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RICHTLIJN 2003/59/EG 
 
Richtlijn 2003/59/EG van het Europees parlement en de Raad 
 
van 15 juli 2003 
 
betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en 
personenvervoer over de weg bestemde voertuigen, tot wĳziging van Verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad en 
Richtlĳn 91/439/EEG van de Raad en tot intrekking van Richtlĳn 76/914/EEG van de Raad 
 
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, 
 
Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 71, 
 
Gezien het voorstel van de Commissie (1), 
 
Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité (2), 
 
Na raadpleging van het Comité van de Regio's, 
 
Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag (3), 
 
Overwegende hetgeen volgt: 
 
(1) In artikel 5, leden 1, 2 en 4, van Verordening (EEG) nr. 3820/85 (4)wordt bepaald dat sommige bestuurders in het 

goederen- en personenvervoer over de weg, naargelang van hun leeftĳd, de categorie van voertuig of de lengte van 
het traject, een getuigschrift van vakbekwaamheid moeten hebben, overeenkomstig de communautaire voorschriften 
betreffende het minimumniveau van de opleiding van bestuurders van bepaalde voertuigen voor wegvervoer. Dat 
minimumniveau wordt vastgesteld in Richtlĳn 76/914/EEG (5). 

 
(2) Aangezien Verordening (EEG) nr. 3820/85 maar voor een zeer beperkt deel van de bestuurders geldt en er 

momenteel slechts in een paar lidstaten een verplichte bestuurdersopleiding bestaat, oefenen de meeste bestuurders 
die op dit ogenblik op het grondgebied van de Gemeenschap voertuigen besturen hun beroep uitsluitend op basis 
van een rijbewijs uit. 

 
(3) Om de bestuurders in staat te stellen te voldoen aan de nieuwe vereisten die voortvloeien uit de ontwikkeling van de 

vervoersmarkt, dient de communautaire regeling te worden uitgebreid tot alle bestuurders, of ze voertuigen besturen 
als zelfstandige dan wel in loondienst, voor eigen rekening dan wel voor rekening van derden. 

 
(4) De vaststelling van nieuwe gemeenschappelĳke regels heeft ten doel de kwaliteit van de bestuurder te garanderen 

door middel van een opleiding zowel voor de toegang als voor de uitoefening van het beroep. 
 
(5) Meer bepaald heeft de verplichting om een basiskwalificatie te verkrĳgen en nascholing te volgen ten doel de 

verkeersveiligheid en de veiligheid van de bestuurder te verbeteren, ook tĳdens de handelingen die de bestuurder 
verricht terwĳl het voertuig stilstaat. Bovendien zou het moderne imago van het beroep van bestuurder bĳ de 
jongeren belangstelling voor dat beroep moeten wekken, hetgeen, in tĳden van personeelstekort, tot de aanwerving 
van nieuwe bestuurders zou moeten bĳdragen. 

 

 
1 PB C 154 E van 29.5.2001, blz. 258, en PB C 20 E van 28.1.2003, blz. 263. 
2 PB C 260 van 17.9.2001, blz. 90. 
3 Advies van het Europees Parlement van 17 januari 2002 (PB C 271 E van 7.11.2002, blz. 381), gemeenschappelĳk standpunt van de Raad van 5 december 2002 (PB 

C 32 E van 11.2.2003, blz. 9) en besluit van het Europees Parlement van 8 april 2003 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad). Besluit van de Raad van 13 juni 
2003. 
4 Verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad van 20 december 1985 tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer (PB L 370 

van 31.12.1985, blz. 1). 
5 Richtlĳn 76/914/EEG van de Raad van 16 december 1976 betreffende het minimumniveau van de opleiding van bestuurders in het wegvervoer (PB L 357 van 

29.12.1976, blz. 36). 
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(6) Om ongelĳke concurrentievoorwaarden te voorkomen, is deze richtlĳn van toepassing op het besturen van 
voertuigen zowel door onderdanen van een lidstaat als door onderdanen van derde landen, die in dienst zĳn of 
werken voor een in een lidstaat gevestigde onderneming. 

 
(7) Om te kunnen bewĳzen dat een bestuurder aan de eisen voldoet, dienen de lidstaten aan de bestuurder een 

getuigschrift van vakbekwaamheid, hierna getuigschrift genoemd, uit te reiken ten bewĳze van het feit dat hĳ een 
basisopleiding of een nascholing heeft gevolgd. 

 
(8) Gezien de verschillen tussen de bestaande regelingen in de lidstaten, moeten de lidstaten kunnen kiezen tussen 

verschillende mogelĳkheden om de uitvoering van de bepalingen betreffende de basisopleiding te vergemakkelĳken. 
 
(9) Om de kwalificatie van bestuurders die reeds voertuigen besturen op peil te houden, moeten zĳ verplicht worden de 

voor hun beroep essentiële kennis op gezette tĳden na te scholen. 
 
(10) De minimumeisen voor de basisopleiding en de nascholing betreffen de naleving van de veiligheidsvoorschriften 

tĳdens het rĳden en stilstaan. De ontwikkeling van defensief rĳgedrag — op gevaren anticiperen, rekening houden 
met andere weggebruikers — in combinatie met rationeel brandstofverbruik zal zowel voor de samenleving als voor 
de vervoersector zelf positieve effecten hebben. 

 
(11) Deze richtlĳn doet geen afbreuk aan de verworven rechten van bestuurders die het voor het besturen van bepaalde 

voertuigen vereiste rĳbewĳs hebben gehaald vóór de datum vanaf welke een getuigschrift van de desbetreffende 
basiskwalificatie of nascholing vereist is. 

 
(12) De cursussen in het kader van de basisopleiding en de nascholing zouden alleen mogen worden georganiseerd door 

instellingen die over een door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten afgeleverde goedkeuring beschikken. Om de 
kwaliteit van de erkende opleidingscentra te garanderen, zouden de lidstaten geharmoniseerde goedkeuringscriteria 
moeten vaststellen, waaronder een gedegen vakbekwaamheid. 

 
(13) De examens voor de basiskwalificatie en de nascholing dienen door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten of door 

de door hen aangewezen instanties te worden georganiseerd. Gezien het belang van deze richtlĳn voor de 
verkeersveiligheid en de gelĳke mededingingsvoorwaarden, zouden de bevoegde autoriteiten van de lidstaten toezicht 
moeten houden op deze examens. 

 
(14) De lidstaten dienen het volgen van een eerste nascholing verplicht te stellen en aan de bestuurders het 

overeenkomstige getuigschrift uit te reiken binnen vĳf jaar na de afgifte van het getuigschrift van de basiskwalificatie 
of na de uiterste datum waarop sommige bestuurders hun verworven rechten kunnen doen gelden. Deze termĳnen 
kunnen ingekort of verlengd worden. Na de eerste nascholing dient de bestuurder per vĳf jaar een nascholing te 
volgen. 

 
(15) Om te bewĳzen dat een bestuurder die onderdaan is van een lidstaat houder is van een van de in deze richtlĳn 

bedoelde getuigschriften van vakbekwaamheid en ter vergemakkelĳking van de wederzĳdse erkenning van de 
verschillende getuigschriften, vermelden de lidstaten de overeenkomstige geharmoniseerde communautaire code, met 
de vervaldatum, ofwel op het rĳbewĳs, ofwel op de wederzĳds door de lidstaten nieuwe erkende 
bestuurderskwalificatie- en -opleidingskaart, waarvan het geharmoniseerde model in deze richtlĳn is vastgesteld. 
Aangezien de rechten die daardoor worden verleend van groot belang zĳn voor de verkeersveiligheid en de gelĳke 
mededingingsvoorwaarden, moeten voor deze kaart dezelfde beveiligingsvoorschriften gelden als voor het rĳbewĳs. 
De mogelĳkheid om de communautaire code op de nieuwe kaart aan te brengen, zou de lidstaten in staat moeten 
stellen om de vervaldatum van de rĳbewĳzen niet te doen samenvallen met de vervaldatum van een nascholing, 
aangezien in Richtlĳn 91/439/EEG (6) wordt bepaald dat iedere lidstaat het recht behoudt, volgens nationale criteria, 
de geldigheidsduur van de afgegeven rĳbewĳzen vast te stellen. 

 
(16) De bĳlagen I en I bis van Richtlĳn 91/439/EEG moeten worden gewĳzigd om aan de lĳst van geharmoniseerde 

codes en subcodes in deze bĳlagen de nieuwe communautaire code toe te voegen die overeenkomt met de datum 
waarop de bestuurder voldoet aan de vakbekwaamheidsvereisten, ongeacht of het gaat om een basisopleiding of een 
nascholing. 

 

 
6 Richtlĳn 91/439/EEG van de Raad van 29 juli 1991 betreffende het rĳbewĳs (PB L 237 van 24.8.1991, blz. 1). Richtlĳn laatstelĳk gewĳzigd bĳ Richtlĳn 2000/56/EG 

van de Commissie (PB L 237 van 21.9.2000, blz. 45). 
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(17) Voor de onder deze richtlĳn vallende bestuurders die onderdaan zĳn van een derde land moeten bĳzondere 
certificeringsvoorschriften worden opgesteld. 

 
(18) Mede omdat deze richtlĳn voorziet in verschillende stelsels van basisopleiding, dient de Commissie de uitvoering van 

deze richtlĳn te volgen en bĳ het Europees Parlement, de Raad, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité 
van de Regio's hierover verslag uit te brengen. 

 
(19) Gezien het grote aantal bestuurders dat onder deze richtlĳn valt, moeten de bepalingen betreffende de basisopleiding 

op twee verschillende tĳdstippen worden uitgevoerd, naargelang het gaat om het vervoer van personen dan wel van 
goederen. Het uitstel van de toepassing van deze richtlĳn, wat de verplichte basisopleiding voor bestuurders van voor 
goederen- en personenvervoer bestemde voertuigen betreft, zou het tevens mogelĳk moeten maken om de 
nascholing geleidelĳk in te voeren. 

 
(20) De maatregelen die noodzakelĳk zĳn voor de uitvoering van deze richtlĳn dienen overeenkomstig Besluit 

1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de 
Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden (7), te worden vastgesteld. 

 
(21) Om er rekening mee te houden dat de bepalingen betreffende de basisopleiding op twee verschillende tĳdstippen 

van kracht worden, dienen de betrokken bepalingen van Verordening (EEG) nr. 3820/85 en Richtlĳn 76/914/EEG 
te vervallen. 

 
(22) Om de beginselen van het Gemeenschapsrecht te eerbiedigen, is het echter wenselĳk dat bestuurders van voor 

vervoer bestemde voertuigen van de toepassing van deze richtlĳn moeten kunnen worden vrĳgesteld indien dit wordt 
geacht van minder belang te zĳn voor de verkeersveiligheid of indien de vereisten van deze richtlĳn een onevenredige 
economische of sociale last tot gevolg hebben. 

 
(23) Aangezien de instelling van een basisopleiding en een verplichte nascholing een doelstelling is die niet voldoende 

door de lidstaten kan worden verwezenlĳkt en derhalve, vanwege de omvang of de gevolgen van het overwogen 
optreden, beter op communautair niveau kan worden verwezenlĳkt, kan de Gemeenschap, overeenkomstig het in 
artikel 5 van het Verdrag opgenomen subsidiariteitsbeginsel, maatregelen treffen. Overeenkomstig het in dit artikel 
opgenomen proportionaliteitsbeginsel behelst deze richtlĳn niet meer dan het minimum dat voor de verwezenlĳking 
van deze doelstelling noodzakelĳk is, 

 
HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLĲN VASTGESTELD: 
 
Artikel 1 
Toepassingsgebied 
Deze richtlĳn is van toepassing op het besturen van voertuigen door: 

 onderdanen van een lidstaat, 
 onderdanen van een derde land die in dienst zĳn van of werken voor een in een lidstaat gevestigde onderneming, 

hierna „bestuurders” genoemd, die binnen de Gemeenschap over de openbare weg vervoer verrichten, met: 
- voertuigen waarvoor een rĳbewĳs van een van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, zoals omschreven bĳ Richtlĳn 

91/439/EEG, of een als gelĳkwaardig erkend rĳbewĳs vereist is; 
- voertuigen waarvoor een rĳbewĳs van een van de categorieën D1, D1+E, D, D+E, zoals omschreven bĳ 

Richtlĳn 91/439/EEG, of een als gelĳkwaardig erkend rĳbewĳs vereist is. 
 
Artikel 2 
Vrĳstellingen 
Deze richtlĳn is niet van toepassing op bestuurders van: 

 voertuigen met een toegelaten maximumsnelheid van ten hoogste 45 km per uur; 
 voertuigen in gebruik bĳ of onder controle van de strĳdkrachten, de burgerbescherming, de brandweer en 

diensten verantwoordelĳk voor de handhaving van de openbare orde; 
 voertuigen die op de weg worden getest in verband met technische verbeteringen, reparatie of onderhoud, en 

nieuwe of omgebouwde voertuigen die nog niet in het verkeer zĳn gebracht; 
 voertuigen die worden gebruikt bĳ noodtoestanden of worden ingezet voor reddingsoperaties; 

 
7 PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23. 
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 voertuigen die worden gebruikt tĳdens autorĳlessen met het oog op het behalen van een rĳbewĳs of het in artikel 
6 en artikel 8, lid 1, bedoelde getuigschrift van vakbekwaamheid, hierna getuigschrift genoemd; 

 voertuigen die worden gebruikt voor niet-commercieel vervoer van personen of goederen voor privé-doeleinden; 
 voertuigen die materieel of uitrusting vervoeren die de bestuurder voor zĳn werk nodig heeft, mits het rĳden met 

het voertuig niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is. 
 
Artikel 3 
Kwalificatie en opleiding 

 Voor het besturen van een voertuig, als omschreven in artikel 1, moet zowel een basiskwalificatie worden verkregen, 
als nascholing worden gevolgd. De lidstaten moeten hiertoe voorzien in: 

 een stelsel van basiskwalificatie 
 
De lidstaten kiezen uit de volgende twee mogelĳkheden: 

i) de mogelĳkheid die zowel het volgen van lessen als een examen omvat 
Overeenkomstig deel 2, punt 2.1, van bĳlage I houdt dit type basiskwalificatie de verplichting tot het gedurende een 
bepaalde periode volgen van lessen in. Deze basisopleiding wordt afgesloten met een examen. Wanneer dit examen met 
goed gevolg is afgelegd, wordt ten bewĳze daarvan het getuigschrift als bedoeld in artikel 6, lid 1, onder a), afgegeven; 

ii) de mogelĳkheid die uitsluitend examens omvat 
Overeenkomstig deel 2, punt 2.2, van bĳlage I houdt dit type basiskwalificatie geen verplichting tot het volgen van lessen 
in, maar uitsluitend een theorie- en een praktĳkexamen. Wanneer de examens met goed gevolg zĳn afgelegd, wordt de 
basisopleiding afgesloten met de afgifte van het getuigschrift als bedoeld in artikel 6, lid 1, onder b). 
 
Een lidstaat kan de bestuurder echter toestemming verlenen om vóór het verkrĳgen van het getuigschrift op zĳn 
grondgebied een voertuig te besturen voor een periode van ten hoogste drie jaar, wanneer die bestuurder een nationale 
beroepsopleiding volgt van tenminste zes maanden. In het kader van die alternerende beroepsopleiding mogen de onder 
i) en ii) bedoelde examens in etappes worden afgelegd; 
 

 een stelsel van nascholing 
Overeenkomstig deel 4 van bĳlage I houdt de nascholing de verplichting tot het volgen van lessen in. Zĳ wordt afgesloten 
met de afgifte van het getuigschrift als bedoeld in artikel 8, lid 1. 
 

 De lidstaten kunnen daarnaast een stelsel voor versnelde basiskwalificatie invoeren om de bestuurder de mogelĳkheid 
te bieden, een voertuig te besturen in de gevallen die worden bedoeld in artikel 5, lid 2, onder a), punt ii), en onder 
b), en lid 3, onder a), punt i), en onder b). 

 
Overeenkomstig deel 3 van bĳlage I houdt het stelsel voor versnelde basiskwalificatie de verplichting tot het volgen van 
lessen in. De opleiding wordt afgesloten met een examen. Wanneer dit examen met goed gevolg is afgelegd, wordt ten 
bewĳze daarvan het getuigschrift als bedoeld in artikel 6, lid 2, afgegeven. 
 

 De lidstaten kunnen bestuurders die het in Richtlĳn 96/26/EG (8) bedoelde getuigschrift van vakbekwaamheid 
hebben behaald, vrĳstellen van de in lid 1, onder a), punten i) en ii), en lid 2 bedoelde examens, voor de onderwerpen 
die door het krachtens Richtlĳn 96/26/EG ingestelde examen worden bestreken, alsmede, in voorkomend geval, 
van het volgen van de lessen waarin deze onderwerpen worden behandeld. 

 
Artikel 4 
Verworven rechten 
Vrĳgesteld van de verplichting tot het behalen van de basiskwalificatie zĳn bestuurders die: 

 houder zĳn van een rĳbewĳs van één van de categorieën D1, D1+E, D, D+E of van een als gelĳkwaardig erkend 
rĳbewĳs, mits dat uiterlĳk twee jaar na de uiterste datum van omzetting van deze richtlĳn is afgegeven; 

 houder zĳn van een rĳbewĳs van één van de categorieën C1, C1+E, C, C+E of van een als gelĳkwaardig erkend 
rĳbewĳs, mits dat uiterlĳk drie jaar na de uiterste datum van omzetting van deze richtlĳn is afgegeven. 

 
Artikel 5 
Basiskwalificatie 

 
8 Richtlĳn 96/26/EG van de Raad van 29 april 1996 inzake de toegang tot het beroep van ondernemer van goederen-, respectievelĳk 

personenvervoer over de weg, nationaal en internationaal, en inzake de wederzĳdse erkenning van diploma's, certificaten en andere titels ter 
vergemakkelĳking van de uitoefening van het recht van vrĳe vestiging van bedoelde vervoerondernemers (PB L 124 van 23.5.1996, blz. 1). Richtlĳn 
laatstelĳk gewĳzigd bĳ Richtlĳn 98/76/EG (PB L 277 van 14.10.1998, blz. 17). 
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 Om toegang te krĳgen tot de basiskwalificatie behoeft niet eerst het overeenkomstige rĳbewĳs te worden behaald. 
 Een bestuurder van een voertuig voor goederenvervoer mag besturen: 

 vanaf de leeftĳd van 18 jaar: 
i) een voertuig van de rĳbewĳscategorieën C en C+E, mits hĳ houder is van het in artikel 6, lid 1, bedoelde 

getuigschrift; 
ii) een voertuig van de rĳbewĳscategorieën C1 en C1+E, mits hĳ houder is van het in artikel 6, lid 2, bedoelde 

getuigschrift; 
 vanaf de leeftĳd van 21 jaar een voertuig van de rĳbewĳscategorieën C en C+E, mits hĳ houder is van het in 

artikel 6, lid 2, bedoelde getuigschrift. 
 Een bestuurder van een voertuig voor personenvervoer mag besturen: 

 vanaf de leeftĳd van 21 jaar: 
i) een voertuig van de rĳbewĳscategorieën D en D+E voor personenvervoer op geregelde diensten waarvan 

het traject ten hoogste 50 km bedraagt, alsmede een voertuig van de rĳbewĳscategorieën D1 en D1+E, mits 
hĳ houder is van het in artikel 6, lid 2, bedoelde getuigschrift. 

 
Iedere lidstaat kan bestuurders van een van bovengenoemde categorieën toestemming verlenen om op zĳn grondgebied 
vanaf de leeftĳd van 18 jaar deze voertuigcategorieën te besturen, mits zĳ houder zĳn van het in artikel 6, lid 1, bedoelde 
getuigschrift; 
 

ii) een voertuig van de rĳbewĳscategorieën D en D+E, mits hĳ houder is van het in artikel 6, lid 1, bedoelde 
getuigschrift. 

 
Iedere lidstaat kan bestuurders van een van bovengenoemde categorieën toestemming verlenen om op zĳn grondgebied 
vanaf de leeftĳd van 20 jaar deze voertuigcategorieën te besturen, mits zĳ houder zĳn van het in artikel 6, lid 1, bedoelde 
getuigschrift. Deze leeftĳd kan worden verlaagd tot 18 jaar wanneer de bestuurder voertuigen zonder passagiers bestuurt; 
 

 vanaf de leeftĳd van 23 jaar een voertuig van de rĳbewĳscategorieën D en D+E, mits hĳ houder is van het in 
artikel 6, lid 2, bedoelde getuigschrift. 

 
 Onverminderd de in lid 2 vastgestelde leeftĳdsgrens, worden bestuurders die goederenvervoer verrichten en houder 

zĳn van het in artikel 6 bedoelde getuigschrift voor een van de categorieën voertuigen van lid 2 van dit artikel, 
vrĳgesteld van het behalen van een dergelĳk getuigschrift voor de overige in genoemd lid vermelde 
voertuigcategorieën. 

 
Voor bestuurders die personenvervoer verrichten geldt deze bepaling voor voertuigen van een van de categorieën van lid 
3. 
 

 Bestuurders die goederenvervoer verrichten en hun werkterrein uitbreiden tot of overschakelen op personenvervoer, 
of vice versa, en houder zĳn van het in artikel 6 bedoelde getuigschrift, behoeven de gemeenschappelĳke gedeelten 
van de voorgeschreven basiskwalificaties niet over te doen, maar uitsluitend de gedeelten die specifiek zĳn voor de 
nieuwe kwalificatie. 

 
Artikel 6 
Getuigschrift van vakbekwaamheid dat als bewĳs dient voor het behalen van de basiskwalificatie 

 Getuigschrift ten bewĳze van het behalen van een basiskwalificatie 
 

 Getuigschrift dat wordt uitgereikt op grond van het volgen van lessen en het afleggen van een examen 
 
Overeenkomstig artikel 3, lid 1, onder a), punt i), legt de lidstaat de aspirant-bestuurder de verplichting op lessen te volgen 
in een door de bevoegde autoriteiten overeenkomstig deel 5 van bĳlage I erkend opleidingscentrum, hierna „erkend 
opleidingscentrum” genoemd. Deze lessen hebben betrekking op alle op de lĳst van deel 1 van bĳlage I genoemde 
onderwerpen. Deze opleiding wordt afgesloten met het succesvol afleggen van het examen als bedoeld in deel 2, punt 
2.1, van bĳlage I. De bevoegde autoriteiten van de lidstaten, of de door hen aangewezen instanties, organiseren dit 
examen, dat ten doel heeft na te gaan of de aspirant-bestuurder over de overeenkomstig deel 1 van bĳlage I vereiste 
kennis van bovenbedoelde onderwerpen beschikt. Deze autoriteiten houden toezicht op dit examen, en reiken, indien 
het met goed gevolg is afgelegd, de bestuurder een getuigschrift ten bewĳze van het behalen van een basiskwalificatie uit. 
 

 Getuigschrift dat wordt uitgereikt op grond van examens 
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Overeenkomstig artikel 3, lid 1, onder a), punt ii), legt de lidstaat de aspirant-bestuurder de verplichting op te slagen voor 
het in deel 2, punt 2.2, van bĳlage I bedoelde theorie- en praktĳkexamen. De bevoegde autoriteiten van de lidstaten, of 
de door hen aangewezen instanties, organiseren deze examens, die ten doel hebben na te gaan of de aspirant-bestuurder 
over de overeenkomstig deel 1 van bĳlage I vereiste kennis van bovenbedoelde onderwerpen beschikt. Deze autoriteiten 
of instanties houden toezicht op deze examens, en reiken, indien ze met goed gevolg zĳn afgelegd, de bestuurder een 
getuigschrift ten bewĳze van het behalen van een basiskwalificatie uit. 
 

 Getuigschrift ten bewĳze van het versneld behalen van een basiskwalificatie 
 
Overeenkomstig artikel 3, lid 2, legt de lidstaat de aspirant-bestuurder de verplichting op lessen te volgen in een erkend 
opleidingscentrum. Deze lessen hebben betrekking op alle op de lĳst van deel 1 van bĳlage I bedoelde onderwerpen. 
 
Deze opleiding wordt afgesloten met het examen, bedoeld in deel 3 van bĳlage I. De bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten, of de door hen aangewezen instanties, organiseren dit examen, dat ten doel heeft na te gaan of de aspirant-
bestuurder over de overeenkomstig deel 1 van bĳlage I vereiste kennis van bovenbedoelde onderwerpen beschikt. Deze 
autoriteiten houden toezicht op dit examen, en reiken, indien het met goed gevolg is afgelegd, de bestuurder een 
getuigschrift ten bewĳze van het versneld behalen van een basiskwalificatie uit. 
 
Artikel 7 
Nascholing 
De nascholing is een opleiding die houders van het in artikel 6 bedoelde getuigschrift van vakbekwaamheid en bestuurders 
als bedoeld in artikel 4 in de gelegenheid stelt de voor hun werk essentiële kennis te actualiseren, waarbĳ speciale nadruk 
wordt gelegd op verkeersveiligheid en rationeel brandstofverbruik. 
 
Deze opleiding wordt georganiseerd door een overeenkomstig deel 5 van bĳlage I erkend opleidingscentrum. Indien een 
bestuurder van werkgever verandert, moet met de reeds gevolgde nascholing rekening gehouden worden. 
 
De nascholing heeft ten doel de kennis over bepaalde onderwerpen op de lĳst van deel 1 van bĳlage I opnieuw te 
bestuderen en uit te diepen. 
 
Artikel 8 
Getuigschrift van nascholing 
 

 Aan het einde van de in artikel 7 bedoelde nascholing reiken de bevoegde autoriteiten van de lidstaat of het 
goedgekeurd opleidingscentrum aan de bestuurder een getuigschrift van nascholing uit. 

 
 Een eerste nascholing dient te worden gevolgd: 

 door houders van het in artikel 6 bedoelde getuigschrift, binnen vĳf jaar na de afgifte van het getuigschrift; 
 door bestuurders als bedoeld in artikel 4, binnen vĳf jaar na de respectievelĳk, in artikel 14, lid 2, vermelde uiterste 

data, overeenkomstig een door de lidstaten vastgesteld tĳdschema. 
 
De lidstaten kunnen de onder a) en b) bedoelde termĳn verkorten of verlengen, met name om hem te doen samenvallen 
met de vervaldatum van het rĳbewĳs of om ervoor te zorgen dat de invoering van de nascholing geleidelĳk kan 
geschieden. Deze termĳn mag echter niet korter zĳn dan drie jaar en niet langer dan zeven jaar. 
 

 Bestuurders die reeds een eerste nascholing als bedoeld in lid 2 hebben gevolgd, moeten om de vĳf jaar, en vóór de 
vervaldatum van het getuigschrift van nascholing, een nascholing volgen. 

 
 Houders van het in artikel 6 bedoelde, of het in lid 1 van onderhavig artikel bedoelde getuigschrift en de in artikel 4 

bedoelde bestuurders die hun beroep niet langer uitoefenen en niet voldoen aan de in de leden 1, 2 en 3 gestelde 
eisen, moeten een nascholing volgen voordat zĳ hun beroep weer opnemen. 

 
 De bestuurders die goederen- of personenvervoer over de weg verrichten en een nascholing hebben gevolgd voor 

een van de rĳbewĳscategorieën van artikel 5, leden 2 en 3, worden vrĳgesteld van nascholing voor de overige in de 
genoemde leden vermelde voertuigcategorieën. 

 
Artikel 9 



Richtlijn 2003/59/EG 

 

14 
 

Plaats van de opleiding 
Bestuurders als bedoeld in artikel 1, onder a), behalen de in artikel 5 bedoelde basiskwalificatie in de lidstaat waar zĳ hun 
gewone verblĳfplaats hebben, als omschreven in artikel 14 van Verordening (EEG) nr. 3821/85 (9). 
 
Bestuurders als bedoeld in artikel 1, onder b), behalen deze kwalificatie in de lidstaat waar de onderneming gevestigd is 
of in de lidstaat die hun een werkvergunning heeft afgegeven. 
 
De in artikel 1, onder a) en b), bedoelde bestuurders volgen de in artikel 7 bedoelde nascholing in de lidstaat waar zĳ hun 
gewone verblĳfplaats hebben of in de lidstaat waar zĳ werken. 
 
Artikel 10 
Communautaire code 

 Op basis van de in artikel 6 en in artikel 8, lid 1, bedoelde getuigschriften, vermelden de bevoegde autoriteiten van 
de lidstaten, met inachtneming van het bepaalde in artikel 5, leden 2 en 3, en artikel 8, de in lid 2 van onderhavig 
artikel bedoelde communautaire code naast de overeenkomstige rĳbewĳscategorieën: 
- ofwel op het rĳbewĳs, 
- ofwel op de „kwalificatiekaart bestuurder” die is opgesteld volgens het in bĳlage II beschreven model. 

 
De door de lidstaten afgegeven kwalificatiekaarten worden onderling erkend. Bĳ de afgifte van de kaart vergewissen de 
bevoegde autoriteiten zich ervan dat het rĳbewĳs waarvan het nummer op de kaart vermeld staat, nog geldig is. 
 

 Aan de lĳst van geharmoniseerde codes in de bĳlagen I en I bis van Richtlĳn 91/439/EEG wordt de volgende code 
toegevoegd: 

 
„95. bestuurder, houder van het getuigschrift, die voldoet aan de vakbekwaamheidsvereisten van artikel 3 tot … (bv.: 
95.01.01.2012)”. 
 

 a) In artikel 1, onder b, bedoelde bestuurders die goederenvervoer over de weg verrichten, bewĳzen met behulp van 
het bĳ Verordening (EG) nr. 484/2002 (10) ingestelde bestuurdersattest dat zĳ de kwalificatie bezitten en de opleiding 
hebben genoten die door deze richtlĳn worden verlangd. 

 
De lidstaat kan deze bestuurders, naast genoemd attest, de in bĳlage II bedoelde „kwalificatiekaart bestuurder” met de 
overeenkomstige communautaire code uitreiken. 
 
b) In artikel 1, onder b), bedoelde bestuurders die personenvervoer over de weg verrichten, bewĳzen als volgt dat zĳ de 
kwalificatie bezitten en de opleiding hebben genoten die door deze richtlĳn zĳn verlangd: 

 hetzĳ met de communautaire code die is aangebracht op het rĳbewĳs van communautair model, als zĳ daarvan 
houder zĳn; 

 hetzĳ met de in bĳlage II bedoelde „kwalificatiekaart bestuurder” waarop de overeenkomstige communautaire 
code is aangebracht; 

 hetzĳ met een nationaal certificaat waarvan de lidstaten de geldigheid op hun grondgebied onderling erkennen. 
 
Artikel 11 
Aanpassing aan de vooruitgang van wetenschap en techniek 
De wĳzigingen die nodig zĳn voor de aanpassing van bĳlagen I en II aan de vooruitgang van wetenschap en techniek 
worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 12, lid 2. 
 
Artikel 12 
Comité 

 De Commissie wordt bĳgestaan door een comité. 
 Wanneer naar deze bepalingen wordt verwezen, zĳn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, 

met inachtneming van de bepalingen van artikel 8 van dat besluit. 
 
De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG genoemde termĳn wordt vastgesteld op drie maanden. 

 
9 Verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad van 20 december 1985 betreffende het controleapparaat in het wegvervoer (PB L 370 van 31.12.1985, blz. 8). 

Verordening laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1360/2002 van de Commissie (PB L 207 van 5.8.2002, blz. 1). 
10 Verordening (EG) nr. 484/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 1 maart 2002 tot wĳziging, met het oog op de invoering van een bestuurdersattest, 

van de Verordeningen (EEG) nr. 881/92 en (EEG) nr. 3118/93 van de Raad (PB L 76 van 19.3.2002, blz. 1). 
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 Het comité stelt zĳn reglement van orde vast. 

 
Artikel 13 
Verslag 
De Commissie legt het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van 
de Regio's uiterlĳk 10 september 2011een verslag voor met een eerste evaluatie van de implementatie van deze richtlĳn, 
met name wat betreft de gelĳkwaardigheid van de verschillende basiskwalificatiestelsels van artikel 3 en de efficiëntie van 
deze stelsels om het nagestreefde kwalificatieniveau te bereiken. Dit verslag gaat in voorkomend geval vergezeld van 
passende voorstellen. 
 
Artikel 14 
Omzetting en uitvoering 

 De lidstaten doen de nodige wettelĳke en bestuursrechtelĳke bepalingen in werking treden om vóór 10 september 
2006 aan deze richtlĳn te voldoen. Zĳ stellen de Commissie daarvan onverwĳld in kennis. 

 
Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen zelf of bĳ de officiële bekendmaking daarvan 
naar deze richtlĳn verwezen. De regels voor deze verwĳzing worden vastgesteld door de lidstaten. 
 

 De lidstaten passen deze bepalingen toe: 
- wat betreft de basiskwalificatie voor het besturen van voertuigen van de categorieën D1, D1+E, D, D+E, met 

ingang van 10 september 2008, 
- wat betreft de basiskwalificatie voor het besturen van voertuigen van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, met 

ingang van 10 september 2009. 
 
Zĳ stellen de Commissie daarvan onverwĳld in kennis en verlenen elkaar bĳstand bĳ de uitvoering van deze bepalingen. 
 
Artikel 15 
Intrekking 

 Artikel 5 van Verordening (EEG) nr. 3820/85 wordt als volgt gewĳzigd: 
 lid 1 wordt ingetrokken met ingang van 10 september 2009; 
 de leden 2 en 4 worden ingetrokken met ingang van 10 september 2008. 

 Richtlĳn 76/914/EEG wordt ingetrokken met ingang van 10 september 2009. 
 De wettelĳke en bestuursrechtelĳke bepalingen welke werden aangenomen om aan Richtlĳn 76/914/EEG te 

voldoen, zĳn niet meer van toepassing: 
- met ingang van 10 september 2008 op bestuurders van voertuigen voor personenvervoer over de weg; 
- met ingang van 10 september 2009 op bestuurders van voertuigen voor goederenvervoer over de weg. 

 
Artikel 16 
Inwerkingtreding 
Deze richtlĳn treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie. 
 
Artikel 17 
Adressaten 
Deze richtlĳn is gericht tot de lidstaten. 
 
Gedaan te Brussel, 15 juli 2003. 
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BĲLAGE I 
MINIMUMEISEN VOOR DE BEROEPSKWALIFICATIE EN -OPLEIDING 
 
Deel 1: Lĳst van onderwerpen 
Bĳ de beoordeling door de lidstaten van de basiskwalificatie die de bestuurders bezitten en de nascholing die zĳ hebben 
genoten, moet de kennis ten minste de in deze lĳst genoemde onderwerpen omvatten. De aspirant-bestuurders moeten 
het niveau van kennis en praktische vaardigheid bereiken dat vereist is om voertuigen van de betreffende 
rĳbewĳscategorieën veilig te kunnen besturen. 
 
Het minimumkennisniveau mag niet lager zĳn dan niveau 2 van de opleidingsniveaus van de bĳlage van Beschikking 
85/368/EEG (1), te weten het opleidingsniveau dat wordt bereikt tĳdens de leerplicht, aangevuld met een 
beroepsopleiding. 
 
1. Nascholing in rationeel rĳden op basis van de veiligheidsvoorschriften 
 
Alle rĳbewĳzen 
 
1.1. Doelstelling: kennis van de kenmerken van de krachtoverbrenging met het oog op een optimaal gebruik. 
 
Koppelkrommen, van het vermogen en van het specifiek brandstofverbruik van een motor, optimaal gebruiksbereik 
toerenteller, dekkingsdiagrammen overbrengingsverhoudingen. 
 
1.2. Doelstelling: kennis van de technische kenmerken en de werking van de veiligheidsvoorzieningen teneinde het 

voertuig onder controle te houden, de slĳtage te beperken en disfuncties te voorkomen. 
 
Specifieke eigenschappen van het hydropneumatisch remcircuit, grenzen aan het gebruik van remmen en retarders, 
gecombineerd gebruik van remmen en retarder, het vinden van de beste bĳ een snelheid passende versnelling, benutting 
van de traagheid van het voertuig, benutting van de mogelĳkheden tot vertraging en remmen bĳ afdalingen, wat te doen 
in geval van defecte remmen. 
 
1.3. Doelstelling: het brandstofverbruik kunnen optimaliseren. 
 
Optimalisering van het brandstofverbruik dankzĳ kennis betreffende de punten 1.1 en 1.2. 
 
Rĳbewĳzen C, C+E, C1, C1+E 
 
1.4. Doelstelling: een lading kunnen vervoeren met inachtneming van de voorschriften inzake veiligheid en goed 

gebruik van het voertuig. 
 
Op rĳdende voertuigen werkende krachten, afstemming van de keuze van de versnelling op de belasting van het voertuig 
en het profiel van de weg, berekening van het laadvermogen van een voertuig of voertuigcombinatie, berekening van het 
nuttige volume, verdeling van de belasting, gevolgen van overbelasting van de as, stabiliteit van het voertuig en 
zwaartepunt, soorten verpakking en pallets. 
 
Voornaamste categorieën goederen die moeten worden vastgezet, klem- en vastzettechnieken, gebruik van sjorringen, 
controleren van vastzetinrichtingen, gebruik van laad- en losmachines, aanbrenging en verwĳdering van dekzeilen. 
 
Rĳbewĳzen D, D+E, D1, D1+E 
 
1.5. Doelstelling: de veiligheid en het comfort van de passagiers kunnen waarborgen. 
 
Ĳking van de bewegingen in de lengte- en de zĳrichting, wegverdeling, plaats op de rĳweg, soepel remmen, rĳden met 
een overbouw, gebruik van specifieke infrastructuur (openbare plaatsen, voorbehouden rĳvakken), beheersen van 
conflicten tussen veilig rĳden en de andere taken als bestuurder, interactie met de passagiers, specifieke kenmerken van 
het vervoer van bepaalde groepen personen (gehandicapten, kinderen). 
 

 
1 Beschikking 85/368/EEG van de Raad van 16 juli 1985 inzake de vergelĳkbaarheid van de getuigschriften van vakbekwaamheid 
tussen lidstaten van de Europese Gemeenschap (PB L 199 van 31.7.1985, blz. 56). 
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1.6. Doelstelling: een lading kunnen vervoeren met inachtneming van de voorschriften inzake veiligheid en goed 
gebruik van het voertuig. 

 
Op rĳdende voertuigen inwerkende krachten, afstemming van de keuze van de versnelling op de belasting van het 
voertuig en het profiel van de weg, berekening van het laadvermogen van een voertuig of voertuigcombinatie, verdeling 
van de belasting, gevolgen van overbelasting van de as, stabiliteit van het voertuig en zwaartepunt. 
 
2. Toepassing van de voorschriften 
 
Alle rĳbewĳzen 
 
2.1. Doelstelling: kennis van het sociale klimaat en de reglementering van het wegvervoer. 
 
Specifiek voor de vervoersector geldende maximumwerktĳden; principes, toepassing en gevolgen van de Verordeningen 
(EEG) nr. 3820/85 en (EEG) nr. 3821/85; sancties op het niet gebruiken, verkeerd gebruiken of knoeien met de 
tachograaf; kennis van het sociale klimaat van het wegvervoer: rechten en plichten van de bestuurders inzake 
basiskwalificatie en nascholing. 
 
Rĳbewĳzen C, C+E, C1, C1+E 
 
2.2. Doelstelling: de regelgeving betreffende het goederenvervoer kennen. 
 
Documenten met betrekking tot vervoersexploitatie, uit standaardcontracten voor goederenvervoer voortvloeiende 
verplichtingen, opstelling van de documenten die het vervoerscontract uitmaken, internationale transportvergunningen, 
verplichtingen van het Verdrag betreffende de Overeenkomst tot Internationaal Vervoer van Goederen over de Weg, 
opstelling van de internationale vrachtbrief, grensoverschrĳdingen, expediteurs, speciale, de goederen begeleidende 
documenten. 
 
Rĳbewĳzen D, D+E, D1, D1+E 
 
2.3. Doelstelling: de regelgeving betreffende het personenvervoer kennen. 
 
Vervoer van specifieke groepen, veiligheidsuitrusting van de bus, veiligheidsgordels, belasting van het voertuig. 
 
3. Gezondheid, verkeers- en milieuveiligheid, dienstverlening, logistiek 
 
Alle rĳbewĳzen 
 
3.1 Doelstelling: bedacht zĳn op de gevaren van het verkeer en op arbeidsongevallen. 
 
Soorten arbeidsongevallen in de vervoersector, statistieken van verkeersongevallen, betrokkenheid daarbĳ van 
vrachtwagens/touringcars, gevolgen op menselĳk, materieel en financieel vlak. 
 
3.2. Doelstelling: het kunnen voorkomen van criminaliteit en vervoer van illegale immigranten. 
 
Algemene informatie, gevolgen voor de bestuurders, preventieve maatregelen, checklist, wetgeving inzake de 
verantwoordelĳkheid van de vervoerder. 
 
3.3. Doelstelling: fysieke risico's kunnen voorkomen. 
 
Ergonomische principes: risicohandelingen en -houdingen, lichamelĳke conditie, oefeningen in goederenbehandeling, 
persoonlĳke beschermingsmiddelen. 
 
3.4. Doelstelling: zich bewust zĳn van het belang van een goede fysieke en mentale gezondheid. 
 
Beginselen van een gezonde en evenwichtige voeding, effecten van alcohol, medicĳnen of andere stoffen die het gedrag 
kunnen beïnvloeden, symptomen, oorzaken, effecten van vermoeidheid en stress, fundamenteel belang van de basiscyclus 
werk/rust. 
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3.5. Doelstelling: noodsituaties kunnen beoordelen. 
 
Gedrag bĳ noodsituaties: inschatting van de situatie, erger voorkomen, hulpdiensten waarschuwen, hulp verlenen aan 
gewonden en eerstehulpverlening, optreden bĳ brand, inzittenden van de vrachtwagen of passagiers van de bus redden, 
de veiligheid van alle passagiers waarborgen, reactie in geval van agressie; basisbeginselen invulling schadeformulier. 
 
3.6. Doelstelling: door zĳn gedrag kunnen bĳdragen aan het imago van een onderneming. 
 
Gedrag van de bestuurder en imago: belang voor de onderneming van de kwaliteit van de dienstverlening door de 
bestuurder, de taken van de bestuurder, personen waarmee een bestuurder te maken krĳgt, onderhoud van het voertuig, 
organisatie van het werk, commerciële en financiële gevolgen van een geschil. 
 
Rĳbewĳzen C, C+E, C1, C1+E 
 
3.7. Doelstelling: kennis van het economisch klimaat van het goederenvervoer over de weg en van de marktordening. 
 
Verhouding tussen het wegvervoer en de overige vervoerstakken (concurrentie, verladers), verschillende activiteiten in 
het wegvervoer (vervoer voor rekening van derden, voor eigen rekening, aanvullende activiteiten), organisatie van de 
voornaamste soorten vervoersondernemingen of aanverwante transportactiviteiten, gespecialiseerd vervoer (tankwagens, 
koelwagens, enz.), ontwikkelingen in de sector (diversificatie van het dienstenaanbod, railvervoer/wegvervoer, 
uitbesteding, enz.). 
 
Rĳbewĳzen D, D+E, D1, D1+E 
3.8. Doelstelling: kennis van het economisch klimaat van het personenvervoer over de weg en van de marktordening. 
 
Verhouding tussen het personenvervoer over de weg en de overige vervoerstakken (spoor, personenauto's), verschillende 
activiteiten in het personenvervoer over de weg, grensoverschrĳdingen (internationaal vervoer), organisatie van de 
voornaamste soorten ondernemingen voor personenvervoer over de weg. 
 
Deel 2: Verplichte basiskwalificatie, als bedoeld in artikel 3, lid 1, onder a) 
 
2.1. Basiskwalificatie: mogelĳkheid van lessen en een examen 
 
De basiskwalificatie behelst onderwĳs over alle op de lĳst van deel 1 genoemde onderwerpen. De opleiding voor deze 
basiskwalificatie duurt ten minste 280 uren. 
 
Elke aspirant-bestuurder moet ten minste 20 uur zelf een voertuig besturen van de betreffende categorie dat ten minste 
voldoet aan de normen voor examenvoertuigen als omschreven in Richtlĳn 91/439/EEG. 
 
Tĳdens het zelf besturen van een voertuig wordt de aspirant-bestuurder begeleid door een instructeur in dienst van een 
goedgekeurd opleidingscentrum. Elke bestuurder mag ten hoogste acht uur van de 20 uur gedurende welke hĳ zelf een 
voertuig bestuurt, rĳden op een speciaal terrein of in een hoogwaardige simulator om de verdere ontwikkeling van 
rationeel rĳgedrag op basis van veiligheidsvoorschriften te beoordelen, met name wat betreft de controle over het voertuig 
bĳ wisselende toestand van het wegdek als gevolg van de weersomstandigheden, het tĳdstip overdag of 's nachts. 
 
Voor de in artikel 5, lid 5, bedoelde bestuurders duurt de opleiding voor de basiskwalificatie ten minste 70 uur, waarvan 
ze vĳf uur zelf het voertuig besturen. 
 
Aan het einde van deze opleiding wordt de bestuurder door de bevoegde autoriteiten, of de door hen aangewezen 
instanties, een mondeling of schriftelĳk examen afgenomen. Dit examen omvat ten minste een vraag per doelstelling op 
de lĳst van onderwerpen in deel 1. 
 
2.2. Mogelĳkheid van examens 
 
De bevoegde autoriteiten van de lidstaten, of de door hen aangewezen instantie, organiseren de hierboven bedoelde 
theorie- en praktĳkexamens om na te gaan of de aspirant-bestuurders beschikken over de volgens deel 1 vereiste kennis 
met betrekking tot alle daar genoemde doelstellingen en onderwerpen. 
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a) Het theorie-examen bestaat uit ten minste twee toetsen: 
i) vragen waarbĳ uit meerdere antwoorden kan worden gekozen, dan wel vragen waarop één antwoord moet 

worden gegeven, of een combinatie van de twee systemen; 
ii) casestudy's. 

 
Het theorie-examen duurt ten minste vier uur. 
 

b) Het praktĳkexamen bestaat uit twee toetsen: 
i) een rĳtest, om de verdere ontwikkeling van het rationeel rĳgedrag op basis van de veiligheidsvoorschriften 

te beoordelen. Zo mogelĳk vindt deze rĳtest plaats op wegen buiten de agglomeraties, op autosnelwegen en 
op autowegen (of vergelĳkbare wegen), alsmede op alle soorten stedelĳke wegen, welke de diverse soorten 
problemen moeten opleveren die een bestuurder kan tegenkomen. Het is wenselĳk dat deze test plaatsvindt 
bĳ verschillende niveaus van verkeersdrukte. De rĳtĳd moet zo optimaal mogelĳk worden gebruikt om de 
kandidaat te beoordelen in alle verkeerszones waarin hĳ terecht kan komen. Deze test duurt ten minste 90 
minuten; 

ii) een praktische test die ten minste de punten 1.4, 1.5, 1.6, 3.2, 3.3 en 3.5 bestrĳkt. 
 
Deze test duurt ten minste 30 minuten. 
 
De bĳ de praktĳkexamens gebruikte voertuigen beantwoorden ten minste aan de normen voor examenvoertuigen als 
omschreven in Richtlĳn 91/439/EEG. 
 
Het praktĳkexamen kan worden aangevuld met een derde test op een speciaal terrein of in een hoogwaardige simulator 
om de verdere ontwikkeling van rationeel rĳgedrag op basis van veiligheidsvoorschriften te beoordelen, met name wat 
betreft de controle over het voertuig bĳ wisselende toestand van het wegdek als gevolg van de verschillende 
weersomstandigheden, het tĳdstip overdag of 's nachts. 
 
Voor deze facultatieve test is geen duur vastgesteld. Indien de bestuurder voor deze test slaagt, mag de duur ervan worden 
afgetrokken van de onder i) bedoelde 90 minuten van de rĳtest, met dien verstande dat er niet meer dan 30 minuten mag 
worden afgetrokken. 
 
Voor de in artikel 5, lid 5, tweede alinea, bedoelde bestuurders blĳft het theorie-examen beperkt tot de in deel 1 genoemde 
onderwerpen betreffende de voertuigen waarop de nieuwe basiskwalificatie betrekking heeft. Deze bestuurders moeten 
wel het volledige praktĳkexamen afleggen. 
 
Deel 3: Basiskwalificatie via versnelde opleiding, als bedoeld in artikel 3, lid 2 
 
De basiskwalificatie via versnelde opleiding behelst onderwĳs over alle op de lĳst in deel 1 genoemde onderwerpen. Deze 
versnelde opleiding voor de basiskwalificatie duurt ten minste 140 uur. 
 
Elke aspirant-bestuurder moet ten minste tien uur zelf een voertuig besturen van de betreffende categorie dat ten minste 
voldoet aan de normen voor examenvoertuigen als omschreven in Richtlĳn 91/439/EEG. 
 
Tĳdens het zelf besturen van een voertuig wordt de aspirant-bestuurder begeleid door een instructeur in dienst van een 
goedgekeurd opleidingscentrum. Elke bestuurder mag ten hoogste vier uur van de tien uur die hĳ zelf een voertuig 
bestuurt, rĳden op een speciaal terrein of in een hoogwaardige simulator om de verdere ontwikkeling van rationeel 
rĳgedrag op basis van veiligheidsvoorschriften te beoordelen, met name wat betreft de controle over het voertuig te 
beoordelen bĳ wisselende toestand van het wegdek, met name als gevolg van de verschillende weersomstandigheden, het 
tĳdstip overdag of 's nachts. 
 
Voor de in artikel 5, lid 5, tweede alinea, bedoelde bestuurders duurt de versnelde opleiding voor de basiskwalificatie ten 
minste 35 uur, waarvan ze tweeëneenhalf uur zelf het voertuig besturen. 
 
Aan het einde van deze opleiding wordt de bestuurder door de bevoegde autoriteiten, of de door hen aangewezen 
instanties, een mondeling of schriftelĳk examen afgenomen. Dit examen omvat ten minste een vraag per doelstelling op 
de lĳst van onderwerpen in deel 1. 
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Deel 4: verplichte nascholing, als bedoeld in artikel 3, lid 1, onder b) 
 
Door een erkend opleidingscentrum worden nascholingscursussen georganiseerd. Ze hebben een duur van 35 uur per 
vĳf jaar gegeven in eenheden van ten minste zeven uur. Dergelĳke nascholingscursussen kunnen ten dele worden gegeven 
met behulp van hoogwaardige simulatoren. 
 
Deel 5: Goedkeuring van de basiskwalificatie en de nascholing 
 
5.1. De opleidingscentra die met de basiskwalificatie en de nascholing zĳn belast, moeten worden goedgekeurd door de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaten. Die goedkeuring mag uitsluitend op schriftelĳke aanvraag worden verleend. Bĳ 
de goedkeuringsaanvraag dienen documenten met de volgende inhoud te worden overgelegd: 
 
5.1.1. een passend opleidingsprogramma met vermelding van leerstof, lesprogramma, en de gebruikte lesmethoden; 
5.1.2. de kwalificaties en werkterreinen van de instructeurs; 
5.1.3. informatie over de cursusruimten, het lesmateriaal, de voor de praktĳklessen beschikbare middelen en het gebruikte 
wagenpark; 
5.1.4. de voorwaarden voor deelname aan de cursussen (aantal deelnemers). 
 
5.2. De bevoegde instantie moet schriftelĳk haar goedkeuring geven, waarbĳ de volgende voorwaarden gelden: 
5.2.1. de opleiding moet worden gegeven conform de bĳ de aanvraag gevoegde documenten; 
5.2.2. het moet voor de bevoegde autoriteiten mogelĳk zĳn om bevoegde personen de opleidingscursussen van de erkende 
centra te laten bĳwonen, en zĳ moeten het recht hebben om er controle uit te oefenen op de ingezette middelen en het 
goede verloop van de opleidingen en de examens; 
5.2.3. de goedkeuring kan worden ingetrokken of opgeschort, indien niet aan de voorwaarden terzake wordt voldaan. 
 
Het erkende centrum moet garanderen dat de instructeurs goed bekend zĳn en rekening houden met de meest recente 
ontwikkelingen in de beroepsopleidingsvoorschriften en -eisen. De instructeurs moeten in het kader van een specifieke 
selectieprocedure aantonen dat zĳ didactisch en pedagogisch onderlegd zĳn. Wat het praktĳkgedeelte van de opleiding 
betreft, moeten de instructeurs aantonen dat zĳ ervaring als beroepsbestuurders of een analoge ervaring als bestuurder 
hebben, zoals die van instructeurs die les geven in het besturen van zware vrachtwagens. 
 
Het lesprogramma moet worden opgesteld conform de goedkeuring, op basis van de op de lĳst in deel 1 genoemde 
onderwerpen. 
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BĲLAGE II 
 
VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE HET MODEL VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
VOOR DE KWALIFICATIEKAART BESTUURDER 
 

 De fysieke kenmerken van de kwalificatiekaart zĳn in overeenstemming met de ISO-normen 7810 en 7816-1. 
 
De methodes voor toetsing van de fysieke kenmerken van de kwalificatiekaart aan de internationale normen zĳn in 
overeenstemming met ISO-norm 10373. 
 

 De kaart heeft twee zĳden: 
Bladzĳde 1 bevat: 

 de vermelding „kwalificatiekaart bestuurder”, in hoofdletters, gedrukt in de taal/talen van de lidstaat die het 
rĳbewĳs afgeeft; 

 de vermelding van de naam van de lidstaat die de kaart afgeeft; deze vermelding is facultatief; 
 het onderscheidingsteken van de lidstaat die het rĳbewĳs afgeeft, negatief afgedrukt in een door twaalf gele 

sterren omringde blauwe rechthoek; de onderscheidingstekens zĳn: 
B : België 
DK : Denemarken 
D : Duitsland 
GR : Griekenland 
E : Spanje 
F : Frankrĳk 
IRL : Ierland 
I : Italië 
L : Luxemburg 
NL : Nederland 
A : Oostenrĳk 
P : Portugal 
FIN : Finland 
S : Zweden 
UK : Verenigd Koninkrĳk 

 de gegevens die specifiek zĳn voor de afgegeven kaart, met de volgende nummers: 
1. de naam van de houder; 
2. de voornaam van de houder; 
3. geboortedatum en -plaats van de houder; 
4. a) de datum van afgifte van de kaart; 

b) de datum waarop de kaart afloopt; 
c) de naam van de bevoegde instantie die de kaart afgeeft (mag op bladzĳde 2 worden afgedrukt); 
d) een ander nummer dan het nummer van het rĳbewĳs, dat nuttig is voor de administratieve handelingen in 

verband met de kwalificatiekaart bestuurder (facultatieve vermelding); 
5. a) nummer van het rĳbewĳs; 

b) serienummer van de kaart; 
6. de foto van de houder; 
7. de handtekening van de houder; 
8. de verblĳfplaats, de woonplaats of het postadres (facultatieve vermelding); 
9. de (sub)categorieën voertuigen waarvoor de bestuurder aan de verplichtingen in verband met basiskwalificatie en 

nascholing voldoet; 
 de vermelding „Model van de Europese Gemeenschappen” in de taal/talen van de lidstaat die de kaart afgeeft 

en de vermelding „kwalificatiekaart bestuurder” in de overige talen van de Gemeenschap, gedrukt in blauwe 
letters en op zodanige wĳze dat deze de achtergrond van de kaart vormen: 
tarjeta de cualificación del conductor 
chaufføruddannelsesbevis 
Fahrerqualifizierungsnachweis 
δελτίο επιμόρφωσης οδηγού 
driver qualification card 
carte de qualification de conducteur 
cárta cáilíochta tiomána 
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carta di qualificazione del conducente 
kwalificatiekaart bestuurder 
carta de qualificação do motorista 
kuljettajan ammattipätevyyskortti 
yrkeskompetensbevis för förare 

 de referentiekleuren: 
- blauw: Reflex blauw Pantone 
- geel: Pantone geel. 

Bladzĳde 2 bevat: 

 9. de (sub)categorieën voertuigen waarvoor de bestuurder aan de verplichtingen in verband met basiskwalificatie 
en nascholing voldoet; 

10. de in artikel 10 van deze richtlĳn bedoelde communautaire code; 
11. een ruimte voor de eventuele vermelding door de lidstaat die de kaart afgeeft, van de gegevens die noodzakelĳk zĳn 

voor de administratie of met betrekking tot de verkeersveiligheid (facultatieve vermelding). Indien de vermelding 
onder een in deze bĳlage omschreven rubriek valt, moet deze vermelding worden voorafgegaan door het nummer 
van de overeenkomstige rubriek. 
 Een toelichting bĳ de genummerde rubrieken op de bladzĳden 1 en 2 van de kaart (ten minste voor de rubrieken 

1, 2, 3, 4 a), 4 b), 4 c), 5 a), 5 b) en 10). 
Indien een lidstaat deze vermeldingen in een andere nationale taal dan een van de volgende talen (Deens, Duits, Engels, 
Fins, Frans, Grieks, Italiaans, Nederlands, Portugees, Spaans, Zweeds) wenst te stellen, moet hĳ het rĳbewĳs opstellen in 
twee talen waaronder een van de bovengenoemde talen, onverminderd de overige bepalingen van deze bĳlage. 
 
3. Veiligheid, inclusief gegevensbescherming 
De samenstellende delen van de kaart zĳn zodanig vervaardigd dat vervalsing en misbruik worden vermeden en pogingen 
daartoe zichtbaar worden. 
 
De lidstaat zorgt ervoor dat het veiligheidsniveau van de kaart ten minste vergelĳkbaar is met dat van het rĳbewĳs. 
 
4. Bĳzondere bepalingen 
 
Na overleg met de Commissie kunnen de lidstaten kleuren of markeringen, zoals een streepjescode, nationale symbolen 
en beveiligingsvoorzieningen toevoegen, onverminderd de overige bepalingen van deze bĳlage. 
 
In het kader van de wederzĳdse erkenning van kaarten mag de streepjescode geen andere informatie bevatten dan die 
welke reeds leesbaar op de kwalificatiekaart bestuurder voorkomt of die noodzakelĳk is voor de afgifte van het rĳbewĳs. 
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MODEL VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VOOR DE KWALIFICATIEKAART 
BESTUURDER 
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ARBEIDSTIJDENWET 
 
(Geldend van 1 januari 2021 t/m heden1) 
 
Wet van 23 november 1995, houdende bepalingen inzake de arbeids- en rusttijden 
 
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 
 
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
 
Alzo Wij in overweging hebben genomen, dat het met het oog op de veiligheid, de gezondheid en het welzijn in verband 
met de arbeid, zulks mede in verband met de tenuitvoerlegging van de Richtlijnen van de Raad van de Europese Unie 
van 23 november 1993 betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd (PbEG 1993, L 307) en van 
22 juni 1994 betreffende de bescherming van jongeren op het werk (PbEG 1994, L 216), en mede ter bevordering van 
de combineerbaarheid van arbeid en zorgtaken, alsmede andere verantwoordelijkheden buiten de arbeid, noodzakelijk is 
wettelijke regelen te stellen inzake arbeids- en rusttijden; 
 
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal hebben goedgevonden en 
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 

Begrippen werkgever en werknemer 

Artikel 1:1 

 In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 

 werkgever: 
 
1°.degene jegens wie een ander krachtens arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijke aanstelling gehouden is tot het 
verrichten van arbeid, behalve indien die ander aan een derde ter beschikking wordt gesteld voor het verrichten van 
arbeid, welke die derde gewoonlijk doet verrichten; 
2°.degene aan wie een ander ter beschikking wordt gesteld voor het verrichten van arbeid als bedoeld onder 1°; 

a. werknemer: de ander bedoeld onder a. 
 In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt mede verstaan onder: 

 a.werkgever: degene die zonder werkgever of werknemer in de zin van het eerste lid te zijn, een ander onder zijn 
gezag arbeid doet verrichten; 

 werknemer: de ander bedoeld onder a. 
 In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt onder jeugdige werknemer verstaan: een werknemer van 16 

of 17 jaar. 

Begrippen kind en arbeid in verband met kinderarbeid 

Artikel 1:2 

 In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder kind: een persoon jonger dan 16 jaar. 
 In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt mede verstaan onder arbeid: de verrichtingen van een kind 

ter naleving van een overeenkomst. 

Het begrip collectieve regeling 

Artikel 1:3 

 In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder collectieve regeling: 

 een collectieve arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst; 

 een rechtspositieregeling van werknemers in dienst van de overheid alsmede een overeenkomstige 
rechtspositieregeling van werknemers, werkzaam in instellingen van bijzonder onderwijs of wetenschappelijk 
onderzoek. 

 In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt mede verstaan onder collectieve regeling: 

 
1 Bijgewerkt tot en met 24 oktober 2021. 
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 een besluit als bedoeld in artikel 2 van de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van 
bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten waarbij bepalingen van een collectieve arbeidsovereenkomst 
algemeen verbindend zijn verklaard; 

 een regeling als bedoeld in de artikelen 5 en 6 van de Wet op de loonvorming. 

Gelijkstelling met collectieve regeling 

Artikel 1:4 

 Voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt met een collectieve regeling als bedoeld 
in artikel 1:3 gelijkgesteld een regeling waaromtrent de werkgever schriftelijk overeenstemming heeft bereikt met het 
medezeggenschapsorgaan. 

 Indien zowel een regeling als bedoeld in het eerste lid, als een collectieve regeling als bedoeld in artikel 1:3 gelden, 
zijn de in die regelingen gegeven bepalingen naast elkaar van toepassing. In geval van strijd zijn de bepalingen in de 
collectieve regeling, bedoeld in artikel 1:3, van toepassing. 

Werkingsduur van de collectieve regeling 

Artikel 1:5 

 Voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen geldt een collectieve regeling als bedoeld in de 
artikelen 1:3, eerste lid, en 1:4, eerste lid, gedurende 5 jaren, te rekenen van het tijdstip waarop die regeling ingaat. Bij 
wijziging van de in de eerste volzin bedoelde collectieve regeling binnen 5 jaren na inwerkingtreding, wordt het in de 
eerste volzin bedoelde tijdvak beëindigd op het tijdstip van inwerkingtreding van de gewijzigde collectieve regeling. 

 Het eerste lid, eerste volzin, is van overeenkomstige toepassing op de collectieve regeling als bedoeld in artikel 1:3, 
tweede lid, met dien verstande dat: 

 bij de inwerkingtreding van een overeenkomstige nieuwe collectieve regeling binnen 5 jaren na inwerkingtreding 
van de in de aanhef bedoelde collectieve regeling, het in de eerste volzin van het eerste lid bedoelde tijdvak wordt 
beëindigd; 

 deze regeling te allen tijde eindigt op het tijdstip, dat er geen overeenkomstige collectieve regeling als bedoeld in 
artikel 1:3, eerste lid, geldt op grond van het eerste lid, eerste volzin. 

Het begrip medezeggenschapsorgaan 

Artikel 1:6 

Voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder medezeggenschapsorgaan: 

 de ondernemingsraad, ingesteld overeenkomstig de Wet op de ondernemingsraden; 

 een personeelsvertegenwoordiging als bedoeld in de Wet op de ondernemingsraden; 

 een medezeggenschapscommissie ingesteld op grond van de krachtens de artikelen 125, eerste lid, van de 
Ambtenarenwet en 12 van de Wet ambtenaren defensie gestelde regels; 

 het uit en door het personeel gekozen deel van de medezeggenschapsraad, deelraad, dienstraad, universiteitsraad 
of faculteitsraad als bedoeld in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; 

 het uit en door het personeel gekozen deel van de medezeggenschapsraad, bedoeld in de Wet medezeggenschap 
op scholen; 

 een medezeggenschapsregeling voor de in artikel 53b van de Wet op de ondernemingsraden bedoelde 
ambtenaren. 

