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WEGVERVOER: HARMONISATIE VAN DE WETGEVING

De totstandkoming van één Europese vervoersmarkt is niet mogelijk zonder harmonisatie van
de in de lidstaten geldende wetgeving. De door de Europese Unie genomen maatregelen zijn
van fiscale, technische, administratieve en sociale aard.

RECHTSGRONDSLAG

Titel VI van het Verdrag van Lissabon, met name artikel 91 van het Verdrag betreffende de
werking van de Europese Unie (VWEU).

DOELSTELLINGEN

Voor een gemeenschappelijk wegvervoerbeleid dat de mededingingsvoorwaarden in stand houdt
en de vrijheid van dienstverrichting waarborgt, is harmonisatie van de wetgeving van de
lidstaten vereist. Dat geldt niet alleen voor de fiscale wetgeving (btw, wegenbelasting, belasting
op minerale oliën) en de staatssteun, maar ook voor technische normen (maximaal toegestane
afmetingen en gewichten), sociale voorschriften en maatregelen ter bescherming van het milieu.

RESULTATEN

A. Fiscale en technische harmonisatie.
1. Accijnsstelsel
Richtlijn 2003/96/EG van 27 oktober 2003 tot herstructurering van de communautaire regeling
voor de belasting van energie heeft de Richtlijnen 92/81/EEG en 92/82/EEG betreffende de
harmonisatie van de accijns op minerale oliën vervangen (zie fiche 5.11.3).
2. Tolheffingen
Op 8 juli 2008 heeft de Commissie een reeks initiatieven voor de vergroening van het
vervoer („Greening Transport Package”) ingediend. Het betrof een algemeen, transparant
en overdraagbaar model voor de berekening van alle externe kosten, met inbegrip van de
kosten op het gebied van milieu, geluidshinder, files en gezondheid. Dit model werd gebruikt
voor de berekening van de gebruiksrechten van de infrastructuur voor de herziening van de
„Eurovignet”-richtlijn (zie verder in dit document) en vormt de opzet voor een strategie voor
de geleidelijke toepassing van dit model op alle vervoerswijzen. Richtlijn 1999/62/EG van
17 juni 1999 blijft de referentie voor de berekening van de tarieven voor het gebruik van de
wegeninfrastructuur door transportondernemingen. Die richtlijn is gewijzigd bij Richtlijnen
2006/38/EG van 17 mei 2006 en 2011/76/EU van 27 september 2011. Met de herziening van
de „Eurovignet”-richtlijn van 1999, die is gebaseerd op het beginsel „de vervuiler betaalt” en
de internalisering van de externe kosten, moet het mogelijk worden de verschillende kosten die
voortvloeien uit het gebruik van de infrastructuurvoorzieningen door zware vrachtvoertuigen in
de tolheffingen door te berekenen. Daartoe worden de tolheffingen aangepast om rekening te
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houden met luchtverontreiniging en geluidsoverlast en de risico’s van verkeersopstoppingen, als
aanvulling op de bestaande heffingen, die worden berekend op basis van afstand en om de kosten
van aanleg, onderhoud, exploitatie en ontwikkeling van de wegeninfrastructuur te dekken.
Het belangrijkste resultaat van het in 2011 door het Europees Parlement en de Raad bereikte
compromis betreft de transparantie van de opbrengsten en investeringen. De lidstaten kunnen
de infrastructuurheffingen aanpassen aan de mate van verkeerscongestie met een maximale
variatie van 175 % tijdens de spitsuren, die tot vijf uur per dag beperkt moeten zijn. Zij kunnen
dat compenseren met lagere tarieven voor de rest van de tijd. De gevarieerde vergoeding
moet transparant, niet-discriminerend en voor alle gebruikers toegankelijk worden ontworpen
en toegepast. Het grootste probleem bij de toewijzing van de tolopbrengsten is opgelost
dankzij de toezegging van de lidstaten dat zij de opbrengsten uit de infrastructuurheffingen
en geheven rechten voor externe kosten zullen herinvesteren in specifieke projecten van groot
Europees belang (TEN-T: bijlage III bij besluit nr. 661/2010/EU) en dat zij het vervoer
duurzamer zullen maken. Bovendien kunnen in bergachtige streken extra tarieven bovenop de
infrastructuurheffingen worden toegepast voor de meest vervuilende vrachtwagens (te weten die
van de emissieklassen EURO 0, I en II, alsook, vanaf 2015, die van de EURO III-emissieklasse).
In dat geval moeten de opbrengsten worden geïnvesteerd in de financiering van prioritaire
projecten van Europees belang. Uiterlijk in oktober 2015 zal de Commissie bij het Europees
Parlement en de Raad een verslag indienen over de tenuitvoerlegging en de gevolgen van deze
richtlijn en in dat verslag met name ingaan op de doeltreffendheid van de bepalingen inzake de
invordering van de kosten van door het verkeer veroorzaakte verontreiniging, en op de opneming
van voertuigen van meer dan 3,5 en minder dan 12 ton in het toepassingsgebied van de richtlijn.
3. Maximaal toegestane afmetingen en gewichten
Richtlijn 96/53/EG van 25 juli 1996 tot vaststelling van de in het nationale en het
internationale verkeer maximaal toegestane afmetingen en gewichten is de referentietekst voor
de afmetingsnormen in de Unie, die gelden voor alle vrachtwagens die in de lidstaten rijden.
Zij wordt aangevuld en gewijzigd bij de Richtlijnen 97/27/EG van 22 juli 1997 en 2002/7/
EG van 18 februari 2002 die met name de harmonisatie beogen van de afmetingen van bussen
om het vrije verkeer in de Unie en vooral een goed werkende cabotage op het gebied van het
personenvervoer mogelijk te maken. Artikel 4 van Richtlijn 96/53/EG staat evenwel nationale
afwijkingen toe, namelijk de verkeersdeelname van langere en zwaardere voertuigen dan de in
de bijlage bij de richtlijn vermelde drempels (18,75 m en 40 t), voor het verrichten van vervoer
dat niet van noemenswaardige invloed is op de internationale concurrentie, zoals activiteiten in
verband met de bosbouw en de houtverwerkende industrie, op voorwaarde dat de lidstaten die
deze afwijkingen toestaan de Commissie daarvan op de hoogte stellen. Afwijkingen van de op de
maximale afmetingen en gewichten toepasselijke normen zijn bij wijze van uitzondering alleen
op nationaal niveau toegestaan. Een voorstel voor een richtlijn, dat op 15 april 2013 aan het
Europees Parlement en de Raad ter goedkeuring is voorgelegd, beoogt het grensoverschrijdend
verkeer van langere en zwaardere vrachtwagens (megavrachtwagens) toe te staan (zie ook „rol
van het EP”).
B. Administratieve harmonisatie
1. Wettelijke verplichtingen betreffende de bestuurder
Bij Richtlijn 91/439/EEG van 29 juni 1991 betreffende het rijbewijs zijn het formaat
van rijbewijzen en de voertuigcategorieën geharmoniseerd, is het beginsel van wederzijdse
erkenning ingevoerd en zijn basisvereisten met betrekking tot gezondheid en rijvaardigheid
vastgelegd. Richtlijn 96/47/EG van 23 juli 1996 voorziet in een alternatief creditcardformaat
voor rijbewijzen. De derde richtlijn betreffende het rijbewijs – Richtlijn 2006/126/EG van



