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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1572/2009 ingediend door G.M. (Italiaanse nationaliteit), over zijn 
verzoek om wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 tot harmonisatie van 
bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener dient enkele gedetailleerde voorstellen in voor wijzigingen of verduidelijkingen van 
de wetgevingsteksten. Hij lijkt van mening te zijn dat de bestaande versie werkgevers de 
ruimte biedt om vrachtwagenchauffeurs buitensporig lange arbeidstijden op te leggen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 11 februari 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 11 Mei 2010.

Verordening (EG) nr. 561/2006 en Richtlijn 2006/22/EG1 zijn na vijf jaar onderhandelingen 
op 15 maart 2006 aangenomen door het Europees Parlement en de Raad. Ze verbeteren de 
arbeidsorganisatie voor beroepschauffeurs (goederen en passagiers) en verscherpen de 
controles. Ze introduceren geen volledig nieuwe sociale regels in het wegvervoer, maar zijn 

                                               
1 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. 3821/85 van de Raad betreffende 
voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer en tot intrekking van Richtlijn 88/599/EEG van de Raad (PB 
L 102 van 11.4.2006, blz. 35.)
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aangenomen als verduidelijking en vernieuwing van een twintig jaar oude wet op de rijtijden 
en rusttijden van beroepschauffeurs en maken handhaving doeltreffender en meer eenvormig
binnen Europa. In het algemeen vormt deze wetgeving een belangrijk sociaal voordeel voor 
beroepschauffeurs, draagt het bij aan de verkeersveiligheid en garandeert het de eerlijke 
mededinging. De verordening betreffende rijtijden wordt aangevuld door Richtlijn 
2002/15/EG1, waarin minimumeisen worden vastgesteld voor de maximale wekelijkse 
werktijd, pauzes en nachtarbeid. 

Indiener vraagt allereerst of in Richtlijn 2002/15/EG de maximale dagelijkse werktijd 
geregulariseerd zou kunnen worden. Dit zou overdreven en onnodig normatief zijn en daarom 
heeft de wetgever er omwille van de evenredigheid voor gekozen om een maximale werktijd 
per week vast te stellen. 

Indiener verzoekt ook om de tijd die een chauffeur zittend doorbrengt naast zijn bijrijder die 
een voertuig bestuurt, die volgens Richtlijn 2002/15/EG wordt beschouwd als 
"beschikbaarheid", volledig mee te tellen en te vergoeden als werktijd. In dat opzicht moet 
worden opgemerkt dat werkgerelateerde betalingsovereenkomsten onafhankelijk van EU-
definities niet onder de bevoegdheid van de EU vallen, maar onder die van de nationale
autoriteiten.

Indiener verzoekt voorts om de voorschriften zodanig te wijzigen dat de maximale dagelijkse 
rijtijd van 9 (of 10) uur overeenkomt met een periode van 24 uur en niet, zoals momenteel het 
geval is, met de periode tussen twee restperiodes. De wetgever heeft voor de laatstgenoemde 
mogelijkheid gekozen om de regels in het belang van de chauffeurs een meer flexibel karakter 
te geven. 

Aan de andere kant is indiener gekant tegen de mogelijkheid om een beperkte dagelijkse 
rusttijd van 9 uur te hebben. Deze mogelijkheid heeft de wetgever geïntroduceerd om de 
transportsector wat meer flexibiliteit te verschaffen zonder de verkeersveiligheid in gevaar te 
brengen. 

Ten slotte beweert indiener dat de verordening zou moeten vereisen dat transportbedrijven de 
wekelijkse rustperiode van hun chauffeurs bij de chauffeur thuis inroosteren, tenzij de 
werkopdracht langer dan 7 dagen duurt. De wetgever heeft het passend geacht om te bepalen 
dat chauffeurs vrij over hun rustperiode mogen beschikken zonder voor te schrijven waar de
chauffeur zich precies zou moeten bevinden tijdens een wekelijkse rustperiode.

Er moet worden opgemerkt dat in de wetgeving minimumeisen worden vastgesteld en dat 
lidstaten of collectieve of individuele arbeidscontracten gunstigere voorwaarden zouden 
kunnen toepassen.

Toen de sociale regels in het wegvervoer in 2002 en 2006 uiteindelijk werden aangenomen, 
maakte de wetgever gebruik van een geproportioneerde benadering naar aanleiding van een 

                                               
1 Richtlijn 2002/15/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2002 betreffende de organisatie 
van de arbeidstĳd van personen die mobiele werkzaamheden in het wegvervoer uitoefenen(PB L 80 van 
23.3.2002, blz.35).
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breed debat over de verschillende aspecten, waarbij rekening werd gehouden met eerlijke en 
daadwerkelijke mededinging en het bestaande sociale kader. De Commissie ziet toe op de 
correcte toepassing van deze voorschriften, die in 2007 van kracht werden. Periodieke 
verslagen, waarin de doeltreffendheid van de voorschriften wordt beoordeeld en de 
standpunten van zowel de werkgevers als de werknemers worden verzameld, worden om het 
jaar gepubliceerd. Bovendien wordt eenvormige toepassing van de voorschriften binnen de 
EU inter alia gegarandeerd door middel van een comitéprocedure waarin de sociale partners 
als waarnemer optreden.