Overige begrippen 

Artikel 1:7 

 In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 

 Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; 

 defensiepersoneel: 
1°.de in werkelijke dienst zijnde militaire ambtenaren in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdelen a en b, van de Wet 
ambtenaren defensie; 
2°.de in werkelijke dienst zijnde dienstplichtigen in de zin van de artikelen 18, 19 en 21 van de Kaderwet dienstplicht; 
3°.het burgerpersoneel, werkzaam bij het ministerie van Defensie; 

b. dienst: een aaneengesloten periode waarin arbeid wordt verricht en die gelegen is tussen twee opeenvolgende 
onafgebroken rusttijden van ten minste 8 uren; 

c. nachtdienst: een dienst waarin meer dan een uur arbeid wordt verricht tussen 00.00 uur en 06.00 uur; 



Arbeidstijdenwet  Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 

26 
 

d. pauze: een periode van ten minste 15 achtereenvolgende minuten, waarmee de arbeid tijdens de dienst wordt 
onderbroken en de werknemer geen enkele verplichting heeft ten aanzien van de bedongen arbeid; 

e. Dienst Wegverkeer: de dienst, bedoeld in artikel 4a van de Wegenverkeerswet 1994; 

f. consignatie: een periode tussen twee opeenvolgende diensten of tijdens een pauze, waarin de werknemer 
uitsluitend verplicht is bereikbaar te zijn om in geval van onvoorziene omstandigheden op oproep zo spoedig 
mogelijk de bedongen arbeid te verrichten; 

g. toezichthouder: de toezichthouder, bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht, en als zodanig aangewezen op 
grond van artikel 8:1, eerste of tweede lid; 

h. Verordening (EG) nr. 561/2006: Verordening (EG) nr. 561/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 
de Europese Unie 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 (PbEU L 102); 

i. AETR-verdrag: de op 1 juli 1970 te Genève tot stand gekomen Europese Overeenkomst nopens de 
arbeidsvoorwaarden voor de bemanningen van motorrijtuigen in het Internationale vervoer over de weg (Trb. 
1994, 123); 

j. arbeidstijd: de tijd dat de werknemer onder gezag van de werkgever arbeid verricht; 

k. rusttijd: de tijd die geen arbeidstijd is. 
 Een wijziging van het AETR-verdrag gaat voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen 

gelden met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijziging uitvoering moet zijn gegeven, tenzij bij ministerieel 
besluit, dat in de Staatscourant wordt bekendgemaakt, een ander tijdstip is vastgesteld. 
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Hoofdstuk 2. Toepassingsgebied 

§ 2.1. Gehele of gedeeltelijke uitsluiting van de toepasselijkheid 

Algemeen 

Artikel 2:1 

 Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald, dat deze wet en de daarop berustende bepalingen geheel of 
gedeeltelijk niet van toepassing zijn op bij die maatregel omschreven arbeid of arbeid onder daarbij omschreven 
omstandigheden. 

 Het geheel of gedeeltelijk niet van toepassing zijn van deze wet en de daarop berustende bepalingen, bepaald bij de 
in het eerste lid bedoelde maatregel kan afhankelijk worden gesteld van voorwaarden. 

Rampen 

Artikel 2:2 

 Deze wet en de daarop berustende bepalingen zijn niet van toepassing op arbeid verricht in verband met: 

 een ramp of een crisis als bedoeld in artikel 1 van de Wet veiligheidsregio’s; 

 een voorval als bedoeld in artikel 1, onderdeel f, van de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid; 

 [Red: vervallen;] 

 een maritiem ongeval als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Wet bestrijding maritieme ongevallen dan wel 
een voorval of omstandigheid als bedoeld in artikel 16 of 18 van die wet; 

 aangelegenheden die rechtstreeks betrekking hebben op de omstandigheden, bedoeld in de onderdelen a tot en 
met d. 

 Het eerste lid geldt slechts voor zover de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen een goede 
uitoefening van de in dat lid bedoelde arbeid belemmert. 

Onderwijs 

Artikel 2:3 

Deze wet en de daarop berustende bepalingen zijn niet van toepassing op verrichtingen van leerlingen of studenten in 
onderwijsinstellingen of gedeelten daarvan, open ruimten daaronder begrepen. 

Defensie 

Artikel 2:4 

 Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder oefening: elk door het defensiepersoneel in de praktijk 
brengen van onderwezen bekwaamheden teneinde aldus de bedrevenheid in het uitvoeren van aan de krijgsmacht 
opgedragen operationele taken te verwerven, te vergroten of te onderhouden. 

 Deze wet en de daarop berustende bepalingen zijn van toepassing op arbeid verricht door defensiepersoneel, tenzij 
deze arbeid wordt verricht: 

 ten tijde van buitengewone omstandigheden, alsmede in de gevallen genoemd in artikel 71 van het Wetboek van 
Militair Strafrecht; 

 ter uitvoering van bij wet of daarop berustende bepalingen opgedragen taken, voor zover de toepassing van deze 
wet en de daarop berustende bepalingen een goede taakuitoefening belemmert; 

 in door Onze Minister van Defensie te bepalen andere gevallen waarin onderdelen van de krijgsmacht worden 
ingezet; 

 inzake aangelegenheden die rechtstreeks betrekking hebben op de omstandigheden bedoeld in de onderdelen a, 
b en c. 

 Deze wet en de daarop berustende bepalingen zijn, met uitzondering van paragraaf 4.3, niet van toepassing op arbeid 
verricht door defensiepersoneel: 

 tijdens varen, vliegen en oefeningen; 

 inzake aangelegenheden die rechtstreeks betrekking hebben op het varen, het vliegen en het houden van 
oefeningen. 
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Toezichthoudende en (bijzondere) opsporingsdiensten 

Artikel 2:5 

Deze wet en de daarop berustende bepalingen zijn van toepassing op arbeid verricht door personeel in burgerlijke 
openbare dienst, tenzij de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen een goede uitoefening van de bij 
wet en de daarop berustende bepalingen gegeven taken, dan wel het handhaven van de rechtsorde en het opsporen van 
strafbare feiten door dit personeel belemmert. 

Brandweer 

Artikel 2:6 

[Vervallen per 01-04-2007] 

 

§ 2.2. Uitbreiding van de toepasselijkheid 

Zelfstandigen 

Artikel 2:7 

 Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald, dat voor de bij die maatregel en de daarop berustende 
bepalingen omschreven arbeid of arbeid onder daarbij omschreven omstandigheden, deze wet en de daarop 
berustende bepalingen geheel of gedeeltelijk mede moeten worden nageleefd door een persoon die, zonder werkgever 
of werknemer te zijn in de zin van deze wet, deze arbeid verricht, indien zulks noodzakelijk is ter voorkoming van 
ernstig gevaar voor de veiligheid of de gezondheid van andere personen. 

 Artikel 2:8, onderdelen b, c en d, is van overeenkomstige toepassing. 

Extra-territoriale werking 

Artikel 2:8 

Deze wet en de daarop berustende bepalingen zijn mede van toepassing: 

 op arbeid verricht op of vanaf een mijnbouwinstallatie op het continentaal plat als bedoeld in de Mijnbouwwet; 

 op arbeid welke geheel of ten dele buiten Nederland wordt verricht door personen, werkzaam aan boord van 
zeeschepen die op grond van Nederlandse rechtsregels gerechtigd zijn de Nederlandse vlag te voeren; 

 op duikwerkzaamheden ten behoeve van mijnbouwinstallaties op het continentaal plat, bedoeld in de 
Mijnbouwwet, verricht op of vanaf een zeeschip; 

 op arbeid, welke voor een in Nederland gevestigde werkgever, geheel of ten dele buiten Nederland wordt verricht 
door personen, werkzaam: 

1°.aan boord van luchtvaartuigen; 
2°.in of op motorrijtuigen; 
3°.in of op spoorvoertuigen; 

l. arbeid verricht binnen de exclusieve economische zone, met uitzondering van de arbeid, bedoeld onder a en c. 
 

§ 2.3. Bijzondere voorschriften voor vliegend, varend en rijdend personeel 

Artikel 2:9 

 Deze wet en de daarop berustende bepalingen zijn niet van toepassing op arbeid verricht aan boord van een zeeschip, 
dat niet op grond van Nederlandse rechtsregels gerechtigd is de Nederlandse vlag te voeren en dat zich bevindt in de 
exclusieve economische zone, in de territoriale zee, op een van de in artikel 10, eerste lid, van de 
Scheepvaartverkeerswet bedoelde scheepvaartwegen, op de Westerschelde, haar mondingen of op het Kanaal van 
Gent naar Terneuzen, door personen die behoren tot de bemanning van dat zeeschip. 

 In afwijking van het eerste lid is deze wet van toepassing op havensleepboten en op duikwerkzaamheden ten behoeve 
van mijnbouwinstallaties, verricht op of vanaf zeeschepen. 

 Deze wet en de daarop berustende bepalingen zijn niet van toepassing op arbeid, welke voor een buiten Nederland 
gevestigde werkgever, wordt verricht door personen, werkzaam aan boord van een luchtvaartuig dat zich in het 
Nederlandse luchtruim of op het Nederlandse territoir bevindt. 
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Hoofdstuk 3. Het verbod van kinderarbeid 

Begrip verantwoordelijke persoon 

Artikel 3:1 

Voor de toepassing van dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder verantwoordelijke 
persoon: 

 de werkgever; 

 een ieder, die over een kind het ouderlijk gezag of de voogdij uitoefent of in wiens huishouding een kind is 
opgenomen. 

Het verbod van kinderarbeid 

Artikel 3:2 

 De verantwoordelijke persoon zorgt er voor, dat een kind geen arbeid verricht. 
 Het eerste lid geldt niet ten aanzien van het verrichten van 

 arbeid in het kader van een alternatieve sanctie door een kind van 12 jaar of ouder, voor zover deze arbeid niet 
wordt verricht gedurende de schooltijd; 

 niet-industriële arbeid van lichte aard door een kind van 13 jaar of ouder: 
1°. voor zover deze arbeid niet wordt verricht gedurende de schooltijd, of 
2°. in het kader van een maatschappelijke stage als bedoeld in artikel 6f van de Wet op het voortgezet onderwijs; 

m. arbeid van lichte aard door een kind van 14 jaar of ouder voor zover deze arbeid verricht wordt naast en in 
samenhang met het onderwijs; 

n. arbeid bestaande uit het bezorgen van ochtendkranten door een kind van 15 jaar, voor zover deze arbeid niet 
wordt verricht gedurende de schooltijd. 

 Bij regeling van Onze Minister worden nadere regels gesteld met betrekking tot het tweede lid. 
 De verantwoordelijke persoon leeft de nadere regels, bedoeld in het derde lid na. 

Ontheffing 

Artikel 3:3 

 De toezichthouder, bedoeld in artikel 8:1, eerste lid, kan ontheffing verlenen van artikel 3:2, eerste lid, ten aanzien 
van het door een kind verrichten van arbeid, bestaande uit het verlenen van medewerking aan uitvoeringen van 
culturele, wetenschappelijke, opvoedkundige of artistieke aard, aan modeshows, aan audio-, visuele of audio-visuele 
opnamen en daarmee vergelijkbare niet-industriële arbeid van lichte aard. Een verzoek om ontheffing wordt gedaan 
door de werkgever. 

 De werkgever leeft de voorschriften verbonden aan de ontheffing na. 

Voorlichting 

Artikel 3:4 

De werkgever zorgt ervoor dat een ieder, die over een kind het ouderlijk gezag of de voogdij uitoefent of in wiens 
huishouding een kind is opgenomen, doeltreffend wordt ingelicht over de aard van de arbeid en de daaraan verbonden 
mogelijke gevaren en over de maatregelen die er op gericht zijn deze gevaren te voorkomen of te beperken. 
 

Nadere voorschriften 

Artikel 3:5 

 Bij de in artikel 3:2, tweede lid, toegestane arbeid neemt de verantwoordelijke persoon te allen tijde in acht, dat bij de 
aldaar toegestane arbeid, de veiligheid van het kind niet in gevaar komt, noch arbeid wordt verricht welke een nadelige 
invloed kan uitoefenen op de lichamelijke of geestelijke ontwikkeling van dat kind. 

 Bij het stellen van de nadere regels, bedoeld in artikel 3:2, derde lid, en het verlenen van een ontheffing als bedoeld 
in artikel 3:3, eerste lid, wordt te allen tijde in acht genomen, dat bij de aldaar toegestane arbeid, de veiligheid van het 
kind niet in gevaar komt, noch arbeid wordt verricht welke een nadelige invloed kan uitoefenen op de lichamelijke 
of geestelijke ontwikkeling van dat kind. 

 Bij het stellen van de nadere regels, bedoeld in artikel 3:2, derde lid, en het verlenen van een ontheffing als bedoeld 
in artikel 3:3, eerste lid, wordt te allen tijde in acht genomen, dat een kind een onafgebroken rusttijd heeft van ten 
minste 12 uren in elke aaneengesloten periode van 24 uren, waarin is begrepen de periode tussen 23.00 uur en 06.00 
uur. 
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Hoofdstuk 4. Algemene verplichtingen 

§ 4.1. Algemeen 

Beleidsvoering, inventarisatie en evaluatie 

Artikel 4:1 

 De werkgever voert een zo goed mogelijk beleid terzake van arbeids- en rusttijden van de werknemers, en houdt 
daarbij, voor zover dat redelijkerwijs van hem gevergd kan worden, rekening met de persoonlijke omstandigheden 
van die werknemers. Het beleid terzake van arbeids- en rusttijden wordt gevoerd in samenhang met het 
arbeidsomstandighedenbeleid, bedoeld in de Arbeidsomstandighedenwet. 

 De uit het in het eerste lid bedoelde beleid voortvloeiende arbeids- en rusttijdenpatronen worden door de werkgever 
schriftelijk vastgelegd. De werkgever bewaart de op deze wijze vastgelegde arbeids- en rusttijdenpatronen op een 
zodanige wijze, dat iedere werknemer de mogelijkheid heeft hiervan desgewenst kennis te nemen. 

 De werkgever toetst de tot stand gekomen arbeids- en rusttijdenpatronen aan de ervaringen die daarmee zijn 
opgedaan, alsmede hoe deze ervaringen zich verhouden met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de organisatie 
van arbeids- en rusttijden. Indien daartoe aanleiding is, vindt bijstelling van het beleid, bedoeld in het eerste lid, en 
de daarop gebaseerde arbeids- en rusttijdenpatronen plaats. 

 Artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet is van overeenkomstige toepassing. 
 De toezichthouder kan, indien de in dit artikel neergelegde verplichtingen niet of in onvoldoende mate of op onjuiste 

wijze worden nageleefd, een eis tot naleving stellen. Deze eis tot naleving bevat de termijn waarbinnen er aan wordt 
voldaan. 

 De werkgever voldoet aan de eis tot naleving. 
 

Vaststelling arbeids- en rusttijdenpatroon 

Artikel 4:1a 

De werkgever houdt, voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd, bij de vaststelling van het 
arbeidstijdpatroon van de werknemer rekening met de persoonlijke omstandigheden van de werknemer buiten de arbeid, 
waaronder in elk geval begrepen de zorg(taken) voor kinderen, (afhankelijke) familieleden, verwanten en naasten alsmede 
maatschappelijke verantwoordelijkheden die door de werknemer worden gedragen. 
 
Artikel 4:1b. Tijdelijke aanpassing arbeidstijdpatroon na ouderschapsverlof 

 De werknemer kan de werkgever verzoeken om aanpassing van zijn arbeidstijdpatroon, voor de periode van een jaar 
dan wel een andere tussen hen overeengekomen periode, na afloop van de periode waarin het volledige voor de 
werknemer geldende ouderschapsverlof, bedoeld in hoofdstuk 6 van de Wet arbeid en zorg, is opgenomen. 

 Het verzoek wordt ten minste drie maanden voor de afloop van het ouderschapsverlof schriftelijk gedaan. 
 De werkgever beslist op het verzoek uiterlijk vier weken voor de afloop van het ouderschapsverlof. 
 Van het tweede en derde lid kan worden afgeweken bij collectieve regeling. Elk beding waarbij op een andere wijze 

dan in de eerste zin is aangegeven wordt afgeweken van het tweede of derde lid, is nietig. 

Mededeling arbeids- en rusttijdenpatroon 

Artikel 4:2 

 De werkgever die een arbeids- en rusttijdenpatroon voor de bij hem werkzame werknemers vaststelt of opnieuw 
vaststelt, deelt dit zo tijdig mogelijk aan de werknemers mee. Met betrekking tot de tijdigheid geldt hetgeen 
daaromtrent bij collectieve regeling is bepaald of, indien geen collectieve regeling van toepassing is dan wel de 
collectieve regeling terzake geen bepaling bevat, telkens met instemming van de betrokken werknemer is bepaald. 

 Indien een bepaling inzake de tijdigheid, bedoeld in de tweede zin van het eerste lid, ontbreekt, deelt de werkgever 
het arbeids- en rusttijdenpatroon ten minste 28 dagen van te voren aan de werknemer mee. 

 Indien in verband met de aard van de arbeid toepassing van het tweede lid onmogelijk is, deelt de werkgever ten 
minste 28 dagen van te voren aan de werknemer mee op welke dag de rusttijd, bedoeld in de artikelen 5:5 en 5:6, 
begint. Tevens maakt hij aan die werknemer ten minste 4 dagen van te voren de tijdstippen bekend waarop hij arbeid 
moet verrichten. 
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Registratie 

Artikel 4:3 

 Een werkgever en een persoon als bedoeld in artikel 2:7, eerste lid, voert een deugdelijke registratie terzake van de 
arbeids- en rusttijden welke het toezicht op de naleving van deze wet en de daarop berustende bepalingen mogelijk 
maakt. 

 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld welke aangeven op welke wijze aan 
de in het eerste lid neergelegde verplichting wordt voldaan. Deze regels kunnen voor verschillende sectoren 
verschillend worden gesteld. 

 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld omtrent het door de werknemer en 
de persoon, bedoeld in artikel 2:7, eerste lid, houden van een middel terzake van een deugdelijke registratie, de wijze 
waarop een middel terzake van een deugdelijke registratie wordt gebruikt alsmede de aanvraag van dit middel. 

 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld omtrent het bewaren van de gegevens 
en bescheiden met betrekking tot de in dit artikel neergelegde registratieverplichting. 

 Indien de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in het tweede tot en met vierde lid, betrekking heeft op de in 
artikel 5:12, tweede lid, onderscheiden categorieën van arbeid, wordt de voordracht van die algemene maatregel van 
bestuur Ons gedaan door Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat en Onze Minister tezamen. 

 

§ 4.2. Jeugdige werknemers 

Arbeid in verband met onderwijs 

Artikel 4:4 

 De arbeid van een jeugdige werknemer wordt zodanig ingericht, dat hij in staat is volgens de voor hem geldende 
wetgeving onderwijs te volgen. 

 Voor de toepassing van hoofdstuk 5 en de daarop berustende bepalingen geldt de tijd waarop een jeugdige werknemer 
onderwijs volgt of pleegt te volgen, de onderbrekingen inbegrepen, als arbeidstijd. 

 Elk beding waarbij ten nadele van de jeugdige werknemer wordt afgeweken van dit artikel, is nietig. 

 

§ 4.3. Vrouwelijke werknemers 

Arbeid en zwangerschap 

Artikel 4:5 

 De arbeid van een zwangere werknemer wordt zodanig ingericht, dat rekening wordt gehouden met haar specifieke 
omstandigheden. De werkgever voldoet, met inachtneming van het tweede tot en met vijfde lid, aan de voor hem uit 
de eerste volzin voortvloeiende verplichting binnen een redelijke termijn nadat een verzoek daartoe door de zwangere 
werknemer is gedaan. Bij dit verzoek wordt desgevraagd een schriftelijke verklaring overgelegd van een 
geneeskundige of een verloskundige waaruit blijkt, dat de betrokken werknemer zwanger is. 

 De zwangere werknemer heeft het recht de arbeid af te wisselen met één of meer pauzes buiten die bedoeld in artikel 
5:4 of de bij of krachtens artikel 5:12 voorgeschreven pauzes. Deze extra pauze onderscheidenlijk pauzes bedragen 
tezamen ten hoogste één achtste deel van de voor haar geldende arbeidstijd per dienst. De in de vorige volzin 
bedoelde pauzes gelden voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen als arbeidstijd. 

 De zwangere werknemer heeft het recht arbeid te verrichten in een bestendig en regelmatig arbeids- en 
rusttijdenpatroon. 

 De zwangere werknemer van 18 jaar of ouder kan niet worden verplicht meer arbeid te verrichten dan: 

 10 uren per dienst; 

 gemiddeld 50 uren per week in elke periode van 4 aaneengesloten weken, en 

 gemiddeld 45 uren per week in elke periode van 16 aaneengesloten weken. 
 De zwangere werknemer kan niet verplicht worden arbeid te verrichten in nachtdienst, tenzij de werkgever 

aannemelijk maakt dat dit redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd. 
 De werkgever stelt de zwangere werknemer in de gelegenheid de noodzakelijke zwangerschapsonderzoeken te 

ondergaan. Zij behoudt haar aanspraak op het naar tijdruimte vastgesteld loon, indien zij door het bedoelde 
zwangerschapsonderzoek verhinderd is geweest haar arbeid te verrichten. 

 Elk beding waarbij ten nadele van de zwangere werknemer wordt afgeweken van het eerste tot en met zesde lid, is 
nietig. 
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Bevalling 

Artikel 4:6 

De werkgever organiseert de arbeid zodanig, dat een vrouwelijke werknemer: 

 geen arbeid verricht binnen 28 dagen voor de vermoedelijke datum van de bevalling, zoals die is aangegeven in 
een door de vrouwelijke werknemer aan de werkgever overgelegde schriftelijke verklaring van een arts of 
verloskundige waaruit de vermoedelijke datum van bevalling blijkt. Het in de eerste volzin bedoelde tijdvak wordt 
verlengd met het tijdvak, dat verloopt tussen de vermoedelijke datum van de bevalling en de werkelijke datum 
van de bevalling; 

 geen arbeid verricht binnen 42 dagen na haar bevalling. 

Arbeid na bevalling 

Artikel 4:7 

Artikel 4:5, met uitzondering van het zesde lid, is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van een vrouwelijke 
werknemer gedurende een periode van 6 maanden na de bevalling. 

Voedingsrecht 

Artikel 4:8 

 Een vrouwelijke werknemer, die een borstkind voedt, heeft, indien zij de werkgever hiervan in kennis heeft gesteld, 
gedurende de eerste 9 levensmaanden van dat kind het recht de arbeid te onderbreken ten einde in de nodige rust en 
afzondering haar kind te zogen dan wel de borstvoeding te kolven. De werkgever biedt haar daartoe de gelegenheid 
en stelt, waar nodig, een geschikte af te sluiten besloten ruimte ter beschikking. 

 De onderbrekingen, bedoeld in het eerste lid, vinden plaats zo vaak en zo lang als nodig is doch bedragen gezamenlijk 
ten hoogste een vierde van de arbeidstijd per dienst. De vaststelling van het tijdstip en de duur van de onderbrekingen 
vindt plaats door de betrokken vrouwelijke werknemer na overleg met de werkgever. 

 De duur van de onderbrekingen, bedoeld in dit artikel, gelden voor de toepassing van deze wet en de daarop 
berustende bepalingen als arbeidstijd, waarover de vrouwelijke werknemer haar aanspraak op het naar tijdruimte 
vastgesteld loon behoudt. 

 Elk beding waarbij ten nadele van de vrouwelijke werknemer wordt afgeweken van dit artikel, is nietig. 

 

§ 4.4. Gezondheidsproblemen in relatie met het verrichten van nachtdiensten 

Artikel 4:9 

 Indien uit arbeidsgezondheidskundig onderzoek blijkt, dat de gezondheidsproblemen van een werknemer 
voortvloeien uit het verrichten van nachtdiensten, wordt de arbeid van die werknemer binnen redelijke termijn 
zodanig ingericht, dat hij arbeid verricht anders dan in nachtdienst. Elk beding waarbij wordt afgeweken van dit lid, 
is nietig. 

 De werkgever voldoet aan de voor hem uit het eerste lid voortvloeiende verplichting, tenzij hij aannemelijk maakt, 
dat de in dat lid bedoelde inrichting van de arbeid redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd. 
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Hoofdstuk 5. Arbeids- en rusttijden 

§ 5.1. Algemene bepalingen 

Gelijkstelling met de zondag 

Artikel 5:1 

 Dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen vinden ten aanzien van de zondag voor werknemers, die in 
verband met hun godsdienstige of levensbeschouwelijke opvattingen, de wekelijkse rustdag op een andere dag dan 
de zondag vieren, overeenkomstige toepassing voor die dag in plaats van ten aanzien van de zondag, indien die 
werknemers een daartoe strekkend schriftelijk verzoek tot de werkgever hebben gericht. 

 Elk beding waarbij wordt afgeweken van het eerste lid, is nietig. 

Gelijkstelling met arbeidstijd 

Artikel 5:2 

 Voor de toepassing van dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen, worden voor het bepalen van het aantal 
uren dat arbeid wordt verricht meegeteld de uren waarop de werknemer de bedongen arbeid zou hebben verricht, 
maar deze door de uitoefening van zijn taak in het kader van het medezeggenschapsorgaan, ziekte, vakantie, de 
vervulling van door wet of overheid opgelegde verplichting, welke niet in zijn vrije tijd kon geschieden, of als gevolg 
van onvoorziene omstandigheden of zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden, als bedoeld in artikel 4:1, eerste 
lid, van de Wet arbeid en zorg, niet heeft verricht. 

 Elk beding waarbij wordt afgeweken van het eerste lid, is nietig. 
 

§ 5.2. Arbeids- en rusttijden 

Dagelijkse onafgebroken rusttijd 

Artikel 5:3 

 De werkgever organiseert de arbeid zodanig, dat de jeugdige werknemer een onafgebroken rusttijd heeft van ten 
minste 12 uren in elke aaneengesloten periode van 24 uren, waarin zijn begrepen de uren tussen 23.00 uur en 06.00 
uur. 

 De werkgever organiseert de arbeid zodanig, dat de werknemer van 18 jaar of ouder een onafgebroken rusttijd heeft 
van ten minste 11 uren in elke aaneengesloten periode van 24 uren, welke rusttijd eenmaal in elke aaneengesloten 
periode van 7 maal 24 uren mag worden ingekort tot ten minste 8 uren, indien de aard van de arbeid of de 
bedrijfsomstandigheden dit met zich brengen. 

 De in het eerste of tweede lid bedoelde periode vangt aan op het eerste tijdstip van de dag, waarop de werknemer 
arbeid verricht. 

Pauzeregeling 

Artikel 5:4 

 De werkgever organiseert de arbeid van een jeugdige werknemer zodanig dat, indien hij meer dan 4,5 uren arbeid per 
dienst verricht, zijn arbeid tijdens de dienst wordt onderbroken door een pauze. De pauze bedraagt ten minste 30 
minuten, die zonodig kan worden gesplitst in pauzes van elk ten minste 15 minuten. 

 De werkgever organiseert de arbeid van een werknemer van 18 jaar of ouder zodanig, dat indien hij: 

 meer dan 5,5 uren arbeid per dienst verricht, zijn arbeid wordt onderbroken door een pauze van ten minste 30 
minuten, die kan worden gesplitst in pauzes van elk ten minste 15 minuten; 

 meer dan 10 uren arbeid per dienst verricht, zijn arbeid wordt onderbroken door een pauze van ten minste 45 
minuten, die kan worden gesplitst in pauzes van elk ten minste 15 minuten. 

 Bij collectieve regeling kan van het tweede lid worden afgeweken. Daarbij wordt in acht genomen dat de werkgever 
de arbeid zodanig organiseert, dat indien de werknemer meer dan 5,5 uren arbeid per dienst verricht, zijn arbeid 
wordt onderbroken door een pauze van ten minste 15 minuten. Elk beding, waarbij op een andere wijze dan in dit 
lid is bepaald, wordt afgeweken van het tweede lid, is nietig. 

Wekelijkse onafgebroken rusttijd 

Artikel 5:5 

 De werkgever organiseert de arbeid zodanig, dat de jeugdige werknemer een onafgebroken rusttijd heeft van ten 
minste 36 uren in elke aaneengesloten periode van 7 maal 24 uren. 
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 De werkgever organiseert de arbeid zodanig, dat de werknemer van 18 jaar of ouder een onafgebroken rusttijd heeft 
van ten minste: 

 36 uren in elke aaneengesloten periode van 7 maal 24 uren, of 

 72 uren in elke aaneengesloten periode van 14 maal 24 uren, welke rusttijd kan worden gesplitst in onafgebroken 
rustperioden van elk ten minste 32 uren. 

 De in het eerste of tweede lid bedoelde periode vangt aan op het eerste tijdstip van de dag, waarop de werknemer 
arbeid verricht. 

Arbeid op zondag 

Artikel 5:6 

 De werkgever organiseert de arbeid zodanig, dat de werknemer op zondag geen arbeid verricht, behalve voor zover 
dat uit de aard van de arbeid voortvloeit en het tegendeel is bedongen. 

 Indien de bedrijfsomstandigheden dit noodzakelijk maken, kan van het eerste lid worden afgeweken, indien de 
werkgever daartoe overeenstemming heeft bereikt met het medezeggenschapsorgaan of, bij het ontbreken daarvan, 
met de belanghebbende werknemers. De werknemer verricht in de omstandigheden, bedoeld in de vorige zin, 
uitsluitend arbeid op zondag, indien hij daarmee voor dat geval instemt. 

 De werkgever organiseert de arbeid zodanig, dat de werknemer op ten minste 13 zondagen in elke periode van 52 
aaneengesloten weken geen arbeid verricht. 

 Bij collectieve regeling kan van het derde lid worden afgeweken, met inachtneming van: 

 het eerste lid, of 

 het tweede lid. 
Bij toepassing van de aanhef en onderdeel a van de vorige zin, verricht de werknemer uitsluitend op 40 of meer zondagen 
in elke periode van 52 aaneengesloten weken arbeid, indien hij daarmee voor dat geval instemt. Elk beding, waarbij op 
een andere wijze dan in dit lid is bepaald, wordt afgeweken van het derde lid, is nietig. 

Arbeidstijd 

Artikel 5:7 

 De werkgever organiseert de arbeid zodanig, dat de jeugdige werknemer ten hoogste arbeid verricht gedurende: 

 9 uren per dienst; 

 45 uren per week, en 

 gemiddeld 40 uren per week in elke periode van 4 aaneengesloten weken. 
 De werkgever organiseert de arbeid zodanig, dat de werknemer van 18 jaar of ouder ten hoogste arbeid verricht 

gedurende: 

 12 uren per dienst; 

 60 uren per week, en 

 gemiddeld 48 uren per week in elke periode van 16 aaneengesloten weken. 
 De werkgever organiseert de arbeid zodanig, dat de werknemer van 18 jaar of ouder ten hoogste arbeid verricht 

gedurende gemiddeld 55 uren per week in elke periode van 4 aaneengesloten weken. 
 Bij collectieve regeling kan, met inachtneming van het tweede lid, van het derde lid worden afgeweken. Elk beding, 

waarbij op een andere wijze dan in de vorige zin is bepaald, wordt afgeweken van het derde lid, is nietig. 

Arbeid in nachtdienst 

Artikel 5:8 

 In afwijking van artikel 5:7, tweede lid, onderdeel a, organiseert de werkgever, behoudens het derde lid, de arbeid 
zodanig, dat een werknemer ten hoogste arbeid verricht gedurende 10 uren per nachtdienst. 

 In elke periode van 16 aaneengesloten weken waarin een werknemer 16 of meer malen arbeid in een nachtdienst 
verricht organiseert de werkgever, in afwijking van artikel 5:7, tweede lid, onderdeel c, de arbeid zodanig dat ten 
hoogste gemiddeld 40 uren per week arbeid wordt verricht in die periode van 16 aaneengesloten weken. 

 In afwijking van het eerste of vierde lid kan de werkgever ten hoogste 5 malen in elke aaneengesloten periode van 14 
maal 24 uren, en ten hoogste 22 malen in elke aaneengesloten periode van 52 weken, de arbeid zodanig organiseren 
dat een werknemer: 

 ten hoogste arbeid verricht gedurende 12 uren in een nachtdienst, en 

 aansluitend op die nachtdienst een onafgebroken rusttijd heeft van ten minste 12 uren. 
 Indien arbeid in een nachtdienst wordt verricht waarbij die dienst eindigt na 02.00 uur, organiseert de werkgever die 

arbeid zodanig, dat na die dienst de werknemer, behoudens het derde lid, een onafgebroken rusttijd heeft van ten 
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minste 14 uren, welke rusttijd eenmaal in elke aaneengesloten periode van 7 maal 24 uren mag worden ingekort tot 
ten minste 8 uren, indien de aard van de arbeid of de bedrijfsomstandigheden dit met zich brengen. 

 De werkgever organiseert de arbeid zodanig, dat een werknemer na het verrichten van een reeks van 3 of meer 
achtereenvolgende nachtdiensten een onafgebroken rusttijd heeft van ten minste 46 uren. 

 Indien in een reeks van achtereenvolgende diensten een of meer van deze diensten een nachtdienst betreft, 
organiseert de werkgever die arbeid zodanig, dat een werknemer gedurende ten hoogste 7 achtereenvolgende diensten 
arbeid verricht. Bij collectieve regeling kan, met inachtneming van het zevende lid, van de vorige zin worden 
afgeweken. Elk beding, waarbij op een andere wijze dan in de vorige zin is bepaald, wordt afgeweken van dit lid, is 
nietig. 

 De werkgever organiseert de arbeid zodanig, dat een werknemer ten hoogste 8 achtereenvolgende diensten arbeid 
verricht, indien een of meer van deze diensten een nachtdienst betreft en de aard van de arbeid of 
bedrijfsomstandigheden dit met zich brengen. 

 De werkgever organiseert de arbeid zodanig, dat een werknemer in elke periode van 16 aaneengesloten weken ten 
hoogste 36 malen arbeid verricht in een nachtdienst die eindigt na 02.00 uur. Bij collectieve regeling kan, met 
inachtneming van het negende lid, van de vorige zin worden afgeweken, indien de aard van de arbeid of 
bedrijfsomstandigheden dit met zich brengen. Elk beding, waarbij op een andere wijze dan in de vorige zin is bepaald, 
wordt afgeweken van dit lid, is nietig. 

 De werkgever organiseert de arbeid zodanig, dat een werknemer in elke periode van: 

 52 aaneengesloten weken ten hoogste 140 malen arbeid verricht in een nachtdienst die eindigt na 02.00 uur, of 

 2 aaneengesloten weken ten hoogste 38 uren arbeid verricht tussen 00.00 uur en 06.00 uur. 

Consignatie 

Artikel 5:9 

 De werkgever organiseert de arbeid zodanig, dat consignatie uitsluitend aan een werknemer van 18 jaar of ouder 
wordt opgelegd. 

 De werkgever organiseert de arbeid zodanig, dat de werknemer in elke aaneengesloten periode van 28 maal 24 uren 
ten minste: 

 14 maal een periode van 24 aaneengesloten uren geen consignatie wordt opgelegd, en 

 2 maal een aaneengesloten periode van 48 uren geen arbeid verricht noch consignatie wordt opgelegd. 
 De werkgever organiseert de arbeid zodanig, dat de werknemer geen consignatie wordt opgelegd gedurende: 

 11 aaneengesloten uren voor elke nachtdienst, en 

 14 aaneengesloten uren na elke nachtdienst. 
 In aanvulling op artikel 5:7, tweede lid, onderdeel a, organiseert de werkgever de arbeid zodanig, dat de werknemer 

aan wie consignatie is opgelegd ten hoogste 13 uren in elke periode van 24 aaneengesloten uren arbeid verricht. 
 In afwijking van artikel 5:7, tweede lid, onderdeel c, organiseert de werkgever de arbeid zodanig, dat een werknemer 

aan wie in een periode van 16 aaneengesloten weken 16 of meer malen consignatie is opgelegd, welke consignatie 
telkens geheel of gedeeltelijk perioden tussen 00.00 uur en 06.00 uur omvat, in die periode van 16 aaneengesloten 
weken ten hoogste gemiddeld 40 uren per week arbeid verricht. 

 In plaats van het vijfde lid kan de werkgever de arbeid van een werknemer aan wie in een periode van 16 
aaneengesloten weken 16 of meer malen consignatie is opgelegd, die telkens geheel of gedeeltelijk perioden tussen 
00.00 uur en 06.00 uur omvat, ook zodanig organiseren dat de werknemer: 

 na de laatste oproep die is aangevangen tussen 00.00 uur en 06.00 uur, een onafgebroken rusttijd heeft van ten 
minste 8 uren, dan wel, indien zijn dienst aanvangt direct aansluitend op een oproep die is aangevangen tussen 
00.00 uur en 06.00 uur, in de direct aaneengesloten periode van 18 uren welke periode begint om 06.00 uur, een 
onafgebroken rusttijd heeft van ten minste 8 uren, en 

 in die periode van 16 aaneengesloten weken ten hoogste gemiddeld 45 uren arbeid per week verricht. 
 Voor de toepassing van het tweede tot en met zesde lid vangt de arbeid tijdens consignatie aan op het moment van 

een oproep. Indien binnen een half uur na beëindiging van de arbeid die voortvloeit uit een oproep tijdens 
consignatie, opnieuw een dergelijke oproep wordt gedaan, is de tussenliggende tijd arbeid. Indien binnen een half uur 
een of meer malen arbeid voortvloeiend uit een oproep tijdens consignatie wordt verricht, wordt de arbeid geacht 
ten minste een half uur te bedragen. 

 De arbeid die voortvloeit uit een oproep tijdens consignatie wordt voor de toepassing van de artikelen 5:3, tweede 
lid, 5:4, tweede of derde lid, 5:5, tweede lid, en 5:8, vierde en vijfde lid, alsmede van de voorschriften bij of krachtens 
artikel 5:12 ten aanzien van de rusttijd en de pauze, buiten beschouwing gelaten. 

 Op de arbeid die voortvloeit uit een oproep tijdens consignatie is artikel 5:8, zesde tot en met negende lid, en de bij 
of krachtens artikel 5:12 gestelde regels ten aanzien van het aantal malen dat arbeid in nachtdienst wordt verricht, 
niet van toepassing. 



Arbeidstijdenwet  Hoofdstuk 5: Arbeids- en rusttijden 

37 
 

Plotseling onvoorziene situaties 

Artikel 5:10 

 Deze paragraaf en de op artikel 5:12, eerste lid, berustende bepalingen zijn niet van toepassing op een werknemer 
van 18 jaar en ouder die arbeid verricht in verband met een zich plotseling voordoende onvoorziene situatie waarbij 
personen ernstig letsel oplopen, dan wel daartoe de onmiddellijke dreiging bestaat, of buitengewoon ernstige schade 
aan goederen ontstaat, dan wel onmiddellijk dreigt te ontstaan, en die arbeid geen uitstel duldt en door andere 
maatregelen redelijkerwijs niet is te voorkomen. De artikelen 5:6, 5:7, tweede lid, aanhef en onderdeel c, en 5:9 zijn 
in afwijking van de eerste zin van toepassing. 

 De eerste zin van het eerste lid geldt slechts voor zover de toepassing van deze wet en de daarop berustende 
bepalingen een goede uitoefening van de in dat lid bedoelde arbeid belemmert. 

 Bij toepassing van dit artikel organiseert de werkgever de arbeid zodanig, dat de door een werknemer niet genoten 
dagelijkse of wekelijkse onafgebroken rusttijd alsnog kan worden genoten. 

 
Artikel 5:10 

Gereserveerd. 
 

§ 5.3. Bijzondere voorschriften 

Artikel 5:12 

 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld met betrekking tot bepaalde arbeid 
of arbeid onder bepaalde omstandigheden die afwijken van of strekken tot aanvulling van het bij paragraaf 5.2 
bepaalde, ten aanzien van: 

 de rusttijd; 

 arbeid op zondag; 

 de arbeidstijd; 

 de referentieperiode, waarover de gemiddelde arbeidstijd wordt berekend; 

 de pauze; 

 arbeid in nachtdienst; 

 de consignatie. 
 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen, met uitzondering van arbeid verricht door 

defensiepersoneel, regels worden gesteld die afwijken van, in de plaats komen van of strekken tot aanvulling van het 
bij paragraaf 5.2 bepaalde, ten aanzien van arbeid verricht door: 

 personen, werkzaam in of op railvoertuigen of motorrijtuigen; 

 personen, werkzaam aan boord van luchtvaartuigen, zee- of binnenschepen; 

 loodsen. 
 De voordracht van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in het tweede lid wordt Ons gedaan door Onze 

Minister van Infrastructuur en Waterstaat en Onze Minister tezamen. 

 

§ 5.4. Vrijstelling en ontheffing 

Artikel 5:13 

[Vervallen per 01-04-2007] 
 
Artikel 5:14 

 Onze Minister kan, indien er zich een situatie voordoet die niet gelegen is in functiegebonden omstandigheden van 
de werknemer van 18 jaar of ouder, maar die voortvloeit uit zeer bijzondere sociaal-maatschappelijke privé-
omstandigheden van die werknemer, op verzoek van die werknemer ontheffing verlenen van artikel 5:8, achtste en 
negende lid, mits het een bestendig en regelmatig arbeids- en rusttijdenpatroon betreft waarbij die werknemer in elke 
periode van 4 achtereenvolgende weken ten hoogste 20 maal arbeid verricht in nachtdienst. 

 De in het eerste lid bedoelde werknemer legt de ontheffing of een afschrift daarvan over aan zijn werkgever. 
 De werkgever organiseert de arbeid zodanig, dat die werknemer geen arbeid verricht in strijd met de in het eerste lid 

bedoelde ontheffing en de daarbij gegeven voorschriften. 
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§ 5.5. Samenloop 

Artikel 5:15 

 Indien een werknemer tijdens een dienst arbeid verricht waarop meerdere regels van toepassing zijn die voortvloeien 
uit deze wet of de daarop berustende bepalingen, geldt tijdens die dienst elk van die regels op de onderscheiden 
categorieën van arbeid. 

 Indien een werknemer tijdens een dienst arbeid verricht waarop meerdere regels van toepassing zijn en een van die 
regels van toepassing is op ten minste driekwart van de arbeidstijd, met een minimum van 1 uur, geldt in afwijking 
van het eerste lid, gedurende de gehele dienst uitsluitend die regel. 

 Indien een werknemer tijdens een dienst, die ten minste 1 uur duurt, arbeid verricht waarop meerdere regels van 
toepassing zijn en het tweede lid niet van toepassing is, geldt, indien het een: 

 jeugdige werknemer betreft, dat hij tijdens die dienst ten hoogste 9 uren arbeid verricht en hij na die dienst een 
onafgebroken rusttijd heeft van ten minste 12 uren; 

 werknemer van 18 jaar of ouder betreft, dat hij tijdens die dienst ten hoogste 12 uren arbeid verricht en hij na 
die dienst een onafgebroken rusttijd heeft van ten minste 11 uren, welke rusttijd eenmaal in elke aaneengesloten 
periode van 7 maal 24 uren mag worden ingekort tot ten minste 8 uren, indien de aard van de arbeid of de 
bedrijfsomstandigheden dit met zich brengen. 

 Indien een werknemer arbeid verricht in een dienst waarop een regel als bedoeld in het eerste lid van toepassing is 
en deze dienst wordt gevolgd door een andere dienst waarop een andere regel als bedoeld in het eerste lid van 
toepassing is, geldt, indien het een: 

 jeugdige werknemer betreft, dat hij tussen deze diensten een onafgebroken rusttijd heeft van ten minste 12 uren; 

 werknemer van 18 jaar of ouder betreft, dat hij tussen deze diensten een onafgebroken rusttijd heeft van ten 
minste 11 uren, welke rusttijd eenmaal in elke aaneengesloten periode van 7 maal 24 uren mag worden ingekort 
tot ten minste 8 uren, indien de aard van de arbeid of de bedrijfsomstandigheden dit met zich brengen. 

 Indien een werknemer tijdens een dienst arbeid verricht waarop meerdere regels van toepassing zijn die voortvloeien 
uit artikel 5:12, tweede lid, onder a, voor zover het betreft motorrijtuigen, geldt dat hij: 

 tijdens die dienst ten hoogste 12 uren arbeid verricht; 

 binnen 24 uren na aanvang van deze dienst een onafgebroken rusttijd van ten minste 11 uren heeft; en 

 in elke aaneengesloten periode van 7 maal 24 uren een onafgebroken rusttijd van ten minste 45 uren heeft, 
waarbij deze periode aanvangt op het eerste tijdstip van de dag waarop dit lid van toepassing is. 

 De werknemer die bij meer dan één werkgever arbeid verricht, verstrekt aan ieder van die werkgevers uit eigen 
beweging tijdig de voor de naleving van deze wet en de daarop berustende bepalingen nodige inlichtingen betreffende 
zijn arbeid. 

 Iedere werkgever organiseert de arbeid zodanig, dat de werknemer geen arbeid verricht in strijd met dit artikel. 
 
Artikel 5:16 

 Indien een werknemer naast het verrichten van arbeid in Nederland tevens buiten Nederland arbeid verricht, zorgt 
de in Nederland gevestigde werkgever ervoor, dat die werknemer geen arbeid verricht in strijd met deze wet en de 
daarop berustende bepalingen. 

 De werknemer, bedoeld in het eerste lid, verstrekt aan de in Nederland gevestigde werkgever uit eigen beweging tijdig 
de voor de naleving van deze wet en de daarop berustende bepalingen nodige inlichtingen betreffende zijn arbeid. 
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Hoofdstuk 6. Medezeggenschapsaspecten 

Beraadslaging 

Artikel 6:1 

De werkgever die een arbeids- en rusttijdenregeling vaststelt, wijzigt of intrekt, bespreekt dit bij het ontbreken van een 
medezeggenschapsorgaan vooraf met de belanghebbende werknemers. 

Informatierecht 

Artikel 6:2 

 De werkgever brengt binnen 7 dagen de inhoud van een verzoek om ontheffing of van een op andere wijze dan 
schriftelijk gegeven bevel tot het staken van de arbeid alsmede van een beschikking bij gedagtekend schrijven ter 
kennis van het medezeggenschapsorgaan of, bij het ontbreken daarvan, van de belanghebbende werknemers en van 
werknemers, andere personen en diensten als bedoeld in artikel 14 van de Arbeidsomstandighedenwet. 

 De in het eerste lid bedoelde termijn van 7 dagen vangt aan op de dag volgend op die waarop het verzoek om 
ontheffing is ingediend of het op een andere wijze dan schriftelijk gegeven bevel tot het staken van de arbeid is 
gegeven of de beschikking aan de werkgever bekend is gemaakt. 

 

Verzegelrecht en recht op een onderhoud 

Artikel 6:3 

De werkgever stelt de leden van een medezeggenschapsorgaan in verband met hun taak inzake arbeids- en rusttijden in 
de gelegenheid: 

 om de toezichthouders tijdens hun bezoek te vergezellen, behoudens voor zover deze laatstbedoelden te kennen 
geven, dat daartegen vanwege een goede uitoefening van hun taak bedenkingen bestaan, alsmede 

 om zich buiten tegenwoordigheid van anderen met deze toezichthouders te onderhouden. 
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Hoofdstuk 7. Overige bestuursrechtelijke aspecten 

Algemene wet bestuursrecht 

Artikel 7:1 

Voor deze wet en de daarop berustende bepalingen treedt voor de toepassing van de afdelingen 3.6. en 4.1.2. van de 
Algemene wet bestuursrecht een medezeggenschapsorgaan in de plaats van de belanghebbende werknemers, tenzij het 
een beschikking betreft die zich richt tot een nader aangeduide werknemer. 
 
Artikel 7:2 

 Tegen een beschikking op grond van deze wet van een ambtenaar als bedoeld in artikel 8:1, tweede lid, kan 
administratief beroep worden ingesteld bij Onze Minister, met uitzondering van beschikkingen die betrekking hebben 
op: 

 arbeid verricht door personen als bedoeld in artikel 5:12, tweede lid, alsmede 

 arbeid in bedrijven of inrichtingen die rechtstreeks betrekking heeft op arbeid verricht in of op motorrijtuigen 
als bedoeld in artikel 5:12, tweede lid, onderdeel a. 

 Een beschikking op grond van deze wet van een ambtenaar als bedoeld in de artikelen 8:1, eerste lid, 8:3a, eerste lid, 
en 10:5, eerste lid, wordt genomen namens Onze Minister. 

 Een beschikking op grond van deze wet van een ambtenaar als bedoeld in de artikelen 8:1, tweede, en 10:5, tweede 
lid, voor zover het betreft de arbeid, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en b, wordt genomen namens Onze 
Minister van Infrastructuur en Waterstaat. 

Vrijstelling en ontheffing 

Artikel 7:3 

Bij algemene maatregel van bestuur als bedoeld in de artikelen 2:7, eerste lid, 4:3, tweede tot en met vierde lid, en 5:12, 
tweede lid, kan aan Onze Minister en Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat tezamen of aan één van beiden de 
bevoegdheid worden toegekend omtrent het verlenen van vrijstellingen en ontheffingen. 

Nadere voorschriften inzake vrijstelling en ontheffing 

Artikel 7:4 

 Een vrijstelling of een ontheffing kan onder beperkingen worden verleend. 
 Aan een vrijstelling of een ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden. 
 Een vrijstelling of ontheffing kan worden ingetrokken, wanneer: 

 één of meer van de redenen waarom zij is verleend is of zijn vervallen; 

 zich na de verlening zodanige feiten of omstandigheden hebben voorgedaan dat, indien deze ten tijde van de 
verlening bekend waren geweest, de vrijstelling of de ontheffing niet of niet in die vorm zou zijn verleend. 

 Een ontheffing kan tevens worden ingetrokken, wanneer één of meer van de daaraan verbonden voorschriften niet 
wordt of worden nageleefd. 

Eis tot naleving 

Artikel 7:5 

[Vervallen per 01-04-2007] 

Nadere voorschriften registratiemiddelen 

Artikel 7:6 

 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld omtrent de goedkeuring, verlening, 
afgifte, weigering, schorsing, intrekking of inname door Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat van het 
middel: 

 terzake van een deugdelijke registratie als bedoeld in artikel 4:3, tweede en derde lid, ten aanzien van arbeid 
verricht door personen werkzaam in of op motorrijtuigen; 

 ten behoeve van de controle op een deugdelijke registratie van arbeids- en rusttijden ten aanzien van arbeid 
verricht door personen werkzaam in of op motorrijtuigen, bedoeld in artikel 8:5; 

 bedoeld in artikel 9:2 ten behoeve van het installeren, onderzoeken of herstellen van een apparaat als bedoeld in 
artikel 9:1, eerste lid, alsmede van het vastleggen en doorgeven van de daarin opgeslagen gegevens. 



Arbeidstijdenwet  Hoofdstuk 7: Overige bestuursrechtelijke aspecten 

41 
 

 De voordracht van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in het eerste lid wordt Ons gedaan door Onze 
Minister van Infrastructuur en Waterstaat. 

 
Artikel 7:7 

 Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat houdt een registratie bij van de in artikel 7:6, eerste lid, bedoelde 
middelen en daarbij behorende gegevens van betrokkenen. 

 De in het eerste lid bedoelde gegevens kunnen worden verwerkt in het belang van een goede uitvoering en 
handhaving van de bij of krachtens deze wet gestelde voorschriften met betrekking tot een rechtmatig bezit en 
gebruik van de in artikel 7:6, eerste lid, bedoelde middelen. 

 Bij regeling van Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat kunnen regels worden gesteld over de verstrekking 
van de in het eerste lid bedoelde gegevens aan belanghebbenden voor zover zulks in het belang is van een goede 
uitvoering en handhaving van de bij of krachtens deze wet gestelde voorschriften met betrekking tot een rechtmatig 
bezit en gebruik van de in artikel 7:6, eerste lid, bedoelde middelen en over de wijze van verwerken van deze gegevens. 
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Hoofdstuk 8. Toezicht 

§ 8.1. Toezicht 

Aanwijzing toezichthouders 

Artikel 8:1 

 Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wet zijn belast de bij besluit van Onze Minister 
aangewezen onder hem ressorterende ambtenaren. 

 Met betrekking tot door Onze Minister aangewezen categorieën van arbeid zijn met het toezicht op de naleving van 
het bepaalde bij of krachtens deze wet belast of mede belast de door hem aangewezen andere ambtenaren dan de in 
het eerste lid bedoelde. Indien ambtenaren worden aangewezen die ressorteren onder een andere minister, wordt het 
besluit tot aanwijzing van die ambtenaren genomen door Onze Minister en die andere minister gezamenlijk. Indien 
Onze Minister ambtenaren van provincies, gemeenten of waterschappen aanwijst, doet hij dit in overeenstemming 
met de desbetreffende besturen. 

 In afwijking van het tweede lid wordt het aldaar bedoelde besluit, voor zover het de in artikel 5:12, tweede lid, 
onderscheiden categorieën van arbeid betreft, genomen door Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat en 
Onze Minister tezamen. 

 Van een aanwijzingsbesluit als bedoeld in de voorgaande leden wordt mededeling gedaan door plaatsing in de 
Staatscourant. 

 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat in de bij of krachtens die maatregel te 
bepalen gevallen en wijze degene die arbeid verricht of doet verrichten in de territoriale zee of de exclusieve 
economische zone, verplicht is de ambtenaren, bedoeld in het eerste of tweede lid, bij de uitoefening van hun 
bevoegdheden te vervoeren naar door deze ambtenaren aan te duiden plaatsen waar deze arbeid wordt of zal worden 
verricht. Artikel 4:3, vijfde lid, is van overeenkomstige toepassing. 

 

§ 8.2. Het bevel tot staken van de arbeid 

Het bevel tot staken van de arbeid 

Artikel 8:2. Bevel tot staken of niet aanvangen van de arbeid 

 Een toezichthouder kan bevelen, dat, indien artikel 3:2, eerste lid, naar zijn oordeel in ernstige mate wordt overtreden 
of dreigt te worden overtreden, een kind de arbeid staakt of niet aanvangt. 

 Een toezichthouder kan bevelen dat, indien arbeid wordt verricht of dreigt te worden verricht die naar zijn oordeel 
in ernstige mate in strijd is met de bij deze wet en de daarop berustende bepalingen gegeven regels inzake arbeids- en 
rusttijden of deugdelijke registratie, voor zover aangeduid als overtredingen in de zin van artikel 10:1 of zijn 
aangemerkt als economische delicten als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet op de economisch delicten, een 
kind, de werknemer of een persoon als bedoeld in artikel 2:7, die arbeid staakt of niet aanvangt tot op een nader te 
bepalen tijdstip. Het tijdstip wordt niet later gesteld dan dat, waarop hervatting van de arbeid wettelijk weer 
geoorloofd is onderscheidenlijk deugdelijk kan worden uitgevoerd. 

 Voor zover het in het eerste en tweede lid bedoelde bevel op enigerlei andere wijze dan schriftelijk wordt gegeven, 
wordt zij binnen 7 dagen, nadat het bevel is gegeven, schriftelijk bevestigd. 

 Degene, die een bevel als bedoeld in het eerste en tweede lid, heeft gegeven, is bevoegd met betrekking tot de 
uitvoering ervan de nodige maatregelen te treffen, met inbegrip van de oplegging van een last onder bestuursdwang, 
de nodige aanwijzingen te geven en de hulp van de sterke arm in te roepen. 

 Degene die het bevel heeft gegeven, kan dit bevel te allen tijde intrekken. 

Aansprakelijkheid 

Artikel 8:3. 

Een ieder, wie zulks aangaat, gedraagt zich overeenkomstig een bevel als bedoeld in artikel 8:2, eerste en tweede lid, en 
een maatregel of aanwijzing als bedoeld in het vierde lid van dat artikel. 
 
Artikel 8:3a. Bevel tot staken van de arbeid in verband met recidive 

 Een daartoe door Onze Minister aangewezen, onder hem ressorterende ambtenaar kan, nadat een overtreding van 
een voorschrift of verbod bij of krachtens deze wet is geconstateerd die bestuurlijk beboetbaar is gesteld of op grond 
van de Wet op de economische delicten strafbaar is gesteld, aan de werkgever een schriftelijke waarschuwing geven 
dat bij herhaling van de overtreding of bij een latere overtreding van eenzelfde in de waarschuwing aangegeven 
wettelijke verplichting of verbod of bij of krachtens algemene maatregel van bestuur aan te wijzen soortgelijke 
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verplichtingen of verboden, door hem een bevel kan worden opgelegd dat door hem aangewezen werkzaamheden 
voor ten hoogste drie maanden worden gestaakt dan wel niet mogen worden aangevangen. Artikel 8:1, tweede lid, is 
van overeenkomstige toepassing. 

 Indien een waarschuwing als bedoeld in het eerste lid is gegeven en herhaling van de overtreding of een latere 
overtreding als bedoeld in het eerste lid is geconstateerd, kan door de ambtenaar, bedoeld in het eerste lid, aan de 
werkgever bij beschikking een bevel als bedoeld in het eerste lid worden opgelegd dat wordt opgevolgd met ingang 
van het in de beschikking aangeven tijdstip. Deze beschikking wordt niet gegeven zolang wegens de eerste 
overtreding, bedoeld in het eerste lid, nog niet een bestuurlijke boete is opgelegd of een proces-verbaal is opgemaakt. 

 De constatering van de overtreding, bedoeld in het eerste of tweede lid, wordt vastgelegd in een boeterapport of 
proces-verbaal. 

 De waarschuwing, bedoeld in het eerste lid, vervalt indien na de dagtekening van de waarschuwing vijf jaren zijn 
verstreken. 

 De ambtenaar, bedoeld in het eerste lid, is bevoegd met betrekking tot het bevel, bedoeld in het tweede lid, met 
inbegrip van de oplegging van een last onder bestuursdwang, de nodige maatregelen te treffen, de nodige 
aanwijzingen te geven en de hulp van de sterke arm in te roepen. 

 Ieder wie zulks aangaat is verplicht zich te gedragen overeenkomstig een bevel als bedoeld in het tweede lid en een 
maatregel of aanwijzing als bedoeld in het vijfde lid. 

 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld met betrekking tot het eerste en tweede 
lid. 

 

§ 8.3. Geheimhouding 

Artikel 8:4. 

De toezichthouders zijn, behoudens tegenover hen aan wier gezag zij uit hoofde van hun ambt zijn onderworpen, 
verplicht tot geheimhouding van de namen van de personen door wie een klacht is ingediend of aangifte is gedaan van 
een economische delict als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet op de economische delicten voor zover betrekking 
hebbend op deze wet en de daarop berustende bepalingen, behoudens wanneer deze personen hen schriftelijk hebben 
verklaard tegen de mededeling van hun namen geen bedenkingen te hebben. 
 

§ 8.4. Controlemiddelen toezichthouders 

Artikel 8:5. 

 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld omtrent de aanvraag en het gebruik 
van middelen door toezichthouders ten behoeve van de controle op een deugdelijke registratie van arbeids- en 
rusttijden ten aanzien van arbeid verricht door personen werkzaam in of op motorrijtuigen. 

 De voordracht van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in het eerste lid wordt Ons gedaan door Onze 
Minister van Infrastructuur en Waterstaat. 

 
Artikel 8:6. 

 Een toezichthouder kan afgifte vorderen van een middel terzake van de deugdelijke registratie, bedoeld in artikel 4:3, 
derde lid, dat betrekking heeft op arbeid verricht door personen in of op motorrijtuigen, in bij algemene maatregel 
van bestuur omschreven gevallen van onrechtmatig bezit en gebruik van dat middel. 

 Een ieder is op eerste vordering verplicht tot afgifte van een door hem gehouden middel als bedoeld in het eerste lid. 
 Een ingevorderd middel wordt met een door de toezichthouder opgemaakt rapport inzake de toedracht van 

vordering tot afgifte gezonden aan Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat. 
 De voordracht van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in het eerste lid wordt Ons gedaan door Onze 

Minister van Infrastructuur en Waterstaat. 
 

§ 8.5. Gegevensuitwisseling 

Artikel 8:7. 

 Bestuursorganen zijn bevoegd uit eigen beweging en verplicht desgevraagd aan Onze Minister en de toezichthouder 
kosteloos alle gegevens en inlichtingen te verstrekken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering en het toezicht op de 
naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wet en dit noodzakelijk is ten behoeve van een 
samenwerkingsverband tussen twee of meer van de voornoemde instanties. 

 Onze Minister en de toezichthouder verstrekken andere bestuursorganen kosteloos alle gegevens en inlichtingen, die 
zijn verkregen door de uitvoering of het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wet, welke 
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noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun wettelijke taak en dit noodzakelijk is ten behoeve van een 
samenwerkingsverband tussen twee of meer van de voornoemde instanties. 

 Onze Minister, bestuursorganen en de toezichthouder kunnen bij het verwerken van persoonsgegevens gebruik 
maken van het burgerservicenummer. 

 De gegevensverstrekking, bedoeld in het eerste en tweede lid, vindt niet plaats indien de persoonlijke levenssfeer van 
de betrokkene daardoor onevenredig wordt geschaad. 

 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld omtrent de gevallen waarin en de 
wijze waarop in ieder geval gegevens worden verstrekt. 

 

§ 8.6. Openbaarmaking van door toezicht op de nalveing verkregen gegevens 

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip] 
 
Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen. 
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Hoofdstuk 9. Zelfstandige bestuursorganen 

§ 9.1. Dienst wegverkeer 

Artikel 9:1 

 De Dienst Wegverkeer is belast met het erkennen van natuurlijke of rechtspersonen die een apparaat ter controle 
van de naleving van de bij of krachtens de in de artikelen 2:7 en 5:12, tweede lid, bedoelde algemene maatregel van 
bestuur gegeven voorschriften, voor zover het betreft arbeid verricht door personen, werkzaam in of op 
motorrijtuigen, installeren, onderzoeken of herstellen. 

 De Dienst Wegverkeer is belast met het toezicht op het installeren, onderzoeken en herstellen van de in het eerste 
lid bedoelde apparaten door de in dat artikellid bedoelde erkende natuurlijke of rechtspersonen. 

 De Dienst Wegverkeer is belast met het goedkeuren van registratiebladen en van de in het eerste lid bedoelde 
apparaten. 

 
Artikel 9:2 

 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld omtrent: 

 de erkenning van de natuurlijke of rechtspersonen, bedoeld in artikel 9:1, eerste lid, de aanvraag van een 
erkenning, de voor een erkenning gestelde eisen, en de aan een erkenning te verbinden voorschriften en de 
intrekking of schorsing van een erkenning; 

 de aanvraag en het gebruik van middelen ten behoeve van het installeren, onderzoeken of herstellen van een 
apparaat als bedoeld in artikel 9:1, eerste lid, alsmede van het vastleggen en doorgeven van de daarin opgeslagen 
gegevens; 

 de aanvraag van een goedkeuring als bedoeld in artikel 9:1, derde lid. 
 De voordracht van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in het eerste lid wordt Ons gedaan door Onze 

Minister van Infrastructuur en Waterstaat. 
 

§ 9.2. Exameninstantie installateur en reparateur tachograaf 

Artikel 9:3 

 Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat kan een instantie aanwijzen die belast is met het afnemen van een 
examen en het afgeven van een diploma met betrekking tot het installeren, onderzoeken of herstellen van een 
apparaat ter controle als bedoeld in artikel 9:1, eerste lid. 

