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Als erkenninghouder en tachograaftechnicus draag
je bij aan een veilig en eerlijk wegtransport. De basis
ligt bij jullie. Als het installeren en kalibreren van de
tachograaf goed is uitgevoerd, doet de tachograaf
wat hij moet doen: rij- en rusttijden op een juiste
wijze registreren.
De slimme tachograaf deed vorig jaar zijn intrede, en
dat is redelijk soepel verlopen. TLN en een vervoerder
bevestigen dit ook in deze uitgave. De wijzigingen voor
de transportsector zijn niet zo groot geweest, maar
voor de tachograaftechnicus heeft het wel behoorlijke
impact gehad. Complimenten hoe deze wijziging door
de branche is opgepakt.
Omdat dit af en toe redelijk complex is, behandelen
we de belangrijkste vragen in deze nieuwe uitgave
van de Tachograaftechnicus. Belangrijke informatie
om het transport eerlijk, veilig en zonder oponthoud
te laten verlopen. Ik wens jullie veel succes met de
werkzaamheden en veel leesplezier.
Vragen?
•O
 ver de inhoud van deze Tachograaftechnicus?
RDW Klantenservice 0900 97 39 (werkdagen 8.00 - 17.00 uur).
• Over het afmeldsysteem? Bel uw eigen communicatieprovider.
• Over uw RDW-pincode? RDW Servicedesk ICT 0598 69 33 69.
• Over examens en bevoegdheidspassen? IBKI 030 608 77 66.
• Adreswijziging doorgeven: https://keurmeesterinformatie.rdw.nl.

‘Wij zijn graag de beste van de klas’
Luc Goyen (27) is tachograafspecialist bij het
Limburgse logistieke bedrijf Limpens Elsloo. Deze
onderneming, ook RDW-erkenninghouder, rijdt met
nagenoeg nieuw materieel voorzien van alle mogelijke
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veiligheidsvoorzieningen. “Wij voeren alle keuringen
en onderhoudswerkzaamheden in eigen huis uit.”

Niets uit deze uitgave mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van de RDW in enige vorm worden overgenomen,
verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. Voor de precieze
regelgeving verwijzen wij u naar het handboek tachograaf. Deze
special is digitaal te lezen op: www.rdw.nl/over-rdw/publicaties.
Deze special is gemaakt in samenwerking met:
BOVAG, RAI Vereniging, TLN, Continental Automotive Trading Nederland
B.V en C.A.S.U. Utrecht B.V.

2

TACHOGRAAFTECHNICUS RDW 2020

LUC GOYEN,
TACHOGRAAFSPECIALIST LIMPENS ELSLOO

Wat doet Limpens Elsloo?
“Al 90 jaar zijn wij een gevestigd transporten logistiek bedrijf voor bulk-, tank-, vacuümen ADR-transport, oftewel gevaarlijke stoffen.
We zijn een RDW-erkend keuringsstation
en onze moderne werkplaats is voorzien
van alles wat nodig is om ons wagenpark
– meer dan 500 eenheden, trekkers en
opleggers – in uitstekende conditie te
houden. Wij voeren alle keuringen en
onderhoudswerkzaamheden dan ook
zelf uit. ‘Nee’ zeggen doen we niet en dat
hoeft ook niet: we hebben alle benodigde
expertise onder één dak.”
Daar ben jij als allrounder een sprekend
voorbeeld van.
“Inderdaad. We hebben vijf APK-keur
meesters en vier tachograaftechnici in
dienst en daar ben ik er eentje van. Bij
Limpens is het credo: iedereen moet alles
kunnen. Bij ziekte of vakantie moet alles
immers kunnen doordraaien. Als monteur

die onderhoud uitvoert, kan ik dus ook een
APK-keuring uitvoeren en een tachograaf
ijken. Dat is plezierig voor het bedrijf, maar
ook voor mij als monteur, want ik weet
overal van. Op deze manier ben ik van A tot
Z verantwoordelijk voor mijn uitgevoerde
werk en dat is wel zo fijn en overzichtelijk.”
Jullie kalibreren de eigen
voertuigen. Hoe zit dit qua mogelijke
belangenverstrengeling?
“Het voordeel van een eigen keuringsstation
zou je kunnen misbruiken, ik snap die
gedachte. Onze gehele bedrijfsstructuur
staat zoiets echter niet toe. Altijd al
wilden we bij de beste horen en kwaliteit
uitstralen. Met de Inspectie Leefomgeving
en Transport (ILT) hebben we zelfs een
convenant inzake de controle op de
naleving van de rij- en rusttijdenwet.
Wij hebben bewezen dat we deze zaken
honderd procent op orde hebben. Zo ook
ons ADR-beleid. Natuurlijk moeten de

ADR-voertuigen bij de RDW gekeurd
worden. In zeven jaar ADR-vervoer hebben
we nog niet één afkeurpunt gehad op één
van onze voertuigen. Bovendien: vanuit
de directie worden misstappen niet
getolereerd. Tot slot is er altijd de kans
op een steekproef wanneer je een wagen
afmeldt en ook dan moet alles kloppen.”
Wat is het mooiste van jouw vak?
“Sinds anderhalf jaar ijk ik tachografen. Dit
wilde ik er graag bij doen omdat ik veelzijdig
wil zijn in mijn vak. Zo ga ik bovendien mee
met de tijd, ik groei mee en ik leer door. Ook
op het vlak van de tachograaf zijn er telkens
nieuwe ontwikkelingen, dat moet je bij
houden. Kijk, wij lopen altijd voorop met ons
materieel. Wij waren bijvoorbeeld de eerste
in Nederland met een ADR-gekeurde LNGwagen, oftewel een vrachtauto op aardgas.
Stilstand is achteruitgang, hè. Die gedachte
sluit mooi aan op de ondernemersgeest
van Limpens Elsloo.”
TACHOGRAAFTECHNICUS RDW 2020
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Toekomst tachograaf redelijk helder
We hebben net een grote wijziging in 2019
achter de rug met de 2e generatie 1e versie
(slimme tachograaf), maar zijn opvolger is
al in aantocht. Vanuit de Europese Unie
wordt op dit moment gewerkt aan een
mobiliteitspakket. Hierin is onder meer
de invoering van een nieuwe tachograaf
2e generatie 2e versie opgenomen. In
grote lijnen is al wel duidelijk wat er op
ons afkomt, alleen het tijdpad is nog niet
helder. Dit is wat we al weten:
Wijzigingen
•	De 2e generatie 2e versie tachograaf heeft
straks een landenkaart in zich, zodat deze
tachograaf een registratie wegschrijft bij

het passeren van de landsgrenzen. Nu is
het zo, dat deze alleen bij begin en einde
van de dienst de landcode moeten ingeven.
Straks moeten deze bij het ingaan van de
nieuwe wetgeving ook de landcode ingeven
bij het passeren van de landsgrenzen.
•	De tachograafplicht in het internationaal
vervoer of bij cabotage gaat omlaag van
3.500 kg naar 2.500 kg. Dit heeft
gevolgen voor de lichte bedrijfsauto’s.
(Ingangsdatum mogelijk medio 2026)*
•	Alle nieuwe voertuigen die vanaf een
bepaalde datum te naam worden gesteld
moeten zijn voorzien van een 2e generatie
2e versie tachograaf. (Ingangsdatum
mogelijk medio 2023)*

