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MASTER TECHNICIAN 
ANDRÉ DE VRIES (L) EN 
VESTIGINGSMANAGER 
KEES-JAN SMINK VAN 
LVS IN LEEUWARDEN

In de receptie van LVS in Leeuwarden waan je je in de lobby van een trendy 
hotel. Kraakhelder, licht en een gezellige drukte. In het splinternieuwe  
pand worden Volvo- en Renault-trucks verkocht en geserviced. Bij de 
nieuwbouw is slim rekening gehouden met de jongste procedures voor  
het monteren en ijken van tachografen. Master technician André de Vries  
en vestigingsmanager Kees-Jan Smink vertellen graag over de nieuwe 
werkplaats en de overgang van ‘sleutelaar’ naar ‘boekhouder’. 

PAUL DIETZ 
RDW DIVISIEMANAGER  
TOEZICHT & BEOORDELING

Wat is de achtergrond van LVS?
“LVS Trucks is onderdeel van de bedrijfs-
wagentak van de Van der Linden van 
Sprankhuizen-groep,” vertelt vestigings-
manager Kees-Jan Smink. “We hebben 
zusterbedrijven in de Kop van Noord-
Holland en in Friesland. Op deze vestigingen 
bieden we verkoop en onderhoud aan van 
Volvo-trucks en trucks en lichte bedrijfs-
wagens van Renault. Dit pand in Leeuwarden 
is pas sinds september 2020 open en CO2-
neutraal gebouwd. De zeven onderhouds-
straten in de werkplaats zijn dertig meter 
lang, zodat er ook ruimte is voor LZV’s.”

Hoe is er in de nieuwbouw rekening 
gehouden met de tachokalibratie, zonder 
het ‘gewone’ werk in de weg te zitten?
“Omdat een truck voor het ijken van de 
tachograaf langdurig stil moet staan, 

soms wel 2,5 uur, is het zonde om dit op 
de reguliere werkplek te doen. Daarom 
hebben we de twee remmenteststraten 
voorzien van een mobiele kalibratie-unit. 
Zo sta je elkaar nooit in de weg, je bent 
flexibel met je werkplekken en kan  
het werk gewoon blijven doorgaan.”

CASU als huisleverancier
In de nieuwe werkplaats bleef één 
ding in ieder geval bij het oude en dat 
is de jarenlange band met tachograaf-
specialist CASU. Voor master technician 
André de Vries was daar ook geen  
twijfel over mogelijk. “CASU is voor ons 
een begrip, met Stoneridge-apparatuur 
zijn ze huisleverancier bij ons. We 
kunnen er alle trucks mee onderhouden, 
omdat het ook compatible is met 
VDO-tacho’s.” 

André heeft zijn sporen al ruimschoots 
verdiend in de werkplaats, hoe ervaart 
hij het werken aan de smarttachograaf?
“Ik ben in de werkplaats opgegroeid met 
de analoge tachografen, dus met de papie-
ren schijven. De overgang naar digitale 
tachografen is vanzelfsprekend, maar de 
apparatuur is lastiger te begrijpen. Je 
moet maar geloven dat alle gegevens er in 
zitten! Zeker met de smarttacho is de 
administratie en de verantwoordelijkheid 
een stuk toegenomen. De controlemoge-
lijkheden zijn zó omvangrijk, dat het lijkt 
alsof je op de stoel van de RDW zit. Kijk, 
een monteur is een sleutelaar, geen boek-
houder. Maar begrijp me niet verkeerd, ik 
doe mijn werk nog steeds met plezier en 
het op de juiste wijze kaliberen is een 
must voor de vervoerder en verkeersveilig-
heid. Je bent nooit te oud om bij te leren!”

De RDW neemt de tachograaftechnicus zeer serieus. 
Vandaar elk jaar deze uitgave. De tachograaf is een 
belangrijk middel om een eerlijk ‘speelveld’ te behouden 
met veilige rij- en rusttijden. Het illegaal aanpassen 
daarvan is niets meer of minder dan veiligheid inruilen 
voor financieel voordeel. En dat kan niet. Dat vinden 
gelukkig naast de RDW ook veel bedrijven in de branche. 
Die helpen zodoende mee om misbruik te voorkomen. 
Werken aan de tachograaf is een serieuze zaak. Het 
gaat erom precies te zijn, want een foutje is zo gemaakt. 
Met de digitale tachograaf van nu wordt alles ook nog 
eens onherroepelijk vastgelegd. 
Het doel van de RDW en van de branche is dat er geen 
fouten meer gemaakt worden en dat proberen we mede 
ook via dit vaktijdschrift te bewerkstelligen. 
Het toezicht van de RDW wordt soms als erg streng erva-
ren. Die signalen vangen wij op uit de dagelijkse praktijk. 
De RDW gaat de komende maanden in gesprek met de 
BOVAG en bedrijven die werken met de tachograaf om te 
kijken of daar een verbeteringsslag in te maken is!

Eerlijk en veilig 
trekken samen op

‘ Kalibreren is een serieuze  
tak van sport geworden’
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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/actueel/vakblad-apk-keurmeester.

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.

