
Cabotage 
 
Per 21 februari 2022 gelden er nieuwe cabotageregels.  Deze zijn herzien in EU verordening 
2020/1055: L_2020249NL.01001701.xml (europa.eu) en eerder vastgelegd in EU Verordening  
1072/2009 L_2009300NL.01007201.xml (europa.eu) waar in de herziene Verordening telkens 
artikelsgewijs naar wordt verwezen.  
 
De Europese Commissie geeft onderstaand een uitgebreide toelichting op de nieuwe regeling 
en de vragen die TLN na publicatie ter verduidelijking heeft gesteld.  
 

1. Wanneer mag een vervoerder cabotage uitvoeren?  
Een vervoerder mag in een lidstaat alleen cabotage uitvoeren indien er daaraan voorafgaand 
een beladen inkomend internationaal transport is uitgevoerd. Dit vervoer kan zijn oorsprong 
hebben in een andere lidstaat of in een derde land. 
Voorwaarde is dat de vervoerder houder is van een communautaire vergunning en dat de 
bestuurder, indien hij of zij onderdaan is van een derde land, in het bezit is van een 
bestuurdersattest.  
 

2. Moeten alle goederen die worden vervoerd in het kader van een inkomend internationaal 
transport zijn afgeleverd om cabotagevervoer te kunnen gaan uitvoeren? 
Alle goederen die worden vervoerd tijdens het inkomende vervoer voorafgaand aan het  
cabotagetransport, moeten zijn gelost, voordat je met een cabotagetransport mag beginnen. 
Indien het inkomende vervoer uit meerdere zendingen bestaat, kan de cabotage dus pas 
beginnen als alle zendingen zijn afgeleverd.  Cabotage kan direct aanvangen na de laatste 
lossing van de in het internationale transport vervoerde goederen, ook op de dag van lossing. 
 

3. Kunnen er meerdere laad- en/of losplaatsen zijn bij een cabotagetransport? 
Er kunnen maximaal 3 cabotageritten na een internationaal transport worden uitgevoerd. 
Een cabotagerit kan in principe meerdere laadpunten, meerdere afleverpunten of zelfs 
meerdere laad- en afleverpunten betreffen. 
Het aantal laad- en/of losplaatsen kan echter door de lidstaten worden beperkt door vervoer 
met zowel meerdere laadpunten als meerdere losplaatsen uit te sluiten, om ervoor te zorgen 
dat wordt voldaan aan de beperkingen op het gebied van tijd en het aantal verrichtingen die 
aan cabotage worden opgelegd krachtens Verordening (EG) nr. 1072/2009 . 
De maatregelen van de lidstaten moeten in overeenstemming zijn met het 
evenredigheidsbeginsel. Door buitenlandse vervoerders toe te staan cabotagevervoer te 
verrichten met een onbeperkt aantal laad- en losplaatsen zou de beperking van het 
maximale aantal cabotageritten zinloos kunnen worden. Dit zou in strijd zijn met het 
tijdelijke karakter van cabotage zoals toegestaan op grond van Verordening (EG) nr. 
1072/2009. Tegelijkertijd zou het vaststellen van excessieve beperkingen van het aantal laad- 
en losplaatsen, ook afhankelijk van het aantal vrachtbrieven dat voor één cabotagetransport  
is toegestaan, voorbij kunnen gaan aan de door die verordening nagestreefde doelstellingen 
met betrekking tot cabotage. 
De maatregelen die door de lidstaten worden genomen, kunnen op dit punt verschillen en de 
precieze nationale regels moeten altijd worden gecheckt. In ieder geval moet de definitie van 
cabotagevervoer ervoor zorgen dat het tijdelijke karakter ervan te allen tijde behouden blijft. 
 



Stand 21 februari 2022:  op dit moment is onbekend of en zo ja welke lidstaten beperkingen 
hebben opgelegd dan wel gaan opleggen t.a.v. het beperken van het aantal laad- en 
losplaatsen. TLN verwacht dat veel  lidstaten voorlopig bestaand beleid voortzetten en het 
aantal laad- en losplaatsen beperken tot max 3.  TLN zoekt opnieuw opheldering bij de EC of 
lidstaten bij de EC al hebben aangegeven of ze deze beperkingen gaan opleggen en zo ja in 
welke vorm. Uiteindelijk moet dat resulteren in een overzicht van 27 lidstaten.   
 
