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Werkgevers moeten arbeidstijd van werknemers 
registreren

Hof van Justitie EU 
14 mei 2019, nr. C-55/18, ECLI:EU:C:2019:402
(Lenaerts, Bonichot, Arabadjiev, Regan, Von Danwitz, 
Biltgen, Jürimäe, Lycourgos, Malenovský, Levits, Bay 
Larsen, Safjan, Šváby, Vajda, Xuereb)
Noot mr. A. Briejer

Arbeidstijd. Registratie. Werktijd. Overuren. 

[ATW; Richtlijn 2003/88/EG]Noot mr. A. Briejer

Essentie: Werkgevers zijn verplicht arbeidstijd van werkne-
mers te registreren.

Samenvatting: Op 26 juli 2017 heeft de Federación de Servi-
cios de Comisiones Obreras (CCOO), een werknemersvak-
bond die bij een representatieve nationale vakbond van Span-
je is aangesloten, bij de Audiencia Nacional (rechter waarvan 
de rechtsmacht zich uitstrekt over het gehele nationale grond-
gebied, Spanje) een collectieve actie tegen Deutsche Bank in-
gesteld, en daarbij gevorderd dat Deutsche Bank overeen-
komstig art. 35 lid 5 van het werknemersstatuut en de derde 
aanvullende bepaling van koninklijk besluit 1561/1995 ver-
plicht wordt om een systeem in te voeren voor de registratie 
van het dagelijks aantal gewerkte uren door haar personeel, 
zodat nagegaan kan worden of de vastgestelde arbeidstijden 
in acht worden genomen en of de verplichting om de informa-
tie over de maandelijkse overuren naar de werknemersverte-
genwoordigers te sturen, wordt nagekomen. Volgens de Fe-
deración de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO) volgt 
de verplichting om een dergelijk registratiesysteem op te zet-
ten uit art. 34 en 35 van het werknemersstatuut, zoals uitge-
legd in het licht van (1) art. 31 lid 2 van het Handvest, (2) art. 3, 
5, 6 en 22 van Richtlijn 2003/88/EG, en (3) Verdrag nr. 1 tot be-
perking van de arbeidsduur in nijverheidsondernemingen en 
Verdrag nr. 30 betreffende de regeling van de arbeidsduur in 
de handel en op kantoren, welke verdragen door de Internati-
onale Arbeidsorganisatie zijn aangenomen respectievelijk te 
Washington op 28 november 1919 en te Genève op 28 juni 
1930. Deutsche Bank betoogt daarentegen dat uit de arresten 
van de Tribunal Supremo (hoogste rechter, Spanje) volgt dat 
het Spaanse recht geen dergelijke algemene verplichting 
kent.
Vooraf moet in herinnering worden geroepen dat het recht 
van iedere werknemer op een beperking van de maximumar-
beidsduur en op dagelijkse en wekelijkse rusttijden niet al-
leen een bijzonder belangrijk voorschrift van sociaal recht 
van de Unie is, maar ook uitdrukkelijk is verankerd in art. 31 
lid 2 van het Handvest, waaraan art. 6 lid 1 VEU dezelfde juri-
dische waarde toekent als aan de Verdragen (zie in die zin HvJ 
EG 5 oktober 2004, Pfeiffer e.a., gevoegde zaken C-397/01 t/m 
C-403/01, ECLI:EU:C:2004:584, punt 100, en HvJ EU 6 novem-
ber 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissen-

schaften, C-684/16, ECLI:EU:C:2018:874, punt 20). Overeen-
komstig art. 3 en 5 van Richtlijn 2003/88/EG moeten de 
lidstaten de nodige maatregelen treffen opdat alle werkne-
mers in elk tijdvak van vierentwintig uur een rusttijd van ten 
minste elf aaneengesloten uren genieten en voor elk tijdvak 
van zeven dagen een ononderbroken minimumrusttijd van 
vierentwintig uren waaraan de in art. 3 bedoelde elf uren da-
gelijkse rusttijd worden toegevoegd (HvJ EG 7 september 
2006, Commissie/Verenigd Koninkrijk, C-484/04, 
ECLI:EU:C:2006:526, punt 37). Voorts legt art. 6 sub b van 
Richtlijn 2003/88/EG de lidstaten de verplichting op om voor 
de gemiddelde wekelijkse arbeidstijd een maximumgrens 
van 48 uur vast te stellen, waarbij uitdrukkelijk is bepaald dat 
overwerk hierbij is inbegrepen, en waarvan behalve in het 
hier niet relevante geval van art. 22 lid 1 van die richtlijn in 
geen geval kan worden afgeweken, zelfs niet met toestem-
ming van de betrokken werknemer (zie in die zin HvJ EU 
25  november 2010, Fuß, C-429/09, ECLI:EU:C:2010:717, punt 
33 en aldaar aangehaalde rechtspraak). Het is juist dat art. 3 
en 5 en art. 6 sub b van Richtlijn 2003/88/EG niet concreet 
aangeven hoe de lidstaten de handhaving van de daarin 
neergelegde rechten moeten waarborgen. Zoals uit de be-
woordingen van die bepalingen volgt, wordt het aan de lid-
staten overgelaten om een concrete regeling uit te werken en 
daartoe ‘de nodige maatregelen’ te treffen (zie in die zin HvJ 
EG 26 juni 2001, BECTU, C-173/99, ECLI:EU:C:2001:356, punt 
55). De lidstaten hebben dus in dit verband weliswaar een 
beoordelingsmarge, maar gelet op het wezenlijke doel van 
Richtlijn 2003/88/EG, namelijk een doeltreffende bescherming 
van de levens- en arbeidsomstandigheden van de werkne-
mers en een betere bescherming van hun veiligheid en ge-
zondheid, moeten zij bewerkstelligen dat het nuttig effect van 
die rechten integraal wordt verzekerd. Daartoe moet ervoor 
worden gezorgd dat de dagelijkse en wekelijkse minimum-
rusttijden en de maximale gemiddelde wekelijkse arbeidstijd 
als bedoeld in die richtlijn daadwerkelijk gelden voor werkne-
mers. Hieruit volgt dat de door de lidstaten vastgestelde re-
geling om de voorschriften van Richtlijn 2003/88/EG te hand-
haven, niet tot gevolg mag hebben dat de in art. 31 lid 2 van 
het Handvest en in art. 3 en 5 en art. 6 sub b van die richtlijn 
neergelegde rechten mogelijkerwijs worden uitgehold. Dien-
aangaande dient in herinnering te worden geroepen dat de 
werknemer moet worden aangemerkt als de zwakkere partij 
binnen de arbeidsverhouding, zodat moet worden verhin-
derd dat de werkgever over de mogelijkheid beschikt om 
hem een beperking van zijn rechten op te leggen. Tevens 
moet worden opgemerkt dat een werknemer, gelet op zijn 
situatie van zwakkere partij, ervan kan worden weerhouden 
uitdrukkelijk zijn rechten uit te oefenen jegens zijn werkgever, 
met name omdat de afdwinging van die rechten hem kan 
blootstellen aan maatregelen van die werkgever die de ar-
beidsverhouding ten nadele van die werknemer kunnen beïn-
vloeden. Op basis van die algemene overwegingen moet 
worden nagegaan of, en in hoeverre, vereist is dat een sys-
teem wordt opgezet waarmee de dagelijkse arbeidstijd van 
iedere werknemer wordt geregistreerd, om ervoor te zorgen 
dat de maximale wekelijkse arbeidstijd en de dagelijkse en de 
wekelijkse minimumrusttijd daadwerkelijk in acht worden 
genomen. Zonder de objectieve en betrouwbare vaststelling 
van het per dag en per week gewerkte aantal uren kan im-
mers niet worden nagegaan of de maximale wekelijkse ar-
beidstijd die is vastgelegd in art. 6 van Richtlijn 2003/88/EG 
en die volgens die bepaling inclusief overwerk is, in acht is 
genomen tijdens de referentieperiode als bedoeld in art. 16 
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sub b, of art. 19 van die richtlijn, en ook niet of de dagelijkse 
en de wekelijkse minimumrusttijd, waarop respectievelijk art. 
3 en art. 5 van de richtlijn betrekking hebben, in acht zijn ge-
nomen in elk tijdvak van 24 uur wat de dagelijkse rusttijd be-
treft, of tijdens de referentieperiode als bedoeld in art. 16 sub 
a van de richtlijn wat de wekelijkse rusttijd betreft. Aangezien 
de lidstaten alle nodige maatregelen moeten treffen om er-
voor te zorgen dat de minimale rusttijden in acht worden ge-
nomen en dat elke overschrijding van de maximale wekelijk-
se arbeidstijd wordt voorkomen, zodat de volle werking van 
Richtlijn 2003/88/EG wordt verzekerd, is een nationale rege-
ling waarbij geen verplichting wordt opgelegd om een instru-
ment te gebruiken waarmee het per dag en per week gewerk-
te aantal uren objectief en betrouwbaar kan worden bepaald, 
ongeschikt om het nuttig effect te verzekeren van de in art. 31 
lid 2 van het Handvest en in die richtlijn neergelegde rechten, 
aangezien noch werkgevers noch werknemers kunnen na-
gaan of die rechten worden nageleefd, waardoor de verwe-
zenlijking van het doel van de richtlijn, namelijk een betere 
bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de 
werknemers, in gevaar wordt gebracht. Die moeilijkheid 
wordt er geenszins geringer op doordat in Spanje voor werk-
gevers de verplichting geldt om uit hoofde van art. 35 van het 
werknemersstatuut een systeem in te voeren voor de regis-
tratie van de overuren die worden gemaakt door werknemers 
die zich daartoe bereid hebben verklaard. Het begrip ‘over-
uren’ impliceert immers dat bekend is hoeveel uren iedere bij 
het overwerk betrokken werknemer heeft gewerkt, en dus dat 
het gewerkte aantal uren vooraf wordt geregistreerd. Bij de 
verplichting om alleen overuren te registreren is er voor 
werknemers dan ook geen sprake van een effectieve manier 
waarmee ervoor wordt gezorgd dat de in Richtlijn 2003/88/EG 
genoemde maximale wekelijkse arbeidstijd, die inclusief 
overwerk is, niet wordt overschreden en voorts dat de dage-
lijkse en de wekelijkse minimumrusttijd als bedoeld in die 
richtlijn steeds worden gehandhaafd. Een systeem waarmee 
de dagelijkse arbeidstijd van de werknemers wordt geregis-
treerd is een uiterst geschikt middel om snel objectieve en 
betrouwbare gegevens te verkrijgen over het precieze aantal 
uren dat zij hebben gewerkt, en vergemakkelijkt dus zowel de 
bewijsvoering door die werknemers in het geval van een 
schending van de rechten die zij ontlenen aan art. 3 en 5 en 
art. 6 sub b van Richtlijn 2003/88/EG, waarin het in art. 31 lid 
2 van het Handvest neergelegde fundamentele recht nader 
wordt geregeld, als het toezicht door de bevoegde nationale 
bestuurlijke en rechterlijke instanties op de daadwerkelijke 
toepassing van die rechten. Er kan ook niet worden aangeno-
men dat de moeilijkheden die het gevolg zijn van de omstan-
digheid dat er geen systeem voor de registratie van de dage-
lijkse arbeidstijd van iedere werknemer is, kunnen worden 
opgevangen door gebruikmaking van de bevoegdheid die 
toezichthoudende organen, zoals de arbeidsinspectie, naar 
nationaal recht hebben om onderzoeken uit te voeren en 
sancties op te leggen. Zonder een dergelijk systeem hebben 
ook deze instanties immers geen beschikking over een ge-
schikt middel om toegang te krijgen tot objectieve en be-
trouwbare gegevens over het door werknemers in elke on-
derneming gewerkte aantal uren, welk middel noodzakelijk 
kan blijken bij het uitvoeren van hun toezichthoudende taken 
en, indien nodig, bij het opleggen van een sanctie (zie in die 
zin HvJ EU30 mei 2013, Worten, C-342/12, ECLI:EU:C:2013:355, 
punt 37 en aldaar aangehaalde rechtspraak). De verantwoor-
delijkheid van de werkgever inzake de naleving van de in Richt-
lijn 2003/88/EG opgenomen rechten kan weliswaar niet onbe-