Vragen?
•  Over 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.
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Vaststellen datum eerste toelating voertuig (DET)
Een belangrijke controle bij de werk-
zaamheden is het vaststellen of de juiste 
tachograaf is ingebouwd. Om dit te 
kunnen bepalen heb je de datum eerste 
toelating (DET) nodig. En daarvoor moet 
je dan weer het RDW-register of het juiste 
registratiedocument raadplegen.

De laatste tijd krijgen we geregeld 
voertuigen vanuit het buitenland waarbij 
we de DET niet kunnen vaststellen. Het 
juiste originele registratiedocument is  
niet bij het voertuig aanwezig. Ook  
krijgen we Nederlandse voertuigen met 
een kentekenbewijs dat nog niet is 
geregistreerd. Ook hierbij ontbreekt de 
DET omdat het voertuig nog niet te  
naam is gesteld. Dit levert regelmatig 
problemen en onduidelijkheden op bij  
het kalibreren en de steekproef.

Openbare weg
De DET kunnen we alleen maar juist 
vaststellen aan de hand van het RDW-
register of een origineel registratie-
document. Dit is een kentekenbewijs, 
exportkenteken of transitokenteken, dus 
een officieel registratiedocument uit het 
land van herkomst waarmee het voertuig 
op de openbare weg mag rijden.

Werkwijze inbouw juiste tachograaf:
Er is een origineel registratiedocument 
aanwezig:
De juiste voertuigunit wordt ingebouwd 
aan de hand van de DET die op het 
registratiedocument is aangegeven.
Het originele registratiedocument ontbreekt:
Als om welke reden dan ook de DET  
niet is vast te stellen, dan kunnen we dit 
accepteren, als de laatste generatie van de 

laatste versie tachograaf is gemonteerd. 
Dit houdt dus nu in dat er een 2e generatie 
1e versie tachograaf inclusief DSRC en 
GNSS aanwezig moet zijn, die volledig 
voldoet aan de laatste verordeningen. 
Let-op: Hiervan afwijken is alleen mogelijk 
als een origineel registratiedocument 
wordt overlegd.
*In de online regelgeving is hierover een 
toelichting opgenomen.

Voor de erkenning tachografen moeten 
er door de erkenninghouder een aantal 
documenten 3 jaar worden gearchiveerd.

Dit geldt voor de volgende documenten:
•  Registerkaarten uitgevoerde 

werkzaamheden.
•  Registratie uitgevoerde 

manipulatiecontrole. 
•  De technische print en de print 

gebeurtenissen en testregistratie voor  
een analoge tachograaf.

•  Indien afgegeven: RDW 
manipulatieformulier.

•  Indien afgegeven: RDW Certificaat van 
onmogelijkheid tot gegevensoverdracht 
(CoU).

•  Indien aanwezig: download 
massageheugen vervangen van een 
voertuigunit (M-bestanden).

•  Indien afgegeven: RDW 
Zegelverbrekingsfomulier. 

•  Alle afgegeven Werkplaatskaarten.

Deze documenten en registraties moeten 
worden bewaard voor een controle achteraf 
en het toezicht van de RDW.
Waarvoor zijn deze documenten? We lopen 
ze even na. 

Registerkaart
Van alle werkzaamheden aan een tacho-
graaf moet een registerkaart volgens 
bijlage II van de Regeling Tachografen 
worden opgemaakt. In bijlage II van de 
Regeling Tachografen is aangegeven 
welke items verplicht op de registerkaart 
moeten zijn vermeld. Daarnaast mag je 
optionele informatie die van belang zijn 
voor de werkzaamheden vermelden. Het is 
ook verplicht om na het melden van de 
werk zaamheden in het RDW-register de 

terugmeldgegevens te vermelden zoals  
de meldtijd, transactiecode en of er een 
steekproef is toegekend.

Manipulatie registratie
Tijdens de werkzaamheden aan een 
tachograaf moet je de tachograaf contro-
leren op manipulatie. Deze controle moet je 
registreren. Dit kan door een aparte notitie 
op de registerkaart of een manipulatie-
verklaring van de fabrikant (VDO).

Manipulatieformulier
Indien blijkt dat er vanuit de manipulatie- 
controle daadwerkelijk manipulatie is 
vastgesteld wordt een manipulatieformulier 
opgemaakt in de RDW-afmeldapplicatie 
‘APK Webdirect’ en verstrekt aan de 

vervoers onderneming. Bewaar een kopie 
voor de eigen administratie. 

Print-outs testdiagrammen
Na afloop van de werkzaamheden moeten 
deze worden verantwoord. Dit doe je door 
een technische print-out te maken met de 
laatste gewijzigde parameters. 
Controle op manipulatie doe je aan de hand 
van de gebeurtenissenprint. 
De gebeurtenissenprint bij een Stoneridge 
voertuigunit tot en met Revision 7.6 bestaat 
uit twee printen. Een print gebeurtenissen en 
een print snelheidsoverschrijdingen. Vanaf 
Revision 8.0 wordt alle informatie, net als  
bij een VDO en Intellic EFAS voertuigunit,  
op de gebeurtenissenprint getoond. 
Bij een analoge tachograaf worden de   

Welke documenten  
moet je archiveren?

test registraties bewaard die tijdens de 
kalibratie zijn gemaakt. Is het een 
tachograaf voor dubbele bemanning, 
dan is ook het tweede testregistratie 
aanwezig.