 De instantie, aangewezen op grond van het eerste lid, kan een tarief vaststellen voor het examen, bedoeld in dat lid. 
 Bij regeling van Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat kunnen regels worden gesteld met betrekking tot 

het examen en het diploma, bedoeld in het eerste lid. 
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Hoofdstuk 10. Bestuursrechtelijke handhaving 

§ 10.1. Overtredingen 

Aanwijzing overtredingen 

Artikel 10:1 

 Als overtreding wordt aangemerkt het niet naleven van de artikelen 3:2, eerste en vierde lid, 3:3, tweede lid, 3:4, 3:5, 
eerste lid, 4:1, zesde lid, 4:3, eerste lid, 4:6, 5:3, eerste en tweede lid, 5:4, eerste lid, 5:5, eerste en tweede lid, 5:7, eerste 
en tweede lid, 5:8, eerste tot en met vijfde lid, zevende en negende lid, 5:9, eerste tot en met zevende lid, 5:14, derde 
lid, 5:15, zevende lid, 5:16, eerste lid, voor zover het niet naleven van dit artikellid een overtreding oplevert, 8:6, 
tweede lid, alsmede – voor zover aangeduid als overtredingen – de voorschriften krachtens de artikelen 2:7, eerste 
lid, 4:3, tweede tot en met vierde lid, 5:12, eerste en tweede lid, 8:1, vijfde lid, en 9:2, eerste lid, ten aanzien van het 
gebruik van middelen ten behoeve van het installeren, onderzoeken of herstellen van een apparaat als bedoeld in 
artikel 9:1, eerste lid. 

 Ingeval een artikel of voorschrift, bedoeld in het eerste lid, verwijst naar het AETR-verdrag, kan overtreding daarvan 
ook worden bestraft met een bestuurlijke sanctie indien dat verdrag in de Engelse taal is gesteld en bekend gemaakt. 

 

Artikel 10:2 

[Vervallen per 01-07-2009] 
 

§ 10.2. Het boeterapport 

Boeterapport 

Artikel 10:3 

 Onverminderd artikel 5:48, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht vermeldt het rapport in ieder geval: 

 de bij de overtreding betrokken persoon of personen; 

 het officiële nummer waaronder het desbetreffende vervoermiddel is geregistreerd, voor zover in verband met 
de overtreding van belang. 

 Het rapport wordt toegezonden aan de op grond van artikel 10:5, eerste of tweede lid, aangewezen ambtenaar. 
 

§ 10.3. Oplegging van de boete 

Artikel 10:4 

[Vervallen per 01-07-2009] 
 
Het opleggen van de boete 

Artikel 10:5 

 Een daartoe door Onze Minister aangewezen, onder hem ressorterende ambtenaar legt de bestuurlijke boete op aan 
de natuurlijke of rechtspersoon op wie de verplichtingen rusten welke voortvloeien uit deze wet en de daarop 
berustende bepalingen, voor zover het niet naleven daarvan is aangeduid als overtreding. 

 Voor zover het de in artikel 5:12, tweede lid, onderscheiden categorieën van arbeid betreft legt een daartoe door 
Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat en Onze Minister tezamen aangewezen ambtenaar de bestuurlijke 
boete op aan de natuurlijke persoon of rechtspersoon op wie de verplichtingen rusten welke voortvloeien uit deze 
wet en de daarop berustende bepalingen, voor zover het niet naleven daarvan is aangeduid als overtreding. 

 De ter zake van deze wet en de daarop berustende bepalingen gestelde overtredingen gelden ten opzichte van elke 
persoon, met of ten aanzien van wie de overtreding is begaan, en met betrekking tot elke dag in de loop waarvan 
deze overtreding is begaan. 

 Indien een werknemer die in dienst is van een buiten Nederland gevestigde werkgever in diens opdracht arbeid 
verricht voor een in Nederland gevestigde werkgever, rusten de verplichtingen welke voortvloeien uit deze wet en de 
daarop berustende bepalingen, voor zover deze zijn aangeduid als overtredingen, mede op de hiervoor bedoelde in 
Nederland gevestigde werkgever. 
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Geen oplegging van de bestuurlijke boete 

Artikel 10:6 

Geen bestuurlijke boete wordt opgelegd, indien een gedraging die in strijd is met deze wet of de daarop berustende 
bepalingen, tevens een strafbaar feit als bedoeld in artikel 11:3 oplevert. 
 
De hoogte van de bestuurlijke boete 

Artikel 10:7 

 De bestuurlijke boete die voor een overtreding kan worden opgelegd bedraagt ten hoogste het bedrag van de vijfde 
categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht. 

 Onverminderd het eerste lid verhoogt de op grond van artikel 10:5, eerste of tweede lid, aangewezen ambtenaar de 
op te leggen bestuurlijke boete met 100 procent van het boetebedrag, vastgesteld op grond van het zesde lid, indien 
binnen een tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan de dag van constatering van de overtreding een eerdere overtreding, 
bestaande uit het niet naleven van eenzelfde wettelijke verplichting of verbod of het niet naleven van bij of krachtens 
algemene maatregel van bestuur aan te wijzen soortgelijke verplichtingen en verboden, is geconstateerd en de 
bestuurlijke boete wegens de eerdere overtreding onherroepelijk is geworden. 

 De verhoging van de bestuurlijke boete, bedoeld in het tweede lid, bedraagt 200 procent indien zowel de overtreding 
als de eerdere overtreding, bedoeld in dat lid, bij of krachtens algemene maatregel van bestuur zijn aangewezen als 
ernstige overtredingen. 

 Onverminderd het eerste lid verhoogt de op grond van artikel 10:5, eerste of tweede lid, aangewezen ambtenaar de 
op te leggen bestuurlijke boete met 200 procent van het boetebedrag, vastgesteld op grond van het zesde lid, indien 
binnen een tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan de dag van constatering van de overtreding twee maal een eerdere 
overtreding, bestaande uit het niet naleven van eenzelfde wettelijke verplichting of verbod of het niet naleven van bij 
of krachtens algemene maatregel van bestuur aan te wijzen soortgelijke verplichtingen en verboden, is geconstateerd 
en de bestuurlijke boeten wegens de eerdere overtredingen onherroepelijk zijn geworden. 

 In afwijking van het tweede en vierde lid is het tijdvak van vijf jaar in die leden tien jaar indien de onherroepelijke 
boetes, bedoeld in die leden, zijn opgelegd wegens bij of krachtens algemene maatregel van bestuur aangewezen 
ernstige overtredingen. 

 Onze Minister stelt beleidsregels vast waarin de boetebedragen voor de overtredingen worden vastgesteld. Voor 
overtredingen begaan door personen, bedoeld in artikel 5:12, tweede lid, stellen Onze Minister van Infrastructuur en 
Waterstaat en Onze Minister tezamen beleidsregels vast waarin de boetebedragen voor die overtredingen worden 
vastgesteld. Artikel 5:53 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing indien een artikel gesteld bij of 
krachtens de wet op grond waarvan een bestuurlijke boete kan worden opgelegd, niet is nageleefd. 

 In afwijking van artikel 8:69 van de Algemene wet bestuursrecht kan de rechter in beroep of hoger beroep de hoogte 
van de boete ook ten nadele van de belanghebbende wijzigen. 

 
Artikel 10:8 

[Vervallen per 01-07-2009] 
 
Artikel 10:9 

[Vervallen per 01-07-2009] 
 

§ 10.4. Inlichtingenplicht en terugbetaling 

Inlichtingenplicht jegens de boeteoplegger 

Artikel 10:10 

De persoon aan wie een bestuurlijke boete is opgelegd, verstrekt desgevraagd aan de daartoe op grond van artikel 10:5, 
eerste of tweede lid, aangewezen ambtenaar de inlichtingen die redelijkerwijs voor de tenuitvoerlegging van de bestuurlijke 
boete nodig zijn. 
 
Artikel 10:11 

[Vervallen per 01-07-2009] 
 
Artikel 10:12 

[Vervallen per 01-07-2009] 
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§ 10.5. Terugbetaling 

Terugbetaling 

Artikel 10:13 

Indien een bestuurlijke boete ten onrechte is opgelegd, wordt deze binnen zes weken nadat is vastgesteld dat de 
bestuurlijke boete ten onrechte is vastgesteld, aan de rechthebbende terugbetaald. 
 

§ 10.6. Bijzondere voorschriften voor bestuurders van motorrijtuigen zonder bekende woon- of verblijfplaats in 
Nederland 

Begrippen 

Artikel 10:14 

 Voor de toepassing van deze paragraaf wordt verstaan onder: 

 voertuig: een motorrijtuig en een trekker; 

 kenteken: het kenteken waaronder een voertuig in het buitenland is geregistreerd. 
 Voor de toepassing van deze paragraaf wordt verstaan onder «motorrijtuig», «trekker» en «bestuurder», hetgeen 

daaronder wordt verstaan in artikel 4, onderdeel b, onderscheidenlijk onderdeel c, van Verordening (EG) nr. 
561/2006. 

 
Toepasselijkheid van de paragraaf 

Artikel 10:15 

 In afwijking van de paragrafen 10.2 tot en met 10.4, met uitzondering van artikel 10:7, eerste en zesde lid, kan deze 
paragraaf worden toegepast: 

 indien de overtreding heeft plaatsgevonden met of door middel van een voertuig waarvan aannemelijk is dat de 
houder van het kenteken of de bestuurder geen bekende woon- of verblijfplaats in Nederland heeft, of 

 in geval van een in Nederland vastgestelde overtreding, begaan door een bestuurder van een motorrijtuig die 
geen bekende woon- of verblijfplaats in Nederland heeft danwel in opdracht van een niet in Nederland gevestigde 
werkgever, voor zover het betreft vervoer waarop verordening (EG) nr. 561/2006 of het AETR-verdrag van 
toepassing is. 

 In geval van vaststelling van een overtreding als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, wordt geen bestuurlijke boete 
opgelegd indien voor die overtreding reeds een sanctie is opgelegd dan wel een procedure tot het opleggen van een 
sanctie is gestart. 

 
Artikel 10:16 

 Een bestuurlijke boete wordt opgelegd door de toezichthouder, bedoeld in artikel 8:1, eerste lid, of in artikel 8:1, 
tweede lid, ten aanzien van de in artikel 5:12, tweede lid, onderdeel a, bedoelde personen ten aanzien van arbeid door 
hen verricht in of op motorrijtuigen. 

 Onverminderd artikel 5:48, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht vermeldt de beschikking in ieder geval: 

 het officiële nummer waaronder het desbetreffende voertuig is geregistreerd; 

 de houder van het kenteken. 
 
Betaling van de boete 

Artikel 10:17 

De in artikel 10:16 bedoelde toezichthouders kunnen vorderen dat de bestuurlijke boete terstond wordt voldaan. 
 
Voorlopige maatregelen 

Artikel 10:18 

De in artikel 10:16 bedoelde toezichthouders zijn bevoegd bij wijze van voorlopige maatregel het voertuig naar een door 
hen aangewezen plaats te doen overbrengen en in bewaring te stellen, dan wel aan het voertuig een mechanisch 
hulpmiddel te doen aanbrengen, waardoor verhinderd wordt dat het voertuig wordt weggereden. Zij kunnen vorderen 
dat, alvorens het voertuig aan de bestuurder wordt teruggegeven, naast de kosten van overbrenging en bewaring eveneens 
de bestuurlijke boete zal worden voldaan. 
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Hoofdstuk 11. Strafbaarstelling en daarmee samenhangende bepalingen 

Toepasselijkheid Nederlandse strafwet 

Artikel 11:1 

 De Nederlandse strafwet is mede van toepassing op iedere bestuurder van een motorrijtuig ongeacht de woon- of 
verblijfplaats, alsmede iedere werkgever ongeacht de plaats van vestiging, die zich buiten Nederland schuldig maakt 
aan een overtreding van de regels, welke voortvloeien uit de op de artikelen 2:7, eerste lid, 4:3, tweede tot en met 
vierde lid, en 5:12, tweede lid, berustende bepalingen, voor zover: 

 deze regels betrekking hebben op arbeid verricht door personen, werkzaam in of op motorrijtuigen, en 

 het een economisch delict betreft als bedoeld in de Wet op de economische delicten. 
 De Nederlandse strafwet is mede van toepassing op de bestuurder van een motorrijtuig die geen bekende woon- of 

verblijfplaats in Nederland heeft alsmede op de niet in Nederland gevestigde werkgever, die zich schuldig maakt aan 
een overtreding buiten Nederland van de in het eerste lid bedoelde regels, indien: 

 het vervoer betreft waarop verordening (EG) nr. 561/2006 dan wel het AETR-verdrag van toepassing is; 

 de overtreding in Nederland wordt vastgesteld, en 

 het een economisch delict betreft als bedoeld in de Wet op de economische delicten. 
 In geval van vaststelling van een overtreding als bedoeld in het tweede lid, onderdeel b, wordt geen vervolging 

ingesteld indien voor de overtreding reeds een sanctie is opgelegd dan wel een procedure tot het opleggen van een 
sanctie is gestart. 

 
Bijzondere aansprakelijkheid 

Artikel 11:2 

 Indien een werknemer die in dienst is van een buiten Nederland gevestigde werkgever in diens opdracht arbeid 
verricht voor een in Nederland gevestigde werkgever, rusten de verplichtingen welke voortvloeien uit deze wet en de 
daarop berustende bepalingen, voor zover deze zijn aangeduid als strafbare feiten, mede op de hiervoor bedoelde in 
Nederland gevestigde werkgever. 

 Indien een werknemer een tot hem in de op grond van artikel 5:12, tweede lid, vastgestelde algemene maatregel van 
bestuur gerichte bepaling niet naleeft, kan in die maatregel worden bepaald, dat de werkgever wordt aangemerkt als 
degene die die bepaling niet heeft nageleefd. 

 
Strafbepalingen 

Artikel 11:3 

 Het niet naleven van artikel 3:2, eerste en vierde lid, en 3:3, tweede lid, wordt aangemerkt als een strafbaar feit indien 
een kind bij het verrichten van arbeid een ongeval overkomt dat ernstig lichamelijk of geestelijk letsel of de dood ten 
gevolge heeft of indien redelijkerwijs te verwachten is dat de hiervoor genoemde gevolgen aan het verrichten van 
arbeid zijn verbonden. 

 Bij arbeid verricht door de in artikel 5:12, tweede lid, bedoelde personen wordt het niet naleven van de artikelen 5:3, 
eerste en tweede lid, 5:4, eerste lid, 5:5, eerste en tweede lid, 5:7, eerste en tweede lid, 5:8, eerste tot en met vijfde lid, 
zevende en negende lid, 5:9, eerste tot en met zevende lid, 5:14, derde lid, 5:15, zevende lid, 5:16, eerste lid, voor 
zover het niet naleven van dit artikellid een overtreding oplevert alsmede – voor zover aangeduid als overtredingen 
– de voorschriften krachtens de artikelen 2:7, eerste lid, en 5:12, tweede lid, aangemerkt als strafbaar feit, als daardoor 
de verkeersveiligheid ernstig in gevaar is gebracht of redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de verkeersveiligheid 
ernstig in gevaar is gebracht. 

 Ingeval bij of krachtens deze wet wordt verwezen naar het AETR-verdrag, kan overtreding daarvan ook als strafbaar 
feit worden aangemerkt indien dat verdrag in de Engelse taal is gesteld en bekend gemaakt. 

 
Strafoplegging 

Artikel 11:4 

De terzake van deze wet in de Wet op de economische delicten strafbaar gestelde feiten, gelden ten opzichte van elk 
persoon, met of ten aanzien van wie de overtreding van deze wet en de daarop berustende bepalingen is gepleegd, en met 
betrekking tot elke dag in de loop waarvan deze overtreding is gepleegd. 
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Uitreiking gerechtelijke mededelingen 

Artikel 11:5 

De uitreiking van gerechtelijke mededelingen in zaken betreffende overtredingen, welke voortvloeien uit een op de 
artikelen 4:3, tweede tot en met vierde lid, en 5:12, tweede lid, berustende bepaling, met betrekking tot personen, 
werkzaam in of op een motorrijtuig, begaan door een niet in Nederland gevestigde werkgever, kan eveneens geschieden 
aan de bestuurder van dat motorrijtuig die zich bereid verklaart om de mededeling onverwijld aan degene voor wie zij is 
bestemd te doen toekomen. 
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Hoofdstuk 12. Slotbepalingen 

Voordracht 

Artikel 12:1 

Waar in deze wet niet anders wordt bepaald, wordt de voordracht tot een algemene maatregel van bestuur Ons gedaan 
door Onze Minister. 
 
Tarifering 

Artikel 12:2 

 Onze Minister stelt de vergoeding vast die verschuldigd is voor de kosten van de stukken, opgemaakt op grond van 
deze wet en de daarop berustende bepalingen alsmede de vergoeding, verschuldigd voor de kosten van de 
behandeling van een ontheffingsaanvraag, tenzij zulks betrekking heeft op de in artikel 5:12, tweede lid, 
onderscheiden categorieën van arbeid. 

 Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat stelt de vergoeding vast die verschuldigd is voor de kosten van de 
stukken, opgemaakt of middelen afgegeven, op grond van deze wet en de daarop berustende bepalingen voor de in 
artikel 5:12, tweede lid, onderscheiden categorieën van arbeid, alsmede de vergoeding, verschuldigd voor de kosten 
van de behandeling van een ontheffingsaanvraag voor die onderscheiden categorieën van arbeid. 

 Het aan het goedkeuren, aan het toezicht en aan de erkenning, bedoeld in artikel 9:1, verbonden tarief alsmede de 
wijze van betaling daarvan worden vastgesteld door de Dienst Wegverkeer en kunnen voor verschillende vormen 
van toezicht en verschillende soorten van erkenningen verschillend worden gesteld. Artikel 4q, eerste lid, van de 
Wegenverkeerswet 1994 is van overeenkomstige toepassing. 

 
Citeertitel 

Artikel 12:3 

Deze wet wordt aangehaald als: Arbeidstijdenwet. 
 
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en 
ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 
 
Gegeven te 's-Gravenhage , 23 november 1995 
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ARBEIDSTIJDENBESLUIT VERVOER 
 
(Geldend van 23 oktober 2021 tot en met heden.1) 
 
Besluit van 14 februari 1998, houdende nadere regels inzake de arbeids- en rusttijden in of op voertuigen, aan boord van 
vaartuigen en voor loodsen (Arbeidstijdenbesluit vervoer) 
 
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 
 
Op voordracht van Onze Ministers van Verkeer en Waterstaat en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 augustus 
1997, nr. DGP/WJZ/V 723769, Directoraat-Generaal Personenvervoer; 
 
Gelet op artikel 5:12, tweede lid, van de Arbeidstijdenwet; 
 
De Raad van State gehoord (advies van 30 september 1997, no. W09.97.0529); 
 
Gezien het nader rapport van Onze Ministers van Verkeer en Waterstaat en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 
9 februari 1998, nr. DGP/WJZ/V 725 901, Directoraat-Generaal Personenvervoer; 
 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 

Artikel 1:1 

In dit besluit wordt verstaan onder wet: de Arbeidstijdenwet. 
 

 
1 Bijgewerkt tot en met 4 november 2021. 
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Hoofdstuk 2. Wegvervoer 

§ 2.1. Algemene bepalingen 

Definities 

Artikel 2.1:1 

 Voor de toepassing van dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt, voor zover niet anders is bepaald, 
verstaan onder: 

 Onze Ministers: Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat en Onze Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid; 

 verordening (EG) nr. 561/2006: verordening (EG) nr. 561/2006 van het Europees Parlement en de Raad van de 
Europese Unie 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 (PbEU L 102); 

 verordening (EU) nr. 165/2014: verordening (EU) nr. 165/2014 van het Europees Parlement en van de Raad van 
4 februari 2014 betreffende tachografen in het wegvervoer, tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 3821/85 
van de Raad betreffende het controleapparaat in het wegvervoer en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 
561/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard 
voor het wegvervoer (PbEU 2014, L 60); 

 vrachtauto: vrachtauto als bedoeld in artikel 1.1 van de Wet wegvervoer goederen, alsmede een trekker als bedoeld 
in artikel 1.1 van de Regeling voertuigen; 

 bus: motorrijtuig als bedoeld in artikel 1 van de Wet personenvervoer 2000; 

 taxi: auto, als bedoeld in artikel 1 van de Wet personenvervoer 2000 waarmee vervoer wordt verricht waarvoor 
een vergunning, als bedoeld in artikel 76, eerste lid, van voornoemde wet, vereist is; 

 bijrijder: persoon die als functie heeft in een vrachtauto mee te rijden om de bestuurder daarvan behulpzaam te 
zijn en in voorkomende gevallen direct met het vervoer samenhangende werkzaamheden te verrichten; 

 controleapparaat: controleapparaat als bedoeld in verordening (EU) nr. 165/2014; 

 richtlijn 2002/15/EG: richtlijn 2002/15/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 
11 maart 2002 betreffende de organisatie van de arbeidstijd van personen die mobiele werkzaamheden in het 
wegvervoer uitoefenen (PbEG L 80); 

 AETR-verdrag: de op 1 juli 1970 te Genève tot stand gekomen Europese Overeenkomst nopens de 
arbeidsvoorwaarden voor de bemanningen van motorrijtuigen in het Internationale vervoer over de weg (Trb. 
1994, 123). 

 Handels- en Samenwerkingsovereenkomst: Handels- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie 
en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië 
en Noord-Ierland, anderzijds (PbEU 2021, L 149). 

 Voor de toepassing van dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt onder «bestuurder» en «week» 
verstaan hetgeen onder deze begrippen wordt verstaan in artikel 4, onderdelen c en i, van verordening (EG) nr. 
561/2006. 

 Voor de toepassing van dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt onder «tachograafkaart», 
«bestuurderskaart», «controlekaart», «bedrijfskaart» en «werkplaatskaart» verstaan hetgeen onder deze begrippen 
wordt verstaan in artikel 2, onderdelen d, f en i tot en met k van verordening (EU) nr. 165/2014. 

 

§ 2.2. Toepassingsgebied van de wet 

Gedeeltelijke uitsluiting van de toepasselijkheid van de wet 

Artikel 2.2:1 

Artikel 11:3, eerste lid, van de wet is niet van toepassing op overtredingen die zijn geconstateerd na staandehoudingen 
langs de voor openbaar gebruik toegankelijke wegen van een vrachtauto, bus of taxi in lege of beladen toestand als 
bedoeld in artikel 2.3:1. 
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Uitbreiding van de toepasselijkheid van de wet 

Artikel 2.2:2 

Paragraaf 5.1 en – voorzover aangeduid als overtredingen – de paragrafen 5.2 tot en met 5.5 en de daarop berustende 
bepalingen en artikel 11:1 van de wet zijn van overeenkomstige toepassing op de bestuurder die geen werkgever of 
werknemer is in de zin van de wet. 
 

§ 2.3. Toepassingsgebied van dit hoofdstuk 

Toepasselijkheid op arbeid in of op motorrijtuigen 

Artikel 2.3:1 

Met uitsluiting van het Arbeidstijdenbesluit zijn dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen van toepassing op 
iedere verplaatsing, die geheel of gedeeltelijk over voor openbaar gebruik toegankelijke wegen plaats vindt in lege of 
beladen toestand, alsmede de direct daarmee samenhangende werkzaamheden, van: 

 een vrachtauto waarvan het kentekenbewijs een laadvermogen van meer dan 500 kilogram vermeldt, alsmede 
een losse trekker; 

 een bus; 

 een taxi, niet zijnde een ambulance. 
 
Uitsluiting van de toepasselijkheid van dit hoofdstuk 

Artikel 2.3:2 

 Dit hoofdstuk is niet van toepassing op vervoer met voertuigen als bedoeld in artikel 3, onder a bis tot en met i, van 
verordening (EG) nr. 561/2006«, en artikel 1, vierde lid, van deel b, afdeling 2, van bijlage 31 van de Handels- en 
Samenwerkingsovereenkomst. 

 Dit hoofdstuk is, behoudens artikel 2.7:4, niet van toepassing op arbeid, verricht door een jeugdige werknemer. 
 De artikelen 2.4:1, derde lid, 2.4:13, tweede tot en met vierde lid, 2.5:1, 2.5:3 en 2.5:6 zijn niet van toepassing op 

vervoer als bedoeld in artikel 13, eerste lid, onder a, b, c, d, g, h, j, k, l, m, n en p, van verordening (EG) nr. 561/2006«, 
en artikel 8, derde lid, onder a, b, c, d, g, h, i, j, k, l, en n, van deel b, afdeling 2, van bijlage 31 van de Handels- en 
Samenwerkingsovereenkomst. 

 De artikelen 2.4:1, derde lid, 2.5:1, 2.5:3 en 2.5:6 zijn niet van toepassing op vervoer als bedoeld in artikel 13, eerste 
lid, onderdeel o, van verordening (EG) nr. 561/2006 en artikel 8, derde lid, onderdeel f, van deel b, afdeling 2, van 
bijlage 31 van de Handels- en Samenwerkingsovereenkomst, voor zover het betreft voertuigen binnen hubfaciliteiten 
voor zover dit vervoer binnen een straal van 5 kilometer plaatsvindt. 

 De artikelen 2.4:1, derde lid, 2.4:13, tweede tot en met vierde lid, 2.5:1, 2.5:3 en 2.5:6 zijn niet van toepassing op 
vervoer als bedoeld in artikel 13, eerste lid, onder f, van verordening (EG) nr. 561/2006, mits het gebruikte voertuig 
en de bestuurder voldoen aan artikel 173b van het Reglement rijbewijzen. 

 
Artikel 2.3:3 

Dit artikel en artikel 2.3:2, vijfde lid, vervallen met ingang van 1 januari 2023. 
 

§ 2.4. Registratie 

Verwerking van gegevens 

Artikel 2.4:1 

 Met uitzondering van de gegevens en bescheiden, bedoeld in verordening (EU) nr. 165/2014, en deel c, afdeling 2, 
van bijlage 31 van de Handels- en Samenwerkingsovereenkomst bewaren de werkgever en de persoon, bedoeld 
in artikel 2:7, eerste lid, van de wet, de gegevens en bescheiden met betrekking tot de in artikel 4:3 van de 
wet neergelegde registratieverplichting ten minste 104 weken, gerekend vanaf de datum waarop de gegevens en 
bescheiden betrekking hebben. 

 De werkgever en de persoon, bedoeld in artikel 2:7, eerste lid, van de wet, handelen in overeenstemming met artikel 
33, eerste en tweede lid, van verordening (EU) nr. 165/2014, dan wel, voor zover van toepassing, artikel 15, eerste 
en tweede lid, van deel c, afdeling 2, van bijlage 31 van de Handels- en Samenwerkingsovereenkomst. 

 De bestuurder handelt in overeenstemming met artikel 6, vijfde lid, van verordening (EG) nr. 561/2006, dan wel, 
voor zover van toepassing, artikel 4, vijfde lid, van deel b, afdeling 2, van bijlage 31 van de Handels- en 
Samenwerkingsovereenkomst. 

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0007671&artikel=2:7&g=2021-10-29&z=2021-10-29
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0007671&artikel=4:3&g=2021-10-29&z=2021-10-29
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0007671&artikel=4:3&g=2021-10-29&z=2021-10-29
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0007671&artikel=2:7&g=2021-10-29&z=2021-10-29
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 De werkgever en de persoon, bedoeld in artikel 2:7, eerste lid, van de wet, handelen in overeenstemming met artikel 
10, vijfde lid, van verordening (EG) nr. 561/2006, dan wel, voor zover van toepassing, artikel 7, vijfde lid, van deel 
b, afdeling 2, van bijlage 31 van de Handels- en Samenwerkingsovereenkomst. 

 De werknemer bewaart de gegevens en bescheiden met betrekking tot de in artikel 4:3 van de wet neergelegde 
registratieverplichting die tijdens zijn werkzaamheden, bedoeld in artikel 2.3:1 zijn geregistreerd tot het tijdstip van 
deugdelijke overdracht aan de werkgever. 

 Bij regeling van Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat kunnen regels worden gesteld over de wijze van 
bewaren van de in het eerste en tweede lid bedoelde gegevens en bescheiden, en het overbrengen van de in het 
controleapparaat en op de bestuurderskaart geregistreerde gegevens naar de vestiging van de werkgever of de 
persoon, bedoeld in artikel 2:7, eerste lid, van de wet. 

 
Boordcomputer 

Artikel 2.4:2 

 Bij taxivervoer wordt door de werkgever, de bestuurder en de persoon, bedoeld in artikel 2:7, eerste lid, van de wet 
ten behoeve van een deugdelijke registratie van de arbeids- en rusttijden, een boordcomputer, als bedoeld in artikel 
79, eerste lid, van het Besluit personenvervoer 2000 gebruikt, overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens 
voornoemd besluit. 

 Bij regeling van Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat worden nadere regels gesteld over de 
registratieverplichtingen die op de vervoerder en de bestuurder rusten indien de boordcomputer buiten gebruik is en 
de gegevens die in dat geval aanwezig zijn in de taxi. 

 
Dienstrooster 

Artikel 2.4:3 

 Bij openbaar vervoer als bedoeld in artikel 1 van de Wet personenvervoer 2000 dat wordt verricht met een bus, 
alsmede bij geregeld vervoer als bedoeld in artikel 89, onderdelen e en f, van het Besluit personenvervoer 2000, stelt 
de werkgever een dienstrooster op als bedoeld in artikel 16 van verordening (EG) nr. 561/2006. 

 2Het eerste lid is niet van toepassing indien wordt gehandeld overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens de 
artikelen 2.4:1 en 2.4:13 en het verbod van artikel 2.4:4 wordt nageleefd. 

 Bij regeling van Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat kunnen nadere regels worden gesteld ten aanzien 
van de inhoud, de invulling, de bekendmaking en de bewaring van het dienstrooster. 

 
Controlemiddelen 

Artikel 2.4:4 

 Het is de werkgever, de werknemer en de persoon, bedoeld in artikel 2:7, eerste lid, van de wet, verboden: 

 in of op controlemiddelen onjuiste gegevens of onjuiste aantekeningen te stellen, te doen stellen, of toe te laten 
dat zij daarin of daarop gesteld worden; 

 in of op controlemiddelen wijziging aan te brengen, te doen aanbrengen of toe te laten dat wijziging wordt 
aangebracht in vroeger daarin of daarop gestelde gegevens of aantekeningen, deze onleesbaar te maken, te doen 
maken of toe te laten dat zij onleesbaar gemaakt worden; 

 controlemiddelen geheel of ten dele zoek te maken of te doen zoekmaken, ondeugdelijk te maken of te doen 
maken, te vernietigen of te doen vernietigen, verborgen te houden of te doen verborgen houden, dan wel toe te 
laten dat deze zoekgemaakt, ondeugdelijk gemaakt, vernietigd of verborgen gehouden worden; 

 gebruik te maken van een controlemiddel waarop of waarin onjuiste aantekeningen zijn gesteld, waarop of waarin 
in de aantekeningen wijzigingen zijn aangebracht dan wel waarop of waarin aantekeningen onleesbaar zijn 
gemaakt; 

 een niet op zijn naam gestelde bestuurderskaart, werkplaatskaart of bedrijfskaart te gebruiken, met uitzondering 
van een bedrijfskaart van een werkgever die wordt gebruikt door zijn werknemer; 

 in het voertuig een voorziening aanwezig te hebben die voor misbruik als bedoeld in de onderdelen a tot en met 
e kan worden aangewend. 

 Dit artikel is niet van toepassing op de boordcomputer, bedoeld in artikel 2.4:2, eerste lid. 
 

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0007671&artikel=2:7&g=2021-10-29&z=2021-10-29
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Aanwijzing autoriteiten 

Artikel 2.4:5 

 Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat is bevoegd inzake de artikelen 16, vierde lid, en 26 van verordening 
(EU) nr. 165/2014. 

 De Dienst Wegverkeer is bevoegd inzake de artikelen 12 en 24 van verordening (EU) nr. 165/2014. 
 
Aanvraag verlening, weigering, intrekking of schorsing tachograafkaart 

Artikel 2.4:6 

Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat besluit ten aanzien van de aanvraag, verlening, weigering, intrekking of 
schorsing van een tachograafkaart met inachtneming van: 

a. de artikelen 25, derde lid, en 26, zevende lid, van verordening (EU) nr. 165/2014; of 

b. artikel 9, vijfde lid, van deel c, afdeling 2, van bijlage 31 van de Handels- en Samenwerkingsovereenkomst. 
 

Geldigheidsduur tachograafkaart 

Artikel 2.4:7 

 Een bestuurderskaart en een bedrijfskaart hebben een geldigheidsduur van 5 jaar. 
 Een werkplaatskaart heeft een geldigheidsduur van 1 jaar. 

 
Gebruik bestuurderskaart 

Artikel 2.4:8 

De werkgever, de werknemer en de persoon, bedoeld in artikel 2:7, eerste lid, van de wet, die als bestuurder rijden op 
een vrachtauto of bus, die is voorzien van een controleapparaat, handelen overeenkomstig: 

a. de artikelen 27, onderscheidenlijk 29, vijfde lid, van verordening (EU) nr. 165/2014; of 

b. de artikelen 4, onderscheidenlijk 8, vijfde lid, van deel b, afdeling 4, van bijlage 31 van de Handels- en 
Samenwerkingsovereenkomst. 

 
Gebruik werkplaatskaart 

Artikel 2.4:9 

De houder van een werkplaatskaart handelt overeenkomstig de artikelen 22, tweede lid, derde lid, eerste volzin, vierde en 
vijfde lid, en 23 van verordening (EU) nr. 165/2014. 
 
Gebruik bedrijfskaart 

Artikel 2.4:10 

De werkgever en de persoon bedoeld in artikel 2:7, eerste lid, van de wet gebruikt een bedrijfskaart om de registratie van 
gegevens met betrekking tot de in artikel 4:3, eerste lid, van de wet neergelegde verplichting in het controleapparaat in te 
stellen en de in het controleapparaat geregistreerde gegevens te kunnen onttrekken. 
 
Vervanging tachograafkaart 

Artikel 2.4:11 

 Een bestuurderskaart, werkplaatskaart of bedrijfskaart verliest zijn geldigheid in ieder geval door intrekking of 
schorsing en door het verstrijken van de geldigheidsduur. 

 Een binnen de geldigheidsduur verloren, gestolen, defect geraakte of beschadigde bestuurderskaart, werkplaatskaart 
of bedrijfskaart wordt vervangen door een vervangende kaart voor de resterende termijn van geldigheid. 

 De houder meldt verlies of diefstal van zijn bestuurderskaart, werkplaatskaart of bedrijfskaart aan Onze Minister van 
Infrastructuur en Waterstaat. 

 
Uitvoeringsregels 

Artikel 2.4:12 

Bij regeling van Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat kunnen regels worden gesteld over: 

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0007671&artikel=2:7&g=2021-10-29&z=2021-10-29
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 de gronden voor goedkeuring, weigering, intrekking of schorsing van een model tachograafkaart; 

 het voor goedkeuring van een model tachograafkaart benodigde certificaat; 

 de geldigheid en de gronden van verlening, weigering, intrekking of schorsing van tachograafkaarten; 

 de aanvraag van tachograafkaarten en model tachograafkaarten, de beslistermijn op de aanvraag en de aan de 
behandeling van een aanvraag verbonden kosten alsmede over de afgifte van tachograafkaarten; 

 de wijze van melden en inleveren in geval van verloren, gestolen, defecte of beschadigde tachograafkaarten; 

 de wijze waarop een tachograafkaart of een controleapparaat wordt gebruikt; 

 de wijze van verwerking van de op een tachograafkaart of in een controleapparaat opgeslagen gegevens. 
 
Nadere uitvoeringsregels 

Artikel 2.4:13 

 Bij regeling van Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat kunnen nadere regels worden gesteld, welke voor de 
uitvoering van verordening (EU) nr. 165/2014 noodzakelijk zijn. 

 Voor zover verordening (EG) nr. 561/2006 van toepassing is, is het verboden te handelen in strijd met de artikelen 
1, eerste lid, tweede alinea, 3, eerste lid, 27, 29, tweede lid, 32, eerste tot en met vierde lid, 33, eerste en tweede lid, 
34, behoudens het derde lid, onder b, tweede alinea, 35, 36, eerste en tweede lid, 37, eerste lid, eerste volzin en tweede 
lid van verordening (EU) nr. 165/2014. 

 Voor zover verordening (EG) nr. 561/2006 van toepassing is, leeft de bestuurder het voorschrift van artikel 12, 
tweede volzin van verordening (EG) nr. 561/2006 na. 

 Voor zover het AETR-verdrag van toepassing is, is het verboden te handelen in strijd met het bepaalde bij of 
krachtens artikel 10 van het AETR-verdrag. 

 Voor zover van toepassing, is het verboden te handelen in strijd met de artikelen: 

a. 3, 6, behoudens het derde lid, onder b, tweede alinea, 7, 8, tweede lid, 9, 10, eerste en tweede lid, en 11, van deel 
b, afdeling 4, van bijlage 31 van de Handels- en Samenwerkingsovereenkomst; en 

b. 3, 14, eerste en tweede lid, 15, eerste en tweede lid, en 16, eerste en tweede lid, van deel c, afdeling 2, van bijlage 
31 van de Handels- en Samenwerkingsovereenkomst. 

 Voor zover van toepassing, leeft de bestuurder het voorschrift van artikel 8, tweede lid, derde volzin, van deel b, 
afdeling 2, van bijlage 31 van de Handels- en Samenwerkingsovereenkomst na. 

 
Aanwijzing autoriteiten 

[Vervallen per 02-03-2016] 
 
Artikel 2.4:14 

[Vervallen per 02-03-2016] 
 
Maatwerkregister 

[Vervallen per 02-03-2016] 
 
Artikel 2.4:15 

[Vervallen per 23-03-2010] 
 

§ 2.5. Arbeids- en rusttijden 

Rusttijd 

Artikel 2.5:1 

 In plaats van de artikelen 5:3, tweede en derde lid, en 5:5, tweede en derde lid, van de wet wordt dit artikel toegepast. 
 De bestuurder die vervoer anders dan taxivervoer verricht, en de bijrijder handelen in overeenstemming met: 

a. voor zover van toepassing, de artikelen 8 en 9 van verordening (EG) nr. 561/2006; 

b. voor zover van toepassing, in overeenstemming met artikel 8 van het AETR-verdrag; of 

c. voor zover van toepassing, artikel 6 van deel b, afdeling 2, van bijlage 31 van de Handels- en 
Samenwerkingsovereenkomst. 

 De werknemer die taxivervoer verricht, heeft: 

 in elke aaneengesloten periode van 24 uren een onafgebroken rusttijd van ten minste 10 uren; en 
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 in elke aaneengesloten periode van 7 maal 24 uren een onafgebroken rusttijd van ten minste 36 uren. 
 

 Van het derde lid kan, met inachtneming van het vijfde lid, slechts bij collectieve regeling worden afgeweken. Elk 
beding waarbij op andere wijze dan in de vorige volzin is bepaald, wordt afgeweken van het derde lid, is nietig. 

 De werkgever organiseert de werkzaamheden zodanig, dat de werknemer die taxivervoer verricht: 

 in elke aaneengesloten periode van 24 uren een onafgebroken rusttijd van ten minste 10 uren heeft, welke rusttijd 
tweemaal in elke aaneengesloten periode van 14 maal 24 uren mag worden ingekort tot ten minste 8 uren; en 

 in elke aaneengesloten periode van 14 maal 24 uren een rusttijd van 72 uren heeft, welke mag worden gesplitst 
in perioden van ten minste 24 uren. 

 
Arbeid op zondag 

Artikel 2.5:2 

Voor taxivervoer wordt voor de toepassing van artikel 5:6 van de wet de zondag aangemerkt als de periode gelegen tussen 
zondag 06.00 uur en 24.00 uur. 
 
Rijtijd 

Artikel 2.5:3 

De bestuurder die vervoer anders dan taxivervoer verricht, handelt in overeenstemming met: 

a. voor zover van toepassing, artikel 6, eerste tot en met derde lid, van verordening (EG) nr. 561/2006; 

b. voor zover van toepassing, artikel 6 van het AETR-verdrag; of 

c. voor zover van toepassing, artikel 4, eerste tot en met derde lid, van deel b, afdeling 2, van bijlage 31 van de 
Handels- en Samenwerkingsovereenkomst. 

 
Arbeid in nachtdienst 

Artikel 2.5:4 

 In plaats van artikel 5:8 van de wet wordt dit artikel toegepast. 
 De werkgever organiseert de arbeid zodanig, dat de werknemer die vervoer anders dan taxivervoer verricht: 

 ten hoogste 43 maal in elke periode van 16 achtereenvolgende weken arbeid in nachtdienst verricht, of 

 ten hoogste 20 uren in elke periode van 2 achtereenvolgende weken arbeid verricht tussen 00.00 en 06.00 uur. 
 De werknemer die taxivervoer verricht, verricht: 

 ten hoogste 52 maal in elke periode van 16 achtereenvolgende weken en 140 maal in elke periode van 52 
achtereenvolgende weken arbeid in nachtdienst; of 

 ten hoogste 38 uren in elke periode van 2 achtereenvolgende weken arbeid tussen 00.00 en 06.00 uur. 
 Van het derde lid kan slechts bij collectieve regeling en nadat de werknemer daarmee heeft ingestemd, worden 

afgeweken. Elk beding waarbij op andere wijze dan in de vorige volzin is bepaald, wordt afgeweken van het derde 
lid, is nietig. 

 
Arbeid in nachtdienst ten aanzien van vervoer waarop verordening (EG) nr. 561/2006 of de Handels- en 
Samenwerkingsovereenkomst van toepassing is 

Artikel 2.5:4a 

 In afwijking van de artikelen 2.2:2 en 2.3:1 is dit artikel uitsluitend van toepassing voor zover verordening (EG) 
nr. 561/2006 of de Handels- en Samenwerkingsovereenkomst van toepassing is. 

 In plaats van artikel 5:8 van de wet wordt dit artikel toegepast. 
 Ten aanzien van de werknemer die arbeid verricht die geheel of gedeeltelijk is gelegen in de periode tussen 01.00 en 

05.00 uur, geldt dat zijn totale arbeidstijd niet meer bedraagt dan 10 uur in de periode van 24 achtereenvolgende uren, 
te rekenen vanaf het begin van zijn arbeid. 

 Van het derde lid kan, met inachtneming van het vijfde lid, slechts bij collectieve regeling worden afgeweken. Elk 
beding waarbij op andere wijze dan in de vorige volzin is bepaald, wordt afgeweken van het derde lid, is nietig. 

 De werkgever organiseert de arbeid zodanig, dat de werknemer een dagelijkse arbeidstijd heeft die niet meer bedraagt 
dan 12 uur in elke periode van 24 achtereenvolgende uren, te rekenen vanaf het begin van zijn arbeid. 

 De persoon, bedoeld in artikel 2:7, eerste lid, van de wet, neemt een maximale dagelijkse arbeidstijd in acht 
overeenkomstig het vijfde lid. 

 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0009386/2021-10-23#Hoofdstuk2_Paragraaf2.2_Sub-paragraaf_2_Artikel2.2:2
https://wetten.overheid.nl/BWBR0009386/2021-10-23#Hoofdstuk2_Paragraaf2.3_Sub-paragraaf_1_Artikel2.3:1
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Afwijkingen arbeid in nachtdienst 

Artikel 2.5:5 

 Dit artikel is uitsluitend van toepassing op arbeid verricht in het kader van: 

a. vervoer van brood- en banketbakkerijproducten; 

b. vervoer van goederen van en naar distributiecentra, terminals of luchthavens; 

c. grensoverschrijdend vervoer van bloembollen, bloemen, planten en boomkwekerijproducten, groente en fruit; 

d. vervoer ten behoeve van het onderhoud en de aanleg van wegen en railverbindingen. 
 In afwijking van artikel 2.5:4, tweede lid, kan dit artikel worden toegepast indien de aard van het vervoer met zich 

brengt dat dit vervoer hoofdzakelijk gedurende de nacht plaatsvindt en dit door het op een andere wijze organiseren 
van het vervoer redelijkerwijs niet is te voorkomen. 

 De werkgever organiseert de arbeid zodanig, dat de werknemer: 

a. ten hoogste 52 maal in elke periode van 16 achtereenvolgende weken en 140 maal in elke periode van 52 
achtereenvolgende weken arbeid in nachtdienst verricht, of 

b. ten hoogste 38 uren in elke periode van 2 achtereenvolgende weken arbeid verricht tussen 00.00 en 06.00 uur. 
 
Pauze 

Artikel 2.5:6 

 De bestuurder op wie verordening (EG) nr. 561/2006, het AETR-verdrag, en de Handels- en 
Samenwerkingsovereenkomst niet van toepassing zijn, handelt overeenkomstig artikel 5:4, tweede en derde lid, van 
de wet. 

 De bestuurder op wie het eerste lid niet van toepassing is, handelt in overeenstemming met: 

a. voor zover van toepassing, artikel 7 van verordening (EG) nr. 561/2006; 

b. voor zover van toepassing, artikel 7 van het AETR-verdrag; of 

c. voor zover van toepassing, artikel 5 van deel b, afdeling 2, van bijlage 31 van de Handels- en 
Samenwerkingsovereenkomst. 

 Behoudens het eerste en tweede lid en artikel 2.5:3, organiseert de werkgever de arbeid zodanig, dat indien deze 
andere werkzaamheden dan rijden omvat dan wel mede omvat, de werknemer, voor zover hij vervoer verricht waarop 
verordening (EG) nr. 561/2006 of de Handels- en Samenwerkingswerkingsovereenkomst van toepassing is: 

 geen arbeidstijd langer dan zes uren achtereen zonder pauze heeft; 

 ingeval de arbeidstijd zes uren of langer, doch niet meer dan negen uren bedraagt, een pauze van ten minste 30 
minuten heeft, dan wel twee pauzes van elk ten minste 15 minuten; 

 ingeval de arbeidstijd meer dan negen uren bedraagt, een pauze van ten minste 45 minuten heeft, dan wel 
verschillende pauzes van elk ten minste 15 minuten. 

 De persoon, bedoeld in artikel 2:7, eerste lid, van de wet, neemt pauzes in acht overeenkomstig het derde lid. 
 
Maximale wekelijkse arbeidstijd ten aanzien van vervoer waarop verordening (EG) nr. 561/2006 of de Handels- 
en Samenwerkingovereenkomst niet van toepassing is 

Artikel 2.5:7 

 In afwijking van de artikelen 2.2:2 en 2.3:1 is dit artikel uitsluitend van toepassing op de werknemer die vervoer 
verricht waarop verordening (EEG) nr. 561/2006 niet van toepassing is. 

 In plaats van artikel 5:7, tweede tot en met vierde lid, van de wet wordt dit artikel toegepast. 
 De werknemer die vervoer anders dan taxivervoer verricht, verricht in elke periode van 16 achtereenvolgende weken 

ten hoogste gemiddeld 48 uren per week arbeid. 
 De werknemer die taxivervoer verricht, verricht ten hoogste: 

 60 uren arbeid per week; 

 12 uren arbeid per dienst; en 

 gemiddeld 48 uren arbeid per week in elke periode van 16 aaneengesloten weken. 
 Van het derde en vierde lid kan met inachtneming van het zesde lid slechts bij collectieve regeling worden afgeweken. 

Elk beding waarbij op andere wijze dan in de vorige volzin is bepaald, wordt afgeweken van het eerste lid, is nietig. 
 De werkgever organiseert de arbeid zodanig dat de werknemer in elke periode van 26 achtereenvolgende weken ten 

hoogste gemiddeld 48 uren per week arbeid verricht. 
 

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0007671&artikel=5:4&g=2021-10-29&z=2021-10-29
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0007671&artikel=5:4&g=2021-10-29&z=2021-10-29
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Maximale wekelijkse arbeidstijd ten aanzien van vervoer waarop verordening (EG) nr. 561/2006 van toepassing 
is 

Artikel 2.5:8 

 In afwijking van de artikelen 2.2:2 en 2.3:1 is dit artikel uitsluitend van toepassing voor zover verordening (EG) 
nr. 561/2006 of de Handels- en Samenwerkingsovereenkomst van toepassing is. 

 In plaats van artikel 5:7, tweede tot en met vierde lid, van de wet wordt dit artikel toegepast. 
 De werknemer verricht ten hoogste 60 uren per week arbeid, met dien verstande dat hij gedurende een periode van 

16 achtereenvolgende weken ten hoogste gemiddeld 48 uren per week arbeid verricht. 
 Van het derde lid kan met inachtneming van het vijfde lid slechts bij collectieve regeling worden afgeweken. Elk 

beding waarbij op andere wijze dan in de vorige volzin is bepaald, wordt afgeweken van het derde lid, is nietig. 
 De werkgever organiseert de arbeid zodanig, dat de werknemer gedurende een periode van een week ten hoogste 60 

uren arbeid verricht, met dien verstande dat hij gedurende een periode van 26 achtereenvolgende weken ten hoogste 
gemiddeld 48 uren per week arbeid verricht. 

 De persoon, bedoeld in artikel 2:7, eerste lid, van de wet, neemt een maximale wekelijkse arbeidstijd in acht 
overeenkomstig het vijfde lid. 

 
Beschikbaarheid 

Artikel 2.5:9 

 Voor de toepassing van de artikelen 2.5:4a, derde en vijfde lid, 2.5:6, derde lid, en 2.5:8, derde en vijfde lid, wordt 
niet als arbeidstijd aangemerkt: 

 ten aanzien van de bestuurder de perioden waarin deze een voertuig begeleidt dat wordt vervoerd; 

 wachttijden ten gevolge van rijverboden; 

 ten aanzien van de bijrijder of een tweede bestuurder: de perioden die deze gedurende de rit naast de bestuurder 
of in een slaapcabine doorbrengt; en 

 ten aanzien van de persoon, bedoeld in artikel 2:7, eerste lid, van de wet, de perioden waarin deze niet ter 
beschikking van de klant staat en algemeen administratief werk verricht dat niet direct verband houdt met het 
ten behoeve van de klant verrichte vervoer. 

 Voor zover de verwachte duur voor de bestuurder van tevoren bekend is, dan wel bij regeling van Onze Ministers is 
vastgelegd, wordt voor de toepassing van de artikelen 2.5:4a, derde en vijfde lid, 2.5:6, derde lid, en 2.5:8, derde en 
vijfde lid, voor de bestuurder tevens niet als arbeidstijd aangemerkt de periode waarin deze voor eventuele oproepen 
beschikbaar moet zijn om een rit aan te vatten of te hervatten dan wel andere werkzaamheden moet uitvoeren. 

 

§ 2.6. Vrijstellingen 

Artikel 2.6:1 

 Onze Ministers kunnen, indien daartoe gegronde redenen aanwezig zijn, vrijstelling verlenen van: 

 artikel 2.5:4, tweede lid; 

 de verplichting tot het installeren van een controlemiddel, voorzover dit niet in strijd is met verordening (EG) 
nr. 561/2006. 

 De vrijstelling, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, wordt niet verleend dan nadat de belanghebbende werkgevers 
of werkgeversorganisaties met volledige rechtsbevoegdheid en werknemersorganisaties met volledige 
rechtsbevoegdheid in de gelegenheid zijn gesteld hun zienswijze naar voren te brengen. 

 De werkgever en de persoon, bedoeld in artikel 2:7, eerste lid, van de wet, leven de aan de vrijstelling verbonden 
voorschriften na. 

§ 2.7. Overige bepalingen 

Jaagpremieverbod 

Artikel 2.7:1 

 Het is de werkgever verboden te handelen in strijd met artikel 10, eerste lid, van verordening (EG) nr. 561/2006, dan 
wel, voor zover van toepassing, artikel 7, eerste lid, van deel b, afdeling 2, van bijlage 31 van de Handels- en 
Samenwerkingsovereenkomst. 

 De werkgever handelt in overeenstemming met artikel 10, tweede en vijfde lid, van verordening (EG) nr. 561/2006, 
dan wel, voor zover van toepassing, artikel 7, tweede en vijfde lid, van deel b, afdeling 2, van bijlage 31 van de 
Handels- en Samenwerkingsovereenkomst. 

 De bestuurder handelt in overeenstemming met artikel 20 van verordening (EG) nr. 561/2006. 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0009386/2021-10-23#Hoofdstuk2_Paragraaf2.2_Sub-paragraaf_2_Artikel2.2:2
https://wetten.overheid.nl/BWBR0009386/2021-10-23#Hoofdstuk2_Paragraaf2.3_Sub-paragraaf_1_Artikel2.3:1
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Chauffeursvakbekwaamheid 

[Vervallen per 10-09-2009] 
 
Artikel 2.7:2 

[Vervallen per 10-09-2009] 
 
Aanwijzing autoriteiten 
 
Artikel 2.7:3 

Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat wordt aangewezen als de bevoegde autoriteit, bedoeld in de artikelen 19, 
tweede lid, en 22, tweede lid, van verordening (EG) nr. 561/2006. 
 
Bijrijder 
 
Artikel 2.7:4 

 De werkgever kan een jeugdige werknemer als bijrijder arbeid doen verrichten indien wordt voldaan aan de eisen, 
genoemd in artikel 5, tweede lid, van verordening (EG) nr. 561/2006. 

 Een jeugdige werknemer voldoet aan artikel 5, tweede lid, onderdeel b, van verordening (EG) nr. 561/2006 indien 
hij een opleiding volgt als bedoeld in artikel 156q, derde lid, van het Reglement rijbewijzen. 

 De werkgever ziet toe op het bezit van de in artikel 156q, derde lid, van het Reglement rijbewijzen bedoelde verklaring 
en het in dat lid bedoelde bewijs van inschrijving. 

 
Artikel 2.7:5. 

Overgangsregeling chauffeursvakbekwaamheid 
[Vervallen per 10-09-2009] 
 
Artikel 2.7:6. Wijzigingen chauffeursvakbekwaamheid met ingang van 10 september 2009 
[Wijzigt dit besluit.] 
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Hoofdstukken 3 tot en met 7 zijn niet in dit naslagwerk opgenomen vanwege irrelevantie voor het examen van 
de module Personeelsmanagement 
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Hoofdstuk 8. Overtredingen en daarmee samenhangende bepalingen 
 
Overtredingen wegvervoer 
 
Artikel 8:1 

 Het niet naleven van de artikelen 2.4:1, eerste tot en met vijfde lid, 2.4:2, eerste lid, 2.4:3, eerste lid, 2.4:4, 2.4:8 tot en 
met 2.4:10, 2.4:11, derde lid, 2.4:13, tweede tot en met zesde lid, 2.5:1, tweede en vijfde lid, 2.5:3, 2.5:4, tweede lid, 
2.5:4a, vijfde en zesde lid, 2.5:5, derde lid, 2.5:6, eerste tot en met vierde lid, 2.5:7, zesde lid, 2.5:8, vijfde en zesde lid, 
2.6:1, derde lid, 2.7:1 en 2.7:4, eerste en derde lid, alsmede het bepaalde krachtens de artikelen 2.4:1, zesde lid, 2.4:2, 
tweede lid, 2.4:3, derde lid, 2.4:12, onderdelen e, f en g, of 2.4:13, eerste lid, levert een overtreding op. 

 Behoudens de artikelen 2.4:4 en 2.4:13, tweede tot en met vierde lid, wordt, indien de bestuurder werknemer is, 
ingeval van het niet naleven van een tot de bestuurder gerichte bepaling de werkgever aangemerkt als degene die die 
bepaling niet heeft nageleefd. 

 Het tweede lid is niet van toepassing indien de werkgever aantoont dat door hem de nodige bevelen zijn gegeven, de 
nodige maatregelen zijn genomen, de nodige middelen zijn verschaft en het redelijkerwijs te vorderen toezicht is 
gehouden om de naleving van de bepaling te verzekeren. 

 Het niet naleven van artikel 79, vierde lid, alsmede het bepaalde krachtens de artikelen 80, vierde lid en 83, achtste 
lid, onderdeel b, van het Besluit personenvervoer 2000, levert een overtreding op. 

 
Overtredingen spoorvervoer 
 
Artikel 8:2 

Het niet naleven van de artikelen 3.2:1, 3.3:1, tweede, derde en zevende lid, 3.3:2, tweede, vierde en vijfde lid, 3.3:3, tweede 
lid, onder a en b, en vierde lid, en 3.3:4, eerste lid, levert een overtreding op. 
 
Overtredingen luchtvaart 
 
Artikel 8.3. Overtredingen luchtvaart 

Het niet naleven van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 4.4:1, 4.4:2, 4.5:2, 4.5:3, 4.5:4, 4.5:5, 4.5:6, 4.8:3, derde lid, 
4.8:4, vierde lid, 4.8:5, achtste lid, 4.8:6, derde lid, 4.8:7, 4.8:8, eerste en vijfde lid, 4.8:9, vierde lid, 4.8:10, vijfde lid, 4.9:1, 
tweede lid, 4.10:1, eerste lid, laatste volzin en tweede lid, alsmede van de EG-verordening, genoemd in artikel 4.1:5, bijlage 
III, onderdelen 1.1090 onder 1 en 2, 1.1100, 1.1105, 1.1110 onder 1.3 en 1.4.2, 1.1115, 1.1125 en 1.1135 levert een 
overtreding op. 
 
Artikel 8:3A. Overtredingen binnenvaart 

Het niet naleven van de artikelen 5.4:1, 5.4:2, 5.5:2 tot en met 5.5:5a, 5.5:5b, tweede lid, 5.5:6 en 5.5:7 is een overtreding. 
 
Overtredingen zeevaart, havensleepdienst en zeevisserij 
 
Artikel 8:4 

 Het niet naleven van de artikelen 6.4:1, eerste lid, 6.4:2, eerste, tweede en derde lid, 6.4:3, 6.5:2, 6.5:3, 6.5:4, 6.5:5, 
eerste lid, 6.5:6, 6.5:7, tweede lid, 6.6:3, eerste, vierde en vijfde lid, 6.6:4, 6.6:5, eerste tot en met derde lid, 6.6:6, eerste 
en derde lid, 6.7:1, 6.7:2, tweede lid, alsmede het bepaalde krachtens de artikelen 6.4:1, tweede lid, en 6.4:2, vierde lid, 
levert een overtreding op. 

 Het niet naleven van de artikelen 6A.1:4, 6A.2:2, 6A.2:3. 6A.2:4, 6A.2:5, 6A.2:6, 6A.2:7, tweede lid, 6A.3:1 en 6A.3:2, 
tweede lid, levert een overtreding op. 

 
Overtredingen loodsen 
 
Artikel 8:5 

Het niet-naleven van de artikelen 7.3:2, 7.3:3 en 7.3:4 levert een overtreding op. 
 
Vorderen van afgifte van een bestuurderskaart 
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Artikel 8:6 

De gevallen waarin een toezichthouder bevoegd is afgifte van een bestuurderskaart te vorderen zijn die genoemd in artikel 
26, zevende lid, van verordening (EU) nr. 165/2014. 
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Hoofdstuk 9. Overgangs- en slotbepalingen 
 
Inwerkingtreding 
 
Artikel 9:1 

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 april 1998. 
Citeertitel 
 
Artikel 9:2 

Dit besluit wordt aangehaald als: Arbeidstijdenbesluit vervoer. 
 
Lasten en bevelen, dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. 
 
Lech, 14 februari 1998 
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De bijlagen zijn niet in dit naslagwerk opgenomen vanwege de irrelevantie voor het examen van de module 
Personeelsmanagement 
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VERORDENING (EG) NR. 561/2006 
 
VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 
 
van 15 maart 2006 
 
(Geldend van 15 maart 2006 tot en met heden1.) 
 
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 
 
(Voor de EER relevante tekst) 
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, 

 
Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 71, 
 

Gezien het voorstel van de Commissie (2), 

 
Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité (3), 
 
Na raadpleging van het Comité van de Regio's, 
 

Handelend volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag, en gezien de gemeenschappelijke ontwerp-tekst die op 8 
december 2005 door het Bemiddelingscomité is goedgekeurd (4), 
 
Overwegende hetgeen volgt: 
 

 Verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad van 20 december 1985 tot harmonisatie van bepaalde voorschriften 
van sociale aard voor het wegvervoer (5) beoogde de concurrentievoorwaarden tussen verschil- lende wijzen van vervoer over 
land te harmoniseren, met name met betrekking tot de sector van het wegvervoer, en de arbeidsomstandigheden en de 
verkeersveiligheid te verbeteren. De geboekte vooruitgang op deze gebieden moet gewaarborgd blijven en uitgebreid worden. 

 
 In 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 werkzaam- heden in het wegvervoer uitoefenen (6), is bepaald dat de lidstaten maatregelen 
dienen te nemen om de maximale wekelijkse arbeidstijd van mobiele werknemers te beperken. 

 
 Gebleken is dat zich moeilijkheden hebben voorgedaan bij de uniforme interpretatie, toepassing, naleving en controle in alle 

lidstaten van enkele bepalingen van Verordening (EEG) nr. 3820/85 betreffende rijtijden, onderbrekingen en rusttijden 
voor bestuurders in het nationale en internationale wegvervoer binnen de Gemeenschap, dit wegens de algemene 
bewoordingen waarin zij zijn gesteld. 

 
 Een effectieve en uniforme naleving van deze bepalingen is wenselijk om de doelstellingen daarvan te bereiken en om de 

toepassing van deze voorschriften geen slechte reputatie te bezorgen. Er is derhalve een duidelijker en eenvoudiger samenstel 
van voorschriften noodzakelijk die gemakkelijker kunnen worden begrepen, geïnterpreteerd en toegepast door zowel de sector 
van het wegvervoer als de met de handhaving belaste instanties. 

 

 
1 Dit betreft de geconsolideerde versie. Deze is echter alleen ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet 
aansprakelijk voor de inhoud. Allen de besluiten die zij gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in 
EUR-Lex) zijn authentiek. 
2 PB C 51 E van 26.2.2002, blz. 234. 
3 PB C 221 van 17.9.2002, blz. 19. 
4 Advies van het Europees Parlement van 14 januari 2003 (PB C 38 E van 12.2.2004, blz. 152), gemeenschappelijk standpunt van de 
Raad van 9 december 2004 (PB C 63 E van 15.3.2005, blz. 11) en standpunt van het Europees Parlement van 13 april 
2005 (PB C 33 E van 9.2.2006, blz. 425). Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 2 februari 2006 en besluit van de Raad 
van 2 februari 2006. 
5 PB L 370 van 31.12.1985, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Richtlijn 2003/59/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 
226 van 10.9.2003, blz. 4). 
6 PB L 80 van 23.3.2002, blz. 35. 
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 De in deze verordening vervatte maatregelen inzake werkomstandigheden mogen geen afbreuk doen aan het recht van de 
sociale partners om, via CAO-overleg of anderszins, voor werknemers gunstiger bepalingen vast te stellen. 

 
 Het is wenselijk om duidelijk het toepassingsgebied van deze verordening te bepalen door de belangrijkste soorten van 

voertuigen die hieronder vallen, te specificeren. 
 

 Deze verordening is van toepassing op wegvervoer dat uitsluitend in de Gemeenschap plaatsvindt, dan wel tussen de 
Gemeenschap, Zwitserland en de landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. 

 
 De Europese Overeenkomst nopens de arbeidsvoorwaarden voor de bemanningen van motorrijtuigen in het internationale 

vervoer over de weg van 1 juli 1970 (AETR), als gewijzigd, dient van toepassing te blijven op het wegvervoer van goederen 
en personen door voer- tuigen die zijn ingeschreven in een lidstaat of een land dat overeenkomstsluitende partij is bij de AETR, 
en zulks voor de gehele rit wanneer die rit gaat tussen de Gemeenschap en een ander land dan Zwitserland en de landen 
die overeenkomstsluitende partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of door zo'n 
land. Het is essentieel de AETR zo snel mogelijk en liefst uiterlijk twee jaar na de inwerkingtreding van deze verordening 
te wijzigen om deze in overeenstemming te brengen met deze verordening. 

 
 In geval van wegvervoer met voertuigen die zijn ingeschreven in een derde land dat niet overeenkomst- sluitende partij is bij 

de AETR, dienen de bepalingen van de AETR te gelden voor dat deel van de rit dat wordt afgelegd binnen de Gemeenschap 
dan wel binnen landen die overeenkomstsluitende partij zijn bij de AETR. 

 
 Daar de inhoud van de AETR onder het toepassings- gebied van deze verordening valt, berust de bevoegdheid tot het 
onderhandelen over en de sluiting van de betrokken overeenkomst bij de Gemeenschap. 

 
 Indien een wijziging van de interne regeling van de Gemeenschap op het betreffende gebied een dienovereenkomstige 

wijziging van de AETR vereist, dienen de lidstaten gemeenschappelijk op te treden om zo spoedig mogelijk een dergelijke 
wijziging in de AETR te bewerkstelligen volgens de daarin voorgeschreven procedure. 