Advies TLN: 
Tot hierover meer bekend is:  beperk het aantal laad- en losplaatsen tot maximaal 3 met 
maximaal 3 vrachtbrieven. Zo voorkom je in ieder geval boetes. 
 
 

4. Kunnen er meerdere vrachtbrieven zijn voor één cabotagetransport? 
Een cabotagetransport kan een of meer vrachtbrieven omvatten. De maatregelen die door 
de lidstaten worden genomen, kunnen op dit punt verschillen en de precieze nationale regels 
moeten worden gecontroleerd. In ieder geval moet de definitie van cabotagevervoer ervoor 
zorgen dat het tijdelijke karakter ervan te allen tijde behouden blijft. 
In dat verband moet worden opgemerkt dat het toestaan van buitenlandse vervoerders om 
cabotagevervoer uit te voeren met een buitensporig aantal vrachtbrieven, de beperkingen 
van het maximale aantal cabotagevervoer zinloos zou kunnen maken en in strijd zou kunnen 
zijn met het tijdelijke karakter van cabotagevervoer zoals toegestaan onder Verordening (EG) 
nr. 1072/2009.  
TLN zoekt opnieuw opheldering bij de EC of lidstaten bij de EC al hebben aangegeven 
hoeveel vrachtbrieven een cabotagetransport maximaal mag begeleiden. Uiteindelijk moet 
dat resulteren in een overzicht van 27 lidstaten. 
 
Advies TLN: beperk het aantal CMR vrachtbrieven tot 3. Controle-instanties gaan in het 
bepalen van het aantal cabotageritten in de regel uit van het aantal aanwezige 
vrachtbrieven.   
 

5. Valt een transport van lege containers, pallets of emballage onder internationaal vervoer? 
Wanneer lege containers, pallets of verpakkingen onder de dekking van een 
vervoersovereenkomst (zoals een vrachtbrief) van de ene lidstaat naar de andere worden 
vervoerd, moet het vervoer worden beschouwd als een vervoer van goederen over de weg, 
dus als een internationaal transport. Het transport van de lege containers, pallets of 
emballage is in die gevallen namelijk het voorwerp of integraal onderdeel van de 
transportovereenkomst. 
Omgekeerd geldt dat wanneer lege containers, pallets of verpakkingen niet worden vervoerd 
onder de dekking van een vervoersovereenkomst, het vervoer in principe niet moet worden 
beschouwd als een vervoer van goederen over de weg tegen betaling of tegen vergoeding. 
Indien die lege containers, pallets of verpakkingen echter eigendom zijn van de vervoerder 
en het internationale vervoer voldoet aan de voorwaarden voor vervoer voor eigen rekening 
krachtens artikel 1, lid 5, onder d), van Verordening (EG) nr. 1072/2009, mag het vervoer 
worden beschouwd als een inkomend internationaal vervoer en is het de vervoerder 
toegestaan om cabotagevervoer uit te voeren na dat internationale vervoer. 
 

6. Valt het vervoer van lege containers, pallets of emballage onder cabotage? 



Wanneer lege containers, pallets of verpakkingen tijdelijk worden vervoerd in een lidstaat 
van ontvangst, in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1072/2009, onder de dekking 
van een vervoersovereenkomst (zoals een vrachtbrief), moet het vervoer worden beschouwd 
als cabotagevervoer. Het transport van de lege containers, pallets of emballage is in die 
gevallen namelijk ofwel het voorwerp ofwel integraal onderdeel van de 
transportovereenkomst. 
Wanneer lege containers, pallets of verpakkingen worden vervoerd zonder dekking van een 
vrachtbrief, mag dat vervoer in principe niet worden beschouwd als vervoer van goederen 
over de weg tegen betaling of tegen vergoeding. In die context wordt het begrip 
„cabotagevervoer” in artikel 2, lid 6, voor de toepassing van Verordening (EG) nr. 1072/2009 
gedefinieerd als „nationaal vervoer tegen betaling of tegen vergoeding dat op tijdelijke basis 
wordt uitgevoerd in een gastland Lidstaat'. Hieruit volgt dat wanneer lege containers, pallets 
of verpakkingen, die eigendom zijn van de vervoerder, worden vervoerd zonder dekking van 
een vrachtbrief of van een ander vervoerscontract, dit vervoer niet beschouwd mag worden 
als cabotage. 
 
