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1. Managementinformatie 
 

De Inspectie Leefomgeving en Transport (de inspectie) heeft in 2015 medewerking 

verleend aan het landelijke onderzoek naar de omvang van cabotage. Dat 

onderzoek is uitgevoerd door Panteia in opdracht van het ministerie van 

Infrastructuur en Milieu1. Uit dit onderzoek bleek dat cabotage 0,79% betreft van 

het aantal beladen ritten in het binnenlands vervoer in Nederland. Vanuit de sector 

waren signalen ontvangen dat er op specifieke plekken op het onderliggende 

wegennet (illegale) cabotage zou plaatsvinden. De ILT heeft naar aanleiding van 

deze signalen in het kader van de risicogerichte aanpak objectinspecties uitgevoerd 

en administratiecontroles gehouden waarbij specifiek is gekeken naar de omvang 

van cabotage in de havengebieden Rotterdam, Amsterdam en luchthaven Schiphol. 

Om te benadrukken dat het hier een inspectieactie in specifieke gebieden betreft, 

wordt de term ‘lokale cabotage’ gebruikt.  

 

 

 

In totaliteit zijn 361 beladen buitenlandse (zijnde trekkende voertuigen voorzien van  

kentekens die niet afkomstig zijn uit de Benelux landen) vrachtwagens 

gecontroleerd. Acht betrokken opdrachtgevers van lokale cabotagetransporten zijn 

door de inspectie bezocht om de  inzichtelijk te krijgen in hoeverre opdrachtgevers 

bij hun opdrachtverlening rekening houden met de cabotageregels. Bij de 

betreffende opdrachtgevers zijn administratiecontroles uitgevoerd.  

 

Bij 273 objectinspecties is er sprake van internationaal goederenvervoer. Bij 88 

objectinspecties is er sprake is van cabotage. Bij dertien is er sprake van lokale 

cabotage. De lokale cabotage is waargenomen in het Rotterdamse havengebied. In 

Schiphol is er geen lokale cabotage vastgesteld. Bij vijf inspecties is er illegale lokale 

cabotage vastgesteld.  

  

Van de dertien situaties waarin geconstateerd is dat er sprake was van lokale 

cabotage ging het in vijf gevallen om voertuigen uit Polen en in vier gevallen om 

                                                
1 Cabotage eindrapport, Panteia. Onderzoek in opdracht van ministerie van Infrastructuur en 

Milieu, 16 december 2015. 

Cabotage goederenvervoer: 
Binnenlands vervoer van goederen over de weg door een niet in Nederland 
gevestigde vervoerder. 
 
Lokale cabotage: 
Cabotage binnen het Rotterdamse havengebied of het Amsterdamse havengebied of 

luchthavengebied Schiphol. 

 
Legale cabotage 

- Maximaal 3 cabotageritten binnen 7 dagen, bij beladen binnenkomst NL; 
- Maximaal 1 cabotagerit binnen 3 dagen, bij onbeladen binnenkomst NL; 
- Volledige ritadministratie. 

 

Illegale cabotage: 
- Meer dan 3 cabotageritten binnen 7 dagen, bij beladen binnenkomst NL; 
- Meer dan 1 cabotagerit binnen 3 dagen, bij onbeladen binnenkomst NL; 
- Onvolledige ritadministratie. 

 
Lokale illegale cabotage:  

Alle illegale cabotage binnen de havengebieden Rotterdam, Amsterdam en Schiphol. 
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voertuigen uit Roemenië en in 4 gevallen betroffen het andere nationaliteiten. In de 

meeste gevallen betrof het een trekker met oplegger.  

In geval van illegale cabotage heeft de inspectie proces-verbaal opgemaakt tegen 

de vervoerder en het transport laten beëindigen. 

 

Verladers en expediteurs treden op als opdrachtgevers van (cabotage)transporten. 

De bezochte bedrijven hebben beperkte kennis van de cabotageregels die de 

vervoerder in acht moet nemen. Eén opdrachtgever van de acht heeft maatregelen 

genomen om naleving van de cabotageregels door de vervoerder te ondersteunen. 

De bezochte opdrachtgevers hebben aangegeven bereid te zijn de naleving van de 

cabotageregels te stimuleren en hiervoor treffende beheersmaatregelen te nemen. 

Het bezoek van de ILT aan deze bedrijven heeft op dit besluit een positieve invloed 

gehad. 
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2. Aanleiding inzet op (lokale-) cabotage 

2.1 Inleiding 

 

In 2015 heeft de inspectie een bijdrage geleverd aan het landelijke cabotage-
onderzoek, dat is uitgevoerd door het onderzoeksbureau Panteia in opdracht van het 
ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M). Dit onderzoek is in het voorjaar 2016 
aan de Tweede Kamer aangeboden. Uit het onderzoek van Panteia is o.a. gebleken 

dat cabotage 0,79% betreft van het aantal beladen ritten in het binnenlands vervoer 
in Nederland. Vanuit de sector zijn signalen ontvangen dat er op specifieke plekken 

op het onderliggende wegennet (illegale) cabotage zou plaatsvinden. Deze signalen 
waren aanleiding voor de ILT hier in het kader van de risicogerichte aanpak nader 
onderzoek naar te doen. De inspectie heeft in dit kader in 2016 inspectiecapaciteit 
ingezet op lokale cabotage in de havengebieden van Rotterdam en Amsterdam en 
luchthaven Schiphol. 

