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Betreft: Verzoekschrift 0711/2012, ingediend door Mariysz Miasko (Poolse nationaliteit), 
namens het advocatenkantoor "Kancelaria Prawne Viggen", over de uitlegging 
van sommige bepalingen van Verordening (EG) nr. 1071/2009 van het Europees 
Parlement en de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende 
de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het b e r o e p  van 
wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG 
van de Raad

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Namens het bovengenoemde advocatenkantoor, dat gespecialiseerd is in het verlenen van 
juridisch advies aan transportondernemingen, spreekt indiener zijn twijfels uit over de 
uitlegging van diverse bepalingen uit Verordening (EG) nr. 1071/2009 van het Europees 
Parlement en de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de 
voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te 
oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad. Hij is van mening dat het niet 
geheel duidelijk is naar welke van de twee rechtshandelingen verwezen wordt in de tekst van 
de verordening en daarom roept hij op tot het nemen van de nodige maatregelen om deze 
tekortkoming te herstellen. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 2 oktober 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 18 december 2012
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Bijlage IV van Verordening (EG) nr. 1071/20091 bevat een lijst van de zwaarste inbreuken op 
EU-regelgeving die kunnen resulteren in verlies van de betrouwbaarheidsstatus van de 
vervoersmanager overeenkomstig artikel 6, lid 2, onder a), van deze verordening.
Indiener stelt dat de bewoordingen van bijlage IV, in het bijzonder van punt 1, onder a) en b), 
dubbelzinnig zijn en niet overeenstemmen met de desbetreffende bepalingen van Verordening 
(EG) nr. 561/20062, hetgeen de correcte toepassing van de EU-wetgeving verhindert. 

In artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1071/2009 inzake de toegang tot het beroep van 
wegvervoerondernemer worden de voorwaarden vastgesteld waaraan voldaan moet worden 
door ondernemingen en vervoersmanagers om als betrouwbaar te gelden. De zwaarste 
inbreuken die in bijlage IV van de verordening opgesomd worden, hebben betrekking op 
uiteenlopende rechtshandelingen van de EU voor het wegvervoer. Deze handelingen worden 
niet rechtstreeks gespecificeerd in de bijlage, noch in het dispositief  van de verordening. 
Uit de bewoordingen van bijlage IV, punt 1, onder a) en b), moet begrepen worden dat de 
inbreuken betrekking hebben op de desbetreffende bepalingen van Verordening (EG) nr. 
561/2006 inzake rijtijden, pauzes en rusttijden. 

Feitelijk dienen de gebruikte termen, zelfs als de gebruikte bewoordingen in bijlage IV, punt 
1, onder a) en b), geen exacte weergave zijn van de termen in artikel 6, leden 1 tot en met 3, 
van Verordening (EG) nr. 561/2006, begrepen te worden in de context van dit artikel en deze 
leden. Derhalve moet de formulering die gebruikt wordt in bijlage IV, punt 1, onder a), als 
volgt begrepen worden: - de maximaal toegestane "zesdaagse" rijtijd - betekent dat de 
wekelijkse rijtijd niet meer dan 56 uur mag bedragen, en - de maximaal toegestane 
"tweewekelijkse" rijtijd - houdt in dat de totale bij elkaar opgetelde rijtijd gedurende twee 
opeenvolgende weken niet meer mag bedragen dan 90 uur. Om die reden dient de 
overschrijding van elk van deze rijtijden met 25 % of meer berekend te worden op basis van 
drempelwaarden van 56 en 90 uur. 

Volgens dezelfde benadering hebben de maximaal toegestane dagelijkse rijtijden uit bijlage 
IV, punt 1, onder b), betrekking op een drempel van negen uur ( of tien uur, doch niet meer 
dan twee keer in een week) dagelijkse rijtijd en niet op het gedeelte van de dagelijkse rijtijd 
tot aan de verplichte rusttijd die door een chauffeur genomen moet worden na maximaal 4,5 
rijtijd. Dit volgt uit de definitie van de dagelijkse rijtijd die in artikel 4, onder k), van 
Verordening (EG) nr. 561/2006 gegeven wordt waarin de "dagelijkse rijtijd" wordt 
omschreven als de totale bij elkaar opgetelde rijtijd tussen het einde van de ene dagelijkse 
rusttijd en het begin van de volgende dagelijkse rusttijd of tussen een dagelijkse en een 
wekelijkse rusttijd.

Het enige nieuwe element in bijlage IV, punt 1, onder b) waarvoor geen bepaling is 
opgenomen in Verordening (EG) nr. 561/2006, betreft de ononderbroken rusttijd van ten 

                                               
1 Verordening (EG) nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling 
van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van 
wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad (PB L 300 van 
14.11.2009, blz. 51).
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).
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minste 4,5 uur, die, indien hij niet in acht wordt genomen in combinatie met een 
overschrijding van de maximaal toegestane dagelijkse rijtijden op één dag met 50 % of meer, 
onder de categorie van de zwaarste inbreuken valt. Mocht een chauffeur een ononderbroken 
rusttijd van ten minste 4,5 uur inlassen, dan behoort zijn overschrijding met 50 % of meer niet 
als een inbreuk van de zwaarste categorie beschouwd te worden. 

Conclusie

Bijlage IV van Verordening (EG) nr. 1071/2009 bevat een lijst van de zwaarste inbreuken die 
kunnen resulteren in het verlies van de betrouwbaarheidsstatus. Deze inbreuken zijn 
gedefinieerd aan de hand van verwijzingen naar bepalingen die in verschillende delen van de 
vervoerswetgeving van de EU zijn vastgelegd en moeten in de context van die regelgeving 
begrepen worden. Dit is met name het geval bij de inbreuken op de wetgeving inzake rijtijden, 
pauzes en rusttijden die onder punt 1 van deze bijlage vermeld zijn en die duidelijk verwijzen 
naar de desbetreffende definities van Verordening (EG) nr. 561/2006. 


