Wanneer mag “out-of-scope” gereden worden en waar is het goed voor?
U mag out-of-scope rijden (rijden zonder bestuurderskaart) wanneer u gebruik maakt van een
vrijstelling als genoemd in Verordening 561/2006 artikel 3 (geldig in de EU), dan wel artikel
13 (nationaal vervoer).
Daarnaast is voor Nederland de Truck-run specifiek door de EC (Europese Commissie)
erkend. In dat geval dient u wel een verklaring van de organisatie van deze Truck-run te
hebben.
Bij verplaatsing enkel en geheel op eigen terrein is de Verordening 561/2006 niet van
toepassing en kunt u out-of-scope rijden.
De wet is van toepassing op wegvervoer, iedere verplaatsing geheel op gedeeltelijk over de voor het
openbaar verkeer openstaande weg.
Dit impliceert dus bij dat een verplaatsing geheel op eigen terrein de wet (Verordening 561/2006)
niet van toepassing is.
Dit is een Europees besluit. Wanneer gebruik wordt gemaakt van out-of-scope is het aan de gebruiker
om aan te tonen of er sprake is van een eventuele vrijstelling. Let op: toetsing kan later plaatsvinden
door de toezichthouder.
Voor de chauffeur die bijvoorbeeld naar het buitenland gaat is het van groot belang dat deze bij
invoer van de bestuurderskaart op correcte manier de manuele invoer doet. Op deze wijze is ieder uur
verantwoord en kan de chauffeur nooit worden aangesproken op de activiteiten van een ander.
De toezichthouder zal in dit geval moeten kunnen aantonen dat er onrechtmatig gebruik is gemaakt
van de functie out-of-scope.
Conclusie:
Er mag zonder bestuurderkaart worden gereden, wanneer de functie out-of-scope wordt gebruikt,
uitsluitend wanneer op eigen terrein wordt gereden. Dit zou bijvoorbeeld voor laad- en
loswerkzaamheden, autowassen of tanken op eigen terrein kunnen zijn.
Dit mag tevens wanneer het transport volledig onder de vrijstelling valt, zoals genoemd in
Verordening 561/2006 artikel 3 (geldig in de EU), dan wel artikel 13 (nationaal vervoer).
Wanneer de voertuigen voor onderhoud worden aangeboden mag er op deze manier ook van de
functie gebruik worden gemaakt. Hierbij is het wel zeer belangrijk dat de bestuurderspas uit de
tachograaf wordt gehaald en er niet meer dan 50 kilometer wordt afgelegd.
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Verordening 561/2006
Artikel 3
Deze verordening is niet van toepassing op
wegvervoer door:
a) voertuigen die gebruikt worden voor geregelde
diensten van personenvervoer over een traject van niet
meer dan 50 km;
b) voertuigen waarvan de toegestane
maximumsnelheid niet meer dan 40 km per uur
bedraagt;
c) voertuigen van, of zonder bestuurder gehuurd door,
de strijdkrachten, civiele bescherming, brandweer en
korpsen voor de handhaving van de openbare orde
voor zover het vervoer plaatsvindt in het kader van de
taak waarmee deze organen zijn belast en onder hun
controle valt;
d) voertuigen, met inbegrip van voertuigen gebruikt
bij niet-commerciële vervoersoperaties met betrekking
tot humanitaire hulp, die gebruikt worden in
noodsituaties of voor reddingsoperaties;
e) speciaal voor medische doeleinden gebruikte
voertuigen;
f) voertuigen die speciaal zijn uitgerust voor reparaties
en wegslepen, binnen een straal van 100 km rond hun
standplaats;
g) voertuigen die op de weg worden beproefd met het
oog op de technische ontwikkeling, reparatie of
onderhoud, en nieuwe of vernieuwde voertuigen die
nog niet in gebruik zijn genomen;
h) voertuigen of een combinatie van voertuigen die
worden gebruikt voor niet-commercieel
goederenvervoer en waarvan de toegestane
maximummassa niet meer dan 7,5 ton bedraagt;
i) commerciële voertuigen die krachtens de wetgeving
van de lidstaat waar ermee wordt gereden een
historisch statuut hebben, en die voor nietcommercieel vervoer van personen of goederen
worden gebruikt.