•	Retrofit tachograaf,
-A
 lle voertuigen met een analoge of
1e generatie digitale tachograaf die
vervoer in het buitenland doen, moeten
worden voorzien van een 2e generatie
2e versie tachograaf. (Ingangsdatum
mogelijk medio 2024)*
-A
 lle voertuigen voorzien van een 2e
generatie 1e versie tachograaf (DET
vanaf 15-06-2019) moeten worden
voorzien van een 2e versie tachograaf.
(Ingangsdatum mogelijk medio 2025)*
*D
 e genoemde data liggen nog niet vast.
Europees moet hier dit jaar nog een

De DSRC is een onderdeel waarmee de
controlerende instantie op afstand een
tachograaf kan uitlezen. Er zijn twee
varianten: een interne en externe DSRC.
De interne DSRC (VDO) zit ingebouwd in
de voertuigunit en werkt met een aparte,
losse externe antenne. De externe DSRC
is een losse module waar de antenne is
ingebouwd.
Of het gaat om een externe DSRC-module
is afhankelijk van de voertuigfabrikant. Zo
maken DAF, Scania en MAN gebruik van een
externe DSRC. De externe DSRC-module zit
bij onder meer Scania, MAN en DAF (LF-serie)
midden onder het dashboard ingebouwd en
bij de grotere serie DAF’s (XF- en CF-serie)
zit deze voor de voorruit gemonteerd.
Serienummer DSRC
Het serienummer van de DSRC-module bij
een externe DSRC van Stoneridge en Intellic
staat op de buitenzijde van het huis van de
DSRC-module en wordt bijvoorbeeld bij
Stoneridge ook onder op de technische
print weergegeven (zie foto).
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DSRC:
dedicated short-range
communications.

worden vermeld. Er zijn drie situaties
mogelijk:

Serienummer Stoneridge DSRC-module:
185020032
Het daadwerkelijke serienummer is
afgebeeld binnen de rode kaders. Met
1218/09/A2 op de print wordt een fabrieks
codering weergegeven. Het serienummer
van de interne DSRC-module (VDO) is gelijk
aan het serienummer van de voertuigunit.
Dit is af te lezen van de typeplaat van de
voertuigunit en de technische print.
Controle van gemonteerde DSRC
Bij een kalibratie (periodieke controle)
moet je altijd controleren welke DSRCmodule is gemonteerd en of het juiste
serienummer is geregistreerd in de
voertuigunit. Het serienummer van
de DSRC en voertuigunit moeten altijd
op de installatieplaat en registerkaart

Alle meldingen die worden gedaan, kun
je overzichtelijk terugzien – wel alleen
bij de voertuigen die onder de eigen
erkenning zijn gemeld. Na de ingave van
het kenteken of VIN kun je aangeven
welk soort melding je wilt raadplegen.
Bij het melden van een manipulatie,
uitbouw of zegelverbreking wordt een
print gemaakt die je meegeeft aan de
transportondernemer. Wil je een extra
print of herprint dan is dit bij het raad
plegen van deze meldingen mogelijk.

Voorbeeld Raadplegen Melding

Voorbeeld Raadplegen uitbouw/Cou
en herprint

Handboek
Tachograaf
digitaal
Net als bij de APK-regelgeving zijn we het
Handboek Tachograaf aan het digitaliseren.
Vanaf komende zomer is het beschikbaar.

besluit over worden genomen

Module en antenne onder één noemer

Alles over de DSRC

Raadplegen
melding

•	VDO-tachograaf met ingebouwde DSRC.
Het serienummer van de ingebouwde
DSRC-module is gelijk aan het
serienummer van de voertuigunit.
•	VDO-tachograaf die gebruikmaakt
van een externe DSRC van Stoneridge
of Intellic (bijvoorbeeld bij DAF, Scania en
MAN). Via het CANBUS-systeem wordt
deze externe DSRC-module altijd
gekoppeld aan de VDO-voertuigunit.
•	Stoneridge- en Intellic-tachografen
maken altijd gebruik van een externe
DSRC-module.
Registratie serienummer DSRC-module
op installatieplaat/registerkaart
Er zijn hiervoor vier mogelijkheden, afhan
kelijk van het merk van de voertuigunit en
het merk van de voertuigfabrikant.
• VDO-voertuigunit met interne DSRC
Het serienummer van deze interne
DSRC-module is gelijk aan het serie

nummer van de VDO-voertuigunit. Dit
serienummer kun je aflezen van de
typeplaat op de voertuigunit of van de
technische print. Met de tablet kunnen
we het serienummer handmatig invoeren
in de voertuigunit.
• VDO-voertuigunit met externe
DSRC-module.
De VDO-voertuigunit heeft niet de
mogelijkheid om het serienummer van
de externe DSRC te herkennen en dit
automatisch via het CANBUS-systeem
te registreren in de VDO-voertuigunit.
In deze situatie moet je altijd het serie
nummer fysiek aflezen en invoeren
met de tablet. Je moet dan de voertuig
onderdelen demonteren om fysiek
het DSRC-serienummer af te kunnen
lezen. Bij een controle achteraf van
het serienummer van de DSRC met
de tablet kun je het ingevoerde
serienummer aflezen.
• Stoneridge-voertuigunit voorzien van
externe DSRC-module.
Bij gebruik van een externe DSRC-module
en Stoneridge-voertuigunit wordt de
externe DSRC-module altijd herkend via
het CANBUS-systeem van het voertuig.
Het DSRC-serienummer wordt dan

automatisch geregistreerd in de
voertuigunit. Het serienummer wordt
op de werkplaatskaart weggeschreven
om vervolgens een registerkaart en
installatieplaat te kunnen maken.
• Ook is het mogelijk dat je met apparatuur
van de voertuigfabrikant of met de
nieuwe VDO-BleuCan kit het DSRCserienummer via het CANBUS-systeem
digitaal kunt uitlezen. Dit maakt demontage
overbodig. Met de tablet kun je daarna
het afgelezen DSRC-serienummer
invoeren in de voertuigunit en op de
installatieplaat en registerkaart.