grensd zijn, maar een regeling van een lidstaat die, volgens de 
daaraan in de nationale rechtspraak gegeven uitlegging, van 
de werkgever niet verlangt dat hij het gewerkte aantal uren re-
gistreert, kan de in art. 3 en 5 en art. 6 sub b van die richtlijn 
neergelegde rechten uithollen doordat er niet voor wordt ge-
zorgd dat het recht van werknemers op een beperking van de 
maximumarbeidsduur en op minimale rusttijden daadwerke-
lijk wordt gehandhaafd, en is dus niet in overeenstemming met 
het doel van de richtlijn, volgens welke die minimumvoor-
schriften onontbeerlijk zijn voor de bescherming van de veilig-
heid en de gezondheid van werknemers (zie naar analogie 
HvJ EG 7 september 2006, Commissie/Verenigd Koninkrijk, 
C-484/04, ECLI:EU:C:2006:526, punten 43 en 44). Wat voorts de 
door de Spaanse regering en de regering van het Verenigd Ko-
ninkrijk genoemde kosten betreft die voor werkgevers mogelij-
kerwijs gemoeid zijn met het opzetten van een dergelijk sys-
teem, moet er, zoals blijkt uit overweging 4 van Richtlijn 
2003/88/EG, op worden gewezen dat de doeltreffende bescher-
ming van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers 
niet aan zuiver economische overwegingen ondergeschikt mag 
worden gemaakt (zie in die zin HvJ EG 26 juni 2001, BECTU, 
C-173/99, ECLI:EU:C:2001:356, punt 59, en HvJ EG 9 september 
2003, Jaeger, C-151/02, ECLI:EU:C:2003:437, punten 66 en 67).
Gelet op het voorgaande dient op de gestelde vragen te wor-
den geantwoord dat art. 3, 5 en 6 van Richtlijn 2003/88/EG, 
gelezen in het licht van art. 31 lid 2 van het Handvest en art. 4 
lid 1, art. 11 lid 3, en art. 16 lid 3 van Richtlijn 89/391/EG, aldus 
moeten worden uitgelegd dat zij in de weg staan aan een re-
geling van een lidstaat die volgens de daaraan in de nationale 
rechtspraak gegeven uitlegging werkgevers niet verplicht om 
een systeem op te zetten waarmee de dagelijkse arbeidstijd 
van iedere werknemer wordt geregistreerd.

Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO),
tegen
Deutsche Bank SAE,
in tegenwoordigheid van:
Federación Estatal de Servicios de la Unión General de Traba-
jadores (FESUGT),
Confederación General del Trabajo (CGT),
Confederación Solidaridad de Trabajadores Vascos (ELA),
Confederación Intersindical Galega (CIG).

1. Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitleg-
ging van artikel 31, lid 2, van het Handvest van de grondrech-
ten van de Europese Unie (hierna: ‘Handvest’), van de artike-
len 3, 5, 6, 16 en 22 van 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 (PB 2003, 
L 299, blz. 9), en van artikel 4, lid 1, artikel 11, lid 3, en arti-
kel 16, lid 3, van richtlijn 89/391/EEG van de Raad van 12 juni 
1989 betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter 
bevordering van de verbetering van de veiligheid en de ge-
zondheid van de werknemers op het werk (PB 1989, L 183, 
blz. 1).
2. Dit verzoek is ingediend in het kader van een geschil tussen 
de Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO) 
en Deutsche Bank SAE over de omstandigheid dat Deutsche 
Bank geen systeem heeft waarmee de dagelijkse arbeidstijd 
van haar werknemers wordt geregistreerd.
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Toepasselijke bepalingen

Unierecht

Richtlijn 89/391
3. Artikel 4, lid 1, van richtlijn 89/391 luidt als volgt:
“De lidstaten nemen de nodige maatregelen om te verzekeren 
dat de werkgevers, de werknemers en de werknemersverte-
genwoordigers worden onderworpen aan de voorschriften die 
nodig zijn voor de tenuitvoerlegging van deze richtlijn.”
4. Artikel 6, lid 1, van die richtlijn luidt:
“In het kader van zijn verantwoordelijkheden treft de werkge-
ver de nodige maatregelen voor de bescherming van de veilig-
heid en de gezondheid van de werknemers, met inbegrip van 
de maatregelen ter preventie van beroepsrisico’s, voor infor-
matie en opleiding alsmede voor de organisatie en de beno-
digde middelen.
[...]”
5. Artikel 11, lid 3, van de richtlijn heeft de volgende bewoor-
dingen:
“De werknemersvertegenwoordigers met een specifieke taak 
op het gebied van de bescherming van de veiligheid en de ge-
zondheid van de werknemers, hebben het recht de werkgever 
te verzoeken om passende maatregelen en hem in die zin 
voorstellen te doen, om alle risico’s voor de werknemers te 
ondervangen en/of de bronnen van gevaar uit te schakelen.”
6. Artikel 16, lid 3, van richtlijn 89/391 luidt:
“De bepalingen van deze richtlijn gelden onverkort voor alle 
gebieden die onder de bijzondere richtlijnen vallen, onver-
minderd in die bijzondere richtlijnen vervatte stringentere 
en/of specifieke bepalingen.”

Richtlijn 2003/88
7. De overwegingen  3 en 4 van richtlijn 2003/88 luiden als 
volgt:
“(3) Het bepaalde in richtlijn [89/391] blijft ten volle van toe-
passing op de onder deze richtlijn vallende gebieden, onver-
minderd strengere en/of meer specifieke bepalingen die in 
deze richtlijn zijn vervat.
(4) De verbetering van de veiligheid, de hygiëne en de ge-
zondheid van de werknemers op het werk is een doelstelling 
die niet aan overwegingen van zuiver economische aard on-
dergeschikt mag worden gemaakt.”
8. Artikel  1 van richtlijn 2003/88 (‘Doel en toepassingsge-
bied’) bepaalt:
“[...]
2. Deze richtlijn is van toepassing op:
a) de minimale dagelijkse en wekelijkse rusttijden en de mini-
male jaarlijkse vakantie, alsmede op de pauzes en de maxima-
le wekelijkse arbeidstijd, en
b) bepaalde aspecten van nacht en ploegenarbeid en van het 
werkrooster.
[...]
4. Het bepaalde in richtlijn [89/391] is ten volle van toepas-
sing op de in lid 2 bedoelde aangelegenheden, onverminderd 
strengere en/of meer specifieke bepalingen die in deze richt-
lijn zijn vervat.”
9. Artikel 3 van richtlijn 2003/88 (‘Dagelijkse rusttijd’) luidt:
“De lidstaten treffen de nodige maatregelen opdat alle werk-
nemers in elk tijdvak van vierentwintig uur een rusttijd van 
ten minste elf aaneengesloten uren genieten.”
10. Artikel 5 van die richtlijn (‘Wekelijkse rusttijd’) luidt:
“De lidstaten treffen de nodige maatregelen opdat alle werk-
nemers voor elk tijdvak van zeven dagen een ononderbroken 