Eurofeiten - 2017 3

20 december 2006 – schrijft dit formaat voor voor alle rijbewijzen die vanaf 19 januari 2013
in de Unie worden afgegeven. Bovendien moeten alle in omloop zijnde papieren rijbewijzen
in geval van vernieuwing of ten laatste in 2033 worden vervangen door het nieuwe plastic
kaartformaat. Alle nieuwe rijbewijzen zullen een geldigheidsduur hebben (van 10 tot 15 jaar,
afhankelijk van het land, voor motorfietsen en auto’s; van 5 jaar voor vrachtwagens en bussen)
en zullen in de gehele Unie geldig zijn. In de hele EU zijn er momenteel circa 110 verschillende
rijbewijsmodellen. Met de beoogde harmonisatie moeten drie doelen worden bereikt: fraude
bestrijden, het vrije verkeer garanderen en de verkeersveiligheid verhogen. Rijbewijstoerisme
zal bij voorbeeld niet meer mogelijk zijn, omdat is bepaald dat iedere burger houder zal zijn
van één enkel rijbewijs en geen rijbewijs meer kan krijgen indien tegen hem een maatregel van
beperking, uit sluiting of intrekking van het rijbewijs in een andere lidstaat is uitgevaardigd.
Een verslag van de Commissie over de tenuitvoerlegging van de richtlijn, met inbegrip van
de gevolgen daarvan voor de verkeersveiligheid, wordt op zijn vroegst op 19 januari 2018
verwacht. Voor meer informatie over het bestuurdersattest voor vrachtwagenchauffeurs, dat
bij Verordening (EG) nr. 484/2002 van 1 maart 2002 is ingevoerd, en het getuigschrift van
vakbekwaamheid, geregeld door Richtlijn 2003/59/EG van 15 juli 2003, zie het vorige fiche
over het wegvervoer.
2. Voertuigregistratie
Richtlijn 1999/37/EG van de Raad van 29 april 1999 (gewijzigd bij Richtlijn 2003/127/EG)
harmoniseert het kentekenbewijs van motorvoertuigen en vereenvoudigt daarmee de controle
op de eigendom van voertuigen en de overdracht van voertuigen tussen ingezetenen van twee
verschillende lidstaten. Verordening (EG) nr. 2411/98 van de Raad van 3 november 1998 inzake
de erkenning van het onderscheidingsteken van de lidstaat van inschrijving van motorvoertuigen
en aanhangwagens daarvan in het verkeer binnen de Gemeenschap schrijft voor dat uiterst links
op de kentekenplaten zowel de Europese vlag als de internationale afkorting van de lidstaat van
inschrijving zichtbaar moeten zijn. In het verslag van 2010 over het EU-burgerschap getiteld
„Het wegnemen van de belemmeringen voor de rechten van EU-burgers” noemde de Commissie
de problemen bij het registreren van voertuigen als een van de grootste belemmeringen van het
vrije verkeer van goederen. Zo heeft zij voorgesteld de formaliteiten voor de herinschrijving
van voertuigen in een andere lidstaat te vereenvoudigen, waardoor ondernemingen, burgers en
de overheid ten minste 1,5 miljard euro kunnen besparen. Wanneer het voorstel van kracht
wordt, zal dit geen betrekking hebben op personen die bijvoorbeeld een deel van het jaar in
een vakantiehuis in een ander land van de Unie doorbrengen; wie zich daar echter permanent
vestigt, heeft zes maanden de tijd om zijn auto daar opnieuw in te schrijven.
C. Sociale harmonisatie
1. Arbeidstijd
De vervoersector was uitgesloten van Basisrichtlijn 93/104/EG van 23 november 1993
betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd. Richtlijn 2002/15/EG
van 11 maart 2002 betreffende de organisatie van de arbeidstijd van personen die mobiele