Deze VDO-voertuigunit is voorzien van een
interne DSRC-module. De rode aansluiting
is voor de losse VDO DSRC-antenne.

Externe DSRC module
stonerigde (links)
en VDO losse antenne.
TACHOGRAAFTECHNICUS RDW 2020
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Zegelverbrekingsformulier biedt uitkomst
Als na de werkzaamheden aan een
tachograaf een Kalibratieblok (3 of 4)
is gegenereerd, dan is het verplicht
dat je hiervan een melding doet in het
RDW-register. In deze situatie wordt er
ook een registerkaart opgemaakt.
Nu kan het zijn dat je om bepaalde
(bijzondere) redenen deze werkzaamheden
op dezelfde dag niet kunt afmaken of
niet kunt melden als de RDW gesloten is.
Dit kan zijn omdat je in de avonduren of
in het weekeinde een reparatie moet
uitvoeren, of omdat je bepaalde onder
delen niet hebt. Het kan ook zijn dat er
een storing in de tachograaf zit waardoor

op dezelfde dag een kalibratie en melding
niet mogelijk zijn.
De transportondernemer heeft het voertuig
nodig of de lading moet worden geleverd
op een afgesproken tijdstip. In zo’n situatie
is de werkplaatskaart gebruikt en kalibratie
uitgevoerd zonder dat er een melding is
gedaan in het RDW-register. En dit is niet
toegestaan. Maar in al deze (bijzondere)
situaties is hiervoor 24/7 een oplossing:
het zegelverbrekingsformulier.
Maximaal zeven dagen
In de genoemde situaties is het mogelijk
om op die dag een zegelverbrekings
formulier op te stellen in RDW-Webdirect.

Na het melden is het mogelijk om hiervan
een print te maken. Met deze procedure
geef je aan dat het voertuig niet aan de
wettelijk eisen voldoet en worden oude
zegel en installatieplaat verwijderd.
Op basis hiervan is de keuring niet meer
geregistreerd op website van de RDW.
De transporteur krijgt de print mee en
mag maximaal zeven dagen met het
voertuig rijden. Binnen deze periode van
7 dagen moet het voertuig opnieuw door
een werkplaats gekalibreerd worden.
Ook hier is weer de mogelijkheid om via
de raadpleegfunctie in RDW-Webdirect
een herprint te maken van het zegel
verbrekingsformulier.
Wel registreren
De chauffeur moet het zegelverbrekings
formulier te allen tijde kunnen tonen en
moet ook rij- en rusttijden registreren. Dit
kan op de achterzijde van de printstrook.

Manipulatie tachograaf altijd melden
Een belangrijke controle bij de periodieke werkzaamheden is de controle
op manipulatie van de tachograafinstallatie sinds het laatste onderzoek dat
op de installatieplaat is aangegeven. Manipulaties moeten altijd gemeld
worden. Hoe herken je die?
In het Handboek Tachograaf is aangegeven
dat in bepaalde situaties altijd sprake is
van manipulatie. Kom je die tegen, dan
moet je dus altijd een manipulatieformulier
opmaken en dit melden aan de RDW.
Welke zijn dat?
•	Uiterlijke beschadigingen van de
tachograaf waardoor de juiste werking
niet te garanderen is;
• Aanwezigheid manipulatieapparatuur;
•	Afwijkingen bij verificatie en controle van
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het serienummer van de bewegingssensor;
•	Verbroken of niet aanwezige verzegelingen;
•	Installatieplaat wijkt af van de gegevens
in de tachograaf;
•	Installatieplaat niet aanwezig, niet
origineel, niet leesbaar of de gegevens
zijn gewijzigd;
•	Identificatieplaatje van de externe 
GNSS-module aangebrachte gegevens
vergelijken met de in het geheugen van
de VU opgeslagen gegevens.

De installatieplaat roept veel vragen op. Bij
de werkzaamheden moet je controleren of
de gegevens in de tachograaf in overeen
stemming zijn met de gegevens op de
installatieplaat. Kloppen ze niet, dan is
er sprake van manipulatie. Ook als de
installatieplaat niet aanwezig is, kun je
dit niet controleren en dat geldt ook als
manipulatie. In beide gevallen moet je
dit melden in het RDW-register.
Soms eerst onderzoeken
Er zijn ook situaties waarbij je eerst
een nader onderzoek moet doen naar
manipulatie. Dit is het geval als er een
fout of een bepaalde gebeurtenis wordt

Vervangen of uitbouwen
tachograaf? Data veiligstellen!
Bij vervangen (uitbouwen) van een
tachograaf (voertuigunit), moet je de data
uit deze voertuigunit veiligstellen. Deze
data moeten beschikbaar worden gesteld
aan de transportondernemer. Hij moet
immers zijn rij- en rusttijden kunnen
verantwoorden.
Nu kan het gebeuren dat je de data uit de
‘oude’ voertuigunit niet veilig kunt stellen.
In deze situatie moet in RDW-Webdirect
een Certificate of Undownloadability (CoU)
aangevraagd worden. Deze CoU moet
altijd vooraf en op dezelfde dag van het
melden van de inbouw van de nieuwe
voertuigunit worden aangevraagd. Na
de aanvraag krijgt je bij het melden
van de inbouw ‘nieuwe tachograaf’ de
mogelijkheid de CoU te koppelen. Dat doe
je door als laatste het vinkje te plaatsen
bij ‘CoU afdrukken’. Hierna is de CoU
gekoppeld en kun je een print maken. Ben

vermeld op het overzicht van de
printgebeurtenissen. Welke fouten op
manipulatie kunnen wijzen, staat in de
Regeling Tachografen.
Alleen een foutmelding op de print
gebeurtenissen is dus niet per definitie
een manipulatie. We spreken van een
manipulatie als er na het onderzoek
daadwerkelijk manipulatie is aangetroffen.
Alléén in die situatie moet er een melding
volgen in het RDW-register.
Melden is verplicht
Is er manipulatie geconstateerd in de
tachograaf, dan ben je verplicht hiervan
melding te doen in het RDW-register. Ga
hiervoor naar RDW-Webdirect. Na het
inloggen kun je kiezen voor ‘tachograaf’ en

je vergeten een print te maken of wil je
nog een print, dan is dit mogelijk in RDWWebdirect bij ‘raadplegen melding’. Hier
heb je de keuzemogelijkheid ‘CoU/uitbouw
tachograaf’ voor nog een print.
Juiste volgorde is belangrijk
Als je een CoU aanvraagt, geef je aan
dat de voertuigunit is vervangen. De oude
keuringsdatum is dan niet meer terug te zien
op de website ovi.rdw.nl. Daarom is het

ook van wezenlijk belang dat je de juiste
volgorde hanteert. Als je eerst een inbouw
meldt, gevolgd door een uitbouwmelding,
dan wordt de laatste keuringsdatum
(inbouw) gewist. Op de website van de
RDW is dan geen keuringsdatum meer
geregistreerd met mogelijk grote gevolgen
voor de transportondernemer bij een
bedrijfscontrole door ILT.