 
 De lijst met uitzonderingen dient te worden bijgewerkt teneinde rekening te houden met de ontwikkelingen in de sector van het 

wegvervoer gedurende de afgelopen negentien jaar. 
 

 Er zouden volledige definities van de essentiële termen moeten worden gegeven om de interpretatie makkelijker te maken en te 
verzekeren dat de verordening op uniforme wijze wordt toegepast. Daarnaast moet worden gestreefd naar een uniforme 
interpretatie en toepassing van deze verordening door de nationale controle- instanties. De in de tekst opgenomen 

definitie van „week” laat onverlet dat de bestuurder op elke dag van de week zijn werkweek kan beginnen. 

 
 Teneinde een doeltreffende handhaving te kunnen garanderen is het van essentieel belang dat, na een overgangsperiode, 

de bevoegde instanties bij wegcontroles kunnen nagaan of de rij- en rusttijden naar behoren zijn nageleefd op de dag 
van de controle en tijdens de voorafgaande 28 dagen. 

 
 De basisvoorschriften inzake de rijtijden moeten worden verduidelijkt en vereenvoudigd teneinde een effectieve en uniforme 
handhaving door middel van de digitale tachograaf mogelijk te maken, zoals bepaald in Verordening (EEG) nr. 3821/85 
van de Raad van 20 december 1985 betreffende het controleapparaat in het wegvervoer 7en in deze verordening. Bovendien 
zullen de met handhaving belaste instanties van de lidstaten er in het kader van een permanent comité naar streven overeen- 
stemming te bereiken over de uitvoering van deze verordening. 

 
 Het is mogelijk gebleken op grond van de regels van Verordening (EEG) nr. 3820/85 de dagelijkse rijtijd en 

onderbrekingen zo te plannen dat een bestuurder te lang zonder een volledige onderbreking achter het stuur kan zitten, hetgeen 
afbreuk doet aan de verkeersveiligheid en aan de arbeidsomstandigheden van bestuurders. Het is daarom passend er voor te 
zorgen dat opgesplitste onderbrekingen zo worden gespreid dat misbruik wordt vermeden. 

 
 Deze verordening strekt tot verbetering van de sociale omstandigheden van de werknemers op wie ze van toepassing is, 

alsmede tot verbetering van de verkeers- veiligheid in het algemeen. Dit gebeurt vooral aan de hand van bepalingen in verband 
met de maximum rijtijd per dag, per week en per periode van twee opeenvolgende weken, de bepaling die een bestuurder 
verplicht om ten minste één keer per periode van twee opeenvolgende weken minstens één normale wekelijkse rusttijd te 
nemen en de bepalingen die voorschrijven dat een dagelijkse rusttijd in geen geval minder dan negen aaneengesloten uren mag 

 
7 PB L 370 van 31.12.1985, blz. 8. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 432/2004 van de Commissie (PB L 71 van 10.3.2004, blz. 3). 
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duren. Omdat dit maatregelenpakket voldoende rust garandeert, en rekening houdend met de handhavingspraktijken van de 
voorbije jaren, is een regeling voor de compensatie van verkorte dagelijkse rusttijden niet langer nodig. 

 
 Bij vele wegvervoeractiviteiten binnen de Gemeenschap wordt voor een gedeelte van de rit gebruikgemaakt van veerboten en 

treinen. Er zouden derhalve voor dergelijke activiteiten duidelijke, passende bepalingen betreffende de dagelijkse rusttijden en 
onderbrekingen moeten worden vastgesteld. 

 

 Rekening houdend met de toename van het grens- overschrijdende goederen‑ en personenvervoer is het wenselijk, in het 

belang van de verkeersveiligheid en van een verbeterde handhaving, dat bij wegcontroles en controles ter plaatse bij de 
ondernemingen alle rijtijden, rusttijden en onderbrekingen in andere lidstaten of derde landen meegeteld worden en wordt 
vastgesteld of de toepasselijke voorschriften in hun geheel en correct in acht worden genomen. 

 
 De aansprakelijkheid van vervoersondernemingen moet in ieder geval betrekking hebben op vervoersondernemingen die 

natuurlijke of rechtspersonen zijn en mag niet uitsluiten dat wordt opgetreden tegen natuurlijke personen die de plegers of 
aanstichters van inbreuken op deze verordening of medeplichtigen hieraan zijn. 

 
 Het is noodzakelijk dat bestuurders die voor meerdere vervoersondernemingen werkzaam zijn, aan iedere werk- gever adequate 

informatie verschaffen, zodat deze zijn verantwoordelijkheden uit hoofde van deze verordening kan nakomen. 
 

 Teneinde de sociale vooruitgang te bevorderen en de verkeersveiligheid te verbeteren, moet elke lidstaat het recht behouden 
om bepaalde passende maatregelen te treffen. 

 
 De nationale uitzonderingen dienen de veranderingen in de sector van het wegvervoer te weerspiegelen en moeten beperkt blijven 

tot die elementen welke thans niet aan concurrentiedruk onderhevig zijn. 
 

 De lidstaten dienen regels vast te stellen voor voertuigen die bestemd zijn voor geregelde diensten personenvervoer over een 
traject van niet meer dan 50 km. Deze regels moeten een adequate bescherming bieden in de vorm van toegestane rijtijden en 
voorgeschreven onder- brekingen en rusttijden. 

 
 In het belang van een effectieve handhaving is het wenselijk dat alle geregelde diensten van nationaal en internationaal 

personenvervoer gecontroleerd worden door middel van het standaard registreermechanisme. 
 

 De lidstaten dienen de regels vast te stellen inzake de sancties op inbreuken op deze verordening, en ervoor te zorgen dat deze 
regels worden geïmplementeerd. Deze sancties dienen doeltreffend, evenredig en niet-discriminerend te zijn en een afschrikkende 
werking te hebben. De mogelijkheid om, indien ernstige inbreuken zijn geconstateerd, het voertuig stil te zetten, moet 
eveneens deel uitmaken van de gemeenschappelijke scala aan maatregelen die door de lidstaten kunnen worden toegepast. 
De bepalingen in deze verordening over sancties of procedures laten de nationale regels inzake bewijslast onverlet. 

 
 In het belang van een duidelijke en effectieve handhaving is het wenselijk dat er wordt gezorgd voor uniforme bepalingen inzake 

de aansprakelijkheid van vervoersondernemingen en bestuurders voor inbreuken op deze verordening. Deze aansprakelijkheid 
kan in de lidstaat strafrechtelijke, civielrechtelijke of administratieve sancties tot gevolg hebben. 

 
 Aangezien de doelstelling van deze verordening, namelijk duidelijke gemeenschappelijke regels inzake rijtijden, 
onderbrekingen en rusttijden vast te stellen, niet in voldoende mate door de lidstaten kan worden gerealiseerd, en 
derhalve, wegens de behoefte aan gecoördineerde maatregelen, beter door de Gemeenschap kan worden 
verwezenlijkt, kan de Gemeenschap, overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag neergelegde 
subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel, gaat deze verordening niet verder dan wat nodig is om deze doelstelling te verwezenlijken. 

 
 De voor de uitvoering van deze verordening vereiste maatregelen worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 1999/468/EG 
van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende 
uitvoeringsbevoegdheden.8 

 

 
8 PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23. 
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 Aangezien bepalingen inzake de minimumleeftijd van bestuurders bij Richtlijn 2003/59/EG (2) geregeld zijn en uiterlijk in 2009 
moeten zijn omgezet, hoeft deze verordening uitsluitend overgangsbepalingen inzake de minimumleeftijd van de 
bemanning te bevatten.9 

 
 Verordening (EEG) nr. 3821/85 dient te worden gewijzigd om de specifieke verplichtingen voor vervoers- ondernemingen 

en bestuurders te verduidelijken, de rechtszekerheid te bevorderen en de handhaving van rij‑ en rusttijden door controles 
langs de weg te vergemakkelijken. 

 
 Verordening (EEG) nr. 3821/85 dient te worden gewijzigd teneinde rechtszekerheid te garanderen wat betreft de nieuwe 

data voor de invoering van de digitale tachograaf en voor de beschikbaarheid van de bestuurderskaarten. 
 

 Met de invoering van het controleapparaat overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2135/98, dat de elektronische registratie van de 
activiteiten van de bestuurder op zijn bestuurderskaart over een periode van 28 dagen en van de activiteiten van het voertuig over 
een periode van 365 dagen mogelijk maakt, wordt in de toekomst een snellere en meer omvattende controle langs de weg 
mogelijk. 

 

 In Richtlijn 88/599/EEG (3) wordt bepaald dat bij controles langs de weg slechts de dagelijkse rijtijden, onderbrekingen 
en dagelijkse rusttijden moeten worden gecontroleerd. Met de invoering van de digitale controle- apparatuur worden de gegevens 
van de bestuurder en van het voertuig elektronisch opgeslagen en is een elektronische analyse van de gegevens ter plaatse 
mogelijk. Hierdoor zouden op termijn ook de normale dagelijkse en verkorte dagelijkse rusttijden, en de normale wekelijkse en 
verkorte wekelijkse rusttijden, alsmede de compensatierust eenvoudig moeten kunnen worden gecontroleerd.10 

 
 Gebleken is dat de naleving van deze verordening, en met name van de voorgeschreven maximale rijtijd gedurende een periode 

van twee weken, alleen kan worden gewaarborgd als er doelmatige en effectieve controles langs de weg worden uitgevoerd 
over die gehele periode. 

 
 De toepassing van de wetgeving inzake de digitale tachograaf moet in overeenstemming zijn met deze verordening, 

teneinde een optimale doelmatigheid te bereiken bij het toezicht op en de handhaving van bepaalde sociale voorschriften 
in het wegvervoer 

. 
 Ter wille van de duidelijkheid en doelmatigheid wordt Verordening (EEG) nr. 3820/85 ingetrokken en vervangen door deze 
verordening, 

 
HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD: 
 

 
9 Richtlijn 2003/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2003 betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van 

bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen, tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad en Richtlijn 
91/349/EEG van de Raad en tot intrekking van Richtlijn 76/914/EEG van de Raad (PB L 226 van 10.9.2003, blz. 4). Richtlijn gewijzigd bij Richtlijn 2004/66/EG 
van de Raad (PB L 168 van 1.5.2004, blz. 35). 
10 Richtlijn 88/599/EEG van de Raad van 23 november 1988 betreffende standaardprocedures voor de controle op de toepassing van Verordening (EEG) nr. 

3820/85 tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer en Verordening (EEG) nr. 3821/85 betreffende het controleapparaat in 
het wegvervoer (PB L 325 van 29.11.1988, blz. 55). 
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HOOFDSTUK I 

INLEIDENDE BEPALINGEN 

 

Artikel 1 

Deze verordening geeft voorschriften voor de rijtijden, de onderbrekingen en de rusttijden van bestuurders in het 
wegvervoer van goederen en personen, met als doel de voorwaarden voor concurrentie tussen verschillende wijzen van 
vervoer over land te harmoniseren, met name met betrekking tot de wegvervoersector, en ter verbetering van de 
werkomstandigheden en de verkeersveiligheid. De verordening heeft tevens tot doel betere controle en handhaving door 
de lidstaten en betere arbeidsomstandigheden in de wegvervoerssector te bevorderen. 
 

Artikel 2 

 Deze verordening is van toepassing op wegvervoer: 

 van goederen waarbij de toegestane maximummassa van de voertuigen, dat van de aanhangwagens of opleggers inbegrepen, 
meer dan 3,5 ton bedraagt; 

d. a bis) met ingang van 1 juli 2026, van goederen in het internationale vervoer of bij cabotage, waarbij de 
toegestane maximummassa van het voertuig, dat van aanhangwagens of opleggers inbegrepen, meer dan 2,5 
ton bedraagt, of 

e. van personen door voertuigen die zijn gebouwd of permanent zijn toegerust om meer dan negen personen, de 
bestuurder daaronder begrepen, te kunnen vervoeren en die daartoe zijn bestemd. 

  Deze verordening is, ongeacht het land waar het voertuig is ingeschreven, van toepassing op wegvervoer dat plaatsvindt:  

 uitsluitend binnen de Gemeenschap; of 

f. b) tussen de Gemeenschap, Zwitserland en de landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese 
Economische Ruimte. 

 De AETR is, in plaats van deze verordening, van toepassing op internationale vervoersactiviteiten over de weg die 
gedeeltelijk buiten de in lid 2 gedefinieerde gebieden plaatsvinden, met: 

 voertuigen die zijn ingeschreven in de Gemeenschap of in landen die overeenkomstsluitende partij zijn bij de 
AETR, voor de gehele rit. 

 voertuigen die zijn ingeschreven in een derde land dat geen overeenkomstsluitende partij is bij de AETR, alleen 
voor het gedeelte van de rit dat plaatsvindt op het grondgebied van de Gemeenschap of van landen die 
overeenkomstsluitende partij zijn bij de AETR. 

 
De bepalingen van de AETR dienen in overeenstemming gebracht te worden met de bepalingen van deze verordening, 
opdat de belangrijkste bepalingen van deze verordening, middels de AETR, van toepassing zouden zijn op zulke voertuigen 
voor enig deel van de rit dat wordt afgelegd binnen de Gemeenschap. 
 
Artikel 3 

Deze verordening is niet van toepassing op wegvervoer door: 

 voertuigen die gebruikt worden voor geregelde diensten van personenvervoer over een traject van niet meer dan 
50 km; 

a bis) voertuigen of een samenstel van voertuigen met een toegestane maximummassa van niet meer dan 7,5 ton die 
gebruikt worden voor: 

i) het vervoer van materiaal, uitrusting of machines die de bestuurder nodig heeft voor de uitoefening van zijn 
beroep, of 

ii) voor het leveren van goederen die op ambachtelijke wijze zijn vervaardigd, en die enkel binnen een straal 
van 100 km rond de vestigingsplaats van de onderneming worden geleverd en op voorwaarde dat het 
besturen van het voertuig niet de hoofdactiviteit van de bestuurder is en waarbij het vervoer niet voor 
rekening van derden gebeurt; 

g. voertuigen waarvan de toegestane maximumsnelheid niet meer dan 40 km per uur bedraagt; 

h. voertuigen van, of zonder bestuurder gehuurd door, de strijdkrachten, civiele bescherming, brandweer en 
korpsen voor de handhaving van de openbare orde voorzover het vervoer plaatsvindt in het kader van de taak 
waarmee deze organen zijn belast en onder hun controle valt; 

i. voertuigen, met inbegrip van voertuigen gebruikt bij niet-commerciële vervoersoperaties met betrekking tot 
humanitaire hulp, die gebruikt worden in noodsituaties of voor reddingsoperaties; 

j. speciaal voor medische doeleinden gebruikte voertuigen; 
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k. voertuigen die speciaal zijn uitgerust voor reparaties en wegslepen, binnen een straal van 100 km rond hun 
standplaats; 

l. voertuigen die op de weg worden beproefd met het oog op de technische ontwikkeling, reparatie of onderhoud, 
en nieuwe of vernieuwde voertuigen die nog niet in gebruik zijn genomen; 

m. voertuigen of een combinatie van voertuigen die worden gebruikt voor niet-commercieel goederenvervoer en 
waarvan de toegestane maximummassa niet meer dan 7,5 ton bedraagt; 

h bis) voertuigen met een toegestane maximummassa, dat van aanhangwagens of opleggers inbegrepen, van meer dan 2,5 
ton maar niet meer dan 3,5 ton, die worden gebruikt voor het vervoer van goederen, indien het vervoer niet 
wordt verzorgd voor rekening van derden, maar voor rekening van de onderneming of de bestuurder, en het 
besturen van het voertuig niet de hoofdactiviteit is van de persoon die het voertuig bestuur; 

n. commerciële voertuigen die krachtens de wetgeving van de lidstaat waar ermee wordt gereden een historisch 
statuut hebben, en die voor niet-commercieel vervoer van personen of goederen worden gebruikt. 

 
Artikel 4 

Voor de toepassing van deze verordening gelden de volgende definities: 

 „wegvervoer”: iedere verplaatsing die geheel of gedeeltelijk over voor openbaar gebruik toegankelijke wegen plaatsvindt, in 
lege of beladen toestand, door een voertuig, bestemd voor het vervoer van personen of goederen;  

o. „voertuig”: motorrijtuig, trekker, aanhangwagen of oplegger of een combinatie van deze voertuigen, zoals hierna 
omschreven: 

 „motorrijtuig”: ieder voertuig, gewoonlijk gebruikt voor het vervoer van personen of goederen, dat zich op 
eigen kracht over de weg beweegt, niet zijnde een voertuig dat zich permanent langs spoorstaven beweegt; 

 „trekker”: ieder voertuig, in het bijzonder gebouwd voor het trekken, duwen of in beweging brengen van 
aanhangwagens, opleggers, werktuigen of machines, dat zich op eigen kracht over de weg beweegt, niet 
zijnde een voertuig dat zich permanent langs spoorstaven beweegt; 

 „aanhangwagen”: ieder voertuig, bestemd om aan een motorrijtuig of aan een trekker te worden gekoppeld; 

 „oplegger”: een aanhangwagen welke geen vooras heeft en op zodanige wijze aan de trekker of het 
motorrijtuig wordt gekoppeld dat een belangrijk deel van zijn eigen gewicht en van het gewicht van zijn 
lading door de trekker of het motorrijtuig wordt gedragen; 

 „bestuurder”: iedere persoon die het voertuig bestuurt, zelfs gedurende een korte periode, of die zich in het 
voertuig bevindt is om het, als onderdeel van zijn verplichtingen, zonodig te kunnen besturen; 

p. „bestuurder”: iedere persoon die het voertuig bestuurt, zelfs gedurende een korte periode, of die zich in het 
voertuig bevindt is om het, als onderdeel van zijn verplichtingen, zonodig te kunnen besturen; 

q. „onderbreking”: elke periode waarin de bestuurder niet mag rijden en ook geen andere werkzaamheden mag 
verrichten en die uitsluitend dient om te rusten; 

r. „andere werkzaamheden”: alle activiteiten die worden gedefinieerd als arbeidstijd in artikel 3, onder a), van 
Richtlijn 2002/15/EG, behalve „rijden”, met inbegrip van alle werkzaamheden voor dezelfde of voor een andere 
werkgever in of buiten de vervoerssector; 

s. „rust”: iedere ononderbroken periode waarin een bestuurder vrijelijk over zijn tijd kan beschikken; 

t. „dagelijkse rusttijd”: de dagelijkse periode waarin een bestuurder vrijelijk over zijn tijd kan beschikken, en die 
een „normale dagelijkse rusttijd” en een „verkorte dagelijkse rusttijd” omvat; 

 „normale dagelijkse rusttijd”: een periode van rust van ten minste elf uur. De normale dagelijkse rusttijd kan 
ook worden opgesplitst in twee perioden, waarvan de eerste ten minste drie ononderbroken uren bedraagt 
en de tweede ten minste negen ononderbroken uren bedraagt; 

 „verkorte dagelijkse rusttijd”: een periode van rust van ten minste negen uur doch minder dan elf uur; 

u. „wekelijkse rusttijd”: een wekelijkse periode waarin een bestuurder vrijelijk over zijn tijd kan beschikken, en die 
een „normale wekelijkse rusttijd” en een „verkorte wekelijkse rusttijd” omvat: 

 „normale wekelijkse rusttijd”: een periode van rust van ten minste 45 uur; 

 „verkorte wekelijkse rusttijd”: een periode van rust van minder dan 45 uur die, onder de voorwaarden van 
artikel 8, lid 6, kan worden bekort tot minimaal 24 achtereenvolgende uren; 

v. „week”: de periode tussen 00.00 uur op maandag en 24.00 uur op zondag; 

w. „rijtijd”: de duur van de rijactiviteit zoals geregistreerd: 

  automatisch of semi-automatisch door het controleapparaat zoals bepaald in bijlage I en I B van 
Verordening (EEG) nr. 3821/85; of 

  op manuele wijze zoals vereist door artikel 16, lid 2 van Verordening (EEG) nr. 3821/85; 
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x. „dagelijkse rijtijd”: 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; 

y. „wekelijkse rijtijd”: de totale bij elkaar opgetelde rijtijd gedurende een week; 

z. „toegestane maximummassa”: de hoogst toegestane totaalmassa van een voertuig, het laadvermogen daaronder 
begrepen; 

aa. „geregelde diensten van personenvervoer”: nationale en internationale diensten als omschreven in artikel 2 van 
Verordening (EG) nr. 684/92 van de Raad van 16 maart 1992 houdende gemeenschappelijke regels voor het 
internationale vervoer van personen met touringcars en autobussen (1); 

bb. „meervoudige bemanning”: een situatie waarin er zich tijdens elke rijperiode tussen twee opeenvolgende 
dagelijkse rusttijden of tussen een dagelijkse rusttijd en een wekelijkse rusttijd ten minste twee bestuurders in het 
voertuig bevinden om het te besturen. Bij meervoudige bemanning is de aanwezigheid van een andere bestuurder 
of andere bestuurders gedurende het eerste uur facultatief, maar gedurende de resterende periode verplicht; 

cc. „vervoersonderneming”: een natuurlijke persoon, een rechtspersoon, een vereniging of een groep mensen 
zonder rechtspersoonlijkheid, met of zonder winstoogmerk, of een officiële instantie, met eigen 
rechtspersoonlijkheid of afhankelijk van een autoriteit met een rechtspersoonlijkheid, die zich bezighoudt met 
wegvervoer voor rekening van derden of voor eigen rekening; 

dd. „rijperiode”: de bij elkaar opgetelde rijtijd vanaf het ogenblik dat een bestuurder begint te rijden na een rusttijd 
of een onderbreking, totdat hij een rusttijd neemt of een onderbreking neemt. Een rijperiode kan al dan niet 
onderbroken worden; 

ee. „niet-commercieel vervoer”: elk ander vervoer over de weg dan vervoer voor rekening van derden of voor eigen 
rekening, waarvoor geen directe of indirecte vergoeding wordt ontvangen en dat geen directe of indirecte 
inkomsten genereert voor de bestuurder van het voertuig of voor anderen en geen verband houdt met een 
beroeps-of handelsactiviteit. 

 

 
1 PB L 74 van 20.3.1992, blz. 1 Verordening laatstelijk gewijzigd bij de Toetredingsakte van 2003. 
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HOOFDSTUK II 

BEMANNING, RIJTIJDEN, ONDERBREKINGEN EN RUSTTIJDEN 

 
Artikel 5 

 De minimumleeftijd van conducteurs wordt vastgesteld op 18 jaar. 
 De minimumleeftijd van bijrijders wordt vastgesteld op 18 jaar. Lidstaten mogen echter de minimumleeftijd voor bijrijders 

verlagen tot 16 jaar, op voorwaarde dat: 

 het wegvervoer plaatsvindt binnen een lidstaat en binnen een straal van 50 km rondom de standplaats van het voertuig, met 
inbegrip van het grondgebied van de gemeenten waarvan het centrum binnen deze straal ligt; 

ff. de verlaging geschiedt met het oog op de beroepsopleiding; en 

gg. dit plaatsvindt conform de nationale arbeidswetgeving van de betreffende lidstaat. 
 

Artikel 6 

 De dagelijkse rijtijd mag niet meer bedragen dan negen uur. 
De dagelijkse rijtijd mag echter worden verlengd tot ten hoogste tien uur, doch niet meer dan twee keer in een week. 

 De wekelijkse rijtijd mag niet meer bedragen dan 56 uur, waarbij de maximale wekelijkse arbeidstijd als gedefinieerd in 
Richtlijn 2002/15/EG niet mag worden overschreden. 

 De totale bij elkaar opgetelde rijtijd gedurende twee opeenvolgende weken mag niet meer bedragen dan 90 uur. 
 De dagelijkse en wekelijkse rijtijd omvat alle rijtijd binnen het grondgebied van de Gemeenschap of van een derde land. 
 De bestuurder registreert als „andere werkzaamheden” alle tijd besteed volgens de omschrijving in artikel 4, onder 

e), en alle tijd die hij heeft besteed aan het besturen van een voertuig voor commerciële activiteiten die buiten de 
werkingssfeer van deze verordening vallen, en registreert alle perioden van „beschikbaarheid” volgens de definitie 
van artikel 3, onder b), van Richtlijn 2002/15/EG overeenkomstig artikel 34, lid 5, onder b), punt iii), van 
Verordening (EU) nr. 165/2014 van het Europees Parlement en van de Raad (1). Deze registratie gebeurt manueel 
op een registratieblad of een afdruk of door gebruik van handmatige invoerfaciliteiten op het controleapparaat 

 
Artikel 7 

Na een rijperiode van vier en een half uur neemt de bestuurder een aaneengesloten onderbreking van ten minste 
vijfenveertig minuten, tenzij hij een rusttijd neemt. Deze onderbreking kan worden vervangen door een onderbreking 
van ten minste 15 minuten gevolgd door een onderbreking van ten minste 30 minuten die elk zodanig tijdens de periode 
worden ingelast, dat aan de bepalingen van de eerste alinea wordt voldaan. 
Een bestuurder die deel uitmaakt van een meervoudige bemanning kan een onderbreking van 45 minuten nemen in een 
voertuig dat door een andere bestuurder wordt bestuurd, mits de bestuurder die de onderbreking neemt, de bestuurder 
die het voertuig bestuurt, niet behulpzaam is. 
 
Artikel 8 

 Een bestuurder moet dagelijkse en wekelijkse rusttijden nemen. 
 Binnen elke periode van 24 uur na het einde van de voorafgaande dagelijkse of wekelijkse rusttijd moet een bestuurder 

een nieuwe dagelijkse rusttijd genomen hebben. Indien het gedeelte van de dagelijkse rusttijd dat binnen die periode 
van 24 uur valt ten minste negen doch niet meer dan elf uur bedraagt, wordt deze dagelijkse rusttijd als een verkorte 
dagelijkse rusttijd aangemerkt.  

 Een dagelijkse rusttijd mag worden verlengd tot een normale wekelijkse rusttijd of een verkorte wekelijkse rusttijd. 
 Een bestuurder mag tussen twee wekelijkse rusttijden ten hoogste drie keer een verkorte dagelijkse rusttijd hebben. 
 In afwijking van lid 2 geldt dat een bestuurder die deel uitmaakt van een meervoudige bemanning, een nieuwe 

dagelijkse rusttijd van ten minste 9 uur moet hebben genomen binnen 30 uur na het einde van een dagelijkse of 
wekelijkse rusttijd. 

 Per periode van twee opeenvolgende weken neemt een bestuurder ten minste: 
 twee normale wekelijkse rusttijden, of 
 één normale wekelijkse rusttijd en één verkorte wekelijkse rusttijd van ten minste 24 uur. 

 

 
1 Verordening (EU) nr. 165/2014 van het Europees Parlement en van de Raad van 4 februari 2014 betreffende tachografen in het wegvervoer, tot intrekking van 

Verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad betreffende het controleapparaat in het wegvervoer en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer (PB L 60 van 28.2.2014, blz. 1). 
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Een wekelijkse rusttijd mag niet later beginnen dan aan het einde van zes perioden van 24 uur te rekenen vanaf het einde 
van de vorige wekelijkse rusttijd. 
In afwijking van de eerste alinea mag een bestuurder die internationaal goederenvervoer verricht, buiten de lidstaat van 
vestiging twee opeenvolgende verkorte wekelijkse rusttijden nemen, op voorwaarde dat de bestuurder in een willekeurige 
periode van vier opeenvolgende weken ten minste vier wekelijkse rusttijden neemt, waarvan er ten minste twee normale 
wekelijkse rusttijden zijn. 
 
Voor de toepassing van dit lid wordt een bestuurder geacht internationaal vervoer te verrichten indien de bestuurder de 
twee opeenvolgende verkorte wekelijkse rusttijden begint buiten de lidstaat van de vestiging van de werkgever en buiten 
het land van de woonplaats van de bestuurder. 
 
6 bis. In afwijking van lid 6 van dit artikel mag een bestuurder die een eenmalige ongeregelde vervoersdienst bestaande 
uit het internationale vervoer van passagiers verricht, als omschreven in Verordening (EG) nr. 1073/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de 
internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten (2), de wekelijkse rusttijd voor maximaal 12 opeenvolgende 
perioden van 24 uur na een eerdere normale wekelijkse rusttijd uitstellen, mits 

 de dienst ten minste aaneensluitend 24 uur omvat in een andere lidstaat of een ander derde land waarop deze 
verordening van toepassing is, dan het land waar de vervoerdienst begon; 

 de bestuurder na gebruikmaking van de afwijking: 
i) hetzij twee normale wekelijkse rusttijden neemt, 
ii) hetzij één normale wekelijkse rusttijd en één verkorte wekelijkse rusttijd van ten minste 24 uur. De verkorting 

moet evenwel worden gecompenseerd door een equivalente ononderbroken periode van rust die voor het 
einde van de derde week na het einde van de afwijkende periode moet worden genomen; 

hh. na 1 januari 2014 het betreffende voertuig is uitgerust met controleapparatuur die voldoet aan de eisen die worden 
genoemd in bijlage I B bij Verordening (EEG) nr. 3821/85, en d) na 1 januari 2014 het betreffende voertuig, 
indien de rit wordt afgelegd tussen 22.00 en 6.00 uur, dubbel bemand is, of de in artikel 7 bedoelde rijperiode 
beperkt is tot drie uur. 

 
De Commissie volgt nauwlettend welk gebruik van deze afwijking wordt gemaakt om ervoor te zorgen dat de zeer strikte 
voorwaarden inzake verkeersveiligheid in acht worden genomen, in het bijzonder door te controleren dat de totale bij 
elkaar opgetelde rijtijd gedurende de periode die onder de afwijking valt, niet buitensporig is. Uiterlijk op 4 december 
2012 stelt de Commissie een verslag op waarin de gevolgen van de afwijking voor de verkeersveiligheid alsmede de sociale 
aspecten ervan worden geëvalueerd. Als de Commissie dit aangewezen acht, doet zij een voorstel tot desbetreffende 
wijziging van deze verordening. 
 
6 ter. Iedere reductie van wekelijkse rusttijden wordt gecompenseerd door een equivalente periode van rust die voor het 
einde van de derde week na de betrokken week en bloc moet worden genomen. 
 
Indien twee verkorte wekelijkse rusttijden overeenkomstig de derde alinea van lid 6 opeenvolgend worden genomen, 
wordt de volgende wekelijkse rusttijd voorafgegaan door een rusttijd ter compensatie van die twee verkorte wekelijkse 
rusttijden. 
 

 Rust die wordt genomen ter compensatie van een verkorte wekelijkse rusttijd moet aansluitend op een andere rusttijd 
van ten minste negen uur worden genomen. 

 De normale wekelijkse rusttijden en wekelijkse rusttijden van meer dan 45 uur ter compensatie van eerdere verkorte 
wekelijkse rusttijden, mogen niet in een voertuig worden genomen. Zij worden genomen in een passend 
gendervriendelijk verblijf met geschikte slaapfaciliteiten en sanitaire voorzieningen. 

 
Eventuele kosten voor het verblijf buiten het voertuig worden door de werkgever gedekt. 
 
8 bis. Vervoersondernemingen plannen het werk van de bestuurders zodanig dat zij binnen elke periode van vier 
opeenvolgende weken kunnen terugkeren naar de exploitatievestiging van de werkgever waar de bestuurder normaal 
gesproken gestationeerd is en waar zijn normale wekelijkse rusttijd begint in de lidstaat van vestiging van de werkgever, 
of naar zijn woonplaats, zodat hij ten minste één normale wekelijkse rusttijd of een wekelijkse rusttijd van meer dan 45 
uur ter compensatie van een verkorte wekelijkse rusttijd kan nemen. 
 

 
2 PB L 300 van 14.11.2009, blz 88. 
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Indien de bestuurder echter twee opeenvolgende verkorte wekelijkse rusttijden heeft genomen overeenkomstig lid 6, 
plant de vervoersonderneming het werk van de bestuurder zodanig dat de bestuurder vóór het begin van de normale 
wekelijkse rusttijd van meer dan 45 uur die ter compensatie wordt genomen, kan terugkeren. 
 
De onderneming licht toe hoe zij die verplichting vervult en houdt de documentatie bij op haar zetel om deze op verzoek 
ter beschikking te kunnen stellen van de controleautoriteiten. 
 

 Een wekelijkse rusttijd die in twee weken valt, mag in één van beide weken geteld worden, maar niet in beide. 
 Uiterlijk 21 augustus 2022 beoordeelt de Commissie of meer passende regels kunnen worden vastgesteld ten aanzien 
van bestuurders die ongeregeld personenvervoer verrichten, zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 4, van Verordening 
(EG) nr. 1073/2009, en brengt daarvan verslag uit aan het Parlement en aan de Raad. 

 
Artikel 8 bis 

 De Commissie zorgt ervoor dat informatie over veilige en beveiligde parkeerterreinen gemakkelijk toegankelijk is 
voor bestuurders die goederen- en personenvervoer over de weg verrichten. De Commissie publiceert een lijst van 
alle parkeerterreinen die zijn gecertificeerd, teneinde de bestuurders op adequate wijze het volgende te kunnen bieden: 
 detectie en voorkoming van binnendringing; 
 verlichting en zichtbaarheid; 
 aanspreekpunten en procedures bij noodgevallen; 
 gendervriendelijke sanitaire voorzieningen; 
 opties voor het aankopen van voedsel en drank; 
 aansluitpunten voor communicatie; 
 stroomvoorziening. 

 
De lijst van dergelijke parkeerterreinen wordt beschikbaar gesteld op één officiële website die geregeld wordt bijgewerkt. 

 De Commissie stelt overeenkomstig artikel 23 bis gedelegeerde handelingen vast om meer gedetailleerde normen op 
te stellen met betrekking tot het dienstverleningsniveau en de beveiliging met betrekking tot de in lid 1 vermelde 
terreinen en betreffende de procedures voor de certificering van parkeerterreinen. 

 Alle gecertificeerde parkeerterreinen kunnen aangeven dat zij volgens de normen en procedures van de Unie zijn 
gecertificeerd. 

 
Overeenkomstig artikel 39, lid 2, onder c), van Verordening (EU) nr. 1315/2013 van het Europees Parlement en de Raad 
(3) moedigen de lidstaten het aanleggen van parkeergelegenheid voor het commerciële wegverkeer aan. 

 Uiterlijk 31 december 2024 dient de Commissie bij het Europees Parlement en de Raad een verslag in over de 
beschikbaarheid van geschikte rustfaciliteiten voor bestuurders en van beveiligde parkeerfaciliteiten, evenals over de 
aanleg van veilige en beveiligde parkeerterreinen, die gecertificeerd zijn overeenkomstig de in lid 2 bedoelde 
gedelegeerde handelingen. In dat verslag kunnen maatregelen worden opgesomd om het aantal en de kwaliteit van 
veilige en beveiligde parkeerterreinen te verhogen. 

 
Artikel 9 

 In afwijking van artikel 8 mag, wanneer een bestuurder een voertuig begeleidt dat per veerboot of trein wordt 
vervoerd, en op voorwaarde dat hij een normale dagelijkse rusttijd of een verkorte wekelijkse rusttijd neemt, die 
rusttijd hooguit tweemaal worden onderbroken door andere activiteiten die samen niet langer dan één uur duren. 
Tijdens die normale dagelijkse rusttijd of verkorte wekelijkse rusttijd moet de bestuurder kunnen beschikken over 
een slaapcabine, bed of slaapbank. 

 
Wat de normale wekelijkse rusttijden betreft, geldt die afwijking alleen voor veerboot- of treinreizen indien: 

 de geplande reis ten minste 8 uur zal duren, en  

 de bestuurder toegang heeft tot een slaapcabine op de veerboot of de trein. 
 

 Tijd besteed om te reizen naar een plaats om controle te nemen over een voertuig dat onder het toepassingsgebied 
van deze verordening valt, of om terug te keren van deze plaats, wanneer het voertuig zich niet in de woonplaats van 
de bestuurder of in de exploitatievestiging van de werkgever waaraan de bestuurder normalerwijze verbonden is, 

 
3 Verordening (EU) nr. 1315/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 betreffende richtsnoeren van de Unie voor de ontwikkeling van 

het trans-Europees vervoersnetwerk en tot intrekking van Besluit nr. 661/2010/EU (PB L 348 van 20.12.2013, blz. 1). 
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bevindt, wordt niet geteld als rust of een onderbreking, tenzij de bestuurder reist met een veerboot of trein en een 
bed of slaapcabine ter beschikking heeft. 

 Tijd besteed door een bestuurder om met een voertuig dat buiten het toepassingsgebied van deze verordening valt, 
te rijden naar of van een voertuig dat onder het toepassingsgebied van deze verordening valt en zich niet in de 
woonplaats van de bestuurder of in de exploitatievestiging van de werkgever waaraan de bestuurder normalerwijze 
verbonden is, bevindt, wordt geteld als „andere werkzaamheden”. 

 
Artikel 9 bis 

Uiterlijk 31 december 2025 stelt de Commissie een verslag op met een beoordeling van het gebruik van autonome 
rijsystemen in de lidstaten. In dat verslag wordt bijzondere aandacht besteed aan de mogelijke gevolgen van deze systemen 
voor de rij- en rusttijden, en dient zij dit in bij het Europees Parlement en de Raad. Dat verslag gaat zo nodig vergezeld 
van een wetgevingsvoorstel ter wijziging van deze verordening. 
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HOOFDSTUK III 

AANSPRAKELIJHEID VAN DE VERVOERSONDERNEMING 

 
Artikel 10 

 Een vervoersonderneming mag bestuurders die zij in dienst heeft of die haar ter beschikking zijn gesteld, niet betalen, 
zelfs niet in de vorm van premies of loontoeslagen, naargelang de afgelegde afstand, de leveringssnelheid en/of de 
hoeveelheid vervoerde goederen indien dergelijke betalingen van die aard zijn de verkeersveiligheid in gevaar te 
brengen en/of inbreuken op deze verordening aan te moedigen. 

 De vervoersonderneming organiseert het werk van de bestuurders zoals bedoeld in lid 1 zodanig dat deze 
Verordening (EEG) nr. 3821/85 en hoofdstuk II van deze verordening kunnen naleven. De vervoersonderneming 
instrueert de bestuurder naar behoren, en zij controleert daartoe regelmatig of het bepaalde in Verordening (EEG) 
nr. 3821/85 en in hoofdstuk II van de onderhavige verordening wordt nageleefd. 

 De vervoersonderneming is aansprakelijk voor inbreuken van de bestuurders van de onderneming, ook wanneer die 
inbreuken zijn begaan op het grondgebied van een andere lidstaat of van een derde land. 

 
Onverminderd het recht van de lidstaten om de vervoersondernemingen volledig aansprakelijk te stellen, kunnen de 
lidstaten die aansprakelijkheid laten afhangen van de vraag of de onderneming een inbreuk tegen de leden 1 en 2 heeft 
begaan. De lidstaten mogen alle bewijsstukken in overweging nemen die kunnen staven dat de vervoersonderneming 
redelijkerwijs niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de begane inbreuk. 

 Ondernemingen, expediteurs, bevrachters, touroperators, hoofd- en onderaannemers en uitleenbedrijven voor 
bestuurders zorgen ervoor dat contractueel overeengekomen tijdschema's voor het vervoer aan deze verordening 
voldoen. 

 a) Een vervoersonderneming die gebruikmaakt van voertuigen die zijn uitgerust met een controleapparaat dat in 
overeenstemming is met bijlage I B van Verordening (EEG) nr. 3821/85 en die onder het toepassingsgebied en de 
bepalingen van deze verordening vallen: 
i) zorgt ervoor dat alle relevante gegevens zo vaak als is voorgeschreven door de lidstaat, van de voertuigunit 

en de bestuurderskaart worden overgebracht. Tevens brengt de vervoersonderneming de relevante gegevens 
frequenter over om ervoor te zorgen dat alle door of voor die onderneming verrichte activiteiten worden 
overgebracht; 

ii) zorgt ervoor dat alle gegevens die van de voertuigunit en de bestuurderskaart worden overgebracht 
gedurende ten minste twaalf maanden vanaf de registratie ervan worden bewaard en op verzoek van de met 
controle belaste ambtenaar in de vestigingen van de onderneming rechtstreeks of op afstand toegankelijk 
zijn; 

b) in dit lid heeft „overbrengen” de betekenis die daaraan wordt toegekend in Verordening (EEG) nr. 3821/85, bijlage 
I B, hoofdstuk I, onder s); 
c) de uiterste termijn waarbinnen de relevante gegevens ingevolge alinea a), onder i), moeten worden overgebracht, 
kan door de Commissie worden vastgesteld volgens de raadplegingsprocedure van artikel 24, lid 2. 
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HOOFDSTUK IV 

UITZONDERINGEN 

 

Artikel 11 

Elke lidstaat kan voor wegvervoer dat geheel op zijn grondgebied plaatsvindt langere minimumonderbrekingen en -
rusttijden of kortere maximumrijtijd opleggen dan die welke zijn vastgelegd in de artikelen 6 tot en met 9. In dergelijk 
geval houdt de lidstaat rekening met de toepasselijke collectieve of andere overeenkomsten tussen de sociale partners. 
Deze verordening blijft evenwel van toepassing op bestuurders die deelnemen aan internationale vervoersactiviteiten. 
 
Artikel 12 

Mits de verkeersveiligheid niet in gevaar komt en teneinde een geschikte stopplaats te kunnen bereiken, mag de bestuurder 
afwijken van de artikelen 6 tot en met 9, voorzover zulks nodig is om de veiligheid van personen, van het voertuig of van 
zijn lading te waarborgen. De bestuurder moet uiterlijk bij aankomst op een geschikte stopplaats aard en reden van een 
dergelijke afwijking met de hand aantekenen op het registratieblad of op een afdruk van zijn controleapparaat of in het 
dienstrooster. 
 
Mits de verkeersveiligheid niet in gevaar komt, mag de bestuurder in uitzonderlijke omstandigheden ook afwijken van 
artikel 6, leden 1 en 2, en artikel 8, lid 2, door de dagelijkse en wekelijkse rijtijd met maximaal één uur te overschrijden 
om de exploitatievestiging van de werkgever of zijn woonplaats te kunnen bereiken voor het nemen van een wekelijkse 
rusttijd. 
 
De bestuurder mag, onder dezelfde omstandigheden, de dagelijkse en wekelijkse rijtijd met maximaal twee uur 
overschrijden, op voorwaarde dat onmiddellijk vóór het extra rijden een aaneengesloten onderbreking van 30 minuten is 
genomen, om de exploitatievestiging van de werkgever of de woonplaats van de bestuurder te bereiken met het oog op 
het nemen van een normale wekelijkse rusttijd. 
De bestuurder moet uiterlijk bij aankomst op de bestemming of op de geschikte stopplaats de reden van een dergelijke 
afwijking met de hand aantekenen op het registratieblad of op een afdruk van zijn controleapparaat of in het dienstrooster. 
Iedere verlenging van de rijtijd wordt gecompenseerd door een equivalente periode van rust, die voor het einde van de 
derde week na de betrokken week en bloc in combinatie met een rusttijd moet worden genomen. 
 
Artikel 13 

 Mits geen afbreuk wordt gedaan aan de doelstellingen van artikel 1, mag elke lidstaat voor zijn eigen grondgebied of, 
met instemming van de betrokken staat, voor het grondgebied van een andere lidstaat uitzonderingen toestaan op de 
artikelen 5 tot en met 9, en deze uitzonderingen laten afhangen van bijzondere voorwaarden, voor vervoer dat wordt 
verricht met: 

 voertuigen van, of zonder bestuurder gehuurd door, de overheid voor wegvervoer dat de particuliere 
vervoersondernemingen niet beconcurreert; 

 voertuigen voor goederenvervoer van, of zonder bestuurder gehuurd door landbouw-, tuinbouw-, bosbouw-, 
veeteelt of visserijbedrijven die in het kader van hun eigen bedrijvigheid worden gebruikt voor ritten binnen een 
straal van 100 km rond de vestigingsplaats van het bedrijf; 

 land- en bosbouwtrekkers die worden gebruikt voor land- of bosbouwwerkzaamheden, binnen een straal van 
100 km rond de vestigingsplaats van het bedrijf dat deze voertuigen bezit, huurt of least; 

 voertuigen of combinaties van voertuigen met een toegestane maximummasse van ten hoogste 7,5 ton, die 
worden gebruikt door leveranciers van de universele dienst als gedefinieerd in artikel 2, lid 13, van Richtlijn 
97/67/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 1997 betreffende gemeenschappelijke 
regels voor de ontwikkeling van de interne markt voor postdiensten in de Gemeenschap en de verbetering van 
de kwaliteit van de dienst (1) voor het bezorgen van goederen in het kader van de universele dienst. 

 
Deze voertuigen mogen alleen binnen een straal van 100 km rond de vestigingsplaats van het bedrijf worden gebruikt en 
op voorwaarde dat dit vervoer niet de hoofdactiviteit van de bestuurder is; 
 

ii. voertuigen die uitsluitend worden gebruikt op eilanden of regio’s die geïsoleerd zijn van de rest van het nationale 
grondgebied met een oppervlakte van maximaal 2 300 km2 en die niet met de rest van het nationale grondgebied 

 
1 PB L 15 van 21.1.1998, blz. 14. 
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zijn verbonden door een brug, een wad of een tunnel, geschikt voor het verkeer van motorvoertuigen, en die 
niet grenzen aan een andere lidstaat; 

jj. voor goederenvervoer gebruikte voertuigen, binnen een straal van 100 km rond de vestigingsplaats van het 
bedrijf, die worden aangedreven met aardgas of LPG of elektriciteit, met een toegestane maximummassa, met 
inbegrip van de massa van de aanhangwagens of opleggers, van niet meer dan 7,5 ton; 

kk. voertuigen die worden gebruikt voor autorijlessen en -examens met het oog op het verkrijgen van een rijbewijs 
of een getuigschrift van vakbekwaamheid, op voorwaarde dat deze voertuigen niet worden gebruikt voor het 
commerciële vervoer van goederen of personen; 

ll. voertuigen die worden gebruikt in verband met de rioleringsdienst, diensten ter bescherming tegen 
overstromingen, diensten met betrekking tot de water-, gas- of elektriciteitsvoorziening, onderhoud van en 
toezicht op wegen, de deur-aan-deurophaaldienst voor huishoudelijk afval en de verwijdering ervan, diensten 
van telegrafie en telefonie, radio- en televisie-uitzendingen, evenals voor de opsporing van zend- of 
ontvangstapparatuur voor radio en televisie; 

mm. voertuigen met 10 tot 17 zitplaatsen die uitsluitend worden gebruikt voor niet-commercieel 
personenvervoer; 

nn. speciaal voor het vervoer van circus- of kermismateriaal uitgeruste voertuigen; 

oo. speciaal uitgeruste voertuigen voor mobiele projecten, die in stilstand voornamelijk als educatieve inrichting 
bedoeld zijn; 

pp. voertuigen voor het ophalen van melk op boerderijen en/of voor het terugbrengen van melkbussen of 
zuivelproducten voor de veevoeding naar boerderijen; 

qq. speciaal voor geld- en/of waardetransporten uitgeruste voertuigen; 

rr. voertuigen gebruikt voor het vervoer van niet voor menselijke consumptie bestemde geslachte dieren of 
slachtafvallen; 

ss. voertuigen die uitsluitend gebruikt worden op wegen binnen hubfaciliteiten, zoals havens, intermodale 
overslagcentra en spoorwegterminals; 

tt. voertuigen die voor het vervoer van levende dieren van de boerderijen naar de plaatselijke markten en omgekeerd 
of van de markten naar de plaatselijke slachthuizen gebruikt worden binnen een straal van ten hoogste 100 km; 

uu. voertuigen of samenstellen van voertuigen die bouwmachines vervoeren voor een bouwbedrijf binnen een straal 
van 100 km rond de vestigingsplaats van de onderneming, op voorwaarde dat het besturen van de voertuigen 
niet de hoofdactiviteit van de bestuurder is; 

vv. voertuigen die worden gebruikt voor de levering van stortklaar beton. 
2. De lidstaten stellen de Commissie in kennis van de uitzonderingen die zij uit hoofde van lid 1 hebben toegestaan en 
de Commissie brengt deze ter kennis van de andere lidstaten. 3. Op voorwaarde dat geen afbreuk wordt gedaan aan de 
doelstellingen van artikel 1 en de bestuurders voldoende worden beschermd, kan een lidstaat na goedkeuring door de 
Commissie voor voertuigen die worden gebruikt in van tevoren afgebakende gebieden met een bevolkingsdichtheid van 
minder dan vijf inwoners per vierkante kilometer op zijn grondgebied in de volgende gevallen beperkte uitzonderingen 
op deze verordening toestaan: — voor nationale geregelde diensten van personenvervoer waarvan de dienstregelingen 
door de autoriteiten zijn bevestigd, uitzonderingen wat betreft de onderbrekingen, en — voor binnenlandse 
goederenvervoersactiviteiten over de weg voor eigen rekening of voor rekening van derden die geen gevolgen hebben 
voor de interne markt en die nodig zijn om bepaalde sectoren van de industrie op het grondgebied in stand te houden en 
waarvoor de uitzonderingsbepalingen van deze verordening een straal van maximaal 100 km voorschrijven. Het 
wegvervoer waarop deze uitzonderingen van toepassing zijn, kan, uitsluitend om de rit te beginnen of te beëindigen, een 
rit omvatten naar een gebied met een bevolkingsdichtheid van vijf of meer inwoners per vierkante kilometer. De aard en 
omvang van dergelijke maatregelen dienen proportioneel te zijn. 

 Mits geen afbreuk wordt gedaan aan de doelstellingen van artikel 1, mag elke lidstaat voor zijn eigen grondgebied of, met 
instemming van de betrokken staat, voor het grondgebied van een andere lidstaat uitzonderingen toestaan op de artikelen 5 tot 
en met 9, en deze uitzonderingen laten afhangen van bijzondere voorwaarden, voor vervoer dat wordt verricht met: 

 voertuigen van, of zonder bestuurder gehuurd door, de overheid voor wegvervoer dat de particuliere vervoers- 
ondernemingen niet beconcurreert; 

 voertuigen voor goederenvervoer van, of zonder bestuur- der gehuurd door landbouw‑, tuinbouw‑, bosbouw‑, veeteelt of 

visserijbedrijven die in het kader van hun eigen bedrijvigheid worden gebruikt voor ritten binnen een straal van 100 km 

rond de vestigingsplaats van het bedrijf;land‑ en bosbouwtrekkers die worden gebruikt voor land‑ of 

bosbouwwerkzaamheden, binnen een straal van 100 km rond de vestigingsplaats van het bedrijf dat deze voertuigen bezit, 
huurt of least; 
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 voertuigen of combinaties van voertuigen met een toegestane maximummassa van ten hoogste 7,5 ton, die worden 
gebruikt: 

- door leveranciers van de universele dienst als gedefinieerd in artikel 2, onder 13, van Richtlijn 97/67/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 15 december 1997 betreffende gemeenschappelijke regels voor de ontwikkeling van de 
interne markt voor postdiensten in de Gemeenschap en de verbetering van de kwaliteit van de dienst (2) voor het bezorgen 
van goederen in het kader van de universele dienst; of 

- voor het dragen van materiaal, apparatuur of machines die de bestuurder beroepshalve gebruikt. 
Deze voertuigen mogen alleen binnen een straal van 50 km rond de vestigingsplaats van het bedrijf worden gebruikt en op 
voorwaarde dat dit vervoer niet de hoofdactiviteit van de bestuurder is; 

ww. voertuigen die uitsluitend rijden op eilanden waarvan de oppervlakte niet meer dan 2 300 km2 bedraagt en die niet met 
de rest van het nationale grondgebied zijn verbonden door een brug, een wad of een tunnel, geschikt voor het 
verkeer van motorvoertuigen; 

xx. voor goederenvervoer gebruikte voertuigen, binnen een straal van 50 km rond de vestigingsplaats van het bedrijf, die worden 
aangedreven met aardgas of LPG of elektriciteit, met een toegestane maximummassa, met inbegrip van de massa van 
de aanhangwagens of opleggers, van niet meer dan 7,5 ton; 

yy. voertuigen die worden gebruikt voor autorijlessen en -examens met het oog op het verkrijgen van een rijbewijs of een 
getuigschrift van vakbekwaamheid, op voorwaarde dat deze voertuigen niet worden gebruikt voor het commerciële 
vervoer van goederen of personen; 

zz. voertuigen die worden gebruikt in verband met de rioleringsdienst, diensten ter bescherming tegen over- stromingen, 
diensten met betrekking tot de water-, gas of electriciteitsvoorziening, onderhoud van en toezicht op wegen, de ophaaldienst 
voor huishoudelijk afval en de verwijdering ervan, diensten van telegrafie en telefonie, radio- en televisie-uitzendingen, 
evenals voor de opsporing van zend- of ontvangstapparatuur voor radio en televisie; 

aaa. voertuigen met 10 tot 17 zitplaatsen die uitsluitend worden gebruikt voor niet-commercieel personenvervoer; 

bbb. speciaal voor het vervoer van circus- of kermismateriaal uitgeruste voertuigen; 

ccc. speciaal uitgeruste voertuigen voor mobiele projecten, die in stilstand voornamelijk als educatieve inrichting bedoeld zijn; 

ddd. voertuigen voor het ophalen van melk op boerderijen en het terugbrengen van melkbussen of zuivelproducten voor 
de veevoeding naar boerderijen; 

eee. speciaal voor geld- en/of waardetransporten uitgeruste voertuigen; 

fff. voertuigen gebruikt voor het vervoer van niet voor menselijke consumptie bestemde geslachte dieren of 
slachtafvallen; 

ggg. voertuigen die uitsluitend gebruikt worden op wegen binnen hubfaciliteiten, zoals havens, intermodale over- slagcentra 
en spoorwegterminals; 

hhh. voertuigen die voor het vervoer van levende dieren van de boerderijen naar de plaatselijke markten en omgekeerd 
of van de markten naar de plaatselijke slachthuizen gebruikt worden binnen een straal van ten hoogste 50 km. 

 De lidstaten stellen de Commissie in kennis van de uitzonderingen die zij uit hoofde van lid 1 hebben toegestaan en de 
Commissie brengt deze ter kennis van de andere lidstaten. 

 Op voorwaarde dat geen afbreuk wordt gedaan aan de doelstellingen van artikel 1 en de bestuurders voldoende worden 
beschermd, kan een lidstaat na goedkeuring door de Commissie voor voertuigen die worden gebruikt in van tevoren 
afgebakende gebieden met een bevolkingsdichtheid van minder dan vijf inwoners per vierkante kilometer op zijn grondgebied in 
de volgende gevallen beperkte uitzonderingen op deze verordening toestaan: 
- voor nationale geregelde diensten van personenvervoer waarvan de dienstregelingen door de autoriteiten zijn bevestigd, 

uitzonderingen wat betreft de onderbrekingen, en 
- voor binnenlandse goederenvervoersactiviteiten over de weg voor eigen rekening of voor rekening van derden die geen 

gevolgen hebben voor de interne markt en die nodig zijn om bepaalde sectoren van de industrie op het grondgebied 
in stand te houden en waarvoor de uitzonderingsbepalingen van deze verordening een straal van maximaal 100 km 
voorschrijven. 

Het wegvervoer waarop deze uitzonderingen van toepassing zijn, kan, uitsluitend om de rit te beginnen of te beëindigen, een rit 
omvatten naar een gebied met een bevolkingsdichtheid van vijf of meer inwoners per vierkante kilometer. De aard en omvang van 
dergelijke maatregelen dienen proportioneel te zijn. 
 

Artikel 14 

 Mits geen afbreuk wordt gedaan aan de doelstellingen van artikel 1, kunnen lidstaten, na machtiging door de Commissie, 
uitzonderingen toestaan op de toepassing van de artikelen 6 tot en met 9 van deze verordening op onder uitzonderlijke 
omstandigheden verrichte vervoersactiviteiten. 

 
2 PB L 15 van 21.1.1998, blz. 14. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1882/2003 (PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1). 
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 In dringende gevallen kunnen de lidstaten voor een periode van ten hoogste 30 dagen een tijdelijke uitzondering toestaan, 
die onmiddellijk ter kennis van de Commissie wordt gebracht. 

 De Commissie brengt elke krachtens dit artikel verleende uitzondering ter kennis van de andere lidstaten. 
 

Artikel 15 

De lidstaten zorgen ervoor dat bestuurders van de in artikel 3, onder a), omschreven voertuigen onder de toepassing vallen van 
nationale regels die een adequate bescherming bieden in de vorm van toegestane rijtijden en voorgeschreven onderbrekingen en 
rusttijden. 
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HOOFDSTUK V 

CONTROLEPROCEDURES EN SANCTIES 
 

Artikel 16 

 Indien er in het voertuig geen controleapparaat is geïnstalleerd overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 3821/85, zijn 
de bepalingen in de leden 2 en 3 van dit artikel van toepassing op: 

 geregelde diensten van nationaal personenvervoer; en 

iii. geregelde diensten van internationaal personenvervoer, indien het begin- en het eindpunt van de lijn zich 
bevinden binnen een afstand van 50 km hemelsbreed van een grens tussen twee lidstaten, en indien het traject 
niet langer is dan 100 km. 

 De vervoersonderneming stelt een dienstregeling en een dienstrooster op, die voor iedere bestuurder de naam, de 
standplaats alsmede het vooraf vastgestelde rooster moeten bevatten van de verschillende rijperioden, de andere 
werkzaamheden, de onderbrekingen en de beschikbaarheid. Iedere bestuurder die een in lid 1 bedoelde dienst 
onderhoudt, moet een uittreksel uit het dienstrooster en een afschrift van de dienstregeling bij zich hebben. 

 Het dienstrooster moet:  
 alle in lid 2 genoemde gegevens bevatten voor een periode die minimaal de vorige 28 dagen beslaat; deze gegevens 

moeten met regelmatige tussenpozen, die niet langer mogen zijn dan één maand, worden bijgewerkt; 
 worden ondertekend door het hoofd van de vervoersonderneming of diens gevolmachtigde; en 
 na afloop van de betrokken periode gedurende één jaar worden bewaard door de vervoersonderneming. De 

vervoersonderneming verstrekt de betrokken bestuurders op verzoek een uittreksel uit het rooster; en 
 op verzoek van een met controle belaste ambtenaar worden getoond en overhandigd. 

 
Artikel 17 

 Lidstaten moeten aan de hand van het standaardschema zoals beschreven in Beschikking 93/173/EEG (1) aan de 
Commissie de nodige inlichtingen verstrekken zodat zij in staat wordt gesteld om de twee jaar een verslag op te stellen 
over de toepassing van deze verordening en van Verordening (EEG) nr. 3821/85 en over de ontwikkelingen op de 
betrokken gebieden. 

 De Commissie moet deze inlichtingen uiterlijk op 30 september van het jaar na afloop van de betrokken tweejarige 
periode ontvangen. 

 In dit verslag wordt aangegeven in welke mate van de uitzonderingsbepalingen in artikel 13 gebruik is gemaakt. 
 De Commissie legt dit verslag binnen dertien maanden na afloop van de betrokken tweejarige periode voor aan het 

Europees Parlement en de Raad. 
 
Artikel 18 

De lidstaten stellen de nodige maatregelen voor de uitvoering van deze verordening vast. 

 
Artikel 19 

 De lidstaten stellen regelgeving vast inzake sancties voor inbreuken op deze verordening en op Verordening (EU) 
nr. 165/2014 en nemen alle maatregelen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering ervan. Die sancties dienen 
doeltreffend en in verhouding met de ernst van de inbreuken te zijn, zoals vermeld in bijlage III bij Richtlijn 
2006/22/EG van het Europees Parlement en de Raad (2), evenals een afschrikkende werking te hebben en niet-
discriminerend te zijn. Geen enkele inbreuk op deze verordening en op Verordening (EU) nr. 165/2014 mag aan 
meer dan één sanctie of procedure onderworpen worden. De lidstaten stellen de Commissie in kennis van deze regels 
en maatregelen, samen met de op nationaal niveau gekozen methode en criteria voor de beoordeling van de 
evenredigheid. De lidstaten delen eventuele latere wijzigingen die van invloed zijn op de bepalingen onmiddellijk 
mee. De Commissie stelt de lidstaten in kennis van deze regels en maatregelen en van eventuele wijzigingen daarvan. 
De Commissie zorgt ervoor dat deze informatie in alle officiële talen van de Unie wordt bekendgemaakt op een 
speciale openbare website met gedetailleerde informatie over dergelijke sancties die van toepassing zijn in de lidstaten 
van de Unie. 

 
1 PB L 72 van 25.3.1993, blz. 33. 
2 Richtlijn 2006/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 inzake minimumvoorwaarden voor de uitvoering van de Verordeningen (EG) 

nr. 561/2006 en (EU) nr. 165/2014 en van Richtlijn 2002/15/EG 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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 De lidstaten zorgen ervoor dat de bevoegde autoriteiten een sanctie kunnen opleggen aan een onderneming en/of 
bestuurder voor een inbreuk op deze verordening die zij op hun grondgebied vaststellen en waarvoor nog geen 
sanctie is opgelegd, ook wanneer die inbreuk is begaan op het grondgebied van een andere lidstaat of van een derde 
land. 

Wanneer een inbreuk wordt vastgesteld: 
 die niet is begaan op het grondgebied van de betrokken lidstaat, en 
 die is begaan door een onderneming die in een andere lidstaat of een derde land is gevestigd, of door een bestuurder 

wiens plaats van tewerkstelling zich aldaar bevindt, 
kan een lidstaat, bij wijze van uitzondering, tot 1 januari 2009, in plaats van een sanctie op te leggen, de feiten aangaande 
de inbreuk ter kennis brengen van de bevoegde instantie van de lidstaat of het derde land waar de onderneming gevestigd 
is of waar zich de plaats van tewerkstelling van de bestuurder bevindt. 

 Wanneer een lidstaat voor een bepaalde inbreuk een procedure instelt of een sanctie oplegt, verstrekt hij de bestuurder 
een schriftelijk bewijs daarvan. 

 De lidstaten zien erop toe dat er een systeem van evenredige sancties, waaronder eventueel financiële sancties, van 
kracht is voor inbreuken op deze verordening of Verordening (EEG) nr. 3821/85 door ondernemingen, of door de 
daarbij betrokken afzenders expediteurs, bevrachters, touroperators, hoofd- en onderaannemers en uitzendbureaus 
voor chauffeurs. 

 
Artikel 20 

 De bestuurder moet alle bewijzen die een lidstaat met betrekking tot sancties of het instellen van een procedure heeft 
verstrekt, bewaren totdat dezelfde inbreuk op deze verordening niet langer tot een tweede procedure of sanctie uit 
hoofde van de verordening kan leiden. 

 De bestuurder legt de in lid 1 bedoelde bewijzen op verzoek over. 
 Een bestuurder die in dienst is bij of ter beschikking gesteld wordt van meer dan één vervoersonderneming, moet 

elke onderneming de informatie verschaffen die deze nodig heeft om te voldoen aan hoofdstuk II. 
Artikel 21 

In die gevallen dat een lidstaat oordeelt dat er zich een inbreuk op deze verordening stelt die de verkeersveiligheid op 
manifeste wijze in gevaar brengt, machtigt zij de bevoegde autoriteiten het betrokken voertuig stil te leggen tot het 
ogenblik waarop een einde is gemaakt aan de oorzaak van de inbreuk. Een lidstaat kan de bestuurder verplichten een 
dagelijkse rusttijd te nemen. Een lidstaat kan tevens in voorkomend geval de vergunning van een onderneming intrekken, 
schorsen of beperken als die onderneming in de betrokken lidstaat is gevestigd, of het rijbewijs van een bestuurder 
intrekken, schorsen of beperken. De Commissie, handelend volgens artikel 24, lid 2, ontwikkelt richtsnoeren ter 
bevordering van een geharmoniseerde toepassing van dit artikel. 

