
Richtsnoeren sociale wetgeving met 

betrekking tot het wegvervoer
Verordening (EG) nr. 561/2006. Richtlijn 2006/22/EG, Verordening (EEG) nr.3821/85

Richtsnoer betreffende calamiteiten en onderbrekingen van werktijden
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Richtsnoer <> bij calamiteiten en bijzondere omstandigheden
Europese Hof van Justitie, Zaak C-235/94

Art 12 : Afwijking van de minimum- maximumrijtijden om een geschikte stopplaats te vinden.

Inbreuk mag voor het vertrek van de reis niet bekend zijn!!

Geen rustplaats kunnen vinden
Als gevolg van overbelasting v/d rustplaatsen;
Door file niet op een rustplaats kunnen komen;
Door weersomstandigheden zijn voertuig niet kan verlaten!

Maak notitie van de plaats > hectometer paaltje > naam v/d parkeerplaats > enz. (foto)

Ga naar een volgende rustplaats of parkeergelegenheid;

Print na afloop deze dienst uit , noteer de gebeurtenis achter op de print (tijdsaanduiding)

Maak indien mogelijk een copy v/d print & foto  (voor de duidelijkheid)!
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Richtsnoer <> Registratie v/d reistijd naar een locatie
Europese Hof van Justitie, Zaak 76/77 en Zaak C-29/99

Enkele voorbeelden van overname

U reist als passagier naar een overstapplaats (       als u zelf rijdt) 

U reist als passagier van een overstapplaats naar het bedrijf (       als u zelf rijdt) 

U rijdt met een luxe auto naar een bepaald punt om een voertuig over te nemen.

U rijdt van een bepaald punt met een luxe auto naar het bedrijf. (       als passagier)

Bovenstaande gebeurtenissen moet u tijdens de aanvang van een nieuwe dienst           

M - anuel (met de hand) op uw kaart invoeren!! 

Registratie van de reistijd van een bestuurder naar een locatie voor een overname van een 
bedrijfsvoertuig

DT instellen op:
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Richtsnoer <> bij onderbreking v/d dagelijkse c.q. Wekelijkse rusttijd
Artikel 4, onder d) en f), van verordening (EU) nr.561/2006

De onderbreking van de dagelijkse of wekelijkse rusttijden vormt over het algemeen een 
inbreuk (tenzij men de “boot / trein” regel toepast)

De inbreuk op de rustperiode kan een gevolg zijn van:

Het verplaatsen tijdens een rust op verzoek van uw hotel vanwege de veiligheid?

Op een parking kan evenwel een abnormale situatie optreden 

U moet uw voertuig op last van de politie verplaatsen!!

Maak notitie van de tijd <> plaats <> straatnaam <> naam v/d parkeerplaats <> hotel

Maak als u binnen 29 seconden niet op een parkeerplaats kunt komen een printafdruk;

Noteer de naam van de opdrachtgever van de verplaatsing achter op de printafdruk;

Maak indien mogelijk een copy v/d printafdruk & foto  (voor de duidelijkheid)!

Het is vaak handig om hier de “Out of Scope” functie toe te passen (als uw kaart er uit is)
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Diverse belangrijke foutmeldingen

Deze melding verschijnt na een ononderbroken rijtijd van 4:15uur

De spanning was afgesneden of de voedingsspanning van de DT sensor was te laag
Deze melding komt vaak voor als men eerst de motorstart en daarna de kaart invoert!!!

Dit kan tot grotere problemen leiden als het            tekentje 
permanent op de display verschijnt!!
Zoek dan a.u.b. een gekwalificeerde werkplaats op !!!
Bij een defect van de DT bent u verplicht de activiteiten met 
de hand achter op het printpapier in te voeren
1 = de persoonlijke gegevens;
2 = met de hand geregistreerde gegevens.
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Melding  bevestigen >>>> Snel een pauze inlassen!!!!!!!



Diverse foutmeldingen
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Diverse foutmeldingen

De GMT-tijd van deze DT loopt achter t.o.v de GMT-tijd van de vorige DT
Er is een negatief tijdsverschil

1. De bestuurderskaart is verlopen?
2. Of het authentiseren is mislukt?
De kaart wordt na de dag wisseling na stilstand v/h voertuig automatische 
beschreven en uitgeworpen

De snelheid is gedurende meer dan 60 seconden overschreden

De bestuurderskaart is nog maar 15 dagen geldig!!!
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VEILIGHEIDS DEFECT!

1. Fout in het datageheugen >< integriteit is niet meer gegarandeerd
2. Sensordata is niet betrouwbaar en niet meer gegarandeerd
3. De behuizing is onrechtmatig geopend
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Printer foutmeldingen

De printer heeft geen papier
Een lopende afdruk wordt onderbroken
Leg binnen 1 uur er een nieuwe rol in en de printer.
De DT gaat automatisch verder met printen

Een lopende afdruk wordt onderbroken of vertraagt.
De temperatuur van de thermodrukknop is te hoog
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