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Transport en Logistiek Nederland (TLN) is de Nederlandse organisatie voor transporton-
dernemers en logistieke dienstverleners.

TLN kent 6.000 leden variërend van grote integrators tot MKB-ondernemingen. Binnen 
TLN bestaat een groep van 1.500 Kleine Transport Ondernemingen die vooral bestaat uit 
eigenaar-chauffeurs, die trots zijn op hun beroep en op hun kleine ondernemingen. 

Conclusies

1 – De regeling van arbeidstijden voor mobiele werknemers biedt sociale be-
scherming voor werknemers en dit is een goede zaak.

2 – ETF, de European Transport workers Federation bepleit de insluiting van zelf-
standige chauffeurs. Hebben zij aanleiding om de huidige situatie te veranderen? 
Welke ontwikkeling rechtvaardigt zo’n verandering die grote gevolgen heeft voor 
de markt?

Is de verkeersveiligheid onder zelfstandige chauffeurs zoveel slechter dan onder 
loon-chauffeurs? De cijfers die er zijn tonen het tegengestelde aan. Wegvervoer 
wordt veiliger dankzij EU en nationale initiatieven en de initiatieven door de sec-
tor zelf, Op EU niveau hebben de nieuwe en verbeterde regelgeving over de rij en 
rusttijden, de digitale tachograaf en die over de toegang tot het beroep van weg-
vervoerder bijgedragen tot een toegenomen verkeersveiligheid.

3 – ETF stelt dat zelfstandige chauffeurs minimaal 84 tot 86 uren per week wer-
ken gedurende alle weken per jaar. Interessant want de nieuwe Verordening 
561/2006 over rij en rusttijden hoewel niet alleen bedoeld als een sociale rege-
ling heeft als bij-effect dat het al de arbeidstijden voor zowel loonchauffeurs als 
zelfstandige chauffeurs beperkt. De genoemde werkweken a 84 – 86 uren zijn in 
de praktijk dan ook volstrekt onmogelijk.

4 – ETF stelt dat de huidige marktsituatie er toe leidt dat transportondernemin-
gen hun loonchauffeurs dwingen om schijnzelfstandigen te worden. Is de inslui-
ting van zelfstandige chauffeurs dan de beste oplossing om deze situatie te 
verhelpen? Veel Lidstaten hebben met succes het probleem van schijnzelfstan-
digheid aangepakt door hiervoor bepaalde criteria op te stellen. Het zou aanbe-
veling verdienen deze criteria Europees wijd over te nemen.



Het principe

In de visie van TLN en van organisaties in andere landen, druist de insluiting van zelfstan-
dige vrachtauto chauffeurs -let wel dit zijn ondernemers- onder een arbeidstijdenregeling 
in tegen alles waarvoor we staan in een economie die gebaseerd is op een vrije markt en 
op een vrij initiatief om te ondernemen.

Dames en heren, men kan de openingsuren van een winkel reguleren maar we kunnen 
nooit de arbeidsuren van de winkelier buiten deze uren beperken. Dit geldt ook voor zelf-
standige elektriciens, chirurgen, rij-instructeurs en…… zelfstandige chauffeurs. 

Er is geen precedent van wetgeving over arbeidstijden voor ondernemers. Vaststellen van 
arbeidstijden voor zelfstandige chauffeurs zoals door sommigen wordt voorgesteld zou een 
ongewenst precedent scheppen.

Zelfstandige chauffeurs hoeven net zo min als andere ondernemers urenstaten van hun 
gewerkte uren bij te houden. Daarom zal hun insluiting onder deze richtlijn tot buitenspo-
rig veel extra administratieve lasten leiden. Dit gaat in tegen de huidige initiatieven om tot 
lastenverlichting te komen. (Stoiber report)

Maar bovendien moet de ondernemer zelf zijn gewerkte uren vastleggen en geen handha-
ver kan het tegendeel bewijzen. Denk er aan dat de digitale tachograaf nutteloos is bij de 
registratie van arbeidstijden.

Daar waar een chauffeur in loondienst er een belang bij heeft om ten behoeve van zijn 
salaris aan zijn werkgever alle gewerkte uren te tonen, kan de ondernemer er belang bij 
hebben om dit juist niet te doen.

Naar mijn idee is dit dan ook een uitnodiging tot fraude!

Wetgeving is nutteloos als daarop geen goede handhaving plaatsvindt. Goede handhaving 
van arbeidstijden voor zelfstandigen is onmogelijk. De Commissie heeft daarom terecht de 
zelfstandige chauffeurs uitgesloten. Evenals de Commissie wenst TLN en andere transport 
organisaties lege wetgeving.

