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mis sies zou wellicht ook kunnen worden toegekomen aan 
de hiervoor genoemde belangrijke uitgangspunten van de 
WOR, namelijk dat de me de zeg gen schap wordt ingesteld 
op het niveau waar de be sluit vor ming plaatsvindt en zo 
dicht mogelijk bij het werkmilieu van de betrokken werk-
ne mers wordt geplaatst. In eerste aanleg oordeelde de 
kantonrechter dat de on der ne mings raad had nagelaten 
om aan te tonen dat een andere keuze dan de ORKO de 
voorkeur zou moeten verdienen (Ktr. Den Haag 16 augus-
tus 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:10919). Hieruit leid ik af 
dat het instellen van on der deel com mis sies niet als alter-
natief is overwogen, maar het kan in een voorkomend ge-
val zeker nuttig zijn om ook deze optie bij de herin rich ting 
van de me de zeg gen schap te betrekken.

Mr. Y.H. Dissel

Eu ro pees arbeidsrecht

TRA 2021/89
Hof van Justitie van de Europese Unie 15 juli 2021, 
C-742/19
m.nt. mr. dr. H.H. Voogsgeerd
 
Art. 1 lid 3 Richtlijn 2003/88/EG; art. 2 lid 2 Richtlijn 
89/391/EEG; art. 4 lid 2 VEU

ECLI:EU:C:2021:597

Toepasselijkheid van de Ar beids tijden richt lijn op 
‘wachtdiensten’ van militair personeel.

  Feiten

De hoogste rechter van de Republiek Slovenië stelt twee 
prejudiciële vragen met betrekking tot de zogenaamde 
‘wachtdiensten’ voor militair personeel, die een aanwezig-
heid op de kazerne voor een aaneengesloten tijdvak van ze-
ven dagen per maand ver ei sen. Een on derofficier had in 
eerste en tweede aanleg geen positief antwoord gekregen 
op zijn verzoek uren van die ‘wachtdienst’ waarbij hij niet 
werkte maar wel ter beschikking moest blijven op de ka-
zerne, als ‘overuren’ betaald te krijgen. Volgens Sloveens 
recht had hij slechts recht op betaling van acht uur ar beids-
tijd per dag en een beperktere vergoeding van 20% van uur-
tarief van het basisloon voor de andere uren van be schik-
baarheid op de kazerne, maar de on derofficier B.K. vond dat 
hij ook deze andere uren betaald moest krijgen, omdat hij 
in die tijd van eigen woning en gezin verwijderd was. De 
twee prejudiciële vragen van de hoogste rechter betreffen 
de toepasselijkheid van de Ar beids tijden richt lijn 2003/88/
EG en de Kaderrichtlijn arbeidsom stan dig he den 89/391/
EEG op militair personeel in vredestijd en op andere werk-
ne mers van defensie en de vraag of de be schik baarheid op 

de kazerne als ‘ar beids tijd’ in de zin van de Ar beids tijden-
richt lijn kan worden beschouwd. De hoogste rechter is van 
mening dat in ieder geval die tweede vraag in het licht van 
het eerdere arrest van het Europese Hof in de zaak Pfeiffer 
e.a. (C-397/01-C-403/01, ECLI:EU:C:2004:584) positief be-
antwoord kan worden omdat het in het geval van B.K. mo-
gelijk is een planning van de ar beids tijd te maken.