werkzaamheden in het wegvervoer uitoefenen, heeft tot doel minimumvoorschriften inzake
arbeidstijden vast te stellen, teneinde de gezondheid en veiligheid van bestuurders te verbeteren.
De gemiddelde wekelijkse arbeidstijd bedraagt, volgens de richtlijn, 48 uur. Die tijd kan
worden verhoogd tot 60 uur, mits over een periode van vier maanden het gemiddelde van 48
uur per week niet wordt overschreden. In oktober 2008 heeft de Commissie een voorstel tot
wijziging van Richtlijn 2002/15/EG ingediend, waarbij werkelijk zelfstandige bestuurders van
het toepassingsgebied van Richtlijn 2002/15/EG worden uitgesloten. Het Europees Parlement
heeft zich echter tegen die uitsluiting verzet.

http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0603:FIN:NL:PDF
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2. Door het Europees Sociaal Reglement (RSE) vastgestelde rij- en rusttijden
De maximale dagelijkse en wekelijkse rijtijd, de onderbreking en de minimale dagelijkse en
wekelijkse rusttijd zijn geregeld bij Verordening (EG) nr. 561/2006 van 15 maart 2006, waarbij
Verordening (EEG) nr. 3820/85 van 20 december 1985 wordt ingetrokken. De verordening
is van toepassing op bestuurders van voertuigen voor het vervoer van goederen (voertuigen
van meer dan 3,5 ton) of van personen (meer dan negen plaatsen); zij voorziet in frequentere
rustpauzes en heeft de mogelijkheden voor controle en sancties verbeterd en vereenvoudigd.
Bij Verordening (EG) nr. 561/2006 is ook Verordening (EG) nr. 3821/85 van 20 december 1985
gewijzigd en wordt de elektronische of digitale tachograaf, die zeer fraudebestendig heet te
zijn, definitief ingevoerd. Daarmee wordt de opsporing van inbreuken op het RSE eenvoudiger.
Richtlijn 2006/22/EG van 15 maart 2006 stelt de minimumvoorwaarden voor de uitvoering van
voornoemde verordeningen en het minimale aantal controles vast die de lidstaten dienen uit te
voeren om toezicht te houden op de naleving van de rij-, pauze- en rusttijden (ten minste 3 % van
de werkdagen van bestuurders in 2010). Dankzij de vervanging van de analoge tachograaf door
de digitale tachograaf is het nu mogelijk om een veel grotere hoeveelheid gegevens sneller en
nauwkeuriger te controleren en kunnen de lidstaten aldus beduidend meer controles uitvoeren.
Bij Verordening (EG) nr. 1073/2009 van 21 oktober 2009 is, in het kader van het
wegtransportpakket (zie fiche 5.6.3, punt 2.c), Verordening (EG) nr. 561/2006 gewijzigd,
teneinde de 12-dagenregel voor het vervoer van passagiers weer in te voeren. Daarmee kan
de bestuurder de wekelijkse rustdag opnemen na 12 dagen onafgebroken werk (in plaats van
maximaal 6 dagen onafgebroken werk); het moet dan wel gaan om een eenmalige internationale
vervoerdienst voor reizigers (te weten met ten minste een periode van 24 uur in een ander
land dan het land van vertrek). Bovendien is de vrijstelling alleen toegestaan onder zeer strikte
voorwaarden die de verkeersveiligheid garanderen en de bestuurders verplichten onmiddellijk
voor en na die arbeidsperiode een langere rustperiode te nemen. Vanaf 1 januari 2014 komen
daar nog andere voorwaarden bij: het voertuig dient dan uitgerust te zijn met een digitale
tachograaf en, indien tussen 22.00 en 6.00 uur wordt gereden, mag ofwel dezelfde chauffeur
slechts drie uur aaneen rijden, ofwel moeten er meerdere chauffeurs aan boord van het voertuig
zijn.

