(Recto)
WEGVERVOER
City Atrium 56 – 1210 Brussel

DEELNAMEFORMULIER TRUCKRUN
Overeenkomstig het besluit van de Commissie van 22 juni 2011 waarbij België wordt gemachtigd een uitzondering toe te staan
op de toepassing van artikel 8 van verordening (EG) nr. 561/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot harmonisatie van
bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer

De organisator:
•
•

naam: VZW Magneet Doornzele
adres: Hageland 28, 9940 Evergem

verklaart dat de volgende bestuurder:
•
•
•

naam en voornaam:
geboorteplaats en -datum:
nummer bestuurderskaart:

heeft deelgenomen aan de volgende truckrun:
•
•
•

plaats: Evergem - Doornzele
uur van aanvang: 11u00
uur van einde: 18u00

•
•
•

datum: 03/09/2022
aantal afgelegde kilometers:
kentekenplaat voertuig:

Deze bestuurder heeft voor de deelname aan de truckrun tussen (tijdstip):
uur
en:
uur een afstand van maximaal:
kilometer gereden. Dit is de
afstand die de bestuurder met het voertuig heeft afgelegd vanaf de standplaats tot de
truckrun, de truckrun zelf en de terugrit van de truckrun naar de standplaats.
Dit document geldt als verklaring van deelname aan een truckrun.

Evergem – Doornzele 03/09/2021

(Handtekening organisator)

Indien u twijfels heeft over de authenticiteit van dit document, kunt u contact opnemen met
FOD Mobiliteit en Vervoer - tel. 02/277.36.87 of 02/277.36.91 (8u30 - 17u00).

(Verso)

Besluit van de Europese Commissie van 22 juni 2012:
(1)

In overeenstemming met artikel 14, lid 1 van verordening (EG) nr. 561/2006 wordt België
gemachtigd een uitzondering toe te staan op de toepassing van artikel 8, lid 6 van die verordening
voor bestuurders die maximaal 1 keer per jaar en op vrijwillige basis deelnemen aan een
truckrun en als gevolg daarvan een kortere wekelijkse rusttijd nemen".

(2)

België wordt gemachtigd de in lid 1 beschreven bestuurders als volgt vrijstelling te verlenen van
de bepalingen van artikel 8, lid 6 van verordening (EG) nr. 561/2006:
“Schorsing van de eis om de verkorting van de wekelijkse rusttijd te compenseren door
een equivalente periode van rust die voor het einde van de derde week na de betrokken
week en bloc moet worden genomen”.
➔ De verkorte wekelijkse rusttijd van ten minste 24 uur is dus voldoende en de verkorting dient
niet te worden gecompenseerd.

Geldigheid:
(1)

Tijdens de truckrun plaatst de bestuurder de tachograaf op "OUT" (Out of Scope) alsook voor
de rit naar de truckrun en de rit terug naar de standplaats;

(2)

Na de truckrun vult de organisator het deelnameformulier in en handtekent dit. Er worden 3
formulieren opgesteld: 1 exemplaar voor de bestuurder van de truckrun, 1 exemplaar voor de
werkgever en 1 exemplaar voor de collega-chauffeur die het voertuig dat werd ingezet bij de
truckrun desgevallend bestuurt na de datum waarop de truckrun heeft plaatsgevonden;

(3)

Bij thuiskomst vult de bestuurder de totale duur en het totale aantal km in;

(4)

De bestuurder neemt het formulier mee in het voertuig samen met een afschrift van het
besluit van de Commissie.

