mijnregelingen bevatten bijvoorbeeld dan ook
een «volledige» regeling, met onder andere voorschriften ten aanzien van
kinderen, jeugdigen en vrouwen. Deze «volledige» regelingen maken, dat
de noodzaak om de overgangsregeling aan een termijn te binden niet
aanwezig is, dit in tegenstelling tot de vervoerssector, waar geen
«volledige» regelingen, dus inclusief bijvoorbeeld voorschriften ten
aanzien van de kinderarbeid, gelden.

Artikel 12:20

De tariferingsmogelijkheid zoals in dit artikel wordt voorgesteld is voor
de aan de orde zijnde wetgeving geen nieuw verschijnsel (zie bijvoorbeeld
de artikelen 96 van de Arbeidswet 1919, 29 van de Stuwadoorswet en 31
van het Rijtijdenbesluit). De in het artikel gekozen formulering is gelijk–
luidend aan artikel 9 van de Wet vaartijden en bemanningssterkte
binnenvaart.

Het eerste lid regelt de tariferingsmogelijkheid voor de Minister van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid met uitzondering van de vervoers–
sector. Voor deze sector is de tariferingsmogelijkheid neergelegd in het
tweede lid. Dit is in overeenstemming met hetgeen in artikel 2:10 ten
aanzien van de verdeling van verantwoordelijkheden tussen de Minister
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister van Verkeer en
Waterstaat uiteen is gezet.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
B. de Vries
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BIJLAGE 1 Overzichten normering

In deze bijlage zijn achtereenvolgens overzichten opgenomen met
betrekking tot (1) de normstelling in dit wetsvoorstel, (2) de adviesaan–
vrage aan de SER, (3) de normstelling in de Arbeidswet 1919 en de
Stuwadoorswet, en (4) de normstelling in de EG-richtlijn «organisatie van
de arbeidstijd».

Ten aanzien van het schema dat de normen met betrekking tot de
Arbeidswet 1919 en de Stuwadoorswet bevat, moet worden opgemerkt
dat in dit schema niet alle uitzonderingen en detailleringen voorkomen,
die in de betreffende wetten en op grond daarvan uitgevaardigde
besluiten zijn opgenomen. Met andere woorden: schema 1.3 is een
schema op hoofdlijnen.

1.1 Normering standaard– en overlegregeling wetsvoorstel

normen werknemers van 18 jaar of ouder standaardregeling overlegregeling

rusttijden
* wekelijkse rust

* dagelijkse rust

* zondagsrust

hetzij min. 36 uur in elke periode van 7 x 24
uur, hetzij min. 60 uur in elke periode van 9 x
24 uur (1x per 5 weken terug te brengen tot
min. 32 uur)
min. 11 uur in elke periode van 24 uren (1x
per 2 weken terug te brengen tot min. 8 uur)
min. 4 vrije zondagen per 13 weken

hetzij min. 36 uur in elke penode van 7x 24 uur,
.hetzij min. 60 uur in elke periode van 9x 24 uur
(1x per 5 weken terug te brengen tot min. 32
uur)
min. 11 uur in elke penode van 24 uren (1x per
2 weken terugte brengen tot min. 8 uur)
min. 13 vrije zondagen per jaar

arbeidstijden (structureel)
* arbeidstijd per dienst
* arbeidstijd per week
* arbeidstijd per 4 weken
* arbeidstijd per 13 weken

max. 9 uur
max. 45 uur

max. 520 uur (gem. 40 uur per week)

max. 10 uur

max. 200 uur (gem. 50 uur per week)
max. 585 uur (gem. 45 uur per week)

aanvullende regels indien ersprake is van
nachtdiensten (arbeid tussen 00.00 en 06.00
uur)
* rust na een nachtdienst

* rust na een reeks nachtdiensten
* arbeidstijd per nachtdienst
* arbeidstijd per 13 weken
* aantal nachtdiensten

