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Fo cus Door Ingrid Stomp

Nieuwe rij- en rusttijdenregeling per 11 april

EU legt strengere eisen op
Na een besluitvormingsproces van enkele jaren kwamen de Europese Commissie en het Europese 

Parlement in december 2005 een wijziging van de rij- en rusttijden overeen. Anno 2007 is de realiteit dat 

de sociale regelgeving vanuit Brussel alleen maar strenger wordt. Dat geldt ook voor de rij- en rusttijden 

en de digitale tachograaf.

Belangrijke geschilpunten waren toen-
tertijd de uitbreiding van de dagelijkse 
rusttijd, een vergaande pauzeregeling en 
het wel of niet opnemen van de arbeids-
tijden in de regeling. De aanvankelijke 
voorstellen gingen dan ook ver voorbij 
aan de doelstelling om de tekst van de 
verordening te actualiseren en de con-
trole en handhaving te harmoniseren.

Nieuwe regels
TLN heeft de afgelopen jaren een inten-
sieve lobby gevoerd om de schade zoveel 
mogelijk te beperken, zowel in Brussel 
als in Den Haag. De voornaamste inzet 
van deze lobby was dat verbetering 
van de handhaving niet wordt bereikt 
door verandering van de voorschriften, 
vermindering van de flexibiliteit en het 
creëren van nieuwe problemen. In 2005 
leek het er nog op dat de lobby effect 
sorteerde. Echter, de EU-Transportraad 
– de ministers van Verkeer – en het Euro-
pees Parlement werden het met elkaar 
eens. Met als gevolg dat vanaf 11 april 
nieuwe regels gelden voor de rij- en rust-
tijden. In tabel 1 staan de belangrijkste 
wijzigingen in hoofdlijnen weergegeven. 

Hoewel de Europese verordening alleen 
geldt voor chauffeurs van voertuigen 
boven de 3.500 kilogram is in Nederland 
in het Arbeidstijdenbesluit Vervoer ook 
de categorie van 500 tot 3.500 kilogram 
onder de werking van de nieuwe verorde-
ning gebracht. De regels zijn zowel op 

werknemers als zelfstandige bestuur-
ders van toepassing. Dit betekent dat 
ook voor deze categorie per 11 april de 
nieuwe regels gelden. In tabel 2 staan 
de belangrijkste wijzigingen ten opzichte 
van de huidige regeling.

Ook positieve punten
Hoewel de meeste wijzigingen een 
beperking met zich meebrengen, zijn er 
ook een paar positieve punten te melden:
• De verkorte dagelijkse rust van drie 

keer per week 9 uur hoeft niet meer 
op een later tijdstip te worden gecom-
penseerd

• De regels voor rust op veerboten en 
treinen worden iets soepeler: de rust 
mag twee keer worden onderbroken 
zonder dat daar verdere voorwaarden 
aan worden gesteld. Behalve dat de 
chauffeur over een bed of slaapbank 
dient te kunnen beschikken. TLN is 
nog in discussie met IVW of dit twee 
keer een periode van 1 uur mag zijn 
of twee periodes die tezamen 1 uur 
bedragen

De controlerichtlijn moet zorgdragen voor een uniforme controle van de rij- en rusttijden.

• Pauzeregeling, waarbij de 45 minuten na 4,5 rijtijd in 3 x 15 minuten mag worden 
gesplitst, wordt veranderd: de 45 minuten mag nu alleen nog in 1 x 15 minuten en 1 x 30 
minuten worden gesplitst en ook alleen in die volgorde

• Gesplitste rust gaat veranderen. Op dagen dat er geen sprake is van verkorte rust, mag 
rust worden gesplitst in 2 of 3 afzonderlijke periodes, waarbij 1 van die periodes mini-
maal 8 uur dient te zijn en de totale minimum rustduur 12 uur dient te zijn. Dat wordt 
veranderd: gesplitste rust mag nog wel, maar alleen opgeknipt in een periode van 3 uur 
en een periode van 9 uur en alleen in die volgorde

• Verkorte wekelijkse rust wordt zodanig veranderd dat per periode van 2 opeenvolgende 
weken nog maar 1 x een verkorte wekelijkse rust van 24 uur mag worden toegepast. 
Waarbij verkorte rust voor het einde van de 3e week dient te worden gecompenseerd. 
Dus alleen nog maar om de week verkorte rust

• Dagelijkse rust gaat bij dubbel bemand van 8 naar 9 uur

Tabel 1 Belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen
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Vrijstellingsregels aangepast
Ook ten aanzien van vrijstellingen is 
één en ander gewijzigd. De vrijstelling 
voor bergingsvoertuigen is beperkt. De 
vrijstelling geldt nu alleen nog binnen 
een straal van 100 kilometer rond de 
standplaats. Nieuw is dat de vrijstelling 
ook gaat gelden voor geld- en waarde-
transporten en voor het vervoer op en 
tussen hubs, waarbij ook een stukje (5 
kilometer) over de openbare weg mag 
worden gereden. Andere belangrijke wij-
zigingen zijn:
• De vrijstelling voor vervoer op eigen 

terrein geldt alleen nog wanneer er 
uitsluitend op het eigen terrein wordt 
gereden. Wordt er ook op de open-
bare weg gereden, dan valt de hele rit 
onder de verordening.

