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Geachte heer,  

Recent hebben EVO en TLN vragen gesteld over het al dan niet van toepassing zijn 

van een uitzondering voor personeel dat minder dan 12 uur per week rijdt. Deze 

uitzondering heeft betrekking op (nascholings)verplichtingen vanuit de Richtlijn 

vakbekwaamheid bestuurders. Naar aanleiding hiervan heeft overleg plaats-

gevonden over de uitleg die gegeven moet worden aan de uitzonderingen F en G 

die genoemd zijn in de Memorie van Toelichting van de wijziging van de 

Wegenverkeerswet in 2008.  

 

In deze brief wordt getracht zo duidelijk mogelijk aan te geven welke bestuurders 

op de bovengenoemde uitzonderingsbepalingen een beroep kunnen doen en op 

welke wijze dit zal worden gehandhaafd.  

 

Alvorens hiertoe over te gaan wil ik ten eerste erop wijzen dat de Richtlijn 

vakbekwaamheid bestuurders geen uitzondering kent op basis van het aantal 

uren dat een bestuurder rijdt. In de implementatie van deze richtlijn, met name in 

de Memorie van Toelichting van de wijziging van de Wegenverkeerswet, is dan ook 

geen ruimte geboden voor een voortzetting van de uitzondering die ten tijde van 

het chauffeursdiploma gold voor chauffeurs die minder dan 12 uur per week 

reden.  

 

TLN en EVO stellen dat in communicatie van overheidszijde de suggestie is gewekt 

dat dit wel het geval zou zijn en ik betreur het indien bedrijven hierdoor verkeerd 

zijn geïnformeerd. Ik bied u dan ook hierbij mijn welgemeende excuses aan voor 

de hierdoor ontstane onduidelijkheid.  

 

In de tweede plaats wijs ik u erop dat, wanneer personeel incidenteel wordt 

ingezet om een leeg voertuig vanaf een bepaalde locatie terug te brengen naar de 

vestiging van het bedrijf, er volgens de Richtlijn vakbekwaamheid bestuurders 

geen sprake is van ‘vervoer’ en deze richtlijn niet van toepassing is.  

 

Uitzondering sub F 

Sub F gaat over ‘Voertuigen die worden gebruikt voor niet-commercieel vervoer 

van personen of goederen voor privédoeleinden. In de Nederlandse situatie is dit 

onderdeel in het bijzonder van belang voor een bestuurder die per week minder 
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dan 12 uur vervoer verricht.’ 

 

Onderdeel F heeft uitsluitend betrekking op het privévervoer van personen of 

goederen. De bij deze bepaling genoemde 12 uur moet worden geïnterpreteerd als 

een richtsnoer om te bepalen wanneer het rijden niet langer als privévervoer mag 

worden beschouwd. Commercieel vervoer dat minder dan 12 uur per week 

plaatsvindt kan geen aanspraak maken op deze uitzondering.  

 

Uitzondering sub G 

Sub G gaat over ‘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.’ 

 

De ILT gebruikt de ‘12 uur per week norm’ om te beoordelen of het rijden de 

voornaamste activiteit is. Om dit ook tijdens wegcontroles aan te kunnen tonen 

dient het bedrijf en de chauffeur een deugdelijke registratie bij te houden van de 

rijtijden. Deze registratie is ‘vormvrij’. Dat wil zeggen dat het bedrijf zelf mag 

bepalen of dit op papier of in de computer wordt bijgehouden of dat hiervoor een 

tachograaf wordt gebruikt. Wel is aan te bevelen dat bij de handmatige registratie 

van de 12 rijuren per week een tabel met in ieder geval de volgende informatie 

wordt ingevuld: datum, naam chauffeur, begin km stand, eind km stand, 

beginrijtijd, eindrijtijd en paraaf chauffeur.  

 

Of sprake is van vervoer van materiaal of uitrusting t.b.v. de uitvoering van 

werkzaamheden zal de ILT tijdens wegcontroles van geval tot geval beoordelen. 

 
Conclusie  
In de praktijk komt het er dus op neer dat het minder dan 12 uur per week rijden 

op zich onvoldoende reden is om uitgezonderd te zijn van de verplichtingen van de 

Richtlijn vakbekwaamheid bestuurders.  

 

Dit kan betekenen dat personen die momenteel op partime basis worden ingezet 

voor goederenvervoer of personenvervoer en die geen materiaal voor hun 

hoofdtaak vervoeren, nageschoold dienen te worden om de code 95 op het 

rijbewijs te verkrijgen. Ik merk daarbij op dat een deel van het flexibele personeel 

mogelijk geboren is voor 1 juli 1955. Een deel van deze groep heeft op basis 

daarvan langs administratieve weg de code 95 reeds verkregen. 

 

Personenvervoer 

Omdat buschauffeurs al vanaf 10 september van dit jaar zouden moeten voldoen 

aan de nascholingsverplichtingen van de Richtlijn vakbekwaamheid bestuurders, 

heeft de minister van IenM besloten om personeel dat momenteel incidenteel op 

touringcars en OV-bussen wordt in gezet zo nodig nog een jaar extra de tijd te 

geven om te voldoen aan deze verplichtingen. Gedurende dit jaar zal niet 

handhavend worden opgetreden tegen deze chauffeurs indien zij de code 95 nog 

niet op het rijbewijs hebben, mits zij kunnen aantonen dat zij minder dan 12 uur 

per week rijden. 

 

Goederenvervoer 

Het personeel dat flexibel op de truck wordt ingezet heeft nog tot 10 september 

2016 de tijd om de nascholing te doen. Ik vind het uit oogpunt van de EU-

verplichting onwenselijk en ook niet nodig deze groep nog langer de tijd te geven 

om te voldoen aan de nascholingsverplichtingen van de Richtlijn vakbekwaamheid 
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bestuurders.  

 

Ik ga er vanuit dat ik hiermee voldoende heb geïnformeerd en verzoek u deze 

informatie te delen met uw achterban. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, 

 

mw. drs. M.H. Schultz van Haegen 

namens deze, 

DE DIRECTEUR WEGEN EN VERKEERSVEILIGHEID, 

 

 

 

 

Mevr. drs. M. Sonnema 

 

 

 

 