* aantal achtereenvolgende nachtdiensten

min. 14 uur

min. 48 uur
max. 8 uur

max. 10 diensten per 4 weken en 25 diensten
per 13 weken (max. 16 per 4 weken indien de
nachtdiensten voor of op 02.00 uur emdigen)
max. 5 diensten (max. 6 indien de nachtdien–
sten voor of op 02.00 uur eindigen)

min. 14 uur (1x per 2 weken terug te brengen
tot min. 8 uur)
min. 48 uur
max. 9 uur
max. 520 uur (gem. 40 uur per week)
max. 28 diensten per 13 weken (max. 52 per 13
weken indien de nachtdiensten voor of op
02.00 uur eindigen)
max. 7 diensten

overwerk (incidenteel)
* arbeidstijd per dienst
* arbeidstijd per week
* arbeidstijd per 13 weken

max. 11 uur
max. 54 uur
max. 585 uur (gem. 45 uur per week)

max. 12 uur
max. 60 uur
max. 624 uur (gem. 48 uur per week)

aanvullende regels bij overwerk indien er
sprake is van nachtdiensten
* arbeidstijd per nachtdienst
* arbeidstijd per 13 weken
* arbeidstijd per 26 weken

max. 10 uur
max. 520 uur (gem. 40 uur per week)

max. 11 uur
max. 585 uur (gem. 45 uur per week)
max. 1040 uur (gem. 40 uur per week)

pauze arbeidstijd > 5,5 uur: min. 30 min
arbeidstijd > 8 uur: min. 45 min
arbeidstijd > 10 uur: min. 60 min

arbeidstijd > 5,5 uur: min. 30 min
op te splitsen in 2x 15 min
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1.2 Normering adviesaanvrage SER

normen: werknemers van 18 jaar
of ouder

max. arbeidstijd
* per dag
* per week
* per 4 weken
* per kwartaal

min. rusttijd
* per dag

* per week

min. pauze

werkdagen per week

dagbegrenzing

CATEGORIE VAN ARBEID

fabrieken of werkplaatsen (WBF)

kantoren (WBK)

voorstellen adviesaanvrage

standaard– overleg–
regeling regeling

9 uur 9Vi uur
-
180 uur 190 uur
520 uur 552V2 uur

12 uur, detijd 11uur, detijd
tussen19.00 tussen 22.00
en 6.00 uur en 6.00 uur
inbegrepen inbegrepen
48 uur in elke 38 uur in elke
periode van 7 periode van 7
achtereenvol– achtereenvol–
gende dagen gende dagen

bij 5Vz-8 uur arbeid: 30 minuten
bij 8-10 uur arbeid: 45 minuten
bij 10-12 uur arbeid: 60 minuten
+ de mogelijkheid pauze over de
werkdag te verdelen

maandag t/m idem
zaterdag

6.00-19.00 uur 6.00-22.00 uur

1.3 Normering

standpunten werknemers

standaard–
regeling

9 uur
45uur
-
520 uur

accoord

accoord

accoord

accoord

accoord

Arbeidswet

WERKDUUR WERKTIJDBEGRENZING
maandag t/m
vrijdag

8Vi uur per 7.00-18.00 uur
dag en 48
uren perweek

SVi uur per
dag en 48 (10 uren onaf–
urenperweek gebroken rust)

zaterdag

7.00-13.00 uur

tot 13.00 uur

overleg–
regeling

lOuur
-
190 uur
552'/2 uur

11 uurtussen
twee diensten

accoord

standpunten werkgevers

standaard–
regeling

9V2 uur
-
190 uur
552V2 uur

9 uur tussen
twee diensten

-

overleg–
regeling

12 uur
-
200 uur
585 uur

-

huidige regelingen per sector

accoord

accoord

handhaven

accoord

6.00-19.00 uur
of 8.00-2 1.00
uur

accoord

6.00-24.00 uur

1919 en Stuwadoorswet

RUSTTUDEN
zgn. pauze–
regeling

op dagen
waarop meer
dan 5V4 uur
wordt
gewerkt, nè
ten hoogste
4'/2 uurarbeid
een onafge–
broken rusttijd
van ten
minste een V4
uur
telkens na ten
hoogste 5Vi
uur arbeid een
onafgebroken
rusttï jd van
tenminste een
'/2 uur