  Oordeel Hof van Justitie van de Europese Unie

Het Hof beperkt het antwoord op de prejudiciële vragen 
tot het militair personeel en gaat niet in op het hypotheti-
sche geval van andere werk ne mers van defensie. Indien de 
Ar beids tijden richt lijn eenmaal van toepassing is op mili-
tairen zoals B.K. dan is het be schik baar zijn op de kazerne 
zon der daad wer ke lijk te werken aan te merken als ar-
beids tijd in de zin van deze richtlijn, indien hij onvoldoen-
de mogelijkheden heeft om de tijd waarin hij niet daad-
wer ke lijk hoeft te werken tijdens die wachtdienst vrij in te 
vullen en aan eigen interesses te besteden. Dit is in casu 
het geval. Dit antwoord op de tweede prejudiciële vraag 
levert B.K. weinig op nu het hem om de be lo ning gaat. Dit 
wordt echter niet geregeld door de Ar beids tijden richt lijn 
met uit zon de ring van de be lo ning tijdens de jaarlijkse va-
kantie. De be lo ning wordt dus uitsluitend geregeld door 
het na tion ale Sloveense recht en de richtlijn verzet zich 
niet tegen een verschillende bezoldiging van enerzijds de 
perio den van daad wer ke lijke arbeid en anderzijds de tijd 
waarin een werk ne mer verplicht op de kazerne moet ver-
blijven zon der daad wer ke lijke arbeid te verrichten. De 
Sloveense hoogste rechter wil wel weten of er gesproken 
kan worden van ‘ar beids tijd’ en dit is nodig om naar natio-
naal recht te kunnen beslissen of een recht op aanvullen-
de vergoeding bestaat.

Bij het antwoord op de eerste vraag staat het Europese Hof 
uitgebreider stil: in hoeverre kan de Ar beids tijden richt lijn 
überhaupt toe ge past worden op militair personeel? Hier 
wijst het Hof op artikel 4, lid 2 VEU waarbij de organisatie 
van de strijdkrachten van de lidstaten uitgesloten is van de 
werkingssfeer van het EU-recht. De Ar beids tijden richt lijn 
moet dus gelezen worden in het licht van deze bepaling. 
Hoewel artikel 4, lid 2 VEU uit druk ke lijk de verdediging 
van het grondgebied en de es sen tië le belangen van de lid-
staten met behulp van de militaire organisatie noemt, bete-
kent dit niet dat deze organisatie geheel bui ten de wer-
kingssfeer van het Unie recht valt wan neer de regeling van 
de ar beids tijd aan de orde is. Het ‘enkele feit’ dat een lid-
staat een beslissing neemt met het oog op de na tion ale vei-
ligheid kan niet impliceren dat die lidstaat het Unie recht 
niet hoeft toe te passen. Hierbij haalt het Hof o.m. het oude 
arrest Kreil (C-285/98, ECLI:EU:C:2000:2) aan dat een dis-
criminatie op basis van geslacht van een Duitse vrouwelijke 
militair betrof. Daarenboven is de organisatie van de ar-
beids tijd in de Europese Unie gehar mo niseerd via de Ar-
beids tijden richt lijn. Ook in het Handvest van de grondrech-
ten van de EU wordt het fundamentele recht op een 
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beperking van de maximumar beids tijd en het recht op da-
gelijkse en wekelijkse rusttijden genoemd in artikel 31, 
lid 2. Het werk ne mersbegrip in de Ar beids tijden richt lijn is 
ruim en eist een on der ge schikt heidsband tussen werk ne-
mer en werkgever en hiervan is ook sprake in het geval van 
een on derofficier in een militaire organisatie.

Aan de andere kant mag de toepasselijkheid van de Ar-
beids tijden richt lijn op militair personeel de goede uitvoe-
ring van de es sen tië le taken van de militaire organisatie 
niet beperken en de specifieke kenmerken van deze orga-
nisatie kunnen per individuele lidstaat verschillen. In arti-
kel 2, lid 2 van de Kaderrichtlijn arbeidsom stan dig he den, 
die van toepassing is op alle private en openbare sectoren, 
mogen bepaalde activiteiten worden uitgesloten van de 
werkingssfeer van de Kaderrichtlijn en daarmee ook van 
de Ar beids tijden richt lijn. Alleen de bij zon dere aard van die 
activiteiten is bepalend, dit kunnen bij voor beeld activitei-
ten zijn die qua aard geen planning van de ar beids tijd toe-
laten. Ook kunnen er spe ciale om stan dig he den zijn van 
uitzon derlijke ernst en omvang die een (tijdelijke) uit zon-
de ring op de toepasselijkheid van de Richtlijn toelaten, zo-
als technologische of natuurrampen. Daarnaast zijn er ook 
specifieke activiteiten denkbaar die zelfs on der normale 
om stan dig he den een toepasselijkheid van de Richtlijn uit-
sluiten. Hierbij kan worden gedacht aan activiteiten die 
door een en dezelfde militaire werk ne mer moeten worden 
verricht, zoals een met zeer specifieke kwalificaties of een 
die beschikt over zeer gevoelige informatie. Ook bij deel-
name aan militaire operaties in vredestijd kunnen de re-
gels van de Ar beids tijden richt lijn wijken indien het succes 
van der ge lij ke operaties anders in het geding komt. Ook is 
dit het geval bij opleidingen inclusief de dienstplicht, waar 
militairen moeten leren kennismaken met extreme om-
stan dig he den. Anderzijds noemt het Hof door militairen 
verrichte activiteiten die sowieso niet volledig van de 
Richtlijn kunnen worden uitgesloten, zoals ‘administratie, 
on der houd, reparatie, gezondheid, ordehandhaving of de 
vervolging van strafbare feiten’ (rechtsoverweging 69). De 
Sloveense hoogste rechter moet dus zelf vaststellen of de 
wachtdienst van B.K. een activiteit is waarop de Ar beids-
tijden richt lijn kan worden toe ge past met inachtneming 
van de door het Europese Hof gegeven nadere duiding.