 
 

7. Welk voertuig moet in aanmerking worden genomen voor bepalen cabotagevervoer bij 
een samenstel van voertuigen? 
Overeenkomstig artikel 2, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1072/2009 wordt voor de 
toepassing van die verordening onder „voertuig” verstaan ofwel een in een lidstaat 
geregistreerd motorvoertuig, ofwel een samenstel van voertuigen waarvan het 
motorvoertuig ten minste in een lidstaat is geregistreerd en uitsluitend voor 
goederenvervoer wordt gebruikt. 
Bij cabotage dient altijd het motorrijtuig in aanmerking te worden genomen, ook in het geval 
van een samengestelde combinatie. Het cabotagevervoer kan alleen worden uitgevoerd met 
het motorrijtuig dat het internationale vervoer heeft uitgevoerd op grond van artikel 8, lid 2, 
eerste alinea, van de verordening. Dit motorrijtuig had dus betrokken moeten zijn bij een 
levering van goederen als onderdeel van een inkomend internationaal vervoer om cabotage 
te kunnen verrichten. Desalniettemin mogen dergelijke cabotageverrichtingen met een 
andere aanhangwagen worden uitgevoerd. 
Op grond van artikel 8, lid 2 bis, mag het motorvoertuig dat cabotagevervoer verricht in 
dezelfde lidstaat binnen vier dagen na het einde van zijn cabotagevervoer in die lidstaat geen 
cabotagevervoer verrichten. 
 

8. Wanneer begint en eindigt de periode van 7 dagen en hoe wordt deze berekend? 
"Dagen" zoals opgenomen in de Verordening verwijst naar kalenderdagen en niet alleen naar 
een periode van 24 uur. Daarom begint de totale periode van 7 dagen bedoeld in artikel 8, lid 
2, vanaf 0:00 uur van de dag die volgt op de uitvoering van het inkomende internationale 
vervoer. Het cabotagevervoer moet dus uiterlijk om 23.59 uur van de zevende dag eindigen. 
In de praktijk betekent dit dat als het inkomende internationale vervoer op een bepaalde 
maandag wordt uitgevoerd, de cabotageactiviteiten aan het einde van de volgende maandag 
moeten eindigen. 
Omdat de kalenderdagen de dagen zijn die in aanmerking worden genomen, kan in lidstaten 
waar de periode feestdagen omvat of dagen waarop het verkeer beperkt of verboden is, de 
mogelijkheid om cabotagevervoer uit te voeren in de praktijk in de tijd beperkter zijn (zie 
echter onder vraag 11 over hoe rekening wordt gehouden met feestdagen). 



 
9. Hoe wordt de periode van 7 dagen berekend wanneer het inkomende internationale 

vervoer of het cabotagevervoer meerdere loshandelingen omvat? 
Wanneer het inkomende internationale vervoer meerdere loshandelingen omvat, heeft de 
uitvoering van het inkomende internationale vervoer betrekking op de laatste lossing. De 
regel moet identiek zijn voor het einde van het cabotagevervoer: de laatste lossing tijdens 
het laatste cabotagevervoer moet uiterlijk om 23.59 uur van de zevende dag volgend op de 
dag van de laatste lossing van het inkomende internationale vervoer plaatsvinden. 
 

