


Inzet materieel en personeel bij gladheidbeheer

Marjolein Maas en Ricky Voorn





Inzet materieel en personeel

bij gladheidbeheer
Gladheidscongres NVRD

14 april 2022



Over evofenedex 

• Inmiddels meer dan 80 jaar actief

• Het kennisknooppunt van handel 

en logistiek

• De vereniging bestaat uit meer dan 

10.000 leden



Thema’s

1. Vervoer

2. Magazijnen

3. Gevaarlijke Stoffen

4. Internationaal Ondernemen

5. Supply Chain Management

Diensten

✓ Ledenservice

✓ Opleidingen

✓ Bedrijfsadvies

✓ Belangenbehartiging

✓ Netwerk

✓ Evenementen

Kerngebieden & diensten



5 thematieken waar wij ons op focussen

• Duurzame transformatie    

• Data en digitalisering

• Dynamische arbeidsmarkt 

• Handel en logistiek

• Sterke duurzame en ondernemende steden



Wie zijn wij

• Ricky Voorn, ledenadviseur Vervoer

• Marjolein Maas, ledenadviseur Vervoer



Vervoer

Ledenservice 

✓ Toepassing wet- en regelgeving

✓ Keuze voor eigen vervoer of uitbesteed vervoer

✓ Voorwaarden en contracten voor vervoer, physical

distribution en expeditie

✓ Aansprakelijkheid ladingschade

✓ Beroepsgoederenvervoer

✓ Kostenontwikkeling wegvervoer

✓ Rijverboden

✓ Modal Shift Service
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Inzet van materieel bij 
gladheidbeheer



Beschikking

• Voor de gladheidbestrijding kon in Nederland gebruik worden gemaakt van een 

beschikking van de minister van Verkeer en Waterstaat uit 1979, gewijzigd in 1986, 

ten behoeve van gladheidsbestrijding, later weer geactualiseerd 

• 1 oktober 2018 en geldt tot en met 1 mei 2023.

• Binnen héél Nederland en voor álle wegen.

• Zand- en zoutstrooiers, sneeuwploegen, sneeuwblazers, sneeuwfrezen, andere 

sneeuwruimers



Materieel - Algemeen

Er zijn vrijstellingen …

• Voor het verbod op gevaarlijk rijgedrag, tenzij het nodig is voor de 

werkzaamheden.

• Voor het zichtbaar en leesbaar hebben van het kenteken.

• Voor het voeren van extra verlichting en retroreflecterende voorzieningen.

• Voor het afdekken van losse lading.



Materieel - Algemeen

Er zijn ook voorwaarden:

• Veiligheid in het verkeer moet zijn gewaarborgd

• Hinder van het overige verkeer tot een minimum beperken

• Geel zwaai-, flits- of knipperlicht

• Veiligheidskleding buiten het voertuig

• DIN platen bij geen gebruik afdekking, buiten het seizoen verwijderen

• Werkzaamheden moeten redelijkerwijs binnen de vrijstellingen uitgevoerd kunnen worden

• Apparatuur moet kunnen worden bediend in de cabine



Materieel - Gewichten

• Voertuigen <3.500kg TOEGESTANE maximum massa : 

10% overschrijding

• Voertuigen 3.500kg-5.500kg TECHNISCH toegestane maximum massa :

tot 5.500kg

• Voertuigen >.5500kg TECHNISCH toegestane maximum massa : 

geen vrijstelling

MITS FABRIEKSGARANTIE

• Toegestane maximum aslast van de vooras : 10%, maar niet meer dan technisch 
toegestane maximum aslast



Materieel - Afmetingen

• Vrijstelling uitstekende lading:
• >1,00 meter achter het voertuig

• >5,00 meter achter het hart van de achterste as van het voertuig

• Stootbalk

• Verwisselbare uitrustingsstukken voor gladheidsbestrijding >4,50 meter voor het hart van de 
voorste as

• Maximale breedte:
• Bedrijfsauto <7500kg TMM en MMBS, met sneeuwploeg: 2,70 meter

• Bedrijfsauto >7500kg TMM en LBT op overige wegen: 3,65 meter

• Bedrijfsauto >7500kg TMM en LBT op MEERSTROOKS WEGEN in ÉÉN RIJRICHTING: 

5,10 meter

• Bedrijfsauto >7500kg TMM met sneeuwploeg op GESCHEIDEN RIJBAAN: 7,00 meter



Materieel - Belasting

Eurovignet (BZM)

• Schriftelijk verzoek tot vrijstelling bij Belastingdienst

Motorrijtuigenbelasting (MRB)

• Wel verplicht

• Ook geen vrijstelling op basis van onderhoud/aanleg wegen.