minimumrusttijd van vierentwintig uren genieten waaraan de 
in artikel 3 bedoelde elf uren dagelijkse rusttijd worden toege-
voegd.
Indien objectieve, technische of arbeidsorganisatorische om-
standigheden dit rechtvaardigen, kan voor een minimum-
rusttijd van vierentwintig uren worden gekozen.”
11. Artikel 6 van de richtlijn (‘Maximale wekelijkse arbeids-
tijd’) heeft de volgende bewoordingen:
“De lidstaten treffen de nodige maatregelen opdat in verband 
met de noodzakelijke bescherming van de veiligheid en de 
gezondheid van de werknemers:
a) de wekelijkse arbeidstijd via wettelijke of bestuursrechtelij-
ke bepalingen of via collectieve overeenkomsten of bedrijfs-
akkoorden tussen de sociale partners wordt beperkt;
b) de gemiddelde arbeidstijd in elk tijdvak van zeven dagen, 
inclusief overwerk, niet meer dan achtenveertig uren be-
draagt.”
12. Artikel 16 van richtlijn 2003/88 bevat de maximale refe-
rentieperioden voor de toepassing van de artikelen 5 en 6 van 
die richtlijn.
13. Artikel 17 van die richtlijn (‘Afwijkingen’) bepaalt in lid 1:
“Met inachtneming van de algemene beginselen inzake de 
bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de werk-
nemers, kunnen de lidstaten afwijken van de artikelen 3 tot en 
met 6, 8 en 16, wanneer de duur van de arbeidstijd wegens de 
bijzondere kenmerken van de verrichte werkzaamheid niet 
wordt gemeten en/of vooraf bepaald, of door de werknemers 
zelf kan worden bepaald, en met name wanneer het gaat om:
a) leidinggevend personeel of andere personen met een auto-
nome beslissingsbevoegdheid;
b) arbeidskrachten in gezins of familieverband;
c) werknemers die in kerken en religieuze gemeenschappen 
de eredienst verzorgen.”
14. Artikel 19 van de richtlijn bepaalt in hoeverre kan worden 
afgeweken van de in die richtlijn vermelde referentieperio-
den.
15. Artikel 22, lid 1, van richtlijn 2003/88 bepaalt:
“Een lidstaat kan, met inachtneming van de algemene begin-
selen inzake de bescherming van de veiligheid en de gezond-
heid van de werknemers, besluiten artikel 6 niet toe te passen, 
mits hij door de nodige maatregelen te treffen het volgende 
waarborgt:
a) geen enkele werkgever verlangt dat een werknemer meer 
dan 48 uur werkt tijdens een periode van zeven dagen, bere-
kend als gemiddelde van de in artikel 16, onder b), bedoelde 
referentieperiode, tenzij de werknemer met het verrichten 
van dergelijke arbeid heeft ingestemd;
[...]
c) de werkgever houdt registers bij van alle werknemers die 
dergelijke arbeid verrichten;
d) de registers worden ter beschikking gesteld van de bevoeg-
de autoriteiten die, in verband met de veiligheid en/of de ge-
zondheid van de werknemers, de mogelijkheid om de maxi-
male wekelijkse arbeidstijd te overschrijden, kunnen 
verbieden of beperken;
[...]”

Spaans recht
16. Het Estatuto de los Trabajadores (werknemersstatuut), 
zoals gewijzigd bij Real Decreto legislativo 2/2015, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores (koninklijk wetgevend besluit 2/2015 tot goed-
keuring van de herschikte tekst van de wet op het werkne-
mersstatuut) van 23 oktober 2015 (BOE nr. 255 van 24 okto-
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ber 2015, blz. 100224; hierna: ‘werknemersstatuut’), bepaalt in 
artikel 34 (‘Arbeidstijd’):
“1. De duur van de arbeidstijd wordt overeengekomen in col-
lectieve overeenkomsten of in individuele arbeidsovereen-
komsten.
De maximumduur van de normale arbeidstijd bedraagt 40 
daadwerkelijk gewerkte uren per week, berekend als gemid-
delde over één jaar.
[...]
3. Tussen het einde van een werkdag en het begin van de vol-
gende werkdag liggen ten minste twaalf uren.
De feitelijk gepresteerde normale arbeidstijd mag niet meer 
bedragen dan negen uren per dag, tenzij bij collectieve over-
eenkomst of, bij gebreke daarvan, bij bedrijfsakkoord tussen 
de werkgever en de vertegenwoordigers van de werknemers 
een andere verdeling van de dagelijkse arbeidstijd is overeen-
gekomen; daarbij moet in elk geval de rusttijd tussen de werk-
dagen in acht worden genomen.
[...]”
17. Artikel  35 van het werknemersstatuut (‘Overuren’) be-
paalt:
“1. Onder overuren wordt verstaan het aantal uren dat arbeid 
wordt verricht buiten de maximale arbeidsduur zoals vastge-
steld overeenkomstig het vorige artikel. [...]
2. Per jaar zijn ten hoogste 80 overuren toegestaan [...]. [...]
[...]
4. Overuren worden vrijwillig gemaakt, tenzij dit bij collectie-
ve overeenkomst of individuele arbeidsovereenkomst is over-
eengekomen, binnen de bij lid 2 vastgestelde grenzen.
5. Om de overuren te berekenen, worden de door elke werk-
nemer gewerkte uren dagelijks geregistreerd, en opgeteld op 
het voor de betaling van het salaris vastgestelde tijdstip. Een 
kopie van het overzicht wordt samen met het loonstrookje 
voor de betreffende betaling aan de werknemer verstrekt.”
18. Real Decreto 1561/1995, sobre jornadas especiales de tra-
bajo (koninklijk besluit 1561/1995 inzake bijzondere arbeids-
tijden) van 21 september 1995 (BOE nr. 230 van 26 september 
1995, blz.  28606) bepaalt in de derde aanvullende bepaling 
(‘Bevoegdheden van werknemersvertegenwoordigers inzake 
arbeidstijden’):
“Onverminderd de bevoegdheden op het gebied van arbeids-
tijden die in het werknemersstatuut en in dit koninklijk be-
sluit aan werknemersvertegenwoordigers zijn toegekend, 
hebben deze vertegenwoordigers het recht:
[...]
b) om elke maand door de werkgever te worden ingelicht over 
de overuren die de werknemers hebben gemaakt, ongeacht de 
vorm van vergoeding die daarvoor is vastgesteld; daartoe ont-
vangen zij een kopie van het overzicht als bedoeld in arti-
kel 35, lid 5, van het werknemersstatuut.”

Hoofdgeding en prejudiciële vragen
19. Op 26 juli 2017 heeft de Federación de Servicios de Comi-
siones Obreras (CCOO), een werknemersvakbond die bij een 
representatieve nationale vakbond van Spanje is aangesloten, 
bij de Audiencia Nacional (rechter waarvan de rechtsmacht 
zich uitstrekt over het gehele nationale grondgebied, Spanje) 
een collectieve actie tegen Deutsche Bank ingesteld, en daar-
bij gevorderd dat Deutsche Bank overeenkomstig artikel 35, 
lid  5, van het werknemersstatuut en de derde aanvullende 
bepaling van koninklijk besluit 1561/1995 verplicht wordt om 
een systeem in te voeren voor de registratie van het dagelijks 
aantal gewerkte uren door haar personeel, zodat nagegaan 
kan worden of de vastgestelde arbeidstijden in acht worden 