2.2 Cabotage 

2.2.1 Betekenis cabotage 

Cabotagevervoer is binnenlands vervoer van goederen voor derden, door een 

vervoerder die niet in dat land is gevestigd. De laadplaats en de losplaats liggen 

binnen hetzelfde land. Cabotagevervoer mag worden uitgevoerd door vervoerders 

uit de EU lidstaten die in het bezit zijn van een vervoervergunning of vervoerders 

van buiten de EU waarmee Nederland afspraken heeft gemaakt (bijvoorbeeld 

Noorwegen). Vervoerders uit België, Nederland en Luxemburg mogen onbeperkt 

cabotagevervoer verrichten op elkaars grondgebied. 

2.2.2 Betekenis lokale cabotage 

In dit rapport wordt gesproken over lokale cabotage als cabotage uitsluitend heeft 

plaatsgevonden binnen de havengebieden Rotterdam of Amsterdam of bij Schiphol. 

Cabotagevervoer tussen de genoemde gebieden is wel cabotage maar geen lokale 

cabotage. In de bijlage A is een overzicht gegeven van de gecontroleerde gebieden. 

2.2.3 De regels voor cabotagevervoer 

Een buitenlandse vervoerder mag in Nederland2 beperkt caboteren. De regels die 

hiervoor gelden zijn opgenomen in de Verordening (EG) nr. 1072/2009 van het 

Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009. In artikel 8 van deze 

Verordening staan de voorwaarden opgesomd waaronder het is toegestaan om 

cabotagevervoer te verrichten. De regels zijn als volgt: 

1. Zodra de in het kader van het inkomende internationale vervoer vervoerde 

goederen zijn geleverd, wordt de vervoerder toestemming verleend om, 

aansluitend op internationaal vervoer vanuit een andere lidstaat of vanuit 

een derde lidstaat naar de lidstaat van ontvangst, met hetzelfde voertuig, of 

in het geval van samenstel van voertuigen, het trekkende voertuig van 

datzelfde voertuig, tot drie cabotageritten uit te voeren. De laatste lossing in 

het kader van een cabotagerit, alvorens de lidstaat van ontvangst te 

verlaten, vindt plaats binnen zeven dagen na de laatste lossing die in het 

kader van het inkomende internationale vervoer in de lidstaat van ontvangst 

heeft plaatsgevonden. 

2. Binnen de hiervoor omschreven termijn mogen de vervoerders een aantal of 

alle van de onder 1. bedoelde cabotageritten in iedere lidstaat uitvoeren, op 

                                                
2 Er gelden geen beperkingen voor cabotage binnen België, Nederland en Luxemburg voor de 

vervoerders uit deze drie landen. 
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voorwaarde dat zij worden beperkt tot één cabotagerit per lidstaat binnen 

drie dagen na binnenkomst zonder lading op het grondgebied van die 

lidstaat. 

In de bijlage B is de tekst ter verduidelijking weergegeven in twee afbeeldingen. 

 

Vervoerder: 
In de Wet wegvervoer goederen is bepaald dat ‘het een in een andere lidstaat 
gevestigde vervoerder’ verboden is om in Nederland cabotagevervoer te verrichten 
in strijd met het bepaalde in de marktverordening voor het wegvervoer3. Ook in de 
marktverordening wordt ten aanzien van cabotagevervoer gesproken over ‘de 

vervoerder’. 
Met de vervoerder wordt in het geval van cabotage diegene bedoeld voor wiens 

rekening en risico het beroepsvervoer wordt verricht. 

Regels van het cabotagevervoer richten zich op de vervoerder. Deze is 

verantwoordelijk voor de planning en dient bij de uitvoering ervoor te zorgen dat de 

regels worden nageleefd. Geregeld werken vervoerders voor of samen met 

opdrachtgevers, zoals verladers en expediteurs.  

2.3 Doel  

2.3.1 Doel 

 

Zoveel als mogelijk vaststellen van de omvang van lokale (legale en illegale) 

cabotage in de havengebieden Rotterdam en Amsterdam en het gebied rond 

luchthaven Schiphol.  

 

2.4 Werkwijze 

2.4.1 Aanpak  

 

Er is gestart met het uitvoeren van objectinspecties. Dat zijn wegcontroles waarbij 

vrachtchauffeurs en hun vrachtwagens worden gecontroleerd op de naleving van de 

vervoerswetgeving. Tijdens de inspecties is informatie verzameld over de 

organisatie van het cabotagevervoer. De objectinspecties zijn gehouden op 

verschillende locaties, dagen en tijden binnen de eerder genoemde gebieden ook in 

de nachtelijke uren.  

