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Commissie verzoekschriften

20.11.2009

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0764/2009, ingediend door Günther Heinfred (Duitse 
nationaliteit), over de toepassing in Duitsland van de Verordening inzake 
rust- en rijtijden in het wegvervoer

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener stelt dat de Duitse autoriteiten de formulering van de verordening foutief 
interpreteren wanneer zij het beginpunt bepalen van de maximale toegestane rijtijd voor een 
verplichte rusttijd van 45 minuten. Hij vraagt om opheldering door de Commissie.

2. Ontvankelijkheid

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

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 november 2009.

In Verordening (EG) 561/2006 worden de regels vastgesteld over rijtijden, onderbrekingen en 
rusttijden voor beroepschauffeurs teneinde de concurrentievoorwaarden te harmoniseren en de 
arbeidsvoorwaarden en verkeersveiligheid te verbeteren.

Indiener stelt dat de Duitse autoriteiten de bepaling van de verordening over onderbrekingen 
foutief interpreteren wanneer zij het beginpunt bepalen voor de berekening van de maximale 
rijtijd van 4,5 uur voordat een verplichte onderbreking van 45 minuten wordt genomen. 

Commentaar van de Commissie op het verzoekschrift
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In artikel 7 van de verordening wordt bepaald dat een bestuurder na een rijperiode van 4,5 uur 
een onderbreking van ten minste 45 minuten neemt. Deze onderbreking mag in twee 
gedeelten worden genomen binnen deze periode van 4,5 uur, mits het eerste gedeelte van de 
onderbreking ten minste 15 minuten duurt en wordt gevolgd door een tweede gedeelte van ten 
minste 30 minuten. 
Indiener stelt dat wanneer een onderbreking in gedeelten wordt genomen, de berekening van 
een nieuwe periode van 4,5 uur, waarna een verplichte onderbreking van 45 minuten moet 
worden genomen, opnieuw moet beginnen na het voltooien van het eerste gedeelte van de 
onderbreking. Indiener verwijst naar de definitie van de onderbreking in artikel 4, lid d, 
waarin een onderbreking wordt gedefinieerd als elke periode waarin de bestuurder niet mag 
rijden en ook geen andere werkzaamheden mag verrichten en die uitsluitend dient om te 
rusten. 

Deze interpretatie is onjuist. Artikel 4, lid d moet gelezen worden in samenhang met artikel 7, 
waarin duidelijk wordt bepaald dat de onderbreking ten minste 45 minuten duurt, ongeacht of 
deze in één keer of in twee gedeelten wordt genomen. De onderbreking van 45 minuten moet 
uiterlijk na het einde van de rijtijd van 4,5 uur worden genomen. Alleen wanneer een 
onderbreking van 45 minuten is voltooid (en niet later dan na 4,5 uur rijtijd) begint de 
berekening van een nieuwe periode van 4,5 uur opnieuw. 

Conclusie

Het standpunt van indiener dat een rijtijd van 4,5 uur is toegestaan na het voltooien van een 
gedeeltelijke onderbreking van ten minste 15, maar minder dan 45 minuten is tegenstrijdig 
met artikel 7 van de verordening, waarin wordt bepaald dat na elke 4,5 uur rijtijd in totaal 45 
minuten onderbreking moet worden genomen, hetzij in één keer, hetzij verdeeld over twee 
gedeelten. Alleen na de voltooiing van de minimumduur van 45 minuten onderbreking, mag 
een nieuwe rijtijd van maximaal 4,5 uur beginnen. 