 
Artikel 22 

 De lidstaten werken nauw met elkaar samen en verlenen elkaar onverwijld wederzijdse bijstand om de consequente 
uitvoering en de doeltreffende handhaving van deze verordening te bevorderen, overeenkomstig de vereisten van 
artikel 8 van Richtlijn 2006/22/EG.  

 De bevoegde autoriteiten van de lidstaten doen elkaar geregeld alle beschikbare informatie toekomen over: 

 inbreuken op de bepalingen in hoofdstuk II door niet-ingezetenen en de sancties die zij voor deze inbreuken op 
hen hebben toegepast; 

 sancties die een lidstaat voor in andere lidstaten gemaakte inbreuken op zijn ingezetenen heeft toegepast; 

 andere specifieke punten, onder meer de risicoclassificatie van de onderneming, die gevolgen kunnen hebben 
voor de naleving van deze verordening. 

 De lidstaten doen geregeld relevante informatie over de nationale interpretatie en toepassing van deze verordening 
toekomen aan de Commissie, die deze informatie in elektronische vorm ter beschikking zal stellen van de andere 
lidstaten. 

3 bis. Voor de uitwisseling van informatie in het kader van deze verordening gebruiken de lidstaten het orgaan voor 
intracommunautaire contacten dat is aangewezen overeenkomstig artikel 7 van Richtlijn 2006/22/EG. 
3 ter. Wederzijdse administratieve samenwerking en bijstand zijn kosteloos. 

 De Commissie faciliteert de dialoog tussen de lidstaten onderling inzake de nationale interpretatie en toepassing van 
deze verordening door middel van het comité bedoeld in artikel 24, lid 1. 

 
Artikel 23 

De Gemeenschap opent onderhandelingen met derde landen wanneer dit nodig is voor de toepassing van deze verordening. 
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Artikel 23 bis 

 De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend onder de in dit 
artikel neergelegde voorwaarden. 

 De in artikel 8 bis bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie 
toegekend voor een periode van vijf jaar vanaf 20 augustus 2020. 

De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de 
bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij 
het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging 
verzet. 

 Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 8 bis bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot 
intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid 
van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet. 

 Vóór de vaststelling van een gedelegeerde handeling raadpleegt de Commissie de door elke lidstaat aangewezen deskundigen 
overeenkomstig de beginselen die zijn neergelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven (3). 

 Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees 
Parlement en de Raad. 

 Een overeenkomstig artikel 8 bis vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch 
de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de 
Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de 
Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees 
Parlement of de Raad met twee maanden verlengd. 

 
Artikel 24 

 De Commissie wordt bijgestaan door een comité ingesteld bij artikel 18, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 3821/85. 
 Indien naar dit lid wordt verwezen, is artikel 4 van Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en 

de Raad (4) van toepassing. 
 Het comité stelt zijn reglement van orde vast. 

 

Artikel 25 

 Op verzoek van een lidstaat of op eigen initiatief: 

 onderzoekt de Commissie gevallen waar zich verschillen voordoen in de toepassing en handhaving van de 
verordening, met name wat betreft rijtijden, onderbrekingen en rusttijden; 

 licht de Commissie de verordening toe, teneinde een uniforme aanpak te bevorderen. 
 In de gevallen bedoeld in lid 1, onder b), stelt de Commissie uitvoeringshandelingen inzake de gemeenschappelijke 

aanpak vast. 
Die uitvoeringshandelingen worden vastgesteld volgens de in artikel 24, lid 2 bis, bedoelde onderzoeksprocedure. 
 

 
3 PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1. 
4 Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van 

toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13). 
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HOOFDSTUK VI 

SLOTBEPALINGEN 
 

Artikel 26 

Verordening (EEG) nr. 3821/85 wordt als volgt gewijzigd: 

 Artikel 2 wordt vervangen door: 
„Artikel 2 

Voor de toepassing van deze verordening zijn de in artikel 4 van 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 en tot wijziging van de 
Verordeningen (EEG) nr. 3821/85 en (EG) nr. 2135/98 van de Raad (*) gegeven definities van toepassing.  
 

(*) PB L 102 van 11.4.2006, blz. 1.” 

 

 In artikel 3 worden de leden 1, 2 en 3 vervangen door: 
„1. Het controleapparaat moet geïnstalleerd zijn en gebruikt worden in voertuigen die in een lidstaat zijn ingeschreven en 
die bestemd zijn voor het wegvervoer van personen of van goederen, met uitzondering van de in artikel 3 van Verordening 
(EG) nr. 561/2006 bedoelde voertuigen. Voertuigen bedoeld in artikel 16, lid 1 van Verordening (EG) nr. 561/2006 en 
voertuigen die vrijgesteld waren van de toepassing van Verordening (EEG) nr. 3820/85, maar niet langer vrijgesteld zijn 
krachtens Verordening (EG) nr. 561/2006, dienen uiterlijk op 31 december 2007 aan dit voorschrift te voldoen. 
2. De lidstaten mogen de in artikel 13, leden 1 en 3, van Verordening (EG) nr. 561/2006 bedoelde voertuigen vrijstellen 
van toepassing van deze verordening. 
3. De lidstaten kunnen, na goedkeuring door de Commissie, voertuigen die gebruikt worden voor de in artikel 14 van 
Verordening (EG) nr. 561/2006 bedoelde vervoersactiviteiten, vrijstellen van de toepassing van deze verordening.”. 
 

 In artikel 14 wordt lid 2 vervangen door: 
„2. De onderneming moet de registratiebladen en afdrukken, indien er afdrukken zijn gemaakt om aan artikel 15, lid 1, te voldoen, ten 
minste één jaar na het gebruik in chronologische volgorde en leesbare vorm bewaren; de onderneming verstrekt de betrokken 
bestuurders op hun verzoek een kopie. De onderneming verstrekt de betrokken bestuurders op hun verzoek ook een kopie van de 
overgebrachte gegevens van de bestuurderskaart en papieren afdrukken daarvan. De registratiebladen, afdrukken en overgebrachte 
gegevens moeten op verzoek van de met de controle belaste ambtenaren worden overgelegd of overhandigd. 
 

 In artikel 15 worden de volgende wijzigingen aangebracht 
 aan lid 1 wordt de volgende alinea toegevoegd: 

„Wanneer een bestuurderskaart is beschadigd, gebrekkig werkt of niet in het bezit van de bestuurder is, maakt 
de bestuurder: 
a) aan het begin van zijn rit een afdruk van de gegevens van het door hem bestuurde voertuig, waarop hij 
vermeldt: 

i) gegevens waardoor hij kan worden geïdentificeerd (naam, nummer van zijn bestuurderskaart of rijbewijs), 
voorzien van zijn handtekening; 
ii) de in lid 3, tweede streepje, onder b), c) en d), aangegeven tijdgroepen; 

c) aan het eind van zijn rit een afdruk van de gegevens over de perioden die zijn geregistreerd door het 
controleapparaat en vermeldt hij alle perioden die aan andere werkzaamheden, beschikbaarheid en rust zijn 
besteed na de afdruk aan het begin van de rit, indien deze niet door de tachograaf zijn geregistreerd, en vermeldt 
de bestuurder in dat document gegevens die zijn identificatie mogelijk maken (naam, nummer van zijn 
bestuurderskaart of rijbewijs), voorzien van zijn handtekening.”; 

 in lid 2 wordt de tweede alinea vervangen door: 
„Wanneer de bestuurder niet bij het voertuig is en daardoor het apparaat waarmee het voertuig is uitgerust, niet kan 
bedienen, moeten de in lid 3, tweede streepje, onder b), c) en d), aangegeven tijdgroepen: 
a) wanneer het voertuig is uitgerust met een aan bijlage I beantwoordend controleapparaat, met de hand, door 
automatische registratie of anderszins, leesbaar op het registratieblad worden opgetekend zonder dat dit wordt bevuild; 
of 
b) wanneer het voertuig is uitgerust met een aan bijlage I B beantwoordend controleapparaat, op de bestuurderskaart 
worden geregistreerd met behulp van de voorziening voor handmatige invoer waarmee het controleapparaat is uitgerust. 
Indien het voertuig dat met een aan bijlage I B beantwoordend controleapparaat is uitgerust, door meer dan één 
bestuurder wordt bemand, zorgt elke bestuurder ervoor dat zijn bestuurderskaart in de juiste lezer in de tachograaf is 
ingebracht.”; 
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 lid 3, onder b) en c), wordt vervangen door: 
„b) onder „andere werkzaamheden” wordt verstaan elke andere activiteit, als gedefinieerd in artikel 3, onder a), van 
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 (*), behalve rijden, alsmede alle 
werkzaamheden voor dezelfde of een andere werkgever in of buiten de vervoerssector; andere werkzaamheden moeten 
onder het teken worden geregistreerd; 
c) „beschikbaarheid” als gedefinieerd in artikel 3, onder b), van Richtlijn 2002/15/EG moet onder dit teken 

worden geregistreerd. 
 
(*) PB L 80 van 23.3.2002, blz. 35.”; 
 

 lid 4 wordt geschrapt; 

 lid 7 wordt vervangen door: 
„7 a) Wanneer de bestuurder rijdt met een voertuig dat is uitgerust met een aan bijlage I beantwoordend controleapparaat, moet hij op 
verzoek van de met de controle belaste ambtenaren het volgende kunnen tonen: 

i) de registratiebladen van de lopende week en die welke de bestuurder de voorafgaande vijftien dagen heeft gebruikt,  
ii) de bestuurderskaart, indien hij houder is van een dergelijke kaart, en 
iii) alle handmatig opgetekende gegevens en afdrukken van de lopende week zelf en van de voorafgaande 15 dagen, zoals 

vereist uit hoofde van deze verordening en Verordening (EG) nr. 561/2006. 
 
Echter na 1 januari 2008 bestrijken de onder i) en iii) bedoelde perioden de dag zelf en de voorafgaande 28 dagen. 

jjj. b) Wanneer de bestuurder rijdt met een voertuig dat is uitgerust met een aan bijlage I B beantwoordend 
controleapparaat, moet hij op verzoek van de met controle belaste ambtenaren het volgende kunnen tonen: 

i) de bestuurderskaart waarvan hij houder is, 
ii) alle handmatig geregistreerde gegevens en afdrukken van de week zelf en van de voorafgaande 15 dagen, zoals vereist uit hoofde 
van deze verordening en Verordening (EG) nr. 561/2006, en 
iii) de registratiebladen voor dezelfde periode als die welke onder ii) is bedoeld en waarin hij heeft gereden met een voertuig dat is 
uitgerust met een aan bijlage I beantwoordend controleapparaat. 
 
Echter na 1 januari 2008 bestrijken de onder ii) bedoelde perioden evenwel de dag zelf en de voorafgaande 28 dagen. 
 
c) Een met de controle belaste ambtenaar met inspectiebevoegdheid kan de naleving van Verordening (EG) nr. 561/2006 controleren 
door onderzoek van de registratiebladen, de getoonde of afgedrukte gegevens die door het controleapparaat of de bestuurderskaart 
zijn geregistreerd of, bij ontbreken daarvan, door analyse van elk ander bewijsdocument aan de hand waarvan de nietnaleving van een 
bepaling zoals deze neergelegd in artikel 16, leden 2 en 3, kan worden gerechtvaardigd.”. 
 

 
Artikel 27 

Verordening (EG) nr. 2135/98 wordt als volgt gewijzigd: 

 
1) Artikel 2, lid 1, onder a), wordt vervangen door: 

„1. a) Vanaf de twintigste dag volgend op de publicatie van 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 en tot wijziging van 
Verordeningen (EEG) nr. 3821/85 en (EG) nr. 2135/98 van de Raad (*) moeten voertuigen die voor het eerst in het verkeer 
worden gebracht uitgerust zijn met een controleapparaat dat voldoet aan de voorschriften van bijlage I B bij Verordening (EEG) 
nr. 3821/85. 
 

(*) PB L 102 van 11.4.2006, blz. 1” 

 

Artikel 2, lid 2, wordt vervangen door: 

„2. De lidstaten nemen de nodige maatregelen om de bestuurderskaarten uiterlijk op de twintigste dag volgend op de publicatie van 

Verordening (EG) nr. 561/2006 te kunnen afgeven.”. 

 
Artikel 28 

Verordening (EEG) nr. 3820/85 wordt ingetrokken en vervangen door deze verordening. 
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Niettemin blijft artikel 5, leden 1, 2 en 4 van Verordening (EEG) nr. 3820/85 van toepassing tot de in artikel 15, lid 1, van 
Richtlijn 2003/59/EG vermelde data. 

 
Artikel 29 

Deze verordening treedt in werking op 11 april 2007, met uitzondering van artikel 10, lid 5, artikel 26, leden 3 en 4, en artikel 
27, die in werking treden op 1 mei 2006. 

 
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat. 
 
Gedaan te Straatsburg, 15 maart 2006. 
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RICHTLIJN 2002/15/EG 
 

RICHTLĲN 2002/15/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD  

 
(Geldend van 11 maart  2002 tot en met heden.1) 
 
betreffende de organisatie van de arbeidstĳd van personen die mobiele werkzaamheden in het wegvervoer 
uitoefenen  
 
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,  
 
Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen- schap, met name artikel 71 en artikel 137, lid 2,  
 
Gezien het  voorstel van  de  Commissie (2),  
 
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (3), Na raadpleging van het Comité van de Regio's,  
 
Overeenkomstig de procedure van artikel 251 van het Verdrag (4) en gezien de gemeenschappelĳke tekst die op 16 januari 
2002 door het bemiddelingscomité is goedgekeurd,  
 
Overwegende hetgeen volgt:  

(1) Bĳ Verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad van 20 december 1985 tot harmonisatie van bepaalde voor- 
schriften van sociale aard voor het wegvervoer (5) zĳn gemeenschappelĳke regels inzake rĳ- en rusttĳden voor 
chauffeurs vastgesteld. Deze verordening heeft geen betrekking op de andere aspecten van de arbeidstĳd in het 
wegvervoer. 

(2) Richtlĳn 93/104/EG van de Raad van 23 november 1993 betreffende een aantal aspecten van de organisatie van 
de arbeidstĳd (6), biedt de mogelĳkheid een aantal meer specifieke voorschriften inzake de arbeidstĳd aan te 
nemen. Gezien haar sectoriële karakter heeft de onderhavige richtlĳn voorrang op Richtlĳn 93/104/EG, 
overeenkomstig artikel 14 van laatstgenoemde richtlĳn. 

(3) Ondanks de intensieve onderhandelingen tussen de sociale partners kon geen afspraak over mobiele werknemers 
in het wegvervoer worden bereikt. 

(4) Bĳgevolg moeten voor het wegvervoer een aantal meer specifieke voorschriften inzake de arbeidstĳd worden 
opgesteld die erop gericht zĳn de veiligheid van het vervoer en de gezondheid en veiligheid van de betrok- kenen 
te waarborgen. 

(5) Aangezien de doelstellingen van het beoogde optreden niet op bevredigende wĳze door de lidstaten kunnen 
worden verwezenlĳkt en derhalve vanwege de omvang of de gevolgen van het beoogde optreden beter op 
communautair niveau kunnen worden verwezenlĳkt, kan de Gemeenschap overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel van artikel 5 van het Verdrag maatregelen nemen. Overeenkomstig het 
evenredigheidsbeginsel gaat deze richtlĳn niet verder dan voor de verwezenlĳking van deze doelstellingen 
noodzakelĳk is. 

(6) Het toepassingsgebied van deze richtlĳn omvat alleen mobiele werknemers van in een lidstaat gevestigde 
ondernemingen die deelnemen aan mobiele werkzaam- heden in het wegvervoer die vallen onder Verordening 
(EEG) nr. 3820/85 of, indien zulks niet het geval is, onder de Europese Overeenkomst nopens de arbeids- 
voorwaarden voor de bemanningen van motorrĳtuigen in het internationale vervoer over de weg (AETR). 

 
1 Dit betreft de geconsolideerde versie. Deze is echter alleen ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet 
aansprakelijk voor de inhoud. Allen de besluiten die zij gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in 
EUR-Lex) zijn authentiek. Deze richtlijn is bijgewerkt tot en met 26 oktober 2021. 
2 PB C 43 van 17.2.1999, blz. 4. 
3 PB C 138 van 18.5.1999, blz. 33. 
4 Advies van het Europees Parlement van 14 april 1999 (PB C 219 van 30.7.1999, blz. 235) en bevestigd op 6 mei 1999 (PB C 279 
van 1.10.1999, blz. 270), gemeenschappelĳk standpunt van de Raad van 23 maart 2001 (PB C 142 van 15.5.2001, blz. 24) en besluit 
van het Europees Parlement van 14 juni 2001 (nog niet in hetPublicatieblad verschenen). Besluit van het Europees Parlement van 5 
februari 2002 en Besluit van de Raad van 18 februari 2002. 
5 PB L 370 van 31.12.1985, blz. 1. 
6 PB L 307 van 13.12.1993, blz. 18. Richtlĳn laatstelĳk gewĳzigd bĳ Richtlĳn 2000/34/EG van het Europees Parlement en de Raad 
(PB L 195 van 1.8.2000, blz. 41). 
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(7) Voor mobiele werknemers die buiten het toepassingsgebied van deze richtlĳn vallen – en die geen zelfstandigen 
zĳn – , geldt de basisbescherming van Richtlĳn 93/104/EG. Deze basisbescherming omvat de bestaande regels 
inzake passende rusttĳden, gemiddelde maximale wekelĳkse arbeidstĳd, jaarlĳkse vakantie en een basisregeling 
voor nachtarbeiders, met inbegrip van medische controle. 

(8) Aangezien zelfstandige bestuurders onder het toepassingsgebied van Verordening (EEG) nr. 3820/85 vallen, 
maar niet onder dat van Verordening 93/104/EG, dienen zĳ voorlopig van het toepassingsgebied van deze 
richtlĳn te worden uitgesloten, overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, lid 1. 

(9) De definities van deze richtlĳn behoeven geen precedent te zĳn voor andere communautaire regelgeving op het 
gebied van de arbeidstĳd. 

(10) Om de verkeersveiligheid te verbeteren, concurrentievervalsing te voorkomen en de veiligheid en gezondheid 
van de onder deze richtlĳn vallende mobiele werknemers te waarborgen, moeten deze nauwkeurig weten hoeveel 
tĳd, besteed aan wegvervoeractiviteiten, als arbeidstĳd wordt aangemerkt, en, anderzĳds, hoeveel tĳd geen 
arbeidstĳd is en als pauze, als rusttĳd of als beschikbaarheidstĳd wordt aangemerkt. Deze werknemers moeten 
recht hebben op een minimale dagelĳkse en wekelĳkse rusttĳd, en op passende pauzes; ook moet een 
maximumgrens worden gesteld aan het aantal arbeidsuren per week. 

(11) Uit onderzoek is gebleken dat het menselĳk lichaam 's nachts gevoeliger is voor storende omgevingsfactoren en 
ook voor bepaalde belastende werkroosters, en dat lange periodes nachtarbeid schadelĳk kunnen zĳn voor de 
gezondheid van het personeel en zĳn veiligheid en ook de verkeersveiligheid in het algemeen in gevaar kunnen 
brengen. 

(12) Bĳgevolg dient de duur van de nachtarbeid te worden beperkt en dient nachtpersoneel een passende beloning te 
ontvangen en mag het niet benadeeld worden wat opleidingskansen betreft. 

(13) De werkgevers moeten een register bĳhouden over overschrĳdingen van de gemiddelde maximale wekelĳkse 
arbeidsduur voor mobiele werknemers. 

(14) Het bepaalde in Verordening (EEG) nr. 3820/85 over de rĳtĳden voor het internationaal en nationaal 
personenvervoer op andere dan geregelde diensten kan van toepassing blĳven. 

(15) De Commissie dient de uitvoering van deze richtlĳn en de ontwikkelingen op dit gebied in de lidstaten te volgen 
en moet bĳ het Europees Parlement, de Raad, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's 
verslag uitbrengen over de toepassing van de regels en over de gevolgen van de bepalingen betreffende 
nachtarbeid. 

(16) Voor sommige bepalingen dienen, al naargelang het geval, de lidstaten of de sociale partners afwĳkingen te 
kunnen invoeren; als algemene regel geldt dat, ingeval van een afwĳking, het betrokken personeel als compensatie 
gelĳkwaardige rusttĳden moet krĳgen, 
 

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLĲN VASTGESTELD: 
 
Artikel 1 

Doel 
Deze richtlĳn heeft ten doel minimumvoorschriften inzake de organisatie van de arbeidstĳd vast te stellen, om de 
veiligheid en de gezondheid van personen die een mobiele werkzaamheid in het wegvervoer uitoefenen beter te 
beschermen, de verkeersveiligheid te verhogen en de mededingingsvoorwaarden beter op elkaar af te stemmen. 
 
Artikel 2 

Toepassingsgebied 
 Deze richtlĳn is van toepassing op mobiele werknemers van in een lidstaat gevestigde ondernemingen die deelnemen 

aan wegvervoersactiviteiten die vallen onder Verordening (EEG) nr. 3820/85 of, zo niet, onder de AETR-
overeenkomst. 

 
Onverminderd de bepalingen van de volgende alinea wordt deze richtlĳn van toepassing op zelfstandige bestuurders op 
23 maart 2009. 
 
Uiterlĳk twee jaar vóór deze datum legt de Commissie het Europees Parlement en de Raad een verslag voor. In dit verslag 
worden de gevolgen geanalyseerd van de uitsluiting van zelfstandige bestuurders van het toepassingsgebied van deze 
richtlĳn voor de verkeersveiligheid, de concurrentievoorwaarden, de beroepsstructuur en de sociale aspecten. De situatie 
in de onderscheiden lidstaten van de structuur van de vervoersindustrie en van de werkomstandigheden in het wegvervoer 
wordt hierbĳ in rekening genomen. Op basis van dit verslag dient de Commissie een voorstel in dat ertoe strekt: 

- ofwel de voorwaarden vast te leggen voor opneming van zelfstandige bestuurders in het toepassingsgebied van 
deze richtlĳn met betrekking tot bepaalde zelfstandige bestuurders die niet deelnemen aan 
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wegvervoersactiviteiten in andere lidstaten en die, om objectieve redenen, gebonden zĳn door plaatselĳke 
beperkingen, zoals een afgelegen ligging, lange binnenlandse afstanden en scherpe mededinging, 

- ofwel zelfstandige bestuurders niet in het toepassingsgebied van de richtlĳn op te nemen. 
 Richtlĳn 93/104/EG is van toepassing op mobiele werknemers die van het toepassingsgebied van de onderhavige 

richtlĳn zĳn uitgesloten. 
 Waar de richtlĳn met betrekking tot mobiele werknemers in het wegvervoer meer specifieke bepalingen bevat dan 

Richtlĳn 93/104/EG, is zĳ overeenkomstig artikel 14 daarvan, bĳ voorrang van toepassing. 
 Deze richtlĳn vormt een aanvulling op Verordening (EEG) nr. 3820/85 en, voorzover noodzakelĳk, op de AETR-

overeenkomst, die voorrang hebben op de bepalingen van deze richtlĳn. 
 
Artikel 3 

Definities 
In deze richtlĳn wordt verstaan onder: 
 

a) „arbeidstĳd” 
 in het geval van mobiele werknemers: de periode tussen het begin en het einde van het werk, waarin de werknemer 

op het werk is, ter beschikking van de werkgever staat en zĳn taken of activiteiten uitoefent, dat wil zeggen: 
- de tĳd die wordt besteed aan alle wegvervoersactiviteiten. Deze activiteiten zĳn met name: 
i) rĳden; 
ii) laden en lossen; 
iii) toezicht houden op het in- en uitstappen van passagiers; 
iv) schoonmaken en technisch onderhoud; 
v) alle andere werkzaamheden om de veiligheid van het voertuig, de lading of de passagiers te verzekeren, dan 

wel om te voldoen aan de wettelĳke of bestuursrechtelĳke verplichtingen die direct met het specifieke 
vervoer in kwestie verband houden met inbegrip van toezicht op het laden en lossen, afwikkeling van 
administratieve formaliteiten bĳ de politie, de douane, de immigratieautoriteiten, enz. 

- de periodes 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, met name de 
wachttĳden bĳ laden of lossen wanneer de verwachte duur daarvan niet vooraf bekend is, dat wil zeggen: vóór 
het vertrek of net vóór het daadwerkelĳk begin van de periode in kwestie, of op grond van de algemene 
bepalingen die de sociale partners hebben afgesproken en/of die in de wetgeving van de lidstaten zĳn vastgelegd. 

 in het geval van zelfstandige bestuurders geldt dezelfde definitie 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.  

 
Als arbeidstĳd worden niet aangemerkt, de pauzes van artikel 5, de rusttĳden van artikel 6, alsmede, - onverminderd de 
wetgeving van de lidstaten of afspraken tussen de sociale partners op grond waarvan dergelĳke perioden moeten worden 
gecompenseerd of beperkt –, de onder b) bedoelde beschikbaarheidstĳd; 
 

b) „beschikbaarheidstĳd”  
- andere perioden dan pauzes of rusttĳden, waarin de mobiele werknemer niet op de werkplek behoeft te blĳven, 

doch beschikbaar moet zĳn om gevolg te kunnen geven aan eventuele oproepen om de rit aan te vatten of te 
hervatten, of om andere werkzaamheden uit te voeren. Als beschikbaarheidstĳd worden met name aangemerkt, 
de perioden waarin de mobiele werknemer een per veerboot of trein vervoerd voertuig begeleidt, alsmede 
wachttĳden aan grenzen en tengevolge van rĳverboden, 

 
De perioden en de verwachte duur moeten de mobiele werknemer van tevoren bekend zĳn, dat wil zeggen vóór 
het vertrek of net vóór het daadwerkelĳk begin van de beschikbaarheidstĳd, of op grond van de algemene 
bepalingen die de sociale partners hebben afgesproken, en/of die in de wetgeving van de lidstaten zĳn vastgelegd,  

 
- voor mobiele werknemers in ploegendienst, de tĳd die zĳ gedurende de rit naast de bestuurder of in een slaap- 

cabine doorbrengen;  
 

c) „werkplek”  
- de locatie van de hoofdvestiging van de onderneming waarvoor de mobiele werknemer taken uitvoert, en de 

verschillende nevenvestigingen, al dan niet samenvallend met het hoofdkantoor of de hoofdvestiging, 
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- het voertuig waarvan de persoon die mobiele werkzaam- heden in het wegvervoer uitoefent voor zĳn taken 
gebruik maakt en, 

- elke andere plaats waar de met het vervoer verband houdende activiteiten worden verricht;  
 

d) „mobiele werknemer”: werknemer die lid is van het personeel dat zich verplaatst van een onderneming die voor 
rekening van derden of voor eigen rekening personen- of goederenvervoer over de weg verricht, met inbegrip 
van stagiaires en leerlingen; 

 
e) „zelfstandige bestuurder”: eenieder wiens voornaamste beroepsactiviteit erin bestaat 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 
werk- gever gebonden is door een arbeidsovereenkomst of enige andere arbeidsrechtelĳke 
ondergeschiktheidsrelatie, die de bedoelde activiteiten vrĳ kan organiseren, wiens inkomsten rechtstreeks 
afhankelĳk zĳn van de gemaakte winst en die vrĳ is om individueel of in samenwerking met andere zelfstandige 
bestuurders handelsbetrekkingen met verscheidene klanten te onderhouden.  

 
Ter fine van deze richtlĳn gelden voor bestuurders die niet aan deze criteria voldoen, dezelfde plichten en rechten 
als die welke in deze richtlĳn voor werknemers zĳn vastgesteld. 

 
f) „Persoon die mobiele werkzaamheden in het wegvervoer uitoefent”: een mobiele werknemer of een zelfstandig 

bestuurder; 
 

g) „week”: de periode tussen maandag 00.00 uur en zondag 24.00 uur;  
 

h) „nachttĳd”: een periode van ten minste vier uur, zoals omschreven in de nationale wetgeving, tussen 00.00 uur 
en 07.00 uur; 

 
i) „nachtarbeid”: werk dat in de nachttĳd wordt verricht  

 
Artikel 4  

Maximale wekelĳkse arbeidstĳd  
 
De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat:  

 de gemiddelde wekelĳkse arbeidstĳd de 48 uur niet over- schrĳdt. De maximale wekelĳkse arbeidstĳd mag alleen 
dan tot 60 uur worden verhoogd, wanneer over een periode van vier maanden het gemiddelde van 48 uur per 
week niet wordt overschreden. Artikel 6, lid 1, vierde en vĳfde alinea, van Verordening (EEG) nr. 3820/85 of, 
voorzover noodzakelĳk, artikel 6, lid 1, vierde alinea, van de AETR-overeenkomst, hebben voorrang op deze 
richtlĳn, voorzover de betrokken bestuurders over een periode van vier maanden het gemiddelde van 48 uur per 
week niet overschrĳden; 

kkk. de arbeidstĳd de som is van de bĳ verschillende werkgevers gepresteerde arbeidstĳd. De werkgever verzoekt de 
mobiele werknemer schriftelĳk hem een overzicht van de bĳ andere werkgevers gepresteerde arbeidstĳd over te 
leggen. De mobiele werknemer verstrekt deze gegevens schriftelĳk.  

 
Artikel 5  

Pauzes 
 

 De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat, onverminderd het beschermingsniveau van 
Verordening (EEG) nr. 3820/85 of, bĳ gebreke, van de AETR-overeenkomst, personen die mobiele werkzaamheden 
in het wegvervoer uitoefenen, onverminderd het bepaalde in artikel 2, lid 1, in geen enkel geval langer werken dan 
zes uur achtereen zonder pauze. De arbeidstĳd wordt onderbroken door een pauze van ten minste 30 minuten, indien 
het totaal aantal arbeidsuren zes tot negen uur bedraagt, en van ten minste 45 minuten, indien het totaal aantal uren 
meer dan negen uur bedraagt. 

 De pauzes kunnen worden onderverdeeld in perioden van ten minste 15 minuten.  
 
Artikel 6  

Rusttĳden 
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Wat de rusttĳden betreft gelden voor de toepassing van deze richtlĳn voor leerlingen en stagiaires dezelfde bepalingen 
van Verordening (EEG) nr. 3820/85 of, bĳ gebreke, van de AETR- overeenkomst, als die welke gelden voor andere 
mobiele werk- nemers.  
 
Artikel 7  

Nachtarbeid  
 

 De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat:  
- in geval van nachtarbeid, de dagelĳkse arbeidstĳd niet meer bedraagt dan 10 uur per periode van 24 uur; 
- de compensatie voor nachtarbeid in overeenstemming is met de nationale regelgeving, de collectieve 

overeenkom- sten, de afspraken tussen sociale partners en/of de nationale praktĳk, en dat de verkeersveiligheid 
door deze compensatie niet in gevaar komt.  

 Uiterlĳk 23 maart 2007 beoordeelt de Commissie in het kader van het verslag dat zĳ overeenkomstig artikel 13, lid 2, 
opstelt, de gevolgen van lid 1 van dit artikel. De Commissie legt in voorkomend geval tezamen met dat verslag 
passende voorstellen voor. 

 De bepalingen inzake de opleiding van beroepsrĳders, met inbegrip van degenen die nachtarbeid verrichten, zullen 
worden neergelegd in een voorstel van de Commissie voor een richtlĳn, waarin de algemene beginselen van die 
opleiding zullen worden omschreven.  

 
Artikel 8  

Afwĳkingen  
 Van de artikelen 4 en 7 kan om objectieve of technische redenen ofwel om redenen in verband met de werkorganisatie 

worden afgeweken bĳ collectieve overeenkomst, bĳ afspraak tussen de sociale partners, ofwel — indien dit niet 
mogelĳk is bĳ wettelĳke of bestuursrechtelĳke bepaling, op voorwaarde dat de vertegenwoordigers van de betrokken 
werkgevers en werknemers worden geraadpleegd en dat alle relevante vormen van sociale dialoog worden 
aangemoedigd.  

 De mogelĳkheid om af te wĳken van artikel 4 mag niet tot gevolg hebben dat voor de berekening van de gemiddelde 
maximale wekelĳkse arbeidstĳd van 48 uur wordt uitgegaan van een referentieperiode van meer dan zes maanden.  

 
Artikel 9  

Informatie en registratie  
 
De lidstaten zorgen ervoor dat:  
 

a) de mobiele werknemers op de hoogte worden gebracht van de geldende nationale voorschriften, het reglement 
van orde van de onderneming en de afspraken tussen de sociale partners, met name de collectieve 
overeenkomsten en eventuele bedrĳfsakkoorden, die op basis van deze richtlĳn tot stand zĳn gekomen, dit 
onverminderd Richtlĳn 91/533/EEG van de Raad van 14 oktober 1991 betreffende de verplichting van de 
werkgever de werknemer te informeren over de voorwaarden die op zĳn arbeidsovereenkomst of -verhouding 
van toepassing zĳn (7); 

b) onverminderd het bepaalde in artikel 2, lid 1, wordt de arbeidstĳd van personen die mobiele werkzaamheden in 
het wegvervoer uitoefenen geregistreerd. De gegevens worden na afloop van de periode waarop zĳ betrekking 
hebben nog ten minste twee jaar bewaard. De verantwoordelĳkheid voor de registratie van de arbeidstĳd van 
mobiele werknemers berust bĳ de werkgever. Op hun verzoek verstrekt de werk- gever de mobiele werknemers 
een kopie van de geregistreerde gegevens.  

 
Artikel 10  

Gunstiger bepalingen  
 
Deze richtlĳn doet geen afbreuk aan de bevoegdheid van de lidstaten om wettelĳke of bestuursrechtelĳke bepalingen die 
gunstiger zĳn voor de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van personen die mobiele werkzaamheden in het 
wegvervoer uitoefenen, toe te passen of in te voeren of om de toepassing van collectieve overeenkomsten of afspraken 
tussen de sociale partners die gunstiger zĳn voor de bescherming van de veiligheid en gezondheid van mobiele 
werknemers, te bevorderen of toe te staan. De toepassing van deze richtlĳn vormt geen geldige reden voor een verlaging 
van het algemeen beschermingsniveau voor de in artikel 2, lid 1, bedoelde werknemers.  

 
7 PB L 288 van 18.10.1991, blz. 32. 
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Artikel 11  

Sancties  
 
De lidstaten stellen sancties vast op overtredingen van de nationale bepalingen ter uitvoering van de richtlĳn, en treffen 
alle maatregelen die nodig zĳn om de toepassing van die sancties te verzekeren. De sancties zĳn doeltreffend, evenredig 
en afschrik- wekkend. 
 
Artikel 12  

Onderhandelingen met derde landen  
 
Met het oog op de toepassing ten aanzien van mobiele werknemers van in een derde land gevestigde ondernemingen van 
een regeling die gelĳkwaardig is met de regeling van deze richtlĳn, zal de Gemeenschap na de inwerkingtreding van deze 
richtlĳn met de betrokken derde landen onderhandelingen aangaan.  
 
Artikel 13  

Verslag  
 

 De lidstaten brengen de Commissie om de twee jaar verslag uit over de uitvoering van deze richtlĳn, onder vermelding 
van de standpunten van de sociale partners. Deze informatie dient de Commissie te bereiken uiterlĳk op 30 september 
na de datum waarop de door het verslag bestreken periode van twee jaar verstrĳkt. De periode van twee jaar is 
dezelfde als die wordt bedoeld in artikel 16, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 3820/85. 

 De Commissie brengt om de twee jaar verslag uit over de uitvoering van deze richtlĳn door de lidstaten en de 
ontwikkelingen op het betreffende gebied. De Commissie dient dit verslag in bĳ het Europees Parlement, de Raad, 
het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's.  

 
Artikel 14  

Slotbepalingen  
 

 De lidstaten nemen de nodige wettelĳke en bestuursrechtelĳke bepalingen aan om uiterlĳk 23 maart 2005 aan deze 
richtlĳn te voldoen, of vergewissen zich ervan dat de sociale partners vóór deze datum via afspraken de nodige 
maatregelen hebben genomen; de lidstaten nemen de nodige maatregelen om te allen tĳde de door deze richtlĳn 
geëiste resultaten te kunnen waarborgen. 

Wanneer de lidstaten de in de eerste alinea bedoelde bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen zelf of bĳ de 
officiële bekendmaking daarvan naar de onderhavige richtlĳn verwezen. De regels voor deze verwĳzing worden 
vastgesteld door de lidstaten.  

 De lidstaten delen de Commissie de tekst mede van de bepalingen van intern recht die zĳ op het onder deze richtlĳn 
vallende gebied reeds hebben vastgesteld of vaststellen. 

 De lidstaten zorgen ervoor dat de expediteurs, verladers, transporteurs, hoofd- en onderaannemers en 
ondernemingen die mobiele werknemers in dienst hebben, de desbetreffende bepalingen van deze richtlĳn naleven.  

 
Artikel 15  

Inwerkingtreding  
 
Deze richtlĳn treedt in werking op de datum van haar bekend- making in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.  
 
Artikel 16  

Adressaten  
 
Deze richtlĳn is gericht tot de lidstaten.  
 
Gedaan te Brussel, 11 maart 2002. 
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VERORDENING (EU) 165/2014 
 
VERORDENING (EU) Nr. 165/2014 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN VAN DE RAAD 
 
(Geldend van 4 februari 2014 tot en met heden.) 
 
betreffende tachografen in het wegvervoer, tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad betreffende het 
controleapparaat in het wegvervoer en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 van het Europees Parlement en de 
Raad tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer 
 
(Voor de EER relevante tekst) 
 
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, 
 

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 91, 
 
Gezien het voorstel van de Europese Commissie, 
 
Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen, 
 
Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité (1), 

 
Na raadpleging van het Comité van de Regio’s, 
 
Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure (2), 

 
Overwegende hetgeen volgt: 

 
(1) Bij Verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad (3) zijn bepalingen vastgesteld voor de constructie, de installatie, het gebruik 

en het testen van tachografen. Aangezien die verordening meermaals ingrijpend is gewijzigd, dienen, met het oog op meer 
duidelijkheid, de belangrijkste bepalingen van die verordening te worden vereenvoudigd en geherstructureerd. 

(2) Uit ervaring blijkt dat bepaalde technische elementen en controleprocedures moeten worden verbeterd teneinde de 
doeltreffendheid en efficiëntie van het tachograafsysteem te waarborgen. 

(3) Bepaalde voertuigen zijn vrijgesteld van de toepassing van de bepalingen van Verordening (EG) nr. 561/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad (4). Om de nodige samenhang te waarborgen moet het ook mogelijk zijn die voertuigen 
buiten het toepassingsgebied van onderhavige verordening te houden. 

(4) Tachografen dienen te worden ingebouwd in voertuigen waarop Verordening (EG) nr. 561/2006 van toepassing is. Bepaalde 
voertuigen dienen buiten het toepassingsgebied van die verordening te worden gelaten teneinde enige flexibiliteit in te voeren, 
in het bijzonder voor voer tuigen met een toegestane maximummassa van niet meer dan 7,5 ton die gebruikt worden voor 
het vervoer van materiaal, apparatuur of machines die de bestuurder no dig heeft voor de uitoefening van zijn beroep en die 
enkel binnen een straal van 100 km rond de vestigingsplaats van de onderneming worden gebruikt, op voor waarde dat het 
besturen zulke voertuigen niet de hoofd activiteit van de bestuurder is. Teneinde de samenhang tussen de relevante 
uitzonderingen van Verordening (EG) nr. 561/2006 te waarborgen en de administratieve lasten voor vervoersondernemingen 
te verminderen dienen, met inachtneming evenwel van de doelstellingen van die ver ordening, de in die uitzonderingen 
bepaalde toelaatbare maximumafstanden te worden herzien. 

(5) De Commissie zal overwegen om de geldigheidsduur van de adapter voor M1- en N1-voertuigen te verlengen tot 2015 
en zal zich vóór die datum verder beraden over een langetermijnoplossing voor deze voertuigen. 

(6) De Commissie moet overwegen om gewichtssensoren in vrachtwagens te laten installeren en moet beoordelen of deze 

sensoren ertoe kunnen leiden dat de wetgeving in zake het wegvervoer beter wordt nageleefd. 

 
1 PB C 43 van 15.2.2012, blz. 79. 
2 Standpunt van het Europees Parlement van 3 juli 2012 (PB C 349 E van 29.11.2013, blz. 105) en standpunt van de Raad in eerste lezing van 15 november 2013 (PB 

C 360 van 10.12.2013, blz. 66). Standpunt van het Europees Parlement van 15 januari 2014 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad). 
3 Verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad van 20 december 1985 betreffende het controleapparaat in het wegvervoer (PB L 370 van 31.12.1985, blz. 8). 
4 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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(7) Het gebruik van een op een mondiaal satellietnavigatie systeem aangesloten tachograaf is een passend en kostenefficiënt 
middel om de positie van het voertuig op bepaalde punten tijdens de dagelijkse werktijd automatisch te registreren, ter 
ondersteuning van de controleambtenaren tijdens hun werkzaamheden, en derhalve dient daarin te worden voorzien. 

(8) In zijn uitspraak in zaak C-394/92, Michielsen en Geybels Transport Service (5), heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie 
het begrip „dagelijkse werktijd” gedefinieerd en dienen de voor controle bevoegde autoriteiten het bepaalde in deze 
verordening te lezen in samenhang met die definitie. De „dagelijkse werktijd” begint op het moment waarop de 
bestuurder, na een periode van wekelijkse of dagelijkse rust, de tachograaf in werking stelt of, in geval van splitsing van 
de dagelijkse rust, aan het einde van een rustperiode die minimaal negen uur heeft geduurd. Hij eindigt aan het begin van 
een periode van dagelijkse rust of, in geval van splitsing van de dagelijkse rust, aan het begin van een rustperiode van 
minimaal negen opeenvolgende uren. 

(9) Krachtens Richtlijn 2006/22/EG van het Europees Parlement en de Raad (6) zijn de lidstaten verplicht een minimumaantal 
wegcontroles uit te voeren. Communicatie op afstand tussen de tachograaf en de controleautoriteiten vergemakkelijkt gerichte 
wegcontroles, zodat de administratieve lasten van steekproefsgewijze controles bij vervoersondernemingen kunnen worden 
verminderd, en dient derhalve te worden voorzien. 

(10) Intelligente vervoerssystemen (ITS) kunnen de problemen inzake het Europese vervoersbeleid helpen oplossen, zo als de 
toename van het wegvervoer en de daaruit volgende congestie, en het stijgende energieverbruik. Daarom dienen 
tachografen van gestandaardiseerde interfaces te worden voorzien, zodat zij interoperabel met andere ITS-toepassingen 
zijn. 

(11) Er dient voorrang te worden verleend aan de ontwikkeling van toepassingen die bestuurders helpen de door de tachograaf 
geregistreerde gegevens te interpreteren zodat die bestuurders de sociale wetgeving kunnen naleven. 

(12) De beveiliging van de tachograaf en het onderliggende systeem is van essentieel belang voor het genereren van 
betrouwbare gegevens. Derhalve dient de fabrikant de tachograaf zodanig te ontwerpen, te testen en tijdens de gehele 
levensduur te blijven controleren dat zwakke punten inzake beveiliging kunnen worden voorkomen, opgespoord, en 
verholpen. 

(13) Aan de hand van praktijktests kan een tachograaf waar voor nog geen typegoedkeuring is verleend, in reële situaties 
worden getest alvorens hij op ruime schaal wordt ingevoerd, zodat sneller verbeteringen kunnen worden aangebracht. 

Derhalve dienen praktijktests te worden toe gelaten, op voorwaarde dat op de deelname eraan en op de naleving van 
Verordening (EG) nr. 561/2006 daadwerkelijk toezicht en controle worden uitgeoefend. 

(14) Gelet op het belang dat het hoogst mogelijke beveiligingsniveau moet worden behouden, dienen de 
beveiligingscertificaten te worden afgegeven door een certificeringsautoriteit die erkend is door het beheerscomité in het 

kader van de „Mutual Recognition Agreement of Information Technology Security Evaluation Certificates” (Overeen komst inzake 
wederzijdse erkenning van IT-beveiligingsbeoordelingscertificaten) van de Groep van hoge ambtenaren voor de beveiliging 
van informatiesystemen (SOG-IS). 
In het kader van internationale betrekkingen met derde landen dient de Commissie een certificeringsautoriteit in de zin van 
deze verordening pas te erkennen als die autoriteit voorwaarden voor beveiligingsbeoordeling biedt die gelijkwaardig zijn 
aan die van de Overeenkomst inzake wederzijdse erkenning. In dit verband moet het advies van het beheerscomité 
worden gevolgd. 

(15) Installateurs en werkplaatsen vervullen een belangrijke rol in de beveiliging van tachografen. Derhalve dienen bepaalde 
minimumvereisten voor de goedkeuring, de betrouwbaarheid en de audit daarvan te worden vastgesteld. De lidstaten 
dienen ook passende maatregelen te treffen om belangenconflicten tussen installateurs of werkplaat sen en 
vervoersondernemingen te voorkomen. Geen enkele bepaling in deze verordening belet de lidstaten de hierin 
omschreven goedkeuring, controle en certificering zelf uit te voeren, volgens de in Verordening (EG) nr. 765/2008 van 
het Europees Parlement en de Raad (7) bepaalde procedures, op voorwaarde dat de minimumcriteria bepaald in deze 
verordening worden vervuld. 

(16) Teneinde het toezicht op en de controle van de bestuurderskaarten doeltreffender te maken en de taken van de 
controleambtenaren te vereenvoudigen, dienen nationale elektronische registers te worden ingesteld en dienen 
voorbereidingen te worden getroffen om die registers met elkaar te verbinden. 

(17) Wanneer zij controleren of het om een unieke bestuurderskaart gaat, dienen de lidstaten de procedures te vol gen zoals 
bepaald in Aanbeveling 2010/19/EU van de Commissie (8). 

 
5 Jurispr. 1994, blz. I-2497. 
6 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 (PB L 
102 van 11.4.2006, blz. 35). 
7 Verordening (EG) nr. 765/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 tot vaststelling van de eisen inzake 
accreditatie en markttoezicht betreffende het verhandelen van producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 339/93 (PB 
L 218 van 13.8.2008, blz. 30). 
8 Aanbeveling 2010/19/EU van de Commissie van 13 januari 2010 betreffende de veilige uitwisseling van elektronische gegevens tussen lidstaten om de uniciteit van 

de door hen afgegeven bestuurderskaarten te controleren (PB L 9 van 14.1.2010, blz. 10). 



Verordening (EU) 165/2014 

98 
 

(18) Aandacht moet worden geschonken aan het bijzondere geval waarin een lidstaat een tijdelijke, niet-vernieuwbare 
bestuurderskaart afgeeft aan een bestuurder wiens gewone verblijfplaats zich niet in een lidstaat of een land dat partij is 

bij de Europese Overeenkomst nopens de arbeidsvoorwaarden voor de bemanningen van motorrij tuigen in het 
internationale vervoer over de weg van 1 juli 1970 (de „AETR-overeenkomst”) bevindt. In dat geval dient de lidstaat 
in kwestie de desbetreffende bepalingen van deze verordening volledig toe te passen. 

(19) Voorts dient een lidstaat de mogelijkheid te worden gelaten een bestuurderskaart af te geven aan een bestuurder die zijn 

verblijfplaats op hun grondgebied heeft zelfs indien de Verdragen op bepaalde delen van hun grond gebied niet van 
toepassing zijn. In dat geval dient de lidstaat in kwestie de desbetreffende bepalingen van deze verordening volledig 
toe te passen. 

(20) De veranderingen die tachografen ondergaan en de nieuwe manipulatietechnieken die opduiken, stellen 
controleambtenaren voortdurend voor nieuwe uitdagingen. Met het oog op doeltreffender controles en een meer 
geharmoniseerd controlebeleid in de gehele Europese Unie dient een gemeenschappelijke methode te worden toegepast 
voor de basisopleiding en de bijscholing van controleambtenaren. 

(21) De registratie van gegevens door de tachograaf, alsmede de ontwikkeling van technologieën voor de registratie van 

positiegegevens, communicatie op afstand en de interface met intelligente vervoerssystemen brengen alle maal de 
verwerking van persoonsgegevens met zich mee. Daarom moet de relevante Unieregelgeving, met name welke is 
opgenomen in Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad (9), en Richtlijn 2002/58/EG van het 
Europees Parlement en de Raad (10), worden toegepast. 

(22) Teneinde eerlijke concurrentie mogelijk te maken in de ontwikkeling van toepassingen met betrekking tot de 
tachograaf, moeten intellectuele-eigendomsrechten en octrooien in verband met de overdracht van gegevens in of uit de 
tachograaf voor iedereen beschikbaar zijn zon der dat er royalty’s voor moeten worden betaald. 

(23) Waar van toepassing moeten de met de controleautoriteiten in de lidstaten uitgewisselde gegevens voldoen aan 
toepasselijke internationale normen, bijvoorbeeld de set normen voor Dedicated Short Range Communication die is 
opgesteld door het Europees Comité voor Normalisatie. 

(24) Teneinde eerlijke concurrentie op de interne markt voor wegvervoer te waarborgen en de bestuurders en 
vervoersondernemingen een duidelijk signaal te geven, dienen de lidstaten doeltreffende, evenredige, afschrikkende en niet- 
discriminerende sancties op te leggen, overeenkomstig de in Richtlijn 2006/22/EG omschreven categorieën van in 
breuken, zonder afbreuk te doen aan het subsidiariteitsbeginsel. 

(25) De lidstaten moeten ervoor zorgen dat de selectie van voertuigen voor controle gebeurt zonder discriminatie op grond 
van de nationaliteit van de bestuurder of van het land waar het bedrijfsvoertuig is ingeschreven of in het verkeer is 
gebracht. 

(26) In het belang van de duidelijke, doeltreffende, evenredige en eenvormige handhaving van de sociale voorschriften in 
het wegvervoer moeten de autoriteiten in de lidstaten de regels eenvormig toepassen. 

(27) Elke lidstaat dient de Commissie op de hoogte te brengen van wat zij aantreffen met betrekking tot het aanbod van 
frauduleuze apparaten of installaties waarmee de tachograaf kan worden gemanipuleerd, met inbegrip van het geen 
wordt aangeboden via het internet, en de Commissie dient alle andere lidstaten daarvan in kennis te stellen. 

(28) De Commissie moet haar helpdesk op het internet hand haven omdat zij daarmee bestuurders, vervoersondernemingen, 
controleautoriteiten en goedgekeurde installateurs, werkplaatsen en voertuigfabrikanten de gelegenheid biedt om vragen 
en bezorgdheden inzake de digitale tachograaf, en ook inzake nieuwe soorten manipulatie of fraude, op te werpen. 

(29) Door aanpassingen van de AETR-overeenkomst, is het gebruik van de digitale tachograaf nu ook verplicht voor 
voertuigen die zijn geregistreerd in derde landen die de AETR hebben ondertekend. Aangezien die landen 
rechtstreeks worden getroffen door veranderingen aan de tachograaf naar aanleiding van deze verordening, dienen 
zij aan gesprekken over technische kwesties, zoals het systeem voor de uitwisseling van informatie over 
bestuurderskaarten en werkplaatskaarten, te kunnen deel nemen. Bijgevolg dient een tachograafforum te worden 
opgericht. 

(30) Teneinde eenvormige voorwaarden voor de uitvoering van deze verordening te waarborgen, dienen aan de Commissie 
uitvoeringsbevoegdheden te worden toegekend met betrekking tot vereisten, beeldscherm en waarschuwingsfuncties en 
typegoedkeuring van tachografen, naast gedetailleerde bepalingen voor de slimme tachografen; welke procedures bij het 
uitvoeren van de praktijk tests moeten worden gevolgd en welke formulieren voor het toezicht op die praktijktesten 

moeten worden gebruikt; het standaardformulier voor de schriftelijke ver klaring met de redenen voor het verwijderen 

van de ver zegeling; de gemeenschappelijke procedures en specificaties die nodig zijn voor de onderlinge verbinding van 
elektronische registers; en de methode voor het bepalen van de inhoud van de basisopleiding en bijscholing van de met 
controle belaste ambtenaren. Deze bevoegdheden dienen te worden uitgeoefend overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
182/2011 van het Europees Parlement en de Raad (11). 

 
9 Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking 

van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31). 
10 Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (Richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie) (PB L 201 van 31.7.2002, blz. 37). 
11 Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van 

toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13). 
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(31) De voor de toepassing van deze verordening vastgestelde uitvoeringshandelingen die in de plaats komen van de 
bepalingen van bijlage IB bij Verordening (EEG) nr. 3821/85 en andere uitvoeringsverordeningen, moeten 
vastgesteld zijn tegen 2 maart 2016. Indien deze uitvoeringshandelingen om enigerlei reden niet tijdig zijn vast gesteld, 
dienen overgangsmaatregelen de nodige continuïteit te waarborgen. 

(32) In deze verordening bedoelde uitvoeringshandelingen moeten niet door de Commissie worden vastgesteld als het in 
deze verordening bedoelde comité geen advies uitbrengt over het door de Commissie gepresenteerde ontwerp van 
uitvoeringshandeling. 

(33) In het kader van de toepassing van de AETR-overeenkomst dienen verwijzingen naar Verordening (EEG) nr. 
3821/85 te worden begrepen als verwijzingen naar deze verordening. De Unie zal overwegen welke stappen binnen de 
Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties moeten worden ondernomen om de nodige 
samenhang te waarborgen tussen deze verordening en de AETR-overeenkomst. 

(34) De Europese toezichthouder voor gegevensbescherming is geraadpleegd overeenkomstig artikel 28, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad (12) en heeft op 5 oktober 2011 advies 
uitgebracht (13). 

(35) Verordening (EEG) nr. 3821/85 moet derhalve worden ingetrokken, 

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD: 

 
12 Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlĳke personen in verband 

met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrĳe verkeer van die gegevens (PB L 8 van 12.1.2001, 
blz. 1). 
13 PB C 37 van 10.2.2012, blz. 6. 
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HOOFDSTUK I 

BEGINSELEN, TOEPASSINGSGEBIED EN VOORSCHRIFTEN 

 

Artikel 1 

Onderwerp en beginselen 
 Deze verordening bepaalt de verplichtingen en voorschriften met betrekking tot de constructie, de installatie, het gebruik, het 

testen en de controle van tachografen die in het wegvervoer worden gebruikt om de naleving van Verordening (EG) nr. 
561/2006, Verordeningen (EG) nr. 1071/2009 (1), (EG) nr. 1072/2009 (2), (EG) nr. 1073/2009 (3) van het Europees Parlement 
en de Raad, en Richtlijn 2002/15/EG van het Europees Parlement en de Raad (4), en Richtlijnen 92/6/EEG (5) en 92/106/EEG 
(6) van de Raad en, voor wat de detachering van werknemers in het wegvervoer betreft, Richtlijnen 96/71/EG (7), 2014/67/EU 
(8) en (EU) 2020/1057 (9) van het Europees Parlement en de Raad. 

 Deze verordening bepaalt de voorwaarden en voorschriften waaronder de door de tachograaf geregistreerde, verwerkte of 
opgeslagen informatie en gegevens, niet zijnde persoonsgegevens, gebruikt mogen worden voor andere doeleinden dan de 
verificatie van de naleving van de handelingen bedoeld in lid 1. 

 
Artikel 2 

Definities 
 In deze verordening gelden de definities van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 561/2006. 
 Naast de in lid 1 bedoelde definities wordt, voor de toe passing van deze verordening verstaan onder: 

a) „tachograaf of controleapparaat”: het in wegvoertuigen in te bouwen apparaat om gegevens betreffende het rijden en de 
snelheid van deze voertuigen automatisch of semiautomatisch weer te geven, te registreren, af te drukken, op te slaan of 
door te geven overeenkomstig artikel 4, lid 3, evenals details over bepaalde werktijden van de bestuurder; 

b) „voertuigunit”: de tachograaf met uitzondering van de bewegingssensor en de kabels waarmee de bewegingssensor 

aangesloten is. De voertuigunit mag één enkele unit zijn, of bestaan uit verscheidene units verspreid over het voer tuig, 
op voorwaarde dat de voertuigunit aan de beveiligingsvoorschriften van deze verordening voldoet; de voertuigunit bestaat 
uit onder meer een verwerkingseenheid, een geheugen, een tijdmetingsfunctie, twee smartcard-interfaces (bestuurder en 

bijrijder), een printer, een leesvenster, verbindingen en voorzieningen voor de invoer van de gebruikers gegevens; 
c) „bewegingssensor”: deel van de tachograaf dat een signaal geeft betreffende de snelheid van het voertuig en/of de 

afgelegde afstand; 
d) „tachograafkaart”: smartcard voor gebruik in de tachograaf waardoor de tachograaf de taak van de kaarthouder kan 

vaststellen en gegevens kan verzenden en opslaan; 
e) „registratieblad”: een blad dat ontworpen is om gegevens op te nemen en vast te leggen, dat dient te worden aangebracht 

in een analoge tachograaf en waarop de schrijfstiften van de analoge tachograaf continu de te registreren gegevens op 
tekenen; 

f) „bestuurderskaart”: een door de autoriteiten van een lidstaat aan elke bestuurder afzonderlijk afgegeven tachograafkaart 
die de bestuurder identificeert en de activiteiten van de bestuurder registreert; 

g) „analoge tachograaf”: een tachograaf waarbij een registratie blad overeenkomstig deze verordening, wordt gebruikt; 
h) „digitale tachograaf”: een tachograaf waarbij een tachograafkaart overeenkomstig deze verordening wordt gebruikt; 

 
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. 1072/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de 

markt voor internationaal goederenvervoer over de weg (PB L 300 van 14.11.2009, blz. 72). 
3 Verordening (EG) nr. 1073/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de 

internationale markt voor touringcaren autobusdiensten en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 (PB L 300 van 14.11.2009, blz. 88). 
4 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). 
5 Richtlijn 92/6/EEG van de Raad van 10 februari 1992 betreffende de installatie en het gebruik, in de Gemeenschap, van snelheidsbegrenzers in bepaalde categorieën 

motorvoertuigen (PB L 57 van 2.3.1992, blz. 27). 
6 Richtlijn 92/106/EEG van de Raad van 7 december 1992 houdende vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor bepaalde vormen van gecombineerd 

vervoer van goederen tussen lidstaten (PB L 368 van 17.12.1992, blz. 38). 
7 Richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het 

verrichten van diensten (PB L 18 van 21.1.1997, blz. 1). 
8 Richtlijn 2014/67/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake de handhaving van Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling 

van werknemers met het oog op het verrichten van diensten en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via 
het Informatiesysteem interne markt (“de IMI-verordening”) (PB L 159 van 28.5.2014, blz. 11). 
9 Richtlijn (EU) 2020/1057 van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2020 tot vaststelling van specifieke regels met betrekking tot Richtlijn 96/71/EG en 

Richtlijn 2014/67/EU wat betreft de detachering van bestuurders in de wegvervoersector en tot wijziging van Richtlijn 2006/22/EG wat betreft de 
handhavingsvoorschriften en Verordening (EU) nr. 1024/2012 (PB L 249 van 31.7.2020, blz. 49). 
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i) „controlekaart”: een door de autoriteiten van een lidstaat aan een nationale bevoegde controleautoriteit afgegeven 
tachograafkaart die de controleautoriteiten en, eventueel, de controlerend ambtenaar identificeert; en die toegang ver 
schaft tot de in het geheugen, op de bestuurderskaart en, eventueel, op de werkplaatskaart opgeslagen gegevens om deze 
te lezen, af te drukken en/of te downloaden; 

j) „bedrijfskaart”: een tachograafkaart die door de autoriteiten van een lidstaat is afgegeven aan een vervoersonderneming 
welke met de tachografen uitgeruste voertuigen moet gebruiken, die de vervoersonderneming identificeert en waarmee 
de in de tachografen opgeslagen gegevens, die door de vervoersonderneming zijn versleuteld, kunnen worden 
weergegeven, gedownload en afgedrukt; 

k) „werkplaatskaart”: een tachograafkaart, afgegeven door de autoriteiten van een lidstaat aan door die lidstaat erkende 
aangewezen personeelsleden van een fabrikant van tachografen, installateur, voertuigfabrikant of werkplaats, die de 
kaarthouder identificeert en waarmee tachografen kunnen worden getest, gekalibreerd en geactiveerd en/of waarmee 
gegevens kunnen worden gedownload; 

l) „activering”: de fase waarin de tachograaf volledig operationeel wordt en alle functies, inclusief de veiligheidsfuncties, 
uitvoert, met gebruikmaking van een werkplaatskaart; 

m) „kalibratie” van de digitale tachograaf: het bijwerken of bevestigen van voertuigparameters, met inbegrip van de 
identificatie van het voertuig en de voertuigkenmerken, die in het geheugen moeten worden opgeslagen met 
gebruikmaking van een werkplaatskaart; 

n) „het downloaden” van een digitale tachograaf: het kopiëren, samen met een digitale handtekening, van (een gedeelte 
van) de gegevensbestanden die in het geheugen van de voertuig unit of in het geheugen van de tachograafkaart zijn 
geregistreerd, op voorwaarde dat dit proces geen opgeslagen gegevens wijzigt of vernietigt; 

o) „voorval”: een door de digitale tachograaf gedetecteerd abnormaal functioneren dat mogelijk het gevolg is van een 
fraudepoging; 

p) „fout”: een door de digitale tachograaf gedetecteerd abnormaal functioneren dat mogelijk het gevolg is van een slechte 
werking van of storing in het apparaat; 

q) „installatie”: het plaatsen van de tachograaf in een voertuig; 
r) „ongeldige kaart”: een kaart die gebrekkig is gebleken of waarvan de eerste authenticatie is mislukt, of waarvan de 

geldigheidsduur nog niet begonnen of reeds verstreken is; 
s) „periodieke controle”: een reeks verrichtingen die worden uitgevoerd om te controleren of de tachograaf goed werkt en 

de instellingen overeenkomen met de voertuigparameters en of er geen manipulatieapparatuur aan de tachograaf is 
bevestigd; 

t) „reparatie”: reparatie van een bewegingssensor of van een voertuigunit waarvoor de loskoppeling van de 
stroomvoorziening of, zijn loskoppeling van andere componenten van de tachograaf, of het openen van de 
bewegingssensor of de voertuigunit, nodig is; 

u) „typegoedkeuring”: een proces ter certificering, door een lidstaat, overeenkomstig artikel 13, dat de tachograaf, de 
belangrijke componenten ervan of de op de markt in te voeren tachograafkaart voldoen aan de eisen van deze ver 
ordening; 

v) „interoperabiliteit”: het vermogen van systemen en van de daaraan ten grondslag liggende bedrijfsprocessen om 
onderling gegevens uit te wisselen en informatie te delen; 

w) „interface”: een installatie tussen systemen die de communicatiemiddelen verschaft waardoor deze systemen zich met 
elkaar in verbinding kunnen stellen en met elkaar in wissel werking kunnen treden; 

x) „tijdmeting”: een permanente digitale vastlegging van de gecoördineerde universele datum en tijd (UTC); 
y) „tijdafstelling”: een automatische afstelling van de lopende tijd met geregelde tussenpozen en binnen een maximale 

tolerantie van één minuut of een afstelling tijdens een kalibrering; 
z) „open norm”: een norm vastgelegd in een normspecificatie document, vrij van of tegen geringe kosten verkrijgbaar en 

die gratis of voor een gering bedrag gekopieerd, verspreid en gebruikt mag worden. 

 
Artikel 3 

Toepassingsgebied 

 De tachografen worden geïnstalleerd en gebruikt in voer tuigen, bestemd voor het vervoer van personen of goederen over de 
weg, die in een lidstaat zijn ingeschreven en waarop Verordening (EG) nr. 561/2006 van toepassing is. 

 De lidstaten mogen de in artikel 13, leden 1 en 3, van Verordening (EG) nr. 561/2006 bedoelde voertuigen van de toepassing van 
deze verordening vrijstellen. 