Van alle opdrachtgevers van cabotagetransporten zijn er bij acht 

administratiecontroles uitgevoerd. Bij deze acht was er sprake lokale cabotage. 

Daarbij zijn gesprekken aangegaan met de opdrachtgevers en zijn er steekproeven 

uitgevoerd in de bedrijfsadministraties.  

  

  

                                                
3 Artikel 2.2 Regeling wegvervoer goederen: Als marktverordening voor het wegvervoer wordt 

aangewezen verordening (EG) nr. 1072/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 
21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt 
voor internationaal goederenvervoer over de weg (PbEU L 300). 
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3 Objectinspecties 

3.1 Uitleg objectinspecties 

Objectinspecties zijn wegcontroles waarbij vrachtwagens aselect uit het verkeer zijn 

gehaald. Voordat werd overgegaan tot een objectinspectie, is er vastgesteld of er op 

het moment van controle met de vrachtwagen goederen werden vervoerd4. Als dit 

het geval was, dan werd er ook gekeken of het vervoer voor derden betrof. Vervoer 

van eigen goederen wordt niet aangemerkt als cabotagevervoer. Als aan deze 

voorwaarden was voldaan, dan werd er een controle uitgevoerd.  

 

Indien bij een objectinspectie cabotagevervoer werd vastgesteld, dan zijn ook de 

gegevens van de opdrachtgever van dat transport vastgelegd. Bij acht 
opdrachtgevers heeft de inspectie een administratiecontrole ingesteld.  

3.1.1 Dagen en tijdstippen van de objectinspecties 

 

De objectinspecties zijn uitgevoerd in de periode van 9 januari 2016 tot en met 4 

juli 2016. Deze inspecties hebben plaatsgevonden op alle dagen en tijdstippen van 

de week met uitzondering van zaterdag 16:00 uur tot en met zondag 08:00 uur. 

Bij een tussentijdse analyse van de inspectieresultaten bleek het aanbod van 

buitenlandse voertuigen in het Amsterdamse havengebied beperkt. Het aanbod van 

buitenlandse voertuigen rond de luchthaven Schiphol betrof veelal dezelfde 

vervoerders en dezelfde soorten goederen. Om die reden is besloten het resterende 

deel van de inspectiecapaciteit te verplaatsen naar het Rotterdamse havengebied. 

3.1.2 Overtredingen van de cabotageregels 

 

Geconstateerde overtredingen van de cabotageregels tijdens de objectinspecties 

betroffen: 

 de EU-vervoerder (niet-Benelux) die na beladen binnenkomst in Nederland 

en totale lossing van de goederen, meer dan drie cabotageritten binnen 

zeven dagen heeft uitgevoerd. 

 de EU-vervoerder (niet-Benelux) die na onbeladen binnenkomst in 

Nederland meer dan één cabotagerit binnen drie dagen heeft uitgevoerd; 

 de bestuurder van de vrachtauto die geen duidelijke bewijzen kan 

overleggen; 

 de bestuurder die een eerste cabotagerit uitvoert na lossing van een 

internationale rit, terwijl de termijn van zevendagen is overschreden. 

Er zijn meer variaties denkbaar, maar deze hebben zich tijdens de objectinspecties 

niet aangediend. Er zijn geen cabotagetransporten aangetroffen door vervoerders 

van buiten de EU. 

 

Bij een objectinspectie is eerst gekeken naar de actuele situatie. Op dat moment 

wordt vastgesteld of er al dan niet sprake is van cabotage. Overtredingen van de 

cabotageregels kunnen pas dan worden vastgesteld na het instellen van een 

historisch onderzoek. Bij het historisch onderzoek wordt ter plaatse gekeken naar de 

het verloop van de voorafgaande ritten. Er wordt dan teruggegaan naar het moment 

van de lossing van de goederen van de laatst uitgevoerde internationale rit en alle 

daarop volgende binnenlandse ritten. De bestuurder van een vrachtauto is verplicht 

deze relevante documentatie te overleggen.    

                                                
4 Een lege zeecontainer of trailer kan ook als lading worden aangemerkt. Dit is het geval indien 

het enige doel is om de lege trailer of de lege zeecontainer te verplaatsen zonder dat er een 

directe relatie is met het vervoeren van goederen. 
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Als er in strijd is gehandeld met de cabotagevoorschriften, dan wordt er door de 

inspecteur een proces-verbaal opgemaakt en volgt er een maatregel. De maatregel 

houdt in dat het transport met het trekkende voertuig ter plaatse wordt beëindigd. 

Er mag in die samenstelling geen verder binnenlandsvervoer meer plaatsvinden. 

Wel mag er dan worden geladen voor een internationale rit.  

3.1.3 Onvolledige administratie  

 

Bij het (inter-)nationaal wegvervoer van goederen voor derden is het wettelijk 

bepaald dat de afzender vrachtbrieven opmaakt. Deze documenten dienen als 

bewijsmiddel bij een controle door de inspectie op de cabotageregels.  