vervolgens ‘manipulatie’. Alle gegevens
moet je ingeven. Via de knop ‘aspect
toevoegen’ kun je opgeven welke
manipulatie je hebt vastgesteld en
eventueel hoe je dit gerepareerd hebt.
Bij de melding moet je ook de
vervoersvergunning opgeven. Dit is
het vervoersnummer waarmee de
transportondernemer is geregistreerd bij
de NIWO (beroepsgoederenvervoer) of
KIWA (personenvervoer). Op basis van
deze vervoersvergunning mag hij rijden.
Bijna alle transportondernemers hebben
een vervoersvergunning. Alleen als de
ondernemer die niet heeft, mag je n.v.t.
invullen. Is de melding compleet, dan
verzend je deze naar de RDW en kun je
een print maken voor de klant.

TACHOGRAAFTECHNICUS RDW 2020
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Opleiders van tachograaftechnici vol fascinatie over het vak

Wanneer trainers Gerard Baegen van CASU Utrecht en Patrick Snijders van VDO
Academy op verzoek van de RDW in gesprek gaan over hun vak – opleider van
tachograaftechnici – blijkt het feit dat ze voor concurrerende bedrijven werken
niet meer relevant. Hun fascinatie voor de tachograaf, hun visie op het vak en de
mensen die het uitoefenen blijkt een verbindende – en verhelderende – factor.

Trainen is
mensenwerk
‘Als opleider moet je duidelijk maken
welke procedures belangrijk zijn,
en vooral zorgen dat je cursisten
begrijpen waarom dat zo is’

Patrick Snijders (links)
en Gerard Baegen.

Wat moet een goede
tachograaftechnicus kunnen?
Gerard: “Een goede tachograaftechnicus
moet een tachograaf kunnen installeren
en de installatie kunnen kalibreren. Dat
betekent dat je de tachograaf moet kennen,
maar je moet ook bijblijven. De techniek
ontwikkelt zich sneller dan ooit, en de
ontwikkelingen volgen elkaar ook steeds
sneller op.” Patrick: “Een tachograaf
technicus moet de regels die in het RDWhandboek staan kennen en weten welke
procedures hij moet volgen. Maar als je
het handboek kent, kun je nog niet ijken.
Alles draait om oefenen en herhalen, in de
praktijk. En vooral daarin zit voor ons de
uitdaging. In de praktijk!”
Welke uitdagingen brengt
de praktijk voor een opleider?
Gerard: “Tussen de volgende digitale
tachograaf en de huidige zit veel minder
tijd dan voorheen en de huidige versies
worden regelmatig voorzien van nieuwe
kenmerken en technieken. In de tachograaf
zelf, maar ook in de tachograaftest
apparatuur en de procedures die daarmee
samenhangen. Jongeren pikken dat
meestal snel op, maar oudere monteurs
hebben soms wat moeite met de nieuwe,
digitale apparatuur. Sowieso zitten technici
niet graag in de schoolbanken. Je moet ze
bij de les houden en het interessant
maken.” Patrick: “Theorie wordt snel saai.
Daarom hou ik mijn lessen graag
uitgesproken interactief en gebruik ik
voorbeelden uit de praktijk. Als opleider
moet je duidelijk maken welke procedures
belangrijk zijn, en vooral zorgen dat je
cursisten begrijpen dat het belangrijk is
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dat ze die procedure volgen. Herhaling is
misschien wel het allerbelangrijkste.”
Want hoe meer herhaling,
hoe minder er vergeten wordt?
Patrick: “Precies! Neem nou de printuitdraai
van de tachograaf. Die is al vijftien jaar
vrijwel hetzelfde, maar nog steeds tref
ik cursisten die op een opfriscursus
verschijnen en nauwelijks in staat zijn
die printuitdraai te lezen. Dan is blijven
herhalen de enige optie, want die print
vertelt een verhaal.” Gerard: “Om zijn werk
op de goede manier te kunnen doen, moet
de tachograaftechnicus die print kunnen
lezen. De steekproefcontroleur kan dat
immers ook. We zien nog steeds vaak dat
technici vertrouwen op de routine en
denken dat ze het goed hebben gedaan.
Juist dat controleren en dus zeker te weten
is een boodschap die wij blijven herhalen.”
Dus de menselijke factor is bepalend?
Gerard: “Absoluut, en met een steeds com
plexere tachograaf wordt dat steeds meer
het geval. In 1974 begonnen we met een
tachograaf die één parameter bevatte,
nu zijn er dat ruim 150. En hoewel de
tachograaf vooral een sociaal controle
middel is, kan knoeien met één van die
parameters ook betekenen dat bepaalde
veiligheidsopties in een vrachtwagen niet
werken. Het belang van de juiste kennis is
enorm, en wordt dus steeds groter.” Patrick:
“Vaak verwonderen cursisten zich over het
feit dat zo’n klein apparaat zo veel kan.
Techneuten vinden dat vaak fascinerend,
maar ze herkennen – en erkennen – ook
dat de tachograaf steeds specialistischer
wordt. Dat vraagt veel van de technici, want

Meer inzicht
in uitslag gewenst
Patrick en Gerard hebben één gemeen
schappelijke wens: meer inzicht in de
examenuitslag van hun cursisten.
Patrick: “Ik vind dat we als trainers
meer inzicht nodig hebben in wat de
RDW via IBKI toetst. Ik ben ervan over
tuigd dat ons verhaal dan nog beter
bij het examen aansluit. De concrete
vraagstelling hoef ik niet te weten,
maar iets meer richting betekent dat
ik mijn vak nog beter kan uitoefenen.
Nu tasten we in het duister.” Gerard:
“Wanneer een cursist met de hakken
over de sloot zijn bevoegdheid haalt,
weet je dat er een stuk kennis in zijn
hoofd niet goed zit. Dat voelt niet
prettig, zeker wanneer je niet weet welk
stuk dat is. Dat zou beter kunnen.”

