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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener uit zijn ongenoegen over de regels voor rij- en rusttijden van beroepschauffeurs. Hij 
is van mening dat de nieuwe Europese regels voor zijn beroepsgroep onzinnig zijn en 
onwerkbaar. Volgens hem verliest hij inkomsten, heeft hij minder vrije tijd en wordt hij 24 
uur per dag gecontroleerd. Indiener stelt dat de regels hem in een keurslijf dwingen dat geen 
verband houdt met de realiteit waarin beroepschauffeurs hun werk doen. Zo is het volgens 
hem verboden drie weken achtereen te werken en daarna een week vrij te nemen, zoals hij 
gewend was. Indiener acht de regels onwerkbaar en een inperking van zijn vrijheid om zelf te 
beslissen wanneer, hoe en waar hij zijn vrije tijd doorbrengt. Indiener stelt voorts dat de regels 
te strikt zijn en zelfs kunnen leiden tot verslechtering van de veiligheid, omdat chauffeurs niet 
langer zelf kunnen bepalen wanneer zij een pauze nemen en ook als zij vermoeid zijn 
doorrijden.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 29 januari 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 22 april 2010.

De gemeenschappelijke EU-regelgeving over rijtijden, rijtijdonderbrekingen en rusttijden 
voor professionele chauffeurs is al meer dan veertig jaar van kracht, en de eerste regelgeving 
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op dit terrein werd in 1969 aangenomen1. Op 15 maart 2006, na vijf jaar van 
onderhandelingen namen het Europees Parlement en de Raad volgens
medebeslissingsprocedure nieuwe Europese wetgeving aan (Verordening (EG) nr. 561/20062) 
ter verbetering van de organisatie van de rij- en rusttijden voor beroepschauffeurs en 
intensivering van controles. Deze nieuwe wetgeving heeft de bestaande regelgeving 
geactualiseerd en daarbij gezorgd voor meer duidelijkheid, verbeterde arbeidsomstandigheden 
en een striktere en geharmoniseerde handhaving van de toe te passen regelgeving. Op grond 
van deze regelgeving dienen chauffeurs van vrachtwagens en voertuigen voor 
personenvervoer ten minste om de andere week twee volle dagen verlof te genieten en elke 
dag een langere rustperiode te nemen (met een minimum van negen uur in plaats van acht 
uur). Alle chauffeurs dienen handmatig in een tachograaf al hun werk vast te leggen (laden, 
ontladen, schoonmaken, onderhoud van een voertuig enzovoort.) als ‘overige 
werkzaamheden’ bovenop het rijden, dat automatisch als ‘rijtijd’ wordt vastgelegd. Andere 
verbeteringen van de regelgeving hebben betrekking op de invoering van het zogenaamde 
beginsel van medeaansprakelijkheid dat inhoudt dat alle betrokken partijen in een 
transportketen (chauffeurs, transportondernemingen, expediteurs, bevrachters, enzovoort.)
aansprakelijk worden gehouden voor schending van de Verordening. Het ongenoegen van 
indiener met de sociale EU-regelgeving inzake de sector wegvervoer en met de manier 
waarop die worden gehandhaafd, is mogelijk het gevolg van een verkeerde interpretatie van 
de tekst.

De sociale wetgeving op het gebied van wegtransport stelt slechts minimumeisen met 
betrekking tot rijtijden, rijtijdonderbrekingen en rusttijden die door beroepschauffeurs moeten 
worden nageleefd. Niets weerhoudt chauffeurs en transportondernemingen ervan het werk van 
chauffeurs zodanig te organiseren dat ze meer of langere rusttijden en rijtijdonderbrekingen 
hebben dan het minimum dat door de EU-regelgeving wordt vereist. Deze regelgeving heeft 
samen met het handhavingsregime reeds een bewezen bijdrage geleverd aan de verbetering 
van de verkeersveiligheid en arbeidsomstandigheden van chauffeurs en garanderen eveneens 
een eerlijke concurrentie binnen de hele Europese Unie. De Commissie monitort regelmatig 
de harmonieuze toepassing en effectiviteit van deze regelgeving door middel van 
tweejaarlijkse rapportages, regelmatige contacten met deskundigen uit lidstaten, 
vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en sociale partners. De Commissie ziet geen 
gronden tot wijziging van de onlangs geactualiseerde regelgeving die in april 2007 in werking 
zijn getreden.

                                               
1 Verordening (EEG) nr. 543/69 van de Raad van 25 maart 1969 tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van 
sociale aard voor het wegvervoer (PB L van 29.03.1969, blz. 49).
2 Verordening (EG) nr. 561/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 tot harmonisatie 
van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer, tot wijziging van Verordeningen (EEG) 
nr. 3821/85 en (EG) nr. 2135/98 van de Raad en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad 
(PB L 102 van 11.4.2006, blz. 1.)
Richtlijn 2006/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 inzake minimumvoorwaarden 
voor de uitvoering van de Verordeningen (EEG) nr. 3820/85 en (EEG) nr. 3821/85van de Raad betreffende 
voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer en tot intrekking van Richtlijn 88/599/EEG (PB L 102 van 
11.4.2006, blz. 35.)