   Commentaar

1. Dit arrest van het Hof is gewezen door de Grote 
Kamer en betreft een gevoelige materie, namelijk in hoe-
verre het EU-recht in het algemeen en de regels over vei-
ligheid en gezondheid op de werkplek in het bij zon der 
van toepassing kunnen zijn op militairen. Dat diensten 
waarbij de werk ne mer zich be schik baar moet houden 
voor de werkgever on der het begrip ‘ar beids tijd’ van de 
Ar beids tijden richt lijn kunnen vallen, is niet zo bij zon der 
in het licht van vaste rechtspraak. Dit geldt voor sommige 
bereikbaarheidsdiensten, waarbij de werk ne mer zich tele-
fonisch bereikbaar moet houden, maar des te meer voor 

aanwezigheidsdiensten zoals de on der ha vi ge ‘wacht-
dienst’ die een verplicht verblijf op de kazerne verlangen. 
Het EU-Hof verwijst hier bij het antwoord op de tweede 
prejudiciële vraag vooral naar zijn overwegingen uit een 
ander arrest uit maart van dit jaar dat ook Slovenië be-
treft, zaak C-344/19, ECLI:EU:C:2021:182, Radiotelevizija 
Slovenija.1 Het be lang rijk ste element om te bepalen of het 
ar beids tijd betreft en dus geen ‘rusttijd’, is het gebrek aan 
vrijheid voor de betrokken werk ne mer om de tijd van ver-
plichte be schik baarheid of aanwezigheid naar eigen goed-
dunken met eigen interesses in te kunnen delen. Is die 
vrijheid er niet of in onvoldoende mate dan is de gehele 
wachtdienst, zoals in casu, te beschouwen als ar beids tijd 
ongeacht of er daad wer ke lijk wordt ge werkt of niet. Van 
Schadewijk leest dit element vooral als de mate van inten-
siteit van het werkgeversgezag en die is mijns inziens in-
tens genoeg op een kazerne. Ik vind het antwoord van de 
ad vo caat- gene raal op de tweede vraag dui de lij ker, hij 
spreekt niet over dit element maar stelt tout court dat vas-
te rechtspraak van het Hof wachtdiensten met verplichte 
aanwezigheid als ar beids tijd aanmerkt.