 

Bij de objectinspecties bleek dat bij verschillende inspecties de vrachtbrieven: 

- niet door de afzender waren opgemaakt; 

Dit kwam veel voor bij inkomende transporten vanaf zeeterminals. De 

afzender zit in het buitenland en de rederijen geven geen vrachtbrieven uit. 

In deze situaties worden de vrachtbrieven door de chauffeurs zelf gemaakt. 

- onvolledig zijn ingevuld; 

Dit komt in het algemeen veel voor bij multimodale transporten. De 

afzender stelt een vrachtbrief op, maar de chauffeur verzuimt het 

weggedeelte in Nederland te noteren. Hierdoor lijkt het dat de chauffeur een 

internationale rit uitvoert, terwijl hij in werkelijkheid een binnenlandse rit 

verricht. ILT treed in deze situaties op door een proces verbaal op te leggen 

aan de vervoerder. 

- door de afzender in de afgesloten laadruimte zijn gestopt; 

Doordat de laadruimte van de vrachtwagen is afgesloten en verzegeld, is 

het voor de chauffeur niet mogelijk om over de vrachtbrieven te beschikken 

en de noodzakelijke gegevens aan te brengen. 

 

Uitgangspunt bij inspecties is het tonen van de originele CMR vrachtbrieven. 

Tijdens de inspecties hebben de chauffeurs in vrachtdocumenten van de actuele 

ritten kunnen overleggen. Dit geldt niet voor de documentatie van de direct daaraan 

voorafgaande ritten (historische ritten). De wet schrijft niet voor dat de historische 

administratie op eerste vordering van de inspecteur dient te worden overlegd. De 

documentatie moet binnen redelijke termijn kunnen worden getoond. In een enkel 

geval zijn vrachtbrieven van historische ritten door werknemers van kantoor op de 

controlelocatie bezorgd. Bij onvolledig ingevulde of ontbrekende documenten zijn de 

chauffeurs gevraagd een toelichting te geven. Indien met zekerheid is vastgesteld 

dat er CMR vrachtbrieven ontbreken, zijn er processen-verbaal opgemaakt en is het 

vervoer beëindigd.  

Voor de zogenaamde historische ritten is het bij lokale cabotage, gezien de korte 

afstanden en rijtijden niet altijd direct met zekerheid aan te tonen dat er sprake is 

van illegale cabotage. Bij sterke vermoedens van illegale cabotage kan de ILT nader 

onderzoek doen om duidelijkheid te krijgen. Gezien het zeer beperkt aantal gevallen 

(3 situaties) en het relatief grote beslag dat een nader onderzoek zou leggen op de 

inspectiecapaciteit is er in het kader van deze inspectie actie voor gekozen in deze 

gevallen geen nadere inspectie uit te voeren.  

3.2 Resultaten objectinspecties 

 

Er zijn 361 objectinspecties uitgevoerd. In totaliteit zijn er meer voertuigen 

gecontroleerd. Voertuigen die geen lading vervoeren mogen na een kort oponthoud 

en inspectie van de laadruimte verder rijden. Van deze inspecties zijn geen 

controlegegevens vastgelegd. 
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  Haven 

AMSTERDAM 
Luchthaven 
SCHIPHOL 

Haven ROTTERDAM TOTAAL 

Totaal Maasvlakte Oostelijk 
Havengebied 

Totaal aantal inspecties 48 47 266 149 117 361 

Aantal inspecties met 
LANDELIJKE cabotage 

5 5 65 32 33 75 

‐ legaal 1 5 54 28 26 60 

‐ illegaal 4 0 11 4 7 15 

Aantal inspecties met LOKALE 
cabotage 

2 0 11 5 6 13 

‐ legaal 2 0 6 2 4 8 

‐ illegaal 0 0 5 3 2 5 

Totaal cabotage 7 5 76 37 39 88 

‐ legaal 3 5 60 30 30 68 

‐ illegaal 4 0 16 7 9 20 

Tabel 1, Overzicht objectinspecties. 
 

 

Bij dertien van 361 gecontroleerde beladen voertuigen is lokaal cabotagevervoer 

vastgesteld. In Rotterdam elf, in Amsterdam twee en in Schiphol is geen lokale 

cabotage vastgesteld.  

De meeste cabotagetransporten zijn waargenomen in de omgeving van de 

multimodale terminals of hebben een relatie met multimodaal transport.  

3.2.1 Lokale illegale cabotage 

 

Bij vijf van de objectinspecties is er sprake van lokale illegale cabotage. In twee 

gevallen is het aantal van drie ritten overschreden in zeven dagen of de termijn van 

zeven dagen is overschreden. Eenmaal zijn er meer ritten uitgevoerd dan de 

toegestane ene rit in drie dagen. Tweemaal is de chauffeur van de vrachtwagen niet 

in staat geweest om voldoende bewijsmiddelen te overleggen. In het geval geen 

bewijsmiddelen zijn getoond, betreft het situaties waarbij vrachtbrieven door de 

chauffeurs naar de onderneming in het land van vestiging zijn gestuurd. De 

vrachtbrieven zijn volgens de vervoerders nodig om de facturatie op te maken voor 

hun opdrachtgevers.  

