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BEKNOPTE MOTIVERING

Het Commissievoorstel

Richtlijn 2002/15/EG regelt de arbeidstijd van personen die mobiele werkzaamheden in het 
wegvervoer uitoefenen. Dit betreft in de eerste plaats mobiele werknemers, die in dienst zijn van 
een onderneming, en vanaf 23 maart 2009 ook zelfstandige bestuurders, die als eigen 
ondernemer werkzaam zijn. De bepalingen omtrent arbeidstijd van deze richtlijn komen bovenop 
de bepalingen voor rij- en rusttijden voor mobiele werknemers in het wegvervoer zoals 
vastgesteld in Verordening 561/2006 (voorheen 3820/85).

Het onderscheid tussen mobiele werknemers en zelfstandige bestuurders heeft in de praktijk 
problemen opgeleverd, door het optreden van zogenaamde "schijnzelfstandigen". Dit zijn 
personen die weliswaar formeel als zelfstandig ondernemer te boek staan, maar de facto deze 
werkzaamheden slechts voor één andere onderneming uitvoeren.

Om dit probleem op te lossen stelt de Commissie voor om "schijnzelfstandigen" onder de 
definitie van "mobiele werknemers" te brengen, door "mobiele werknemers" te definiëren als 
personen die:
- hun activiteiten niet vrij kunnen organiseren,
- voor hun inkomen niet rechtstreeks afhankelijk zijn van gemaakte winst,
- niet met verschillende klanten kunnen werken.
De Commissie komt tot de conclusie dat het niet zinnig is om ook echte zelfstandige bestuurders 
onder het bereik van de richtlijn te laten vallen.

In de tweede plaats stelt de Commissie een andere definitie van "nachtarbeid" voor. Volgens 
Richtlijn 2002/15 is de nacht een periode van tenminste vier uur, zoals omschreven in nationale 
wetgeving en gelegen tussen de tijdstippen 0.00 en 07.00 uur. Nachtarbeid is momenteel 
gedefinieerd als elk werk, hoe kort of lang ook, in die periode. De Commissie stelt nu voor, om 
arbeid pas als nachtarbeid te definiëren als tenminste gedurende twee uur in deze periode 
daadwerkelijk gewerkt is. 

In de derde plaats stelt de Commissie voor om een nieuw artikel over handhaving in te voegen. 
Hierbij moet bedacht worden dat handhaving van arbeidstijd plaatsvindt in het land van vestiging 
door de aldaar bevoegde inspectie, en niet tijdens wegcontroles, die ook in andere lidstaten 
kunnen plaatsvinden.

Standpunt en amendementen van de rapporteur

De rapporteur onderschrijft de visie van de Commissie dat schijnzelfstandigen een probleem 
vormen en dienen te worden behandeld als werknemers met beperkingen aan hun arbeidstijd. De 
rapporteur steunt dan ook het preciezer afbakenen van de definitie van werknemers, zodat deze 
ook de schijnzelfstandigen omvat. Daarnaast stelt de rapporteur dat zelfstandigen eveneens tot 
het toepassingsgebied van de richtlijn moeten behoren, maar dat er bij de toepassing van de 
richtlijn en de controle hierop wel rekening zou worden gehouden met het specifiek karakter van 
zelfstandigen.

Het uiteindelijke probleem is dat arbeidstijd niet bij iedereen gelijk gewaardeerd en 
gecontroleerd wordt, terwijl arbeid wel invloed heeft op de vermoeidheid van de bestuurder, 
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ongeacht of hij werknemer of zelfstandige is. Een meer fundamentele oplossing van het 
probleem ligt daarom in het maken en handhaven van regels voor arbeidstijd voor eenieder die 
de verantwoordelijkheid draagt om zich beroepsmatig met een vrachtwagen in het verkeer te 
begeven.

Werkzaamheden van zelfstandigen die duidelijk als arbeid herkenbaar zijn, dienen, naast de 
controle op de rij- en rusttijden, gecontroleerd te worden door de bevoegde inspectiediensten. De 
meest in het oog springende activiteit is het laden en lossen. Daarnaast stelt de rapporteur voor 
om een forfaitaire tijdseenheid aan de te controleren arbeidstijd toe te voegen, die overige 
activiteiten rechtstreeks verbonden met het specifieke vervoer in kwestie dekt.