10. Hoe wordt de ‘cooling off-periode’ van 4 dagen berekend? 
Overeenkomstig artikel 8, lid 2 bis, mag een vervoerder geen cabotagevervoer verrichten in 
dezelfde lidstaat binnen vier dagen na het einde van een cabotagevervoer in die lidstaat. 
Tijdens deze cooling off-periode is het echter mogelijk om cabotagevervoer in een andere 
lidstaat uit te voeren. Het is ook mogelijk dat een vervoerder in de voorafgaande 4 dagen een 
of meer grensoverschrijdende ritten uitvoert van of naar de lidstaat waar cabotage heeft 
plaatsgevonden (respectievelijk naar of vanuit een andere lidstaat of een derde land). Ook 
mag het voeruig in de lidstaat waar cabotage heeft plaatsgevonden  blijven zonder echter 
cabotageactiviteiten uit te voeren. 
De cooling off-periode van 4 dagen geldt telkens wanneer een cabotagetransport is voltooid, 
ook als er slechts één cabotagevervoer is uitgevoerd. Het gevolg is dat de cooling off-periode 
afzonderlijk gaat gelden voor elke lidstaat waar cabotage plaatsvond. 
Als een vervoerder in de praktijk cabotagevervoer verricht in lidstaat A na een internationaal 
transport en vervolgens een ander cabotagetransport uitvoert in lidstaat B, kan hij in de 
praktijk geen cabotagetransport verrichten in lidstaat A binnen vier dagen na het einde van 
zijn cabotagetransport in Lidstaat A. 
Wanneer er meerdere losplaatsen zijn binnen één cabotagevervoer, moet de laatste lossing 
aangehouden worden. Ook in dit geval moet rekening worden gehouden met kalenderdagen, 
niet alleen met een periode van 24 uur. Daarom begint het tellen van de cooling off-periode 
van 4 dagen vanaf 0:00 uur van de dag volgend op de uitvoering van de laatste 
cabotagehandeling in de betrokken lidstaat – of van de laatste lossing wanneer er meerdere 
losplaatsen zijn – en eindigt om 23.59 uur van de vierde volgende dag. 
In de praktijk betekent dit dat als het laatste cabotagetransport op enig moment op een 
bepaalde maandag wordt uitgevoerd, de afkoelingsperiode eindigt aan het einde van de 
volgende vrijdag en het cabotagevervoer op zaterdag vanaf 0:00 uur kan worden hervat. 
 

11. Hoe wordt er bij de berekening van de in verordening nr. 1072/2009 vastgestelde 
termijnen rekening gehouden met feestdagen en weekenden? 
Dit gebeurt volgens de EU-regels voor de berekening van termijnen: 
Feestdagen en weekenddagen worden meegerekend in de termijnen. Een termijn kan 
beginnen te lopen op zaterdag, zondag of een feestdag, maar een termijn van twee of meer 
dagen moet minstens twee werkdagen bevatten. Een termijn kan niet eindigen op een 
zaterdag, een zondag of een feestdag. Dan loopt de termijn af op de eerstvolgende werkdag 
om 24:00.  
 
Als een vervoerder na het uitvoeren van een internationaal transport naar een lidstaat op 
een donderdag een andere lidstaat binnenkomt, begint de in artikel 8, lid 2, tweede alinea, 
van Verordening (EG) nr. 1072/2009 bedoelde termijn van drie dagen om 00h00 van vrijdag, 
en zou eindigen om 23h59 van zondag. Maar aangezien de laatste dag van die periode een 



zondag is, wordt de periode geacht te eindigen om 23u59 van de volgende werkdag, namelijk 
maandag. 
Als  de vrijdag  een feestdag in de inreizende lidstaat is, wordt de termijn verder verlengd tot 
dinsdag om middernacht, aangezien een periode van twee dagen of meer ten minste twee 
werkdagen moet bevatten en feestdagen, zaterdagen en zondagen worden niet als 
werkdagen beschouwd. 
 
