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Zaak C-471/20 

Samenvatting van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig 

artikel 98, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof van 

Justitie 

Datum van indiening:  

28 september 2020 

Verwijzende rechter:  

Cour du travail de Mons (België) 

Datum van de verwijzingsbeslissing:  

21 september 2020 

Appellant, verweerder in eerste aanleg:  

Centre d'Enseignement Secondaire Saint-Vincent de Soignies 

ASBL 

Geïntimeerde, eiser in eerste aanleg:  

FS 

  

1. Voorwerp en feiten van het geding 

1 FS heeft van 2010 tot en met 2013 als opvoeder in het Centre d'Enseignement 

Secondaire Saint-Vincent gewerkt. In die hoedanigheid verzorgde hij één- à 

tweemaal per week nachttoezicht in het internaat. 

2 Na zijn ontslag heeft FS de regeling van de nachttoezichtdiensten en met name de 

forfaitaire berekening van de duur daarvan aangevochten. Hij vordert in wezen 

een basisvergoeding voor het daadwerkelijk gepresteerde toezicht dat buiten de 

toegepaste forfaitaire werktijd van drie uur viel, en daarnaast een aanvullend 

bedrag („salaristoeslag”) voor het overwerk dat uit deze nieuwe berekening 

voortvloeit. Voorts komt hij op tegen het ontbreken van de wegens dit overwerk 

vereiste compenserende rusttijd (pauzes).  

3 Bij vonnis van 23 februari 2018 heeft de tribunal du travail du Hainaut (België) 

deze dubbele vordering van FS tot betaling van een vergoeding van 13 206,06 

EUR in essentie toegewezen. 
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4 Het Centre d'Enseignement Secondaire Saint-Vincent heeft tegen dit vonnis hoger 

beroep ingesteld bij de cour du travail de Mons (België). 

2. Toepasselijke bepalingen 

Unierecht 

Richtlijn 2003/88/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 

2003 betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstĳd 

5 Artikel 1 bepaalt: 

„Doel en toepassingsgebied 

1.  Deze richtlijn bepaalt minimumvoorschriften inzake veiligheid en 

gezondheid op het gebied van de organisatie van de arbeidstijd. 

2.  Deze richtlijn is van toepassing op: 

a) de minimale dagelijkse en wekelijkse rusttijden en de minimale jaarlijkse 

vakantie, alsmede op de pauzes en de maximale wekelijkse arbeidstijd, [...]”. 

6 Artikel 6 bepaalt: 

„Maximale wekelijkse arbeidstijd 

De lidstaten treffen de nodige maatregelen opdat in verband met de noodzakelijke 

bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers: 

[...] 

b) de gemiddelde arbeidstijd in elk tijdvak van zeven dagen, inclusief 

overwerk, niet meer dan achtenveertig uren bedraagt.” 

7 Artikel 16 bepaalt: 

„Referentieperioden 

De lidstaten mogen een referentieperiode vaststellen die: 

[...] 

b) voor de toepassing van artikel 6 (maximale wekelijkse arbeidstijd), niet 

langer is dan vier maanden. 

[...]”. 

8 Artikel 17 bepaalt: 
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„Afwijkingen 

1.  [...] 

2.  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, kunnen bij wettelijke of 

bestuursrechtelijke bepaling, bij collectieve overeenkomst of bedrijfsakkoord 

tussen de sociale partners de in de leden 3, 4 en 5 bedoelde afwijkingen worden 

vastgesteld. 

3.  Overeenkomstig lid 2 van dit artikel worden afwijkingen van [artikel] 16 

toegestaan: 

[...] 

b) voor bewakings-, surveillance- en wachtdiensten die verband houden met 

de noodzakelijke bescherming van goederen en personen, met name 

wanneer het gaat om bewakers, conciërges of bewakingsfirma’s; 

[...]”. 

9 Artikel 18 bepaalt: 

„Afwijkingen bij collectieve overeenkomst 

Van de artikelen 3, 4, 5, 8 en 16 mag worden afgeweken bij collectieve 

overeenkomst of bedrijfsakkoord tussen de sociale partners op nationaal of 

regionaal niveau of, conform de door deze sociale partners vastgelegde regels, bij 

collectieve overeenkomst of bedrijfsakkoord tussen de sociale partners op een 

lager niveau. 