Vervangen tachograaf (Data of CoU)
Indien de tachograaf wordt vervangen  
moet je de data veiligstellen.
De transportondernemer moet een admi-
nistratie (rij- en rusttijden) bijhouden van de 
digitale gegevens uit de tachografen van 
zijn voertuigen. Om deze administratie 
compleet te houden, kan het voorkomen dat 
een ondernemer vraagt om een massa-
geheugen van een voertuigunit die is ver-
vangen. Je moet dan als erkenninghouder 
Tachografen dit bestand beschikbaar stellen 
aan de voertuigeigenaar. Dit massageheugen 
is een ‘M-bestand’ en kan per mail of 
digitale gegevensdrager worden 
overgedragen. 
Indien de gegevens niet veilig zijn te stellen, 
moet je als erkenninghouder een CoU 
opma ken in de RDW-afmeldapplicatie ‘APK

Webdirect’ en dit formulier beschikbaar 
stellen aan de vervoersonderneming en  
een kopie bewaren.

Zegelverbrekingsformulier
Indien je de werkzaamheden niet hebt 
kunnen afmaken en registreren in de RDW-
afmeldapplicatie ‘APK Webdirect’, dan 
maak je een zegelverbrekingsformulier op 
in ‘APK Webdirect’. Het origineel geef je af 
aan de voertuigonderneming en zelf 
bewaar je een kopie. 

Digitale opslag gegevens
De registerkaarten en de massageheugens 
worden ook digitaal opgeslagen op de 
bedrijfscomputer of op de tablet waarmee 
de kalibratie wordt uitgevoerd. Deze 
gegevens moet je ook 3 jaar bewaren.  
Het is daarom belangrijk om regelmatig 
een back-up te maken van de data op de 
bedrijfs computer of tablet. Controleer of de 
back-up op de juiste wijze ingesteld is en of 
de tachograafsoftware blijvend toegang 
heeft tot de back-up locatie. De toezicht-

houder van de RDW controleert hierop 
tijdens een bedrijfsbezoek, je moet dan 
deze back-up kunnen tonen.

Registratie unieke zegelnummers 
Sinds 15-06-2019 moeten alle digitale tacho-
grafen worden verzegeld met een unieke ver-
zegeling. Elke erkenninghouder die gebruik 
maakt van deze unieke verze gelingen moet 
hiervan een administratie bijhouden. Hierin 
kan worden aangegeven welke zegels er op 
voorraad zijn en welke zegel voor welk voer-
tuig is gebruikt. Ook de vermiste of defect 
geraakte zegels moeten worden geregis-
treerd. Er is geen bewaar plicht voor defecte 
of gebruikte zegels. Het is wel verstandig 
om deze zegels onbruik baar te maken. De 
RDW controleert de zegeladministratie bij 
een bedrijfsbezoek.

Werkplaatskaart
Sinds 15-06-2019 moet je ook alle 
ongeldige, verlopen of defect geraakte 
werkplaatskaarten na die datum afge -
geven 3 jaar bewaard worden. 
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aan de tachograaf constateert. Alle 
meldingen brengen de RDW en de ILT in 
kaart en aangevuld met andere gegevens 
wordt een risicoprofiel opgesteld. Dit 
kunnen we bij controles gebruiken voor 
het selecteren van voertuigen en bedrijven. 
Dat vereenvoudigt het toezicht en vergroot 
de efficiëntie.”

Maar is er in het geval van een fout 
áltijd sprake van fraude?
“Dat hoeft zeker niet,” legt Möllers uit. 
“Tijdens onze bedrijfsbezoeken, zowel de 
reguliere als de onaangekondigde, zien we 
ook dat technici van erkenninghouders 
vaak ‘onbewust onbekwaam’ zijn. Ze 
hebben de benodigde werkzaamheden 
dan niet goed in de vingers. Dat is niet 
goed, maar ook geen moedwillige fraude. 
Juist om die fouten uit te sluiten, is het  
zo goed om te blijven focussen op 
opleidingen. Ik weet het, dat vraagt 
investeringen in mensen en apparatuur  
en niet elke organisatie wil dat. We zien 
ook dat erkenninghouders zijn gestopt 
nadat de smarttachograaf werd geïntro-
duceerd. Let wel, werken aan een tacho  
is een secure en tijdrovende klus. Alleen 
het kalibreren kost al gauw 2 uur. Dat  
doe je niet meer ‘even’ tussendoor. Het  
is altijd terug te zien wie de apparatuur 
heeft onderhouden, de monteur laat als 
het ware zijn vingerafdruk achter. Omdat  
onze controles intensiever zijn geworden 
en de ILT met de komst van de smarttacho 
straks ook scherper op technische fouten 
kan zijn, is de kans dat al dan niet moed-
willig verkeerd ingestelde apparatuur 
ontdekt wordt veel groter.”