Materieel - Rijbewijs

• Juiste rijbewijs voor type en belading nog steeds nodig

• Voor voertuigen <3.500kg TOEGESTANE maximum massa die worden 

overbeladen → opleiding specifieke deskundigheid winterdienst



Materieel - Snelheid

• Voetgangersgebieden & trottoirs : stapvoets

• Fietspaden : zeer beperkte snelheid

• Banen voor het openbaar vervoer : alleen in de rijrichting 

• Bij halteplaatsen : 20 km per uur

• Afgekruiste wegvakken : geel zwaai-, flits- of knipperlicht en max. 50 km per 

uur.



T-rijbewijs



Voertuig – T-rijbewijs

• Landbouw- of bosbouwtrekkers (LBT)

• Motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS)

• Mobiele machines (MM)

• Landbouw- of bosbouwaanhangwagens en verwisselbare getrokken 

uitrustingsstukken (LBTA)

• Uitzonderingen:

• LBT en MMBS niet breder dan 1,30 meter (inclusief verwisselbare uitrusting)

• Maaien, vegen, sneeuwruimen, gladheidsbestrijding, onkruid bestrijden, hondenpoep 

verzamelen

• Geen trekinstallatie



Voertuig – T-rijbewijs

• B-rijbewijs vóór 1 juli 2015

• Automatisch bijgeschreven bij eerstvolgende vernieuwing van het B-rijbewijs

• Na deze verlenging, niet meer automatisch, dus T-bevoegdheid halen

• B-rijbewijs ná 1 juli 2015

• T-bevoegdheid apart halen

• C-rijbewijs

• Automatisch T-rijbewijs



Registratieplicht 
(land)bouwvoertuigen



Voertuig - Registratie LBT en MMBS

• Per 1 januari 2022

• Coulance tot 1 juli 2022 (GEEN COULANCE VOOR VERZEKERING)

• Uitzonderingen

• Constructiesnelheid maximaal 6 km per uur

• Voertuigen smaller dan 130 cm:

• Maaien, vegen, sneeuwruimen, gladheidsbestrijding, onkruid bestrijden, hondenpoep 

verzamelen

• Geen trekinstallatie



Voertuig - Kenteken LBT en MMBS

• Per 1 januari 2022

• Coulance tot 1 juli 2022

• >25 km per uur 

• In gebruik na 31 december 2020

• Ontheffingsplicht

• Per 1 januari 2025

• Alle geregistreerde voertuigen



Inzet van personeel bij 
gladheidbeheer



Tachograaf



Personeel - Tachograaf

Tachograafverplichting

De tachograaf is verplicht voor voertuigen of voertuigcombinaties 

vanaf 3.500 kg totaalgewicht.

Van toepassing op:

• Vrachtauto (met aanhangwagen)

• Bestelauto met aanhangwagen

• Trekker/oplegger combinatie



Personeel - Tachograaf

Versies tachograaf:

• Analoog

• Digitaal (vanaf mei 2006)

• Slimme tachograaf versie 1

(vanaf 15 juni 2019)

• Slimme tachograaf versie 2

(vanaf 21 augustus 2023)



Personeel - Tachograaf

Vrijstellingen tachograaf 

EG Verordening 561/2006 en 165/2014

• Europese vrijstellingen (artikel 3) (Algemene uitzonderingen)

• Nationale vrijstellingen (artikel 13) (Speciale uitzonderingen). Per land te 

bepalen. 

Op evofenedex site formulier vrijstelling tachograaf aanvragen.

Bevestiging vrijstelling per brief die als hulpmiddel dient bij controle.



Personeel - Tachograaf

Europese vrijstelling:

• Voertuigen die ingezet worden 

bij noodsituaties 

(gladheidbestrijding).



Personeel - Tachograaf

Bij toepassing van een vrijstelling tachograaf:

• In het menu van de digitale tachograaf de status ‘out of scope’ kiezen.

• De tachograaf wordt uitgeschakeld en vraagt dan niet om invoer van de 

bestuurderskaart.

• Na einde dienst voor gladheidsbestrijding de status ‘out of scope’ uitzetten.