• De tijd die nodig is om naar het voer-
tuig te reizen, wanneer het voertuig 
zich niet op standplaats of woonplaats 
van de chauffeur bevindt, dient te 
worden gerekend als overige werk-
zaamheden.

Uniforme controle
Tegelijkertijd met de nieuwe rij- en rust-
tijdenrichtlijn is ook een controlerichtlijn 
vastgesteld. Deze treedt eveneens in 
april in werking. De doelstelling van deze 
richtlijn is dat de controle van de rij- en 
rusttijden en de digitale tachograaf op 

een uniforme en correcte manier plaats-
vindt en dat daarbij geen sprake van 
discriminatie mag zijn. Op zich is dat 
positief. Ware het niet dat veel bepalin-
gen uit deze richtlijn nog verder moeten 
worden uitgewerkt in overkoepelende 
Europese instanties. De doelstelling van 
de richtlijn is ook om het aantal gecon-
troleerde dagen geleidelijk op te voeren 
tot 3 procent in 2010. Het gaat om de 
controle van het totaal aantal gewerkte 
dagen en niet alleen om het aantal con-
troles. 

Met terugwerkende kracht
Een ander belangrijk punt in de contro-
lerichtlijn is de invoering van het zoge-
naamde extraterritorialiteitsprincipe. Dit 
houdt in dat als bijvoorbeeld in Neder-
land een overtreding wordt begaan, 
waarvoor geen aanhouding heeft plaats-
gevonden, een week later in bijvoorbeeld 
België alsnog een boete voor die over-
treding kan worden uitgeschreven. De 
periode waarover mag worden terugge-
keken is de lopende week plus de vijftien 
voorafgaande kalenderdagen. En vanaf 
2008 gaat die periode 28 dagen beslaan. 
De inzet van TLN – onder meer via IVW 
in het internationale handhavingsoverleg 
– is om deze mogelijkheid te beperken en 
alleen te gebruiken voor de controle van 
de wekelijkse rust.

Auteur is beleidsadviseur bij TLN

De indeling van de rusttijden moet op basis van de nieuwe regeling worden aangepast.

Regeling tot 11 april 2007 Regeling vanaf 11 april 2007

Rijtijd
• Per dag 9 uur
• 2 x per week 10 uur
• Per 2 weken maximaal 90 uur

• Per dag 9 uur
• 2 x per week 10 uur
• Per 2 weken maximaal 90 uur
• Per week niet meer dan 56 uur

Pauzes
• 45 minuten na 4,5 uur rijden
• Of in 5 en 15 minuten minimaal 3 periodes 

van minimaal 15 minuten

• 45 minuten na 4,5 uur
• Of in 5 uur en 15 minuten minimaal 2 

periodes, waarvan 1 x 15 minuten en 1 x 
30 minuten (in die volgorde)

Rusttijd
• 11 uur aaneengesloten

Dagelijks:
• 3 x per week 9 uur toegestaan *
• Of 12 uren rust waarvan 1 aaneengesloten 

periode van 8 uur en maximaal 2 periodes 
van minimaal 1 uur

Wekelijks:
• 45 uur aaneengesloten
• 36 uur op standplaats *
• 24 uur buiten standplaats *

• 11 uur aaneengesloten

Dagelijks:
• 3 x per week 9 uur toegestaan
• Of 12 uren rust waarvan 1 aaneengeslo-

ten periode van 3 uur en 1 van 9 uur (in 
die volgorde)

Wekelijks:
• 45 uur aaneengesloten
• 1 x per 2 weken verkort tot 24 uur *

Dubbel bemand
Bij 2 chauffeurs moet rusttijd in elke 
periode van 30 uur minimaal 8 uur bedragen 
(stilstaand voertuig)

Bij 2 chauffeurs moet rusttijd in elke 
periode van 30 uur minimaal 9 uur 
bedragen (stilstaand voertuig)

* bekortingen dienen te worden gecompenseerd

Tabel 2 Overzicht rij- en rusttijdenregeling