WEKELIJKSE
RUSTDAG

zondag

zondag

VRIJE HALVE
DAG

zaterdag nè
13.00 uur

zaterdag na
13.00 uur
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CATEGORIE VAN ARBEID WERKDUUR WERKTIJDBEGRENZING RUSTTIJDEN
maandag t/m zaterdag zgn. pauze–
vrijdag regeling

winkels (WBW) 9 uren per dag 6.00-19.00 uur op dagen
en 48 uren per waarop meer
week dan 6 uren

wordt
gewerkt,
telkens nè ten
hoogste 5Vi
uur arbeid een
onafgebroken
rusttijd van
ten minste
een Vi uur; 1'/z
uuronafge–
broken rusttijd
indien op een
dag de arbeid
vóór 13.00 uur
aanvangt en
na 18.00 uur
eindigt

koffiehuizen en hotels (WBKH) 10 uren per
dag, echter 2x (10 uren onafgebroken rust)
per week 1 1
uren, en 51
uren per week

toonkunstenaars 8Vi uur per telkens na ten
dag en 48 (11 uren onafgebroken rust) hoogste 3
uren per week uren arbeid

een onafge–
broken rusttijd
van tenminste
een kwartier
en nè ten
hoogste 5
uren arbeid
een onafge–
broken rust
van ten
minste 1 uur
(dit laatste
behalve op
dagen waarop
niet rneer dan
6 uren arbeid
wordt
verricht)

WEKELIJKSE
RUSTDAG

zondag

op dagen
waarop meer
dan 6 uren
wordt
gewerkt.
telkens nè ten
hoogste 5'/2
uurarbeid een
onafgebroken
rusttijd van
ten minste
een V4 uur; 2
uren onafge–
broken rusttijd
indien tussen
de uren van
aanvang en
einde van de
arbeidstijd
meer dan 12
uren zijn
gelegen
maandag

VRIJE HALVE
DAG

op één dag van
de week na
13.00 uurofop
maandag tot
13.00 uur

ten minste 36
uren onafgebro–
ken wekelijkse
rust waarin ten–
minste 17x in
een kalenderjaar
de zondag
geheel is
begrepen,
zodanig
verdeeld dat ten
minste 2 x in elk
tijdvak van 6
achtereenvol–
gende weken
een vrije zondag
wordt gegeven

-
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CATEGORIE VAN ARBEID

apotheken (WBA)

pakhuizen (WBP)

bioscopen (WBBi)

WERKDUUR WERKTIJDBEGRENZING
maandag t/m zaterdag
vrijdag

8'/2 uur per 8.00 uur-18.00 uur
dag en 48
uren per week

SVi uur per in een periode van 8 weken niet
dag en 48 meer dan 28 dagen gedurende
uren per week meer dan 2 uren arbeid tussen

22.00-6.00 uur en 10 uren onaf–
gebroken rust

81/2 uur per
dag, echter 1x (11 uren onafgebroken rust)
per week 10
uren (indien
de werkzaam–
heden uitslui–
tend of in
hoofdzaak
bestaan in het
bedienen van
filmappara–
tuur 2x per
week 11 uren).
en 48 uur per
week

RUSTTIJDEN
zgn. pauze–
regeling

op dagen
waarop meer
dan 6 uren
wordt gewerkt
tussen 8.00
uuren 18.00
uur, telkens nè
ten hoogste 5
uren arbeid
een onafge–
broken rusttijd
van tenminste
een % uur; IVi
uur onafge–
broken rusttijd
voor een
assistent,
indien op een
dag de arbeid
vóór 12.00 uur
aanvangt en
nè 19.00 uur
eindigt
op dagen
waarop meer
dan 5Vï uur
wordt
gewerkt, moet
de arbeidstijd
worden
onderbroken
door een onaf–
gebroken
rusttijd van
ten minste
een V4 uur.
op dagen
waarop meer
dan 5% uur
wordt
gewerkt, moet
de arbeidstijd
worden
onderbroken
door een onaf–
gebroken
rusttijd van
ten minste
een % uur; 1Vi
uuronafge–
broken rusttijd
indien tussen
begin en
einde vande
arbeidstijd
meerdan 12
uren zijn
gelegen