 

Bij het aantreffen van illegale cabotage heeft de inspectie handhavend opgetreden 

door proces-verbaal op te maken en het transport te beëindigen. Er mag in die 

samenstelling geen verder binnenlandsvervoer meer plaatsvinden. 

3.2.2 Nationaliteiten van de vervoerders 

 

Bij de inspecties bleek dat de grootste groepen buitenlandse vervoerders afkomstig 

waren uit Polen (96) en Roemenië (91). Op enige afstand werden zij gevolgd door 

vervoerders uit Duitsland (44) en Bulgarije (43). Andere nationaliteiten zijn veel 

minder waargenomen. In tabel twee wordt een overzicht gegeven van alle 

nationaliteiten. 
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Tabel 2, Nationaliteit vervoerders. 

 

Tijdens het onderzoek bleek tevens dat de meerderheid van gecontroleerde 

Bulgaarse (81%), Roemeense (80%) en Poolse (64%) trekkende voertuigen, 

Benelux gekentekend materieel trekt.  

Hiermee wordt bijvoorbeeld bedoeld: een Poolse trekker met een Nederlandse 

oplegger of een Bulgaarse trekker met een Belgische oplegger. 
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3.2.3 Nationaliteit caboterende vervoerders  

 

Er is nagegaan welke nationaliteiten de vervoerders van het caboterende vervoer 

bezitten. Daaruit bleek dat het meest wordt gecaboteerd door Roemeense (25) en 

Poolse (21) vervoerders. De transporten bleken nauwe relaties te hebben met 

opdrachtgever en/of vervoerders die zijn gevestigd in Nederland en België. 

 

 

 

Tabel 3, Nationaliteit caboterende vervoerders. 

 

3.2.4 Soorten voertuigenconfiguratie 

 

De voertuigen die zijn geïnspecteerd zijn voornamelijk trekkers met opleggers. Deze 

voertuigconfiguratie is geschikt voor het meeste voorkomende vervoer. Het gaat 

vooral over twee-assige trekkers met drie-assige opleggers.  

 

 

Rotterdam Amsterdam Schiphol 

Trekker met oplegger 265 40 45 

Vrachtwagen 1 8 2 
Tabel 4, Soorten voertuigconfiguraties. 
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3.2.5 Inrichting van de voertuigen 

 

 
Diagram 1, Inrichting voertuigen. 

 
 
Van alle gecontroleerde inrichtingen(opbouw van een voertuig) komen de 

inrichtingen zeecontainer en huif het vaakst voor. Bij deze inrichtingen gaat het om 
respectievelijk 37% en 43% van het totaal aantal gecontroleerde voertuigen. Van 
alle gecontroleerde zeecontainer- transporten is 34% een cabotage rit. Voor de 
huiftransporten is dat 25%. Van de overige inrichtingen is het aantal te klein om 
een aandeel cabotage te bepalen. 

In het Amsterdamse havengebied zijn relatief veel autotransporteurs geïnspecteerd 

en in Schiphol veel stukgoed en geconditioneerd vervoer. 

3.2.6 Gebieden objectinspecties 

 

In deze paragraaf wordt informatie gegeven over de gebieden waarin de 

objectinspecties zijn uitgevoerd. Het zijn de waarnemingen van de inspecteurs. 

Kaarten van de gebieden zijn te vinden in de bijlage A.  

 

Rotterdam 

De inspectie heeft het gebied voor de objectinspecties in het havengebied 

Rotterdam opgedeeld in twee delen. Het hele onderzochte gebied strekt zich uit 

vanaf Charlois tot en met de Maasvlakte 2. Een knip is gelegd tussen de 

Botlektunnel en de Thomassentunnel.  

 

Maasvlakte/Europoort 

In dit gebied bevinden zich de grote terminals: zeecontainers, vloeistoffen en 

losgestorte goederen. Het wegvervoer bestaat voor het overgrote deel uit 

zeecontainervervoer en ferrytransporten. De Maasvlakte kent een beperkt 
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toelatingsbeleid voor vrachtwagens. De Maasvlakte is voor dieselvrachtauto’s 

zwaarder dan 3,5 ton alleen nog toegankelijk wanneer deze een Euro VI motor 

hebben of wanneer deze niet ouder zijn dan zeven jaar. In deze regio’s rijden 

voornamelijk Nederlands gekentekende voertuigen.  

De terminals hebben aansluitingen op water, spoor en openbare weg. De terminals 

zijn onderling met elkaar verbonden via spoor en wegen die zijn niet opengesteld 

voor het andere verkeer.  

Er bleek redelijk wat wegvervoer op werkdagen tussen 05.00-20.00 uur, met pieken 

tussen 06.00 en 09.00 en 16.00 en 19.00 uur. Op de zaterdagmorgen na zijn er op 

weekenddagen weinig wegtransporten waarneembaar.  

