Overtredingen

8-1-2014 11:27:01

HENSING, PASCAL YVES BRUNO (28-4-1952, België)

Opgevraagde overtredingen voor: 30-12-2013 - 5-1-2014
Totaal
Laat het aantal keer zien dat een overtreding is geregistreerd voor een chauffeur in de aangegeven periode.

Tijdsperiode: 30-12-2013 - 5-1-2014
Overtreding
6.1(a)
6.1(b)

Aantal

Meer dan 10 uur dagelijks rijtijd.

0

+ 9 uur dagelijks rijtijd meer dan 2 keer in een week.

0

6.2

Wekelijkse rijtijd meer dan 56 uur.

0

6.3

Meer dan 90 uur rijtijd in 2 aaneengesloten weken.

0

7

Onvoldoende rust gedurende een periode van 4,5 uur rijden.

1

8.2

Minder dan 9 uur dagelijkse rust (1 chauffeur).

1

8.4

Meer dan 3 verminderde (<11 uur) dagelijkse rustperiodes tussen 2 wekelijkse rust.

0

8.5

Minder dan 9 uur dagelijkse rust (dubbele bemanning).

0

8.6(a)

Minder dan 1 normale en 1 verminderde wekelijkse rustperiode in 2 aaneengesloten weken.

0

8.6(b)

Een wekelijkse rustperiode is later ingegaan dan 6 dagen na de vorige wekelijkse rust.

0

8.6(c)

Een gereduceerde (<45 uur) wekelijkse rustperiode kon niet gecompenseerd worden.

0

Totaal

2

Compensaties
Verminderde rust
Week

Rust

Tijd

Status

7

2012-02-18

04:41

Gecompenseerd

15

2012-04-14

01:33

Gecompenseerd

19

2012-05-12

02:38

Gecompenseerd

22

2012-06-02

04:34

Gecompenseerd

25

2012-06-23

04:34

Gecompenseerd

39

2013-09-28

00:03

Gecompenseerd

Overtredingen
Tijd

Overtreding

2-1-2014 12:05

7 - 12:05 werd de limiet van maximaal toegestane rijtijd tijdens een rijsessie overschreden. Tussen het einde van de
vorige rijsessie 2-1-2014 3:53 en het begin van de volgende rijsessie 2-1-2014 13:00, heeft de bestuurder 00:07
meer gereden dan de toegestane 4,5 uur.

4-1-2014 15:00

8.2 - 15:00 moet uiterlijk een ononderbroken dagelijkse rusttijd van ten minste negen uur beginnen. Vanaf het einde
van de vorige dagelijkse rusttijd, 4-1-2014 0:00, en 24 uur vooruit, 5-1-2014 0:00, ontbreken 08:09 op de langste
geregistreerde rust.

Ik, ondergetekende chauffeur, bevestig hierbij dat ik op de hoogte ben gesteld van bovenstaande overtredingen en geïnstrueerd ben
om de wettelijke rij- en rusttijden in acht te nemen en deze na te leven.
Verklaring van de chauffeur:

Plaats, datum:

Handtekening van de chauffeur:

