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Betreft: Verzoekschrift 883/2011, ingediend door Motoristas da Patinter (Portugese 
nationaliteit), (namens "Motoristas da Patinter"), over vermeende 
onregelmatigheden begaan tegen chauffeurs van vrachtvoertuigen door hun 
respectieve werkgevers

1. Samenvatting van het verzoekschrift

"Motoristas da Patinter" is een collectief van chauffeurs voor het vrachtvervoer via de weg dat 
anoniem wil blijven. Zij hebben een klacht over de werkgeversorganisatie "Patinter 
Portuguesa de Automóveis Transportadora S.A.", met maatschappelijke zetel in Mangualde, 
Portugal, en zij beweren dat zij verplicht worden om zowel in Portugal als in het buitenland 
goederen te vervoeren, zonder dat er voldaan wordt aan de Europese wetgeving, in het 
bijzonder op het vlak van de rusttijden en de lonen waarop zij recht menen te hebben. Zij 
verklaren dat zij represailles van de werkgever vrezen, zoals ontslag, en zich daarom niet tot 
de nationale rechtbanken hebben gewend. Zij vragen de instellingen van de Europese Unie 
om hulp.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 5 december 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 april 2013

Opmerkingen van de Commissie
Verordening (EG) nr. 561/2006 1geeft voorschriften voor de rijtijden, de onderbrekingen en 
                                               
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. 
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de rusttijden van beroepschauffeurs met als doel de mededingingsvoorwaarden te 
harmoniseren en de werkomstandigheden en de verkeersveiligheid te verbeteren. Daarnaast 
legt Richtlijn 2002/15/EG1 minimumvereisten vast betreffende de organisatie van de 
arbeidstijd van personen die mobiele werkzaamheden in het wegvervoer uitoefenen.

Artikel 10, lid 1, van Verordening (EG) nr. 561/2006 verbiedt op prestatie gebaseerde 
vergoedingen voor chauffeurs naar gelang van de hoeveelheid vervoerde goederen en/of de 
afgelegde afstand, als deze vergoedingen de verkeersveiligheid in gevaar zouden brengen 
en/of niet-naleving van deze Verordening zouden aanmoedigen. De nationale autoriteiten zijn 
verplicht om te verzekeren dat deze regels door alle betrokken chauffeurs en 
vervoersondernemingen worden nageleefd.

Indieners beweren dat het bedrijf een loontoeslag geeft van 0,06 euro per afgelegde kilometer. 
Het is de verplichting van de nationale handhavingsinstanties in Portugal om uitgebreide 
controles uit te voeren in de gebouwen van de bedrijven om te verifiëren of het bedrijf de 
relevante EU-regels naleeft. Als de handhavingsinstanties tijdens de controles stuiten op 
onregelmatigheden en/of bewijs van vergoedingen gebaseerd op afgelegde kilometers die de 
verkeersveiligheid in gevaar brengen, moeten zij een sanctie opleggen zoals voorzien in het 
nationale sanctiesysteem vastgelegd overeenkomstig Artikel 19 van Verordening (EG) nr. 
561/2006. Hierbij moet worden opgemerkt dat een inbreuk op Artikel 10 van de Verordening 
wordt beschouwd als een heel ernstige schending volgens Richtlijn 2009/5/EG2 van de 
Commissie.

De indieners hebben ook kritiek op de werkroosters en vergoedingsvoorwaarden van het 
bedrijf. Naar verluidt zorgen deze regelingen ervoor dat zij twee of meer opeenvolgende 
weekends en ook officiële feestdagen in het buitenland doorbrengen, terwijl ze daarvoor noch 
een vergoeding, noch compensatieverlof, noch een vergoeding voor eten ontvangen.

Hoewel Verordening (EG) nr. 561/2006 een verplichting bevat om ten minste één keer per 
periode van twee opeenvolgende weken een normale wekelijkse rusttijd van minimum 45 uur 
te nemen, wordt de plaats waar deze rusttijd moet worden genomen niet genoemd. Artikel 8 
van deze Verordening bepaalt dat een chauffeur ervoor mag kiezen om zijn dagelijkse rusttijd 
en verkorte wekelijkse rusttijd buiten de standplaats in een voertuig door te brengen indien dit 
voertuig stilstaat en behoorlijke slaapfaciliteiten biedt. Het feit dat normale wekelijkse 
rusttijden niet onder deze bepaling vallen, suggereert dat deze normale wekelijkse rusttijden 
niet in het voertuig mogen plaatsvinden.