 

Rotterdam Oostelijk havengebied 

Dit gebied is in omvang kleiner dan de Maasvlakte/Europoort. Er is een grotere 

variatie aan bedrijven van terminals tot op- en overslagbedrijven. In dit gebied zijn 

meer buitenlands gekentekende voertuigen waargenomen. Cabotagevervoer van en 

naar de op- en overslagbedrijven is nauwelijks waargenomen, dit in tegenstelling tot 

de terminals van RST en RSC. Het aanbod van voertuigen kende op de werkdagen, 

net als bij de terminals op de Maasvlakte/Europoort, een piek in de ochtend en een 

piek in de middag. De drukte spitste zich vooral toe op de Reeweg tussen de 

Waalhavenweg en de Vondelingenweg. Tussen 23.00 en 05.00 uur zijn er weinig 

wegvervoeractiviteiten waargenomen.  

 

Amsterdam 

Het aanbod van het wegvervoer in het Amsterdamse havengebied is beduidend 

lager dan in het Rotterdamse havengebied. Amsterdam heeft een paar 

containerterminals. Vervoer van die containers wordt voornamelijk uitgevoerd door 

Nederlands gekentekende voertuigen. Op werkdagen tussen 18.00-06.00 zijn weinig 

activiteiten van wegtransporten waargenomen. Tijdens een objectinspectie in het 

weekeinde zijn sporadisch buitenlands gekentekende voertuigen waargenomen.  

 

Schiphol 

Bij objectinspecties in dit gebied zijn voornamelijk stukgoedvervoer en 

geconditioneerd vervoer waargenomen. Zoals valt te verwachten zijn dat in de 

meeste gevallen luchtvracht of spoedzendingen. Er is een groot aanbod van 

buitenlands gekentekende voertuigen. Piektijden bleken in de late avond of 

nachtelijke uren te liggen. Ritten betroffen vaak transporten tussen luchthavens in 

Nederland en het buitenland. Er zijn drie gebieden (Schiphol Zuid, Schiphol Zuid-

oost en Schiphol Rijk) van waar vrachtwagens aankomen en vertrekken. 
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4 Administratiecontroles opdrachtgevers 

4.1 Administratiecontroles 

 

De inspectie heeft tijdens de objectinspecties cabotagevervoer de gegevens van de 

opdrachtgevers van het vervoer vastgelegd. De inspectie wilde inzicht krijgen in 

hoeverre de regels rond cabotage bij opdrachtgevers bekend zijn. Er zijn acht 

bedrijven bezocht die opdracht hadden verleend voor lokale cabotage. De bezoeken 

bij de bedrijven zijn begonnen door eerst een gesprek met de opdrachtgevers te 

voeren waarbij het volgende is nagegaan: 

1. de bekendheid van de cabotageregels bij de opdrachtgevers; 

2. de vraag in hoeverre opdrachtgevers bij hun opdrachtverlening rekening 

houden met deze regels; 

3. welke afspraken er met de vervoerders zijn gemaakt om de cabotageregels 

na te leven; 

4. inzicht of de opdrachtgever maatregelen heeft genomen om naleving van de  

regels te stimuleren; 

5. omvang van het (lokale-) cabotagevervoer dat door de opdrachtgever wordt 

georganiseerd. 

 

Vervolgens zijn er enkele steekproeven uitgevoerd in de planning en 

bedrijfsadministratie.   

4.1.1 Bekendheid opdrachtgevers van de cabotageregels 

 

De omvang van de bezochte bedrijven varieert van een organisatie die vijftig 

zeecontainers in de week laat vervoeren tot een organisatie die 1100 trekkende 

eenheden aanstuurt. Alle bedrijven kennen het begrip cabotage. Zij weten allemaal 

dat er regels zijn voor het cabotagevervoer. Drie bedrijven hebben in eerste 

instantie aangegeven dat cabotageregels voor hen niet relevant zijn, omdat zij 

uitsluitend internationaal vervoer verrichten. Zij gaan er dan vanuit dat het altijd is 

toegestaan om maximaal drie beladen binnenlandse ritten binnen zeven dagen uit te 

voeren. De andere uitgangspunten zijn daarbij niet bekend, zoals: 

 dat bij cabotage de verrichtingen van het trekkende voertuig bepalend zijn, 

maximaal één beladen binnenlandse rit na onbeladen binnenkomst; of 

 dat bij samengestelde lading (één rit met meerdere laadadressen en 

meerdere CMR’s) elke CMR als één rit wordt geteld; of 

 dat het bij een samengestelde rit niet is toegestaan om in Nederland lading 

bij te laden, indien er nog lading van de internationale rit in de vrachtwagen 

aanwezig is. 

Enkele bedrijven zijn eerst na de aankondiging van de administratiecontrole door de 

inspectie zich gaan verdiepen in de cabotageregels. 