Met zoveel componenten is er ook meer 
mogelijkheid om te sjoemelen, toch?
“We kennen inmiddels veel van de listen 
wel, zoals het gebruik van een magneet bij 
wat oudere auto’s of rijden zonder of met 
andermans bestuurderskaart,” vertelt 

Weekhout. “Dat is nog relatief makkelijk te 
controleren langs de weg. Maar de laatste 
tijd merken we dat manipulatie steeds 
geavanceerder wordt en dat we inderdaad 
dieper moeten graven. Dan kunnen we 
een erkende werkplaats vragen de 
vrachtwagen en de tachograaf verder te 
onderzoeken. Dat neemt erg veel tijd in 
beslag. Voor sommige tachograaftechnici 
is het wel een sport om de manipulatie op 
te speuren.”

Kunnen we zeggen dat de smarttacho de 
branche een stap verder heeft gebracht? 
Möllers: “Ik denk het wel. In het begin  
is er natuurlijk nogal wat te doen geweest 
om de werkplaatskaarten, maar inmiddels 
is de invoering geland in de branche. 
Iedereen realiseert zich dat de pijlers van 
de rust- en rijtijdenwet, dus verkeers-
veiligheid, economisch belang en 
werkomstandigheden, gebaat zijn bij 
intensieve en strikte controle. Daarom  
is de samenwerking die de RDW met de 
ILT heeft zo waardevol.”

ILT-controle op afstand: 
het begin is er!
Eén van de belangrijkste kenmerken 
van de smarttachograaf is dat deze 
met ‘dedicated short-range communi-
cations’ (DSRC) op (korte) afstand 
uitgelezen kan worden. Vanaf juli 2024 
moeten Europese toezichthouders op 
het wegvervoer beschikken over appa-
ratuur om op afstand smarttachografen 
uit te lezen. Als een van de eerste 
inspectiediensten in Europa heeft de 
ILT nu de beschikking over drie van 
deze systemen. De controleapparatuur 
in de ILT-auto’s krijgt bij het passeren 
van een vrachtwagen of bus in no-time 
een groot aantal tachograafgegevens 
door. Deze worden gebruikt als een 
selectiemiddel. Is alles in orde, 
dan mag het voertuig in principe 
doorrijden. Klopt er iets niet, dan kan 
een nadere inspectie volgen. 

De handhaving op de regels voor rij- en rusttijden is een taak van de Inspectie Leefomgeving 
en Transport (ILT). De dienst wil hiermee concurrentievervalsing in de transportsector tegengaan, 

de veiligheid, gezondheid en het welzijn van chauffeurs waarborgen én verkeerveiligheid vergroten. 
Björn Weekhout, ILT-inspecteur Goederenvervoer Weg, en Frank Möllers, toezichthouder bedrijven 

bij de RDW, geven een inkijk in de samenwerking tussen de RDW en de ILT. Eén ding is duidelijk: 
de diensten gaan niet elk vanaf hun eigen ‘eiland’ te werk.

RDW en ILT 
versterken 

elkaars taken 

DUBBELINTERVIEW DUBBELINTERVIEW

Samenwerken voor eerlijke en veilige kilometers

Wat is het verschil in taken van de ILT 
en de RDW en waar zit de overlap?
Weekhout: “Waar de RDW zich concen-
treert op de techniek, dus de tachograaf 
en de werkzaamheden daaraan, contro-
leren wij of de chauffeur zijn rij- en rust-
tijden goed naleeft en de tachograaf juist 
gebruikt. Lapt de chauffeur de regels aan 
zijn laars, dan kan hij met ons te maken 
krijgen. Heeft hij geknoeid met de 
apparatuur of blijkt er iets niet in orde 
met de kalibratie, dan kunnen de collega’s 
van de RDW weer in beeld komen. Niet 
alleen voor individuele gevallen, maar ook 
bij een gezamenlijke strategische aanpak.”

Wat betekent dat?
“Indien we zien dat de rij- en rustgegevens 
niet goed worden vastgelegd in de tacho-
graaf, dan kan er sprake zijn van manipu-
latie van de tachograaf,” legt Weekhout uit. 
“Een RDW-erkenninghouder heeft een 
meldingsplicht wanneer hij manipulatie 

Björn Weekhout, ILT-inspecteur 
Goederenvervoer Weg.

Frank Möllers, toezichthouder 
bedrijven bij de RDW.
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Tachograaf vervangen
Als we een tachograaf vervangen dan bedoelen we de complete installatie 

De complete installatie betekent de 
voertuigunit, eventuele bedrading en de 
bewegingssensor. We kunnen ook de 
losse componenten (voertuigunit of 
bewegingssensor) vervangen. Belangrijk
is dan dat we bij het vervangen van een 
voertuigunit altijd de data veiligstellen of 
een CoU opmaken. In het RDW-register 
moeten we het vervangen melden als een 
‘inbouw tachograaf’.
 
Welke generatie en versie? 
In het handboek is een schema opge-
nomen voor het vervangen van een 
tachograaf, voertuigunit of bewegings-
sensor. Dit schema is leidend en bindend. 