De rapporteur vraagt de Commissie te onderzoeken hoe de administratieve lasten bij de 
uitvoering van deze richtlijn tot een minimum beperkt kunnen worden, onder meer door gebruik 
te maken van diverse ITS- toepassingen.

Wat betreft de handhaving, dient de uitwisseling van gegevens tussen lidstaten verbeterd en 
vereenvoudigd te worden. De rapporteur vraagt de Commissie om te onderzoeken in hoeverre 
ICT toepassingen hiervoor geschikt zijn, die uiteindelijk zouden kunnen leiden tot een Europees 
systeem voor de uitwisseling van gegevens. Als voorbeeld kan gekeken worden naar het interne 
markt informatiesysteem (IMI) gebruikt voor de tenuitvoerlegging en handhaving van interne 
markt wetgeving. Dit zou ertoe kunnen leiden dat arbeidstijden in de toekomst ook langs de weg 
in een andere lidstaat gecontroleerd kunnen worden.

Voorts stelt de rapporteur dat er concrete doelstellingen voor de handhaving van werktijden 
moeten worden vastgelegd. De lidstaten dienen een systeem van adequate en regelmatige 
controles te organiseren, dat ieder jaar een representatief staal bestrijkt van alle personen die 
mobiele werkzaamheden in het wegvervoer uitoefenen, analoog aan de controles op de rij- en 
rusttijden. Daarenboven is de rapporteur van mening dat de resultaten van deze georganiseerde 
controles moeten worden verzameld in statistieken, die de lidstaten elke twee jaar meedelen aan 
de Commissie.

De rapporteur is ook van oordeel dat de Commissie dient te onderzoeken of de sociale wetgeving 
al dan niet van toepassing moet zijn op alle situaties in het wegverkeer, dus ook op voertuigen 
voor professioneel gebruik van minder dan 3,5 ton. De rapporteur is echter ook van oordeel dat 
dit niet naar aanleiding van dit dossier beslecht dient te worden.

De rapporteur deelt de mening van de Commissie ter wijziging van het begrip "nachtarbeid", 
maar stelt tevens voor om de definitie van "nachttijd" te wijzigen. Door "nachttijd" te definiëren 
de gehele tijdspanne tussen 00.00 uur en 06.00 uur wordt een einde gemaakt aan de verschillen 
tussen lidstaten en een voldoende nachtrust gegarandeerd.

AMENDEMENTEN

De Commissie vervoer en toerisme verzoekt de ten principale bevoegde Commissie  
onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:
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Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Gezien het verslag van de Commissie 
en de effectbeoordeling dienen 
zelfstandige bestuurders te worden 
uitgesloten van het toepassingsgebied van 
Richtlijn 2002/15/EG.

Schrappen

Or. nl

Motivering

Zelfstandigen dienen wel onder de arbeidstijden en dus onder het toepassingsgebied van deze 
richtlijn te vallen.

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Teneinde de administratieve 
lasten bij de uitvoering van de richtlijn tot 
een minimum te beperken, is het wenselijk 
gebruik te maken van diverse ITS-
toepassingen.

Or. nl

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 12 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 ter) Teneinde het uitwisselen van 
gegevens te verbeteren, dient een 
Europees informatie-uitwisselingssysteem 
ontwikkeld te worden. Dit zou ertoe 
kunnen leiden dat arbeidstijden in de 
toekomst ook langs de weg in een andere 
lidstaat gecontroleerd kunnen worden.
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Or. nl

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 12 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 quater) Om de veiligheid in het 
verkeer verder te verbeteren, zal gekeken 
moeten worden of de sociale wetgeving op 
den duur van toepassing moet zijn op alle 
situaties in het wegverkeer, dus ook op 
voertuigen voor professioneel gebruik van 
minder dan 3,5 ton.

Or. nl

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) De Commissie moet de 
bevoegdheid krijgen om overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag gedelegeerde 
handelingen vast te stellen inzake de wijze 
waarop het toezicht op en de controle van 
arbeidstijden plaatsvinden en de 
frequentie daarvan.