in hun vak moeten ze veel meer beheersen
dan alleen tachograaftechniek.”
Groeit de opleiding mee met de techniek?
Gerard: “Sowieso, maar er is meer nodig.
In Nederland zijn wij uniek, in die zin dat
tachograaftechnici hier weliswaar verplicht
elke vier jaar een IBKI-examen moeten
afleggen om hun RDW-bevoegdheidspas
te verlengen, terwijl de trainingen niet ver
plicht zijn. Als trainer vind ik dat ook de
opleiding verplicht zou moeten worden.
Wie het examen haalt, kan weliswaar
aantonen dat hij de theoretische kennis
beheerst, maar daarmee beheerst hij nog
niet het vak.” Patrick: “In een verplichting
geloof ik niet. Ik denk dat er nog veel
manieren zijn om bedrijven te stimuleren
om hun mensen trainingen te laten volgen,
bijvoorbeeld door de trainingen aan te
bieden bij de apparatuur. Ik geloof in
tachograaftechnici die echt gemotiveerd
zijn om de training te volgen. Ons vak
draait immers niet alleen om de techniek,
maar juist om de mensen. Het is prachtig
dat de techniek zo in beweging is, ik weet
zeker dat Gerard dat ook vindt. Als trainers
betekent dat dat we de komende jaren flink
gas moeten geven om ons enthousiasme te
blijven overbrengen.”
TACHOGRAAFTECHNICUS RDW 2020
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Verplicht: hefinrichting of inspectieput
In de Regeling Tachografen (van 15-06-2019) staat in bijlage 1
(vaste erkenning) of 1a (mobiele erkenning) dat de werkplaats
over een hefinrichting of inspectieput moet beschikken. In een
overgangsbepaling artikel 6:2 lid 3 is de datum van 01-07-2020
vastgelegd. Vanaf deze datum mag je alleen nog een tachograaf
kalibreren als dit gebeurt in een werkplaats met een hefinrichting of
inspectieput. Is er geen goedgekeurde hefinrichting of inspectieput
aanwezig, dan wordt niet aan de erkenningseisen voldaan. De
erkenninghouders die op dit moment gebruikmaken van losse
hefkolommen mogen deze nog gebruiken tot 01-01-2021.
Vanuit de arbo-eisen moeten deze werkzaamheden op een juiste
en veilige wijze uitgevoerd kunnen worden. Vanuit deze eis moet
de hefbrug goedgekeurd zijn door een bij de RDW aangemelde en

geaccepteerde voor hefinrichtingen gecertificeerd bedrijf of
persoon. Dit is te herkennen aan een geldige goedkeuringssticker
op de hefinrichting en aan een afgegeven certificaat.
De tachograaftechnicus moet deze werkzaamheden nagenoeg
rechtopstaand kunnen uitvoeren. Dat betekent een hefhoogte of
putdiepte van minimaal 135 cm.
In de Toezichtbeleidsbrief 2020 staan de overige eisen waaraan
een brug of inspectiepunt moet voldoen. Deze eisen zijn conform
de eisen voor een APK-erkenninghouder. Een erkenninghouder
APK die ook tachografen kalibreert, voldoet daarmee automatisch
ook aan de eisen voor een tachograaferkenning. De toezicht
beleidsbrief is te vinden op: https://www.rdw.nl/zakelijk/paginas/
toezichtbeleidsbrief-rdw-2020.

Nieuwe verzegeling tachograaf
Bij het ingaan van de verordening (EU) nr.
799/2016 is ook de wijze van het v er
zegelen van alle generaties digitale
tachografen gewijzigd. Na het kalibreren
van de 1e of 2e generatie digitale
tachograaf moet de installatie verplicht
worden verzegeld met goedgekeurde
zegels die voorzien zijn van een uniek
zegelnummer. Dit zijn nieuwe ‘plastic’
zegels die aan de eisen uit de verordening
(EU) nr. 799/2016 voldoen. Na de kalibratie
moeten deze worden aangebracht. Vergeet
niet het kenmerkteken van de werkplaats
(tangnummer) aan te brengen op het
nieuwe zegel. Op deze wijze voldoet de
installatie aan de wetgeving. Bij de digitale
tachograaf verzegelen we alleen de bewe
gingssensor aan het huis (de versnellings
bak) en niet de stekkerverbinding.
Deze goedgekeurde zegels mogen ook bij
een analoge tachograaf zijn aangebracht
maar dat is niet verplicht. De analoge
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tachograaf mag ook nog zijn voorzien
van de ‘oude’ gebruikelijke zegels. Hier
moet je dan wel het kenmerkteken van
de werkplaats op aanbrengen.
Registreren goedgekeurde zegels
De goedgekeurde nieuwe zegelnummers
worden op verschillende plaatsen
geregistreerd. Een overzicht:
• Installatieplaat
Het registreren van het zegelnummer bij een
2e generatie digitale (slimme) tachograaf
moet gebeuren op de installatieplaat. Dit is
verplicht.
De registratie van het zegelnummer op de
installatieplaat bij een 1e generatie digitale
tachograaf is optioneel, dus niet verplicht.
Het registreren van het zegelnummer op
de registerkaart is voor beide optioneel.
• RDW-register
Digitale tachograaf: Alle aangebrachte
goedgekeurde zegels moeten worden

gemeld in het RDW-register. Je hebt per
melding de mogelijkheid om in totaal 8
zegelnummers in te voeren. Het zegel
nummer bestaat uit een combinatie van
twee letters (fabriekscode) en maximaal
acht cijfers.
Analoge tachograaf: Bij een analoge
tachograaf mogen deze nieuwe zegels
ook zijn aangebracht. Dan moeten ze
ook worden vermeld in het RDW-register.
Zijn er geen goedgekeurde zegels
aangebracht, dan moet het invulveld leeg
blijven. Bij het gebruik van oude zegels
deze dus niet invoeren bij het veld van
zegelnummers!
• Verantwoording zegelnummers
Alle in omloop zijnde goedgekeurde zegels
moeten traceerbaar zijn. Als erkenning
houder moet je kunnen aantonen welke
zegels door jou zijn ingekocht/verkocht,
aangebracht, vermist of vernield. Bij een
controle door een bevoegde instantie
moet je documentatie van alle verwerkte,
goedgekeurde zegels kunnen overleggen.
Hoe deze registratie moet worden bij
gehouden is niet voorgeschreven, als de
traceerbaarheid maar gewaarborgd is.