 De lidstaten mogen voertuigen die bestemd zijn voor het overeenkomstig artikel 14, lid 1, van Verordening (EG) nr. 561/2006 
bedoelde vervoer waarvoor een uitzondering is toegestaan, van de toepassing van deze verordening vrijstellen.  

De lidstaten kunnen voertuigen die bestemd zijn voor het over eenkomstig artikel 14, lid 2, van Verordening (EG) 
nr. 561/2006 bedoelde vervoer waarvoor een uitzondering is toegestaan, van de toepassing van deze verordening vrijstellen; zij 
stellen de Commissie onmiddellijk in kennis van de vrijstelling. 
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 Uiterlijk drie jaar na het einde van het jaar van inwerkingtreding van de in artikel 11, tweede alinea, genoemde 
gedetailleerde bepalingen, worden de volgende categorieën voertuigen die in een andere lidstaat dan de lidstaat van 
inschrijving worden gebruikt, voorzien van een slimme tachograaf zoals bepaald in de artikelen 8, 9 en 10 van deze 
verordening: 

lll. a) voertuigen uitgerust met een analoge tachograaf; 

mmm. b) voertuigen uitgerust met een digitale tachograaf die voldoet aan de specificaties van bijlage I B bij Verordening 
(EEG) nr. 3821/85, die tot en met 30 september 2011 van toepassing waren; 

nnn. c) voertuigen uitgerust met een digitale tachograaf die voldoet aan de specificaties van bijlage I B bij Verordening 
(EEG) nr. 3821/85, die sinds 1 oktober 2011 van toepassing zijn, en 

ooo. d) voertuigen uitgerust met een digitale tachograaf die voldoet aan de specificaties van bijlage I B bij Verordening 
(EEG) nr. 3821/85, die sinds 1 oktober 2012 van toepassing zijn. 

4 bis. Uiterlijk vier jaar na de inwerkingtreding van de in artikel 11, tweede alinea, genoemde gedetailleerde bepalingen, 
worden voertuigen uitgerust met een slimme tachograaf die voldoet aan bijlage I C bij Uitvoeringsverordening (EU) 
2016/799 van de Commissie (10), die in een andere lidstaat dan de lidstaat van inschrijving worden gebruikt, voorzien van 
een slimme tachograaf zoals bepaald in de artikelen 8, 9 en 10 van deze verordening. 

 De lidstaten kunnen met betrekking tot binnenlands ver voer de installatie en het gebruik van tachografen in overeen 
stemming met deze verordening verplicht stellen in alle voertuigen waarvoor hun installatie en het gebruik daarvan niet op een 
andere wijze op grond van lid 1 verplicht is. 

 
Artikel 4 

Vereisten en te registreren gegevens 

 Tachografen, inclusief externe componenten, tachograaf kaarten en registratiebladen moeten, met het oog op de correcte 
toepassing van deze verordening, aan strenge technische en andere voorschriften voldoen. 

 Tachografen en tachograafkaarten moeten aan de volgende vereisten voldoen: 
- precieze en betrouwbare gegevens registreren met betrekking tot de bestuurder, de bestuurdersactiviteiten en het 

voertuig; 
- veilig zijn, zodat met name de integriteit en de herkomst van de bron van de gegevens die geregistreerd worden door 

en verkregen zijn van voertuigunits en bewegingssensoren, worden gewaarborgd; 
- interoperabel zijn zoals tussen de verschillende generaties van voertuigunits en tachograafkaarten; 
- efficiënte verificatie mogelijk maken of deze verordening en andere toepasselijke rechtshandelingen worden nageleefd; 
- beschikken over voldoende geheugencapaciteit om alle gegevens op te slaan die krachtens deze verordening 

vereist zijn; 
- gebruikersvriendelijk zijn. 

 Digitale tachografen registreren de volgende gegevens: 
a) de afgelegde afstand, en de snelheid van het voertuig; 
b) tijd; 
c) positioneringspunten zoals bedoeld in artikel 8, lid 1; 
d) de identiteit van de bestuurder; 
e) de activiteit van de bestuurder; 
f) gegevens over controle, kalibratie en reparatie van de tachograaf, onder meer de identiteit van de werkplaats; 
g) voorvallen en fouten. 

 Analoge tachografen registreren ten minste de gegevens bedoeld in lid 3, punten a), b) en e). 
 Toegang tot de op de tachograaf en de tachograaf opgeslagen gegevens mag te allen tijde worden verleend aan: 

a) de bevoegde controleautoriteiten; 

b) de betreffende vervoersonderneming zodat zij kan voldoen aan haar wettelijke verplichtingen, in het bijzonder als vast 
gesteld in de artikelen 32 en 33. 

 Het downloaden van gegevens moet gebeuren met minimale vertraging voor vervoersondernemingen of bestuurders. 
 Door de tachograaf vastgelegde gegevens die draadloos of elektronisch in of uit de tachograaf kunnen worden doorgegeven, 

hebben de vorm van openbaar beschikbare protocollen zoals omschreven in open normen. 
 Om te waarborgen dat tachografen en tachograafkaarten voldoen aan de beginselen en vereisten van deze verordening, en 

in het bijzonder van dit artikel, stelt de Commissie, via uitvoeringshandelingen, gedetailleerde bepalingen vast die nodig zijn 
voor de eenvormige uitvoering van dit artikel, in het bij zonder bepalingen die de technische middelen bieden inzake hoe 
aan de vereisten moet worden voldaan. Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 42, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld. 

 
10 Uitvoeringsverordening (EU) 2016/799 van de Commissie van 18 maart 2016 tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 165/2014 van het Europees Parlement en 

de Raad tot vaststelling van de eisen voor de constructie, het testen, de installatie, de exploitatie en de reparatie van tachografen en tachograafonderdelen (PB L 139 
van 26.5.2016, blz. 1). 
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 Die gedetailleerde bepalingen bedoeld in lid 8 zijn, in voorkomend geval, gebaseerd op normen en waarborgen de 
interoperabiliteit en compatibiliteit tussen de verschillende generaties van voertuigunits en alle tachograafkaarten. 

 
Artikel 5 

Functies van de digitale tachograaf 
 

Digitale tachografen moeten onderstaande functies kunnen uit voeren: 
- opnemen van snelheid en afstand; 
- bewaking van bestuurdersactiviteiten en -status; 
- bewaking van het inbrengen en uitnemen van tachograaf kaarten; 
- registratie van handmatige invoer door de bestuurders; 
- kalibrering; 
- automatische vastlegging van positioneringspunten zoals bedoeld in artikel 8, lid 1; 
- bewaken van controleactiviteiten; 
- detecteren en vastleggen van voorvallen en fouten; 
- lezen van geheugens en vastlegging en opslag in geheugens; 
- lezen van tachograafkaarten en vastlegging en opslag in tachograafkaarten; 
- gegevens tonen op een leesvenster, waarschuwen, gegevens printen en downloaden naar externe inrichtingen; 
- tijdsafstelling en -meting; 
- communicatie op afstand; 
- beheer van de bedrijfsvergrendelingen; 
- ingebouwde tests en zelftests. 

 

Artikel 6 

Gegevens tonen en waarschuwen 
 Informatie in digitale tachografen en tachograafkaarten betreffende voertuigactiviteiten en betreffende de bestuurder en de 

bijrijder worden op een duidelijke, ondubbelzinnig en ergonomische wijze getoond. 
 De volgende informatie wordt getoond: 

a) tijd; 
b) werkwijze; 
c) bestuurdersactiviteit: 

- indien zijn lopende activiteit rijden is: de bestuurder zijn lopende rijtijdperiode en zijn lopende cumulatieve rusttijd; 
- indien zijn lopende activiteit beschikbaarheid/ander werk/ rustpauze is: de lopende duur van deze activiteit (sinds deze 

geselecteerd werd) en de lopende cumulatieve rusttijd; 
d) gegevens met betrekking tot waarschuwingssignalen; 
e) gegevens met betrekking tot de toegang tot het menu. 

Aanvullende informatie kan worden weergegeven, mits deze duidelijk is te onderscheiden van de in dit lid vermelde vereiste 
informatie. 

 Wanneer de digitale tachografen een voorval en/of fout detecteren, en voorafgaand aan en op het tijdstip van 
overschrijding van de maximaal toegestane rijtijdperiode, wordt de bestuurder gewaarschuwd zodat hij de toepasselijke 
wetgeving beter kan naleven. 

 Waarschuwingssignalen zijn visueel en kunnen ook akoestisch zijn. De waarschuwingssignalen moeten ten minste 30 
seconden duren, tenzij de bestuurder op het signaal reageert door op een willekeurige toets van de tachograaf te drukken. 
De reden van de waarschuwing moet worden weergegeven en zichtbaar blijven totdat de gebruiker deze beantwoordt door 
op een specifieke toets van de tachograaf te drukken of door een opdracht te geven. 

 Om zeker te stellen dat tachografen voldoen aan de ver eisten in dit artikel inzake het tonen en het waarschuwen, stelt de 
Commissie, via uitvoeringshandelingen, gedetailleerde bepalingen voor de eenvormige toepassing van dit artikel vast. De 
uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 42, lid 3, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld. 

 

Artikel 7 

Gegevensbescherming 
 De lidstaten zien erop toe dat persoonsgegevens in het kader van deze verordening alleen worden verwerkt om te 

controleren of voldaan wordt aan deze verordening en aan Verordeningen (EG) nr. 561/2006, (EG) nr. 1071/2009, (EG) 
nr. 1072/2009, (EG) nr. 1073/2009, Richtlijnen 2002/15/EG, 92/6/EEG en 92/106/EEG en voor wat de detachering 
van werknemers in het wegvervoer betreft, Richtlijnen 96/71/EG, 2014/67/EU en (EU) 2020/1057. 
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 De lidstaten zien er met name op toe dat persoonsgegevens worden beschermd tegen ander gebruik dan het gebruik dat 
strikt verbonden is met de in lid 1 vermelde Unierechtshandelingen met betrekking tot: 
a) het gebruik van een wereldwijd navigatiesatellietsysteem (GNSS) voor de registratie van locatiegegevens, als 

bedoeld in artikel 8; 
b) het gebruik van telecommunicatie voor controledoeleinden, als bedoeld in artikel 9; het gebruik van tachografen 

met een interface, als bedoeld in artikel 10, de elektronische uitwisseling van informatie over bestuurderskaarten, 
als bedoeld in artikel 31, en in het bijzonder grensoverschrijdende uitwisseling van die gegevens met derde landen, 
en 

c) de registratie van gegevens door vervoersondernemingen zoals bedoeld in artikel 33. 
 Digitale tachografen worden zodanig ontworpen dat de privacy wordt gegarandeerd. Alleen de gegevens die nodig zijn voor 

de in lid 1 vermelde doeleinden worden verwerkt. 
 Eigenaren van voertuigen, vervoersondernemingen en elke andere betrokken entiteit nemen, indien van toepassing, de 

toepasselijke voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens in acht. 
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HOOFDSTUK II 

SLIMME TACHOGRAAF 

 

Artikel 8 

Registratie van de positie van het voertuig op bepaalde momenten tijdens de dagelijkse werktijd 
 Ten behoeve van de controle op de naleving van de wetgeving in kwestie wordt de positie van het voertuig 

automatisch geregistreerd op onderstaande plaatsen of op de dichtstbijzijnde plaats waar er een satellietsignaal is: 
 de plaats van het begin van de dagelijkse werktijd; 
 telkens wanneer het voertuig de grens van een lidstaat overschrijdt; 
 telkens wanneer laad- of losactiviteiten met betrekking tot het voertuig worden verricht; 
 om de drie uur bij elkaar opgetelde rijtijd, en 
 de plaats van het einde van de dagelijkse werktijd. 

Om de controle op de naleving door de controleautoriteiten te vergemakkelijken, registreert de slimme tachograaf 
ook of het voertuig voor goederen- of personenvervoer is gebruikt, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 561/2006. 
Daartoe worden voertuigen die voor het eerst worden geregistreerd 36 maanden na de inwerkingtreding van de 
gedetailleerde bepalingen als bedoeld in lid 1, uitgerust met een tachograaf die verbonden is met een 
positioneringsysteem op basis van satellietnavigatie. 
De in de eerste alinea, tweede en derde streepje, en in de tweede alinea bedoelde registratie van de grensoverschrijding 
en extra activiteiten geldt echter voor voertuigen die in een lidstaat voor het eerst werden ingeschreven meer dan 
twee jaar na de inwerkingtreding van de in artikel 11, eerste alinea, tweede zin, bedoelde gedetailleerde bepalingen, 
onverminderd de verplichting bepaalde voertuigen overeenkomstig artikel 3, lid 4, achteraf van een tachograaf te 
voorzien. 

 De aansluiting van de tachograaf op een positioneringssysteem op basis van satellietnavigatie als bedoeld in lid 1, 
geschiedt alleen op systemen die kosteloos positionering aan bieden. In de tachograaf worden geen andere 
positiegegevens permanent opgeslagen dan die, voor zover mogelijk, zijn uit gedrukt in de geografische coördinaten 
van de plaatsen zoals bedoeld in lid 1. Positiegegevens die tijdelijk moeten worden opgeslagen ten behoeve van de 
automatische registratie van de punten, bedoeld in lid 1, of die de informatie van de bewegingssensor moeten 
bevestigen, zijn voor geen enkele gebruiker toegankelijk en worden automatisch gewist zodra zijn niet meer voor die 
doelen nodig zijn. 

 
Artikel 9 

Vroegtijdige detectie op afstand van manipulatie of misbruik 
 Met het oog op gerichte controles langs de weg door de bevoegde controleautoriteiten, kunnen tachografen die worden 

geïnstalleerd in voertuigen die voor het eerst worden geregistreerd 36 maanden na de inwerkingtreding van de gedetailleerde 
bepalingen, bedoeld in artikel 11, gegevens uitwisselen met die autoriteiten terwijl het voertuig aan het rijden is. 

 Drie jaar na de inwerkingtreding van de in artikel 11, eerste alinea, bedoelde gedetailleerde bepalingen, rusten de 
lidstaten hun controleautoriteiten in passende mate uit met apparatuur voor vroegtijdige detectie op afstand die 
noodzakelijk is om de in dit artikel bedoelde gegevensoverdracht mogelijk te maken, met inachtneming van hun 
specifieke handhavingsvoorschriften en -strategieën. Tot die tijd mogen de lidstaten beslissen of zij hun 
controleautoriteiten met dergelijke apparatuur voor vroegtijdige detectie op afstand uitrusten. 

 De in lid 1 bedoelde communicatieverbinding met de tachograaf wordt uitsluitend tot stand gebracht door toedoen 
van het apparaat van de controleautoriteiten. Het apparaat wordt beveiligd om de gegevensintegriteit en de legitimatie 
van het registratie- en controleapparaat te garanderen. De toegang tot de uitgewisselde gegevens wordt beperkt tot 
controleautoriteiten die gemachtigd zijn inbreuken op de in artikel 7, lid 1, vermelde rechtshandelingen van de Unie 
en deze verordening te controleren, en tot werkplaatsen voor zover het noodzakelijk is te controleren of de tachograaf 
goed functioneert. 

 Tijdens de communicatie worden uitsluitend gegevens uit gewisseld die nodig zijn voor gerichte wegcontrole van voer 
tuigen met een tachograaf ten aanzien waarvan het vermoeden van manipulatie of misbruik bestaat. Die gegevens hebben 
betrekking op de volgende voorvallen of gegevens die door de tachograaf zijn geregistreerd: 

- de meest recente inbreuk op de beveiliging, 
- de langste stroomstoring, 
- fout in de sensor, 
- fout in de bewegingsgegevens, 
- tegenstrijdige bewegingsgegevens, 
- rijden zonder geldige kaart, 
- invoeren van kaart tijdens het rijden, 
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- tijdafstellingsgegevens, 
- ijkgegevens, daaronder begrepen de gegevens van de jongste twee ijkingen, 
- kenteken, 
- de door de tachograaf geregistreerde snelheid, 
- overschrijding van de maximale rijtijd. 

 De uitgewisselde gegevens worden uitsluitend gebruikt om te verifiëren of deze verordening is nageleefd. Zij worden niet 
doorgezonden aan andere entiteiten dan de instanties die de rij- en rusttijden controleren en rechterlijke instanties in het 
kader van een lopende gerechtelijke procedure. 

 De controleautoriteiten mogen de gegevens enkel bewaren voor de duur van de wegcontrole en dienen deze ten laatste drie 
uur nadat ze zijn medegedeeld te wissen, tenzij de gegevens wijzen op mogelijke manipulatie of misbruik van de tachograaf. 
Indien bij de wegcontrole die volgt de manipulatie of het misbruik niet wordt bevestigd, worden de gegevens gewist. 

 Vervoersondernemingen die voertuigen gebruiken, moeten de bestuurders ervan in kennis stellen dat communicatie op 
afstand voor vroegtijdige detectie van vermoedelijke manipulatie of vermoedelijk misbruik van tachografen mogelijk is. 

 In geen geval zal communicatie over vroegtijdige detectie op afstand van het in dit artikel beschreven type leiden tot 
automatische boeten of sancties voor de bestuurder of de vervoersonderneming. De bevoegde controleautoriteit kan, op 
basis van de uitgewisselde gegevens, beslissen het voertuig en de tachograaf te controleren. Het resultaat van de 
communicatie op afstand mag de controleautoriteiten er niet van weerhouden willekeurige controles langs de weg uit te 
voeren, gebaseerd op het in artikel 9 van Richtlijn 2006/22/EG geïntroduceerde risicoclassificatiesysteem. 

 
Artikel 10 

Interface met intelligente vervoerssystemen 
 Tachografen van voertuigen die voor het eerst worden geregistreerd 36 maanden na de inwerkingtreding van de gedetailleerde 

bepalingen, bedoeld in artikel 11, mogen worden uitgerust met een gestandaardiseerde interface die gebruik in operationele mo 
dus van de door de tachograaf geregistreerde of verstrekte gegevens door een extern apparaat mogelijk maakt, mits aan de 
volgende voorwaarden is voldaan: 
a) de interface doet geen afbreuk aan de authenticiteit en de integriteit van de gegevens van de tachograaf; 
b) de interface voldoet aan de gedetailleerde bepalingen in artikel 11; 
c) het externe apparaat dat is aangesloten op de interface krijgt alleen toegang tot de persoonsgegevens, inclusief 

positioneringsgegevens, na verifieerbare toestemming van de bestuur der op wie de gegevens betrekking hebben. 
 Tachografen van voertuigen die voor het eerst in een lidstaat worden ingeschreven meer dan twee jaar na de 

inwerkingtreding van de in artikel 11, tweede alinea, bedoelde gedetailleerde bepalingen, worden uitgerust met de in 
lid 1 bedoelde interface. 

 
Artikel 11 

Gedetailleerde bepalingen voor de slimme tachograaf 
Om te waarborgen dat de slimme tachografen voldoen aan de beginselen en vereisten van deze verordening stelt de 
Commissie, via uitvoeringshandelingen, gedetailleerde bepalingen vast die nodig zijn voor de eenvormige uitvoering van 
de artikelen 8, 9 en 10, maar geen bepalingen die de registratie van aanvullende gegevens door de tachograaf mogelijk 
maken. 
 
Uiterlijk 21 augustus 2021 stelt de Commissie uitvoeringshandelingen vast met gedetailleerde bepalingen voor de 
eenvormige toepassing van de verplichting om te zorgen voor de registratie en de opslag van gegevens in verband met 
elke grensoverschrijding van het voertuig en activiteiten als bedoeld in artikel 8, lid 1, tweede en derde streepje, en in 
artikel 8, lid 1, tweede alinea. 
 
Uiterlijk 21 februari 2022 stelt de Commissie uitvoeringshandelingen vast met gedetailleerde bepalingen die nodig zijn 
voor de eenvormige toepassing van voorschriften inzake gegevens en functies, met inbegrip van de artikelen 8, 9 en 10 
van deze verordening, en de installatie van tachografen voor voertuigen als bedoeld in artikel 2, lid 1, onder a bis), van 
Verordening (EG) nr. 561/2006. 
 
Die uitvoeringshandelingen worden vastgesteld overeenkomstig de in artikel 42, lid 3, bedoelde onderzoeksprocedure. 
 
Voor de gedetailleerde bepalingen als bedoeld in de eerste, tweede en derde alinea’s van dit artikel geldt: 

a) met betrekking tot de uitvoering van de in dit hoofdstuk genoemde functies van de slimme tachograaf, moeten zij de 

noodzakelijke vereisten bevatten om de veiligheid, nauw keurigheid en betrouwbaarheid te waarborgen van de gegevens die 

aan de tachograaf worden geleverd door de satelliet positioneringsdienst en de technologie voor communicatie op afstand, 
bedoeld in de artikelen 8 en 9; 
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b) zij moeten de verschillende voorwaarden en vereisten specificeren voor de satellietpositioneringsdienst en de 
technologie voor communicatie op afstand, bedoeld in de artikelen 8 en 9, die zich in of buiten de tachograaf moeten 
bevinden, en als ze zich buiten de tachograaf bevinden, moeten zij de voorwaarden voor het gebruik van het 
satellietpositioneringssignaal als tweede bewegingssensor specificeren; 

c) ze moeten de noodzakelijke normen specificeren voor de in artikel 10 bedoelde interface. Die normen kunnen een 
bepaling omvatten over de verdeling van toegangsrechten voor bestuurders, werkplaatsen en vervoersondernemingen, en 
controlerollen voor de door de tachograaf geregistreerde gegevens, welke controlerollen gebaseerd zijn op een authenticatie-
/toestemmingsmechanisme voor de interface, zoals een certificaat voor ieder toegangsniveau, afhankelijk van de 
technische haalbaarheid daarvan. 
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HOOFDSTUK III 
 
TYPEGOEDKEURING 

 

Artikel 12 

Verzoeken 

 De fabrikant of zijn agent dient de aanvraag voor type goedkeuring van een voertuigunit, bewegingssensor, 
modelregistratieblad of tachograafkaart in bij de typegoedkeuringsautoriteiten die elke lidstaat daartoe heeft ingesteld. 

 De lidstaten delen de naam en de contactgegevens van de in lid 1 bedoelde aangewezen autoriteiten tegen 2 maart 2015 mee 
aan de Commissie, en stelt vervolgens indien nodig, aanpassingen, vast. De Commissie publiceert een lijst van de voor de 
typegoedkeuring aangewezen autoriteiten op haar website en houdt deze lijst bij. 

 De aanvraag voor een typegoedkeuring gaat vergezeld van de gepaste specificaties, onder meer de noodzakelijke informatie over 
de verzegelingen, en het beveiligings-, het functionele en het interoperabiliteitscertificaat. Het beveiligingscertificaat wordt 
afgegeven door een door de Commissie aangewezen erkende certificeringsautoriteit. 
Functionele certificaten worden aan de fabrikant uitgereikt door de autoriteit die de typegoedkeuring doet. 
Het interoperabiliteitscertificaat wordt in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de Commissie door een enkel laboratorium 
uitgereikt. 

 Met betrekking tot tachografen, de relevante onderdelen ervan, en tachograafkaarten geldt het volgende: 
a) het veiligheidscertificaat certificeert voor de voertuigunit, tachograafkaarten, bewegingssensor en aansluiting op de GNSS-

ontvanger wanneer de GNSS niet in de voertuigunits zit: 
i) naleving van de veiligheidsdoelstellingen; 
ii) uitvoering van onderstaande veiligheidsfuncties: identificatie en authenticatie, toestemming, vertrouwelijkheid, 

verantwoording, integriteit, audit, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de dienst; 
b) het functionele certificaat certificeert dat het geteste apparaat voldoet aan de nodige vereisten op het gebied van verrichte functies, 

milieukenmerken, kenmerken inzake elektromagnetische compatibiliteit, naleving van fysieke vereisten en andere geldende 
normen; 

c) het interoperabiliteitscertificaat certificeert dat het geteste apparaat volledig interoperabel is met de noodzakelijke model len 
tachografen of tachograafkaarten. 

 De autoriteit die de typegoedkeuring voor het apparaat heeft verleend, moet voorafgaande aan de toepassing daarvan op de hoogte 
worden gesteld van elke wijziging in de software of hardware van de tachograaf of in de aard van de voor de fabricage gebruik te 
materialen. Die autoriteit moet de verlenging van de typegoedkeuring aan de fabrikant bevestigen of kan een actualisering of een 
bevestiging van de relevante functie-, veiligheids- en/of interoperabiliteitscertificaten eisen. 

 Voor een gegeven type van voertuigunit, bewegingssensor, modelregistratieblad of tachograafkaart kan slechts in één lid staat een 
aanvraag worden ingediend. 

 De Commissie stelt, via uitvoeringshandelingen, de gedetailleerde bepalingen voor de uniforme toepassing van dit artikel vast . Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 42, lid 3, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.  

 

Artikel 13 

Verlenen van typegoedkeuring 

Een lidstaat verleent de typegoedkeuring voor elk type voertuig unit, bewegingssensor, modelregistratieblad of tachograafkaart dat 
aan de voorschriften van de artikelen 4 en 11 voldoet, op voorwaarde dat de lidstaat in de gelegenheid is geweest om te 
controleren of de productie overeenkomt met het goedgekeurde type. 
 
Wijzigingen van of toevoegingen aan een goedgekeurd model zijn onderworpen aan een aanvullende typegoedkeuring door de 
lidstaat die de eerste typegoedkeuring heeft verleend. 

 
Artikel 14 

Typegoedkeuringsmerk 

De lidstaten verlenen de aanvrager een typegoedkeuringsmerk, overeenkomstig een vooraf opgesteld model, voor elk type voer 
tuigunit, bewegingssensor, modelregistratieblad of tachograaf kaart dat zij overeenkomstig artikel 13 en bijlage II goedkeuren. Het 
model wordt door de Commissie door middel van uitvoeringshandelingen, volgens de in artikel 42, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld. 

 

Artikel 15 

Goedkeuring of weigering 
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De bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar de typegoedkeuringsaanvraag is ingediend, bezorgen de autoriteiten van de andere 
lidstaten voor elk type voertuigunit, bewegingssensor, modelregistratieblad of tachograafkaart dat zij goedkeuren, binnen een maand 
een afschrift van het typegoedkeuringscertificaat, samen met de afschriften van de documenten met de geldende specificaties, onder 
meer die met betrekking tot verzegeling. Indien de bevoegde autoriteiten de aanvraag niet goedkeuren, brengen zij de autoriteiten 
van de andere lidstaten, met opgave van de redenen, ervan op de hoogte dat de typegoedkeuring is geweigerd. 
 
Artikel 16 

Overeenstemming van apparatuur met typegoedkeuring 
 Indien de lidstaat die de in artikel 13 bedoelde typegoedkeuring heeft verleend, vaststelt dat voertuigunits, bewegingssensoren, 

registratiebladen of tachograafkaarten, voorzien van het door hem toegekende goedkeuringsmerk, niet overeenstem men met 
het door hem goedgekeurde type, neemt hij de nodige maatregelen teneinde te bewerkstelligen dat de productie overeenstemt 

met het goedgekeurde type. Deze maatregelen omvat ten, in voorkomend geval, tevens de intrekking van de type 
goedkeuring. 

 Een lidstaat die de typegoedkeuring heeft verleend, moet deze intrekken indien de goedgekeurde voertuigunit, de 
bewegingssensor, het registratieblad of de tachograafkaart niet overeenstemt met deze verordening, of indien deze bij het 
gebruik een gebrek van algemene aard vertoont, met de ongeschiktheid voor het beoogde doel als gevolg. 

 Indien een lidstaat die de typegoedkeuring heeft verleend, door een andere lidstaat ervan in kennis wordt gesteld dat een van 
de in de leden 1 of 2 bedoelde gevallen zich voordoet, neemt hij, onverminderd lid 5, na overleg met de in kennis stellende 
lidstaat de in die leden bedoelde maatregelen. 

 Een lidstaat die heeft vastgesteld dat een van de in lid 2 bedoelde gevallen zich voordoet, kan het in de handel brengen en 
het in gebruik nemen van de voertuigunits, de bewegingssensoren, de registratieblad of de betreffende tachograafkaart tot 
nader order opschorten. Hetzelfde geldt in de in lid 1 bedoelde gevallen voor voertuigunits, bewegingssensoren, 

registratiebladen of tachograafkaarten die van de eerste EU-ijking zijn vrij gesteld, indien de fabrikant na ontvangen 
waarschuwing deze niet in overeenstemming brengt met het goedgekeurde type of met de voorschriften van deze 
verordening. 
In alle gevallen stellen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten elkaar en de Commissie binnen één maand vanaf dergelijke 
intrekking, met opgave van redenen, ervan in kennis dat de verleende typegoedkeuring of een andere overeenkomstig de leden 
1, 2 of 3 getroffen maatregel is ingetrokken. 

 Indien een lidstaat die de typegoedkeuring heeft verleend, betwist dat een van de gevallen, bedoeld in de leden 1 en 2, zich 
voordoet, trachten de betrokken lidstaten het geschil bij te leggen. De Commissie wordt op de hoogte gehouden. 
Indien de betrokken lidstaten er niet in zijn geslaagd tot overeenstemming te komen binnen een termijn van vier maanden te 
rekenen vanaf de datum van de in lid 3 bedoelde kennisgeving, neemt de Commissie, na raadpleging van de deskundigen 
van alle lidstaten en na bestudering van alle desbetreffende, onder meer economische en technische; factoren, binnen een termijn 
van zes maanden na het verstrijken van die termijn van vier maanden een besluit, dat ter kennis wordt gebracht van de 
betrokken lidstaten en dat tegelijkertijd aan de andere lidstaten wordt medegedeeld. De Commissie stelt per geval de termijn 
voor het toepassen van haar besluit vast. 

 
Artikel 17 

Goedkeuring van registratiebladen 
 De aanvrager van een typegoedkeuring voor een model van registratieblad vermeldt op de aanvraag op welke types analoge 

tachograaf het registratieblad zal worden gebruikt, en moet voor het testen van het registratieblad een adequaat apparaat van 
die types beschikbaar stellen. 

 De bevoegde autoriteiten van elke lidstaat vermelden op het goedkeuringscertificaat van het model van een registratieblad op 
welke types van de analoge tachografen het model van registratieblad kan worden gebruikt. 

 
Artikel 18 

Motivering van besluiten tot weigering 

Ieder besluit op grond van deze verordening, tot weigering of intrekking van de goedkeuring van een type van een voertuig 
unit, een bewegingssensor, een modelregistratieblad of een tachograafkaart, wordt nauwkeurig gemotiveerd. Het besluit wordt ter 
kennis van de betrokkene gebracht, onder vermelding van de rechtsmiddelen volgens de in de relevante lidstaat geldende wetgeving, 
en van de termijnen waarbinnen zij kunnen worden aangewend. 

 
Artikel 19 

Erkenning van tachografen waarvoor een typegoedkeuring is verleend 
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De lidstaten mogen de inschrijving niet weigeren en het in het verkeer brengen of het gebruik van voertuigen, voorzien van een 
tachograaf, niet verbieden om redenen die verband houden met het apparaat indien dit is voorzien van het typegoedkeuringsmerk, 
bedoeld in artikel 14, en van het installatieplaatje, bedoeld in artikel 22, lid 4. 

 
Artikel 20 

Veiligheid 
 De fabrikant ontwerpt, test en controleert de geproduceerde voertuigunits, bewegingssensoren en tachograafkaarten dusdanig 

dat eventuele zwakke punten, in alle fasen van de levensduur van het product, worden opgespoord en mogelijk misbruik 
daarvan wordt voorkomen en bestreden. De frequentie van de testen, die ten minste eenmaal om de twee jaar worden 
uitgevoerd, wordt vastgesteld door de lidstaat die het goedkeuringscertificaat heeft verleend. 

 Hiertoe dienen fabrikanten bij de in artikel 12, lid 3, bedoelde certificeringsautoriteit, de voor een kwetsbaarheidsanalyse 
benodigde documentatie in. 

 Voor de toepassing van lid 1 voert de in artikel 12, lid 3, bedoelde certificeringsautoriteit testen uit op voertuigunits, 
bewegingssensoren en tachograafkaarten om te bevestigen dat bekende zwakke punten niet kunnen worden misbruikt door 
personen die over algemeen toegankelijke kennis beschikken. 

 Indien bij de testen, bedoeld in lid 1, zwakke punten in systeemonderdelen (voertuigunits, bewegingssensoren en 
tachograafkaarten) aan het licht komen, worden die onderdelen niet in de handel gebracht. Indien er tijdens de in lid 3 
bedoelde testen zwakke punten worden ontdekt bij reeds in de handel zijnde onderdelen, stellen de fabrikant of de 

certificeringsautoriteit de bevoegde autoriteiten van de lidstaat die de typegoed keuring heeft afgegeven, op de hoogte. Die 
bevoegde autoriteiten nemen alle noodzakelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat het probleem wordt aangepakt, met name 
door de fabrikant, en informeert de Commissie onverwijld over de opgespoorde zwakke punten en de beoogde of getroffen 

maatregelen, met inbegrip van, indien nodig, de intrekking van de typegoedkeu ring overeenkomstig artikel 16, lid 2. 
 

Artikel 21 

Praktijktests 
 De lidstaten kunnen praktijktesten toestaan met betrekking tot tachografen waarvoor nog geen typegoedkeuring is verleend. 

De lidstaten moeten de door hen toegestane praktijk testen wederzijds erkennen. 
 Bestuurders en vervoersondernemingen die aan een praktijktest deelnemen, moeten aan de eisen van Verordening (EG) nr. 

561/2006 voldoen. Om aan te tonen dat zij aan deze eisen voldoen, volgen de bestuurders de in artikel 35, lid 2, van deze 
verordening bepaalde procedure. 

 De Commissie kan door middel van uitvoeringshandelingen bepalen welke procedures bij het uitvoeren van die praktijk testen 
moeten worden gevolgd en welke formulieren voor het toezicht op deze testen moeten worden gebruikt. De 
uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 42, lid 3, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld. 
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HOOFDSTUK IV 

INSTALLATIE EN CONTROLE 

 

Artikel 22 

Installatie en herstelling 
 De tachograaf mag uitsluitend worden geïnstalleerd of hersteld door een installateur, werkplaats of voertuigfabrikant die 

overeenkomstig artikel 24 daartoe door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten is erkend. 
 Erkende installateurs, werkplaatsen of voertuigfabrikanten verzegelen de tachograaf in overeenstemming met de specificaties van 

het typegoedkeuringscertificaat, bedoeld in artikel 15, na te hebben gecontroleerd of deze correct werkt en, in het bijzonder, 
op een zodanige wijze dat de geregistreerde gegevens niet door manipulatie kunnen worden vervalst of gewijzigd. 

 De erkende installateur, werkplaats of voertuigfabrikant brengt een speciaal merkteken aan op de verzegeling en voert, in het 

geval van digitale tachografen, de elektronische beveiligingsgegevens in waarmee echtheidscontrole kan worden ver richt. De 
bevoegde autoriteiten van elke lidstaat zenden de Commissie een register van gebruikte merken en van elektronische 
veiligheidsgegevens alsmede de noodzakelijke elementen met betrekking tot de gebruikte elektronische veiligheidsgegevens. De 
Commissie geeft de lidstaten op verzoek toegang tot die informatie. 

 Het bewijs dat de tachograaf in overeenstemming met de voorschriften van deze verordening is geïnstalleerd, wordt geleverd door 
een installatieplaatje op een zichtbare en gemakkelijk toegankelijke wijze aan te brengen. 

 Tachograafonderdelen worden verzegeld zoals aangegeven in het typegoedkeuringscertificaat. Aansluitingen aan de tachograaf 
waarmee kan worden geknoeid, zoals de aansluiting van de bewegingssensor op de versnellingsbak en, waar van toepassing, 
het installatieplaatje, worden verzegeld. 
Een verzegeling wordt alleen verwijderd of verbroken: 

- door installateurs of werkplaatsen die door de bevoegde instanties, overeenkomstig artikel 24, zijn erkend voor her 
stelling, onderhoud of ijking van de tachograaf of door con troleambtenaren die goed zijn opgeleid en, indien 
nodig, gemachtigd voor controledoeleinden; 

- voor herstel of wijziging van het voertuig waardoor de ver zegeling wordt aangetast. In dergelijke gevallen wordt 
in het voertuig een verklaring bewaard met vermelding van de datum en het tijdstip waarop de verzegeling is 
verbroken en van de redenen voor de verwijdering van de verzegeling. De Commissie ontwikkelt via 
uitvoeringshandelingen een standaardformulier voor een dergelijke verklaring. 

De verwijderde of verbroken verzegelingen worden door een erkende installateur of werkplaats zonder onnodige 
vertraging en binnen zeven dagen vanaf de verwijdering of verbreking ervan, vervangen. Wanneer de zegels voor 
controledoeleinden zijn verwijderd of verbroken, kunnen zij zonder onnodige vertraging worden vervangen door een 
controlerend ambtenaar die is uitgerust met verzegelingsapparatuur en een uniek speciaal merkteken. 
 
Wanneer een controlerend ambtenaar een verzegeling verwijdert, wordt de controlekaart in de tachograaf ingebracht 
vanaf de verwijdering van de verzegeling tot de voltooiing van de inspectie, ook wanneer een nieuwe verzegeling wordt 
aangebracht. De controlerend ambtenaar verschaft een schriftelijke verklaring die minstens de volgende informatie bevat: 
 het voertuigidentificatienummer; 
 de naam van de ambtenaar; 
 de controleautoriteit en de lidstaat; 
 het nummer van de controlekaart; 
 het nummer van de verwijderde verzegeling; 
 de datum en het tijdstip waarop de verzegeling is verwijderd; 
 het nummer van de nieuwe verzegeling, indien de controlerend ambtenaar een nieuwe verzegeling heeft aangebracht. 

Voordat de verzegelingen worden vervangen, wordt de tachograaf door een erkende werkplaats gecontroleerd en geijkt, 
behalve wanneer een verzegeling voor controledoeleinden is verwijderd of verbroken en door een controlerend 
ambtenaar is vervangen. 

 
Artikel 23 

Inspectie van tachografen 

 Tachografen worden regelmatig door een erkende werk plaats geïnspecteerd. Ten minste om de twee jaar wordt een routine-
inspectie uitgevoerd. 

 De inspecties als bedoeld in lid 1 omvatten minstens het volgende: 
- of de tachograaf correct is geïnstalleerd en geschikt is voor het voertuig; 
- of de tachograaf correct werkt; 
- of de tachograaf het typegoedkeuringsmerk draagt; 
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- of er een installatieplaatje aanwezig is; 
- of alle verzegelingen intact en effectief zijn; 
- of er manipulatieapparaten aan de tachograaf zijn bevestigd en of er sporen zijn van het gebruik van dergelijke 

apparaten; 
- de bandenmaat en de effectieve omtrek van de banden. 

 De werkplaats stelt een inspectierapport op ingeval on regelmatigheden in de werking van de tachograaf moesten worden 
verholpen, onafhankelijk of dit plaatsvond als gevolg van een periodieke inspectie of van een inspectie op specifiek ver zoek van 
de bevoegde nationale autoriteit. Zij houden een lijst van alle inspectierapporten bij.  

 Inspectierapporten worden minstens twee jaar nadat ze zijn opgesteld, bewaard. De lidstaten besluiten of tijdens die periode 
inspectierapporten moeten worden bewaard of aan de bevoegde autoriteit worden gestuurd. In het eerste geval worden de 
rapporten van de gedurende de bewaartermijn uitgevoerde inspecties en ijkingen op verzoek ter inzage gegeven aan de bevoegde 
instantie. 

 

Artikel 24 

Erkenning van installateurs, werkplaatsen en voertuigfabrikanten 
 Installateurs, werkplaatsen en voertuigfabrikanten die tachografen installeren, controleren, inspecteren en repareren, worden door 

de lidstaten erkend, regelmatig gecontroleerd, en gecertificeerd. 
 Om de bevoegdheid en betrouwbaarheid van de installateurs, werkplaatsen en voertuigfabrikanten te waarborgen, bepalen en 

publiceren de lidstaten een aantal duidelijke nationale procedures en zorgen zij ervoor dat aan de volgende minimum criteria 
wordt voldaan: 
a) het personeel is goed opgeleid; 
b) de apparatuur om de testen en taken uit te voeren is beschikbaar; 
c) de installateurs, werkplaatsen en voertuigfabrikanten hebben een goede reputatie. 

 Erkende installateurs of werkplaatsen worden als volgt aan een audit onderworpen: 
a) Ten minste om de twee jaar worden de procedures die de erkende installateurs of werkplaatsen toepassen om met de 

tachografen om te gaan, aan een  audit onderworpen. De audit betreft voornamelijk de genomen beveiligingsmaatregelen 

en het gebruik van de werkplaatskaarten. Voor de uit voering van de audit is een bezoek ter plaatse niet vereist. 

b) Erkende installateurs en werkplaatsen worden voorts onder worpen aan onaangekondigde technische audits, met het oog 
op controle van de ijkingen, inspecties en installaties. Die controles vinden jaarlijks in ten minste 10 % van de erkende 
installateurs en werkplaatsen plaats. 

 De lidstaten en hun bevoegde autoriteiten nemen passende maatregelen om belangenconflicten tussen installateurs of werk 
plaatsen en vervoersondernemingen te voorkomen. In het bij zonder, wanneer sprake is van ernstig risico op 
belangenconflict, worden aanvullende specifieke maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de installateur of de werkplaats 
aan de bepalingen van deze verordening voldoet. 

 De bevoegde autoriteiten van de lidstaten sturen de Commissie jaarlijks, indien mogelijk langs elektronische weg, de lijst  van de 
erkende installateurs en werkplaatsen en de aan hen afgegeven kaarten. De Commissie publiceert deze lijsten op haar 
website. 

 De bevoegde autoriteiten trekken, tijdelijk of definitief, de erkenning in van installateurs, werkplaatsen en voertuigfabrikanten die 
niet voldoen aan de hun bij deze verordening opgelegde verplichtingen. 

 

Artikel 25 

Werkplaatskaarten 
 De geldigheidsduur van de werkplaatskaart is ten hoogste één jaar. In geval van verlenging ziet de bevoegde autoriteit erop toe 

dat de installateur, werkplaats of voertuigfabrikant voldoet aan de in artikel 24, lid 2, bepaalde criteria. 
 De bevoegde autoriteit vernieuwt de werkplaatskaart binnen 15 werkdagen na ontvangst van een geldig verzoek daartoe en van 

alle noodzakelijke documentatie. In geval van beschadiging, defect, verlies of diefstal van de werkplaatskaart wordt door de 

bevoegde autoriteit, binnen vijf werkdagen na ont vangst van een gemotiveerd verzoek, een nieuwe kaart verstrekt. De 
bevoegde autoriteiten die de kaart uitreiken, houden een register bij van de verloren, gestolen of defecte kaarten. 

 Indien een lidstaat de in artikel 24 bedoelde erkenning van een installateur, werkplaats of voertuigfabrikant intrekt, trekt hij tevens 
de daarna uitgegeven werkplaatskaarten in. 

 De lidstaten nemen alle noodzakelijke maatregelen om te voorkomen dat de aan de erkende installateur, werkplaats en 
voertuigfabrikanten verstrekte werkplaatskaarten worden vervalst. 
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HOOFDSTUK V 
 
BESTUURDERSKAART 

 
Artikel 26 

Afgifte van de bestuurderskaart 
 De bestuurderskaart wordt op verzoek van de bestuurder afgegeven door de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de bestuurder 

zijn gewone verblijfplaats heeft. Zij wordt binnen één maand na ontvangst van het verzoek en mits alle nodige documenten 
binnengekomen zijn, door de bevoegde autoriteit afgegeven. 

 In dit artikel wordt onder „gewone verblijfplaats” verstaan, de plaats waar een natuurlijke persoon gewoonlijk, dat 
wil zeg gen ten minste 185 dagen per kalenderjaar, verblijft omdat hij daar persoonlijk en beroepsmatig mee 
verbonden is, of omdat hij er niet beroepsmatig mee verbonden is, doch wel in persoonlijk opzicht kennelijk sterke 
banden mee heeft. 
De gewone verblijfplaats van een natuurlijke persoon die beroepsmatig verbonden is met een andere plaats dan die 
waar hij in persoonlijk opzicht mee verbonden is en die dientengevolge afwisselend in twee of meer lidstaten verblijft, 
wordt geacht de plaats te zijn waarmee hij in persoonlijk opzicht verbonden is, op voorwaarde dat hij er regelmatig 
terugkeert. Deze laatste voorwaarde vervalt ingeval de betrokkene in een lidstaat verblijft om een opdracht van 
bepaalde duur te vervullen. 

 De gewone verblijfplaats van de bestuurder wordt aangetoond met passende middelen, met name zijn identiteitskaart of een 
andere legitimatie. De bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar de bestuurderskaart is afgegeven, kunnen, in geval van twijfel 
aangaande de juistheid van een verklaring inzake de gewone verblijfplaats, of met het oog op specifieke controles, om 
aanvullende inlichtingen of bewijsstukken verzoeken. 

 De lidstaten kunnen op goede gronden en in uitzonderlijke gevallen een tijdelijke, niet-vernieuwbare bestuurderskaart afgeven 

voor een termijn van ten hoogste 185 dagen aan een bestuurder die niet zijn gewone verblijfplaats heeft in een lid staat of 

een staat die partij is bij AETR-overeenkomst, op voor waarde dat tussen de bestuurder en een in de lidstaat van afgifte 
gevestigde vervoersonderneming een arbeidsrechtelijke verhouding bestaat, en, voor zover Verordening (EG) nr. 1072/2009 
van het Europees Parlement en de Raad (1) van toepassing is, over een bestuurdersattest in de zin van die verordening voorlegt. 

Op basis van door de lidstaten verstrekte gegevens ziet de Com missie nauwlettend toe op de toepassing van dit lid. De Com 
missie doet iedere twee jaar verslag van haar bevindingen aan het Europees Parlement en de Raad en gaat met name na of 

de tijdelijke bestuurderskaarten negatieve effecten hebben op de arbeidsmarkt en of de tijdelijke kaarten gewoonlijk worden uit 
gegeven aan genoemde bestuurders bij meer dan één gelegenheid. De Commissie kan een passend wetgevingsvoorstel maken om 
dit lid te herzien. 

 De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van afgifte nemen passende maatregelen om zich ervan te vergewissen dat een 
aanvrager niet reeds houder is van een geldige bestuurderskaart en personaliseren de bestuurderskaart en zorgen ervoor dat de 
gegevens zichtbaar en nauwkeurig zijn. 

 De bestuurderskaart is ten hoogste vijf jaar geldig. 

 Een geldige bestuurderskaart wordt uitsluitend ingetrokken of geschorst als de bevoegde autoriteiten van een lidstaat vast stellen 
dat de kaart is vervalst of de bestuurder een kaart gebruikt waarvan hij niet de houder is, of dat de kaart is verkregen aan de 
hand van valse verklaringen en/of vervalste documenten. Indien de kaart door een andere lidstaat dan de lidstaat van afgifte 
wordt geschorst of ingetrokken, zendt de lidstaat die de kaart schorst of intrekt deze met opgave van redenen zo spoedig 
mogelijk terug naar de autoriteiten van de lidstaat van afgifte. Indien terugzending van de kaart vermoedelijk meer dan twee weken 
in beslag neemt, deelt de lidstaat die de kaart schorst of intrekt de lidstaat van afgifte binnen die termijn de redenen voor 
de schorsing of de intrekking mee. 

7 bis. De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van afgifte kunnen een bestuurder ertoe verplichten de bestuurderskaart 
door een nieuwe te vervangen indien dit noodzakelijk is om aan de toepasselijke technische specificaties te voldoen. 

 De lidstaten nemen alle nodige maatregelen om te voor komen dat bestuurderskaarten worden vervalst. 
 Dit artikel staat er niet aan in de weg dat een lidstaat een bestuurderskaart afgeeft aan een bestuurder die zijn gewone 

verblijfplaats heeft in een deel van het grondgebied van die lidstaat waar het Verdrag betreffende de Europese Unie en het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie niet van toepassing zijn, op voorwaarde dat desbetreffende bepalingen 
van deze verordening in dergelijke gevallen worden toegepast. 

 

Artikel 27 

Gebruik van bestuurderskaarten 
 De bestuurderskaart is persoonlijk. 

 
1 Verordening (EG) nr. 1072/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de 

markt voor internationaal goederenvervoer over de weg (PB L 300 van 14.11.2009, blz. 72). 
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 Een bestuurder mag niet meer dan één geldige bestuurderskaart bezitten en mag uitsluitend zijn eigen gepersonaliseerde 

bestuurderskaart gebruiken. Hij mag geen defecte of ver lopen kaart gebruiken. 
 

Artikel 28 

Vernieuwing van de  bestuurderskaart 
 De bestuurder die zijn bestuurderskaart wenst te vernieuwen richt daartoe een verzoek aan de bevoegde autoriteiten van de 

lidstaat waar hij zijn gewone verblijfplaats heeft, uiterlijk 15 werkdagen vóór de datum waarop de kaart verstrijkt. 
 Ingeval van vernieuwingen, de autoriteiten van de lidstaat waar de bestuurder zijn gewone verblijfplaats heeft, verschillen van de 

autoriteiten die de bestaande kaart hebben afgegeven, en wanneer de autoriteiten van de lidstaat wordt verzocht een door andere 
autoriteiten afgegeven kaart te vernieuwen, brengen zij de autoriteiten die de bestaande kaart hebben afgegeven op de hoogte 
van de redenen voor vernieuwing. 

 Bij verzoek om vernieuwing van een bijna verlopen kaart verstrekt de bevoegde autoriteit vóór de vervaldatum een nieuwe 
kaart, op voorwaarde dat het verzoek haar binnen de in lid 1 gestelde termijn is toegezonden. 

 

Artikel 29 

Gestolen, verloren of defecte bestuurderskaart 
 De autoriteit die de kaart afgeeft, houdt een register bij waarin afgegeven, gestolen, verloren en defecte kaarten worden 

opgetekend, gedurende ten minste de geldigheidstermijn van de kaarten. 
 Beschadigde of defecte bestuurderskaarten worden door de bestuurder teruggezonden naar de bevoegde autoriteit van de lidstaat 

waar hij zijn gewone verblijfplaats heeft. Van diefstal van de kaart wordt aangifte gedaan bij de bevoegde autoriteiten van het 
land waar de diefstal heeft plaatsgevonden. 

 Van elk verlies van de bestuurderskaart wordt formeel aangifte gedaan bij de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van 
afgifte, en bij die van de lidstaat waar de bestuurder zijn gewone verblijfplaats heeft, als het verschillende lidstaten betreft. 

 Bij beschadiging, defect, verlies of diefstal van de bestuurderskaart verzoekt de bestuurder de bevoegde autoriteiten van de lidstaat 

van zijn gewone verblijfplaats binnen zeven kalender dagen om vervanging van de kaart. Door die autoriteiten wordt binnen acht 

werkdagen na ontvangst van het gemotiveerde ver zoek een vervangende kaart verstrekt. 
 Onder de in lid 4 genoemde omstandigheden kan de bestuurder gedurende ten hoogste 15 kalenderdagen, of gedurende een 

langere termijn als dit noodzakelijk is om het voer tuig naar het bedrijf terug te rijden, zonder kaart blijven rijden, mits de 
bestuurder kan aantonen dat hij binnen die termijn de kaart niet kan overleggen of gebruiken. 

 

Artikel 30 

Wederzijdse erkenning en omwisseling van bestuurderskaarten 
 De door de lidstaten afgegeven bestuurderskaarten worden onderling erkend. 
 Ingeval de houder van een door een lidstaat afgegeven geldige bestuurderskaart zijn gewone verblijfplaats in een andere lidstaat 

vestigt, kan hij verzoeken zijn kaart om te wisselen tegen een gelijkwaardige bestuurderskaart. De lidstaat die de kaart 
omwisselt, heeft tot taak na te gaan of de ter omwisseling aangeboden kaart nog geldig is. 

 De lidstaat die de kaart omwisselt, zendt de oude kaart met opgave van redenen terug aan de autoriteiten van de lid staat 
die de kaart hebben afgegeven. 

 Wanneer een lidstaat de bestuurderskaart vervangt of omwisselt, wordt die vervanging of omwisseling, en elke latere 
vervanging of omwisseling geregistreerd in die lidstaat waar de bestuurderskaart voor het eerst is vervangen of omgewisseld. 

 

Artikel 31 

Elektronische uitwisseling van de gegevens op de bestuurderskaart 
 Om zeker te stellen dat een aanvrager niet reeds houder is van een geldige bestuurderskaart in de zin van artikel 26 voeren de 

lidstaten een elektronisch register waarin aantekening wordt gehouden van de volgende gegevens van bestuurderskaarten, met 
inbegrip van de in artikel 26, lid 4, bedoelde kaarten, gedurende een termijn die ten minste even lang is als de geldigheidstermijn 
van die kaarten: 

- naam en voornaam van de bestuurder, 
- geboortedatum en, indien bekend, geboorteplaats van de bestuurder, 
- nummer van een geldig rijbewijs en plaats van afgifte van het rijbewijs (indien van toepassing), 
- status van de bestuurderskaart, 
- nummer van de bestuurderskaart. 

 De Commissie en de lidstaten nemen alle nodige maat regelen om ervoor te zorgen dat de elektronische registers met elkaar 
verbonden en in de hele Unie beschikbaar zijn met behulp van het TACHOnet-meldingssysteem als bedoeld in Aanbeveling 
2010/19/EU of een compatibel systeem. In het geval van een dergelijk compatibel systeem zullen elektronische gegevens met 
alle andere lidstaten via het TACHOnet-berichtensysteem kunnen worden uitgewisseld. 
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 In geval van afgifte, vervanging of, indien nodig, vernieuwing van de bestuurderskaart gaan de lidstaten via de elektronische 
uitwisseling van gegevens na of de bestuurder niet reeds in het bezit is van een andere geldige bestuurderskaart. Slechts de 
voor dit doel benodigde gegevens worden uitgewisseld. 

 Controleambtenaren krijgen toegang tot het elektronisch register om de status van een bestuurderskaart na te gaan. 
 De Commissie stelt door middel van uitvoeringshandelingen de gemeenschappelijke procedures en specificaties voor de in 

lid 2 bedoelde verbinding vast, waaronder het formaat van de uitgewisselde gegevens, de technische procedures voor 
elektronische raadpleging van de nationale elektronische registers, de toegangsprocedures en de beveiligingsmechanismen. 
De uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 42, lid 3, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld. 
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HOOFDSTUK VI 
 
GEBRUIK VAN APPARATUUR 

 

Artikel 32 

Correct gebruik van de tachograaf 
 Vervoersondernemingen en bestuurders zorgen ervoor dat digitale tachografen en bestuurderskaarten correct werken en correct 

worden gebruikt. Vervoersondernemingen en bestuurders die gebruikmaken van analoge tachografen, zorgen ervoor dat deze 
correct werken en dat de registratiebladen correct wordt gebruikt. 

 Digitale tachografen mag niet zodanig ingesteld zijn dat zij automatisch overschakelen naar een specifieke activiteitencategorie 

wanneer de motor of de ontsteking wordt uitgeschakeld, tenzij de bestuurder in staat blijft manueel de juiste activiteiten categorie 
te kiezen. 

 Het is verboden gegevens op het registratieblad, op de tachograaf of op de bestuurderskaart opgeslagen gegevens, of afdrukken 
van de tachograaf te vervalsen, te verbergen, uit te wissen of te vernietigen. Manipulatie van de tachograaf, het registratieblad 
of de bestuurderskaart die kan leiden tot het vervalsen, uitwissen of vernietigen van de gegevens en/of afgedrukte informatie 
is verboden. In het voertuig mag geen voorziening aanwezig zijn die met dit doel kan worden gebruikt. 

 Behoudens voor de in artikel 21 bedoelde praktijktesten wordt een voertuig niet uitgerust met meer dan één tachograaf. 
 De lidstaten verbieden de productie, de verdeling en de verkoop van, alsmede het maken van publiciteit voor apparaten die 

geconstrueerd en/of bestemd zijn voor het manipuleren van tachografen. 

 
Artikel 33 

Verantwoordelijkheden van vervoersondernemingen 
 Vervoersondernemingen zijn verantwoordelijk voor het waarborgen dat hun bestuurders goed zijn opgeleid en geïnstrueerd 

met betrekking tot de correcte werking van digitale of analoge tachografen, voeren regelmatig controles uit om zich ervan 
te vergewissen dat hun bestuurders de tachograaf correct gebruiken, en mag haar bestuurders niet direct of indirect aanzetten 
tot misbruik van tachografen. 
Vervoersondernemingen voorzien dat de bestuurder van een voertuig uitgerust met analoge tachografen met voldoende 
registratiebladen, rekening houdend met het persoonlijke karakter van deze bladen, de duur van de dienst en de mogelijkheid 
om eventueel beschadigde of door een bevoegde controleambtenaar in beslag genomen registratiebladen te vervangen. 
Vervoersondernemingen verstrekken de bestuurders slechts de registratiebladen van een goedgekeurd model, die geschikt zijn 
voor gebruik in het in het voertuig geïnstalleerde apparaat. 
Indien een voertuig is uitgerust met een digitale tachograaf zien de vervoersonderneming en de bestuurder erop toe dat, rekening 
houdend met de duur van de dienst, de afdruk van gegevens van de tachograaf op verzoek van een controlerend ambtenaar in 
geval van controle correct kan worden gemaakt. 

 De registratiebladen en in voorkomend geval de in artikel 35 bedoelde afdrukken worden door de vervoersondernemingen ten 
minste één jaar na het gebruik in chronologische volgorde en leesbare vorm bewaard; de onderneming verstrekt de betrokken 
bestuurder op diens verzoek een kopie. Vervoersondernemingen verstrekken de betrokken bestuurder op diens verzoek tevens 
een kopie van de gedownloade gegevens van de bestuurderskaart, samen met een papieren afdruk daarvan. De regist ratiebladen, 
afdrukken en overgebrachte gegevens moeten op verzoek van de met de controleambtenaren worden overgelegd of overhandigd.  

 Vervoersondernemingen zijn aansprakelijk voor inbreuken op deze verordening die door bestuurders van het bedrijf of door t er 
beschikking gestelde bestuurders worden gepleegd. De lidstaten kunnen dergelijke aansprakelijkheid evenwel afhankelijk stellen 
van een inbreuk door de vervoersonderneming op lid 1 van dit artikel, eerste alinea, en op artikel 10, leden 1 en 2, van Verordening 
(EG) nr. 561/2006. 

 

Artikel 34 

Gebruik van bestuurderskaarten en registratiebladen 
 Voor iedere dag dat hij rijdt, vanaf het tijdstip waarop hij het voertuig overneemt, gebruikt de bestuurder 

registratiebladen of bestuurderskaarten. Het registratieblad of de bestuurderskaart wordt niet vóór het einde van de 
dagelijkse werktijd uit het apparaat genomen, tenzij dit anderszins is toegestaan of noodzakelijk is om na een 
grensoverschrijding het landsymbool in te voeren. Het registratieblad of de bestuurderskaart mag niet worden 
gebruikt voor een langere periode dan die waarvoor het blad of de kaart bestemd is. 

 De bestuurder zorgt voor een passende bescherming van de registratiebladen en gebruikt geen bevuilde of beschadigde 
registratiebladen of bestuurderskaarten. 

 Ingeval de bestuurder zich niet bij het voertuig bevindt en daardoor de tachograaf waarmee het voertuig is uitgerust, niet kan 
bedienen, worden de in lid 5, onder b), punten ii), iii) en iv), bedoelde tijden: 
a) als het voertuig is uitgerust met een analoge tachograaf, met de hand, door automatische registratie of anderszins, leesbaar 

op het registratieblad opgetekend zonder dat dit wordt bevuild, of 
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b) als het voertuig is uitgerust met een digitale tachograaf, op de bestuurderskaart geregistreerd met behulp van de 
voorziening voor handmatige invoer waarmee de tachograaf is uitgerust. 

De lidstaten mogen de bestuurders niet verplichten tot het overleggen van documenten ter staving van hun bezigheden 
wanneer zij zich niet bij het voertuig bevinden. 

 Indien het voertuig dat met een digitale tachograaf is uit gerust, door meer dan één bestuurder wordt bemand, zorgt elke 
bestuurder ervoor dat zijn bestuurderskaart in de juiste lezer in de tachograaf is ingebracht. 
Indien het voertuig dat met een analoge tachograaf is uitgerust, door meer dan één bestuurder wordt bemand, brengen de 
bestuurders op de registratiebladen de nodige wijzigingen aan zodat de relevante gegevens worden geregistreerd op het blad 
van de bestuurder die daadwerkelijk het voertuig bestuurt. 

 De bestuurders moeten: 
a) erop toezien dat de tijdsaanduiding op het registratieblad overeenkomt met de wettelijke tijd in het land waar het 

voertuig is ingeschreven; 
b) de schakelorganen bedienen met behulp waarvan de volgende te registreren tijden kunnen worden onderscheiden: 

i) onder het teken   
: rijtijd, 
ii) onder het teken : 
 
 „andere werkzaamheden”, waar onder wordt verstaan de tijd die wordt besteed aan alle andere bezigheden in de zin van artikel  
3, punt a), van Richtlijn 2002/15/EG, behalve aan het rijden, alsmede aan alle werkzaamheden voor dezelfde of een andere 
werkgever in of buiten de vervoerssector, 

iii) onder het teken  
: „beschikbaarheidstijd” in de zin van artikel 3, punt b), van Richtlijn 2002/15/EG,  

iv) onder het teken : onderbrekingen of rust, jaarlijks verlof of ziekteverlof, 

v) onder het teken voor “veerboot/trein”: Naast het teken : de op een veerboot of trein doorgebrachte rusttijd 
als vereist in artikel 9 van Verordening (EG) nr. 561/2006. 

 Elke bestuurder van een voertuig uitgerust met een analoge tachograaf, brengt op zijn registratieblad de volgende gegevens 
aan: 
a) naam en voornaam, bij het begin van het gebruik van het registratieblad; 
b) datum en plaats, bij het begin en aan het einde van het gebruik van het registratieblad; 
c) het kentekennummer van elk voertuig waarmee hij werkt, aan het begin van de eerste rit die op het registratieblad wordt 

geregistreerd, en vervolgens, indien van voertuig wordt gewisseld, tijdens het gebruik van het registratieblad; 
d) kilometerstand: 

i) vóór de eerste rit die op het registratieblad wordt geregistreerd, 
ii) aan het einde van de laatste rit die op het registratieblad wordt geregistreerd, 
iii) indien tijdens een werkdag van voertuig wordt gewisseld, de stand in het eerste voertuig waarmee de bestuurder heeft gewerkt 

en de stand in het volgende voertuig; 
e) het tijdstip waarop van voertuig wordt gewisseld; 
f) het symbool van het land waar de werkperiode van de dag respectievelijk is begonnen en geëindigd. De 

bestuurder vermeldt ook het symbool van het land dat hij binnenrijdt nadat hij een grens van een lidstaat heeft 
overschreden, bij het begin van zijn eerste stop in die lidstaat. Die eerste stop wordt gemaakt bij de 
dichtstbijzijnde stopplaats aan of voorbij de grens. Wanneer de overschrijding van de grens van een lidstaat 
plaatsvindt op een veerboot of een trein, vermeldt de bestuurder het landsymbool aan de haven of het station 
van aankomst. 

 De bestuurder vermeldt in de digitale tachograaf het symbool van het land waar de werkperiode van de dag 
respectievelijk is begonnen en geëindigd. Met ingang van 2 februari 2022 vermeldt de bestuurder ook het symbool 
van het land dat hij binnenrijdt nadat hij een grens van een lidstaat heeft overschreden, bij het begin van zijn eerste 
stop in die lidstaat. Die eerste stop wordt gemaakt bij de dichtstbijzijnde stopplaats aan of voorbij de grens. Wanneer 
de overschrijding van de grens van een lidstaat plaatsvindt op een veerboot of een trein, vermeldt de bestuurder het 
landsymbool aan de haven of het station van aankomst. Een lidstaat kan de bestuurder van voertuigen die op zijn 
grondgebied binnenlands vervoer verrichten echter verplichten bij het landsymbool nadere geografische gegevens te 
verstrekken, mits deze nadere geografische gegevens door de betrokken lidstaat vóór 1 april 1998 aan de Commissie 
zijn meegedeeld. De bestuurder is niet verplicht de gegevens bedoeld in de eerste alinea in te voeren als de tachograaf 
overeenkomstig artikel 8 de locatiegegevens automatisch registreert. 

