SOCIALE WETGEVING MET BETREKKING TOT HET WEGVERVOER
Verordening (EG) nr. 561/2006, Richtlijn 2006/22/EG, Verordening (EEG) nr. 3821/85

RICHTSNOER 5
Onderwerp: Het bij beschikking van 12 april 2007 door de Commissie vastgestelde formulier voor de
verklaring van activiteiten
Artikel: 11, lid 3, van Richtlijn 2006/22/EG
Procedure: De verklaring heeft betrekking op bepaalde ctiviteiten gedurende de in artikel 15, lid 7,
onder a), van Verordening (EEG) nr. 3821/85 genoemde periode, namelijk:
• de dag zelf + de voorafgaande 28 dagen (met ingang van 1 januari 2008).
De verklaring mag uitsluitend worden gebruikt indien een bestuurder:
• met ziekteverlof is geweest,
• met vakantie is geweest en die vakantie deel uitmaakt van de jaarlijkse vakantieperiode waarop de
bestuurder recht heeft overeenkomstig de wetgeving van de lidstaat waar de vervoersonderneming
is gevestigd,
• met een ander voertuig heeft gereden dat niet onder Verordening (EG) nr. 561/2006 of de AETRovereenkomst valt.
Lidstaten zijn niet verplicht het gebruik van dit formulier voor te schrijven. Indien een lidstaat het
gebruik van een formulier echter verplicht in de bovenvermelde gevallen, dan moet het vastgestelde
standaardformulier voor zulke doeleinden als een geldig document worden erkend. Lidstaten hebben
de mogelijkheid om het gebruik van het formulier op hun grondgebied voor alle betrokken bestuurders
te verplichten. Indien echter aan de hand van een tachograaf de rijtijden worden geregistreerd van een
voertuig dat niet onder Verordening (EG) nr. 561/2006 of de AETR-overeenkomst valt, mag het
gebruik van het formulier voor die periode niet worden verplicht.
Het elektronische en afdrukbare formulier, alsmede gegevens inzake de lidstaten die het gebruik ervan
verplichten, zijn beschikbaar op:
http://ec.europa.eu/transport/road/policy/social_provision/social_form_en.htm.
Het formulier wordt overal in de EU aanvaard in elk van de officiële talen van de Europese Unie. Het
gebruik van een standaardformaat vereenvoudigt het begrip van het formulier , omdat er vooraf
vastgestelde, genummerde velden ingevuld moeten worden.
Alle in het formulier opgenomen velden moeten ingetypt worden ingevuld. Om geldig te zijn, moet
het formulier voor de rit door de vertegenwoordiger van de onderneming en de bestuurder worden
ondertekend. Zelfstandige bestuurders ondertekenen het formulier eenmaal als vertegenwoordiger van
de onderneming en eenmaal als bestuurder van het voertuig.
Uitsluitend het ondertekende originele formulier is geldig. De tekst van het formulier mag niet worden
gewijzigd. Het formulier mag niet van tevoren worden ondertekend en er mogen geen handgeschreven
wijzigingen aan worden aangebracht. Uitsluitend in uitzonderlijke omstandigheden en indien het
juridisch mogelijk is in de nationale wetgeving, kan een gefaxte versie van het formulier worden
aanvaard.
Het formulier mag worden afgedrukt op papier dat het logo en de contactgegevens van de
onderneming bevat, maar de velden met betrekking tot de bedrijfsinformatie moeten ook worden
ingevuld.
Indien een bestuurder zijn voertuig niet bestuurt wanneer hij reeds onderweg is, bv. in geval van ziekte
of defect aan het voertuig, kan het formulier niet worden gebruikt en kunnen de controlebeambten
voor de periode van onderbreking een ander bewijs voor zijn andere activiteiten vragen.
De verklaring heeft uitsluitend betrekking op de erin opgenomen activiteiten. Het formulier kan niet
worden gebruikt voor andere activiteiten.
Voorts wordt erop gewezen dat het formulier niet in de plaats treedt van de in artikel 6, lid 5, van
Verordening (EG) nr. 561/2006 en in artikel 15 van Verordening (EEG) nr. 3821/85 genoemde
registratieverplichtingen.
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