Erik Busser, vakspecialist tachograaf van Transport en Logistiek Nederland

“Alle partijen hebben
het goed opgepakt”
Waar Transport en Logistiek Nederland (TLN) voorafgaand aan de invoering van
de slimme tachograaf op 15 juni 2019 nog twijfels had over het verloop van het
voortraject, klinken er nu positievere geluiden. “Uiteindelijk is de introductie toch
nog heel soepel gegaan”, aldus Erik Busser, vakspecialist tachograaf van TLN.
“Ik denk dat alle betrokken partijen de
aanvankelijke strubbelingen goed hebben
opgepakt”, aldus Busser. “Ook de introductie
van de nieuwe werkplaatskaarten gaat nu
ondanks het geharrewar naar tevreden
heid. Het voordeel is dat de oude
chauffeurskaarten gewoon in de slimme
tachograaf te gebruiken zijn, dus de
vervanging daarvan gaat mee met de
periodieke vernieuwing.”

verouderde apparatuur werken, hebben
moeite de gegevens uit te lezen of slaan te
weinig informatie op. Het is zaak dat ze
dat snel aanpakken, want een bekeuring
loopt al snel op tot € 4.400 euro per auto
per dag. Bovendien zal op niet al te lange
termijn alweer een volgende generatie
apparaten beschikbaar zijn, dus het
gebruik van goede hard- en software
achter de schermen is van groot belang.”

Volgende generatie komt eraan
Toch zijn er wel wat problemen te melden,
weet Busser. “Ondernemers die met

Geblokkeerde signalen
Vanuit de branche krijgt Busser weinig
commentaar, noch positief, noch negatief.

Transportondernemer Gert van den Brink:

uitlees, ik ga de wagens stuk voor stuk
langs om de informatie te downloaden.
Dit doe ik maandelijks om alle gegevens
up-to-date te houden en om geen
gegevens verloren te laten gaan.”

“Op zich is
er weinig
veranderd”
Gert van den Brink is – zoals hij het zelf
noemt – meewerkend eigenaar van het
gelijknamige transportbedrijf in Nijkerker
veen. Het bedrijf heeft zestien trekker/
opleggercombinaties en één bakwagen.
Gert is tevreden over de invoering van de
slimme tachograaf: “Wij hebben tot nu toe
weinig problemen, misschien ook wel
omdat er in principe weinig veranderd is.
Natuurlijk heb ik wel het een en ander
moeten aanpassen voor de administratie,
maar dat is heel beperkt. Dat komt ook
doordat ik de tacho’s nog handmatig

Wake-upcall
Voor Gert is de introductie van de slimme
tachograaf wel weer een wake-upcall. “Je
moet als chauffeur er wel alert op zijn dat
de tachograaf in de juiste stand staat, dus
werken, wachten of rusten”, zegt hij. “Niet
dat dat anders is dan voorheen, maar

“Dat is een goed teken, toch? Kennelijk is
ook bij de transporteurs de invoering
soepel gegaan. Wel horen we klachten
over bepaalde slimme tachografen. Deze
zouden veel storingen geven met de
GNSS- en DSRC-signalen. Deze signalen
worden gebruikt om de slimme tachograaf
op afstand uit te lezen en om de plaats van
het voertuig te bepalen. Dit is vervelend,
omdat het leidt tot een foutmelding in de
tachograaf en dat kan bij controles weer
vragen oproepen.”

omdat het apparaat nu op afstand
uitgelezen kan worden, zul je op termijn
wel vaker een controle kunnen krijgen.
De politie en inspectie kunnen razendsnel
zien of je al dan niet bewust fouten met je
tachograaf maakt. Ik denk wel dat er in de
toekomst bovendien nog meer informatie
gebruikt zal gaan worden en dat de gege
vens via de satelliet uitgelezen kunnen
worden.” Voor ons is het van groot belang
dat de werkplaats de tachograaf op de
juiste wijze kalibreert om problemen en
boetes te voorkomen.
Geleidelijke invoering
De investering bleef beperkt voor Gert.
“De apparatuur is iets duurder dan een
oude digitach, maar door geleidelijke
vervanging spreid je de kosten. De
software kostte me ik geloof zo’n
350 euro. Daarnaast ben ik op jaarbasis
250 euro kwijt aan licentiekosten.”

TACHOGRAAFTECHNICUS RDW 2020
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Basis van eerlijk, veilig en verantwoord beroepsvervoer

Kalibreren van een tachograaf
Met de invoering van de 2e generatie tachograaf
(slimme tachograaf) is er het nodige gewijzigd in de
kalibratieprocedure en ook het melden aan de RDW.
Over de nieuwe kalibratieprocedure is
uitgebreid gecommuniceerd. Veel
tachograaftechnici pakten het goed op.
Toch wordt niet altijd de toegezonden
informatie gelezen. Daarom nogmaals
aandacht voor de diverse stappen in het
kalibratieproces. Met als doel op de juiste
wijze te kalibreren, zodat de transport
ondernemer geen problemen krijgt bij het
uitvoeren van zijn werkzaamheden.
Bij het kalibreren zijn er aspecten waar je
op moet letten om de parameters op de
juiste wijze vast te kunnen stellen. Belangrijk
is dat we het voertuig kalibreren met die
gegevens waarmee het daarna ook gaat
deelnemen aan het verkeer. Hierbij spelen
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bijvoorbeeld de wielen een belangrijke rol.
Alles begint met het vaststellen van de
juiste omtrek van de wielen.
Moet ik kalibreren bij aanwezigheid
foutcodes?
Als er bij de registraties in de tachograaf
installatie een hiaat wordt geconstateerd,
wordt er vaak een foutcode geregistreerd.
Is een kalibratie dan altijd verplicht? Nee.
Maar bij een fout in de gegevens van de
bewegingssensor is dat wel het geval. Dit
is namelijk een verbreking van de digitale
verzegeling en resulteert altijd in een
kalibratie. Deze fout krijgen we onder
meer als we de stekker van de bewegings
sensor losnemen.

