
De minister zegt in een brief van 19-1-2017 over de motie Karabulut dat er geen 
algemeen verbindend voorschrift is dat een verbod op verblijf in een vrachtwagen 
bevat. De Kamer wijst op het onderstaande. Waarom is dat niet uitvoerbaar? 
  
De Europese Verordening 561/2006 verbiedt het verblijf van de weekendrust in de 
vrachtwagen cabine niet expliciet en ook in de Nederlandse regelgeving is geen algemeen 
verbindend voorschrift vastgesteld dat een verbod bevat op een dergelijk verblijf in de 
cabine. Daarom zijn hiervoor geen boetes uitgedeeld door de ILT. 
  
Aanvullend: Ik lees in persberichten en bijgevoegde inspectierapporten dat door 
de ILT wel degelijk overtredingen worden geconstateerd. Hoe kan het dat de 
minister stelt dat de ILT niet kan handhaven maar in deze rapporten wel degelijk 
overtredingen worden vastgesteld? Waarom is een verbod dan niet handhaafbaar?  
  

Op zich hoeft het niet erg te zijn als een chauffeur in een cabine overnacht. Het hoeft niet 
onveilig te zijn en kan in de huidige cabines ook comfortabel zijn. Bovendien zijn er 
chauffeurs die graag dicht bij de lading blijven. Wat wel erg is als mensen worden uitgebuit. 
En daar wordt natuurlijk wel tegen opgetreden. De ILT neemt signalen en/ of vermoedens 
van uitbuiting van chauffeurs serieus en neemt deze expliciet mee bij bedrijfscontroles. Bij 
deze bedrijfscontroles, die vaak samen met de Inspectie SZW worden uitgevoerd, kan de ILT 
via de arbeidsvoorwaarden controle nagaan of er bijvoorbeeld een hotelregeling is voor de 
chauffeurs. Ook kan men op het bedrijventerrein nagaan of de chauffeurs daar verblijven. 
Hiernaast controleert de ILT de bedrijfsadministratie op rij en rusttijden en vraagt 
toelichting. Het betreft hier bedrijven die buitenlandse chauffeurs in dienst hebben. Als uit 
de bedrijfscontroles en de toelichting bij de Nederlandse bedrijven een sterk vermoeden 
voortkomt dat er sprake is van uitbuiting dan wordt het bedrijf aangesproken. 

De minister zegt in de brief ook geen verbod te willen omdat dit haaks staat op het 
beleid om chauffeurs van beveiligde parkeerplaatsen gebruik te laten maken. Maar 
zijn er wel voldoende parkeerplaatsen om alle truckers te kunnen herbergen? 
  
Er zijn twee soorten voorzieningen: parkeren voor de korte duur en voor de lange duur. 
Langs het hoofdwegennet liggen om de 20 km verzorgingsplaatsen waar chauffeurs voor een 
korte periode kunnen rusten, tanken of lading inspecteren. Verzorgingsplaatsen zijn met 
voor dit doel ingericht en dus niet geschikt om langere tijd, bijvoorbeeld een nacht of een 
weekend, te verblijven. Voor de langere rust kunnen chauffeurs terecht langs het 
onderliggend wegennet en kan op beveiligde particuliere parkeerplaatsen overnacht worden. 
Deze parkings zijn veelal voorzien van specifieke voorzieningen voor chauffeurs zoals een 
restaurant, een douche of wifi. 
  
Voldoende capaciteit van parkeerplaatsen is belangrijk. Niet iedere chauffeur kan ’s avonds 
terug naar huis om daar te overnachten. Er blijft dus behoefte aan terreinen waar chauffeurs 
veilig hun lading en vrachtwagen kunnen parkeren, nog afgezien van de vraag of zij in hun 
cabine overnachten of in een hotel of herberg. Op veel plaatsen zijn al private truckparkings 
gestart, maar langs belangrijke transportcorridors is dat nog niet voldoende.  



Daar waar uitbreiding van parkeercapaciteit op het onderliggende wegennet nodig is speelt 
het Rijk een faciliterende rol. Het Rijk stelt geld beschikbaar en werkt samen met  andere 
overheden, politie en brancheverenigingen. Zo werkt het Rijk bijvoorbeeld in de 
Metropoolregio Rotterdam/Haaglanden samen met elf gemeenten, politie, het Havenbedrijf 
Rotterdam en brancheorganisaties om de overlast van lang parkerende truckchauffeurs 
tegen te gaan. En bij Venlo is bijvoorbeeld de parkeervoorziening James Cookweg tot stand 
gekomen en ook bij Deventer opent binnenkort een nieuwe parking voor 
vrachtwagenchauffeurs. 
  
  
Tot slot: ziet de minister het risico dat, als omringende landen wel handhaven, 
chauffeurs hun vrachtwagen net over de Nederlandse grens rijden en Nederland 
dus het ‘afvoerputje’ wordt? Wat kan/wil ze hieraan doen? 
  
Er nu een verschil in interpretatie van de regels. Frankrijk kent bijvoorbeeld een verbod op 
het doorbrengen van je weekeinde in de cabine; wij niet. Nederland zet zich in Europees 
verband in voor een eenduidige interpretatie van de regelgeving en voor harmonisatie van 
de handhaving. Dit betekent dat in alle lidstaten dezelfde regels gelden en ook op dezelfde 
manier worden geïnterpreteerd en ook worden gehandhaafd.  
Daarnaast wachten de lidstaten op de interpretatie van het Hof van de Verordening 
561/2006 mbt het verblijf in de cabine. Op basis van de uitspraak zal worden bekeken of 
aanpassing van de regelgeving en/ of handhaving nodig is. 
  
  
	