Is er dan helemaal geen handhaving? Oh ja, zeker wel. 

De digitale tachograaf  registreert rijuren, rusturen en andere werkzaamheden voor alle 
chauffeurs, zelfstandig of in loondienst. De handhaving van de rij en rusturen is uiterst 
strikt en zeer efficiënt. Inbreuken leiden tot hoge boetes.  Daarom zullen zelfstandigen net 
als chauffeurs in loondienst niet langer dan 90 uren in 2 weken rijden. De handhaving 
gaat terug tot alle voorgaande 28 dagen, vindt ook over de grenzen plaats maar ook op 
het bedrijf. Men kan dan nog veel langer terugkijken.

Om een level playing field te bewaren, pleiten we voor een efficiënte en kwalita-
tief hoogstaande handhaving van de rij en rusttijden in geheel Europa. Ik wil u er 
nog op wijzen dat het aantal verplichte controles per jaar door de Lidstaten per 
2012 wordt verdubbeld. Dit is de meest effectieve manier om de verkeersveilig-
heid te verbeteren.



De richtlijn

Het belangrijkste doel van de richtlijn is om chauffeurs in loondienst tegen misbruik door 
werkgevers te beschermen.

Ook de structuur van de richtlijn toont dit aan. De richtlijn biedt de mogelijkheid om via de 
sociale dialoog of collectieve arbeidscontracten van de gegeven referentieperiode of der 
regeling voor de nachtarbeid af te wijken. Met wie moet de zelfstandige deze dialoog aan-
gaan? In feite wordt de zelfstandige door deze onmogelijkheid een stap terug gezet.

Het grootste gedeelte van de werkdag van een chauffeur wordt gedekt door de Verorde-
ning over de rij en rusturen, die het rijden de pauzes en de dagelijkse en wekelijkse rus-
ten regelt.

De richtlijn is een aanvullende regeling en regelt andere activiteiten, zoals laden/lossen, 
wachten en ander werk zoals onderhoud, administratie, op- en afzetten van containers en 
ladingcontroles.

De zelfstandige chauffeur

De zelfstandige chauffeur is een ondernemer. Hij heeft een vergunning nodig om een 
transportbedrijf te exploiteren. Daarvoor moet hij voldoen aan eisen van betrouwbaarheid, 
kredietwaardigheid en vakbekwaamheid. Via regelmatige controles  wordt vastgesteld of 
de ondernemer nog aan deze eisen voldoet.

In de nieuw Verordening over de toegang tot het beroep die vorige maand werd gepubli-
ceerd, wordt verkeersveiligheid genoemd als een vereiste voor de betrouwbaarheid om 
een vergunning als vervoerder te verkrijgen of…..te verliezen. Een zelfstandige zal zich 
dus wel 2 x bedenken voordat hij uitgeput de weg op gaat. Zijn vergunning staat op het 
spel.

Interesseert de gezondheid en veiligheid van de zelfstandige chauffeur ons dan niet? Na-
tuurlijk wel. Net zo goed als die van de chauffeur in loondienst. Via opleidingen, training 
en promotiecampagnes wijzen overheden en organisaties op de noodzaak van voldoende 
rust, de juiste voeding en voldoende beweging voor chauffeurs.

Schijnzelfstandigen vormen een probleem in het Europese vervoer.

Het is niet eenvoudig om een scherp onderscheid te maken tussen echte en schijnzelf-
standigen. In vele Lidstaten zoals in Nederland bestaan hiervoor gedetailleerde regelingen 
in hun arbeidsrecht en fiscale regelgeving. Om die reden is in Nederland de schijnzelfstan-
dige chauffeur geen echt probleem meer. Bovendien, willen door deze regelingen trans-
portondernemingen niet meer in zee gaan met schijnzelfstandigen als onderaannemers. 
Immers, zij lopen dan het risico om voor de sociale premies van de schijnzelfstandige 
chauffeurs te moeten opdraaien.

Wij roepen daarom Lidstaten die nog geen voorzieningen op dit gebied hebben 
op, om dit probleem aan te pakken op basis van de definitie van de Commissie in 
haar voorstel. Dit zal het level playing field bevorderen en fraude voorkomen.



Ik wil nog iets zeggen over de huidige positie van chauffeurs. Sinds het duidelijk werd dat 
er een gebrek aan chauffeurs bestaat en dit in de toekomst alleen maar zal toenemen, is 
de positie van chauffeurs de laatste jaren wel veranderd. In Nederland hebben we vooral 
vanwege de vergrijzing 8.000 chauffeurs per jaar extra nodig. De situatie in de Scandina-
vische landen, België, Frankrijk en zelfs Polen is niet veel anders. Dit betekent dat trans-
portondernemingen alles doen om chauffeurs aan zich te binden. Zelfs in deze moeilijke 
tijden doen transportbedrijven hun uiterste best om hun chauffeurs binnen het bedrijf aan 
het werk te houden.