Ten slotte, als een vervoerder na het uitvoeren van een internationaal transport een andere 
lidstaat binnenkomt op een dinsdag, maar vrijdag daarop (3 dagen verder) een feestdag is in 
die lidstaat, eindigt de periode van drie dagen (als bedoeld in artikel 8, lid 2, tweede 
paragraaf)  om 23.59 uur van de volgende werkdag, dat is dus maandag.  
Dezelfde regels gelden voor de termijn van 7 dagen bedoeld in artikel 8, lid 2, eerste alinea 
(zie vraag 8 en 9) en voor de cooling-off van 4 dagen op grond van artikel 8, lid 2 bis (zie 
vraag 10) . 
 

12. Mag cabotage plaatsvinden in meer dan één lidstaat? 
Binnen de in artikel 8, lid 2, eerste alinea, vastgestelde periode van zeven dagen kunnen 
maximaal 3 cabotageritten worden uitgevoerd. Een vervoerder kan besluiten om één, twee 
of alle drie de cabotagediensten uit te voeren in andere lidstaten dan die van het inkomende 
internationale vervoer. Vervoerders kunnen dan ofwel cabotage verrichten in slechts één 
lidstaat of in één of meer lidstaten, maar slechts één cabotage in elke lidstaat die niet de 
lidstaat is van het inkomende internationale vervoer (zie hieronder het antwoord op vraag 
13). 
Als de vervoerder bijvoorbeeld een internationaal transport naar Frankrijk heeft uitgevoerd, 
kan hij vervolgens cabotagevervoer in Frankrijk uitvoeren, vervolgens naar Duitsland gaan 
om nog een cabotagetransport uit te voeren en vervolgens naar België gaan om een laatste 
cabotagetransport uit te voeren of terugkeren naar Frankrijk om daar een tweede 
cabotagetransport uit te voeren. 
 

13. Hoeveel cabotagetransporten kan een vervoerder in een lidstaat uitvoeren anders dan de 
lidstaat van het inkomende internationale vervoer? 
Er is niet meer dan één cabotagetransport toegestaan in een lidstaat die niet de lidstaat is 
van het inkomende internationale vervoer. 

 

14. Wat wordt bedoeld met de limiet van drie dagen voor cabotagevervoer in een andere 
lidstaat dan die van het inkomende internationale vervoer? 
De cabotage die wordt uitgevoerd in een andere lidstaat dan die van het inkomende 
internationale vervoer, moet worden uitgevoerd binnen drie dagen nadat de vervoerder die 
lidstaat onbeladen heeft binnengebracht. Voor de berekening van de periode van 3 dagen 
gelden dezelfde toelichtingen als hierboven onder vraag 8 voor de periode van 7 dagen. 
 

15. Welke bewijzen moet een vervoerder bij zich hebben en overhandigen bij controles? 
Vervoerders zijn verplicht documentatie te bewaren van elk vervoer dat wordt uitgevoerd in 
het kader van hun cabotagevervoer. Dit moet alle in artikel 8, lid 3, tweede alinea genoemde 
gegevens bevatten. Deze gegevens staan op de vrachtbrief, normaal gesproken in CMR-
formaat. Er is geen aanvullend document nodig om te bewijzen dat de cabotageregels zijn 
nageleefd. 



Deze bepaling betekent echter niet dat controle-instanties geen ander bewijs mogen 
gebruiken dat vereist is door de wetgeving op het gebied van wegvervoer, b.v. de 
tachograafgegevens, om vast te stellen of een cabotagevervoer volgens de regels wordt 
uitgevoerd. 
De in artikel 8, lid 3, tweede alinea, genoemde elementen moeten op verzoek en binnen de 
duur van de wegcontrole worden voorgelegd aan of toegezonden aan de bevoegde 
inspectiefunctionaris van de ontvangende lidstaat. Documenten kunnen elektronisch worden 
aangeboden of verzonden, bijvoorbeeld met behulp van een elektronische vrachtbrief (e-
CMR). Tijdens de controle langs de weg mag de chauffeur contact opnemen met het 
hoofdkantoor, de vervoersverantwoordelijke of een andere persoon of entiteit om voor het 
einde van de controle langs de weg het nodige bewijs te leveren. 
 