2. Het leeuwendeel van het arrest betreft de vraag of 
het EU-recht überhaupt op militairen kan worden toe ge-
past. Deze eerste prejudiciële vraag wordt positief beant-
woord. Hier haalt het Hof met name het eerdere arrest 
C-147/17, ECLI:EU:C:2018:926, Sindicatul Familia Constanţa 
aan. Dit arrest betrof de uitleg van de uit zon de rings be pa-
ling van artikel 2, lid 2 van de Kaderrichtlijn arbeidsom-
stan dig he den 89/391 en ging over diensten op het gebied 
van openbare gezondheid, veiligheid en orde van pleegou-
ders ten opzichte van hun pleegkinderen. In extreme om-
stan dig he den mag absolute voorrang worden gegeven aan 
de verrichting van die diensten en hoeft ‘tijdelijk’ de Richt-
lijn niet te worden nageleefd. In dit eerdere arrest wordt 
ook gewezen op het continuïteitsvereiste, dat een reden 
kan zijn om de Richtlijn tijdelijk niet volledig na te leven. 
Sommige overheidsdiensten moeten continu worden aan-
geboden. De Kaderrichtlijn richt zich op ‘activiteiten’ die 
uitgezon derd kunnen worden van de werkingssfeer van de 
Richtlijn en niet op sectoren. De aard van de activiteit moet 
geanalyseerd worden vooraleer besloten kan worden of 
deze Richtlijnen van toepassing kunnen zijn op bepaalde 
diensten. Het Hof geeft in de rechtsoverwegingen 73 tot en 
met 83 nadere richt snoe ren over welke activiteiten precies 
uitgezon derd mogen worden van de werkingssfeer van de 
Richtlijn en de Sloveense rechter moet deze richt snoe ren 
toepassen op de si tu a tie van on derofficier B.K. De ad vo-
caat- gene raal Saugmandsgaard Øe had vrijwel hetzelfde 
gedaan in de punten 86 tot en met 92 van zijn conclusie 
(ECLI:EU:C:2021:77). Dit arrest over militairen is daarmee 
wat dui de lij ker dan het eerdere arrest C-211/19, 
ECLI:EU:C:2020:344, U.O. tegen Készenléti Rendörszég. Hier 
ging het om spe ciale interventie-eenheden van de Hon-
gaarse politie die aan de grens migranten uit derde landen 

1 Zie over dit arrest de noot van M.A.N. van Schadewijk in TRA 2021/60.
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moesten tegenhouden. De twee Richtlijnen zijn ook van 
toepassing op deze ordediensten, tenzij uitzon derlijke om-
stan dig he den qua ernst en omvang zo groot zijn dat ze het 
leven, de bescherming en de gezondheid en veiligheid van 
de gemeenschap in gevaar brengen indien de voorschriften 
van de Ar beids tijden richt lijn allemaal moeten worden toe-
ge past. Uit deze zaak volgde ook al dat de Richtlijnen van 
toepassing zijn, tenzij er dwingende redenen zijn om deze 
niet volledig toe te passen.

3. Nu het om militairen gaat, acht het Hof artikel 4, 
lid 2 VEU van essentieel belang voor het antwoord op de 
eerste prejudiciële vraag. Deze bepaling gaat over het lasti-
ge begrip van de ‘na tion ale identiteit’ van de lidstaten die 
de EU te eerbiedigen heeft. Hieron der vallen es sen tië le 
staatstaken zoals o.m. de organisatie van de strijdkrachten. 
Het Unie recht dient de uitoefening van deze taken, die per 
individuele lidstaat kunnen verschillen, volledig te respec-
teren. Het Hof doet hier een evenwichtsoefening: de uit-
voering van de es sen tië le staatstaken mag aan de ene kant 
niet belemmerd worden, aan de andere kant impliceert 
‘het enkele feit’ dat een maat re gel is genomen met het oog 
op de bescherming van de na tion ale veiligheid niet dat het 
EU-recht en in het bij zon der de regels over veiligheid en 
gezondheid op de werkplek in het geheel niet van toepas-
sing kunnen zijn. De invoering van een militaire dienst-
plicht valt bij voor beeld niet on der het EU-recht, maar de 
organisatie van de ar beids tijd tijdens die dienstplicht wel, 
die is immers gehar mo niseerd in de Ar beids tijden richt lijn. 
Bovendien wordt veiligheid en gezondheid op de werkplek 
ook nog eens genoemd in het EU-Handvest van de grond-
rechten. Militairen kunnen ook on der het werk ne-
mersbegrip van de EU vallen; er is per definitie sprake van 
een on der ge schikt heidsrelatie in de militaire organisatie. 
Ook in oudere jurisprudentie is de dienstplicht wel eens 
aan de orde gekomen. Het arrest Kreil uit 2000 over discri-
minatie op grond van geslacht tussen mannelijke en vrou-
welijke militairen is al genoemd. Het veel oudere arrest 
Ugliola 15/69 kan hier ook genoemd worden, waar het om 
ar beids voor waar den ten tijde van de dienstplicht ging. 
Wat een Duitse werkgever voor Duitse dienstplichtige 
werk ne mers volgens Duits recht moet regelen, moet hij 
ook doen voor werk ne mers uit een andere lidstaat zoals 
Italië die hun dienstplicht daar moeten verrichten. Het 
punt van de ar beids voor waar den is hier belangrijker dan 
het punt van het zijn van dienstplichtige.

