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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiensters bedrijf is een internationaal expeditiebedrijf. Bij transporten door heel Europa valt 
het op dat er grote verschillen tussen landen bestaan ten aanzien van de hoogte van boetes 
voor bepaalde soorten verkeerovertredingen. Indienster noemt als voorbeeld overschrijding 
van de rijtijd. Een dergelijke overschrijding met 10 minuten wordt in Frankrijk bestraft met 
een boete van 153 euro. In Duitsland wordt daarvoor niet meer dan een mondelinge 
waarschuwing gegeven. Indienster verzoekt om harmonisering van verkeersboetes, te meer 
daar de verschillen in financiële sancties ook een concurrentieverstorend effect hebben.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 30 mei 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 september 2009.

Verordening (EG) Nr. 561/20061 vermeldt nauwkeurige voorschriften aangaande 
maximumrijtijden en minimumrusttijden voor chauffeurs die werkzaam zijn in de 
vervoerssector. Deze voorschriften zijn direct toepasbaar op alle chauffeurs die voertuigen 
                                               
1 Verordening (EG) Nr. 561/2006 van het Europees Parlement en de Raad van15 maart 2006 tot harmonisatie 
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PB L 102 van 11.4.2006, blz.1.



PE429.603v01-00 2/2 CM\792092NL.doc

NL

bedienen die binnen de reikwijdte van de verordening vallen. Lidstaten zijn echter vrij in het 
vaststellen van de sancties, die doeltreffend, evenredig en niet-discriminerend dienen te zijn 
en een afschrikkende werking dienen te hebben (artikel 19, lid 1, van Verordening (EG) Nr.
561/2006). 

De Commissie kan slechts binnen de grenzen van haar bevoegdheden optreden. In het kader 
van het comité waarin de Verordening voorziet, ondersteunt de Commissie actief de dialoog 
tussen lidstaten om het controlebeleid te harmoniseren. Een van de resultaten van deze 
inspanningen is de aanneming van zes "richtsnoeren" ter bevordering van de harmonisering 
van handhavingspraktijken, bijvoorbeeld wanneer een chauffeur geen geschikte parkeerplaats 
heeft kunnen vinden om te pauzeren of te rusten1. 

Daarnaast heeft de Commissie een richtlijn2 aangenomen waarin de inbreuken op de sociale 
voorschriften in het wegvervoer in categorieën zijn verdeeld. Deze categorisering 
harmoniseert opvattingen over de vraag welke inbreuken als zeer ernstig, ernstig of minder 
ernstig dienen te worden beschouwd. De lidstaten behoren deze richtlijn uiterlijk op 31 
december 2009 te hebben omgezet, teneinde te voorzien in een meer geharmoniseerde 
toepassing van sociale regels in het wegvervoer en aldus de naleving van deze regels te 
verbeteren. 

Op 15 mei 2009 keurde de Commissie een verslag3 goed, waarin deze sancties, opgelegd door 
lidstaten vanwege ernstige inbreuken op de sociale voorschriften in het wegvervoer, worden 
geanalyseerd. Dit verslag bevestigt dat er momenteel grote verschillen bestaan in sancties; het 
zal het bewustzijn over deze situatie bij nationale overheden vergroten. 
  

Conclusie
De Commissie is zich bewust van de aanzienlijke verschillen tussen sancties die door lidstaten 
worden opgelegd vanwege inbreuken op de Verordening betreffende rij- en rusttijden. De 
Commissie heeft al enkele initiatieven genomen: een verslag dat de lidstaten bewuster maakt 
van de huidige situatie, een richtlijn van de Commissie die inbreuken in categorieën 
onderbrengt, richtsnoeren die de harmonisering van controlepraktijken bevorderen. De 
Commissie zal zich, binnen de grenzen van haar bevoegdheden, blijven inzetten. 
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