
Rij-, Rust-, en Arbeidstijden Afvalbranche

Toepassing Arbeidstijdenwet: 

De Arbeidstijdenwet (Atw) is de gelieerde Europese regelgeving en valt onder de term 
arbeidsbescherming voor werknemers :

1. Arbeidstijdenwet en -besluit
2. Arbeidstijdenbesluit – Vervoer
3. EG 561/2006 en de daaraan gekoppelde 

a. Richtlijn 2002/15/EG (Arbeids- en Rusttijden)
b. Verordening EU 165/2014 (Tachograaf)

Wanneer zijn deze regelingen van toepassing bij werkzaamheden 
binnen de Afvalbranche:

 Arbeidstijdenwet (Atw) en Arbeidstijdenbesluit (Atb): 
o Medewerkers die onder de ARBO verantwoordelijkheid van de ondernemer 

vallen en niet op of met een vrachtwagen de werkzaamheden verrichten
o Medewerkers die zijn vrijgesteld van bepalingen die gelden voor 

bemanningsleden  van vrachtwagens in het kader van Atb – Vervoer en/of 
EG 561/2006

 Arbeidstijdenbesluit – Vervoer
o Bemanningsleden (chauffeurs en evt. bijrijder) van een vrachtwagen met 

meer dan 500 kg laadvermogen met een totaal toegelaten massa van 
minder dan 3500 kg.

 EG 561/2006 en de daaraan gekoppelde verordening EG 2002/15
o Bemanningsleden (chauffeurs en bijrijders) van een vrachtwagen ingericht 

voor het vervoer van goederen met een totaal toegelaten massa van 3500 
kg of meer.

Uitzonderingen:

De Europese verordening 561/2002 is niet van toepassing op het wegvervoer met 
bepaalde voertuigen zoals1:
 Voertuigen die worden gebruikt voor het wegslepen en of repareren van andere 

voertuigen binnen een straat van 100 km van de standplaats; geldt bij bedrijven met 
eigen onderhoudsdienst.

 Voertuigen die worden gebruikt in verband met de rioleringsdienst
 Kolkenzuigers, Riool reinigings- en Inspectie voertuigen.

 Voertuigen die worden gebruikt in verband met het onderhoud en toezicht op wegen
 Veegmachines, gekentekende –onkruid- borstelmachines
 Spoelwagens ter reiniging van vervuilde wegen

 Voertuigen ten behoeve van de inzameling van huishoudelijk afval en de 
verwijdering daarvan.
 Voertuigen voor ledigen van minicontainers, zakken, grofvuil, boven- of 

ondergrondse containers, glascontainers, bij-vuil bij wijkcontainers etc

LET OP:

Het gebruik van voertuigen waarop de verordening EG 561/2002 NIET van toepassing is, 
is tevens vrijgesteld van de bepalingen in het Arbeidsbesluit – Vervoer.
Alle werkzaamheden vallen qua Arbeids- en Rusttijden onder de Arbeidswet. En daarom:

 GEEN rijtijd maar alleen Arbeidstijd en Rusttijd
 GEEN verplichting gebruik Digitale Tachograaf (Out of scope instellen)

1  Verkorte versie.
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Categorie  Niet rijdend personeel 
 Bestelwagens tot 500 kg 

laadvermogen
 Van EG 561/2002 en Atb – 

Vervoer vrijgestelde 
vrachtwagens

Arbeidstijdenwet

Werkzaam op 
vrachtwagen met 
laadvermogen meer
dan 500 kg maar 
minder dan 3500 kg
toegelaten massa 
op kentekenbewijs

Atb-Vervoer

Werkzaam op 
vrachtwagen met  
maximum toegelaten 
massa vanaf 3500 kg 
op kentekenbewijs
[Verordening 
EG 561/2006 en 
EU165/2014/aanv 
digitach]

Arbeidstijd
(Diensttijd)

12 uur per dienst 
60 uur per week
48 uur gemiddeld over 16 
weken

12 uur per 24 uur 
60 uur per week
48 uur gemiddeld 
over 16 weken

12 uur per dienst 
60 uur per week
48 uur gemiddeld 
over 16 weken

Bij de berekening van het gemiddeld aantal uur arbeidstijd over 16 weken 
dienen alle in alle verzuimdagen ivm verlof, ziekte, bijzonder verlof etc voor 8 
uur per dag worden meegerekend. (Opgenomen compensatie uren zijn al 
verrekend bij bv overwerk)

Rijtijd Niet van toepassing Maximaal 4,5 uur aaneengesloten
Max. 9 uur per dag twee maal 10 uur per 
week toegestaan
Max. 56 uur per week
Max. 90 uur in twee weken

Pauze 30 minuten > 5,5 uur arbeid 
(mag 2x15 min) 
Bij een  werkdag van meer dan
10 uur geldt minimaal 45 min 
pauze (mag 3x15)

Met instemming OR:
Bij collectieve regeling mag 
pauze worden ingekort tot 
15min.

Na 4,5 uur rijtijd tenminste een pauze van 45 
minuten.
Deze pauze kan worden vervangen door
in een periode van 4,5 uur rijtijd de 
arbeidstijd te onderbreken door:

 een pauze van tenminste 15 minuten
 gevolgd door een pauze van 

tenminste 30 minuten
Na 6 uur arbeidstijd én nog geen 4,5 uur 
rijtijd: 30 min pauze

Rusttijd
dagelijks

Tenminste 11 onafgebroken 
uren in een periode van 24 
uur.
Mag 1x per periode van 7x24 
uur worden verkort tot 8 uur 
aaneengesloten.

Tenminste 11 uur aaneengesloten rust,
Mag gesplitst worden in 
1e rust van minimaal 3 ononderbroken uren
2e rust van minimaal 9 ononderbroken uren
Verkorte dagelijkse rust minimaal 9 
ononderbroken uren; maximaal 3x per week 

Rusttijd
wekelijks

Ten minste 36 uur in een 
periode van 7x24 uur
Ten minste 72 uur in een 
periode van 14x24 uur; kan 
worden gesplitst in 
onafgebroken rustperioden van
elk tenminste 32 uur

Normaal: 45 uur aaneengesloten rust
Verkorte rust: Minimaal 24 uur 
aaneengesloten ( tekort genoten rusturen 
compenseren voor einde 3e week
Per elke 2 weken (Ma 0.00 – Zo 24.00)

 > 2 x normale rust
 > 1  x normaal + 1 x verkort

Let op: Vrachtwagens  > 3,5 ton 
TTM tbv:
– Inzameling HHA
– Rioolonderhoud
– Wegenonderhoud incl. 
gladheidsbestrijding

Geldt voor alle transporten met 
vrachtwagens die niet zijn 
vrijgesteld. Zoals alle commerciële 
activiteiten maar ook vervoer van 
HHA tussen opslag/overslagplaats 
naar verwerker (is geen inzameling)