genomen en of de verplichting om de informatie over de 
maandelijkse overuren naar de werknemersvertegenwoordi-
gers te sturen, wordt nagekomen.
20. Volgens de Federación de Servicios de Comisiones 
Obreras (CCOO) volgt de verplichting om een dergelijk regis-
tratiesysteem op te zetten uit de artikelen  34 en 35 van het 
werknemersstatuut, zoals uitgelegd in het licht van i) arti-
kel 31, lid 2, van het Handvest, ii) de artikelen 3, 5, 6 en 22 van 
richtlijn 2003/88, en iii) Verdrag nr. 1 tot beperking van de 
arbeidsduur in nijverheidsondernemingen en Verdrag nr. 30 
betreffende de regeling van de arbeidsduur in de handel en op 
kantoren, welke verdragen door de Internationale Arbeidsor-
ganisatie respectievelijk zijn aangenomen te Washington op 
28 november 1919 en te Genève op 28 juni 1930.
21. Deutsche Bank betoogt daarentegen dat uit de arresten 
nr. 246/2017 van 23 maart 2017 (Rec. 81/2016) en nr. 338/2017 
van 20 april 2017 (Rec. 116/2016) van de Tribunal Supremo 
(hoogste rechter, Spanje) volgt dat het Spaanse recht geen 
dergelijke algemene verplichting kent.
22. De Audiencia Nacional constateert dat er weliswaar ver-
scheidene op Deutsche Bank van toepassing zijnde regelingen 
over arbeidstijden zijn die voortvloeien uit meerdere sectorale 
en bedrijfscao’s op nationaal niveau, maar dat Deutsche Bank 
geen enkel systeem voor de registratie van de door haar perso-
neel gewerkte uren heeft opgezet waarmee kan worden nage-
gaan of de overeengekomen arbeidstijd in acht wordt geno-
men en waarmee eventueel gemaakte overuren kunnen 
worden berekend. Aangegeven wordt dat Deutsche Bank een 
computerprogramma gebruikt (absences calendar) waarmee 
uitsluitend de afwezigheid van hele dagen, zoals bij vakanties, 
verlof of afwezigheden wegens ziekte, kan worden geregis-
treerd, maar dus niet het door iedere werknemer gewerkte 
aantal uren en gemaakte aantal overuren.
23. De Audiencia Nacional wijst er tevens op dat Deutsche 
Bank niet heeft voldaan aan het verzoek van de Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social de las provincias de Madrid y 
Navarra (arbeids en socialezekerheidsinspectiedienst van de 
provincies Madrid en Navarra, Spanje; hierna: ‘arbeidsinspec-
tie’) om een systeem voor de registratie van de dagelijkse ar-
beidstijd op te zetten, en dat vervolgens een kennisgeving van 
een inbreuk met een voorstel voor een sanctie is opgesteld. Dit 
sanctievoorstel is echter ter zijde gesteld als gevolg van het in 
punt 21 van dit arrest genoemde arrest van de Tribunal Supre-
mo van 23 maart 2017.
24. De Audiencia Nacional merkt op dat uit de in punt  21 
aangehaalde jurisprudentie van de Tribunal Supremo volgt 
dat artikel  35, lid  5, van het werknemersstatuut uitsluitend 
voorschrijft, tenzij anders is overeengekomen, om een register 
van de overuren van de werknemers bij te houden en aan het 
einde van elke maand het aantal overuren aan de werknemers 
en hun vertegenwoordigers mee te delen.
25. Volgens de Audiencia Nacional is die jurisprudentie op de 
hiernavolgende overwegingen gebaseerd. Ten eerste wordt 
aangegeven dat de verplichting tot het bijhouden van een re-
gister is vervat in artikel 35 van het werknemersstatuut, dat 
ziet op overuren, en niet in artikel 34 van dat statuut, dat be-
trekking heeft op de ‘normale’ arbeidstijd, waaronder wordt 
verstaan de arbeidstijd die niet meer bedraagt dan de maxi-
male arbeidstijd. Ten tweede is het zo dat telkens als de Spaan-
se wetgever de registratie van de arbeidstijd verplicht heeft 
willen stellen, hij dit specifiek ten aanzien van bepaalde cate-
gorieën werknemers heeft gedaan, zoals mobiele en deeltijd-
werknemers, werknemers van de koopvaardij en werknemers 
van de spoorwegen. Ten derde stelt artikel  22 van richtlijn 
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2003/88, net als het Spaanse recht, het bijhouden van een re-
gister verplicht waar het gaat om arbeidstijden in specifieke 
gevallen, maar is er geen sprake van een verplichting om een 
register bij te houden voor ‘normale’ arbeidstijden. Ten vierde 
houdt het opzetten van een register met daarin het aantal 
door iedere werknemer gewerkte uren in dat persoonsgege-
vens worden verwerkt, met het risico van een ongepaste in-
menging door de onderneming in het privéleven van de 
werknemers. Ten vijfde kan het niet bijhouden van een derge-
lijk register niet worden aangemerkt als een duidelijke en 
kennelijke inbreuk op de nationale regels over schendingen en 
sancties betreffende sociale voorschriften. Ten zesde maakt de 
jurisprudentie van de Tribunal Supremo geen inbreuk op de 
rechten van werknemers, aangezien er ingevolge artikel 217, 
lid  6, van de Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento 
Civil (wet 1/2000 op de burgerlijke rechtsvordering van 7 ja-
nuari 2000; BOE nr. 7 van 8 januari 2000, blz. 575) weliswaar 
niet van kan worden uitgegaan dat er overuren zijn gemaakt 
wanneer er voor de ‘normale’ arbeidstijden geen register 
wordt bijgehouden, maar er wel sprake is van een nadeel voor 
de werkgever die geen register bijhoudt, als de werknemer 
met andere middelen bewijst dat hij overuren heeft gemaakt.
26. De Audiencia Nacional vraagt zich af of de door de Tribu-
nal Supremo gegeven uitlegging van artikel 35, lid 5, van het 
werknemersstatuut zich verdraagt met het Unierecht. De ver-
wijzende rechter wijst er om te beginnen op dat een onder-
zoek naar de werkende bevolking in Spanje in 2016 heeft uit-
gewezen dat 53,7% van de overuren niet wordt geregistreerd. 
Voorts blijkt uit twee rapporten van de Dirección General de 
Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (directo-
raat-generaal Arbeid van het ministerie van Werkgelegenheid 
en Sociale Zekerheid, Spanje) van 31  juli 2014 en 1  maart 
2016 dat, om te kunnen vaststellen of er overuren zijn ge-
maakt, het aantal gewerkte normale uren exact bekend moet 
zijn. Opgemerkt wordt dat dit verklaart waarom de arbeidsin-
spectie Deutsche Bank heeft verzocht een systeem op te zetten 
voor de registratie van het door iedere werknemer gewerkte 
aantal uren, aangezien dat systeem wordt gezien als het enige 
middel waarmee kan worden nagegaan of de voor de referen-
tieperiode vastgestelde plafonds eventueel zijn overschreden. 
De uitlegging die de Tribunal Supremo aan het Spaanse recht 
geeft, heeft in de praktijk tot gevolg dat de werknemers geen 
beschikking hebben over een essentieel bewijsmiddel om aan 
te tonen dat bij het aantal door hen gewerkte uren de grens 
van de maximale arbeidstijd is overschreden, en voorts dat 
hun vertegenwoordigers niet kunnen beschikken over de 
noodzakelijke middelen om na te gaan of de desbetreffende 
regels zijn nageleefd, zodat de controle of de arbeidstijd en de 
rusttijden in acht zijn genomen, wordt overgelaten aan de 
beoordeling van de werkgever, aldus de Audiencia Nacional.
27. Volgens de verwijzende rechter kan het Spaanse recht in 
een dergelijke situatie niet garanderen dat de in richtlijn 
2003/88 genoemde verplichtingen die zien op de minimale 
rusttijden en de maximale wekelijkse arbeidstijd, en de uit 
richtlijn 89/391 voortvloeiende verplichtingen met betrek-
king tot de rechten van werknemersvertegenwoordigers daad-
werkelijk worden nagekomen.
28. Tegen die achtergrond heeft de Audiencia Nacional beslo-
ten om de behandeling van de zaak op te schorten en aan het 
Hof de volgende prejudiciële vragen voor te leggen:
“1) Moet worden aangenomen dat het Koninkrijk Spanje 
middels de artikelen  34 en 35 van het werknemersstatuut, 
zoals die worden uitgelegd in de [Spaanse] rechtspraak, de 
maatregelen heeft vastgesteld die nodig zijn om de doeltref-

fendheid te waarborgen van de beperkingen op de arbeids-
duur en op de wekelijkse en dagelijkse werk  en rusttijden, 
zoals neergelegd in de artikelen  3, 5 en 6 van richtlijn 
[2003/88], ten aanzien van voltijdse werknemers die zich er 
niet uitdrukkelijk, individueel dan wel collectief, toe hebben 
verbonden om overuren te maken en die niet de hoedanig-
heid van mobiele werknemer, werknemer van de koopvaardij 
of werknemer van de spoorwegen hebben?
2) Moeten artikel 31, lid 2, van het [Handvest] en de artike-
len 3, 5, 6, 16 en 22 van richtlijn [2003/88], gelezen in samen-
hang met artikel 4, lid 1, artikel 11, lid 3, en artikel 16, lid 3, 
van richtlijn [89/391], aldus worden uitgelegd dat zij zich 
verzetten tegen een nationale regeling, in casu de artikelen 34 
en 35 van het werknemersstatuut, waaruit, blijkens de vaste 
[Spaanse] rechtspraak, niet kan worden afgeleid dat onderne-
mingen verplicht zijn om te beschikken over een systeem voor 
de registratie van het dagelijks aantal uren dat effectief is ge-
werkt door voltijdse werknemers die zich er niet uitdrukke-
lijk, individueel dan wel collectief, toe hebben verbonden om 
overuren te maken en die niet de hoedanigheid van mobiele 
werknemer, werknemer van de koopvaardij of werknemer 
van de spoorwegen hebben?
3) Moet worden aangenomen dat de dwingende verplichting 
voor de lidstaten tot beperking van de arbeidsduur van alle 
werknemers, die is neergelegd in artikel  31, lid  2, van het 
[Handvest] en in de artikelen 3, 5, 6, 16 en 22 van richtlijn 
[2003/88], gelezen in samenhang met artikel  4, lid  1, arti-
kel  11, lid  3, en artikel  16, lid  3, van richtlijn [89/391], ten 
aanzien van gewone werknemers wordt vervuld door de nati-
onale regeling als vervat in de artikelen 34 en 35 van het werk-
nemersstatuut, waaruit, volgens de vaste [Spaanse] recht-
spraak, niet kan worden afgeleid dat ondernemingen moeten 
beschikken over een systeem voor de registratie van het aantal 
uren dat effectief is gewerkt door voltijdse werknemers die 
zich er niet uitdrukkelijk, individueel dan wel collectief, toe 
hebben verbonden om overuren te maken en die niet de hoe-
danigheid van mobiele werknemer, werknemer van de koop-
vaardij of werknemer van de spoorwegen hebben?”