Lidstaten waarin geen wettelijke regeling bestaat voor het sluiten van collectieve 

overeenkomsten of bedrijfsakkoorden tussen de sociale partners op nationaal of 

regionaal niveau op de door deze richtlijn bestreken gebieden, of lidstaten waarin 

daartoe een specifiek wetgevend kader bestaat, binnen de grenzen van genoemd 

kader, kunnen overeenkomstig de nationale wetten en/of gebruiken toestaan dat 

van de artikelen 3, 4, 5, 8 en 16 wordt afgeweken bij collectieve overeenkomst of 

bedrijfsakkoord tussen de sociale partners op een passend collectief niveau. 

De afwijkingen bedoeld in de eerste en de tweede alinea zijn slechts toegestaan 

mits de betrokken werknemers gelijkwaardige compenserende rusttijden worden 

geboden of, in uitzonderlijke gevallen waarin dat op objectieve gronden niet 

mogelijk is, de betrokken werknemers een passende bescherming wordt geboden. 

De lidstaten kunnen regels opstellen: 

a) voor de toepassing van dit artikel door de sociale partners, en 
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b) voor de uitbreiding van de bepalingen van de overeenkomstig dit artikel 

gesloten collectieve overeenkomsten of bedrijfsakkoorden tot andere 

werknemers, overeenkomstig de nationale wetten en/of gebruiken.” 

Nationaal recht 

Arbeidswet van 16 maart 1971 

10 Artikel 19 bepaalt: 

„De arbeidsduur van de werknemers mag niet meer belopen dan acht uren per dag 

of 40 uren per week. 

Onder arbeidsduur wordt verstaan: de tijd gedurende welke het personeel ter 

beschikking is van de werkgever. 

[...]”. 

11 Artikel 23 bepaalt: 

„De Koning kan toestaan dat de bij [artikel 19] vastgestelde grenzen overschreden 

worden in de bedrijfstakken [...] waar deze grenzen niet kunnen worden 

toegepast.”  

12 Artikel 26 bis bepaalt: 

„§ 1.  De overschrijdingen bedoeld in [artikel 23] zijn enkel toegelaten op 

voorwaarde dat gedurende een periode van een trimester, gemiddeld niet langer 

dan 40 uren per week wordt gewerkt. 

[...] 

De referteperiode van een trimester kan worden verlengd tot ten hoogste een jaar: 

– door de Koning; 

– door een collectieve arbeidsovereenkomst [...]; 

[...]”. 

Koninklijk besluit van 18 januari 1995 betreffende de arbeidsduur van de 

werknemers tewerkgesteld in de internaten van het gesubsidieerd vrij onderwijs 

[...] 

13  Artikel 2 bepaalt: 

„Voor de vaststelling van de toegelaten arbeidsduur, worden de 

aanwezigheidsuren van de werknemer in het internaat tussen het slapengaan en 
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het opstaan van de internen, beschouwd als tijd gedurende dewelke de werknemer 

ter beschikking staat van de werkgever, ten belope van 3 arbeidsuren. 

[...]”. 

14 Artikel 3 bepaalt: 

„De bij artikel 19 van de arbeidswet van 16 maart 1971 [...] vastgestelde grenzen 

van de arbeidsduur kunnen overschreden worden, op voorwaarde dat de 

wekelijkse arbeidsduur berekend over een periode van één jaar, die begint op 

1 september en eindigt op 31 augustus, gemiddeld geëerbiedigd wordt.” 

Collectieve arbeidsovereenkomst van 13 april 1995 [...] voor de bedienden van de 

inrichtingen van het [...] vrij onderwijs [...] 

15 Artikel 4 bepaalt: 

„De normale arbeidsduur bedraagt gemiddeld [...] 36 uur per week.” 

16 Artikel 5 bepaalt: 

„De gemiddelde normale wekelijkse arbeidsduur moet geëerbiedigd worden over 

een periode van één jaar die begint op 1 september en eindigt op 31 augustus. 

[...]”. 

3. Standpunt van de partijen 

Centre d'Enseignement Secondaire Saint-Vincent 

17 Het Centre d'Enseignement Secondaire Saint-Vincent stelt dat het FS heeft betaald 

op basis van een overeenkomstig de regelgeving uitgevoerde berekening van zijn 

arbeidstijd. 

18 De duur van de nachttoezichtdiensten is forfaitair vastgesteld op drie uur per nacht 

en de referentieperiode voor de berekening van de gemiddelde duur is twaalf 

maanden (van 1 september tot en met 31 augustus). 