Hoe zit dat dan met een spannings
onderbreking bij het losnemen van de
bedrading van de accu? Dit is geen
verplichte kalibratie. Voor de controlerende instantie is dit een aanwijzing voor
mogelijke manipulatie. Bij een fysieke
controle langs de weg moet de controleur
hierop controleren. Om mogelijke
discussie te voorkomen is het raadzaam
om bij het onderbreken van de spanning
door de werkplaats dit te melden aan
de transportondernemer. Geef dan een
werkorder of een kopie van de rekening
mee aan de chauffeur. Dit kan helpen
bij een mogelijke wegcontrole.
Banden van groot belang
De omtrek van de band bepaalt de L-waarde
die van belang is voor de juiste instelling
van de tachograaf. Daarom moet de
bandenspanning juist zijn en moet de
profieldiepte voldoen aan de nationale
eisen van minimaal 1,6 mm profieldiepte.
Onder de ‘juiste banden’ verstaan we
die banden die gemonteerd zijn en

waarmee het voertuig deelneemt aan het
verkeer. Het kalibreren van het voertuig
met zogenaamde ‘kalibratiebanden’ is
niet toegestaan. In de wetgeving is
opgenomen dat als de wielomtrek (L)
wijzigt door een bandenwissel, er opnieuw
een kalibratie moet plaatsvinden.
Als een erkenninghouder doelbewust
meewerkt aan kalibreren met
‘kalibratiebanden’ is dit onbehoorlijk
gedrag en zal de RDW dit sanctioneren.
Na het vaststellen van de wielomtrek (L)
wordt deze vastgestelde L-waarde als
parameter 1 op 1 geregistreerd in de
tachograaf. Hier zit dus geen tolerantie in.
Het is niet verplicht om de profieldiepte te
noteren op de registerkaart. De RDW
adviseert overigens om dit wel te doen.
Kenmerkende coëfficiënt (W)
Na het vaststellen (uitgerolde waarde) van
de kenmerkende coëfficiënt (W) wordt
deze bij een digitale tachograaf 1 op 1 als
constante (K-waarde) geregistreerd in de
tachograaf. We moeten kalibreren en
daarna justeren (vastgestelde waardes
invoeren). De wetgeving geeft hiervoor
geen toleranties. Bij een analoge
tachograaf kan deze niet 1 op 1 worden

ingesteld en zal deze gering afwijken
van de vastgestelde W. De controlerende
instanties werken bij een controle wel met
een tolerantie omdat zij toezicht houden.
Dit is ook bij de steekproef van toepassing.
Landcode en kenteken
Bij de kalibratie moet de landcode en het
kentekennummer ingegeven worden.
De landcode geeft het land aan waar
het voertuig is geregistreerd. Indien het
voertuig in geen enkel land is geregistreerd,
vullen we niets in. Daarmee voldoet het
voertuig overigens niet aan de verordening
en mag het niet ingezet worden voor
vervoer volgens de verordening (EG)
nr. 561/2006. Na de registratie in een
land moet de tachograaf nogmaals
worden gekalibreerd en voorzien van
het kentekennummer en de landcode.
In afwijking hierop kan het kenteken en de
landcode bij een nieuw voertuig voor de
eerste keer met een bedrijfskaart door de
transportondernemer worden ingevoerd.
Datum eerste toelating (DET) voertuig
Om te bepalen welke tachograaf gemon
teerd moet zijn in het voertuig is de datum
eerste toelating (DET) nodig. Voor in

Nederland geregistreerde voertuig kunnen
we de website van de RDW raadplegen.
Bij buitenlandse registraties moet een
kentekenbewijs aanwezig zijn vanuit het
land van registratie om de DET te kunnen
bepalen. Bij een voertuig dat geen regis
tratie heeft, moet betrouwbare informatie
aanwezig zijn waaruit de DET blijkt. Of er
moet worden aangetoond met betrouwbare
documentatie dat het een nieuw voertuig is.
Tachograafplicht voertuig
Als erkenninghouder kun je niet bepalen
of een voertuig moet voldoen aan de
tachograafplicht. Alle voertuigen die je als
tachograaftechnicus in de werkplaats
kalibreert (al dan niet tachograafplichtig)
moet je volgens de juiste wetgeving en
procedures kalibreren. Deze voertuigen
moeten ook altijd bij de RDW worden
gemeld in het register.
Datum volgende kalibratie
Bij de kalibratie kun je de datum van de
volgende kalibratie ingeven. Deze datum
geeft namelijk een waarschuwing aan de
bestuurder dat de tachograaf gekalibreerd
moet worden. Bij een verkeerde datum
volgt er een waarschuwing. Bij gebruik van
TACHOGRAAFTECHNICUS RDW 2020
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analyseapparatuur kan door die verkeerde
datum ook een fout ontstaan bij het
downloaden van de rij- en rusttijden.
Achteraf aanpassen van deze datum
met de werkplaatskaart kan ook weer
problemen opleveren. Mogelijk schrijft de
tachograaf een kalibratieblok weg. Dit
betekent dan opnieuw een kalibratie en
melding in het RDW-register.
Melden RDW-register
Alle werkzaamheden aan een tachograaf
moeten worden gemeld in het RDWregister. De juiste gegevens selecteren
begint met het kiezen van het juiste merk.
Door wisselingen van fabrikant kunnen er
verschillende merken gekoppeld worden
aan een fabrikant. Wat het merk is, kun je
aflezen van de typeplaat op de tachograaf
of in de printlade van de tachograaf.
Na het kiezen van het juiste merk kunnen
vervolgens het juiste type en de juiste
versie worden geselecteerd.

Alle spelregels rond de werkplaatskaart
Een onmisbaar document: de
werkplaatskaart. Waar moet je allemaal
op letten? Een overzicht.
Je mag de werkplaatskaart alléén
gebruiken als je aan de tachograaf moet
werken. Dit zijn de gebruikelijke kalibraties
waarvoor je de werkplaatskaart nodig
hebt. Het kan ook zijn dat je een andere
niet-verplichte parameter moet instellen
of een instelling van de tachograaf moet
wijzigen. De werkplaatskaart mag ook
worden gebruikt om rij- en rusttijden te
downloaden voor een transporteur.
Wanneer niet gebruiken?
Een werkplaatskaart mag niet gebruikt
worden voor werkzaamheden aan het
voertuig, zoals bijvoorbeeld het vervangen
van een accu. Door deze werkzaamheden
ontstaat er een foutcode
(spanningsonderbreking) in de tachograaf.
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Dit is geen wettelijke reden voor een
nieuwe kalibratie.

bedrijven controleert hierop bij de 
herschouwingen.

Kalibratieblok (3 of 4)
Heel belangrijk: maak na het gebruik van
de werkplaatskaart in de tachograaf altijd
een technische print. Afhankelijk van
merk, type tachograaf en werkzaamheden,
kan het zijn dat na gebruik van de
werkplaatskaart in de tachograaf, een
kalibratieblok wordt weggeschreven.
Hierdoor zijn de gegevens in de tachograaf
niet meer in overeenstemming met de
installatieplaat. Daarnaast moet er na elke
kalibratie een melding in het RDW-register
staan.