Beantwoording van de prejudiciële vragen
29. Met zijn vragen, die gezamenlijk moeten worden behan-
deld, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of 
de artikelen 3, 5, 6, 16 en 22 van richtlijn 2003/88, gelezen in 
samenhang met artikel 4, lid 1, artikel 11, lid 3, en artikel 16, 
lid 3, van richtlijn 89/391 en artikel 31, lid 2, van het Hand-
vest, aldus moeten worden uitgelegd dat zij in de weg staan 
aan een regeling van een lidstaat die volgens de daaraan in de 
nationale rechtspraak gegeven uitlegging werkgevers niet ver-
plicht om een systeem op te zetten waarmee de dagelijkse ar-
beidstijd van iedere werknemer wordt geregistreerd.
30. Vooraf moet in herinnering worden geroepen dat het 
recht van iedere werknemer op een beperking van de maxi-
mumarbeidsduur en op dagelijkse en wekelijkse rusttijden 
niet alleen een bijzonder belangrijk voorschrift van sociaal 
recht van de Unie is, maar ook uitdrukkelijk is verankerd in 
artikel  31, lid  2, van het Handvest, waaraan artikel  6, lid  1, 
VEU dezelfde juridische waarde toekent als aan de Verdragen 
(zie in die zin arresten van 5  oktober 2004, Pfeiffer e.a., 
C397/01–C403/01, EU:C:2004:584, punt 100, en 6 november 
2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissen-
schaften, C684/16, EU:C:2018:874, punt 20).
31. De bepalingen van richtlijn 2003/88, en met name de artike-
len 3, 5 en 6 van die richtlijn, bevatten een nadere regeling van 
dat fundamentele recht en moeten dus worden uitgelegd in het 
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licht daarvan (zie in die zin arresten van 11 september 2014,  
A, C112/13, EU:C:2014:2195, punt  51 en aldaar aangehaalde 
rechtspraak, en 6  november 2018, Bauer en Willmeroth, 
C569/16 en C570/16, EU:C:2018:871, punt 85).
32. Om de naleving van dat fundamentele recht te garande-
ren, mogen de bepalingen van richtlijn 2003/88 met name 
niet restrictief worden uitgelegd ten koste van de rechten die 
de werknemer aan die richtlijn ontleent (zie naar analogie 
arrest van 6 november 2018, Bauer en Willmeroth, C569/16 
en C570/16, EU:C:2018:871, punt  38 en aldaar aangehaalde 
rechtspraak).
33. Ter beantwoording van de gestelde vragen moet bij de 
uitlegging van richtlijn 2003/88 dan ook rekening worden 
gehouden met het belang van het fundamentele recht van ie-
dere werknemer op een beperking van de maximumarbeids-
duur en op dagelijkse en wekelijkse rusttijden.
34. Om te beginnen moet erop worden gewezen dat de tweede 
en de derde vraag onder meer betrekking hebben op artikel 22 
van richtlijn 2003/88, waarvan lid 1 bepaalt dat de lidstaten 
die besluiten artikel 6 van die richtlijn – dat ziet op de maxi-
male wekelijkse arbeidstijd – niet toe te passen, door de nodi-
ge maatregelen te treffen onder meer moeten waarborgen dat 
de werkgever registers bijhoudt van alle betrokken werkne-
mers en dat die registers ter beschikking worden gesteld van 
de bevoegde autoriteiten.
35. Zoals uit de ter terechtzitting van het Hof gehouden plei-
dooien blijkt, heeft het Koninkrijk Spanje evenwel niet daar-
toe besloten. Artikel 22 van richtlijn 2003/88 is dus niet van 
toepassing op het hoofdgeding en hoeft dan ook niet te wor-
den uitgelegd.
36. Vervolgens moet in herinnering worden gebracht dat 
richtlijn 2003/88 ertoe strekt minimumvoorschriften vast te 
stellen om de levens en arbeidsomstandigheden van de werk-
nemers te verbeteren door de nationale regelingen inzake met 
name de duur van de arbeidstijd te harmoniseren (zie met 
name arresten van 26  juni 2001, BECTU, C173/99, 
EU:C:2001:356, punt  37; 10  september 2015, Federación de 
Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras, C266/14, 
EU:C:2015:578, punt  23, en 20  november 2018, Sindicatul 
Familia Constanţa e.a., C147/17, EU:C:2018:926, punt 39).
37. Deze harmonisatie op het niveau van de Europese Unie 
inzake de organisatie van de arbeidstijd moet een betere be-
scherming van de veiligheid en de gezondheid van de werkne-
mers waarborgen door hun – onder meer dagelijkse en weke-
lijkse  – minimumrusttijden en voldoende pauzes te 
waarborgen en door aan de wekelijkse arbeidstijd een maxi-
mumgrens te stellen (zie met name arresten van 5  oktober 
2004, Pfeiffer e.a., C397/01–C403/01, EU:C:2004:584, 
punt  76; 25  november 2010, Fuß, C429/09, EU:C:2010:717, 
punt 43, en 10 september 2015, Federación de Servicios Priva-
dos del sindicato Comisiones obreras, C266/14, 
EU:C:2015:578, punt 23).
38. Overeenkomstig de artikelen 3 en 5 van richtlijn 2003/88 
moeten de lidstaten dus de nodige maatregelen treffen opdat 
alle werknemers in elk tijdvak van vierentwintig uur een rust-
tijd van ten minste elf aaneengesloten uren genieten en voor 
elk tijdvak van zeven dagen een ononderbroken minimum-
rusttijd van vierentwintig uren waaraan de in artikel 3 bedoel-
de elf uren dagelijkse rusttijd worden toegevoegd (arrest van 
7 september 2006, Commissie/Verenigd Koninkrijk, C484/04, 
EU:C:2006:526, punt 37).
39. Voorts legt artikel  6, onder  b), van richtlijn 2003/88 de 
lidstaten de verplichting om voor de gemiddelde wekelijkse 
arbeidstijd een maximumgrens van 48  uur vast te stellen, 

waarbij uitdrukkelijk is bepaald dat overwerk hierbij is inbe-
grepen, en waarvan behalve in het hier niet relevante geval 
van artikel 22, lid 1, van die richtlijn in geen geval kan worden 
afgeweken, zelfs niet met toestemming van de betrokken 
werknemer (zie in die zin arrest van 25 november 2010, Fuß, 
C429/09, EU:C:2010:717, punt  33 en aldaar aangehaalde 
rechtspraak).
40. Om de volle werking van richtlijn 2003/88 te verzekeren, 
moeten de lidstaten derhalve ervoor zorgen dat die minimale 
rusttijden in acht worden genomen en elke overschrijding van 
de maximale wekelijkse arbeidstijd voorkomen (arrest van 
14 oktober 2010, Fuß, C243/09, EU:C:2010:609, punt 51 en 
aldaar aangehaalde rechtspraak).
41. Het is juist dat de artikelen 3 en 5 en artikel 6, onder b), 
van richtlijn 2003/88 niet concreet aangeven hoe de lidstaten 
de handhaving van de daarin neergelegde rechten moeten 
waarborgen. Zoals uit de bewoordingen van die bepalingen 
volgt, wordt het aan de lidstaten overgelaten om een concrete 
regeling uit te werken en daartoe “de nodige maatregelen” te 
treffen (zie in die zin arrest van 26  juni 2001, BECTU, 
C173/99, EU:C:2001:356, punt 55).
42. De lidstaten hebben dus in dit verband weliswaar een be-
oordelingsmarge, maar gelet op het wezenlijke doel van richt-
lijn 2003/88, namelijk een doeltreffende bescherming van de 
levens en arbeidsomstandigheden van de werknemers en een 
betere bescherming van hun veiligheid en gezondheid, moe-
ten zij bewerkstelligen dat het nuttig effect van die rechten 
integraal wordt verzekerd. Daartoe moet ervoor worden ge-
zorgd dat de dagelijkse en wekelijkse minimumrusttijden en 
de maximale gemiddelde wekelijkse arbeidstijd als bedoeld in 
die richtlijn daadwerkelijk gelden voor werknemers (zie in die 
zin arresten van 1  december 2005, Dellas e.a., C14/04, 
EU:C:2005:728, punt 53; 7 september 2006, Commissie/Ver-
enigd Koninkrijk, C484/04, EU:C:2006:526, punten 39 en 40, 
en 14 oktober 2010, Fuß, C243/09, EU:C:2010:609, punt 64).
43. Hieruit volgt dat de door de lidstaten vastgestelde regeling 
om de voorschriften van richtlijn 2003/88 te handhaven, niet 
tot gevolg mag hebben dat de in artikel  31, lid  2, van het 
Handvest en in de artikelen 3 en 5 en artikel 6, onder b), van 
die richtlijn neergelegde rechten mogelijkerwijs worden uit-
gehold (zie in die zin arrest van 7 september 2006, Commis-
sie/Verenigd Koninkrijk, C484/04, EU:C:2006:526, punt 44).
44. Dienaangaande dient in herinnering te worden geroepen 
dat de werknemer moet worden aangemerkt als de zwakkere 
partij binnen de arbeidsverhouding, zodat moet worden ver-
hinderd dat de werkgever over de mogelijkheid beschikt om 
hem een beperking van zijn rechten op te leggen (arresten van 
5 oktober 2004, Pfeiffer e.a., C397/01–C403/01, EU:C:2004:584, 
punt  82; 25  november 2010, Fuß, C429/09, EU:C:2010:717, 
punt  80, en 6  november 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur 
Förderung der Wissenschaften, C684/16, EU:C:2018:874, 
punt 41).
45. Tevens moet worden opgemerkt dat een werknemer, gelet 
op zijn situatie van zwakkere partij, ervan kan worden weer-
houden uitdrukkelijk zijn rechten uit te oefenen jegens zijn 
werkgever, met name omdat de afdwinging van die rechten 
hem kan blootstellen aan maatregelen van die werkgever die 
de arbeidsverhouding ten nadele van die werknemer kunnen 
beïnvloeden (zie in die zin arresten van 25 november 2010, 
Fuß, C429/09, EU:C:2010:717, punt 81, en 6 november 2018, 
Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, 
C684/16, EU:C:2018:874, punt 41).
46. Op basis van die algemene overwegingen moet worden 
nagegaan of, en in hoeverre, vereist is dat een systeem wordt 
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opgezet waarmee de dagelijkse arbeidstijd van iedere werkne-
mer wordt geregistreerd, om ervoor te zorgen dat de maxima-
le wekelijkse arbeidstijd en de dagelijkse en de wekelijkse mi-
nimumrusttijd daadwerkelijk in acht worden genomen.
47. In dit verband moet worden geconstateerd, zoals de advo-
caat-generaal in de punten 57 en 58 van zijn conclusie heeft 
gedaan, dat indien er geen dergelijk systeem is, niet objectief 
en betrouwbaar kan worden vastgesteld hoeveel uren de 
werknemer heeft gewerkt en op welke tijdstippen, en hoeveel 
overuren er bovenop de normale arbeidstijd zijn gemaakt.
48. In die omstandigheden is het voor werknemers buitenge-
woon moeilijk, zo niet in de praktijk onmogelijk om de rech-
ten af te dwingen die zij hebben op grond van artikel 31, lid 2, 
van het Handvest en richtlijn 2003/88, teneinde daadwerkelijk 
gebruik te maken van de in die richtlijn vervatte beperking 
van de wekelijkse arbeidstijd en de in de richtlijn genoemde 
dagelijkse en wekelijkse minimumrusttijd.
49. Zonder de objectieve en betrouwbare vaststelling van het 
per dag en per week gewerkte aantal uren kan immers niet 
worden nagegaan of de maximale wekelijkse arbeidstijd die is 
vastgelegd in artikel 6 van richtlijn 2003/88 en die volgens die 
bepaling inclusief overwerk is, in acht is genomen tijdens de 
referentieperiode als bedoeld in artikel 16, onder b), of arti-
kel 19 van die richtlijn, en ook niet of de dagelijkse en de we-
kelijkse minimumrusttijd, waarop respectievelijk artikel 3 en 
artikel 5 van de richtlijn betrekking hebben, in acht zijn geno-
men in elk tijdvak van 24 uur wat de dagelijkse rusttijd betreft, 
of tijdens de referentieperiode als bedoeld in artikel 16, on-
der a), van de richtlijn wat de wekelijkse rusttijd betreft.
50. Aangezien de lidstaten, zoals blijkt uit de in de punten 40 
en 41 van dit arrest aangehaalde rechtspraak, alle nodige 
maatregelen moeten treffen om ervoor zorgen dat de minima-
le rusttijden in acht worden genomen en dat elke overschrij-
ding van de maximale wekelijkse arbeidstijd wordt voorko-
men, zodat de volle werking van richtlijn 2003/88 wordt 
verzekerd, is een nationale regeling waarbij geen verplichting 
wordt opgelegd om een instrument te gebruiken waarmee het 
per dag en per week gewerkte aantal uren objectief en be-
trouwbaar kan worden bepaald, ongeschikt om overeenkom-
stig de in punt 42 van dit arrest aangehaalde rechtspraak het 
nuttig effect te verzekeren van de in artikel 31, lid 2, van het 
Handvest en in die richtlijn neergelegde rechten, aangezien 
noch werkgevers noch werknemers kunnen nagaan of die 
rechten worden nageleefd, waardoor de verwezenlijking van 
het doel van de richtlijn, namelijk een betere bescherming van 
de veiligheid en de gezondheid van de werknemers, in gevaar 
wordt gebracht.
51. Niet relevant is dat de maximale wekelijkse arbeidstijd die 
in casu in het Spaanse recht wordt gehanteerd, zoals de Spaan-
se regering betoogt, voor werknemers gunstiger is dan de 
maximale wekelijkse arbeidstijd die is vastgelegd in artikel 6, 
onder b), van richtlijn 2003/88. Zoals die regering overigens 
zelf heeft aangegeven, verandert dit namelijk niets aan het feit 
dat de in dit verband aangenomen nationale bepalingen on-
derdeel zijn van de omzetting naar nationaal recht van die 
richtlijn, op de naleving waarvan de lidstaten dienen toe te 
zien door de daartoe benodigde regeling vast te stellen. Voor 
het overige blijft het, als er geen systeem is waarmee de dage-
lijkse arbeidstijd kan worden geregistreerd, voor een werkne-
mer net zo moeilijk, zo niet in de praktijk onmogelijk, om 
daadwerkelijk de handhaving af te dwingen van de maximale 
wekelijkse arbeidstijd, ongeacht de gehanteerde maximale 
duur.

