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Verslag A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en rusttijden en plaatsbepaling 

door middel van tachografen 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter c 

Verordening (EG) nr. 561/2006 

Artikel 8 – lid 8 ter 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

8 ter. Een vervoeronderneming plant de 

werkzaamheden van een bestuurder 

zodanig dat deze per periode van drie 

opeenvolgende weken ten minste één 

normale wekelijkse rusttijd of een 

wekelijkse rusttijd van meer dan 45 uur ter 

compensatie van een verkorte wekelijkse 

rusttijd thuis kan nemen."; 

8 ter. Een vervoersonderneming plant de 

werkzaamheden van een bestuurder 

zodanig dat deze per periode van vier 

opeenvolgende weken ten minste één 

normale wekelijkse rusttijd of een 

wekelijkse rusttijd van meer dan 45 uur ter 

compensatie van een verkorte wekelijkse 

rusttijd thuis of op een andere door de 

bestuurder gekozen locatie kan nemen. De 

bestuurder informeert de 

vervoersonderneming schriftelijk uiterlijk 

twee weken voorafgaand aan een 

dergelijke rusttijd als deze plaatsvindt op 

een andere locatie dan bij de bestuurder 

thuis. Wanneer een bestuurder ervoor 

kiest zijn rust thuis te nemen, verstrekt de 

vervoersonderneming de bestuurder de 

nodige middelen om terug te keren naar 

huis. 

 De bestuurder verklaart dat een normale 

wekelijkse rusttijd of een wekelijkse 
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rusttijd van meer dan 45 uur die wordt 

genomen ter compensatie van een 

verkorte wekelijkse rusttijd, werd 

genomen op een locatie naar keuze van de 

bestuurder. De verklaring wordt ter 

plaatse bij de onderneming bewaard.  

Or. en 

 

 