Omgekeerd betekent dit echter ook dat chauffeurs zelf het bedrijf met de beste sociale 
omstandigheden kunnen kiezen. 

Verkeersveiligheid

In het debat over arbeidstijden wordt veelal de verkeersveiligheid genoemd als reden 
waarom zelfstandigen onder de richtlijn moeten vallen.

Maar over welke verkeersveiligheid heeft men het dan? Ik denk dat de publieke perceptie 
van prestaties van vrachtauto’s qua verkeersveiligheid niet met de realiteit strookt.

Feit is dat de verkeersveiligheidprestaties van vrachtauto’s net zo goed zijn als die van 
personenauto’s, zo niet beter.

Vrachtauto’s hebben slechts een gering aandeel in het totaal aantal verkeersongevallen: 
6%. 

Het is waar dat hun aandeel in dodelijke ongevallen hoger ligt: 13%. Echter een Finse 
studie over een periode van 5 jaren toont dat in 556 fatale ongevallen waarbij een vracht-
auto was betrokken, 75% van die ongevallen waren veroorzaakt door andere voertuigen 
dan de vrachtauto.

Maar bovendien terwijl de vervoerprestaties van vrachtauto’s in ton/kilometers in absolute 
zin toenemen, neemt het aantal ongevallen waarbij zij betrokken zijn in absolute zin af. 

Er is geen enkel bewijs dat de prestaties van zelfstandigen op het gebied van verkeersvei-
ligheid minder is dan die van chauffeurs in loondienst. 

Integendeel: Een studie die in 2007 werd uitgevoerd door de Verkeersinspectie van het 
Nederlandse Ministerie van Verkeer en Waterstaat toont aan dat er geen verschil bestaat 
in de naleving van de rij en rusttijden tussen zelfstandige chauffeurs en het gemiddelde in 
de sector: de naleving werd als “goed” gekwalificeerd en bedroeg 80%. 

Vermoeidheid wordt vaak genoemd als de belangrijkste oorzaak van verkeersongevallen: 
10 – 24%. Vermoeidheid is een ingewikkeld begrip. Vermoeidheid wordt veroorzaakt door 
de mate van beheersing van het werk, de gevarieerdheid ervan, de duur van het werk, de 
duur van de rust, de kwaliteit van het slapen, omgevingsfactoren en de manier van leven 
zoals eetgewoontes, soort voeding, de mate van beweging en belangrijk: de familiesitua-
tie.



Vermoeidheid kan daarom nooit direct aan een lange arbeidstijd worden toegeschreven, 
omdat deze slechts een van de talloze factoren is die aan de vermoeidheid van de chauf-
feur kunnen bijdragen.

Er wordt aangenomen dat de belangrijkste redenen voor vermoeidheid bij chauffeurs de 
monotone, saaie en ononderbroken rijuren zijn. En daarom wordt chauffeursvermoeidheid 
voorkomen door een strikte handhaving van rij en rusturen die voor alle chauffeurs gelden 
zowel voor zelfstandige chauffeurs als die in loondienst. 

Lichte voertuigen

ETF richt zich vooral op voertuigen onder 3.5 ton maximum laadvermogen. Dit omdat de 
chauffeurs van deze voertuigen niet onder de Verordening over rij en rusttijden vallen.

Zoals u weet is 3.5 ton de ondergrens voor veel EU regelgeving op het gebied van interna-
tionaal goederenwegvervoer. Vrijwel alle EU regelgeving op het gebied van sociale onder-
werpen zoals rij en rusturen, chauffeursopleidingen, toegang tot de markt en toegang tot 
het beroep en verkeersveiligheidvoorzieningen geldt voor voertuigen boven de grens van 
3.5 ton.

Voertuigen onder de grens van 3.5 ton vormen een totaal andere categorie en zij worden 
op vele manieren en voor talloze doeleinden gebruikt. Het aantal van deze voertuigen ligt 
zeker 5 a 10 keer hoger dan het aantal voertuigen boven 3.5 ton. We spreken dan over 
10-tallen miljoenen lichte bedrijfsvoertuigen in de EU.

De Commissie heeft onlangs en studie aanbesteed over rol van deze voertuigen op de  
internationale wegvervoer markt waarbij ook sociale aspecten van het rijden met deze 
voertuigen aan de orde komen.

Het lijkt me dat we de resultaten van deze studie moeten afwachten om later de discussie 
te kunnen voeren.
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