52. Die moeilijkheid wordt er geenszins geringer op doordat 
in Spanje voor werkgevers de verplichting geldt om uit hoofde 
van artikel 35 van het werknemersstatuut een systeem in te 
voeren voor de registratie van de overuren die worden ge-
maakt door werknemers die zich daartoe bereid hebben ver-
klaard. Het begrip ‘overuren’ impliceert immers dat bekend is 
hoeveel uren iedere bij het overwerk betrokken werknemer 
heeft gewerkt, en dus dat het gewerkte aantal uren vooraf 
wordt geregistreerd. Bij de verplichting om alleen overuren te 
registreren is er voor werknemers dan ook geen sprake van 
een effectieve manier waarmee ervoor wordt gezorgd dat de 
in richtlijn 2003/88 genoemde maximale wekelijkse arbeids-
tijd, die inclusief overwerk is, niet wordt overschreden en 
voorts dat de dagelijkse en de wekelijkse minimumrusttijd als 
bedoeld in die richtlijn steeds worden gehandhaafd. Met die 
verplichting kan in elk geval niet worden ondervangen dat er 
geen systeem is waarmee, wat werknemers betreft die er niet 
mee hebben ingestemd om overuren te maken, wordt be-
werkstelligd dat de regels die onder meer zien op de maxima-
le wekelijkse arbeidstijd, daadwerkelijk worden nageleefd.
53. In casu blijkt uit de aan het Hof voorgelegde stukken, zoals 
Deutsche Bank en de Spaanse regering aanvoeren, inderdaad 
dat een werknemer, als er geen systeem voor de registratie van 
de arbeidstijd is, naar Spaans procesrecht met andere midde-
len, zoals getuigenbewijs, overlegging van mails of onderzoek 
van mobiele telefoons en computers, kan aantonen dat er 
aanwijzingen zijn dat de hierboven genoemde rechten zijn 
geschonden, zodat de bewijslast wordt omgekeerd.
54. Anders dan bij een systeem waarmee de dagelijkse arbeids-
tijd wordt geregistreerd, kan aan de hand van dergelijke be-
wijsmiddelen echter niet objectief en betrouwbaar worden 
bepaald hoeveel uren de werknemer per dag en per week heeft 
gewerkt.
55. Er moet met name op worden gewezen dat getuigenbe-
wijs, aangezien de werknemer de zwakkere partij binnen de 
arbeidsverhouding is, op zichzelf niet kan worden aangemerkt 
als een bewijsmiddel dat geschikt is om ervoor te zorgen dat 
de aan de orde zijnde rechten daadwerkelijk worden gehand-
haafd, omdat werknemers mogelijkerwijs niet bereid zijn om 
tegen hun werkgever te getuigen, uit vrees dat de werkgever 
maatregelen neemt die de arbeidsverhouding ten nadele van 
hen kunnen beïnvloeden.
56. Een systeem waarmee de dagelijkse arbeidstijd van de 
werknemers wordt geregistreerd, is daarentegen een uiterst 
geschikt middel om snel objectieve en betrouwbare gegevens 
te verkrijgen over het precieze aantal uren dat zij hebben ge-
werkt, en vergemakkelijkt dus zowel de bewijsvoering door 
die werknemers in het geval van een schending van de rechten 
die zij ontlenen aan de artikelen 3 en 5 en artikel 6, onder b), 
van richtlijn 2003/88, waarin het in artikel 31, lid 2, van het 
Handvest neergelegde fundamentele recht nader wordt gere-
geld, als het toezicht door de bevoegde nationale bestuurlijke 
en rechterlijke instanties op de daadwerkelijke toepassing van 
die rechten.
57. Er kan ook niet worden aangenomen dat de moeilijkhe-
den die het gevolg zijn van de omstandigheid dat er geen sys-
teem voor de registratie van de dagelijkse arbeidstijd van iede-
re werknemer is, kunnen worden opgevangen door 
gebruikmaking van de bevoegdheid die toezichthoudende 
organen, zoals de arbeidsinspectie, naar nationaal recht heb-
ben om onderzoeken uit te voeren en sancties op te leggen. 
Zonder een dergelijk systeem hebben ook deze instanties im-
mers geen beschikking over een geschikt middel om toegang 
te krijgen tot objectieve en betrouwbare gegevens over het 
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door werknemers in elke onderneming gewerkte aantal uren, 
welk middel noodzakelijk kan blijken bij het uitvoeren van 
hun toezichthoudende taken en, indien nodig, bij het opleg-
gen van een sanctie (zie in die zin arrest van 30  mei 2013, 
Worten, C342/12, EU:C:2013:355, punt 37 en aldaar aange-
haalde rechtspraak).
58. Hieruit volgt dat als er geen systeem is waarmee de dage-
lijkse arbeidstijd van iedere werknemer wordt geregistreerd, 
er geen garantie is, zoals overigens naar voren komt uit de 
door de verwijzende rechter verschafte en in punt 26 van dit 
arrest genoemde gegevens, dat er ten aanzien van de werkne-
mers onverkort sprake is van de daadwerkelijke toepassing 
van het in richtlijn 2003/88 neergelegde recht op een beper-
king van de maximumarbeidsduur en op minimale rusttijden, 
daar die toepassing wordt overgelaten aan het inzicht van de 
werkgever.
59. De verantwoordelijkheid van de werkgever inzake de na-
leving van de in richtlijn 2003/88 opgenomen rechten kan 
weliswaar niet onbegrensd zijn, maar een regeling van een 
lidstaat die volgens de daaraan in de nationale rechtspraak 
gegeven uitlegging, van de werkgever niet verlangt dat hij het 
gewerkte aantal uren registreert, kan de in de artikelen 3 en 5 
en artikel  6, onder  b), van die richtlijn neergelegde rechten 
uithollen doordat er niet voor wordt gezorgd dat het recht van 
werknemers op een beperking van de maximumarbeidsduur 
en op minimale rusttijden daadwerkelijk wordt gehandhaafd, 
en is dus niet in overeenstemming met het doel van de richt-
lijn, volgens welke die minimumvoorschriften onontbeerlijk 
zijn voor de bescherming van de veiligheid en de gezondheid 
van werknemers (zie naar analogie arrest van 7  september 
2006, Commissie/Verenigd Koninkrijk, C484/04, 
EU:C:2006:526, punten 43 en 44).
60. Om het nuttig effect van de in richtlijn 2003/88 opgeno-
men rechten en van het in artikel 31, lid 2, van het Handvest 
verankerde fundamentele recht te verzekeren, moeten de lid-
staten aan werkgevers dan ook de verplichting opleggen om 
een objectief, betrouwbaar en toegankelijk systeem op te zet-
ten waarmee de dagelijkse arbeidstijd van iedere werknemer 
wordt geregistreerd.
61. Dit vindt bevestiging in de bepalingen van richtlijn 89/391. 
Uit artikel  1, leden  2 en 4, en overweging  3 van richtlijn 
2003/88 en artikel  16, lid  3, van richtlijn 89/391 volgt dat 
richtlijn 89/391 onverkort geldt wat de dagelijkse minimum-
rusttijd, de wekelijkse minimumrusttijd en de maximale we-
kelijkse arbeidstijd betreft, onverminderd de strengere en/of 
meer specifieke bepalingen die in richtlijn 2003/88 zijn vervat.
62. De invoering van een objectief, betrouwbaar en toeganke-
lijk systeem waarmee de dagelijkse arbeidstijd van iedere 
werknemer wordt geregistreerd, is onderdeel van de algemene 
verplichting die de lidstaten en werkgevers krachtens arti-
kel 4, lid 1, en artikel 6, lid 1, van richtlijn 89/391 hebben om 
de organisatie en de benodigde middelen uit te werken voor 
de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de 
werknemers. Bovendien is een dergelijk systeem noodzakelijk 
om de werknemersvertegenwoordigers met een specifieke 
taak op het gebied van de bescherming van de veiligheid en de 
gezondheid van de werknemers in staat te stellen gebruik te 
maken van hun in artikel 11, lid 3, van die richtlijn genoemde 
recht om de werkgever te verzoeken om passende maatrege-
len en hem voorstellen te doen.
63. Volgens de in punt 41 van dit arrest aangehaalde recht-
spraak moeten de lidstaten, die daarbij gebruikmaken van de 
beoordelingsmarge die zij in dit verband hebben, zoals de 
advocaat-generaal in de punten 85 tot en met 88 van zijn con-

