SOCIALE WETGEVING VOOR HET WEGVERVOER
Verordening (EG) nr. 561/2006, Richtlijn 2006/22/EG, Verordening (EU) nr. 165/2014

RICHTSNOER 8

Onderwerp: uitzonderlijke omstandigheden waaronder rijden zonder bestuurderskaart is toegestaan.
Artikel: artikel 29 van Verordening (EU) nr. 165/2014 (artikel 16 van ingetrokken Verordening
3821/85) en artikel 13, lid 3, van de bijlage bij de Europese Overeenkomst nopens de
arbeidsvoorwaarden voor de bemanningen van motorrijtuigen in het internationale vervoer over de
weg (AETR).
Te volgen aanpak:
Volgens artikel 29 van Verordening (EU) nr. 165/2014 moet een bestuurder bij beschadiging, defect,
verlies of diefstal van de bestuurderskaart de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van zijn gewone
verblijfplaats binnen zeven kalenderdagen om vervanging van de kaart verzoeken. Die autoriteiten
verstrekken binnen acht werkdagen1 na ontvangst van het gemotiveerde verzoek een vervangende
kaart. Onder dergelijke omstandigheden kan de bestuurder gedurende ten hoogste 15 kalenderdagen of
gedurende een langere termijn als dat noodzakelijk is om het voertuig naar het bedrijf terug te rijden,
zonder kaart blijven rijden mits hij kan bewijzen dat hij binnen die termijn de kaart niet kan
overleggen of gebruiken. Dat bewijs kan bestaan uit een proces-verbaal, een officiële verklaring van
de bevoegde autoriteiten of een aanvraagbevestiging voor een vervangende kaart. Hoewel de termijn
van 15 kalenderdagen kan worden overschreden als een vervangende bestuurderskaart wordt
aangevraagd aan het eind van de termijn van zeven kalenderdagen en die vervangende kaart door de
bevoegde autoriteiten wordt verstrekt aan het eind van de termijn van acht werkdagen, blijft de
termijn van 15 kalenderdagen waarin een bestuurder zonder bestuurderskaart mag blijven rijden of
langer als dat noodzakelijk is om het voertuig naar het bedrijf terug te rijden, zoals bepaald in artikel
29, lid 5, van Verordening (EU) nr. 165/2014, behouden.
Een bestuurder die naar de vervoersonderneming terugkeert na een rit tijdens welke zijn/haar
bestuurderskaart is beschadigd, verloren of gestolen of defect is geraakt, moet de mogelijkheid hebben
om zonder kaart andere ritten te ondernemen binnen een termijn van 15 kalenderdagen of langer als
dat noodzakelijk is om het voertuig naar het bedrijf terug te rijden, zoals bepaald in artikel 29 van
Verordening (EU) nr. 165/2014, maar alleen als die bestuurder binnen de wettelijke termijn van zeven
kalenderdagen een nieuwe kaart aanvraagt bij de bevoegde autoriteiten, zodat hij kan bewijzen dat hij
op de afgifte van een vervangende kaart wacht.
Dergelijke conclusie vloeit voort uit de bovengenoemde bepalingen en uit de opvatting dat de
activiteiten van de vervoersonderneming niet buitensporig mogen worden beïnvloed, op voorwaarde
dat aan alle andere specifieke maatregelen voor het rijden zonder bestuurderskaart (zoals prints en
manuele registratiegegevens) is voldaan.
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Vanaf 2 maart 2016 geldt een termijn van 8 werkdagen voor het verstrekken van een vervangende kaart. Tot
dan geldt artikel 14, lid 4 bis, van Verordening (EEG) nr. 3821/85, waarin is bepaald dat de autoriteit een
vervangende kaart moet verstrekken binnen vijf werkdagen nadat daartoe een gemotiveerd verzoek is ontvangen.