19 Op basis van deze parameters hoeft er geen overwerk te worden betaald en wordt 

de compenserende rusttijd „automatisch” gedekt door de schoolvakanties en in het 

bijzonder door de zomervakantie.  

20 De rechter in eerste aanleg heeft de Belgische regelgeving ten onrechte terzijde 

geschoven op grond dat zij in strijd zou zijn met het Unierecht. 

21 Krachtens artikel 17, lid 3, onder b), van richtlijn 2003/88 kunnen de lidstaten 

voor bewakings-, surveillance- en wachtdiensten de referentieperiode uitbreiden 

tot twaalf maanden. 
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22 De Belgische regelgeving is in strijd met richtlijn 2003/88, die de 

referentieperiode beperkt tot maximaal vier maanden.  

23 De in artikel 17 van deze richtlijn vastgestelde afwijking voor bewakings-, 

surveillance- en wachtdiensten geldt niet voor een toezichthouder in een internaat. 

24 Bovendien vereisen zowel artikel 17 als artikel 18 van de richtlijn, zelfs indien 

deze afwijking van toepassing zou zijn, dat in voorkomend geval aan de betrokken 

werknemers „gelijkwaardige compenserende rusttijden” of een „passende 

bescherming” worden geboden. De Belgische regelgeving beperkt zich echter tot 

een uitbreiding van de referentieperiode tot 12 maanden en zegt niets over 

compenserende rusttijden of passende bescherming. 

25 FS betwist het standpunt dat een regeling waarbij de referentieperiode op twaalf 

maanden wordt vastgesteld, niet uitdrukkelijk compenserende rusttijd moet 

toekennen op grond dat in de onderwijssector alle overwerk wordt gecompenseerd 

door de schoolvakanties en in het bijzonder door de zomervakantie. Volgens hem 

ontneemt een dergelijke analyse elk nuttig effect aan de door de richtlijn verleende 

rechten, met name wat de organisatie van de arbeidstĳd betreft.  

26 Subsidiair stelt FS voor om over deze kwesties twee prejudiciële vragen te stellen. 

4. Beoordeling door de cour du travail 

27 Partijen zijn het oneens over de afbakening van de referentieperiode voor het 

berekenen van de gemiddelde arbeidstijd van FS. 

28 Het Centre d'Enseignement Secondaire Saint-Vincent stelt dat de activiteit van FS 

vergelijkbaar is met de in artikel 17, lid 3, [onder b),] van richtlijn 2003/88 

genoemde „bewakings-, surveillance- en wachtdiensten die verband houden met 

de noodzakelijke bescherming van goederen en personen”. Het is van mening dat, 

krachtens artikel 18 van deze richtlijn, zodra compenserende rusttijd wordt 

toegekend, de referentieperiode van een jaar die zowel door het koninklijk besluit 

van 18 januari 1995 als door de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 april 

1995 is vastgesteld, moet worden aangehouden. 

29 FS is daarentegen van mening dat bovengenoemde afwijkingen in casu geenszins 

van toepassing zijn en dat krachtens artikel 16 van bovengenoemde richtlijn een 

referentieperiode van maximaal vier maanden moet worden aangehouden. 

30 Uitlegging van de artikelen 17 en 18 van richtlijn 2003/88 is vereist. 
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5. Prejudiciële vragen  

31 De cour du travail stelt het Hof van Justitie de twee door FS subsidiair gestelde 

prejudiciële vragen, die hij enigszins heeft geherformuleerd: 

„1. Kan de activiteit van een opvoeder in een internaat die met name 

nachtarbeid verricht, onder de in artikel 17, lid 3, onder b), van richtlijn 

2003/88/EG genoemde afwijkingen vallen? 

2. Kan het, zonder dat aan de door richtlijn 2003/88/EG verleende rechten hun 

nuttig effect wordt ontnomen, in het kader van artikel 18 van deze richtlijn, 

uitgaande van een referentieperiode van twaalf maanden, toelaatbaar zijn dat aan 

een werknemer in de onderwijssector, zoals een opvoeder in een internaat die met 

name nachtarbeid verricht, de compenserende rusttijd niet uitdrukkelijk, maar, in 

voorkomend geval, automatisch wordt toegekend, in die zin dat al het door deze 

werknemer verrichte overwerk, ongeacht de omvang daarvan, wordt 

gecompenseerd door de schoolvakanties, in het bijzonder de zomervakanties?” 


