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Brussel, 20.2.2009

C(2009) 1065 dofinitief

BESCHIKKING VAT{ I}E COMIIfiSSIE

vrn 20JJ009
wrarbii Nderlrnd wordt gsrnrchdgd em u,Jtaoud*rtns:toe t* st{su op de tocprreing_Yrn
rrdkcl E vrn VerorOeufng-(nq nr. Ë61fi006 v*s hct ËuropÊq P*rlsnsnt cn de Rmd tot
harnonlratie ven beparldo yoorrchrifrcn von roc*rlo rard voor bot wegvowoer
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BESCHIKIilNG VAÏ{ I}E COMMISSIE
Yrn 20J,2009

wrsrbti Nederland woldt gsmachtigd een uitzoudering too te rtsan op de tocpucing vau
arttkel í van Verordcuiry (EC) nr, 561/2fi16 vrn het Europeos Prrlement en dc Rmd tot
hrrnonlsatrt van bepaeldo voorrshriÍten van socirle aard voor het wegvelvoer
(SLECHTS DE TEI(ST IN DE NEI'ERLANI}SE TAAL IS AUTHENTIER

DE COMMISSIB VAN DE EUROPESE GEMEENSCI{APPE}.I,
Gelet 0p h€t Verdrag tot oprichting van de Europese Oemeenshup,

Gelct op Verordenins (EG) nr. 561/2006 van het Eruopees Parlsrnent en de Raad van
15 maari 200d rot harmonisatie van bcpanlde voorschrifton van sociale aard voor hst
wegvervoeÍ, tot wijzi$ne van Verordeninfen (EEC) nr,3!!t/E5 en QC)-F. 2135/9E van de
Raad en rot intrekking van Vcrordoning (EEG) nr. 3820/85 van de Rand', ËD met name op
artikel 14, lid

I,

Overwegsude hetgcen volgt:

(l)

l,

van Verordening (EO) trr.561/2006 kunnen
Overcenkomstig artikcl 14, lid
lidsuten, n" toachtigrng door de commissie, uiuonderingen toestnnn op de tocp_assing
van de artikclen 6 tot en mot 9 va,tr die verordening op onder uitzonderlijkc
ornstandighodcn venichte vcrvoergctivitpiten.

(2)
Bij schrijven vÊn 2l juli 2008 en l8 novomber 2008 hcbben dc Nededandsc
'
u.rtorituirco eerr afwijking gevraagd van de in artikel 8, lid 6, van Vcrordcning (EO) nr.

56l/2006 verrreld" li*.n lo nrnt*d met ds wekElijkse rusttlid rroor bcshrurdcrs die
deolnemen afll de zogensánde "hlcknulsn.

(3)

niet-comnerciËle pary{o1 ygol shaÍitaticve doslcinden waar
vrachtwagenbásnrurders op wijwilligo basis kindcrcn met ectr handicap in hun
in
vrachnvaggn rneencmcn voor cCn hngzanre rit door cen stad of een aantal dolpen
Ncdsrland. Ds besnnudËrs noÍnen écn-manl pcr jasÍ op wijwillige basis decl aan deze
tnrclsun$, die tijdens hst weekeinde worden gchoudnn. Volgens de Nedcrlandse

Truckruns

zijn

autoritclten neurJn ieder janr ongeyÊcr 10 000 bcstuuders deel asn €cu nrrclcnrn'

'

(4) Deze niet-comnerciële rittren leveren de

onderneming geen cnkel
de
ubeidsvootwaarden van de
concuneutipvogrdeel oF, doen gecn afbrcuk ann

te
bcstuuders €n hebban Ëoen oogaÍ.ue invloed op de verkeerweilieheid. Door deel
hun
nanon ondsrbroken do-besnnrrders in de wcck waarin de tnrckrun ptaatsvindf
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1$2 van 11.4.2006'

blz l.

NL

periodiekc wekclijkse rurttijd moar
zti verplioht een verkorte wekelijkse rusttijd tc
"ijn
tremen van tÉn minste 24 uuf.

(5)

(6)

Do Nededandsc autoritciten hebben in samouwerking naet de

"Overkoopoleude
Sticbting Chauffeursastivitoitcn", de gtichting die alle tn$kruns ooërdineert, specifieke
bcpalingen uitgewcrh en ingevosrd aodat dc Nedcrlandsc autoritoiterr om alke,vortrr
ven misbruik tegfa tc gffin conhole kunncn uitocftnen op do tmckrgus g1l dc
deolname van bcstuurders daaraan. Dcze bepalingen omvaÍten mgt naÍÍre de
voorafgarrrde toestemming voor Euckruns,

Op basis van de door d€ NedcÍlandso autoriteiten meegedceldc informatie is de
Commissie van oordecl dat tnrctrruru ouder uitzonderllike ornstandighederr verrichtc
veryosrsaotiviteiten zijn die gecn afbroulc doen a^an de in Brtikel I van Verordening
(EG) nr. 56 I /2006 uiteerngezÊttc doclstcllingen,

(7)

Het vcuock van Nederland om tc wordon gomachtlgd om cen uitzondering toe te stafii
op artiket 8, lid 6, van Verordcuing (EO) nr. 56112006 moqt dertralve wordsu
ingewitligd"

HEEFT DE VOTGENDE BESCHIKKING GEOEVENI

Artiknl

I

(r)

In ovsreenst€,Ínmhg met artikel 14, lid 1, van Verordening (EC) nr. 561/2006 wordt
Nederland gcrnaohtigd oen uitzondffiry toe to staan op dc tocpassing van rtikel 8,
lid 6, vau die Verordcning voor besuwdgrs die hoogstens een maal p€r jqff en op
wijwilligc basis deelnemcn aan een ilrrclcnrn en als gevolg hieryan eon kortoro
wekelijkse rwtt[id ncmen,

Q)

Nedcrland wordt gemachtigd de in lid I bcschrwen bestuurders als volgt wijstelliug te
verlcnen van de bcpalmgen van rtikel 8, lid 6, van Vuordening (EG) nt, 56112006:

(a)

schoning van de eis om de vcrkorting van de wekeliilse nuttijd

tÊ

compcnscÍen door een equivalente period" van rust die voor hct einde van dc
derdc weck na de betrokken woek ern bloc mogt worden genomcïL
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Artltul 2
Dezp bcschilÍkiug is goricht tot hst

Koniffik

dtrNodqlanden-

Ccdf,an to Brurgol,o 20,2,2009

Voor de CownbcÍe
Antonle TA,IANI
Vicevoonltter van ds Conmissie

NL

NL