16. Hoe moet de regel worden begrepen over de periode van vier dagen voorafgaand aan het 
internationale vervoer om duidelijk bewijs te leveren van alle operaties die tijdens die 
periode zijn uitgevoerd? 
Vervoerders moeten duidelijk bewijs overleggen van alle handelingen die zijn uitgevoerd in 
de periode van vier dagen voorafgaand aan het internationale vervoer naar de ontvangende 
lidstaat in het geval dat het voertuig binnen deze periode van vier dagen op het grondgebied 
van die lidstaat is geweest. 
Deze eis is alleen van toepassing wanneer de vervoerder cabotagevervoer verricht in de 
ontvangende lidstaat. De regel is dus alleen van toepassing wanneer het voertuig 
binnenlands goederenvervoer over de weg verricht in de ontvangende lidstaat, en in 
diezelfde lidstaat is geweest binnen een periode van vier dagen voorafgaand aan het 
inkomende internationale vervoer. 
In deze gevallen moeten vervoerders bewijs overleggen dat alle in artikel 8, lid 3, tweede 
alinea, vermelde gegevens omvat. De waarde van het overgelegde bewijs wordt beoordeeld 
door de betrokken nationale autoriteiten. Opgemerkt moet worden dat de registratie van de 
grensoverschrijding door de slimme tachograaf versie 2 kan worden gebruikt om de 
aanwezigheid van de vrachtwagen in een bepaalde lidstaat vast te stellen. 
De vier dagen bedoeld in artikel 8, lid 3, tweede alinea, zijn kalenderdagen. Als het voertuig 
de lidstaat van ontvangst bijvoorbeeld op 6 juni heeft verlaten en nu op 10 juni dezelfde 
lidstaat van ontvangst weer binnenrijdt, komt de vervoerder binnen vier dagen dezelfde 
lidstaat van ontvangst binnen en moet hij het volgende overleggen: bij het uitvoeren van 
cabotagevervoer in de ontvangende lidstaat, duidelijk bewijs van alle verrichtingen die 
tijdens deze periode van vier dagen zijn uitgevoerd. 
 

17. Gelden de cabotageregels voor lichte bedrijfsvoertuigen (LCV)? 
Vanaf 21 mei 2022 gelden cabotageregels voor lichte bedrijfswagens – van 2,5 tot 3,5 ton. 
 

18. Zijn de cabotageregels van toepassing op gecombineerd vervoer? 
Wanneer het noodzakelijk is om misbruik te voorkomen - door het aanbieden van 
onbeperkte en continue begin- of eindtrajecten binnen een lidstaat - van artikel 4 van 
Richtlijn 92/106/EEG van de Raad betreffende gecombineerd vervoer, hebben de lidstaten 
de mogelijkheid, na kennisgeving aan de Commissie, om de cabotageregels toe te passen op 
wegtrajecten van gecombineerd vervoer zoals gedefinieerd in Richtlijn 92/106/EEG, op 
voorwaarde dat deze wegtrajecten geen grens overschrijden. Bij de vaststelling van die 
maatregelen kunnen de lidstaten een langere termijn hanteren dan de in artikel 8, lid 2, van 



Verordening (EG) nr. 1072/2009 bedoelde zeven dagen en een kortere bedenktijd dan de in 
artikel 8 bedoelde vier dagen( 2a) van diezelfde verordening. 
 

19. Is al bekend welke lidstaten van deze bepalingen gebruik gaan maken?  
Dit is geen officieel antwoord van de Europese Commissie, maar TLN en de IRU hebben op 
basis van uitstaande vragen aan zusterorganisaties en ambassades de volgende informatie 
kunnen verzamelen:  
Zweden, Denemarken en Finland passen de cabotageregels vanaf 21 februari toe.  
Nederland volgt waarschijnlijk zomer 2022.  Frankrijk en Duitsland tot nader order niet. 
In België gaan de 3 Gewesten er over en besluitvorming wordt eind 2022 verwacht.  
Ierland, Spanje, Estland, Litouwen passen geen cabotageregels toe.  Van de overige lidstaten 
16 lidstaten ontbreekt verdere informatie.   
 

 

 