Analoge tachograaf
Als een analoge tachograaf compleet 
wordt vervangen (dus klok en bewegings-
sensor), dan moet deze worden vervangen 
door een digitale tachograaf van de 
1 generatie, 3e versie. Worden er losse 
componenten vervangen, dan kan dit 
door eenzelfde type te monteren.

1e generatie digitale tachograaf
Als de 1e generatie tachograaf compleet 
wordt vervangen (dus de voertuigunit en 

bewegingssensor), dan moet deze worden 
vervangen door een digitale tachograaf 
van de 1 generatie 3e versie. Dit is mini-
maal een VDO type 2.0 of Stoneridge type 
7. 4 of 3e versie van het merk Intellic EFAS 
met de bijbehorende bewegings sensor, 
een bewegingssensor VDO met een 
serienummer > 10.000.000 of een sensor 
van het merk Lesikar.
Wordt alleen de voertuigunit vervangen, 
dan moet deze altijd worden vervangen 
voor een 1e generatie, 3e versie. Hierbij 

mag de oude bewegingssensor blijven 
zitten. Vervang je alleen de bewegings-
sensor, dan moet die worden vervangen 
door een bewegingssensor VDO met een 
serienummer > 10.000.000 of een sensor 
van het merk Lesikar. 

2e generatie digitale tachograaf
Een 2e generatie tachograaf mogen  
en kunnen we alleen vervangen door  
een 2e generatie voertuigunit of 
bewegingssensor.

In 2020 is het mobilitypakket aangenomen 
door het Europese Parlement en op  
20 augustus 2020 ingegaan. Dit heeft 
gevolgen voor de gehele transportsector. 
Voor de vervoersonderneming heeft dit  
diverse gevolgen met betrekking tot  
de tachograaf. Het is van invloed op  
de rij- en rusttijden, maar ook voor het 
type tachograaf zelf. 
 
Tachograaftechnici en erkenninghouders 
hebben dus ook te maken met het mobility-
pakket. Vanaf 20 augustus 2023 wordt  
de 2e generatie, 2e versie van de Smart 
Tachograaf (Smart Tacho 2) verplicht voor 
nieuwe voertuigen. Voor 31-12-2024 
moeten de analoge tachografen en de 1e 
generatie digitale tachografen vervangen 
zijn door de 2e generatie, 2e versie slimme 
tachograaf. Dit geldt voor voertuigen in 
gebruik voor internationaal vervoer. 
Uiterlijk moeten alle 2e generatie, 1e  
versie tachografen zijn vervangen voor  
20 augustus 2025. 

Impact voor de werkplaats
Gevolgen voor de werkplaats zijn dat er 
een grote retrofit-actie op gang zal komen. 
Bijna alle oude tachografen moeten 
worden vervangen door een 2e generatie 
2e versie tachograaf. Alleen voor nationaal 
vervoer is dat niet verplicht. Maar dit is 
maar een relatief kleine groep. Kort 
gezegd: de komende 5 jaar moeten bijna 
alle tachografen worden vervangen.

Wat kunnen die nieuwe tachografen?  
We zetten de nieuwe functionaliteiten 
van de 2e generatie 2e versie tachograaf 
op een rijtje:
•  Detectie en vastleggen van 

grensoverschrijding.
•  Vastleggen GNSS-positie bij laden  

en lossen.
•  Opslag van rij- en rusttijden op de 

be stuurderskaart van 28 dagen naar  
56 dagen.

•  Vastleggen van soort vervoer (personen 
of goederen).

•  Uitbreiden DSRC communicatie.
•  Verplichte ITS interface (communicatie 

met het voertuig). 
•  ITS interface met 2 richtingscommunicatie
•  Software updates mogelijk.
•  Interne bewegingssensor in de 

voertuigunit.
•  Automatische registratie van begin-  

en eindlocatie.
Voor het detecteren van grensoverschrijding 
is in de 2e generatie 2e versie een landkaart 
geïntegreerd in de software. Deze landkaart 
moet periodiek worden geupdate door een 
erkende werkplaats volgens de procedure 
van de fabrikant van de tachograaf.
De tachograaf legt automatisch de locatie-
gegevens van de start- en eindlocatie van 
het voertuig vast met behulp van de GNNS-
coördinaten. Daarnaast moet de chauffeur 
tijdens het laden of lossen handmatig in 
de tachograaf aangeven welke activiteit 
plaatsvindt. De GNSS-positie wordt dan 
opgeslagen op de bestuurderskaart. 

Registratie vervoer
Tijdens de activatie en eerste kalibratie 
van een 2e generatie, 2e versie tachograaf 
moet worden ingesteld of het een voertuig 
voor personen- of goederenvervoer betreft. 
Bij een periodieke controle is dit een extra 
controlepunt. 

Extra bewegingssensor
In de 2e generatie, 2e versie voertuigunit is 
een interne bewegingssensor aangebracht. 
Deze sensor registreert onafhankelijk van 

de externe bewegingssensor of het voer-
tuig in beweging is. 

ITS interface
De 2e generatie, 2e versie tachograaf is 
standaard met een ITS -interface (Intelligent 
Transport System) uitgerust. Deze zorgt 
ervoor dat de tachograaf en het voertuig  
in twee richtingen met elkaar kunnen 
communiceren. Het voertuig kan gegevens 
van de tachograaf gebruiken, het is ook 
mogelijk om bijvoorbeeld de handmatige 
invoer van rust of overige werkzaamheden 
via het voertuig in te voeren.