De Jong Telematica BV • LEIDEN Flevoweg 43 2318 BX Leiden • AMSTERDAM Joop Geesinkweg 129 1114 AB Amsterdam • Postbus 605 2300 AP Leiden
085 485 54 44 • info@dejongtelematica.nl • www.dejongtelematica.nl • IBAN NL66 RABO 0301 0164 45 • BTW.nr: NL854759037B01 • KvK.nr: 62308653
Voor al onze transacties gelden onze bij KvK. te Den Haag gedeponeerde voorwaarden onder nr. 62308653, waarvan op aanvraag een exemplaar wordt verstrekt.

Artikel 13
1. Mits geen afbreuk wordt gedaan aan de
doelstellingen van artikel 1, mag elke lidstaat voor
zijn eigen grondgebied of, met instemming van de
betrokken staat, voor het grondgebied van
een andere lidstaat uitzonderingen toestaan op de
artikelen 5 tot en met 9, en deze uitzonderingen laten
afhangen van bijzondere voorwaarden, voor vervoer
dat wordt verricht met:
a) voertuigen van, of zonder bestuurder gehuurd door,
de overheid voor wegvervoer dat de particuliere
vervoersondernemingen niet beconcurreert;
b) voertuigen voor goederenvervoer van, of zonder
bestuurder gehuurd door landbouw‑, tuinbouw‑,
bosbouw‑, veeteelt of visserijbedrijven die in het
kader van hun eigen bedrijvigheid worden gebruikt
voor ritten binnen een straal van 100 km rond de
vestigingsplaats van het bedrijf;
c) land‑ en bosbouwtrekkers die worden gebruikt
voor land‑ of bosbouwwerkzaamheden, binnen een
straal van 100 km rond de vestigingsplaats van het
bedrijf dat deze voertuigen bezit, huurt of leaset;
d) voertuigen of combinaties van voertuigen met een
toegestane maximummassa van ten hoogste 7,5 ton,
die worden gebruikt: — door leveranciers van de
universele dienst als gedefinieerd in artikel 2, onder
13, van Richtlijn 97/67/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 15 december 1997
betreffende gemeenschappelijke regels voor de
ontwikkeling van de interne markt voor postdiensten
in de Gemeenschap en de verbetering van de kwaliteit
van de dienst (1) voor het bezorgen van goederen in
het kader van de universele dienst; of — voor het
dragen van materiaal, apparatuur of machines die de
bestuurder beroepshalve gebruikt. Deze voertuigen
mogen alleen binnen een straal van 50 km rond de
vestigingsplaats van het bedrijf worden gebruikt en op
voorwaarde dat dit vervoer niet de hoofdactiviteit van
de bestuurder is;
e) voertuigen die uitsluitend rijden op eilanden
waarvan de oppervlakte niet meer dan 2.300 km2
bedraagt en die niet met de rest van het nationale
grondgebied zijn.