 
Artikel 35 

Beschadigde bestuurderskaarten en registratiebladen 
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 In geval van beschadiging van een registratieblad waarop gegevens zijn geregistreerd of van een bestuurderskaart, wordt het 
registratieblad of de bestuurderskaart door de bestuurders bewaard, samen met elk reserveblad dat als vervanging wordt gebruikt. 

 Indien de bestuurderskaart beschadigd, defect, verloren of gestolen is, maakt de bestuurder: 

 aan het begin van de rit een afdruk van de gegevens van het door hem bestuurde voertuig, waarop hij melding maakt van:  
i) gegevens waarmee hij kan worden geïdentificeerd (naam, nummer van de bestuurderskaart of het rijbewijs), voor zien van 

zijn handtekening; 
ii) de in artikel 34, lid 5, onder b), punten ii), iii) en iv), bedoelde tijden; 

ppp. aan het eind van de rit een afdruk van de gegevens betreffende de tijden die door de tachograaf zijn 
geregistreerd, tekent hij alle tijden op die aan andere werkzaamheden, beschikbaarheid en rust zijn besteed na de aan 
het begin van de rit gemaakte afdruk, indien deze niet door de tachograaf zijn geregistreerd, en vermeldt hij  in dat 
document gegevens die zijn identificatie mogelijk maken (naam, nummer van de bestuurderskaart of het rijbewijs), 
voorzien van zijn handtekening. 

 
Artikel 36 

Documenten waarvan de bestuurder in het bezit moet zijn 
 Een bestuurder die rijdt met een voertuig dat is uitgerust met een analoge tachograaf, moet op verzoek van de voor 

controle bevoegde ambtenaar het volgende kunnen overleggen: 
i) de registratiebladen van de lopende dag en van de voorgaande 56 dagen; 
ii) de bestuurderskaart, indien hij houder is van een dergelijke kaart, en 
iii) alle handmatig opgetekende gegevens en alle afdrukken van de lopende dag en van de voorgaande 56 dagen. 

 De bestuurder die rijdt met een voertuig dat is uitgerust met een digitale tachograaf, legt op verzoek van de erkende 
controleambtenaar het volgende over: 

i) de bestuurderskaart; 
ii) alle handmatig opgetekende gegevens en alle afdrukken van de lopende dag en van de voorgaande 56 dagen; 
iii) de registratiebladen voor de in punt ii) genoemde periode waarin hij heeft gereden met een voertuig dat is uitgerust met een 

analoge tachograaf. 
 Een erkende controleambtenaar kan de naleving van Ver ordening (EG) nr. 561/2006 controleren door onderzoek 

van de registratiebladen, de getoonde, afgedrukte of gedownloade gegevens die door de tachograaf of de 
bestuurderskaart zijn geregistreerd of, bij gebreke daarvan, door onderzoek van elk ander document waarmee kan 
worden aangetoond dat bepalingen zoals artikel 29, lid 2, en artikel 37, lid 2, van die verordening niet in acht zijn 
genomen. 

 
Artikel 37 

Procedures in het geval van defecte apparaten 
 Ingeval een tachograaf niet of gebrekkig werkt, laat de vervoersonderneming het apparaat door een erkende installateur of 

werkplaats herstellen zodra de omstandigheden dit toelaten. 
 
Indien het voertuig niet binnen een week nadat het defect is opgetreden naar de vervoersonderneming kan terugkeren, wordt 
de herstelling onderweg uitgevoerd. 
 

De lidstaten zullen in overeenstemming met artikel 41 bepalen dat de bevoegde autoriteiten het gebruik van het voertuig mo 
gen verbieden, indien de problemen met het defect aan het apparaat niet overeenkomstig de eerste en de tweede alinea van 
dit artikel zijn opgelost, voor zover dit strookt met de nationale wetgeving in de desbetreffende lidstaat. 

 Zolang de tachograaf onbruikbaar of defect is, tekent de bestuurder de gegevens op, aan de hand waarvan hij kan worden 
geïdentificeerd (naam, nummer van de bestuurderskaart of het rijbewijs) — voorzien van zijn handtekening — alsmede 
gegevens voor de verschillende tijden die niet meer correct zijn geregistreerd of afgedrukt door de tachograaf: 

 op het registratieblad of de registratiebladen, of 

qqq. op een tijdelijk blad dat aan het registratieblad wordt gehecht of dat samen met de bestuurderskaart wordt bewaard. 
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HOOFDSTUK VII 
 
HANDHAVING EN SANCTIES 

 
Artikel 38 

Controleambtenaren 

 Om naleving van deze verordening doeltreffend te kunnen controleren, dienen alle erkende controleambtenaren over vol doende 
uitrusting en passende wettelijke bevoegdheden te beschikken om hun taken overeenkomstig deze verordening uit te kunnen 
voeren. Die uitrusting omvat met name: 

 controlekaarten die toegang geven tot de op tachografen en tachograafkaarten, en desgewenst werkplaatskaarten, 
geregistreerde gegevens; 

rrr. de vereiste instrumenten om gegevensbestanden van de voer tuigunit en tachograafkaarten te downloaden en om die 
gegevensbestanden en afdrukken van de digitale tachografen in combinatie met registratiebladen of kaarten van de analoge 
tachografen te analyseren. 

 Indien controleambtenaren na het uitvoeren van een controle voldoende bewijs hebben gevonden voor een gegrond vermoeden 
van fraude, zijn zij bevoegd om het voertuig door te verwijzen naar een erkende werkplaats om aanvullende tests te verrichten 
en met name om na te gaan dat de tachograaf: 

 correct werkt; 

sss. correct gegevens registreert en opslaat, en dat de ijkparameters correct zijn. 
 Controleambtenaren krijgen de bevoegdheid om erkende werkplaatsen te verzoeken de in lid 2 bedoelde testen en specifieke 

testen uit te voeren om na te gaan of er manipulatie- instrumenten aanwezig zijn. Indien manipulatie-instrumenten worden 
ontdekt, kunnen de apparatuur, inclusief het instrument zelf, de voertuigunit of de onderdelen daarvan en de bestuurderskaart, 
uit het voertuig worden verwijderd en als bewijsmateriaal worden gebruikt overeenkomstig de nationale regelgeving betreffende 
procedures voor het behandelen van dergelijk bewijsmateriaal. 

 Bij een controle op het terrein van een onderneming ma ken controleambtenaren, waar toepasselijk, gebruik van de mo 
gelijkheid tachografen en bestuurderskaarten die ter plaatse aanwezig zijn, te controleren. 

 
Artikel 39 

Scholing van de controleambtenaren 
 Teneinde efficiënte en geharmoniseerde controle en handhaving te bewerkstelligen, zorgen de lidstaten ervoor dat de 

controleambtenaren terdege worden geschoold in het analyseren van de geregistreerde gegevens en in het controleren van 
tachografen. 

 De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk op 2 september 2016 in kennis van de scholingsvereisten voor hun 
controleambtenaren. 

 De Commissie stelt door middel van uitvoeringshandelingen de inhoud van de basisopleiding en de bijscholing van de 
controleambtenaren vast, met inbegrip van een opleiding met betrekking tot technieken inzake gerichte controle en voor 
het opsporen van manipulatie en fraude. Die maatregelen omvatten richtsnoeren voor de uitvoering van de relevante bepalingen 
van deze verordening en van Verordening (EG) nr. 561/2006. De uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 42, 
lid 3, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld. 

 De lidstaten nemen in de aan controleambtenaren te gegeven opleidingen de door de Commissie gespecificeerde inhoud op. 

 
Artikel 40 

Wederzijdse bijstand 
De lidstaten verlenen elkaar medewerking bij de toepassing van deze verordening en bij de controle op de naleving ervan. 

 
De bevoegde autoriteiten van de lidstaten sturen, in het bijzon der, elkaar regelmatig in het kader van die wederzijdse bijstand alle 
beschikbare informatie met betrekking tot inbreuken op deze verordening door installateurs en werkplaatsen, de soorten manipulatie 
en de sancties die voor dergelijke inbreuken worden opgelegd. 

 

Artikel 41 

Sancties 

 De lidstaten stellen overeenkomstig hun nationale grond wettelijke bepalingen voorschriften vast betreffende de sancties die aan 
inbreuken op deze verordening worden verbonden, en nemen alle nodige maatregelen om te waarborgen dat deze sancties 
worden toegepast. De sancties moeten doeltreffend, evenredig, afschrikkend en niet-discriminerend zijn, en moeten 
beantwoorden aan de bij Richtlijn 2006/22/EG bepaalde classificatie van inbreuken. 
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 De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk op 2 maart 2016 in kennis van deze maatregelen en de voorgeschreven sancties. 
Zij stellen de Commissie in kennis van alle daaropvolgende wijzigingen van die maatregelen. 

 
HOOFDSTUK VIII 
 
SLOTBEPALINGEN 

Artikel 42 

Comité 
 De Commissie wordt bijgestaan door een comité. Dit comité is een comité in de zin van Verordening (EU) nr. 

182/2011. 
 Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is artikel 4 van Verordening (EU) nr. 182/2011 van toepassing. 
 Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is artikel 5 van Verordening (EU) nr. 182/2011 van toepassing. 

 
Wanneer het comité geen advies uitbrengt, stelt de Commissie de ontwerpuitvoeringshandeling niet vast en is artikel 5, lid 4, 
derde alinea, van Verordening (EU) nr. 182/2011 van toepassing. 

 
Wanneer het advies van het comité via een schriftelijke procedure dient te worden verkregen, wordt die procedure zonder gevolg 
beëindigd indien, binnen de termijn voor het uitbrengen van het advies, de voorzitter van het comité daartoe besluit of een gewone 
meerderheid van de leden van het comité daarom verzoekt. 

 
Artikel 43 

Tachograafforum 
 Ter ondersteuning van het overleg over de technische aspecten van tachografen wordt een tachograafforum opgezet tussen 

deskundigen van de lidstaten, leden van het Comité bedoeld in artikel 42 en deskundigen uit derde landen die de tachograaf 
gebruiken in het kader van de AETR-overeenkomst. 

 De lidstaten vaardigen de deskundigen van het in artikel 42 bedoelde comité als deskundige naar het tachograafforum af. 
 Het tachograafforum staat open voor deelname door deskundigen van belanghebbende derde landen die partijen bij de AETR-

overeenkomst zijn. 
 Belanghebbenden, vertegenwoordigers van voertuigfabrikanten, tachograaffabrikanten, sociale partners en de Europese 

toezichthouder voor gegevensbescherming worden uitgenodigd voor het tachograafforum. 
 Het tachograafforum stelt zijn reglement van orde vast. 
 Het tachograafforum komt ten minste eenmaal per jaar bijeen. 

 
 

Artikel 44 

Mededeling van nationale maatregelen 
De lidstaten delen de Commissie de tekst mede van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die zij op het onder deze 
verordening vallende gebied vaststellen, binnen dertig dagen na de vaststelling van die bepalingen, en voor het eerst uiterlijk op 2 
maart 2015. 

 
Artikel 45 

Wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 
 
Verordening (EG) nr. 561/2006 wordt als volgt gewijzigd: 

 In artikel 3 wordt het volgende punt ingevoegd na punt a): 
 

„a bis) voertuigen of combinaties van voertuigen met een toegestane maximummassa van niet meer dan 7,5 ton die gebruikt 
worden voor het vervoer van materiaal, uitrusting of machines die de bestuurder nodig heeft voor de uitoefening van zijn beroep 
en die enkel binnen een straal van 100 km rond de vestigingsplaats van de onderneming worden gebruikt en op voorwaarde dat het 
besturen van het voertuig niet de hoofdactiviteit van de bestuurder is.”. 

 
 Artikel 13, lid 1, wordt als volgt gewijzigd: 

 
a) in de punten d), f) en p) worden de woorden „50 km” of „50 km” vervangen door de woorden „100 km”; 
b) de eerste alinea van punt d) wordt vervangen door: 
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„d) voertuigen of combinaties van voertuigen met een toegestane maximummasse van ten hoogste 7,5 ton, die worden gebruikt 
door leveranciers van de universele dienst als gedefinieed in artikel 2, lid 13, van Richtlijn 97/67/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 15 december 1997 betreffende ge meenschappelijke regels voor de ontwikkeling van de interne 
markt voor postdiensten in de Gemeenschap en de verbetering van de kwaliteit van de dienst (*) voor het bezorgen van goederen 
in het kader van de universele dienst. 
 

(*) PB L 15 van 21.1.1998, blz. 14.”. 

 

 
Artikel 46 

Overgangsmaatregelen 
Zolang de in deze verordening genoemde uitvoeringshandelingen niet zijn vastgesteld en zij niet voor de uitvoering van deze 
verordening kunnen worden toegepast, blijven de bepalingen van Verordening (EEG) nr. 3821/85 en in bijlage IB daarvan, als 

overgangsmaatregel van toepassing, tot de datum waarop de in deze verordening genoemde uitvoeringshandelingen van toe passing 
worden. 

 
Artikel 47 

Intrekking 
Verordening (EEG) nr. 3821/85 wordt ingetrokken. Verwijzingen naar de ingetrokken verordening gelden als verwijzingen naar 
de onderhavige verordening. 

 
Artikel 48 

Inwerkingtreding 
Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie. 

 
Zij is, onder voorbehoud van de in artikel 46 bedoelde overgangsmaatregelen, van toepassing met ingang van 2 maart 2016. 
De artikelen 24, 34 en 45 zijn van toepassing met 
ingang van 2 maart 2015. 

 
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat. 
 
Gedaan te Straatsburg, 4 februari 2014 
. 
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BIJLAGE I 
 
CONSTRUCTIE-, BEPROEVINGS-, INSTALLATIE- EN CONTROLEVOORSCHRIFTEN VOOR 
ANALOGE TACHOGRAFEN 

 
I. DEFINITIES 

 
In deze bijlage wordt verstaan onder: 

a) „controleapparaat” of „analoge tachograaf”: 

in wegvoertuigen in te bouwen apparaat om gegevens betreffende het rijden van deze voertuigen en bepaalde werk tijden van hun 
bestuurders te tonen en automatisch of semi-automatisch te registreren; 
 

b) „constante van het controleapparaat”: 
het getal dat de waarde aangeeft van het ingangssignaal dat nodig is ter aan wijzing en registratie van een afgelegde afstand van één 
kilometer; deze constante moet hetzij in omwentelingen per kilometer (k = … omw/km), hetzij in impulsen per kilometer (k 
= … imp/km) worden uitgedrukt; 
 

c) „kenmerkende coëfficiënten”: 

getal dat de waarde aangeeft van het uitgangssignaal van het op het voertuig aangebrachte onderdeel voor de aan sluiting op 
het controleapparaat (uitgaande as van de versnellingsbak of wiel van het voertuig), wanneer het voertuig de afstand van één 
kilometer aflegt, gemeten onder normale beproevingsomstandigheden (zie deel VI, punt 4, van deze bijlage). De kenmerkende 
coëfficiënt wordt hetzij in omwentelingen per kilometer (w = … omw/km), hetzij in impulsen per kilometer (k = … 
imp/km) uitgedrukt; 
 

d) „effectieve omtrek der wielbanden”: 
gemiddelde der afstanden, afgelegd door elk der het voertuig aandrijvende wielen (aandrijfwielen) bij een volledige  omwenteling. Het 
meten van deze afstanden moet plaats vinden onder normale beproevingsomstandigheden (zie deel VI, punt 4, van deze bijlage) 
en wordt als volgt uitgedrukt: 1 = … mm. 
 

II. ALGEMENE KENMERKEN EN FUNCTIES VAN HET CONTROLEAPPARAAT 
Het apparaat moet onderstaande gegevens registreren: 

 de afstand, afgelegd door het voertuig, 
 de snelheid van het voertuig, 
 de rijtijd, 
 de overige werktijden en perioden van beschikbaarheid van de bestuurder(s), 
 de arbeidsonderbrekingen en dagelijkse rusttijden, 
 het openen van de kast die het registratieblad bevat, 
 voor elektronische controleapparaten, zijnde apparaten die functioneren via signalen die vanaf de afstands- en snelheidsopnemer 

elektronisch worden overgebracht, elke onderbreking van meer dan 100 milliseconden in de stroom voorziening van een 
controleapparaat (verlichting uitgezonderd) en in de stroomvoorziening van de afstands- en snelheidsopnemer, en elke 
onderbreking van de signaalverbinding naar de afstands- en snelheidsopnemer. 

 
Bij voertuigen die worden gebruikt door twee bestuurders, moeten de onder 3, 4 en 5 van de eerste alinea genoemde gegevens 
voor twee bestuurders gelijktijdig en onderscheidbaar op twee aparte registratiebladen door het apparaat kunnen worden 
geregistreerd. 

 

III. CONSTRUCTIE-EISEN VAN HET CONTROLEAPPARAAT 
 

a) Algemeen 
1. De volgende inrichtingen zijn voor het controleapparaat voorgeschreven: 
1.1. Afleesinstrumenten die het volgende aangeven: 

- de afgelegde afstand (totaalteller), 
- de snelheid (snelheidsmeter), 
- de tijd (uurwerk). 

1.2. Registreerinrichtingen, te weten: 
- een registreerorgaan voor de afgelegde afstand, 
- een registreerorgaan voor de snelheid, 
- een of meer registreerorganen voor de tijd, die voldoen aan de in punt c), 4, gestelde eisen. 
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1.3. Een merkorgaan dat afzonderlijk op het registratieblad aangeeft: 
 

- ieder openen van de kast die het registratieblad bevat; 
- voor de in deel II, eerste paragraaf, punt 7, bedoelde elektronische controleapparaten: elke onderbreking van meer dan 

100 milliseconden van de stroomvoorziening van het controleapparaat (verlichting uitgezonderd), uiterlijk bij het opnieuw 
inschakelen van de stroomvoorziening; 

- voor de in deel II, eerste paragraaf, punt 7, bedoelde elektronische controleapparaten: elke onderbreking van meer dan 
100 milliseconden van de stroomvoorziening van de afstands- en snelheidsopnemer en elke onderbreking van de 
signaalverbinding naar de afstands- en snelheidsopnemer. 

2. Indien in het apparaat andere inrichtingen dan die in punt 1 aanwezig zijn, mogen deze de juiste werking der verp lichte 
inrichtingen niet schaden en het aflezen daarvan niet bemoeilijken. 
Wanneer het apparaat ter goedkeuring wordt aangeboden, dienen deze eventuele andere inrichtingen te zijn aangebracht. 

3. Materialen 
3.1. Alle samenstellende delen van het controleapparaat moeten zijn uitgevoerd in materiaal van voldoende stabiliteit en 

mechanische sterkte en met onveranderlijke elektrische en magnetische eigenschappen. 
3.2. Elke wijziging van een samenstellend deel van het apparaat of in de aard van het materiaal dat voor de vervaardiging 

ervan is gebruikt, moet vóór het gebruik worden goedgekeurd door de autoriteit die het apparaat heeft goedgekeurd. 
4. Meting van de afgelegde afstand 

De afgelegde afstanden kunnen worden opgeteld en geregistreerd: 
- hetzij bij vooruitrijden en achteruitrijden, 
- hetzij uitsluitend bij vooruitrijden. 
Het eventueel registreren der achteruitrijmanoeuvres mag beslist geen invloed uitoefenen op de duidelijkheid en de 
nauwkeurigheid der overige registraties. 

5. Meting van de snelheid 
5.1. Het meetbereik van de snelheidsmeter is vastgelegd in het typegoedkeuringscertificaat. 
5.2. De eigen frequentie en de demping van het meetinstrument moeten zodanig zijn dat de aanwijs- en registreerinrichtingen 

van de snelheid in het meetbereik, binnen de maximaal toelaatbare fouten, versnellingen kunnen volgen tot 2 m/s2. 
6. Tijdmeting (uurwerk) 
6.1. Het bedieningsorgaan voor de bijstelinrichting voor de klok moet in een kast zitten waarin het registratieblad zit; 

en elk openen van de kast moet automatisch worden opgetekend op het registratieblad. 
6.2. Indien het voortbewegingsmechanisme van het registratieblad door het uurwerk wordt aangedreven, moet de tijd 

gedurende welke het geheel opgewonden uurwerk juist aanwijst ten minste 10 % langer zijn dan de tijd waarin 
geregistreerd kan worden op het grootste aantal bladen dat het apparaat kan bevatten. 

7. Verlichting en bescherming 
7.1. De afleesschermen van het apparaat moeten zijn voorzien van een afdoende, niet-verblindende verlichting. 
7.2. Alle inwendige delen van het apparaat moeten voor normale gebruiksomstandigheden beschermd zijn tegen vocht en 

stof. Verder moeten zij door middel van omhulsels die kunnen worden verzegeld, beschermd zijn tegen ingrepen van 
buitenaf. 

 
b) Afleesinstrumenten 

 
1. Afleesinstrument voor de afgelegde afstand (totaalteller) 
1.1. De afleeseenheid van de aanwijsinrichting voor de afgelegde afstand moet 0,1 km zijn. De cijfers die het aantal  

hectometers aangeven moeten duidelijk kunnen worden onderscheiden van de cijfers die het aantal hele kilometers 
aangeven. 

1.2. De cijfers van de totaalteller moeten duidelijk leesbaar zijn en een zichtbare hoogte van ten minste 4 mm hebben. 
1.3. De totaalteller moet kunnen aanwijzen tot ten minste 99 999,9 km. 
2. Snelheidsaanduiders (snelheidsmeters) 

2.1. Binnen het meetbereik moet de snelheidsschaal gelijkelijk zijn ingedeeld in 1, 2, 5 of 10 km/h. De snelheids waarde 

van een onderverdeling (tussenruimte tussen twee achtereenvolgende deelstreepjes) mag niet meer be dragen dan 10 
% van de hoogste snelheid die op het eind van de schaal is aangegeven. 

2.2. Het aanwijsbereik boven het meetbereik mag niet zijn becijferd. 
2.3. De afstand tussen twee achtereenvolgende deelstreepjes overeenkomend met een snelheidsverschil van 10 km/h, mag 

niet minder bedragen dan 10 mm. 
2.4. Op een afleesinstrument met een wijzer mag de afstand tussen de wijzer en de wijzerplaat niet groter zijn dan 3 

mm. 
3. Tijdsindicator (klok) 
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De tijdsindicator moet van buiten het apparaat af zichtbaar zijn en moet juist, gemakkelijk en zonder gevaar voor 
vergissingen kunnen worden afgelezen. 

 
c) Registreerinstrumenten 
1. Algemeen 
1.1. In ieder apparaat, ongeacht de vorm van het registratieblad (band of schijf), moet een merkteken aanwezig zijn waardoor 

het registratieblad op de juiste wijze kan worden ingebracht zodat er overeenstemming bestaat tussen de door de 
klok aangegeven tijd en de tijdsaanduiding op het registratieblad. 

1.2. Het mechanisme dat het registratieblad aandrijft, moet zo zijn uitgevoerd dat de aandrijving zonder speling 
geschiedt en dat het blad vrijelijk kan worden ingebracht en verwijderd. 

1.3. Het voortbewegingsorgaan van het registratieblad wordt, indien dit schijfvormig is, aangedreven door het uur 
werkmechanisme. In dat geval moet de draaiende beweging van het registratieblad continu en gelijkmatig zijn, met een 
minimumsnelheid van 7 mm/h, gemeten aan de binnenkant van de ronde strook die de snelheidsregistratiezone 
begrenst. Bij apparaten van het bandtype waarbij het voortbewegingsorgaan der registratiebladen wordt aangedreven 
door het uurwerkmechanisme, moet de rechtlijnige voortbewegingssnelheid ten minste 10 mm/h bedragen. 

1.4. Het registreren van de afgelegde afstand, de snelheid van het voertuig en het openen van de kast die het (de) blad(en) 
bevat, dient automatisch te geschieden 

2. Registratie van de afgelegde afstand 
2.1. Iedere afgelegde afstand van 1 km moet op het diagram worden weergegeven door een verandering van ten minste 1 

mm op de desbetreffende coördinaat. 
2.2. Zelfs bij snelheden die dicht bij het maximale meetbereik zijn gelegen, moet het diagram van de afgelegde afstand 

duidelijk afleesbaar zijn. 
3. Registratie van de snelheid 
3.1. De registratiestift voor de snelheid moet zich in principe rechtlijnig verplaatsen, loodrecht op de bewegingsinrichting 

van het registratieblad, ongeacht de vorm daarvan. Evenwel kan een kromlijnige beweging van de stift  worden 
toegelaten op de volgende voorwaarden: 

- het door de stift beschreven tracé staat loodrecht op de gemiddelde omtrek (bij schijfvormige registratie bladen) of op 

de as van de zone, bestemd voor het registreren van de snelheid (bij bandvormige registratie bladen); 
- de verhouding tussen de kromtestraal van het door de stift beschreven tracé en de breedte van de zone, bestemd 

voor het registreren van de snelheid, bedraagt niet minder dan 2,4 op 1, ongeacht de vorm van het registratieblad; 
- de onderscheiden lijnen van de tijdschaal moeten door de voor het registreren bestemde zone lopen in een kromme met 

gelijke straal als het door de stift beschreven tracé. De afstand tussen de lijnen mag ten hoogste overeenkomen met 
één uur op de tijdschaal. 

3.2. Iedere verandering van 10 km/h van de snelheid moet op het diagram worden weergegeven door een verandering 
van ten minste 1,5 mm op de desbetreffende coördinaat. 

 
4. Registratie van de tijden 
4.1. Het controleapparaat dient zodanig te zijn gebouwd dat de rijtijd altijd automatisch wordt geregistreerd en dat door 

eventuele bediening van een schakelorgaan de overige in artikel 34, lid 5, onder b), punten ii), iii) en iv), van de 
verordening aangegeven tijdgroepen onderscheidbaar kunnen worden geregistreerd. 

4.2. Aan de hand van de kenmerken van de tracés, hun stand ten opzichte van elkaar en eventueel de in artikel 34 van 

deze verordening genoemde tekens, moet men duidelijk de aard der verschillende tijden kunnen onder kennen. De 
aard der verschillende tijdgroepen wordt op het diagram weergegeven door verschillende dikten der desbetreffende 
merkstrepen of door enig ander systeem dat tenminste even doelmatig is ten aanzien van de afleesbaarheid en de 
interpretatie van het diagram. 

4.3. Bij voertuigen die door een uit meer dan één bestuurder bestaande bemanning worden gebruikt, moet de 
registrering van de onder 4.1 genoemde gegevens op twee afzonderlijke registratiebladen geschieden, waarbij ieder 
registratieblad voor één bestuurder is bestemd. In dit geval moeten de verschillende registratiebladen of wel door 
hetzelfde mechanisme, of wel door gesynchroniseerde mechanismen worden voortbewogen. 

 
d) Afsluitingen 
1. De kast die het registratieblad of de registratiebladen en het bedieningsorgaan van de bijstelinrichting bevat, moet  van een 

slot zijn voorzien. 

2. Ieder openen van de kast die het registratieblad of de registratiebladen en het bedieningsorgaan van de bijstel  inrichting 
bevat, moet automatisch op het registratieblad of de bladen worden aangegeven. 

 
e) Opschriften 
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1. Op de wijzerplaat van het apparaat moeten onderstaande opschriften voorkomen: 
- in de buurt van het door de totaalteller aangegeven getal, de meeteenheid der afstanden, die door het symbool 

„km” wordt aangegeven; 
- in de nabijheid van de snelheidsschaal, de aanduiding „km/h”; 
- het meetbereik van de snelheidsmeter, in de vorm „Vmin … km/h, Vmax … km/h”. Deze aanduiding is niet 

noodzakelijk wanneer zij voorkomt op de opschriftenplaat van het apparaat. 

 
Deze voorschriften zijn evenwel niet van toepassing op controleapparaten die zijn goedgekeurd vóór 10 augustus 1970. 

 

2. Op de opschriftenplaat die met het apparaat één geheel vormt, moeten op het geïnstalleerde apparaat de volgende 
vermeldingen zichtbaar voorkomen: 

 
- naam en adres van de fabrikant van het apparaat; 
- fabricagenummer en bouwjaar; 
- goedkeuringsmerk van het type apparaat; 
- de constante van het apparaat in de vorm „k = … omw/km” of „k = … imp/km”; 
- eventueel het snelheidsmeetbereik in de vorm, aangegeven onder 1; 
- indien de inclinatiehoekgevoeligheid van het instrument tot gevolg kan hebben dat de toegestane toleranties worden 

overschreden: de toelaatbare standhoek, in de vorm: 
 
 

 
 

waarbij α de hoek is gemeten vanuit de horizontale positie van de naar boven gerichte voorzijde van het apparaat waarop het 

instrument is afgesteld, terwijl β en γ respectievelijk de toelaatbare grensafwijkingen naar boven en naar beneden ten opzichte 

van de hoek α vormen. 

 
f) Maximaal toelaatbare fouten (aflees- en registreerinstrumenten) 
1. Op de proefbank voor de installatie 
a) afgelegde afstand: 

1 % meer of minder van de werkelijke afstand die ten minste 1 km moet bedragen; 
b) snelheid: 

3 km/h of minder ten opzichte van de werkelijke snelheid; 
c) tijd: 

± 2 minuten per dag, met een maximum van 10 minuten per zeven dagen indien de looptijd van het uurwerk na 
opwinden niet minder bedraagt dan deze periode. 

2. Bij installatie 
a) afgelegde afstand: 

2 % meer of minder van de werkelijke afstand die ten minste 1 km moet bedragen; 
b) snelheid: 

 
4 km/h of minder ten opzichte van de werkelijke snelheid; 

c) tijd: 
± 2 minuten per dag, of 
± 10 minuten per zeven dagen. 

3. In gebruik 
a) afgelegde afstand: 

4 % meer of minder van de werkelijke afstand die ten minste 1 km moet bedragen; 
b) snelheid: 

6 km/h of minder ten opzichte van de werkelijke snelheid; 
c) tijd: 

± 2 minuten per dag, of 
± 10 minuten per zeven dagen. 

4. De sub 1, 2 en 3 aangegeven maximaal toelaatbare fouten gelden voor temperaturen tussen 0 °C en 40 °C, gemeten in 
de onmiddellijke nabijheid van het apparaat. 

5. De sub 2 en 3 aangegeven maximaal toelaatbare fouten gelden wanneer zij zijn gemeten volgens deel VI. 
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IV. REGISTRATIEBLADEN 

 
a) Algemeen 

1. De registratiebladen moeten van zodanige kwaliteit zijn dat zij de normale werking van het apparaat niet ver hinderen 
en dat de daarop opgetekende registraties onuitwisbaar, duidelijk leesbaar en herkenbaar zijn. 

 
De afmetingen van en de registraties in de registratiebladen mogen bij normale vochtigheid en temperatuur niet aan 
veranderingen onderhevig zijn. 

 
Bovendien moet men, zonder de registratiebladen te beschadigen of de afleesbaarheid van de registraties te schaden, de in 
artikel 34 van deze verordening genoemde gegevens erop kunnen aantekenen. 

 
De registraties moeten, onder normale omstandigheden bewaard, gedurende ten minste één jaar goed leesbaar blijven. 

 
2. De minimale registreercapaciteit der registratiebladen moet, ongeacht hun vorm, 24 uur bedragen. 

 
Indien meerdere schijven met elkaar zijn verbonden ter verhoging van de zonder tussenkomst van het personeel bereikbare 
registreercapaciteit, moeten de verbindingen tussen de verschillende schijven zodanig zijn uitgevoerd dat de registratie op de 
overgangspunten van de ene schijf naar de volgende geen onderbrekingen of overlappingen vertonen. 

 
b) Registratiezones en verdeling 
1. De registratiebladen bevatten de volgende registratiezones: 

- zone waarop uitsluitend snelheidsaanduidingen mogen worden opgetekend, 
- zone waarop uitsluitend aanduidingen inzake de afgelegde afstanden mogen worden opgetekend, 
- zone of zones voor de aanduidingen inzake de rijtijd, de andere werktijden, de beschikbaarheid, de 

arbeidsonderbrekingen en de rusttijden der bestuurders. 
2. De zone, bestemd voor het optekenen van de snelheid moet een onderverdeling bezitten van 20 km/h of kleiner. Op 

elke streep van deze onderverdeling moet in cijfers de overeenkomstige snelheid zijn aangegeven. Het symbool km/h 
moet ten minste één keer voorkomen binnen deze zone. De laatste streep van deze zone moet samenvallen met de 
bovengrens van het meetbereik. 

3. De zone, bestemd voor het optekenen der afgelegde afstanden moet zodanig zijn bedrukt dat het aantal afgelegde 
kilometers gemakkelijk kan worden afgelezen. 

4. In de zone(s), bestemd voor het optekenen van de onder 1 bedoelde tijden, dienen gegevens vermeld te zijn, waardoor 
men ondubbelzinnig de verschillende tijdgroepen kan onderkennen. 

 
c) Gedrukte opschriften op de registratiebladen 
Elk registratieblad moet in drukletters de volgende gegevens bevatten: 

- naam en adres of merk van de fabrikant, 
- goedkeuringsmerk van het model van het registratieblad, 
- goedkeuringsmerk van het model of de modellen van de apparaten waarbij het registratieblad mag worden 

gebruikt, 
- bovengrens van de registreerbare snelheid in km/h. 

 
Elk registratieblad moet bovendien ten minste één onderverdeelde, gedrukte tijdschaal bevatten, ten einde de tijd direct  te kunnen 
aflezen met tussenruimten van 15 minuten, alsmede de mogelijkheid om op eenvoudige wijze perioden van 5 minuten te 
bepalen. 

 
d) Open ruimte voor geschreven aantekeningen 
De registratiebladen moeten een open ruimte bevatten waarop de bestuurder ten minste de volgende aantekeningen kan schrijven:  

- naam en voornaam van de bestuurder, 
- datum en plaats van begin en einde van het gebruik van het registratieblad, 
- nummers van de kentekenplaat van het (de) voertuig(en) waarop de bestuurder tijdens het gebruik van het 

registratieblad werkt, 
- de stand van de kilometerteller van het (de) voertuig(en) waarop de bestuurder tijdens het gebruik van het 

registratieblad werkt, 
- tijd waarop van voertuig werd gewisseld. 
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V. INSTALLATIE VAN HET CONTROLEAPPARAAT 

 
 De controleapparaten moeten zodanig in de voertuigen worden geïnstalleerd dat enerzijds de bestuurder gemakkelijk  vanaf zijn 

zitplaats de aanwijsinrichting voor de snelheid, de totaalteller en het uurwerk kan controleren en anderzijds alle elementen 
ervan, met inbegrip van de overbrengingsorganen, zijn beschermd tegen toevallige beschadiging. 

 De constante van het controleapparaat moet kunnen worden aangepast aan de kenmerkende coëfficiënt van het voertuig 
door middel van een daartoe geschikte inrichting, de adapter. 

 
Voertuigen met verschillende brugoverbrenging moeten zijn voorzien van een schakelorgaan om deze verschillende 
overbrengingen automatisch terug te brengen tot de overbrenging waarop het toestel door de adapter op het voertuig is 
ingesteld. 

 

 Na de eerste ijking moet op het voertuig, in de nabijheid van of op het apparaat, een goed zichtbaar installatieplaatje 
worden bevestigd. Na elke door een erkende installateur of erkende werkplaats verrichte werkzaamheid, waarbij de 
regeling van de installatie als zodanig moet worden gewijzigd, dient een nieuw installatieplaatje te worden aangebracht, dat het oude vervangt. 

 
Op het installatieplaatje moeten ten minste de volgende gegevens zijn aangebracht: 

- naam, adres of handelsnaam van de erkende installateur, werkplaats of voertuigfabrikant, 
- kenmerkende coëfficiënt van het voertuig in de vorm „w = … omw/km” of „w = … imp/km”, 
- de effectieve omtrek der wielbanden, in de vorm „1 = … mm”, 
- datum waarop de kenmerkende coëfficiënt van het voertuig is vastgesteld en de effectieve cirkelomtrek van de 

wielbanden is gemeten. 

 
 Verzegeling 

De volgende onderdelen moeten worden verzegeld: 

 het installatieplaatje, tenzij het zodanig is aangebracht dat het niet kan worden verwijderd zonder de daarop 
aangebrachte aanduidingen te vernietigen; 

ttt. de uiteinden van de verbinding tussen het eigenlijke controleapparaat en het voertuig; 

uuu. de adapter zelf en de aansluiting ervan op het circuit; 

vvv. het schakelorgaan voor voertuigen met verschillende brugoverbrengingen; 

www. de verbindingen van de adapter en het schakelorgaan met de overige delen van de installatie; 

xxx. de in deel III, onder a), punt 7.2, genoemde omhulsels; 

yyy. ieder omhulsel dat toegang verschaft tot de middelen om de constante van het controleapparaat aan de kenmerkende 
coëfficiënt van het voertuig aan te passen. 

 
In bijzondere gevallen kunnen andere verzegelingen worden geëist bij de goedkeuring van het model van het apparaat en de plaats 
van deze verzegelingen moet op het goedkeuringscertificaat worden vermeld. 

 
De onder b), c) en e) van de eerste alinea genoemde verzegelingen mogen worden verwijderd: 

- in noodgevallen; 

- voor het plaatsen, afstellen of repareren van een snelheidsbegrenzer of om het even welke andere tot de verkeers 
veiligheid bijdragende inrichting; 

 
op voorwaarde dat het controleapparaat op betrouwbare en juiste wijze blijft functioneren en door een erkende installateur of 
werkplaats onmiddellijk na het plaatsen van de snelheidsbegrenzer dan wel om het even welke andere tot de verkeersveiligheid 
bijdragende inrichting of in andere gevallen binnen zeven dagen opnieuw wordt verzegeld. Iedere verbreking van deze zegels moet 
schriftelijk worden gemotiveerd; deze motivering dient ter beschikking van het bevoegde gezag te worden gehouden. 

 
 De kabels waarmee de impulsoverbrenger op het controleapparaat wordt aangesloten, moeten worden beschermd met  een 

naadloos met kunststof bekleed roestvrij stalen omhulsel met krimpverbindingen, tenzij een zelfde mate van bescherming 
tegen manipulatie wordt verkregen met een andere methode (zoals elektronische beveiliging van de kabels door bijvoorbeeld 
signaalencryptie), waarmee de aanwezigheid kan worden gedetecteerd van elke inrichting die niet noodzakelijk is voor de goede 
werking van het controleapparaat en die tot doel heeft de juiste werking van het controleapparaat te verhinderen door kortsluiting, 
onderbreking of wijziging van de elektronische signalen afkomstig van de snelheids- en afstandsopnemer. Een uit verzegelde 
verbindingen bestaande aansluiting wordt als naadloos in de zin van deze verordening beschouwd. 
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Bovengenoemde elektronische beveiliging mag worden vervangen door een elektronische voorziening die ervoor zorgt  dat het 
controleapparaat alle bewegingen van het voertuig, onafhankelijk van het signaal van de snelheids- en afstandsopnemer kan 
vastleggen. 

 
Voor de toepassing van dit punt zijn voertuigen van de categorieën M1- en N1-voertuigen in de zin van bijlage II, deel A, bij 
Richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad (1). Voor dergelijke voertuigen die overeenkomstig deze verordening 
zijn uitgerust met tachografen en niet zijn ontworpen op de installatie van een gepantserde kabel tussen de afstands- en 
snelheidssensoren en het controleapparaat, wordt een adapter zo dicht mogelijk bij de afstands- en snelheidssensoren 
gemonteerd. 

 
De gepantserde kabel wordt gemonteerd tussen de adapter en het controleapparaat. 

 
IV. IJKINGEN EN CONTROLES 

 
De lidstaten wijzen de autoriteiten aan die de ijkingen en controles moeten verrichten. 

 
 Waarmerking van nieuwe of gerepareerde apparaten 

 
De goede werking en de nauwkeurigheid van de aanwijzingen en registraties, binnen de in deel III, onder f), punt 1, vastgestelde 
toleranties, moeten voor elk nieuw of gerepareerd apparaat afzonderlijk worden gewaarmerkt met de in deel V, punt 4, eerste 
paragraaf, onder f), voorgeschreven verzegeling. 

 

De lidstaten kunnen daartoe de eerste ijk invoeren, die de controle en de vaststelling van de overeenstemming van een nieuw of 
vernieuwd apparaat met het goedgekeurde model en/of met de eisen van deze verordening omvat, of het waarmerken delegeren 
aan de fabrikanten of hun gemachtigden. 
 

 Installatie 
Bij de installatie in een voertuig moeten het apparaat en de installatie in haar geheel voldoen aan de voorschriften betreffende 
de maximaal toelaatbare fouten vastgesteld in deel III, onder f), punt 2. 
 
De desbetreffende controleproeven worden door de erkende installateur of werkplaats op hun eigen verantwoordelijkheid 
uitgevoerd. 

 
 Periodieke controles 

 Periodieke controles van de in de voertuigen geïnstalleerde apparaten dienen minstens om de twee jaar te geschieden 
en kunnen onder andere worden uitgevoerd in het kader van de technische inspecties van auto’s. 

 
Deze inspectie omvatten de volgende controles: 

- de goede werking van het apparaat, 
- de aanwezigheid van het goedkeuringsteken op het apparaat, 
- de aanwezigheid van het installatieplaatje, 
- de ongeschonden staat van de zegels van het apparaat en van de andere installatieonderdelen, 
- de effectieve omtrek van de banden. 

zzz. Een controle op de naleving van de voorschriften van deel III, onder f), punt 3, betreffende de maximaal toelaatbare 
fouten in gebruik moet ten minste eens in de zes jaar worden uitgevoerd; iedere lidstaat kan echter voor de op zijn 
grondgebied ingeschreven voertuigen een kortere controle termijn voorschrijven. Bij deze controle moet het 
installatieplaatje worden vervangen. 

 
 Vaststelling van afwijkingen 

De vaststelling van de afwijkingen bij installatie en gebruik geschiedt onder de volgende omstandigheden, die beschouwd moeten 
worden als normale beproevingsvoorwaarden: 

- onbelast voertuig, in normale rij-omstandigheden, 
- bandenspanning overeenkomstig de door de fabrikant verstrekte gegevens, 

 
1 Richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 september 2007 tot vaststelling van een kader voor de goedkeuring van motorvoertuigen en 

aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd (PB L 263 van 9.10.2007, blz. 1). 
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- slijtage van de banden binnen de door de geldende voorschriften toegestane grenzen, 
- voortbeweging van het voertuig: het voertuig moet zich, aangedreven door zijn eigen motor, in rechte lijn over een plat 

vlak bewegen met een snelheid van 50 ± 5 km/h; de controle kan ook plaatsvinden op een daartoe geschikte proefbank, 
op voorwaarde dat de uitslag ervan een vergelijkbare nauwkeurigheid bezit.
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BIJLAGE II 
 
GOEDKEURINGSMERK EN GOEDKEURINGSCERTIFICAAT 

 
I. GOEDKEURINGSMERK 

 
 Het goedkeuringsmerk bestaat uit: 

 
 een rechthoek waarbinnen een kleine letter „e” is aangebracht, gevolgd door een onderscheidingsnummer of een 

onderscheidingsletter van het land waar de goedkeuring werd afgegeven: 

België 6, 

Bulgarije 34, 

Tsjechië 8, 

Denemarken 18, 

Duitsland 1, 

Estland 29, 

Ierland 24, 

Griekenland 23, 

Spanje 9, 

Frankrijk 2, 

Kroatië 25, 

Italië 3, 

Cyprus CY, 

Letland 32, 

Litouwen 36, 

Luxemburg 13, 

Hongarije 7, 

Malta MT, 

Nederland 4, 

Oostenrijk 12, 

Polen 20, 

Portugal 21, 

Roemenië 19, 

Slovenië 26, 

Slowakije 27, 

Finland 17, 

Zweden 5, 

Verenigd Koninkrijk 11,  

en 

 

aaaa. een goedkeuringsnummer, dat overeenstemt met het nummer op het goedkeuringscertificaat dat is opgesteld 
voor het model van het controleapparaat of van het registratieblad of van het nummer van een tachograafkaart, en 
aangebracht in een willekeurige stand in de nabijheid van die rechthoek. 

 
 Het goedkeuringsmerk wordt op de opschriftenplaat van elk apparaat, op elk registratieblad en op elke tachograafkaart 

aangebracht. Het moet onuitwisbaar zijn en steeds goed leesbaar blijven. 
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 De afmetingen van het hierna weergegeven goedkeuringsmerk worden in millimeters uitgedrukt; deze afmetingen zijn 
minimumafmetingen. De verhoudingen tussen de afmetingen moeten in acht worden genomen (1) 

 
 
 
 
 
 

 
1 Deze cijfers zijn slechts bij wijze van voorbeeld aangegeven. 



Verordening (EU) 165/2014 Bijlage II: Goedkeuringsmerk en goedkeuringscertificaat 

132 
 



Verordening (EU) 165/2014 Bijlage II: Goedkeuringsmerk en goedkeuringscertificaat 

133 
 

 
 



Regeling tachografen  Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 

134 
 

REGELING TACHOGRAFEN 
 
(Geldend van 15 juni 2019 tot en met heden.1) 
 
Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 15 april 2019, nr. IENW/BSK-2019/72827, houdende 
vaststelling van regels voor de goedkeuring en het gebruik van tachografen alsmede de diplomaeisen van 
tachograaftechnici en de controle en toezichtbevoegdheden van de Dienst Wegverkeer en tot intrekking van de Regeling 
controleapparaten 2005 (Regeling tachografen) 
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, 
Gelet op artikel 2.4:12, aanhef en onderdelen f en g, en artikel 2.4:13, eerste lid, van het Arbeidstijdenbesluit vervoer; 
BESLUIT: 
 
Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 
 

Artikel 1:1. Begripsbepaling 

 In deze regeling zijn de definities van artikel 2, tweede lid, van verordening (EU) nr. 165/2014 van toepassing. 
 Onverminderd de in het eerste lid bedoelde definities, wordt in deze regeling verstaan onder: 

erkenninghouder: natuurlijk persoon of rechtspersoon die houder is van een erkenning tachografen of een bij deze regeling 
daaraan gelijkgestelde erkenning; 
erkenning tachografen: erkenning als bedoeld in artikel 2:1; 
installatieplaatje: bewijs dat de tachograaf in overeenstemming met de verordening (EU) nr. 165/2014 is geïnstalleerd; 
tachograaftechnicus: houder van een geldige bevoegdheidspas; 
bevoegdheidspas: pas, bedoeld in artikel 2:6, eerste lid; 
werkplaats: plaats waar werkzaamheden aan tachografen uitgevoerd worden; 
werkzaamheden: installeren, controleren, inspecteren of repareren van tachografen; 
zegelnummer: uniek identificatienummer van het zegel als bedoeld in artikel 5.3 van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 
2016/799; 
kenmerkteken werkplaats: speciaal merkteken als bedoeld in als bedoeld in artikel 22, derde lid, van de verordening (EU) nr. 
165/2014; 
wet: Arbeidstijdenwet. 

 
1 Bijgewerkt tot en met 26 oktober 2021. 
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Hoofdstuk 2. De erkenning tachografen en de erkenning bevoegdheid tachograaftechnicus 
 

Artikel 2:1. Verlening erkenning tachografen 

 De Dienst Wegverkeer verleent een erkenning tachografen voor bepaalde of onbepaalde tijd aan een aanvrager die 
beschikt over een werkplaats die voldoet aan de eisen, bedoeld in artikel 2:4. 

 Bij een aanvraag voor een erkenning als bedoeld in het eerste lid legt de aanvrager over: 

 een verklaring omtrent het gedrag als bedoeld in artikel 28 van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens die 
niet ouder is dan twee maanden; 

bbbb. een geldig KvK-nummer, tenzij de Handelsregisterwet of het Burgerlijk Wetboek een inschrijving in het 
handelsregister niet vereist. 

 
Artikel 2:2. Toekenning kenmerkteken werkplaats 

 De Dienst Wegverkeer kent een kenmerkteken werkplaats toe aan: 

 een erkenninghouder; of 

cccc. op grond van artikel 8:1, tweede lid, van de wet aangewezen ambtenaren. 
 Bij verlies of diefstal van het kenmerkteken werkplaats kent de Dienst Wegverkeer uitsluitend op basis van een 

proces-verbaal van aangifte bij de politie een nieuw zegelnummer toe. 
Artikel 2:3. Eisen aan de erkenning tachografen 

 De erkenning tachografen vermeldt ten minste: 

 de naam- en adresgegevens van de erkenninghouder; 

dddd. de werkplaatsadressen waarvoor de erkenning geldt; 

eeee. het kenmerkteken werkplaatsen; 

ffff. de geldigheidsduur. 
 Met de erkenning tachografen ontvangt de aanvrager de toegangscode voor de melding van de werkzaamheden, een 

schild en een sticker als bedoeld in artikel 1, eerste en tweede lid, van de Regeling publicatie modellen Dienst 
Wegverkeer 2014. 

 Indien er een wijziging is van de gegevens, bedoeld in het eerste lid, stelt de erkenninghouder de Dienst Wegverkeer 
hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. 

 Een werkplaats wordt slechts in één erkenning tachografen vermeld. 
 

Artikel 2:4. Eisen aan een werkplaats 

 Een werkplaats voldoet aan de eisen, bedoeld in bijlage I. 
 Een fabrikant van motorrijtuigen hoeft, voor werkzaamheden waarbij de parameters van de tachograaf aan de hand 

van een theoretische berekening worden vastgesteld in motorrijtuigen die voor het eerst in gebruik worden genomen, 
niet te voldoen aan de volgende eisen in bijlage I: 

 de eisen aan de inspectieput of hefinrichting; 

gggg. de aanwezigheid van een: 
i. voorziening geschikt voor datacommunicatie; 
ii. meetbaan van 20 meter, rollen- of remmentestbank; 
iii. meetband; 
iv. bandenprofieldieptemeter met verende stift. 

 De erkenninghouder bewaart het materiaal dat en de apparatuur die nodig is voor het verzegelen van tachografen en 
de toegangscode, bedoeld in artikel 2:3, tweede lid, in de werkplaats op een wijze die voor onbevoegden niet 
toegankelijk is. 

 De tachograaftechnicus en de erkenninghouder dragen er zorg voor dat de werkplaatskaart en de bevoegdheidspas 
met bijbehorende pincodes niet toegankelijk zijn voor onbevoegden. 

 

Artikel 2:5. Verlening diploma tachograaftechnicus 

 De Dienst Wegverkeer verleent een diploma tachograaftechnicus indien de aanvrager het examen 
tachograaftechnicus met goed gevolg heeft afgelegd. 

 De Dienst Wegverkeer verleent op aanvraag een bewijs bevoegdheidsverlenging indien de aanvrager het examen 
bevoegdheidsverlenging met goed gevolg heeft afgelegd. 

 De examens, bedoeld in het eerste en tweede lid: 
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 worden opgesteld en afgenomen door de Dienst Wegverkeer; 

 bestaan uit een theorie- en een praktijkdeel, en 

 hebben in ieder geval betrekking op: 
i. de werkzaamheden; 
ii. het functioneren van motorrijtuigen en van snelheidsbegrenzers in relatie tot de tachograaf; en 
iii. de wettelijke voorschriften omtrent de onderdelen i. en ii. 
 

Artikel 2:6. Verlening erkenning bevoegdheid tachograaftechnicus 

 De Dienst Wegverkeer verleent op aanvraag aan een natuurlijk persoon een bevoegdheidspas indien de aanvrager 
een diploma overlegt als bedoeld in artikel 2:5, eerste lid. 

 Het diploma, bedoeld in het eerste lid, is op het moment dat de bevoegdheidspas wordt aangevraagd, minder dan 
twee jaar geleden verstrekt aan de aanvrager. 

 Een bevoegdheidspas heeft een geldigheidsduur van vier jaar. 
 De Dienst Wegverkeer verstrekt een pincode tezamen met een bevoegdheidspas. 
 Een bevoegdheidspas wordt, op het moment dat de geldigheidsduur van de pas afloopt, verlengd met vier jaar indien 

de aanvrager een bewijs bevoegdheidsverlenging als bedoeld in artikel 2:5, tweede lid, overlegt. 
 Uitsluitend indien een persoon bij een fabrikant werkzaam is, wordt: 

 in afwijking van het eerste lid op aanvraag van de fabrikant en de persoon ten behoeve van wie de 
bevoegdheidspas wordt aangevraagd, een bevoegdheidspas afgegeven na overlegging van een verklaring van de 
fabrikant dat de betreffende persoon bij hem werkzaam is en voldoende kennis heeft van het bedrijfsproces om 
de werkzaamheden te kunnen verrichten; 

 in afwijking van het vierde lid geen pincode verstrekt; 

 in afwijking van het vijfde lid de bevoegdheidspas verlengd door overlegging van een verklaring van de fabrikant 
dat de betreffende persoon bij hem werkzaam is en voldoende kennis heeft van het bedrijfsproces om de 
werkzaamheden te kunnen verrichten. 
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Hoofdstuk 2a. Mobiele onderzoekseenheden en inrichtingen 
 
Artikel 2a:1. Begripsbepaling 

In aanvulling op de definities genoemd in artikel 1:1 wordt in dit hoofdstuk verstaan onder: 
inrichting: plaats waar werkzaamheden met een mobiele onderzoekseenheid plaatsvinden, niet zijnde een werkplaats; 
mobiele onderzoekseenheid: voertuig van de voertuigcategorie M of N als bedoeld in artikel 1.1 van de Regeling voertuigen, 
gebruikt voor het verrichten van werkzaamheden in verschillende inrichtingen. 
 
Artikel 2a:2. Eisen aan een mobiele onderzoekseenheid en inrichting 

 Een mobiele onderzoekseenheid of inrichting voldoet aan de eisen genoemd in bijlage Ia. 
 Een mobiele onderzoekseenheid verricht geen werkzaamheden in een werkplaats waarvan de erkenning tachografen 

is geschorst of in de laatste twee jaar is ingetrokken en niet tussentijds opnieuw is verleend. 
 

Artikel 2a:3. Gelijkstelling erkenning tachografen 

 De houder van een erkenning als installateur of reparateur voor een mobiele onderzoekseenheid, verleend op grond 
van de Regeling controleapparaten 2005 zoals die luidde onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip waarop deze 
regeling in werking treedt, is een erkenninghouder als bedoeld in deze regeling. 

 Voor 1 januari 2020 overlegt een houder van een erkenning als bedoeld in het eerste lid, aan de Dienst Wegverkeer 
een overzicht van de inrichting of inrichtingen waar die erkenninghouder werkzaamheden wil kunnen verrichten. 

 De Dienst Wegverkeer verstrekt binnen vier weken nadat de erkenninghouder het overzicht, bedoeld in het tweede 
lid, heeft overgelegd, een bewijs erkenning mobiele onderzoekseenheid waarop de adressen staan vermeld van 
inrichtingen waar werkzaamheden zijn toegestaan. 

 Het bewijs, bedoeld in het derde lid, is tijdens werkzaamheden aanwezig in de mobiele onderzoekseenheid. 
 Indien er een wijziging is van de gegevens genoemd in het tweede lid, stelt de erkenninghouder de Dienst Wegverkeer 

hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. 
 

Artikel 2a:4. Horizonbepaling 

Dit hoofdstuk en de verwijzingen in de artikelen 5:1 en 5:2 naar dit hoofdstuk, inclusief de op dit hoofdstuk gebaseerde 
bijlage, vervallen met ingang van 1 juni 2025. 
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Hoofdstuk 3. Procedure van werkzaamheden 
 

Artikel 3:1. Algemene bepalingen over de procedure van werkzaamheden 

 De werkzaamheden worden uitgevoerd in de werkplaats met inachtneming van de relevante bepalingen uit dit 
hoofdstuk en de instructies van de fabrikant of importeur over: 

 de tachograaf; 

hhhh. het functioneren van snelheidsbegrenzers met betrekking tot aspecten die van belang zijn bij de installatie 
en de werkzaamheden van tachografen; 

iiii. het functioneren van motorrijtuigen met betrekking tot aspecten die van belang zijn bij de installatie en de 
werkzaamheden van tachografen. 

 De erkenninghouder stelt aan de tachograaftechnicus de apparatuur, handleidingen en andere actuele documentatie 
ter beschikking die nodig zijn om de werkzaamheden aan de tachograaf uit te voeren. 

 Voor het gebruik van de werkplaatskaart wordt onder testen verstaan: toetsing van een tachograaf voor de eerste 
ingebruikname van een voertuig of tachograaf, of voor de reparatie van een tachograaf of bij andere aan de tachograaf 
gerelateerde werkzaamheden. 

 

Artikel 3:2. Controle datum eerste toelating 

 Er worden geen werkzaamheden verricht dan nadat de website van de Dienst Wegverkeer is geraadpleegd om de 
datum van eerste toelating van het motorrijtuig waarin de tachograaf is geïnstalleerd, vast te stellen. 

 In een nieuw motorrijtuig worden de werkzaamheden aan de tachograaf uiterlijk uitgevoerd op het tijdstip dat het 
motorrijtuig voor het eerst in gebruik wordt genomen. 

 Ingeval de werkzaamheden betrekking hebben op een tachograaf in een niet in Nederland geregistreerd motorrijtuig 
wordt de datum eerste toelating van het motorrijtuig geraadpleegd via het voor dat motorrijtuig afgegeven 
kentekenbewijs. 

 

Artikel 3:3. Manipulatiecontrole 

 De tachograaftechnicus beoordeelt tijdens de werkzaamheden of de tachograaf is gemanipuleerd en of er 
manipulatieapparatuur aanwezig is. 

 De manipulatiecontrole bestaat uit de volgende elementen: 

 controle op aanwezigheid van manipulatieapparatuur; 

jjjj. controle parameters tachograaf in overeenstemming met het installatieplaatje; 

kkkk. controle op verbroken of niet aanwezige verzegelingen; 

llll. controle op beschadigingen van de installatie die de integriteit van de tachograaf in twijfel trekken; 

mmmm. controle op aanwezige voorvallen en gebeurtenissen in de tachograaf die duiden op manipulatie met 
behulp van de afdruk; en 

nnnn. verificatie van de bewegingssensor om manipulatieapparatuur detecteren. 
 Vaststelling van manipulatie dan wel aanwezigheid van manipulatieapparatuur wordt zo spoedig mogelijk aan de 

Dienst Wegverkeer gemeld met gebruikmaking van een door de Dienst Wegverkeer daartoe bekendgemaakt 
formulier. 

 

Artikel 3:4. Certificaat van onmogelijkheid van gegevensoverdracht 

 Indien een tachograaftechnicus een digitale tachograaf buiten bedrijf stelt of in een ander motorrijtuig installeert, stelt 
hij direct, voor zover dit mogelijk is, alle gegevens uit het apparaat veilig. 

 Indien het niet mogelijk is de gegevens veilig te stellen, wordt dit aan de Dienst Wegverkeer gemeld met 
gebruikmaking van een door de Dienst Wegverkeer daartoe bekendgemaakt certificaat van onmogelijkheid van 
gegevensoverdracht. 

 Op schriftelijk verzoek van de werkgever of de persoon, bedoeld in artikel 2:7, eerste lid, van de wet, verstrekt de 
erkenninghouder aan hem de gegevens uit de digitale tachograaf die dat bedrijf betreffen dan wel het certificaat van 
onmogelijkheid van gegevensoverdracht. 
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Artikel 3:5. Afsluiting van de werkzaamheden 

 De werkzaamheden worden afgesloten met een proefrit om te controleren dat de tachograaf naar behoren 
functioneert. 

 Na afloop van de werkzaamheden wordt een afdruk technische gegevens gemaakt van de tachograaf. 
 

Artikel 3:6. Melding werkzaamheden aan de Dienst Wegverkeer 

 Na beëindiging van de werkzaamheden meldt de tachograaftechnicus die de werkzaamheden heeft verricht de 
volgende gegevens aan de Dienst Wegverkeer: 

 het pasnummer van de bevoegdheidspas en de daar bijbehorende pincode, bedoeld in artikel 2:6; 

oooo. het kenteken en de meldcode, gevormd door de laatste vier cijfers van het identificatienummer; 

pppp. merk, type, versie, serienummer en ingestelde apparaatconstante van de tachograaf; 

qqqq. merk en serienummer van de bewegingssensor van de digitale tachograaf; 

rrrr. alle aangebrachte zegelnummers; 

ssss. indien het een motorrijtuig is voorzien van een kilometerteller, de afgelezen tellerstand; 

tttt. indien van toepassing een ingevuld manipulatieformulier; 

uuuu. indien van toepassing het ingevulde certificaat van onmogelijkheid van gegevensoverdracht. 
 In afwijking van het eerste lid, onderdeel b, wordt, indien het motorrijtuig niet of nog niet is voorzien van een 

Nederlands kenteken, het volledige identificatienummer gemeld. 
 De in het eerste lid bedoelde meldingsplicht geldt niet voor fabrikanten van motorrijtuigen, voor zover het de 

werkzaamheden betreft in motorrijtuigen die voor de eerste maal in gebruik worden genomen. 
 

Artikel 3:7. Aanbrengen installatieplaatje na melding werkzaamheden 

 Na de melding, bedoeld in artikel 3:6, eerste lid, of de werkzaamheden als bedoeld in artikel 3:6, derde lid, wordt een 
installatieplaatje aangebracht. 

 Het in het eerste lid bedoelde installatieplaatje wordt niet eerder aangebracht dan nadat door de Dienst Wegverkeer 
is medegedeeld dat: 

 de in het eerste lid bedoelde melding niet leidt tot een steekproefsgewijze controle van de werkzaamheden; 

vvvv. de melding leidt tot een steekproefsgewijze controle van de werkzaamheden en deze controle heeft geleid 
tot een goedkeuring; of 

wwww. de melding leidt tot een steekproefsgewijze controle van de werkzaamheden, maar deze controle niet 
binnen 90 minuten na de melding is begonnen. 
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Hoofdstuk 4. Het bewaren van gegevens 

Artikel 4:1. De registers 

 De erkenninghouder houdt een register bij van de manipulatieformulieren en van de certificaten van onmogelijkheid 
van gegevensoverdracht, bedoeld in artikel 3:3, derde lid, en artikel 3:4, derde lid, die in de in zijn erkenning 
tachografen genoemde werkplaats of werkplaatsen worden opgemaakt. 

 De erkenninghouder houdt een register bij van de werkzaamheden die worden verricht in de in zijn erkenning 
tachografen genoemde werkplaats of werkplaatsen. Het register bevat de gegevens, bedoeld in bijlage II. 

 De erkenninghouder houdt een register bij van het gebruik van de werkplaatskaart. Dit register bevat een overzicht 
per maand van de op de werkplaatskaart vastgelegde gegevens. 

 De erkenninghouder bewaart de in dit artikel bedoelde gegevens ten minste 3 jaar en maakt daartoe regelmatig een 
back-up. 

