
 

 

Afwijking van rij- en rusttijden overeenkomstig art. 14, lid 2 van Verordening 
561/2006 

Ten gevolge van de uitzonderlijke weersomstandigheden en de hevige regenbuien, heeft 
BELGIË ingestemd met een tijdelijke en beperkte versoepeling van de handhaving van rij- 
en rusttijden voor bestuurders van voertuigen die actief zijn in het vervoeren van 
hulpgoederen of het opruimen van puin in de getroffen gebieden. 

Deze tijdelijke versoepeling geldt vanaf 19/07/2021 en loopt tot en met 01/08/2021. 

Deze versoepeling wordt verleend op grond van artikel 14, lid 2 van Verordening (EG) nr. 
561/2006. 

België maakt duidelijk dat de veiligheid van de bestuurder en verkeersveiligheid in het 
algemeen niet in het gedrang mogen komen. Bestuurders worden verondersteld niet 
vermoeid achter het stuur te zitten. Werkgevers blijven verantwoordelijk voor de gezondheid 
en veiligheid van hun werknemers en andere weggebruikers. 

Voor de hierboven vermelde bestuurders worden de rij- en rusttijden tijdelijk versoepeld als 
volgt: 

• De dagelijkse rijtijd mag maximaal vijf keer per week worden verlengd tot een 
maximum van 10 uur; 

• De wekelijkse rijtijd mag niet meer bedragen dan 59 uur. De totale bij elkaar 
opgetelde rijtijd in 2 opeenvolgende weken mag niet meer bedragen dan 90 uur; 

• Een vermindering van de dagelijkse rusttijd van 11 naar 9 uur; 
• Een bestuurder mag twee opeenvolgende verkorte wekelijkse rusttijden nemen, op 

voorwaarde dat hij in vier opeenvolgende weken ten minste vier wekelijkse rusttijden 
neemt, waarvan er ten minste twee normale wekelijkse rusttijden moeten zijn. Iedere 
verkorting van de wekelijkse rusttijd moet worden gecompenseerd door een 
gelijkwaardige rusttijd, die zonder onderbreking vóór het einde van de vierde week 
na de betrokken week moet worden genomen. Indien twee verkorte wekelijkse 
rusttijden achtereenvolgens zijn genomen, moet de volgende rusttijd – ter 
compensatie van deze twee verkorte wekelijkse rusttijden – vóór de volgende 
wekelijkse rusttijd worden genomen. 
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