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 – letter a
Richtlijn 2002/15/EG
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) Lid 1 wordt vervangen door: (a) Lid 1 wordt vervangen door:

1. Deze richtlijn is van toepassing op 1. Deze richtlĳn is van toepassing op 
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mobiele werknemers, als bedoeld in artikel 
3, onder d), van onderhavige richtlijn, van 
in een lidstaat gevestigde ondernemingen 
die deelnemen aan wegvervoersactiviteiten 
die vallen onder Verordening (EG) nr. 
561/2006 of, zo niet, onder de AETR-
overeenkomst.

mobiele werknemers, als bedoeld in artikel 
3, onder d), van onderhavige richtlijn, van 
in een lidstaat gevestigde ondernemingen 
die deelnemen aan wegvervoersactiviteiten 
die vallen onder Verordening (EG) nr. 
561/2006 of, zo niet, onder de AETR-
overeenkomst, en op zelfstandige 
bestuurders zoals bedoeld in artikel 3, 
onder e).

Deze richtlijn is eveneens van toepassing 
op mobiele werknemers als bedoeld in de 
tweede zin van artikel 3, onder d).

Or. nl

Motivering

Werktijden dienen te gelden voor alle personen die mobiele werkzaamheden in het wegvervoer 
uitvoeren, ongeacht of zij werknemer of zelfstandige zijn.

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 – letter a
Richtlijn 2002/15/EG
Artikel 3 – letter a – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) De eerste zin van punt a), onder 2), 
wordt geschrapt.

(a) De eerste zin van punt a), onder 2), 
wordt als volgt gewijzigd:

2. in het geval van zelfstandige 
bestuurders geldt dezelfde definitie, 
waarbij voor de punten iii, iv en v tezamen 
een forfaitaire werktijd gerekend wordt, 
voor de periode tussen het begin en het 
einde van het werk, waarin de zelfstandige 
bestuurder op de werkplek is, ter 
beschikking van de klant staat en zĳn 
taken of activiteiten uitoefent, andere dan 
algemeen administratief werk dat niet 
direct verband houdt met het specifieke 
vervoer in kwestie.

Or. nl

Motivering

Om de administratieve lasten van zelfstandigen te beperken, mag hij voor de onder iii, iv en v 



PE430.999v00-01 8/15 PA\799396NL.doc

NL

genoemde werkzaamheden een forfaitaire werktijd rekenen.

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 – letter b
Richtlijn 2002/15/EG
Artikel 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) De volgende zin wordt aan punt d) 
toegevoegd:

(b) De volgende zin wordt aan punt d) 
toegevoegd:

"'mobiele werknemers': omvat tevens 
iedere persoon die niet aan een werkgever 
gebonden is door een arbeidsovereenkomst 
of enige andere arbeidsrechtelijke 
ondergeschiktheidsrelatie, maar: 

"'mobiele werknemers': omvat tevens 
iedere persoon die niet aan een werkgever 
gebonden is door een arbeidsovereenkomst 
of enige andere arbeidsrechtelijke 
ondergeschiktheidsrelatie, maar:

i. die de bedoelde activiteiten niet vrij kan 
organiseren;

i. die de bedoelde activiteiten niet vrij kan 
organiseren, of

ii. wiens inkomen niet rechtstreeks 
afhankelijk is van de gemaakte winst;

ii. wiens inkomen niet rechtstreeks 
afhankelijk is van de gemaakte winst, of

iii. die niet vrij is om individueel of in 
samenwerking met andere zelfstandige 
bestuurders handelsbetrekkingen met 
verscheidene klanten te onderhouden."

iii. die niet vrij is om individueel of in 
samenwerking met andere zelfstandige 
bestuurders handelsbetrekkingen met 
verscheidene klanten te onderhouden."

Or. nl

Motivering

Om onduidelijkheden te voorkomen, wordt expliciet vermeld dat er reeds sprake is van een 
mobiele werknemers als aan één van de genoemde restricties voldaan is. 

