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Transport
in Noodhelptledenbij betalenbuitenlandse
boefes

Snel weer rlfden
Internationaal
vervoerstelt
bedrijven
voorallerleiuitdagingen.
TtNen Transport
in Noordbiedenbijstand
als
eenchauffeur
wordtaangehoudenen eenboetemoet
betalen.
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uitenlandseboeteszljn eengrote irritatiebronvoor internationaalvervoerd-er.Ondernernersstaansolnsurea-

lang stil omdat de chauffeur niet beschikt
over het bedrag om de boete te betalen. Niet
iedereen is het eens met de reden of hoogte
van de boete. Of de chauffeur begrijpt niet
wat de Italiaans sprekende handhaver hem
ten laste legt. TLN ondersteunt haar leden
bij een boete in het buitenland. De afdeling
Internationaal advies staat u bij met raad en
daad, ook in buitenlandse talen. Sinds kort
is deze dienstverlening aangevuld met een
samenwerkingsverband met Transport in
Nood. Deze organisatie houdt zichbezigmet
het betalen van boetes in het buitenland. Met

taald worden. Uit veiligheidsoverwegingen
heeft de chauffeur meestal niet veel geld bij

om bezwaaÍ aante tekenen. 'Vaak is er nog
wel iets terug te halen. Handhavers kunnen

zich. De werkgever moet dan maar zien dat
het geld er komt. Bij een kleine transport-

bijvoorbeeld zelf fouten gemaakt hebben
of registreren iets niet goed. Transport in

ondernemer is het vaak nog ingewikkelder
om het geld op plaats van bestemming te
krijgen. En ondertussen sta je vast."

Nood beschikt over software waarÍnee we
bestanden uit de digitale tachograafkunnen

Meerboetesin najaar

rusffijden en die kunnen behoorlijk oplopen.
De boete bedraagt soms duizenden euro's.

Het najaarblijkt eenpopulairetijd voor controle. Oliveira: 'Vanaf septembernemende
boetestoe en vlak voor kerst is het de meest
drukketijd. Het lijkt somsof ze nog een
quotumte halenhebben.'Booswordenis op
dat moment geenoptie. 'Je kunt het beste
netjesen beleefdblijven. Dat lijkt eenopen
deur,maar sommigechauffeurskunnenwoedendwordenals zehel gevoelhebbendatze
onredelijk behandeldworden. Dat maakt de
situatiealleenmaar erger.Als je niet begrijpt
waarvoorje wordt aangehoudenof alsje het
niet met de boeteeensbent, is het verstandig
om te bellenmet TLN of Transportin Nood.
Wij kunnen dan contactopnemenmet de
chauffeurof handhaver.'

Er wordt ook gecontroleerd op bijvoorbeeld
overbelading en technische mankementen.
De boete moet in het buitenland contant be-

Het heeft volgens Antonio Oliveira vaakzin

een netwerk van advocatenverzorgen zij ook
de bezwaarprocedure.

Detop 3 in Europa
Hoewel Nederlandse vervoerders in heel
Europa het risico kunnen lopen op een boete,
spannen Spanje, Frankrijk en België volgens
Antonio Oliveira, directeur van Transport in
Nood, de kroon. 'In deze landen komen verreweg de meeste boetes voor. Maar ook in
Duitsland, Polen, Oostenrijk en Italië is het
risico op boetes groter dan in andere landen.
Het gaal dan vooral om boetes voor rij- en

Snelbezwaaraantekenen

analyseren.'We kunnen daarmee snel nagaan
of een boete terecht is. Het is daarbij wel essentieel om snel over de juiste documentatie
beschikken. En als bezwaar geen zin heeft
zeggenwij dat ook eerlijk.'