ROL VAN HET EUROPEES PARLEMENT

In het kader van zijn wetgevingsbevoegdheden heeft het Parlement zich achter de meeste
harmonisatievoorstellen van de Commissie geschaard, terwijl het tegelijkertijd duidelijk maakte
aan bepaalde aspecten bijzonder belang te hechten:
— bij de laatste herziening van de „Eurovignet”-richtlijn heeft het Parlement de

milieuaspecten ervan versterkt. Als tolheffingen vanaf de tweede helft van 2013 ook de
kosten van geluidshinder en luchtverontreiniging dekken, dan is dat resultaat – dat wel het
minste is voor de toepassing van het beginsel van de vervuiler betaalt – bereikt dankzij de
grote inzet van de Commissie vervoer en toerisme;

— het Parlement heeft een aanzienlijke versterking van de controles op de rij- en rusttijden
weten te bewerkstelligen, maar pleit tevens voor een daadwerkelijke sociale harmonisatie
in de EU. In dit verband heeft het de Commissie verzocht om voor eind 2013 „het
regelgevingskader inzake rij- en rusttijden voor het personen- en goederenvervoer en
de praktische toepassing daarvan tegen 2013 opnieuw te evalueren en de interpretatie
van de toepassing en handhaving te harmoniseren”. In het desbetreffende verslag
(COM(2014)0222 final), dat op 14 april 2014 is goedgekeurd, wordt ingegaan op de
ontwikkeling van de markt en wordt de sociale dimensie van het goederenvervoer over

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/nl/FTU_5.6.3.pdf
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de weg beschreven. Onder meer wordt erin gepleit voor efficiëntere controles en betere
arbeidsvoorwaarden in de sector om de gevolgen te matigen van grote veranderingen die
zich op de lange termijn zullen doen gevoelen, met name de schaarste aan vrachtrijders (zie
ook rol van het EP in fiche 5.7.3). Het Parlement heeft verder bereikt dat de voorschriften
van Richtlijn 2002/15/EG met ingang van 2009 ook van toepassing zijn op zelfstandige
wegvervoerders (ongeveer 20 % van de beroepsgroep);

— het Parlement heeft zich op 15 april 2014 uitgesproken tegen de veranderingen die
de Commissie wilde aanbrengen in de door Richtlijn 96/53/EG maximaal toegestane
afmetingen en gewichten. Het heeft de Commissie verzocht een passende effectbeoordeling
van megavrachtwagens te verrichten en daarover vóór 2016 verslag uit te brengen;

— op 9 september 2015 heeft het Parlement in zijn resolutie over de tenuitvoerlegging van
het Witboek over vervoer uit 2011; inventarisatie en te nemen maatregelen voor duurzame
mobiliteit, de Commissie verzocht aanvullende wetgevingsmaatregelen voor te stellen op
bepaalde bovengenoemde gebieden (zie „Resultaten”). Het heeft met name verzocht om
een herziening van de derde rijbewijsrichtlijn (Richtlijn 2006/126/EG) met het oog op
hogere eisen ten aanzien van de afgifte van het rijbewijs en de opleiding van bestuurders,
alsook om een evaluatie van Richtlijn (EU) nr. 2015/719 van 29 april 2015 tot wijziging
van Richtlijn 96/53/EG over de in het nationale en/of het internationale verkeer maximaal
toegestane afmetingen en gewichten.

Christina Ratcliff
03/2017
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