verbonden door een brug, een wad of een tunnel,
geschikt voor het verkeer van motorvoertuigen;
f) voor goederenvervoer gebruikte voertuigen, binnen
een straal van 50 km rond de vestigingsplaats van het
bedrijf, die worden aangedreven met aardgas of LPG
of elektriciteit, met een toegestane maximummassa,
met inbegrip van de massa van de aanhangwagens of
opleggers, van niet meer dan 7,5 ton;
g) voertuigen die worden gebruikt voor autorijlessen
en ‑examens met het oog op het verkrijgen van een
rijbewijs of een getuigschrift van vakbekwaamheid,
op voorwaarde dat deze voertuigen niet worden
gebruikt voor het commerciële vervoer van goederen
of personen; h) voertuigen die worden gebruikt in
verband met de rioleringsdienst, diensten ter
bescherming tegen overstromingen, diensten met
betrekking tot de water-, gas of
elektriciteitsvoorziening, onderhoud van en toezicht
op wegen, de ophaaldienst voor huishoudelijk afval en
de verwijdering ervan, diensten van telegrafie en
telefonie, radio- en televisie-uitzendingen, evenals
voor de opsporing van zend- of ontvangstapparatuur
voor radio en televisie;
i) voertuigen met 10 tot 17 zitplaatsen die uitsluitend
worden gebruikt voor niet-commercieel
personenvervoer;
j) speciaal voor het vervoer van circus- of
kermismateriaal uitgeruste voertuigen;
k) speciaal uitgeruste voertuigen voor mobiele
projecten, die in stilstand voornamelijk als educatieve
inrichting bedoeld zijn;
l) voertuigen voor het ophalen van melk op
boerderijen en het terugbrengen van melkbussen of
zuivelproducten voor de veevoeding naar boerderijen;
m) speciaal voor geld- en/of waardetransporten
uitgeruste voertuigen;
n) voertuigen gebruikt voor het vervoer van niet voor
menselijke consumptie bestemde geslachte dieren of
slachtafvallen;
o) voertuigen die uitsluitend gebruikt worden op
wegen binnen hubfaciliteiten, zoals havens,
intermodale overslagcentra en spoorwegterminals;
p) voertuigen die voor het vervoer van levende dieren
van de boerderijen naar de plaatselijke markten en
omgekeerd of van de markten naar de plaatselijke
slachthuizen gebruikt worden binnen een straal van
ten hoogste 50 km.
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2. De lidstaten stellen de Commissie in kennis van de
uitzonderingen die zij uit hoofde van lid 1 hebben
toegestaan en de Commissie brengt deze ter kennis
van de andere lidstaten.

3. Op voorwaarde dat geen afbreuk wordt gedaan aan
de doelstellingen van artikel 1 en de bestuurders
voldoende worden beschermd, kan een lidstaat na
goedkeuring door de Commissie voor voertuigen die
worden gebruikt in van tevoren afgebakende gebieden
met een bevolkingsdichtheid van minder dan vijf
inwoners per vierkante kilometer op zijn grondgebied
in de volgende gevallen beperkte uitzonderingen
op deze verordening toestaan: — voor nationale
geregelde diensten van personenvervoer waarvan de
dienstregelingen door de autoriteiten zijn bevestigd,
uitzonderingen wat betreft de onderbrekingen, en
— voor binnenlandse goederenvervoersactiviteiten
over de weg voor eigen rekening of voor rekening van
derden die geen gevolgen hebben voor de interne
markt en die nodig zijn om bepaalde sectoren van de
industrie op het grondgebied in stand te houden en
waarvoor de uitzonderingsbepalingen van deze
verordening een straal van maximaal 100 km
voorschrijven. Het wegvervoer waarop deze
uitzonderingen van toepassing zijn, kan, uitsluitend
om de rit te beginnen of te beëindigen, een rit
omvatten naar een gebied met een
bevolkingsdichtheid van vijf of meer inwoners per
vierkante kilometer. De aard en omvang van
dergelijke maatregelen dienen proportioneel te zijn.

Verordening 1266/2009
„Voorschrift 50b
De bestuurder kan de twee onderstaande specifieke omstandigheden in real-time in het controleapparaat
invoeren:


„NIET VERPLICHT” (begin, einde);



„VERVOER PER VEERBOOT/TREIN”

Een „VERVOER PER VEERBOOT/TREIN” mag niet voorkomen wanneer een „NIET VERPLICHT” omstandigheid
geopend is. Een geopende „NIET VERPLICHT”-omstandigheid moet door het controleapparaat automatisch
worden gesloten, wanneer een bestuurderskaart wordt ingebracht of uitgenomen. Een geopende „NIET
VERPLICHT”-omstandigheid onderdrukt de volgende voorvallen en waarschuwingssignalen: — rijden zonder
een geschikte kaart; — waarschuwingssignalen in verband met rijtijdperiode. ”
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