Werkplaatskaart
De werkplaatskaarten zullen worden 
aangepast. De opslagcapaciteit wordt 
vergroot en het land waar de kalibratie is 
uitgevoerd, wordt geregistreerd. De huidige 
2e generatie, 1e versie werkplaatskaart kan 
ook worden gebruikt voor het kali breren van 
de nieuwe 2e generatie, 2e versie tacho
graaf. Vanaf 20 juli 2023 moeten de nieuwe 
versie werkplaats kaarten beschikbaar zijn.

Tachograaf in M1 en N1 voertuigen 
In de huidige Verordening is een 
tachograaf verplicht in voertuigen waarbij 
de toegestane maximummassa van het 
voertuig, dat van aanhangwagens of 
opleggers inbegrepen, meer dan 3500 kg 
bedraagt. Vanaf 01 juli 2026 moet ook  
een 2e generatie, 2e versie tachograaf 
geïnstalleerd zijn in voertuigen vanaf 2500 
kg. Dit is van toepassing voor voertuigen 
die worden ingezet voor internationaal 
beroepsgoederenvervoer.

Wijzigingen nieuwe tachograaf

TACHOGRAAF WIJZIGINGEN
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Onderzoek bevestigt: 
tachograafmanipulatie uiterst 
georganiseerd en geraffineerd
Tachograaffraude is een groot maatschappelijk probleem. De ILT deed onderzoek  

naar de fraudegevoeligheid van bijna 30 voertuigsystemen. Het blijkt dat de tachograaf  

van alle systemen het grootste risico vormt voor manipulatie.

Bert van Voorthuizen is inspecteur bij  
de dienst Inspectie Leefomgeving en 
Transport (ILT). De externe partner  
en de ILT bundelen hun krachten bij het 
onderzoek naar tachograaffraude. Waar 
zitten volgens dit onderzoek de grootste 
uitdagingen? En wat kan de inspectie doen 
om in deze grimmige markt doeltreffend 
te opereren?

Drijfveren
“De maatschappelijke impact van 
tachograaf fraude is groot. Ook de 
verleiding om voor deze vorm van fraude 
te zwichten is groot. In ons onderzoek 
onderscheiden we twee groepen: de makers 
en de gebruikers van gemanipuleerde 
systemen,” steekt Bert van wal. “De 
‘makers’ zijn fraudeurs die complexe 
manipulaties creëren, omdat de vraag in 
de markt aanwezig is. Voor een gemani-
puleerd systeem betalen gebruikers al  
snel enkele duizenden euro’s. Deze handel 
kan een maker dus snel erg veel geld 
opleveren. Onder de ‘gebruikers’ verstaan 
we transportondernemers en chauffeurs. 
Gemanipuleerde systemen leveren een 
financieel voordeel op, omdat ze langer 
door kunnen rijden. Zij schaffen deze 
gemanipuleerde systemen aan en 
overtreden hiermee de rij- en rusttijdenwet. 

Een mogelijk gevolg daarvan is dat zij de 
verkeersveiligheid in gevaar brengen,” aldus 
inspecteur Bert. 

Gemanipuleerde tachograaf
Hij gaat verder: “Wij wilden als de ILT  
aan de hand van dit onderzoek graag 
ontdekken hoe inspecteurs manipulatie 
sneller kunnen herkennen. En hier wilden 
we graag prak tische adviezen bij hebben. 
De ILT heeft onze externe partner daarom 
een gemani pu leerde tachograaf gegeven. 
Die tachograaf heb ik samen met een 
collega aangetroffen tijdens een weg-
controle. Mijn verzoek was om niet 
specifiek naar de gemanipuleerde 
tachograaf te kijken. Maar ook naar het 
effect van manipulatie op de veiligheid van 
voertuigen. De analyses uit het onderzoek 
wijzen uit dat de tachograaf inderdaad 
invloed heeft op de werking van andere 
belangrijke veiligheidssystemen, zoals  
het ABS-remsysteem van het voertuig.”

‘Je bent soms verbaasd 

hoe doortastend fraudeurs 

te werk gaan’

Diepgravende aanpak
Achter tachograaffraude gaan vaak hele 
‘organisaties’ schuil die de zaak zeer grondig 
aanpakken. Er zijn talloze middelen om de 
software van een voertuig uit te lezen en 
te analyseren. Kwaadwillende partijen 
schaffen tools aan die zij inzetten om 
netwerken te analyseren. Bert: “Je bent 
soms verbaasd hoe doortastend fraudeurs 
te werk gaan om tachografen te 
manipuleren.”
Manipulaties worden steeds geavan-
ceerder. Fraudeurs passen de software  
in de tachografen aan. Bert: “Wij als 
inspecteurs moeten tijdens wegcontroles 
onze toezichtmethoden hierop aanpassen. 
Ook het afstemmen van het internationale 
toezicht blijft daarom nodig.”
 