4. Dit arrest is opnieuw en voor de zoveelste keer een 
aanwijzing dat de Ar beids tijden richt lijn slechts mi ni-
mumharmonisatie omvat. Het gaat bij deze richtlijn slechts 
om werk- en rusttijden en om jaarlijkse vakantie met be-
houd van loon. Voor het overige wordt de be lo ning tijdens 
be schik baarheids- of aanwezigheidsdiensten niet door deze 
richtlijn bestreken en moet de betaling van overuren slechts 
en uitsluitend naar het na tion ale recht beoordeeld worden.

Mr. dr. H.H. Voogsgeerd

So cialezekerheidsrecht

TRA 2021/90
Centrale Raad van Beroep 14 april 2021, 19/3314 ZW
m.nt. mr. P.S. Fluit
 
Art. 45 lid 7 ZW; art. 7:678 BW

RSV 2021/103
NJB 2021/1348
AB 2021/228
ECLI:NL:CRVB:2021:828

Benadeling ziektewet en ontslag op staande voet.

  Feiten

Een administratief me de wer ker meldt zich op 1 mei 2017 
ziek met zwangerschapsklachten. Met ingang van 23 sep-
tember 2017 wordt er een uitkering op grond van de wet ar-
beid en zorg toegekend tot 30 december 2017. Vervolgens 
heeft de werkgever betrokkene op 3 ja nu a ri 2018 op staan-
de voet ontslagen wegens het verduisteren van geld van 
haar werkgever. De werkgever heeft op 9 ja nu a ri 2018 de 
me de wer ker ziekgemeld bij het UWV. Het UWV heeft de 
ziektewetuitkering na afloop van de zwangerschapsuitke-
ring geweigerd, omdat het dienstverband tijdens ziekte is 
beëindigd en de administratief me de wer ker zich heeft neer-
gelegd bij die beëindiging. Ze heeft geen verweer gevoerd 
tegen het ontslag op staande voet. In bezwaar handhaaft het 
UWV zijn standpunt dat het betrokkene verweten kan wor-
den dat ze het ontslag op staande voet niet heeft aange-
vochten. De rechtbank heeft het beroep van de me de wer ker 
ongegrond verklaard. De rechtbank merkt daarbij op dat 
juist als de stelling door de werk ne mer wordt betrokken dat 
zij tot het verduisteren van geld is gekomen on der invloed 
van ziekte, dan had van haar verwacht mogen worden dat 
ze gepro tes teerd had tegen het ontslag op staande voet.

  Oordeel Centrale Raad van Beroep

Anders dan de rechtbank oordeelt de Centrale Raad van Be-
roep dat van benadeling in de zin van artikel 45 lid 7 ZW 
geen sprake is. De administratief me de wer ker heeft tegen-
over de werkgever erkend dat zij vanaf eind 2015 met de 
door de werkgever verstrekte pinpas geld naar haar bankre-
kening of die van haar moeder heeft overgemaakt teneinde 
haar koopverslaving te bekostigen. On der zoek wijst uit dat 
het in de jaren 2016 en 2017 zou gaan om een bedrag van 
meer dan € 149.000. De kans dat het ontslag op staande voet 
niet in stand zou blijven zou verwaarloosbaar klein zijn en 
daarom kan het betrokkene niet worden verweten geen ver-
weer te hebben gevoerd. Voor het aannemen van een drin-
gende reden als bedoeld in artikel 7:678 BW is immers niet 
vereist dat werk ne mer een verwijt kan worden gemaakt ter 
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