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https://transport.ec.europa.eu/transport-modes/road/social-provisions/driving-time-and-rest-periods_en 
Uitzonderingen op de verordening inzake rij- en rusttijden als gevolg van COVID-19 - Swedish Transport Agency (transportstyrelsen.se) 
 
 
  
 
 

 
 
Land 
 
 
 
 

 
 
Afwijking (tijdelijke nieuwe norm) 

 
 
Geldt voor 

 
 
Duur van de vrijstelling (is inclusief 
eerste en laatst genoemde dag) 

Duitsland • Geen restricties op de 
maximale rijtijd van 9 uur per 
dag en 56 uur per week 

• Geen restricties op pauzes 

• De voorgeschreven dagelijkse 
rust en wekelijkse rust mag 
plaatsvinden nadat het 
transport heeft 
plaatsgevonden. De eerste 
dagelijkse rust zal dan 
minimaal 11 uur zijn.  

Chauffeurs die transporten 
verrichten van Duitsland naar de 
Oekraine in opdracht van de 
Duitse Federale landmacht of het 
Ministerie van Defensie en die 
niet vallen in de uitzondering van 
artikel 3 c of 3d van Verordening 
561/2006 

28 februari tot 4 maart 
 

- Geëindigd. 
 

https://transport.ec.europa.eu/transport-modes/road/social-provisions/driving-time-and-rest-periods_en
https://transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Yrkestrafik/Kor--och-vilotider/undantag-fran-forordningen-om-kor--och-vilotider-med-anledning-av-covid-19/


Op de terugreis zijn de normale regels 
van toepassing 
 

UK • Dagelijkse rijtijd max  4 keer 
per week 10 uur 

 
OF   
 

• Wekelijkse rust mag in 2 
opeenvolgende weken min 24 
uur zijn, mits de tekort 
genoten rust voor het einde 
van de derde week wordt 
gecompenseerd en gekoppeld 
aan een rust van minimaal 45 
uur. 

• Daarbij mag de maximale 2 
wekelijkse rijtijd 99 uur zijn  

 

Alle type goederen 12 januari 2022- 10 februari 2022 
 

- Geëindigd. 
 

Ierland • 2 wekelijkse rijtijd max 112 uur 

• Tussen 2 wekelijkse rusten 
maximaal 5 verkorte dagelijkse 
rusttijden (minder dan 11 uur, 
altijd minimaal 9 uur) 

• Wekelijkse rust mag minimaal 
24 uur zijn zonder 
compensatie 

Alle vervoer van goederen in 
Ierland 

9 januari 2022-30 januari 2022 
 

- Geëindigd 
 

Finland (nb dit is nog niet op de EU 
website gemeld, bron komt uit 
Finland zelf) 

• Dagelijkse rijtijd max 11 uur 

• Wekelijkse rijtijd max 60 uur 

• 2-wekelijkse rijtijd max 120 uur 

• Dagelijkse rust min 9 uur 

Transport van goederen 17 januari tot 15 februari 2022 
 

- Geëindigd 
 



• Wekelijkse rust mag minimaal 
24 uur zijn zonder 
compensatie 

• Wekelijkse rust onderweg mag 
in de cabine plaats vinden naar 
keus van de chauffeur, mits de 
vrachtauto behoorlijke 
slaapfaciliteiten heeft en het 
voertuig stilstaat.  

Polen • Dagelijkse rijtijd max 11 uur 

• Wekelijkse rusttijd max 60 uur 

• 2-wekelijkse rusttijd max 96 
uur 

• 45 minuten pauze na 5 en een 
half uur rijtijd 

• 45 uur rust in de cabine 
toegestaan 

• Chauffeur die hiervan gebruik 
maakt moet dit noteren op de 
printout of de analoge schijf.  

 4 maart tot 2 april 

Zweden • Dagelijkse rijtijd max 11 uur 

• Wekelijkse rijtijd max 60 uur 

• 2-wekelijkse rijtijd max 120 uur 

• Dagelijkse rusttijd min 9 uur, 
compensatie niet nodig 

Alle zendingen op Zweeds 
grondgebied 

1 februari tot en met 2 maart 2022 
 

- Geëindigd 
 

 

 