Andere werkplaatskaart aanvragen
•	Controleer bij afgifte van een
werkplaatskaart altijd of de gegevens op
de werkplaatskaart correct zijn.
•	De werkplaatskaart is locatie- en werk
plaatsgebonden. Hij wordt afgegeven op
de postcode van de erkenninghouder en
mag dus alleen op deze locatie worden
gebruikt. Heeft het autobedrijf meerdere
locaties en erkenningen, dan moet voor
elke locatie apart een werkplaatskaart
worden aangevraagd.
•	Na het vervangen van een
werkplaatskaart moet de oude kaart
3 jaar worden bewaard. Dat geldt vanaf
15-06-2019.
•	De erkenninghouder is verantwoordelijk
voor het beheer van de aanwezige
werkplaatskaarten.

Back-up
Als erkenninghouder ben je verplicht dat
je van alle werkzaamheden, dus ook het
gebruik van de werkplaatskaart, regelmatig
een back-up maakt. Een toezichthouder

Zo blijf je tachograaftechnicus:
examen Bevoegdheidsverlenging

Om tachograaftechnicus te worden was het vroeger voldoende om een opleiding te
doen bij de importeur/fabrikant van tachografen. Sinds 2017 moeten medewerkers
die werken aan tachografen in het bezit zijn van een RDW-bevoegdheid. Een RDWbevoegdheid wordt afgegeven als met goed gevolg het examen Tachograaftechnicus
of het examen Bevoegdheidsverlenging bij het IBKI is afgelegd.

Om tachograaftechnicus te worden heb
je het diploma Tachograaftechnicus
nodig, afgegeven door het IBKI. Deze RDWbevoegdheid is vier jaar geldig. Om tacho
graaftechnicus te blijven, heb je het diploma
Bevoegdheidsverlenging Tachograaf
technicus nodig, ook van het IBKI. Deze is
ook vier jaar geldig. Een werkplaatskaart
wordt sinds 15-06-2019 alleen nog afge
geven door KIWA als je een geldige RDWbevoegdheid hebt. Omdat er in 2017 zo’n
3.000 tachograaftechnici het examen
Bevoegdheidsverlenging Tachograaf
technicus hebben afgelegd, is het te ver
wachten dat er voor 31-12-2020 eenzelfde
aantal hun bevoegdheid moet verlengen.
Gelukkig kun je volgens het examen
reglement al een halfjaar vóór het verstrijken
van de bevoegdheid het examen Bevoegd
heidsverlenging Tachograaftechnicus
afleggen. Vanaf 01-06-2020 heb je dus al
de mogelijkheid om deel te nemen aan de
Bevoegdheidsverlenging Tachograaf

technicus. De bevoegdheid wordt dan
vanaf de verloopdatum van de RDWbevoegdheid met 4 jaar verlengd.
Inhoud van het examen
Het examen wordt afgenomen volgens
een nieuw protocol. Het examen bestaat
uit twee delen: theorie en praktijk. Voor
beide delen moet je een voldoende halen.
Het eerste deel is de theorie. In dit deel
worden vragen gesteld over onderwerpen
zoals die staan in het Handboek Tachograaf:
•	Algemeen
•	Regeling tachografen
•	Regeling tachograafkaarten
•	Regeling bekendmaking Cusumsysteem
tachograaftechnicus
•	Procedure werkzaamheden tachograaf
Het tweede examendeel is de praktijk
simulatie. Deze bestaat uit items die zijn
gebaseerd op gegevens uit analyse van
examenvragen, steekproeven bij bedrijven

uitgevoerd door de RDW, en controles die
uitgevoerd zijn door ILT. Dit zijn items over
werkzaamheden zoals aangegeven in het
Handboek Tachograaf, zoals bijvoorbeeld:
• Prints lezen en interpreteren
•	Invullen/controleren installatieplaat
(denk ook aan de slimme tachograaf)
•	Tachograaf controleren op manipulatie
(afbeeldingen beoordelen)
•	Vragen over het afmeldscherm RDW
(printscreens)
• Beoordelen verzegeling
Uitvoering van het examen
Het examen zal op locatie worden afge
nomen met tablets. Voor alle duidelijkheid:
bij dit examen worden geen fysieke
praktijkopdrachten uitgevoerd, alleen
schriftelijke vragen gesteld.
Examenlocatie
De insteek is om het examen op
iedere willekeurige locatie af te nemen.
Daarnaast zijn er vaste examenmomenten
waar het examen afgelegd kan worden
op een locatie van het IBKI.
In samenspraak met de opleiders is
het mogelijk om een opleiding en
een examen Bevoegdheidsverlenging
te combineren.
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VEILIGHEID VOOROP

JEFFREY GEESDORP, SENIOR INSPECTEUR BIJ DE INSPECTIE LEEFOMGEVING EN TRANSPORT

‘Wij analyseren de tachograafdata ter plekke’
“De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) bewaakt en
stimuleert de naleving van wet- en regelgeving voor een veilige
leefomgeving en transport. Als inspecteur handhaaf ik de rij- en
rusttijdenwetgeving. Deze is bepalend voor goederen- én personen
vervoer, ook bussen hebben ermee te maken. Een ondernemer zit
altijd in een spagaat: hij heeft een wagen die hij het liefst 24 uur per
dag wil inzetten, maar een chauffeur moet rusten. Wij zijn er onder
meer voor om te bewaken dat dit – op tijd – gebeurt. Dit draagt bij
aan het welzijn van de chauffeurs, de veiligheid op de weg en een
eerlijke concurrentie. De RDW houdt zich bezig met het technische
deel van de tachograaf: de kalibratie, de installatie en de activatie.
Wij houden ons bezig met de controle hierop. Langs de weg
kijken we of de ingebouwde tachograaf voldoet aan de wetgeving.
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Er zitten parameters in en die moeten worden gecontroleerd,
minimaal eens in de twee jaar. Op basis van onze bevoegdheden
nemen wij een voertuig steekproefsgewijs mee. Medewerking van
de chauffeur is hierbij verplicht. De data die we uit de tachograaf
halen, uploaden we ter plekke en met onze software krijgen we
de rij- en rusttijden in beeld. Vervolgens maken we een analyse
om te kijken of de chauffeur zich heeft gehouden aan de regel
geving. Bij een onjuiste kalibratie volgt er een sanctie en moet de
tachograaf binnen zeven dagen opnieuw worden gekalibreerd. Is
er een erkenninghouder bij betrokken, dan komt direct de RDW
in beeld. In specifieke, ernstige gevallen kan er vervolgens op
basis van een wegcontrole een schorsing of intrekking van de
betreffende erkenning volgen.”