WEKELIJKSE
RUSTOAG

zondag

zondag

ten minste 36
uren onafge–
broken weke–
liikse rust
waarin ten
minste 13x in
een kalender–
jaar dezondag
geheel is
begrepen

VRIJE HALVE
DAG

op één dag van
de week vóór of
nè 13.00 uur

op één dag van
de week na
13.00 uurofop
maandag tot
12.30 uur

op één dag van
de week tot
13.00 uur,
tussen 13.00 en
18.00 uur of na
18.00 uur
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CATEGORIE VAN ARBEID

badinrichtingen en overdekte
zweminrichtingen (WBBZ)

openlucht zweminrichting (WBBZ)

verplegings– en verzorgingsin–
richtingen (WBBV)

WERKDUUR

81/2 uur per
dag, echter 2x
per week 1 1
uur, en 48 uur
per week

10 uren per
dag en 55
uren per week
van 15 mei
t/m 15 sep–
tember; 11
uren per dag
en 65 urer per
week, echter
gemiddeld
over een
periode van 4
weken 55 uren
perweek

9 uren per dag
en 48 uren per
week; 1x per 2
weken te ver–
lengen tot 11
uren perdag
en 63 uren per
week, mits
gemiddeld
over een
periode van 8
weken 48 uren
per week

WERKTIJDBEGRENZING
maandag t/m zaterdag
vrijdag

_
(11 uren onafgebroken rust, met
uitzondering van 1x per week, in
welk geval de onafgebroken rust
10 uren moet bedragen)

-
(11 uren onafgebroken rust, met
uitzondering van ten hoogste
12x in een periode van 4 achter–
eenvolgende weken gedurende
het tijdvak van 15 mei t/m 15
september, in welk geval de
onafgebroken rust 9 uren moet
bedragen

-
(10 uren onafgebroken rust, met
uitzondering van 3x per 14 ach–
tereenvolgende dagen, in welk
geval de rusttijd 9 uren moet
bedragen)

RUSTTIJDEN
zgn. pauze–
regelmg

op dagen
waarop meer
dan SVi uur
wordt
gewerkt, moet
de arbeidstijd
worden
onderbroken
door een onaf–
gebroken
rusttijd van
ten minste
een Vi uur; IVi
uur onafge–
broken rusttijd
indien tussen
begin en
einde van de
arbeidstijd
meerdan 12
uren zijn
gelegen
op dagen
waarop meer
dan 5'/2 uur
wordt
gewerkt, moet
de arbeidstijd
worden
onderbroken
door een onaf–
gebroken
rusttijd van
ten minste
een % uur; IVi
uur onafge–
broken rusttijd
indien tussen
begin en
einde van de
arbeidstijd
meerdan 12
uren zijn
gelegen
telkens nè ten
hoogste SVi
uur arbeid een
onafgebroken
rusttijd van
ten minste
een V4 uur

WEKELIJKSE VRIJE HALVE
RUSTDAG DAG

badinrichting: indien niet in
zondag over– direct opeenvol
dekte zwemin– gende ploegen
richting: ten– werkzaam op
mmste 36 één dag van de
uren onafge– week vóór of na
broken weke– 13.00 uur
lijkse rust
waarin ten
minste om de
andere week
de zondag in
zijn geheel is
begrepen

hetzij ten met uitzonde–
minste 36 ring van het
uren onafge– tijdvak van 15
broken weke– mei t/m 15 sep–
lijkse rust temberopéén
waarin om de dag van de
week de week vóór of nè
zondag in zijn 13.00 uur
geheel is
begrepen,
hetzij een
twee–
wekelijkse
rusttijd van
ten minste 60
uren waarm
dezondag in
zijn geheel is
begrepen

hetzij ten minste 36 uren onafge–
broken rust in 7 achtereenvol–
gende dagen, hetzij ten minste 60
uren onafgebroken rust in 14 ach–
tereenvolgende dagen, waarin ten
minste 17 malen in een kalender–
jaar de zondag in zijn geheel is
begrepen
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CATEGORIE VAN ARBEID