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 – letter c
Richtlijn 2002/15/EG
Artikel 3 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) punt e), wordt geschrapt. (c) punt e), wordt als volgt gewijzigd:
"zelfstandige bestuurder": eenieder wiens 
voornaamste beroepsactiviteit erin bestaat 
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met een communautaire vergunning of 
een andere beroepsbevoegdheid om dit 
vervoer te verrichten, tegen vergoeding 
personen of goederen over te weg te 
vervoeren en die gerechtigd is om voor 
eigen rekening te werken en die niet aan 
een werkgever gebonden is door een 
arbeidsovereenkomst of enige andere 
arbeidsrechtelijke 
ondergeschiktheidsrelatie, die niet 
ondergeschikt is aan een inlenende 
onderneming, die zijn/haar werkplek en 
werktijd en de bedoelde activiteiten vrij 
kan organiseren en bij de uitvoering van 
het werk geen opdrachten of instructies 
van een andere partij hoeft op te volgen, 
wiens inkomsten rechtstreeks afhankelijk 
zijn van de gemaakte winst en die 
economisch en maatschappelijk 
onafhankelijk is van het werk dat wordt 
verricht voor en door een onderneming 
die toebehoort aan een ander, die geen 
periodieke betaling van een bezoldiging 
ontvangt, geen betaling in natura, zoals 
voedsel, huisvesting of vervoer en van wie 
geen rechten zoals betaald jaarlijks verlof 
worden erkend, en die vrij is om 
individueel of in samenwerking met 
andere zelfstandige bestuurders 
handelsbetrekkingen met verscheidene 
klanten te onderhouden.

Or. xm

Motivering

Zelfstandigen dienen wel onder deze richtlijn te vallen en de definitie hiervan dient te worden 
aangescherpt.

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 – letter d
Richtlijn 2002/15/EG
Artikel 3 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) punt f) wordt vervangen door:
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"(f) 'Persoon die mobiele werkzaamheden 
in het wegvervoer uitoefent': een mobiele 
werknemer die deze activiteiten 
uitoefent;"

Schrappen

Or. nl

Motivering

Zelfstandigen dienen wel onder deze richtlijn te vallen.

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 – letter d bis (nieuw)
Richtlijn 2002/15/EG
Artikel 3 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) punt h) wordt als volgt gewijzigd:
"(h) "nachttijd": de periode tussen 00.00 
uur en 06.00 uur;"

Or. nl

Motivering

Het huidige voorstel biedt lidstaten de gelegenheid om de nachttijd, die ten minste een blok van 
vier uur omvat, de facto te reduceren tot twee uur, omdat de Commissie 'nachtarbeid' nieuw 
definieert als een periode van ten minste twee uur binnen de nachttijd. Dit kan leiden tot een te 
korte nachtrust. Door de nacht te definiëren als een aangesloten blok van 6 uur is dit 
ondervangen. Daarnaast maakt dit amendement een einde aan de onduidelijkheid die nu bestaat 
tussen de verschillende lidstaten ten aanzien van nachttijd.

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 bis (nieuw)
Richtlijn 2002/15/EG
Artikel 4 – letter c (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) In artikel 4 wordt een nieuwe letter 
c toegevoegd:
"(c) de forfaitaire werktijd als bedoeld in 
artikel 3, letter a), onder 2 bedraagt 1 uur 
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per week."

Or. nl

Motivering

Om de administratieve lasten van zelfstandigen te beperken, mag hij voor de onder iii, iv en v 
genoemde werkzaamheden een forfaitaire werktijd rekenen. Deze wordt gesteld op gemiddeld 1 
uur per week.

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 6 
Richtlijn 2002/15/EG
Artikel 11 bis – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De Commissie moet de bevoegdheid 
krijgen om overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie gedelegeerde 
handelingen vast te stellen inzake de wijze 
waarop het toezicht en de controle als 
genoemd in lid 1 plaatsvinden en de 
frequentie daarvan.

Or. xm

Motivering

Analoog aan de controles op de rij- en rusttijden, dient er een gemeenschappelijk kader te zijn 
dat bepaalt hoe en hoe vaak controles op de werktijden plaatsvinden. De gedelegeerde 
handeling volgens artikel 290 van het EU-Verdrag is een passend instrument om dit te doen.

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 6
Richtlijn 2002/15/EG
Artikel 11 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van de door hen genomen 
toezichts- en controlemaatregelen.