Complexiteit is groot
Bert legt uit dat we er nog niet zijn en er 
meer samenwerking met het bedrijfsleven 
nodig is: “De complexiteit van manipuleren 
is veel groter dan ik persoonlijk had 
verwacht. Daarom is de behoefte aan 
aanvullend technisch onderzoek erg groot. 
Zo kun je aanvullend technisch onderzoek 
doen met tachografen die de ILT voor 
onderzoek inneemt. Hiervoor kan de ILT de 
samen werking opzoeken met externe 
partners. Dat biedt nieuwe inzichten om 

TACHOGRAAFFRAUDE INTERVIEW TACHOGRAAFFRAUDE INTERVIEW

gedetailleerd vast te stellen hoe 
manipulatie plaatsvindt. Deze informatie 
kun je vervolgens gebrui ken om 
handvatten voor inspecteurs en 
tachograaftechnici/-erkenninghouders te 
ontwikkelen in de strijd tegen systeem-
manipulaties. Sommige manipulaties zijn 
technisch heel complex. Je kunt niet van 
inspecteurs of tachograaftechnici 
verlangen dat zij over alle technische 
kennis beschikken.”
Bert kijkt uit naar een vervolgonderzoek: 

“Na de resultaten van het eerste onder-
zoek hebben wij een gesprek gehad over 
een specifiek vervolgonderzoek op het 
gebied van netwerkcommunicatie in het 
voertuig. De externe partner is nu bezig 
met een plan van aanpak om ons hand-
vatten te geven om dataverkeer in het 
voertuig te kunnen analyseren.”

Meer rugdekking
Inspecteurs en tachograaftechnici moeten 
inzicht krijgen in technische zaken die hen 
helpen om fraude sneller te herkennen. 
Bert: “Nu hebben inspecteurs chauffeurs 
die onrechtmatig handelen vaak al wel 
door. Het onderbuikgevoel van de inspec-
teur klopt vaak. Ik geloof dat ervaren 
inspecteurs daar een neus voor ont-
wikkelen. Maar er moet wel concrete 
bewijslast zijn. Als inspecteurs metingen 
kunnen doen bij voertuigsystemen,  
kunnen zij vermoedens van fraude staven 

aan hun technische kennis. Dat geeft 
inspecteurs meer rugdekking.”

Rol tachograaftechnicus/ 
-erkenninghouder
Voor een tachograaftechnicus is software-
manipulatie nauwelijks vast te stellen. 
Sowieso niet bij de periodieke controle. 
Bert tot slot: “Wat we wel zien is dat er 
vanuit de softwaremanipulatie het motor-
managementsysteem wordt gebruikt, dit 
gebeurt via signalen/berichten op de 
canbus. Zie je als werkplaats vreemde 
storingen vanuit het motormanagement 
opkomen die niet te verklaren zijn, dan zou 
dat kunnen duiden op mogelijk software-
fraude van de tachograaf. De tachograaf 
maakt immers onderdeel uit van het 
motormanagementsysteem. Bij het 
veranderen van een signaal van en naar  
de tachograaf kan dit van invloed zijn op 
veiligheidssystemen van het voertuig.”

‘Verder onderzoek helpt 

ons als inspecteurs om 

tachograaffraude sneller 

vast te stellen’

Bert van Voorthuizen: “De impact 
van tachograaffraude is groot.”
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Vervangen voertuigunit
De data uit de te vervangen voertuigunit moet je veiligstellen en 
opslaan. Deze data moet je 3 jaar bewaren. Op verzoek van de 
voertuigeigenaar moet je deze data kunnen verstrekken.
Het kan zijn dat het niet mogelijk was om de data uit de voertuig-
unit veilig te stellen. In dat geval moet je als tachograaf technicus 
een Verklaring van onmogelijkheid van gegevens overdracht (CoU) 
opmaken en afgeven. 
Het opmaken en melden van een CoU kan alleen in APK 
Webdirect van de RDW en alleen op dezelfde dag en alleen 
voorafgaand aan een inbouwmelding. Bij de inbouwmelding van 
de werkzaamheden kun je door middel van het plaatsen van een 
vinkje, aangeven dat je een CoU-verklaring wenst. Deze RDW-

verklaring moet je printen en overhandigen aan de voertuig-
eigenaar. Ook moet je een exem plaar bewaren voor je eigen 
administratie. Dit mag op papier of digitaal. Let op: een  
CoU opmaken via de software van de fabrikant is niet meer 
toegestaan en heeft geen wettelijk basis.

Zegelverbrekingsformulier
Alle werkzaamheden aan een tachograaf moeten op dezelfde 
werkdag worden uitgevoerd. In een uitzonderlijk geval kan het 
voorkomen dat het niet mogelijk is om alle werkzaamheden aan 
de tachograafinstallatie op dezelfde (werk-)dag af te ronden. In 
dat geval moet de tachograaftechnicus een zegelverbrekings-
formulier opmaken en aanmelden in APK Webdirect. Dit kan 

Bij steekproeven en bedrijfsbezoeken vallen een aantal zaken op die regelmatig  

niet goed gaan tijdens de werkzaamheden aan tachograafinstallaties. In dit artikel 

zetten we de belangrijkste punten nogmaals even op een rijtje.