clusie heeft aangegeven, een concrete regeling voor de toepas-
sing van dat systeem, waaronder met name de daaraan te ge-
ven vorm, uitwerken en hierbij indien nodig rekening houden 
met het specifieke karakter van alle betrokken branches en 
zelfs met de specifieke kenmerken van bepaalde ondernemin-
gen, zoals hun omvang, een en ander onverminderd artikel 17, 
lid 1, van richtlijn 2003/88, op grond waarvan de lidstaten met 
inachtneming van de algemene beginselen inzake de bescher-
ming van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers 
onder meer kunnen afwijken van de artikelen 3 tot en met 6 
van die richtlijn, wanneer de duur van de arbeidstijd wegens 
de bijzondere kenmerken van de verrichte werkzaamheid niet 
wordt gemeten en/of vooraf bepaald, of door de werknemers 
zelf kan worden bepaald.
64. Aan de voorgaande overwegingen doet niet af dat sommi-
ge specifieke bepalingen van Unierecht die zien op de trans-
portbranche, zoals artikel 9, onder b), van richtlijn 2002/15/
EG van het Europees Parlement en de Raad van 11  maart 
2002 betreffende de organisatie van de arbeidstijd van perso-
nen die mobiele werkzaamheden in het wegvervoer uitoefe-
nen (PB 2002, L 80, blz. 35) en clausule 12 van de bijlage bij 
richtlijn 2014/112/EU van de Raad van 19 december 2014 tot 
uitvoering van de Europese Overeenkomst betreffende de re-
geling van bepaalde aspecten van de organisatie van de ar-
beidstijd in de binnenvaart die is gesloten door de Europese 
Binnenvaartunie (Ebu), de Europese Schippersorganisatie 
(Eso) en de Europese Federatie van Vervoerswerknemers 
(ETF) (PB 2014, L 367, blz. 86), expliciet de verplichting be-
vatten om voor onder die bepalingen vallende werknemers de 
arbeidstijd bij te houden.
65. Ook al heeft een specifieke behoefte aan bescherming tot 
gevolg gehad dat de Uniewetgever uitdrukkelijk een dergelijke 
verplichting heeft opgelegd voor bepaalde categorieën werk-
nemers, er is immers meer algemeen sprake van een soortge-
lijke verplichting  – waarbij een objectief, betrouwbaar en 
toegankelijk systeem voor de registratie van de dagelijkse ar-
beidstijd wordt opgezet  – voor alle werknemers, zodat het 
nuttig effect van richtlijn 2003/88 wordt bewerkstelligd en 
rekening wordt gehouden met het in punt 30 van dit arrest 
aangegeven belang van het in artikel 31, lid 2, van het Hand-
vest neergelegde fundamentele recht.
66. Wat voorts de door de Spaanse regering en de regering van 
het Verenigd Koninkrijk genoemde kosten betreft die voor 
werkgevers mogelijkerwijs gemoeid zijn met het opzetten van 
een dergelijk systeem, moet er, zoals blijkt uit overweging 4 
van richtlijn 2003/88, op worden gewezen dat de doeltreffen-
de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de 
werknemers niet aan zuiver economische overwegingen on-
dergeschikt mag worden gemaakt (zie in die zin arresten van 
26 juni 2001, BECTU, C173/99, EU:C:2001:356, punt 59, en 
9 september 2003, Jaeger, C151/02, EU:C:2003:437, punten 66 
en 67).
67. Zoals de advocaat-generaal in punt 84 van zijn conclusie 
heeft opgemerkt, heeft overigens noch Deutsche Bank noch 
de Spaanse regering in casu precies en concreet aangegeven 
welke praktische obstakels eraan in de weg kunnen staan dat 
werkgevers tegen redelijke kosten een systeem invoeren waar-
mee de dagelijkse arbeidstijd van iedere werknemer wordt 
geregistreerd.
68. Ten slotte moet in herinnering worden geroepen dat vol-
gens vaste rechtspraak de uit een richtlijn voortvloeiende 
verplichting voor de lidstaten om het ermee beoogde doel te 
verwezenlijken, alsook de krachtens artikel 4, lid 3, VEU op 
hen rustende verplichting om alle algemene of bijzondere 
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maatregelen te treffen die geschikt zijn om de nakoming van 
die verplichting te verzekeren, geldt voor alle autoriteiten van 
de lidstaten, en dus, binnen het kader van hun bevoegdheden, 
ook voor de rechterlijke instanties (zie met name arresten van 
19 april 2016, DI, C441/14, EU:C:2016:278, punt 30, en 13 de-
cember 2018, Hein, C385/17, EU:C:2018:1018, punt 49).
69. Hieruit volgt dat bij de toepassing van het nationale recht 
de nationale rechterlijke instanties die dit recht dienen uit te 
leggen, rekening moeten houden met alle regels ervan en de 
daarin erkende uitleggingsmethoden moeten toepassen ten-
einde dit recht zo veel mogelijk uit te leggen tegen de achter-
grond van de bewoordingen en het doel van de betrokken 
richtlijn om het met deze richtlijn beoogde resultaat te berei-
ken en aldus aan artikel 288, derde alinea, VWEU te voldoen 
(arrest van 19  april 2016, DI, C441/14, EU:C:2016:278, 
punt 31 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
70. Het vereiste van Unierechtconforme uitlegging voor de 
nationale rechterlijke instanties houdt de verplichting in om 
in voorkomend geval vaste rechtspraak te wijzigen wanneer 
deze berust op een met de doelstellingen van een richtlijn 
onverenigbare uitlegging van het nationale recht (arresten van 
19 april 2016, DI, C441/14, EU:C:2016:278, punt 33; 17 april 
2018, Egenberger, C414/16, EU:C:2018:257, punt  72, en 
11 september 2018, IR, C68/17, EU:C:2018:696, punt 64).
71. Gelet op het voorgaande dient op de gestelde vragen te 
worden geantwoord dat de artikelen  3, 5 en 6 van richtlijn 
2003/88, gelezen in het licht van artikel  31, lid  2, van het 
Handvest en artikel 4, lid 1, artikel 11, lid 3, en artikel 16, lid 3, 
van richtlijn 89/391, aldus moeten worden uitgelegd dat zij in 
de weg staan aan een regeling van een lidstaat die volgens de 
daaraan in de nationale rechtspraak gegeven uitlegging werk-
gevers niet verplicht om een systeem op te zetten waarmee de 
dagelijkse arbeidstijd van iedere werknemer wordt geregis-
treerd.

Kosten
72. Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de pro-
cedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat 
de verwijzende rechter over de kosten heeft te beslissen. De 
door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het 
Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmer-
king.

Het Hof (Grote kamer) verklaart voor recht:
De artikelen 3, 5 en 6 van richtlijn 2003/88/EG van het Euro-
pees Parlement en de Raad van 4 november 2003 betreffende 
een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd, ge-
lezen in het licht van artikel 31, lid 2, van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie en artikel 4, lid 1, arti-
kel 11, lid 3, en artikel 16, lid 3, van richtlijn 89/391/EEG van 
de Raad van 12  juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging 
van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de 
veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk, 
moeten aldus worden uitgelegd dat zij in de weg staan aan een 
regeling van een lidstaat die volgens de daaraan in de nationa-
le rechtspraak gegeven uitlegging werkgevers niet verplicht 
om een systeem op te zetten waarmee de dagelijkse arbeidstijd 
van iedere werknemer wordt geregistreerd.

NOOT

Richtlijn 2003/88, wel bekend als de ‘Arbeidstijdenrichtlijn’, is 
toegeschreven op de bescherming van de gezondheid en vei-

ligheid van de werknemer op de arbeidsplaats.1 Deze doelen 
worden nagestreefd door in de bepalingen minimumrusttij-
den per dag en per week vast te stellen. Het recht van iedere 
werknemer op een beperking van de maximumarbeidsduur, 
op rusttijden en op een jaarlijkse vakantie met behoud van 
loon is voorts vastgelegd in art. 31 lid 2 van het Handvest 
Grondrechten EU (Handvest). Op basis van Richtlijn 2003/88 
is het onduidelijk of, en zo ja op welke wijze, werkgevers ver-
plicht zijn de arbeidstijd van werknemers te registreren. Het 
Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) heeft in reac-
tie op prejudiciële vragen van het Spaanse hof, Audiencia 
Nacional, duidelijkheid op dit punt gecreëerd.2 De door het 
Spaanse hof gestelde vraag komt er kort gezegd op neer of 
de betrokken lidstaten de werkgever moeten verplichten om 
instrumenten voor de registratie van de werkelijke dagelijkse 
en wekelijkse arbeidstijd in te voeren. Een en ander bezien in 
het licht van de voornoemde beschermingsgedachte van de 
richtlijn. De vraag is het gevolg van een door een Spaanse 
werknemersvakbond aanhangig gemaakte procedure tegen 
Deutsche Bank SAE. Het collectieve geschil spitste zich toe 
op de vraag of de bank dient te beschikken over een systeem 
voor de registratie van het dagelijks aantal werkelijk gewerk-
te uren om vast te kunnen stellen of de bij wet en in collec-
tieve arbeidsovereenkomsten vastgestelde arbeidstijden 
naar behoren in acht worden genomen en of de verplichting 
om de informatie over de maandelijkse overuren naar de 
werknemersvertegenwoordigers te sturen, wordt nageko-
men. Volgens de vakbond volgt die verplichting onder andere 
uit art. 31 lid 2 van het Handvest en een aantal artikelen uit 
Richtlijn 2003/88. Daartegenover stelt de bank, verwijzend 
naar rechtspraak van het hoogste rechtscollege in Spanje 
(Tribunal Supremo), dat het Spaanse recht niet bekend is 
met een dergelijke algemene verplichting. Advocaat-Gene-
raal Pitruzzella stelt in zijn verhelderende conclusie voor het 
HvJ EU dat, indien er geen systeem voor de registratie van 
de arbeidstijd is, niet objectief en met zekerheid kan worden 
vastgesteld hoelang en op welke tijdstippen in werkelijkheid 
arbeid is verricht. Zonder een dergelijk systeem kan boven-
dien geen onderscheid worden gemaakt tussen gewone ar-
beidstijd en overuren. Het ontbreken van een systeem om de 
arbeidstijd te registreren, maakt het bovendien bijzonder 
moeilijk om rechtsmiddelen in te roepen tegen werkgevers 
die in overtreding handelen met Richtlijn 2003/88.3 Het HvJ 
EU volgt de door de A-G ingezette lijn. Met dit arrest heeft de 
werkgever er een (administratieve) verplichting bij gekregen. 
Naast de verplichting de werknemer op precieze wijze en tij-
dig te informeren over een eventueel verlies van vakantie-
rechten,4 moet de werkgever zorg dragen voor een objectief, 
betrouwbaar en toegankelijk systeem om de dagelijkse ar-
beidstijd van de werknemer te registreren. Het arrest is mijns 
inziens een juiste uitleg van Richtlijn 2003/88 en art. 31 lid 2 
Handvest. Zonder registratieverplichting worden de in de 
richtlijn verankerde fundamentele rechten van de werkne-
mers vrijwel volledig uitgehold.