2. De lidstaten vervaardigen statistieken 
van de in lid 1 genoemde controles en 
rapporteren deze elke twee jaar aan de 
Commissie.
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Or. nl

Motivering

Van het toezicht en de controles genoemd in het vorige lid van artikel 11 bis dienen de lidstaten 
statistieken bij te houden en aan de Commissie mee te delen.

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 9 (nieuw)
Richtlijn 2002/15/EG
Artikel 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Het volgende artikel 12 bis wordt 
ingevoegd: 
"Artikel 12 bis
Uitoefening van de delegatie
1. De bevoegdheid tot vaststelling van de 
gedelegeerde handelingen bedoeld in 
artikel 11, lid 1 bis, wordt aan de 
Commissie verleend voor een periode van 
zes jaar na de inwerkingtreding van deze 
richtlijn. De Commissie brengt uiterlijk 
zes maanden voor het einde van de 
periode van zes jaar verslag uit over de 
aan haar gedelegeerde bevoegdheden.
2. Zodra de Commissie een gedelegeerde 
handeling vaststelt, stelt zij daar 
tegelijkertijd het Europees Parlement en 
de Raad van in kennis.
3. De bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen wordt aan de 
Commissie verleend onder de 
voorwaarden van de artikelen 12 ter en 12 
quater."

Or. xm

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 10 (nieuw)
Richtlijn 2002/15/EG
Artikel 12 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Het volgende artikel 12 ter wordt 
ingevoegd:
"Artikel 12 ter
Intrekking van de delegatie
1. De delegatie van bevoegdheden bedoeld 
in artikel 11, lid 1 bis, kan door het 
Europees Parlement of de Raad worden 
ingetrokken.
2. De instelling die een interne procedure 
is gestart om te beslissen de delegatie van 
bevoegdheden al dan niet in te trekken, 
informeert de andere instelling en de 
Commissie welke gedelegeerde 
bevoegdheden eventueel ingetrokken gaan 
worden.
3. Het intrekkingsbesluit bevat de redenen 
voor de intrekking en beëindigt de in het 
besluit genoemde delegatie van 
bevoegdheden. Het besluit treedt 
onmiddellijk in werking of op een in dat 
besluit bepaalde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds in werking zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet. Het 
wordt bekendgemaakt in het 
Publicatieblad van de Europese Unie."

Or. xm

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 11 (nieuw)
Richtlijn 2002/15/EG
Artikel 12 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Het volgende artikel 12 quater wordt 
ingevoegd:
"Artikel 12 quater
Bezwaren tegen gedelegeerde
handelingen
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1. Het Europees Parlement of de Raad 
kunnen tegen een gedelegeerde handeling 
bezwaar maken binnen een periode van 
drie maanden na de datum van 
kennisgeving. Op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad wordt 
deze periode met een maand verlengd.
2. Indien op het moment dat deze periode 
verstrijkt noch het Europees Parlement, 
noch de Raad tegen de gedelegeerde 
handeling bezwaar heeft aangetekend, 
wordt deze in het Publicatieblad 
bekendgemaakt en treedt deze in werking 
op de daarin vermelde datum.
3. Indien het Europees Parlement of de 
Raad tegen een gedelegeerde handeling 
bezwaar maken, treedt deze niet in 
werking. De instelling die bezwaar maakt, 
motiveert haar bezwaar tegen de 
gedelegeerde handeling."

Or. xm

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 12 (nieuw)
Richtlijn 2002/15/EG
Artikel 12 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Het volgende artikel 12 quinquies 
wordt ingevoegd:
"Artikel 12 quinquies
De Commissie brengt twee jaar na 
inwerkingtreding van deze richtlijn een 
verslag en desgewenst ook wetgevende 
voorstellen uit over de volgende 
onderwerpen, die gerelateerd zijn aan de 
arbeidstijd van mobiele werknemers:
1. de beperking van de administratieve 
lasten bij de uitvoering van deze richtlijn 
en de toepassing van Intelligente 
Transport Systemen (ITS) daartoe,
2. het ontwikkelen van een Europees 
informatie-uitwisselingssysteem van 
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gegevens betreffende arbeidstijden,
3. de uitbreiding van de toepassing van 
sociale wetgeving, inclusief rij- en 
rusttijden, op voertuigen voor 
professioneel gebruik van minder dan 3.5 
ton."

Or. nl