 

Bij een steekproef in de bedrijfsadministraties van de opdrachtgevers heeft de 

inspectie gecontroleerd of er al dan niet aan de cabotageregels is voldaan door de 
uiteindelijke vervoerder. Opdrachtgevers stellen namelijk ‘lijsten’ samen van de 
verrichte vervoersopdrachten, inclusief de afgelegde routes, voor de 
transportenbedrijven. Op deze lijsten staan alle uitgevoerde ritten vermeld met de 

daarbij behorende vergoedingen. De vervoerders controleren vervolgens de 
rittenlijsten met de daaraan gekoppelde bedragen en factureren die vervolgens weer 
bij de opdrachtgevers. 

 

De opdrachtgevers in het huif/ferry en zeecontainervervoer hebben schriftelijke 

afspraken gemaakt met de vervoerders. De afspraken variëren van 
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intentieverklaringen tot vervoerscontracten. Bij een intentieverklaring wordt een 

transport aan een vervoerder aangeboden en kan de vervoerder besluiten een 

opdracht wel of niet aan te nemen. Bij opdrachtgevers die contracten afsluiten met 

hun vervoerders, stellen de vervoerders een aantal voertuigen aan de 

opdrachtgevers ter beschikking. Die voertuigen zijn dan volledig opgenomen in de 

planning van de opdrachtgever.  

 

Daar waar vervoersafspraken in contracten met elkaar zijn vastgelegd, daar zijn ook 

afspraken gemaakt over het naleven van de regelgeving. Naleving van de 

cabotageregels is daarbij geen nader omschreven onderwerp. In algemene 

bewoording verplicht de vervoerder zich om regels na te leven en de opdrachtgever 

verplicht zich opdrachten te geven die niet strijdig zijn met de wettelijke bepalingen.  

   

Eén opdrachtgever was op de hoogte van de regels rond cabotagevervoer. Hierbij 

heeft het bedrijf aan de hand van alle mogelijke voorkomende situaties getracht de 

bepalingen in hun geautomatiseerde systemen op te nemen. Voor de andere 

bedrijven geldt dat zij door het bezoek van de inspectie zijn gaan nadenken welke 

maatregelen zij zouden kunnen nemen om naleving van de cabotageregels te 

stimuleren. 
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Bijlage A Kaarten havengebieden met controlepunten 
  

In deze bijlage zijn de locaties weergegeven van de selectie van de voertuigen. De 

voertuigen zijn daarna naar een controlelocatie geleid. Elke ballon staat, ongeacht 

de kleur,  voor één objectinspectie. 

 

 

Rotterdam Maasvlakte Rotterdam Oostelijk havengebied 
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Bijlage B Uitleg cabotage 
De voorbeelden die goed visueel zijn geduid zijn afkomstig van de inspectiedienst 

uit Frankrijk en identiek voor Nederland. 

 

 

Situatie 1: De geladen vrachtwagen komt Frankrijk binnen en wordt daarna volledig 

gelost. Er kunnen meerdere losadressen zijn van de internationale reis. Na volledige 

lossing van de vrachtwagen, heeft men de mogelijkheid om drie ritten uit te voeren 

in de periode van zeven dagen 
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Situatie 2: De bestuurder is vanuit Spanje op weg naar Duitsland met een lege 

vrachtwagen en gaat tijdens deze reis transito door Frankrijk. Het is toegestaan om 

één transport uit te voeren in Frankrijk binnen drie dagen na binnenkomst in 

Frankrijk en binnen zeven dagen na het lossen van de goederen in Spanje.  

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Opgelet: 

Tegelijkertijd loopt er ook nog een tweede tijdsframe. Vanaf het laatste moment van 

lossing mogen maximaal drie cabotageritten worden uitgevoerd binnen zeven 

dagen. Hierbij mogen de ritten niet in hetzelfde land plaatsvinden. 

 

Het is toegestaan om drie cabotageritten uit te voeren binnen zeven dagen na 

lossing van een internationale rit; en  

Het is toegestaan is om één cabotagerit uit te voeren binnen drie dagen na 

onbeladen binnenkomst. 

 

In geval van situatie twee is het toegestaan na de lossing in Frankrijk een 

cabotagerit uit te voeren in België en vervolgens een in Nederland. Dit dient dan te 

geschieden binnen zeven dagen na de lossing van de goederen van het 

internationale transport in Spanje. 
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Bijlage C Wettelijke bepalingen 
Relevante artikelen uit de Wet wegvervoer goederen 

 

Artikel 1.1 

Vervoerder: de natuurlijke persoon, de rechtspersoon, de vennootschap zonder 

rechtspersoonlijkheid of de maatschap voor wiens rekening en risico het 

beroepsvervoer of het eigen vervoer wordt verricht; 

 

cabotagevervoer: binnenlands beroepsvervoer door een niet in Nederland 

gevestigde vervoerder; 

 

Artikel 2.2 

Het is een in een andere lidstaat gevestigde vervoerder verboden om in Nederland 

cabotagevervoer te verrichten in strijd met daaromtrent bij of krachtens de 

marktverordening voor het wegvervoer bepaalde. 