1  Richtlijn 2003/88 van het Europees Parlement en de Raad van 4 no-
vember 2003 betreffende een aantal aspecten van de organisatie van 
de arbeidstijd.

2  Hof van Justitie EU 14 mei 2019, ECLI:EU:C:2019:402.
3  Conclusie A-G G. Pitruzzella 31 januari 2019, ECLI:EU:C:2019:87.
4  HvJ EU 6 november 2018, ECLI:EU:C:2018:872 (Kreuziger) en uit-

gebreid: M. Koster, ‘Opname en vervallen vakantiedagen; pro activi-
teit werkgever vereist’, ArbeidsRecht 2019/9.
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Interessant is de vraag of het arrest gevolgen heeft voor de 
Nederlandse praktijk. In eerste instantie lijkt dat niet het ge-
val.5 De Arbeidstijdenwet (Atw) legt de werkgever reeds op 
grond van art. 4:3 lid 1 de verplichting op een deugdelijke 
registratie te voeren van de arbeids- en rusttijden. De doel-
stelling erachter is duidelijk omschreven in datzelfde artikel: 
toezicht mogelijk maken op naleving van de Atw en daarop 
berustende bepalingen. De registratie wordt immers gebruikt 
in het kader van een inspectie van de naleving van de Atw. In 
Nederland is de Inspectie SZW belast met deze taak. De In-
spectie SZW kan in dat kader verschillende maatregelen tref-
fen, waaronder het opleggen van boetes. En die zijn door-
gaans niet mals. Het boetenormbedrag bij overtreding van 
art. 4:3 lid 1 Atw bedraagt € 10.000,= per werknemer. Op dit 
bedrag vindt een correctie plaats naar het aantal werkne-
mers dat bij de werkgever in dienst is. Het boetenormbedrag 
is het uitgangspunt voor een werkgever die 50 tot 100 werk-
nemers in dienst heeft. Het niet hebben van een deugdelijke 
registratie wordt aangemerkt als een overtreding waarvoor 
direct een boete wordt opgelegd indien daardoor een volle-
dige inspectie over de gehele te onderzoeken periode niet 
mogelijk is. Indien de registratie niet deugdelijk is, maar een 
inspectie hierdoor niet gehinderd wordt, is er geen sprake 
van een direct beboetbare overtreding. Een werkgever dient 
in ieder geval aan te kunnen tonen welke werknemer op een 
bepaald tijdstip met de arbeid begint en wanneer hij die ar-
beid heeft beëindigd, inclusief de daartussen gelegen pau-
ze(s).6 Tot zover lijkt richtlijnconforme interpretatie van de 
Atw mogelijk. Nederland kent een systeem op grond waar-
van een werkgever niet verplicht is voor iedere werknemer 
de arbeidstijd te registreren. Een gedeeltelijke uitsluiting van 
de Atw is opgenomen in hoofdstuk 2 van het Arbeidstijden-
besluit (Atb). Op grond daarvan is een groot deel van de Atw 
niet van toepassing op (onder andere) werknemers van 
18 jaar of ouder die jaarlijks ten minste driemaal het wettelijk 
minimumloon verdienen.7 Onder andere de in art. 4:3 lid 1 
Atw opgenomen registratieverplichting is niet van toepas-
sing op deze categorie werknemers. Art. 17 lid 1 Richtlijn 
2003/88 formuleert een aantal uitzonderingen voor onder an-
dere leidinggevend personeel en (andere) personen met au-
tonome beslissingsbevoegdheid.8 De Nederlandse wetgever 
heeft klaarblijkelijk werknemers die minimaal driemaal het 
wettelijk minimumloon verdienen tot deze categorie werkne-
mers bestempeld. Dat dit de registratie onverlet laat, volgt 
mijns inziens uit het hiervoor besproken arrest van het HvJ 
EU. De arbeidstijd dient immers voor iedere werknemer te 
worden geregistreerd. Ik lees het arrest dan ook zo dat het 
registreren van de arbeidstijd niet valt onder het toepas-
singsbereik van de in de richtlijn opgenomen uitzonderings-
bepaling. Kort en goed, uitzondering voor een bepaalde cate-
gorie werknemers is onder voorwaarden mogelijk, registratie 
van de arbeidstijd blijft verplicht. Aanpassing van de Atw, 
meer in het bijzonder de afwijkingsmogelijkheid die de Atb 

5  Zie ook: J. van Drongelen in zijn annotatie in «JAR» 2019/153.
6  Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbe-

sluit 2013 (onder ‘toelichting bij bijlage 2’).
7  Deze uitzondering geldt niet voor de in art. 2.1:1 lid 2 Atb genoemde 

categorie werknemers (waaronder de werknemer die gevaarlijk werk 
verricht).

8  De afwijkingsmogelijkheid ziet op art. 3 t/m 6 (dagelijkse rusttijd, 
pauzes, wekelijkse rusttijd, maximale wekelijke arbeidstijd), 8 (duur 
van de nachtarbeid) en 16 (referentieperioden) van Richtlijn 
2003/88.

biedt, lijkt dan ook noodzakelijk. Voor een richtlijnconforme 
aanpassing zal voorts zorgvuldig moeten worden gekeken 
naar de inhoud en strekking van art. 17 lid 1 Richtlijn 2003/88. 
De afwijkingsmogelijkheid die dat artikel biedt, moet zo wor-
den uitgelegd dat het toepassingsgebied ervan beperkt is tot 
wat strikt noodzakelijk is om de met die afwijkingen be-
schermde belangen te vrijwaren.9 Afwijking van Richtlijn 
2003/88 kan niet ruim worden toegepast op een volledige 
categorie werknemers.10 Het deels buiten toepassing verkla-
ren van de Atw op werknemers die vallen onder voornoem-
de loongrensbepaling past naar mijn mening niet in een 
richtlijnconforme uitleg. De uitzonderingsbepaling lijkt, kort 
gezegd, te ver opgerekt door de Nederlandse wetgever. On-
dertussen kan de werknemer, via de bandbreedte van art. 31 
lid 2 Handvest en jurisprudentie van het HvJ EU, zijn arbeids-
tijdgerelateerde rechten rechtstreeks tegen de werkgever in-
roepen.11 Hieronder valt ook de op de werkgever rustende 
verplichting om de arbeidstijd van iedere werknemer te re-
gistreren.12 In bijvoorbeeld een procedure omtrent uitbeta-
ling van overuren kan de werknemer daar een beroep op 
doen. Wanneer de werkgever de registratie van de arbeids-
tijd niet op orde heeft, ligt het voor de hand dat een dergelij-
ke vordering eerder voor toewijzing in aanmerking komt. Het 
niet registreren van arbeidstijd komt immers voor rekening 
en risico van de partij die zich met deze verplichting gecon-
fronteerd ziet; de werkgever. Het arrest lijkt vooral een opste-
ker voor de werknemer. Aan de andere kant zie ik ook voor 
de werkgever een mogelijkheid de vruchten van dit arrest te 
plukken. In een medezeggenschapstraject (ex art. 27 WOR) 
over de invoering van een tijdregistratiesysteem kan de 
werkgever stellen dat hij de wet- en regelgeving op dit punt 
dient na te leven. De vraag of er een registratiesysteem moet 
komen, zou in dat geval niet ter discussie staan. Hierdoor be-
staat enkel nog het instemmingsvereiste voor de wijze waar-
op de werkgever deze verplichting nakomt. Registratiesyste-
men zijn er immers in alle soorten en maten. Om met name 
de registratie van de arbeidstijd van vrije flexwerkers in goe-
de banen te leiden, lijkt een systeem met daaraan gekoppeld 
een mobiele app het meest voor de hand liggend.

mr. A. Briejer
Florent

9  Hof van Justitie EU 14 oktober 2010, ECLI:EU:C:2010:612.
10  Zie in dit kader ook de (uitgebreide) interpretatieve mededeling over 

Richtlijn 2003/88 van het Europees Parlement en de Raad betreffen-
de een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd d.d. 24 
mei 2017 (2017/C 165/01).

11  HvJ EU 6 november 2018: ECLI:EU:C:2018:874, «JAR» 2018/318 
(Max-Planck Gesellschaft), m.nt. H.J. Funke en HvJ EU 6 november 
2018, ECLI:EU:C:2018:871 (Bauer en Willmeroth).
Zie onder andere: HvJ EU 19 januari 2010, ECLI:EU:C:2010:21, 
«JAR» 2010/53 (Kücükdeveci).

12  Zie uitgebreid in dit kader de conclusie van A-G G. Pitruzzella onder 
punt 93 t/m 96.