Personeel - Tachograaf

Welke arbeidstijden gelden er voor een chauffeur bij gladheidbestrijding:

• Gladheidbestrijding → Europese vrijstelling → Arbeidstijdenwet

Internationale chauffeur

• Wel vrijgesteld van tachograafgebruik

• Moet zich aan de rij- en rusttijden houden

• Mag zijn rust niet onderbreken

• Consignatieregeling niet mogelijk



Arbeidstijden



Personeel - Arbeidstijden

Consignatiedienst:

De consignatiedienst is een dienst tussen twee normale diensten waarbij de 

werknemer verplicht bereikbaar moet zijn om zijn bedongen arbeid te 

verrichten.

Bij gladheidbestrijding vaak een oproepdienst voor chauffeurs om te strooien.

Uitgangspunten consignatie:

• Arbeid mag dagelijkse / wekelijkse rust onderbreken

• Arbeid begint bij oproep chauffeur



Personeel - Arbeidstijden

Arbeidstijden bij consignatie:

• Maximaal 13 uur arbeid per 24 uur

• Maximaal 60 uur arbeid per week

• Direct voor/na een nachtdienst niet oproepbaar voor:

• 11 uur voor de nachtdienst

• 14 uur na nachtdienst

• Per 28 dagen maximaal 14 dagen oproepbaar

• Per 28 dagen minimaal twee keer 48 uur geen arbeid

• Geen pauze verplichting tijdens consignatie



Personeel - Arbeidstijden

Nachtarbeid

• Binnen 16 weken 16 maal of meer oproepbaar tussen 00.00 en 06.00 uur. 
Gemiddelde arbeid van 40 uur per 16 weken. 

Uitzonderingen op arbeidstijd:

• Gemiddelde van 45 uur (per 16 weken) als chauffeur na elke nachtoproep, 
die tussen 0-6 uur plaatsvindt, minimaal 8 uur aaneengesloten rust 
(slaapregeling).

Speciale regeling voor gladheidbestrijding:

• Gemiddelde van 50 uur (per 16 weken) in de periode 1 november/1 april, 
zonder slaapregeling. Over 52 weken gemiddelde van 40 uur  per week. 
Collectieve afspraak verplicht.



Personeel - Arbeidstijden

Hoe bepaal je hoeveel uur iemand mag werken?

Korte termijn

• Wanneer begint de chauffeur overdag

• Hoeveel uur werkt de chauffeur overdag

• Wanneer begint de strooidienst

Langere termijn

• Hoeveel arbeid over langere periode

• Hoeveel nachtarbeid



Consignatie (voorbeelden)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

A

B

= Pauze A = Tweede berekeningsperiode 24 uur gaat in

= Rust B = Verplicht rust, anders meer dan 13 uur arbeid in periode van 24 uur

= Arbeid

= Normale berekeningsperiode 24 uur

= Consignatie berekeningsperiode 24 uur

Ma ma

Di di



Consignatie (voorbeelden)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

A

B

C

= Pauze A = Tweede berekeningsperiode 24 uur gaat in

= Rust B = Verplicht rust, anders meer dan 13 uur arbeid in periode van 24 uur

= Arbeid C = Arbeidsperiode telt in 3 berekeningen 24 uur mee.

= Normale berekeningsperiode 24 uur

= Consignatie berekeningsperiode 24 uur

Ma ma

Di di

Wo wo



Code 95



Personeel - Code 95

Geldt voor alle houders van C/D rijbewijs die rijbewijs beroepsmatig gebruiken.



Personeel - Code 95

Europese vrijstellingen:

• Voertuigen met een toegelaten maximumsnelheid van ten hoogste 45 km per uur.

• Voertuigen in gebruik bij of onder controle van de strijdkrachten, de burgerbescherming, de 
brandweer en diensten verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde.

• Voertuigen die op de weg worden getest in verband met technische verbeteringen, reparatie 
of onderhoud, en nieuwe of omgebouwde voertuigen die nog niet in het verkeer zijn 
gebracht.

• Voertuigen die worden gebruikt bij noodtoestanden of worden ingezet voor 
reddingsoperaties.

• Voertuigen die worden gebruikt tijdens autorijlessen met het oog op het behalen van een 
rijbewijs of het in de richtlijn vakbekwaamheid bedoelde getuigschrift.

• Voertuigen die worden gebruikt voor niet-commercieel vervoer van personen of goederen 
voor privé-doeleinden.

• Voertuigen die materieel of uitrusting vervoeren die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft, 
mits het rijden met het voertuig niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is. In 
Nederland geldt dat de chauffeur niet meer dan 12 uur rijtijd per week mag hebben.



Vragen?



Contact evofenedex
Mail: ledenservice@evofenedex.nl

Telefoon: 079 346 73 46



Programma

Netwerkborrel
16.00 - 17.00 uur

Beursvloer