 Bij regeling van Onze Minister kan, met inachtneming van de overgangsbepalingen 

van een verdrag betreffende de toetreding van één of meer staten tot de Europese 

Unie, in afwijking van de marktverordening voor het wegvervoer, het in Nederland 

verrichten van grensoverschrijdend beroepsvervoer of cabotagevervoer worden 

verboden. 

 

 

Relevante tekst van de Verordening (EG) nr. 1072/2009 van het Europees 

Parlement en Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijk 

regels voor de toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de 

weg.  

 

Artikel 2 Definities 

cabotage”: nationaal vervoer voor rekening van derden dat tijdelijk wordt verricht in 

een lidstaat van ontvangst, overeenkomstig deze verordening; 

  

Cabotage, algemene beginsels 

 

 

Artikel 8  

Vervoerders voor rekening van derden die houder zijn van een communautaire 

vergunning mogen, mits de bestuurder, indien deze onderdaan is van een derde 

land, houder is van een bestuurdersattest, onder de in dit hoofdstuk vastgestelde 

voor waarden cabotagevervoer verrichten. 

 

Zodra de in het kader van het inkomende internationale vervoer vervoerde 

goederen zijn geleverd, wordt de in lid 1 bedoelde vervoerders toestemming 

verleend om, aansluitend op internationaal vervoer vanuit een andere lidstaat of 

vanuit een derde land naar de lidstaat van ontvangst, met hetzelfde voertuig of, in 

het geval van een samenstel van voertuigen, het trekkende voertuig van datzelfde 

voertuig, tot drie cabotageritten uit te voeren. De laatste lossing in het kader van 

een cabotagerit, alvorens de lidstaat van ontvangst te verlaten, vindt plaats binnen 

zeven dagen na de laatste lossing die in het kader van het inkomende internationale 

vervoer in de lidstaat van ontvangst heeft plaatsgevonden.  

Binnen de in de eerste alinea bedoelde termijn mogen de vervoerders een aantal of 

alle van de in die alinea bedoelde cabotageritten in iedere lidstaat uitvoeren, op 

voorwaarde dat zij worden beperkt tot één cabotagerit per lidstaat binnen drie 

dagen na de binnenkomst zonder lading op het grondgebied van die lidstaat. 
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Nationale wegvervoerdiensten die in de lidstaat van ontvangst worden verricht door 

een niet-ingezetene vervoerder, worden slechts in overeenstemming met deze 

verordening geacht indien deze vervoerder duidelijke bewijzen kan overleggen van 

het inkomende internationale vervoer en van elke daaropvolgende cabotagerit die is 

uitgevoerd. 

 

De in de eerste alinea vermelde documenten moeten voor elke rit de volgende 

gegevens bevatten: 

 

a. naam, adres en handtekening van de opdrachtgever; 

 

b. naam, adres en handtekening van de vervoerder; 

 

c. naam, adres en handtekening van de geadresseerde en de datum van 

levering, wanneer de goederen zijn geleverd; 

 

d. plaats en datum van overname van de goederen en plaats van levering; 

 

e. handelsbenaming van de goederen, verpakkingsmethode en, in het geval 

van gevaarlijke goederen, de algemeen erkende beschrijving ervan, het 

aantal verpakkingen en hun bijzondere merktekens en nummers; 

 

f. de bruto massa of de anderszins uitgedrukte hoeveelheid van de goederen; 

 

g. de kentekenplaten van de motorvoertuigen en aanhangwagens. 
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Bijlage D Bewijsmiddelen controle van cabotagevervoer  
 

In de EG Verordening zijn in artikel 8 lid 3 voorwaarden opgenomen ten aanzien van 

bewijsmiddelen: 

Nationale wegvervoerdiensten die in de lidstaat van ontvangst worden verricht door 

een niet-ingezetene vervoerder, worden slechts in overeenstemming met deze 

verordening geacht indien deze vervoerder duidelijke bewijzen kan overleggen van 

de inkomende international vervoer en van elke daarop volgende cabotagerit die is 

uitgevoerd.  

   

Indien bij een weginspectie aanwijzingen zijn voor cabotagevervoer dan hanteert de 

inspectie van de toonplicht ter plaatse. Dit houdt in dat de vervoerder, ter plaatse 

en binnen redelijke termijn, door middel van bewijsmiddelen kan aantonen dat aan 

de regels is voldaan. De (CMR) vrachtbrief wordt als bewijsmiddel aangemerkt en 

andere administratieve bescheiden als ondersteunende middelen.  

De inspectie stelt eisen aan de authenticiteit van de documenten. CMR 

vrachtbrieven worden als doordrukformulier in drie- of viervoud uitgegeven. Een van 

de exemplaren is bestemd voor de vervoerder en dient de chauffeur tijdens een 

inspectie te kunnen tonen.  

Documenten die per mail naar de inspecteur worden gestuurd dienen niet als 

bewijsmiddel in de zin van artikel 8 lid 3 van de EG Verordening. 
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