genees– en verloskundigen
(WBGV)

restgroepen (WBR)

stuwadoors

WERKDUUR

9 uren per dag
en 48 uren per
week; 3x per 2
weken te ver–
lengen tot 1 1
uren per
dagen 1x per
2 weken tot 63
uren per
week, mits
gemiddeld
over een
periode van 8
weken 48 uren
per week
10 uren per
dag, echter 2x
per week 12
uren, en 55
uren per week
8% uur per
etmaal en 48
uren per week

WERKTIJDBEGRENZING
maandag t/m zaterdag
vrijdag

_
(10 uren onafgebroken rust, met
uitzondering van 3x per 14 ach–
tereenvolgende dagen, in welk
geval de rusttijd 9 uren moet
bedragen; in het kader van het
opleidingsplan kan de rusttijd
worden ingekort tot 8 uren)

-
(10 uren onafgebroken rust)

-
(vóór en nè een arbeidstijd van
8'/2 uur een onafgebroken rust
van tenminste 9 uren)

RUSTTUDEN
zgn. pauze–
regeling

telkens nè ten
hoogste 5'/2
uurarbeid een
onafgebroken
rusttijd van
tenminste een
V4 uur

-

telkens nè ten
hoogste 5
uren arbeid
een rusttijd
van ten
minste een Yi
uur

WEKELIJKSE VRIJE HALVE
RUSTDAG DAG

hetzij ten minste 36 uren onafge–
broken rust in 7 achtereenvol–
gende dagen, hetzij ten minste 60
uren onafgebroken rust in 14 ach–
tereenvolgende dagen, waarin ten
minste 17 malen in een kalender–
jaar de zondag in zijn geheel is
begrepen

ten minste 36
uren onafge–
broken weke–
lijkse rust

zondag zaterdag na
13.30 uur

1.4 Normering EG-richtlijn «organisatie van de arbeidstijd»

rusttijden
* wekelijkse rust
* dagelijkse rust
* zondagsrust

min. 35 uur in elke tijdvak van 7 dagen
min. 11 uurinelk tijdvak van 24 uur

arbeidstijden (incl. overwerk)
* arbeidstijd per 4 maanden max. 48 uur gemiddeld in elk tijdvak van 7

dagen

nachtarbeid
* arbeidstijd per nachtdienst bij bijzondere
risico's
* gemiddelde arbeidstijd

max. 8 uur in een periode van 24 uur
max. 8 uur per tijdvak van 24 uur

pauze arbeidstijd > 6 uur: verplichting tot pauze
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Bijlage 2 Transponeringstabel

Richtlijn nr. 93/104/EG Arbeidstijdenwet overige wetten

artikel artikel artikel

1, lid 1 nvt"
1, lid 2 nvt*
1, lid 3 nvt*
1, Iid4 4:1
2 nvt*
3 5:5
4 5:10
5 5:3
6 5:7 en 5:9
7, lid 1 7A:1638bb Burgerlijk

Wetboek, 125 Ambtenaren–
wet en 12 Militaire Ambtenarenwet

7, lid 2 7A:1638ii Burgerlijk Wetboek,
125 Ambtenarenwet en 12
Militaire Ambtenarenwet

8 5:8
9 4:9 24a Arbeidsomstandig–

hedenwet
10 nvt*
11 8:4
12 nvt*
13 3 Arbeidsomstandig–

hedenwet
14 nvt»
15 nvt*
16, onderdeel 1 5:3 en 5:12
16, onderdee! 2 5:12
16, onderdeel 3 5:9 en 5:12
17, lid 1 5:12
17, lid 2 5:11 en 5:12 40 Wetboek van Strafrecht
17, lid 3 nvt*
17, lid 4 nvt*
18 nvt*

* Het betreft hier bepalingen die verwijzen naar de richtlijn zelf, of die een opdracht aan de Raad
of de Lid-Staten bevatten die niet behoeft te worden verwerkt in de nationale regelgeving.
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