 De in dit artikel genoemde registers zijn eenvoudig door de Dienst Wegverkeer te raadplegen. 
 Dit artikel is niet van toepassing op fabrikanten van motorrijtuigen, mits zij zich uitsluitend beperken tot 

werkzaamheden aan tachografen in motorrijtuigen die voor de eerste maal in gebruik worden genomen. 
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Hoofdstuk 5. Toezicht, intrekking en schorsing erkenning tachografen 
 

Artikel 5:1. Steekproefsgewijze controle 

 De Dienst Wegverkeer kan werkzaamheden aan een steekproefsgewijze controle onderwerpen. 
 De steekproefsgewijze controle vangt aan op het moment dat de Dienst Wegverkeer de erkenninghouder meedeelt 

dat deze controle gaat plaatsvinden. 
 Na aanvang van de steekproefsgewijze controle worden aan of in het voertuig of de tachograaf waarop de controle 

ziet, gedurende 90 minuten geen handelingen verricht. 
 Voorafgaande aan de steekproefsgewijze controle overhandigt de erkenninghouder of tachograaftechnicus de aan de 

werkzaamheden gerelateerde documenten en het installatieplaatje aan de Dienst Wegverkeer. 
 Tijdens de steekproefsgewijze controle: 

 is de tachograaftechnicus die werkzaamheden aan de tachograaf verrichtte, aanwezig vanaf het moment dat de 
mededeling, bedoeld in het tweede lid, is gedaan; 

xxxx. verleent de tachograaftechnicus assistentie bij het uitvoeren van de steekproefsgewijze controle; 

yyyy. worden de noodzakelijke werkplaatsruimte, apparatuur en documentatie, en het voertuig waaraan 
werkzaamheden worden verricht gedurende de steekproefsgewijze controle beschikbaar gesteld. 

 De erkenninghouder ontvangt na de steekproefsgewijze controle slechts een door een medewerker van de Dienst 
Wegvervoer getekend steekproefcontrolerapport indien: 

 de tachograaf niet voldoet aan de werkzaamheden zoals verwoord in de hoofdstukken 2, 2a en 3; 

zzzz. de registerkaart niet, onjuist of onvolledig is ingevuld; of 

aaaaa. de voorschriften met betrekking tot de steekproef niet in acht zijn genomen. 
 Het rapport, bedoeld in het zesde lid, wordt ook getekend door de tachograaftechnicus of erkenninghouder. 

 

Artikel 5:2. Intrekking en schorsing erkenning tachografen 

 De Dienst Wegverkeer trekt op verzoek van een erkenninghouder een erkenning tachografen geheel of gedeeltelijk 
in. 

 De Dienst Wegverkeer kan een erkenning geheel of gedeeltelijk intrekken of schorsen bij een overtreding van artikel 
6, eerste lid, van de Regeling tachograafkaarten en de artikelen 2:4, eerste, derde en vierde lid, 2a:2, 3:1, eerste en 
tweede lid, 3:2, 3:3, 3:4, 3:5, 3:6, 3:7, 4:1, 5:1 en 5:3, derde lid. 

 Een schorsing als bedoeld in het tweede lid bedraagt ten hoogste twaalf weken. 
 Na intrekking van de erkenning levert de voormalig erkenninghouder zo spoedig mogelijk het merkteken werkplaats 

in. 
Artikel 5:3. Intrekking en schorsing bevoegdheidspas 

 De Dienst Wegverkeer trekt op verzoek van een tachograaftechnicus zijn bevoegdheidspas in. 
 De Dienst Wegverkeer kan de geldigheid van een bevoegdheidspas intrekken of schorsen bij overtreding van de 

artikelen 6, eerste lid en 7, tweede lid, onderdeel a, van de Regeling tachograafkaarten en de artikelen 3:2, eerste lid, 
3:3, 3:4, eerste en tweede lid, 3:6, eerste lid, 3:7 en 5:1, derde, vierde en vijfde lid. 
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Hoofdstuk 6. Overgangs- en slotbepalingen 
 

Artikel 6:1. Wijziging Regeling tachograafkaarten 

[Wijzigt de Regeling tachograafkaarten.] 
 

Artikel 6:2. Overgangsbepalingen 

 Een erkenning als installateur of reparateur verleend op grond van de Regeling controleapparaten 2005 wordt 
gelijkgesteld met een erkenning tachograaf verleend op grond van deze regeling. 

 Een bevoegdheidspas verstrekt op grond van de Regeling controleapparaten 2005, wordt voor de resterende looptijd 
gelijkgesteld met een bevoegdheidspas als bedoeld in artikel 2:6, eerste lid. 

 Aan de eisen ten aanzien van de hefbrug dan wel inspectieput zoals opgenomen in bijlage I van deze Regeling wordt 
voldaan op 1 juli 2020. 

 Een erkenning als installateur of reparateur, verleend op grond van de Regeling controleapparaten 2005 zoals die 
luidde onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip waarop deze regeling in werking treedt, voor een mobiele 
onderzoekseenheid die op grond van artikel 2a:3, eerste lid, geldigheid heeft, vervalt met ingang van 1 juli 2025. 

Artikel 6:3. Inwerkingtreding 

Deze regeling treedt in werking met ingang van 15 juni 2019. 
 

Artikel 6:4. Intrekking regelgeving 

De Regeling controleapparaten 2005 wordt ingetrokken. 
 

Artikel 6:5. Citeertitel 

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tachografen. 
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. 
Bijlage I. Overzicht eisen aan werkplaatsen 
 
Algemene eisen: 
 
De werkplaats is: 

 overdekt, behoorlijk af te sluiten, goed verlicht en voorzien van verwarming; 

bbbbb. van zodanige afmetingen en zodanig ingericht dat de voertuigen waaraan de werkzaamheden worden 
verricht aan tachografen in deze ruimte zodanig kunnen worden opgesteld dat zij van alle zijden goed toegankelijk 
zijn; 

ccccc. zodanig ingericht dat de administratie van de werkzaamheden behoorlijk kan worden uitgevoerd. 
 
In de werkplaats zijn aanwezig: 

 een voorziening die geschikt is voor het gebruik van datacommunicatie; 

 het register, bedoeld in artikel 3:6; 

 de administratie van de manipulatieformulieren en het certificaat van onmogelijkheid van gegevensoverdracht; 

 een deugdelijke administratie van zegelnummers. 
 
Eisen aan de inspectieput of hefinrichting 
In de werkplaats is een inspectieput of hefinrichting aanwezig: 

 die geschikt is voor de voertuigen waaraan de werkzaamheden van de tachografen worden verricht; 

ddddd. die is voorzien van een doelmatige verlichting; 

eeeee. waarvan het draagvermogen hefinrichting zichtbaar is aangebracht; 

fffff. die een tachograaftechnicus in staat stelt de werkzaamheden aan het voertuig en de tachograaf nagenoeg 
over de hele lengte rechtopstaand uit te voeren. Dit betekent dat 
i. de hefinrichting een hefhoogte heeft van ten minste 1,35 m; 
ii. de inspectieput een diepte heeft van ten minste 1,35 m; 

ggggg. die in een goede staat van onderhoud verkeert. 
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Vereiste apparatuur 
In de werkplaats is de volgende apparatuur aanwezig: 

 een door de tachograaffabrikant geaccepteerde rollentestbank of remmentestbank ten behoeve van het bepalen 
van het kenmerkend coëfficiënt of het bepalen van de bandenomtrek dan wel een voor motorrijtuigen geschikte 
horizontale effen meetbaan van ten minste 20 meter lengte; 

hhhhh. een dubbel geïsoleerde veiligheidslooplamp dan wel een zaklantaarn, al dan niet voorzien van een 
oplaadbare accu, die enerzijds een zodanige lichtsterkte heeft dat ook moeilijk bereikbare onderdelen van een 
voertuig voldoende helder kunnen worden verlicht om een nauwkeurige controle van een tachograafinstallatie 
mogelijk te maken en die anderzijds zodanig is afgeschermd dat degene die de keuring uitvoert niet door het 
uitgestraalde licht wordt verblind; 

iiiii. een meetband met een minimale nauwkeurigheidsklasse III van voldoende lengte(minimaal 20 meter); 

jjjjj. basisgereedschap voor de werkzaamheden van een tachograaf; 

kkkkk. een bandenpomp met bandenluchtdrukmeetapparatuur; 

lllll. een doelmatige bandenprofieldieptemeter met verende stift en met een meetnauwkeurigheid van 0,1 mm; 

mmmmm. die in goede staat van onderhoud verkeert. 
 
Tachograafspecifieke eisen 
In de werkplaats is, in goede staat van onderhoud en voorzien van CE-markering en aanvullende metrologische 
markering, aanwezig voor de typen tachografen waarop de werkzaamheden zien: 

 door de fabrikant of importeur van een tachograaf voorgeschreven dan wel door de Dienst Wegverkeer 
gelijkwaardig geachte meetapparatuur voor het bepalen van het kenmerkend coëfficiënt; 

nnnnn. een door de fabrikant of importeur van tachografen voorgeschreven dan wel een door de Dienst 
Wegverkeer gelijkwaardig geachte impulsenteller; 

ooooo. door de fabrikant of importeur van tachografen voorgeschreven dan wel door de Dienst Wegverkeer 
gelijkwaardig geachte testapparatuur voor snelheids- en afstandsmetingen alsmede voor de daarop betrekking 
hebbende registratie; 

ppppp. een verzegelinrichting; 

qqqqq. overige, door de fabrikant of importeur van de tachografen voorgeschreven dan wel door de Dienst 
Wegverkeer gelijkwaardig geachte gereedschappen, apparatuur, werkplaatshandboeken, actuele documentatie en, 
voor de elektronische apparatuur, handleidingen in de Nederlandse taal; 

rrrrr. een afsluitbare kast, dan wel over een gelijkwaardige voorziening, waarin de hierboven genoemde 
testapparatuur, verzegelinrichting en documentatie worden opgeborgen. 

sssss. Indien werkzaamheden aan een analoge tachograaf worden uitgevoerd: 

 apparatuur voorzien van een loep voor de werkzaamheden en van testregistratiebladen; 

ttttt. een onderzoeksjabloon waarop de toegestane tolerantiegebieden staan aangegeven. 
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Bijlage Ia. Overzicht eisen aan inrichtingen en mobiele onderzoekseenheden 
 
Algemene eisen: 
De inrichting is: 

 overdekt, behoorlijk af te sluiten, goed verlicht en voorzien van verwarming; 

uuuuu. van zodanige afmetingen en zodanig ingericht dat de voertuigen waaraan de werkzaamheden worden 
verricht aan tachografen in deze ruimte zodanig kunnen worden opgesteld dat zij van alle zijden goed toegankelijk 
zijn; 

vvvvv. zodanig ingericht dat de administratie van de werkzaamheden behoorlijk kan worden uitgevoerd. 
 
In de inrichting of mobiele onderzoekseenheid zijn aanwezig: 

 een voorziening die geschikt is voor het gebruik van datacommunicatie; 

wwwww. het register, bedoeld in artikel 3:6; 

xxxxx. de administratie van de manipulatieformulieren en het certificaat van onmogelijkheid van 
gegevensoverdracht; 

yyyyy. een deugdelijke administratie van zegelnummers. 
 
Eisen aan de inspectieput of hefinrichting 
In de inrichting is een inspectieput of hefinrichting aanwezig: 

 die geschikt is voor de voertuigen waaraan de werkzaamheden van de tachografen worden verricht; 

zzzzz. die is voorzien van een doelmatige verlichting; 

aaaaaa. waarvan het draagvermogen van de hefinrichting zichtbaar is aangebracht; 

bbbbbb. die een tachograaftechnicus in staat stelt de werkzaamheden aan het voertuig en de tachograaf nagenoeg 
over de hele lengte rechtopstaand uit te voeren. Dit betekent dat: 
i. de hefinrichting een hefhoogte heeft van ten minste 1,35 m; 
ii. de inspectieput een diepte heeft van ten minste 1,35 m; 

e. die in een goede staat van onderhoud verkeert. 
 
Vereiste apparatuur 
In de inrichting is de volgende apparatuur aanwezig: 

 een door de Dienst Wegverkeer goedgekeurde rollentestbank of remmentestbank ten behoeve van het bepalen 
van het kenmerkend coëfficiënt of het bepalen van de bandenomtrek dan wel een voor motorrijtuigen geschikte 
horizontale effen meetbaan van ten minste 20 meter lengte; 

 een dubbel geïsoleerde veiligheidslooplamp dan wel een zaklantaarn, al dan niet voorzien van een oplaadbare 
accu, die enerzijds een zodanige lichtsterkte heeft dat ook moeilijk bereikbare onderdelen van een voertuig 
voldoende helder kunnen worden verlicht om een nauwkeurige controle van een tachograafinstallatie mogelijk 
te maken en die anderzijds zodanig is afgeschermd dat degene die de keuring uitvoert niet door het uitgestraalde 
licht wordt verblind; 

 een meetband met een minimale nauwkeurigheidsklasse III van voldoende lengte(minimaal 20 meter); 

 basisgereedschap voor de werkzaamheden van een tachograaf; 

 een bandenpomp met bandenluchtdrukmeetapparatuur; 

 een doelmatige bandenprofieldieptemeter met verende stift en met een meetnauwkeurigheid van 0,1 mm; 

 die in goede staat van onderhoud verkeert. 
 
Tachograafspecifieke eisen 
In de mobiele onderzoekseenheid is, in goede staat van onderhoud en voorzien van CE-markering en aanvullende 
metrologische markering, aanwezig voor de typen tachografen waarop de werkzaamheden zien: 

 door de fabrikant of importeur van een tachograaf voorgeschreven dan wel door de Dienst Wegverkeer 
gelijkwaardig geachte meetapparatuur voor het bepalen van het kenmerkend coëfficiënt; 

 een door de fabrikant of importeur van tachografen voorgeschreven dan wel een door de Dienst Wegverkeer 
gelijkwaardig geachte impulsenteller; 

 door de fabrikant of importeur van tachografen voorgeschreven dan wel door de Dienst Wegverkeer 
gelijkwaardig geachte testapparatuur voor snelheids- en afstandsmetingen alsmede voor de daarop betrekking 
hebbende registratie; 

 een verzegelinrichting; 
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 overige, door de fabrikant of importeur van de tachografen voorgeschreven dan wel door de Dienst Wegverkeer 
gelijkwaardig geachte gereedschappen, apparatuur, werkplaatshandboeken, actuele documentatie en, voor de 
elektronische apparatuur, handleidingen in de Nederlandse taal; 

 een afsluitbare kast, dan wel over een gelijkwaardige voorziening, waarin de hierboven genoemde testapparatuur, 
verzegelinrichting en documentatie wordt opgeborgen. 

 Indien werkzaamheden aan een analoge tachograaf worden uitgevoerd: 

 apparatuur voorzien van een loep voor de werkzaamheden en van testregistratiebladen; 

cccccc. een onderzoeksjabloon waarop de toegestane tolerantiegebieden staan aangegeven. 
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Bijlage II. Gegevens voor in het register van werkzaamheden 

 Met betrekking tot de erkenninghouder: 

 de naam en het adres van de erkenninghouder, 

dddddd. de naam en het nummer van de bevoegdheidspas van de tachograaftechnicus die werkzaamheden heeft 
verricht, 

eeeeee. werkplaatskaartnummer indien het een digitale tachograaf betreft. 
 Met betrekking tot het motorrijtuig: 

 het kenteken of indien het motorrijtuig nog niet is voorzien van een kenteken, het identificatienummer, 

ffffff. merk en type, 

gggggg. de kilometerstand, 

hhhhhh. de effectieve omtrek van de wielbanden wielen in mm, 

iiiiii. de ongecorrigeerde kenmerkende coëfficiënt van het motorrijtuig in omw/km of imp/km, 

jjjjjj. indien het een digitaal tachograaf betreft: 
i. de bandenmaat, 
ii. de instelling van de snelheidsbegrenzer. 

 Met betrekking tot de installatie: 

 de ongecorrigeerde kenmerkende coëfficiënt in omw/km of imp/km of in geval van een aanpasbare tachograaf 
de ingestelde apparaatconstante in imp/km, 

 het merk, type en serienummer van de tachograaf. 
 Met betrekking tot de werkzaamheden: 

 de datum en tijd van de werkzaamheden, 

kkkkkk. de ondertekening door tachograaftechnicus, 

llllll. doel van de werkzaamheden, 

mmmmmm. resultaat manipulatiecontrole. 
 Met betrekking tot een reparatie: 

 de naam en het adres van de erkenninghouder reparateur, 

nnnnnn. de naam van de tachograaftechnicus die de reparatie heeft uitgevoerd, 

oooooo. merk, type en serienummer van de tachograaf, 

pppppp. de aard van de reparatie, 

qqqqqq. de datum en tijd van de reparatie, 

rrrrrr. de ondertekening door tachograaftechnicus indien het de reparatie van een tachograaf betreft. 
 En worden toegevoegd: 

 het bij de werkzaamheden voor een analoge tachograaf gebruikte testregistratieblad(en), 

ssssss. de bij de werkzaamheden voor een digitale tachograaf gemaakte afdrukken en het opgeslagen document 
met de testresultaten. 
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REGELING TACHOGRAAFKAARTEN 
 
(Geldend van 1 januari 2021 tot en met heden.1) 
 
Regeling houdende regels met betrekking tot de verstrekking en het gebruik van tachograafkaarten (Regeling 
tachograafkaarten) 
 
De Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
 
Gelet op artikel 12.38, tweede lid, van de Arbeidstijdenwet, artikel 2.4:1, derde lid, artikel 2.4:12 en artikel 2.4:13, eerste 
lid, van het Arbeidstijdenbesluit vervoer, en artikel 4b, tweede lid, onderdeel b, van de Wegenverkeerswet 1994; 
 
Besluiten: 
 
§ 1. Reikwijdte 
 

Artikel 1 

[Vervallen per 02-03-2016] 
 
§ 2. Aanvraag en verlening 
 
Artikel 2 

 Als document, bedoeld in artikel 26, eerste lid, van verordening (EU) nr. 165/2014 wordt beschouwd een geldig 
rijbewijs voor het besturen van een voertuig als bedoeld in artikel 2.3:1 onder a en b, van het Arbeidstijdenbesluit 
vervoer. 

 Een bedrijfskaart wordt op aanvraag verleend indien de aanvrager is ingeschreven in het handelsregister, bedoeld in 
artikel 2 van de Handelsregisterwet 1996, tot een maximum van 62 exemplaren per aanvrager. 

 Een werkplaatskaart wordt op aanvraag verleend indien de aanvrager: 

 een geldige bevoegdheidspas als bedoeld in artikel 1:1, tweede lid, van de Regeling tachografen overlegt; 

tttttt. onder gezag of in de hoedanigheid van een erkenninghouder als bedoeld in artikel 1:1, tweede lid, van 
de Regeling tachografen, werkzaamheden verricht, of 

uuuuuu. nog geen houder is van een werkplaatskaart, tenzij het een aanvraag betreft: 
1°. overeenkomstig artikel 5, eerste lid; 
2°. van een werkplaatskaart ten behoeve van werkzaamheden onder gezag van een andere erkenninghouder 

dan degene onder wiens gezag de aanvrager reeds een kaart bezit; 
3°. van een werkplaatskaart ten behoeve van werkzaamheden in de hoedanigheid van erkenninghouder en de 

aanvrager in die hoedanigheid niet reeds houder is van een op zijn naam gestelde werkplaatskaart; 
4°. om vernieuwing van de werkplaatskaart. 

 Bij de aanvraag van een bestuurderskaart of werkplaatskaart overlegt de aanvrager een niet beschadigde, recente, goed 
gelijkende pasfoto van de aanvrager die voldoet aan alle acceptatiecriteria, opgenomen in de bij de 
Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001 behorende fotomatrix. 

 

Artikel 3 

In afwijking van artikel 2, eerste lid, onder a, kan een bestuurderskaart worden verleend aan de aanvrager die zijn gewone 
verblijfplaats niet binnen de grenzen van de Europese Unie heeft en die onder gezag van een in Nederland gevestigde 
werkgever als bestuurder van een vrachtauto of bus werkzaamheden verricht of gaat verrichten, indien aan zijn werkgever 
voor hem is afgegeven: 

 een tewerkstellingsvergunning als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet arbeid vreemdelingen, en 

vvvvvv. ingeval van goederenvervoer een bestuurdersattest als bedoeld in de Wet wegvervoer goederen. 
 

 
1 Bijgewerkt tot en met 26 oktober 2021. 
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Artikel 4 

 De Minister van Infrastructuur en Milieu beslist op aanvraag van een tachograafkaart binnen vier weken nadat de 
vergoeding voor het in behandeling nemen van de aanvraag is ontvangen. 

 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een Smart tachograafkaart wordt een vergoeding in rekening 
gebracht van € 93,– per Smart tachograafkaart. 

 

Artikel 5 

 In geval een bestuurderskaart of werkplaatskaart zoek raakt door verlies of diefstal, of defect of beschadigd is, vraagt 
de aanvrager binnen zeven kalenderdagen na het tijdstip van vaststelling daarvan een vervangende tachograafkaart 
aan. 

 In afwijking van artikel 4, eerste lid, beslist de Minister van Infrastructuur en Milieu op de in het eerste lid bedoelde 
aanvraag van een bestuurderskaart of werkplaatskaart binnen vijf werkdagen nadat de vergoeding voor het in 
behandeling nemen van de aanvraag is ontvangen. 

 In afwijking van artikel 4, eerste lid, beslist de Minister van Infrastructuur en Milieu op aanvraag van een 
bestuurderskaart of werkplaatskaart die in de plaats komt van een kaart met een resterende geldigheidsduur van ten 
minste twee weken, binnen de termijn, genoemd in artikel 25, tweede lid, van verordening (EU) Nr. 165/2014 
gerekend vanaf het moment dat de vergoeding voor het in behandeling nemen van de aanvraag is ontvangen 
voorzover die termijn nog ten minste een week is. 

 
§ 3. Inleverplicht tachograafkaart 
 

Artikel 6 

 De aanvrager levert zijn ingetrokken, defecte of beschadigde bestuurderskaart of werkplaatskaart in op de plaats van 
afgifte van de vervangende tachograafkaart. 

 De aanvrager levert zijn verloren of gestolen geraakte bestuurderskaart of werkplaatskaart in op de plaats van afgifte 
van de vervangende tachograafkaart, indien deze na melding van verlies of diefstal weer in bezit van de aanvrager is 
gekomen, voordat de vervangende tachograafkaart is opgehaald. 

 Indien een bestuurderskaart of werkplaatskaart na melding van verlies of diefstal weer in bezit van de aanvrager is 
gekomen, nadat de vervangende tachograafkaart is opgehaald, dient deze te worden teruggezonden aan de inspecteur-
generaal van de Inspectie Leefomgeving en Transport. 

 
§ 4. Intrekking en geldigheid 
 

Artikel 7 

 Een tachograafkaart kan worden ingetrokken in de gevallen genoemd in artikel 26, zevende lid, van verordening (EU) 
nr. 165/2014 of op verzoek van de aanvrager. 

 Een bedrijfskaart of werkplaatskaart kan daarnaast worden ingetrokken: 

 bij zodanig misbruik van de kaart dat een deugdelijke registratie van rij- en rusttijden in gevaar komt; 

wwwwww. indien de aanvrager niet meer kan voldoen aan de voorwaarden genoemd in artikel 2, tweede en derde 
lid, onder a en b. 

 
Artikel 8 

 Onverminderd artikel 2.4:11, eerste lid, van het Arbeidstijdenbesluit vervoer, verliest een bestuurderskaart of 
werkplaatskaart zijn geldigheid indien: 

 de kaart als verloren of gestolen is gemeld aan de Minister van Infrastructuur en Milieu; 

xxxxxx. de kaart vanwege een defect, beschadiging bij de plaats van afgifte is ingeleverd; 

yyyyyy. drie maanden, na de datum van dagtekening van het bericht waarin de aanvrager wordt geïnformeerd 
dat zijn kaart gereed ligt, zijn verstreken en de kaart in die periode niet is afgehaald; of 

zzzzzz. het bestuurdersattest dat of de tewerkstellingsvergunning die ten grondslag ligt aan de verlening van een 
bestuurderskaart op grond van artikel 3 zijn geldigheid verliest. 

 De onderdelen a en b van het eerste lid zijn van overeenkomstige toepassing op de bedrijfskaart. 
 
§ 5. Afgifte van de kaart 
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Artikel 9 

 De wijze van afgifte van een tachograafkaart wordt schriftelijk aan de aanvrager gemeld. 
 Afgifte van een bestuurderskaart geschiedt op vertoon door de aanvrager van een op zijn naam gesteld, geldig 

rijbewijs als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder b, alsmede de aan hem gezonden schriftelijke melding, bedoeld in 
het eerste lid. 

 Afgifte van een werkplaatskaart geschiedt op vertoon door de aanvrager van een op zijn naam gesteld, geldig 
identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht, alsmede de aan hem gezonden 
schriftelijke melding, bedoeld in het eerste lid. 

 Een bestuurderskaart of werkplaatskaart die is aangevraagd in verband met een defect of beschadiging of vernieuwing 
van de oude kaart wordt niet eerder afgegeven dan na inlevering van de te vervangen kaart op de plaats van afgifte. 

 Bij afgifte van een bestuurderskaart aan een bestuurder die een geldig rijbewijs heeft zonder pasfoto en aan een 
bestuurder als bedoeld in artikel 3 toont de aanvrager naast de in het tweede lid genoemde documenten ook een 
geldig paspoort. 

 
§ 6. Gebruik van de tachograafkaart en andere registratiemiddelen 
 

Artikel 10 

De bestuurder tekent, indien hij niet bij het voertuig is en hij zijn bestuurderskaart vanwege verlies, diefstal, een defect of 
beschadiging niet kan gebruiken, op de afdruk van de gegevens uit de tachograaf de in artikel 34, vijfde lid, onder II tot 
en met IV, van verordening (EU) nr. 165/2014 aangegeven tijdgroepen met de hand leesbaar op zonder dat die afdruk 
wordt bevuild, onmiddellijk nadat hij bij het voertuig aanwezig is. 
 

Artikel 11 

 De in de tachograaf geregistreerde gegevens worden door de werkgever of de persoon als bedoeld in artikel 2:7, 
eerste lid, van de Arbeidstijdenwet tenminste elke 90 dagen met behulp van de bedrijfskaart overgebracht naar de 
vestiging van die werkgever of die persoon. 

 De gegevens op een bestuurderskaart worden door de werkgever of de persoon als bedoeld in artikel 2:7, eerste lid, 
van de Arbeidstijdenwet tenminste elke 28 dagen overgebracht naar de vestiging van die werkgever of die persoon. 

 Indien de werkgever of de persoon als bedoeld in artikel 2:7, eerste lid, van de Arbeidstijdenwet vanwege verlies, 
diefstal, defect of beschadiging van de bedrijfskaart of vanwege een defect aan de tachograaf niet aan zijn verplichting 
op grond van het eerste lid kan voldoen, is hij verplicht een erkenninghouder als bedoeld in artikel 1:1, tweede lid, 
van de Regeling tachografen schriftelijk te verzoeken de gegevens over te brengen naar een computer of ander 
opslagmedium. 

 De werkgever en de persoon, bedoeld in artikel 2:7, eerste lid van de Arbeidstijdenwet, bewaren aan hen door de 
erkenninghouder als bedoeld in artikel 1:1, tweede lid, van de Regeling tachografen verstrekte certificaten van 
onmogelijkheid van gegevensoverdracht ten minste 52 weken vanaf de datum van afgifte van het certificaat. 

 
§ 7. Overgangs- en slotbepalingen 
 

Artikel 12 

[Wijzigt de Regeling taken Dienst Wegverkeer.] 
 

Artikel 13 

De Tijdelijke regeling verstrekking tachograafkaarten wordt ingetrokken. 
 

Artikel 14 

 Tachograafkaarten verleend ingevolge de Tijdelijke regeling verstrekking tachograafkaarten, worden gelijk gesteld 
met tachograafkaarten verleend op grond van deze regeling. 

 Aanvragen van tachograafkaarten ingevolge de Tijdelijke regeling tachograafkaarten ingediend vóór het tijdstip van 
inwerkingtreding van deze regeling worden aangemerkt als aanvragen ingediend na dat tijdstip. 
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Artikel 15 

Deze regeling treedt in werking met ingang van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 6 juli 2004 tot wijziging 
van de Arbeidstijdenwet en de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de invoering van het digitale controleapparaat 
(Stb. 2004, 347). 
 

Artikel 16 

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tachograafkaarten. 
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. 
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REGELING DIENSTROOSTER 
 
(Geldend van 10 juni 2007 tot en met heden.1) 
 
Regeling dienstrooster 
 
De Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
 
Gelet op artikel 2.4:3, tweede lid, van het Arbeídstijdenbesluit vervoer; 
 
Besluiten: 
 
Artikel 1 

[Vervallen per 10-06-2007] 
 

Artikel 2 

De werkgever zorgt ervoor dat in elke stalling waarbij de werknemers, voorzover betrokken bij het vervoer, bedoeld in 
artikel 2.4:3, eerste lid, van het Arbeidstijdenbesluit vervoer zijn ingedeeld een afschrift van het dienstrooster dan wel van 
de vervanging of de wijziging daarvan, vanaf de dag vóór de inwerkingtreding en gedurende de gehele periode van 
geldigheid, is opgehangen op een zodanige wijze dat daarvan door hen gemakkelijk kennis kan worden genomen. 
 

Artikel 3 

Indien enige taak van een werknemer als bedoeld in artikel 2 niet uit het dienstrooster blijkt, zorgt de werkgever ervoor 
dat tijdig voor de aanvang van die taak naast het dienstrooster een gewaarmerkte mededeling wordt opgehangen waarin 
de taak en de naam van de betrokken werknemer vermeld staan. 
 

Artikel 4 

 De werkgever leeft de voorschriften na, gegeven in artikel 16, tweede en derde lid, van verordening (EG) nr. 
561/2006 met dien verstande dat het dienstrooster naast de gegevens, bedoeld in artikel 16, derde lid, onder a, van 
die verordening, ook de gegevens van de lopende dag bevat. 

 De werkgever zorgt ervoor dat de werknemer het voorschrift naleeft, gegeven in artikel 16, tweede lid, tweede volzin, 
van verordening (EG) nr. 561/2006. 

 In geval van afwijkingen van de verschillende rijperioden, andere werkzaamheden, onderbrekingen en 
beschikbaarheid, zorgt de werkgever ervoor dat de bestuurder deze op het dienstrooster aantekent aan het begin en 
aan het einde van iedere lijn, iedere pauze en bij wisseling van de bestuurder. 

 

Artikel 5 

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling dienstrooster. 
 

Artikel 6 

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 december 1998. 
Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst. 
 

 
1 Bijgewerkt tot en met 26 oktober 2021. 
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RICHTLIJN 2006/22/EG 
 
van 15 maart 2006 
 
(Geldend van 15 maart 2007 tot en met heden.1) 
 
 
Richtlijn 2006/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 inzake minimumvoorwaarden 
voor de uitvoering van de Verordeningen (EG) nr. 561/2006 en (EU) nr. 165/2014 en van Richtlijn 2002/15/EG 
betreffende voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer en tot intrekking van Richtlijn 88/599/EEG van 
de Raad. 
 
(Voor de EER relevante tekst) 
 
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,  
 
Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 71, lid 1, 
 
Gezien het voorstel van de Commissie,  
 
Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité (2),  
 
Na raadpleging van het Comité van de Regio's, 
 
Handelend volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag (3), en gezien de gemeenschappelijke ontwerp-tekst die 
op 8 december 2005 door het Bemiddelingscomité is goedgekeurd, 
 
Overwegende hetgeen volgt:  
 

(1) Verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad van 20 december 1985 tot harmonisatie van bepaalde voorschriften 
van sociale aard voor het wegvervoer (4) en Verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad van 20 december 1985 
betreffende het controleapparaat in het wegvervoer (5), alsmede 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 (6) zijn van belang voor de totstandkoming van een 
gemeenschappelijke markt voor vervoersdiensten over land, de verkeersveiligheid en de arbeidsvoorwaarden. 

(2) In het witboek „Het Europese vervoersbeleid tot het jaar 2010: tijd om te kiezen”, heeft de Commissie 
aangegeven dat aanscherping van de controles en sancties noodzakelijk is, met name op het gebied van de sociale 
wetgeving betreffende het wegvervoer, en dat het vooral nodig is het aantal controles op te voeren, de 
systematische informatie-uitwisseling tussen de lidstaten te stimuleren, de controleactiviteiten te coördineren en 
de opleiding van handhavingsambtenaren te bevorderen. 

(3) Een juiste toepassing en geharmoniseerde uitlegging van de sociale voorschriften voor het wegvervoer door 
middel van de vaststelling van minimumeisen voor een uniforme en doeltreffende controle door de lidstaten op 
de naleving van de desbetreffende bepalingen, is daarom vereist. Deze controles dienen het aantal inbreuken te 
verminderen en te voorkomen. Voorts moet een mechanisme worden ingevoerd waardoor gewaarborgd wordt 
dat ondernemingen met een hoog risicocijfer nauwlettender en vaker worden gecontroleerd. 

(4) De risico’s die het gevolg zijn van de vermoeidheid van de bestuurder dienen tevens aangepakt te worden door 
de uitvoering van Richtlijn 2002/15/EG. 

(5) De in deze richtlijn opgenomen maatregelen moeten niet alleen tot meer verkeersveiligheid leiden, maar ook tot 
harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden in de Gemeenschap bijdragen en gelijke concurrentievoorwaarden 
bevorderen. 

 
1 Bijgewerkt tot en met 26 oktober 2021. Dit is de ge 
2 PB C 241 van 28.9.2004, blz. 65. 
3 Advies van het Europees Parlement van 20 april 2004 (PB C 104 E van 30.4.2004, blz. 385), gemeenschappelijk standpunt van de Raad van 9 december 2004 (PB C 

63 E van 15.3.2005, blz. 1) en standpunt van het Europees Parlement van 13 april 2005 (PB C 33 E van 9.2.2006, blz. 415). Wetgevingsresolutie van het Europees 
Parlement van 2 februari 2006 en besluit van de Raad van 2 februari 2006. 
4 PB L 370 van 31.12.1985, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Richtlijn 2003/59/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 226 van 10.9.2003, blz. 4). 
5 PB L 370 van 31.12.1985, blz. 8. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 432/2004 van de Commissie (PB L 71 van 10.3.2004, blz. 3). 
6 PB L 80 van 23.3.2002, blz. 35. 
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(6) Dankzij de vervanging van de analoge tachograaf door een digitale tachograaf zal er geleidelijk een steeds groter 
gegevensvolume sneller en nauwkeuriger kunnen worden gecontroleerd, waardoor de lidstaten steeds meer en 
steeds vaker kunnen controleren. Dit betekent dat het percentage controles van gewerkte dagen van bestuurders 
van voertuigen die onder de sociale wetgeving vallen, geleidelijk moet worden verhoogd tot 4 %. 

(7) Wat betreft controlesystemen, dient de ontwikkeling van de nationale systemen de Europese interoperabiliteit 
en uitvoerbaarheid tot doel te hebben. 

(8) Alle handhavingseenheden dienen over voldoende standaarduitrusting en passende wettelijke bevoegdheden te 
beschikken om hun taken doeltreffend en efficiënt te kunnen uitvoeren. 

(9) De lidstaten streven ernaar dat wegcontroles doeltreffend en snel worden uitgevoerd, zodat de controle in zo 
kort mogelijke tijd en met zo min mogelijk oponthoud voor de bestuurder wordt afgerond, evenwel zonder dat 
de goede uitvoering van de bij deze richtlijn opgelegde taken in het gedrang komt. 

(10) In iedere lidstaat dient er één enkel orgaan te zijn voor intracommunautaire contacten met de andere bevoegde 
instanties. Dit orgaan dient ook relevante statistische gegevens te verzamelen. De lidstaten dienen op hun 
grondgebied ook een samenhangende nationale handhavingsstrategie toe te passen en kunnen één enkel orgaan 
aanwijzen om de uitvoering ervan te coördineren. 

(11) De samenwerking tussen de handhavingsinstanties van de lidstaten moet verder worden bevorderd door 
gecoördineerde controles, gezamenlijke opleidingsinitiatieven, elektronische uitwisseling van informatie en de 
uitwisseling van inlichtingen en ervaringen. 

(12) De best mogelijke handhavingspraktijk voor het wegvervoer teneinde met name een geharmoniseerde 
benadering ten aanzien van het bewijs van jaarlijkse vakantie of ziekteverlof van bestuurders te verzekeren, moet 
worden vergemakkelijkt en bevorderd door middel van een forum van handhavingsinstanties van de lidstaten.

(13) De voor de uitvoering van deze richtlijn vereiste maatregelen worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 
1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan 
de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden (1). 

(14) Aangezien de doelstelling van deze richtlijn, namelijk het vaststellen van duidelijke gemeenschappelijke regels 
inzake minimumvoorwaarden voor het controleren van de correcte en uniforme toepassing van de 
Verordeningen (EEG) nr. 3820/85 en (EEG) nr. 3821/85, alsmede van 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 de Verordeningen (EEG) nr. 3821/85 en (EG) nr. 2135/98 en tot 
intrekking van Verordening (EEG) nr. 3820/85 (2) van de Raad, niet voldoende door de lidstaten kan worden 
verwezenlijkt en derhalve, vanwege de behoefte aan gecoördineerde transnationale maatregelen, beter door de 
Gemeenschap kan worden verwezenlijkt, kan de Gemeenschap, overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag 
neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel, gaat deze richtlijn niet verder dan wat nodig is om deze doelstelling te verwezenlijken. 

(15) Richtlijn 88/599/EEG van de Raad (3) betreffende standaardprocedures voor de controle op de toepassing van 
de Verordeningen (EEG) nr. 3820/85 en (EEG) nr. 3821/85 dient derhalve te worden vervangen door deze 
richtlijn, 

 
HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD: 
 
Artikel 1 

Onderwerp 
Deze richtlijn stelt minimumvoorwaarden vast voor de toepassing van de Verordeningen (EG) nr. 561/2006 (4) en (EU) 
nr. 165/2014 (5) van het Europees Parlement en de Raad en van Richtlijn 2002/15/EG van het Europees Parlement en 
de Raad (6) 
 

 
1 PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23. 
2 PB L 102 van 11.4.2006, blz. 1. 
3 PB L 325 van 29.11.1988, blz. 55. Richtlijn gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2135/98 (PB L 274 van 9.10.1998, blz. 1). 
4 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). 
5 Verordening (EU) nr. 165/2014 van het Europees Parlement en van de Raad van 4 februari 2014 betreffende tachografen in het wegvervoer, tot intrekking van 

Verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad betreffende het controleapparaat in het wegvervoer en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer (PB L 60 van 28.2.2014, blz. 1). 
6 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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Artikel 2 

Controlesystemen 
 De lidstaten organiseren een systeem van adequate en regelmatige controles op de juiste en samenhangende 

toepassing als bedoeld in artikel 1; dit systeem omvat zowel wegcontroles als controles ter plaatse bij ondernemingen 
van alle vervoerscategorieën. 

 De controles bestrijken ieder jaar een breed en representatief staal van de mobiele werknemers, bestuurders, 
ondernemingen en voertuigen die binnen het toepassingsgebied van de Verordeningen (EG) nr. 561/2006 en (EU) 
nr. 165/2014 vallen en van de mobiele werknemers en bestuurders die binnen het toepassingsgebied van Richtlijn 
2002/15/EG vallen. Wegcontroles met betrekking tot de naleving van Richtlijn 2002/15/EG worden beperkt tot 
aspecten die doeltreffend kunnen worden gecontroleerd met behulp van een tachograaf en daarmee samenhangende 
controleapparatuur. Een uitgebreide controle inzake de naleving van Richtlijn 2002/15/EG mag alleen ter plaatse 
bij de onderneming. 

 Iedere lidstaat organiseert de controles zodanig dat ten minste 3 % van de dagen die zijn gewerkt door bestuurders 
van voertuigen die binnen het toepassingsgebied van Verordeningen (EG) nr. 561/2006 en nr. 165/2014 vallen, 
wordt gecontroleerd. Tijdens de wegcontrole mag de bestuurder contact opnemen met het hoofdkantoor, de 
vervoersmanager of een andere persoon of entiteit opdat deze voor het einde van de wegcontrole de aan boord 
ontbrekende bewijzen kan verstrekken; dit laat de verplichtingen van de bestuurder om een correct gebruik van de 
tachograaf te waarborgen, onverlet. Na 1 januari 2012 kan de Commissie door middel van een uitvoeringshandeling 
dit minimumpercentage tot 4 % verhogen, op voorwaarde dat de overeenkomstig artikel 3 verzamelde statistieken 
aantonen dat gemiddeld meer dan 90 % van alle gecontroleerde voertuigen met een digitale tachograaf is uitgerust. 
Als de Commissie daartoe besluit, houdt zij tevens rekening met de doeltreffendheid van de bestaande 
handhavingsmaatregelen, met name met de beschikbaarheid ter plaatse bij de ondernemingen van gegevens van 
digitale tachografen. Die uitvoeringshandeling wordt vastgesteld overeenkomstig de in artikel 12, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure.; 
Ten minste 15 % van het totale aantal gecontroleerde werkdagen wordt gecontroleerd door middel van wegcontroles, 
en ten minste 30 % door middel van controles ter plaatse bij ondernemingen. Na 1 januari 2008 wordt ten minste 30 
% van het totale aantal gecontroleerde werkdagen door middel van wegcontroles gecontroleerd, en ten minste 50 % 
door middel van controles ter plaatse bij ondernemingen. 

3 bis. Iedere lidstaat organiseert controles op de naleving van Richtlijn 2002/15/EG op basis van het in artikel 9 van deze 
richtlijn geregelde risicoclassificatiesysteem. Een onderneming wordt het voorwerp van die controles ingeval een of 
meer van haar bestuurders voortdurende of ernstige inbreuken op Verordening (EG) nr. 561/2006 of (EU) nr. 
165/2014 plegen. 

 De overeenkomstig artikel 17 van Verordening (EG) nr. 561/2006 en artikel 13 van Richtlijn 2002/15/EG aan de 
Commissie verstrekte informatie omvat het aantal langs de weg gecontroleerde bestuurders, het aantal controles ter 
plaatse bij ondernemingen, het aantal gecontroleerde werkdagen en het aantal en de aard van de gerapporteerde 
inbreuken, en vermeldt of het personen- of goederenvervoer betreft. 

 
Artikel 3 

Statistieken 
De lidstaten zorgen ervoor dat de statistische gegevens die zijn verzameld tijdens de overeenkomstig artikel 2, leden 1 en 
3, georganiseerde controles, in de volgende categorieën worden ingedeeld: 
a) wegcontroles: 

 wegcontroles: 
i) soort weg, met name of het een snelweg, een nationale of een secundaire weg is, en het land waar het 
gecontroleerde voertuig is ingeschreven, teneinde discriminatie tegen te gaan; 
ii) type tachograaf, met name analoog of digitaal; 

b) controles ter plaatse bij de onderneming: 
i) soort vervoersactiviteit, met name of het internationaal of binnenlands vervoer is, personen- of 
goederenvervoer, vervoer voor eigen rekening of voor rekening van derden; 
ii) grootte van het bedrijfswagenpark; 
iii) type tachograaf, met name analoog of digitaal. 
 

Deze statistieken worden tweejaarlijks aan de Commissie voorgelegd en in een verslag openbaar gemaakt. 
De Commissie verstrekt zo nodig door middel van uitvoeringshandelingen nadere preciseringen van de definities van de 
onder a) en b) van de eerste alinea genoemde categorieën. Die uitvoeringshandelingen worden vastgesteld overeenkomstig 
de in artikel 12, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure. 
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Voor bestuurders verantwoordelijke ondernemingen bewaren gedurende één jaar de hen door de handhavingsinstanties 
ter beschikking gestelde notities, het proces-verbaal met de bevindingen en andere relevante gegevens over bij hen ter 
plaatse dan wel bij hun bestuurders op de weg uitgevoerde controles. 
Eventueel vereiste nadere preciseringen van de definities van de onder a) en b) genoemde categorieën worden vastgesteld 
door de Commissie volgens de procedure bedoeld in artikel 12, lid 2. 
 
Artikel 4 

Wegcontroles 
 De wegcontroles worden op verschillende plaatsen en op wisselende tijdstippen georganiseerd, waarbij een 

voldoende uitgebreid gedeelte van het wegennet wordt bestreken om het vermijden van controleposten moeilijk te 
maken. 

 De lidstaten zorgen ervoor: 

 dat er voldoende voorzieningen voor controleposten komen op of nabij bestaande en geplande wegen, en, voor 
zover noodzakelijk, dat de servicestations en andere veilige plaatsen langs de snelwegen als controlepost kunnen 
fungeren; 

aaaaaaa. dat de controles worden uitgevoerd volgens een systeem van willekeurigheid met inachtneming van een 
passend geografisch evenwicht 

 3. In bijlage I, deel A, is vastgelegd welke punten bij wegcontroles worden gecontroleerd. Indien de situatie dit vereist, 
kunnen de controles op een specifiek punt worden toegespitst. 

 Zonder afbreuk te doen aan artikel 9, lid 2, worden wegcontroles zonder discriminatie uitgevoerd. 
Handhavingsambtenaren onthouden zich van iedere discriminatie op een van de onderstaande gronden: 

 het land waar het voertuig is ingeschreven; 

bbbbbbb. het land waar de bestuurder zijn verblijfplaats heeft; 

ccccccc. het land waar de onderneming gevestigd is; 

ddddddd. het vertrekpunt en de bestemming van de rit; 

eeeeeee. type tachograaf, met name analoog of digitaal. 
 De handhavingsambtenaar beschikt over: 

 een lijst met de voornaamste te controleren punten als vermeld in bijlage I, deel A; 

fffffff. de standaard-controleapparatuur vermeld in bijlage II. 
 Indien er op grond van de bevindingen van een in een lidstaat uitgevoerde wegcontrole op de bestuurder van een in 

een andere lidstaat ingeschreven voertuig, reden bestaat om aan te nemen dat er inbreuken zijn gepleegd die door het 
ontbreken van de nodige gegevens niet tijdens de controle kunnen worden vastgesteld, helpen de bevoegde instanties 
van de betrokken lidstaten elkaar bij het ophelderen van de situatie. 

 
Artikel 5 

Onderling afgestemde wegcontroles 
De lidstaten voeren ten minste zesmaal per jaar onderling afgestemde wegcontroles uit van bestuurders en voertuigen die 
binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 561/2006 of Verordening (EU) nr. 165/2014 vallen. De lidstaten 
trachten tevens onderling afgestemde controles ter plaatse bij de onderneming te houden. Deze onderling afgestemde 
controles worden tegelijkertijd door de handhavingsautoriteiten van twee of meer lidstaten uitgevoerd, elk op hun eigen 
grondgebied. 
 
Artikel 6 

Controles ter plaatse bij ondernemingen 
 De controles ter plaatse bij ondernemingen worden georganiseerd in het licht van de ervaringen die in het verleden 

met de verschillende soorten van vervoer en van ondernemingen zijn opgedaan. Deze controles worden ook verricht 
indien er bij wegcontroles ernstige inbreuken zijn vastgesteld op de Verordeningen (EG) nr. 561/2006 of (EU) nr. 
165/2014 of Richtlijn 2002/15/EG. 

 De controles ter plaatse omvatten de in bijlage I, deel A en deel B, vermelde punten. 
 De handhavingsambtenaar beschikt over: 

 een lijst met de voornaamste te controleren punten als 

ggggggg. vermeld in bijlage I, delen A en B; 

hhhhhhh. de standaard-controleapparatuur vermeld in bijlage II. 
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 De handhavingsambtenaren van de lidstaten houden bij de controle rekening met informatie die door het in artikel 
7, lid 1, bedoelde aangewezen orgaan voor contacten van een andere lidstaat wordt verstrekt over de activiteiten van 
de betrokken onderneming in die andere lidstaat. 

 Voor de toepassing van de leden 1 tot en met 4 zijn de controles die de bevoegde instanties ten eigen kantore 
verrichten op basis van daartoe door de ondernemingen op verzoek van genoemde instanties verstrekte documenten 
of gegevens, gelijk te stellen aan ter plaatse bij de ondernemingen verrichte controles. 

 
Artikel 7 

Intracommunautaire contacten 
 De lidstaten wijzen één orgaan aan dat belast is met de volgende taken: 

a) het verzorgt, bij krachtens artikel 5 ondernomen acties, de coördinatie met overeenkomstige organen in de andere 
betrokken lidstaten; 

b) het verstrekt de Commissie de tweejaarlijkse statistische gegevens overeenkomstig artikel 17 van Verordening 
(EG) nr. 561/2006; 

c) het draagt de hoofdverantwoordelijkheid voor de bijstand aan de bevoegde instanties van de andere lidstaten als 
bedoeld in artikel 4, lid 6; 

d) het zorgt voor de uitwisseling van informatie met de andere lidstaten op grond van artikel 8 van deze richtlijn 
met betrekking tot de toepassing van de nationale bepalingen tot omzetting van deze richtlijn en Richtlijn 
2002/15/EG. 

Het orgaan is vertegenwoordigd in het in artikel 12, lid 1, bedoelde comité. 
 De lidstaten delen de Commissie mee welk orgaan zij hebben aangewezen, en de Commissie informeert de overige 

lidstaten daarover. 
 De uitwisseling van gegevens, ervaringen en inlichtingen tussen de lidstaten wordt actief bevorderd, hoofdzakelijk 

— maar niet uitsluitend — via het in artikel 12, lid 1, bedoelde comité, alsmede via de organen die door de Commissie 
door middel van uitvoeringshandelingen kan aanwijzen. Die uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 
overeenkomstig de in artikel 12, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure. 

 
Artikel 8 

Uitwisseling van informatie 
 De in het kader van artikel 22, lid 3, van Verordening (EG) nr. 561/2006 bilateraal ter beschikking gestelde informatie 

wordt ook uitgewisseld tussen de aangewezen organen waarvan overeenkomstig artikel 7 van onderhavige richtlijn 
aan de Commissie mededeling is gedaan: 

iiiiiii. a) ten minste om de zes maanden na de inwerkingtreding van deze richtlijn; 

jjjjjjj. b) in afzonderlijke gevallen op met redenen omkleed verzoek van een lidstaat. 
 Een lidstaat verstrekt de door een andere lidstaat krachtens lid 1, onder b), gevraagde informatie binnen 25 werkdagen 

na ontvangst van het verzoek. De lidstaten kunnen in onderling overleg een kortere termijn overeenkomen. In 
dringende gevallen of in gevallen waarin enkel een eenvoudige raadpleging van de registers volstaat, zoals registers of 
een risicoclassificatiesysteem, wordt de gevraagde informatie binnen drie werkdagen verstrekt. 

 
Indien de lidstaat die het verzoek ontvangt van mening is dat het verzoek onvoldoende is gemotiveerd, stelt hij de 
verzoekende lidstaat daarvan binnen tien werkdagen na ontvangst van het verzoek in kennis. De verzoekende lidstaat 
licht het verzoek dan nader toe. Indien de verzoekende lidstaat het verzoek niet nader kan toelichten, kan de lidstaat 
die het verzoek ontvangt het verzoek afwijzen. 
 
Indien het moeilijk of onmogelijk is om aan een informatieverzoek te voldoen of controles, inspecties of onderzoeken 
te verrichten, stelt de lidstaat die het verzoek ontvangt de verzoekende lidstaat daarvan binnen 10 werkdagen na 
ontvangst van het verzoek in kennis, en geeft hij daarbij de redenen op waarmee die moeilijkheid of onmogelijkheid 
naar behoren wordt gerechtvaardigd. De betrokken lidstaten plegen overleg om een oplossing te vinden. 
 
Indien de verstrekking van informatie aan de lidstaat op het grondgebied waarvan de werknemer is gedetacheerd 
aanhoudend vertraging oploopt, wordt de Commissie hiervan in kennis gesteld en neemt zij passende maatregelen. 
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 De uitwisseling van informatie overeenkomstig dit artikel wordt uitgevoerd via het bij Verordening (EU) nr. 
1024/2012 van het Europees Parlement en de Raad (7) ingestelde Informatiesysteem interne markt (IMI). Dit geldt 
niet voor de informatie die de lidstaten uitwisselen via rechtstreekse raadpleging van de in artikel 16, lid 5, van 
Verordening (EG) nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad (8) bedoelde nationale elektronische 
registers. 

 
Artikel 9 

Risicoclassificatiesysteem 
 De lidstaten voeren een risicoclassificatiesysteem voor ondernemingen in dat is gebaseerd op het relatieve aantal en 

de relatieve ernst van de door een individuele onderneming begane inbreuken op Verordening (EG) nr. 561/2006 of 
Verordening (EU) nr. 165/2014 of op nationale bepalingen tot omzetting van Richtlijn 2002/15/EG. 
 
Uiterlijk op 2 juni 2021 stelt de Commissie door middel van uitvoeringshandelingen een gemeenschappelijke formule 
vast voor het berekenen van de risicoclassificatie van een onderneming. In die gemeenschappelijk formule wordt 
rekening gehouden met het aantal, de ernst en de frequentie van de inbreuken en met de resultaten van controles 
waarbij geen inbreuk is vastgesteld, alsmede met het feit of alle voertuigen van een vervoersonderneming al dan niet 
zijn uitgerust met een slimme tachograaf overeenkomstig hoofdstuk II van Verordening (EU) nr. 165/2014. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 12, lid 2, van deze richtlijn bedoelde onderzoeksprocedure 
vastgesteld. 

 Ondernemingen met een hoog risicocijfer worden nauwlettender en vaker gecontroleerd. 
 Een initiële lijst van inbreuken op Verordening (EG) nr. 561/2006 en Verordening (EU) nr. 165/2014 en de weging 

van de ernst ervan is opgenomen in bijlage III. 
 
Met het oog op de vaststelling of actualisering van de weging van de ernst van inbreuken op Verordening (EG) nr. 
561/2006 of Verordening (EU) nr. 165/2014 is de Commissie bevoegd om overeenkomstig artikel 15 bis van deze 
richtlijn gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van bijlage III, om rekening te houden met 
ontwikkelingen op het gebied van de regelgeving en met de verkeersveiligheid. 
 
De categorie van de ernstigste inbreuken moet de inbreuken omvatten waarbij de niet-naleving van de toepasselijke 
bepalingen van Verordeningen (EG) nr. 561/2006 en (EU) nr. 165/2014 een hoog risico op overlijden of zware 
verwondingen met zich meebrengt. 

 Om gerichte wegcontroles te vergemakkelijken zijn tijdens de controle de gegevens in het nationale 
risicoclassificatiesysteem toegankelijk voor alle bevoegde controleautoriteiten van de betrokken lidstaat. 

 De lidstaten maken in overeenstemming met artikel 16, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1071/2009 de in hun 
nationale risicoclassificatiesysteem opgeslagen informatie via interoperabele nationale elektronische registers 
rechtstreeks toegankelijk voor bevoegde autoriteiten van andere lidstaten, als bedoeld in artikel 16 van die 
verordening. 

 
Artikel 10 

Verslag 
Uiterlijk op 1 mei 2009 dient de Commissie bij het Europees Parlement en de Raad een verslag in met een analyse van 
de in de wetgeving van de lidstaten voor ernstige inbreuken voorziene sancties. 
 
Artikel 11 

Beste praktijken 
 De Commissie stelt door middel van uitvoeringshandelingen richtsnoeren voor de beste handhavingspraktijken vast. 

Die uitvoeringshandelingen worden vastgesteld overeenkomstig de in artikel 12, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure. 
Deze richtsnoeren worden bekendgemaakt in een tweejaarlijks rapport van de Commissie. 

 
7 Verordening (EU) nr. 1024/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende de administratieve samenwerking via het 

Informatiesysteem interne markt en tot intrekking van Beschikking 2008/49/EG van de Commissie (“de IMI-verordening”) (PB L 316 van 14.11.2012, blz. 1). 
8 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). 
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 De lidstaten organiseren ten minste eenmaal per jaar gemeenschappelijke opleidingsprogramma's over de beste 
praktijken en maken ten minste eenmaal per jaar uitwisseling van personeel van het orgaan voor intracommunautaire 
contacten met dat van de andere lidstaten mogelijk. 

 De Commissie stelt door middel van uitvoeringshandelingen een gemeenschappelijke aanpak vast voor het 
registreren en controleren van perioden die aan andere werkzaamheden zijn besteed, zoals gedefinieerd in artikel 4, 
onder e), van Verordening (EG) nr. 561/2006, met inbegrip van de vorm en de specifieke gevallen waarin registratie 
plaatsvindt, en voor het registreren en controleren van perioden van ten minste één week waarin de chauffeur zich 
niet in of bij het voertuig bevindt en niet in staat is werkzaamheden uit te voeren met dat voertuig. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 12, lid 2, van onderhavige richtlijn bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld. 

 De lidstaten zorgen ervoor dat de handhavingsambtenaren goed zijn opgeleid voor de uitvoering van hun taken. 
 
Artikel 12 

Comitéprocedure 
 De Commissie wordt bijgestaan door het Comité opgericht bij artikel 42, lid 1, van Verordening (EU) nr. 165/2014. 

Dat Comité is een comité in de zin van Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad (9). 
 Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is artikel 5 van Verordening (EU) nr. 182/2011 van toepassing. 

 
Indien door het comité geen advies wordt uitgebracht, neemt de Commissie de ontwerpuitvoeringshandeling niet 
aan en is artikel 5, lid 4, derde alinea, van Verordening (EU) nr. 182/2011 van toepassing. 

 
Artikel 13 

Uitvoeringsmaatregelen 
De Commissie stelt op verzoek van een lidstaat of op eigen initiatief uitvoeringshandelingen vast, met name ter 
verwezenlijking van een van de volgende doelstellingen: 
 

kkkkkkk. a) een gemeenschappelijke aanpak inzake de uitvoering van deze richtlijn bevorderen; 

lllllll. b) de samenhang in aanpak en een geharmoniseerde interpretatie van Verordening (EG) nr. 561/2006 
tussen verschillende handhavingsautoriteiten aanmoedigen; 

mmmmmmm. c) de dialoog tussen de transportsector en de handhavingsinstanties faciliteren. 
 
Die uitvoeringshandelingen worden vastgesteld overeenkomstig de in artikel 12, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure. 
 
Artikel 14 

Onderhandelingen met derde landen 
Zodra deze richtlijn in werking treedt opent de Unie onderhandelingen met de daarvoor in aanmerking komende derde 
landen met het oog op de toepassing van regels die gelijkwaardig zijn aan die welke in deze richtlijn zijn vastgelegd. 
 
In afwachting van de afronding van deze onderhandelingen, nemen de lidstaten in hun verslagen aan de Commissie 
overeenkomstig artikel 17 van Verordening (EG) nr. 561/2006 gegevens op met betrekking tot controles op voertuigen 
van derde landen. 
 
Artikel 15 

Bijwerking van de bijlagen 
De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 15 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van de 
bijlagen I en II teneinde noodzakelijke aanpassingen aan de ontwikkeling van beste praktijken door te voeren. 
 
Artikel 15 bis 

Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie 
 De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend onder de in dit 

artikel neergelegde voorwaarden. 

 
9 Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van 

toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13). 
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De in artikel 9, lid 3, en artikel 15 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de 
Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 augustus 2020. De Commissie stelt uiterlijk 
negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De 
bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement 
of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet. 
Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 9, lid 3, en artikel 15 bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen 
tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het 
wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een 
daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen 
onverlet. 
Voordat de Commissie een gedelegeerde handeling vaststelt, raadpleegt zij de door elke lidstaat aangewezen 
deskundigen overeenkomstig de beginselen die zijn neergelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 
over beter wetgeven (10). 
Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, stelt zij het Europees Parlement en de Raad 
daarvan gelijktijdig in kennis. 
Een overeenkomstig artikel 9, lid 3, en artikel 15 vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien 
het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de 
handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement 
als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie heeft medegedeeld daartegen geen bezwaar te zullen 
maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd. 

Artikel 16 

Omzetting 
De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 1 april 
2007 aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen de Commissie de tekst van die bepalingen onverwijld mee, alsmede een 
transponeringstabel, waarin wordt aangegeven in welke nationale bepalingen de bepalingen van deze richtlijn zijn 
verwerkt. 

Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in de bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan 
naar deze richtlijn verwezen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten. 

De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mee die zij op het onder 
deze richtlijn vallende gebied vaststellen. 

Artikel 17 

Intrekking 
Richtlijn 88/599/EEG wordt ingetrokken. 
Bestaande verwijzingen naar de ingetrokken richtlijn worden beschouwd als verwijzingen naar deze richtlijn. 

Artikel 18 

Inwerkingtreding 
Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de 
Europese Unie. 

Artikel 19 

Adressaten 
Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten. 

Gedaan te Straatsburg, 15 maart 2006. 

10 PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1. 
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Bijlage I 
 

DEEL A 
 

WEGCONTROLES 
 
Bij wegcontroles worden in het algemeen de volgende punten gecontroleerd: 

 dagelijkse en wekelijkse rijtijden, onderbrekingen en dagelijkse en wekelijkse rusttijden; ook de registratiebladen van 
de voorgaande dagen die volgens artikel 36, leden 1 en 2, van Verordening (EU) nr. 165/2014 aan boord van het 
voertuig moeten zijn en/of de gegevens die voor dezelfde periode worden opgeslagen op de bestuurderskaart en/of 
in het geheugen van het controleapparaat overeenkomstig bijlage II bij deze richtlijn en/of op afdrukken; 

 voor de in artikel 36, leden 1 en 2, van Verordening (EU) nr. 165/2014 bedoelde periode, alle gevallen van 
overschrijding van de toegestane snelheid door het voertuig, d.w.z. alle perioden van meer dan 1 minuut waarin de 
snelheid van het voertuig meer dan 90 km/h voor voertuigen van de categorie N3, respectievelijk 105 km/h voor 
voertuigen van de categorie M3 bedraagt (de categorieën N3 en M3 zijn gedefinieerd in Richtlijn 2007/46/EG van 
het Europees Parlement en de Raad (1)); 

 indien van toepassing, de momentane snelheden die door het controleapparaat gedurende ten hoogste de 24 
afgelopen uren waarin het voertuig is gebruikt, geregistreerd zijn; 

 de correcte werking van het controleapparaat (vaststelling van eventueel misbruik van het controleapparaat en/of de 
bestuurderskaart en/of de registratiebladen) of, indien van toepassing, de aanwezigheid van de in artikel 16, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 561/2006 bedoelde documenten; 

 de verhoogde maximale wekelijkse arbeidstijd van 60 uur, bedoeld in artikel 4, onder a), van Richtlijn 2002/15/EG; 
andere wekelijkse arbeidstijden zoals bedoeld in de artikelen 4 en 5 van Richtlijn 2002/15/EG, indien de technologie 
doeltreffende controles mogelijk maakt. 

 
DEEL B 

 
CONTROLES TER PLAATSE BIJ ONDERNEMINGEN 

 
Bij controles ter plaatse bij ondernemingen worden, naast de punten vermeld in deel A, ook de volgende punten 
gecontroleerd: 

 de wekelijkse rusttijden en de rijtijden tussen die rusttijden; 
 het in acht nemen van de tweewekelijkse beperking van de rijtijden; 
 registratiebladen, gegevens van het voertuig en de bestuurderskaart en afdrukken; 
 de in de artikelen 4, 5 en 7 van Richtlijn 2002/15/EG vastgestelde voorschriften betreffende de naleving van de 

maximale gemiddelde wekelijkse arbeidstijden, onderbrekingen en nachtarbeid; 
 de naleving van de verplichtingen voor ondernemingen wat betreft de betaling voor het verblijf van bestuurders en 

de organisatie van de werkzaamheden van bestuurders overeenkomstig artikel 8, leden 8 en 8 bis, van Verordening 
(EG) nr. 561/2006. 

 
Bij vaststelling van een inbreuk kunnen de lidstaten, waar passend, nagaan of er sprake is van hoofdelijke aansprakelijkheid 
van andere aanstichters of medeplichtigen in de transportketen, zoals bevrachters, expediteurs of contractanten, waarbij 
ook nagegaan kan worden of, in geval van vastgestelde inbreuk, de vervoerscontracten naleving van de Verordeningen 
(EG) nr. 561/2006 en (EU) nr. 165/2014 mogelijk maken. 
 

 
1 Richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 september 2007 tot vaststelling van een kader voor de goedkeuring van motorvoertuigen en 

aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd (kaderrichtlijn) (PB L 263 van 9.10.2007, 
blz. 1). 