Artikel 4 van Richtlijn 2002/15/EG bepaalt dat de wekelijkse arbeidstijd van de mobiele 
werknemer de 48 uur niet mag overschrijden, gemiddeld over niet meer dan vier maanden. 
Artikel 3, lid 1, voegt daaraan toe dat 'arbeidstijd' de periodes omvat waarin de werknemer 
'niet vrijelijk over zijn tijd kan beschikken en op de werkplek moet blijven, gereed om aan het 
werk te gaan, en daarbij belast is met bepaalde aan die dienst verbonden taken ... of op grond 

                                                                                                                                                  
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).
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).
2 Richtlijn 2009/5/EG van de Commissie van 30 januari 2009 tot wijziging van Richtlijn 2006/22/EG van het 
Europees Parlement en de Raad 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 
(PB L 29 van 31.1.2009, blz. 45).
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van de algemene bepalingen die de sociale partners hebben afgesproken en/of die in de 
wetgeving van de lidstaten zijn vastgelegd'. Overeenkomstig Artikel 3 (a) zullen de pauzes en 
rusttijden alsmede, onverminderd de wetgeving van de lidstaten of afspraken tussen de sociale 
partners, beschikbaarheidstijden echter niet worden aangemerkt als arbeidstijd.

Artikel 7 van Richtlijn 2002/15/EG vereist ook dat de lidstaten ervoor zorgen dat de 
compensatie voor nachtarbeid aan een chauffeur wordt gegeven in overeenstemming met de 
nationale regelgeving of met de overeenkomsten tussen de twee kanten van de sector als de 
verkeersveiligheid door deze compensatie niet in gevaar komt. Deze Richtlijn heeft echter 
geen betrekking op minimum dagelijkse of wekelijkse rusttijden, die worden gedekt door 
Verordening (EG) nr. 561/2006.

De niveaus van vergoedingen vallen, volgens Artikel 153 VWEU, niet onder de reikwijdte 
van het arbeidsrecht van de EU en de beslissing daarover moet dus worden gemaakt door de 
individuele lidstaten van de EU.
Daarnaast zijn op het gebied van de gezondheid en de veiligheid van werknemers op het werk 
in de Kaderrichtlijn 89/391/EEG1, het belangrijkste stuk wetgeving op dit gebied, algemene 
principes op EU-niveau vastgelegd voor de preventie van beroepsrisico’s, de bescherming van 
de veiligheid en de gezondheid, het uitsluiten van risico- en ongevalsfactoren en de 
voorlichting, raadpleging en opleiding van werknemers. Volgens de richtlijn moet de 
werkgever alle risico’s voor de gezondheid en de veiligheid van werknemers evalueren om 
preventieve maatregelen te nemen en passende bescherming te bieden. In specifieke situaties 
zal derhalve uit de risicobeoordeling blijken welke maatregelen moeten worden genomen. 
Deze Richtlijn is van toepassing op alle activiteitssectoren.

Conclusie
Alle lidstaten van de EU moeten ervoor zorgen dat hun nationale wetten de rechten 
beschermen die werden vastgelegd in de bovengenoemde EU-richtlijnen betreffende 
arbeidstijden en bescherming van de veiligheid en gezondheid op het werk. Indieners moeten 
zich wenden tot de nationale autoriteiten bevoegd voor deze zaken als zij van mening zijn dat 
hun werkgever de regels inzake de bescherming van de gezondheid en veiligheid van 
werknemers schendt. Deze autoriteiten zijn best geplaatst om de zaak te onderzoeken, 
rekening houdend met de specifieke feitelijke achtergrond en de nationale juridische context.

                                               
1 Richtlijn 89/391/EEG van de Raad van 12 juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter 
bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk, PB L 183 
van 29.6.1989, blz. 1.