TACHOGRAAF UPDATE 

Wat kan er beter bij 
de werkzaamheden 
aan de tachograaf?

TACHOGRAAF UPDATE 

24 uur per dag en 7 dagen per week. Nadat je het formulier  
hebt ingevuld en melding hiervan hebt gemaakt, moet je het 
formulier afdrukken.
Het originele formulier moet meegegeven worden aan de 
chauffeur of voertuig eigenaar en een kopie ervan moet worden 
bewaard voor de eigen administratie. Omdat het voertuig niet 
meer aan de verordening voldoet, moeten de aanwezige 
installatieplaat en de verzegeling van de bewegingssensor 
verwijderd worden.
Het zegelverbrekingsformulier is maximaal 7 dagen geldig. 
Binnen deze periode moet de installatie, ergens binnen Europa, 
opnieuw worden gekalibreerd en verzegeld.

Manipulatieformulier
Tijdens de kalibratie moet je een controle op manipulatie 
uitvoeren. Dit moet je registreren op de registerkaart. Hoe je 

dit moet doen, staat beschreven in artikel 8 van de Algemene 
informatie voor het uitvoeren van een tachograafcontrole op  
de website van de RDW. In een aantal gevallen moet je na het 
constateren van manipulatie altijd een manipulatieformulier 
opmaken en melden aan de RDW. Voorbeelden hiervan zijn een 
verbroken verzegeling, de aanwezigheid van mani pulatie 
apparatuur of het ontbreken van een oude installatieplaat.
In andere gevallen moet je na het consta teren van fouten of 
gebeurtenissen een nader onderzoek uitvoeren. Hierbij moet  
je denken aan een spanningsonderbreking, 
snelheidsoverschrijdingen of fouten in de bewegingssensor.  
Als bij het nader onder zoek geen manipulatie wordt aangetroffen, 
dan hoeft er ook geen manipulatieformulier worden opgemaakt. 
Het is wel verstandig om op de registerkaart vast te leggen dat  
je onderzoek hebt gedaan.

Werkplaatskaart
Tijdens de werkzaamheden van een digitale tachograaf maak je 
gebruik van je werkplaatskaart. Deze kaart mag alleen worden 
gebruikt voor tachograaf gerela teerde werkzaamheden. 
Deze werkplaatskaart is persoons gebonden en voorzien van een 
pincode. Het bedrijf moet ervoor zorgen dat deze kaart wordt 
opgeborgen in een afgesloten voorziening en ook dat de pincode 
alleen beschikbaar is voor de houder van de kaart.
Alle verlopen werkplaatskaarten moeten minimaal drie jaar 
worden bewaard. Tijdens een bedrijfsbezoek door de RDW worden 
de kaarten gecontroleerd, je moet dan alle kaarten kunnen tonen. 
De Toezichthouder van de RDW leest de data van de werkplaats-
kaarten uit en contro leert of de kaarten op de juiste wijze zijn 
gebruikt en of alle kalibraties zijn gemeld.
Controleer bij de aanvraag en afgifte van een nieuwe werkplaats-
kaart of de bedrijfsgegevens op de werkplaatskaart gelijk zijn aan 
de gegevens van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. 
Dezelfde KVK-gegevens moet ook worden vermeld op de register-
kaart en op de installatieplaat.
Het is van belang dat deze bedrijfs gegevens altijd gelijk zijn.
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Gebruik van een 
M1/N1 adapter
Bij een personenauto voertuigcategorie 
M1 en bedrijfsauto voertuigcategorie N1 is 
niet altijd af-fabriek een bewegingssensor 
in het voertuig gemonteerd. Ook is het 
achteraf vaak niet mogelijk om alsnog een 
bewegingssensor te monteren. In dat 
geval biedt een goedgekeurde M1/N1 
adapter uitkomst. Deze is alleen speciaal 
voor deze voertuigcategorie ontworpen en 
goedgekeurd. 

Adapter
De adapter zorgt voor een beveiligd 
snelheidssignaal naar de tachograaf. De 
eisen voor het gebruik van een M1/N1 
adapter zijn vastgelegd in Verordening 
(EU) nr. 2016/799. De behuizing van de 
adapter is altijd geel van kleur, moet zo 
dicht mogelijk bij de signaalbron in het 
voertuig worden gemonteerd, is identifi-
ceerbaar en verzegeld.

Verzegeling
De behuizing is zodanig ontworpen dat 
deze niet kan worden geopend en het 
moet door de fabrikant zijn verzegeld. Als 
deze fabrieksverzegeling is beschadigd of 
verbroken, dan moet de adapter worden 
vervangen. De adapter is voorzien van een 
ingebouwde bewegingssensor. Het mag 
niet mogelijk zijn de ingebouwde bewe-
gingssensor los te maken van de adapter 
zonder het zegel/de zegels van de adapter-
behuizing of het zegel tussen de sensor en 
de adapterbehuizing te verbreken.
Alle aansluitingen op de adapter, de adap-
terbevestiging aan het voertuig en alle 
externe verbindingen moeten worden 
verzegeld met unieke zegel(s).
Alle aangebrachte installatieplaten moeten 
ook zijn verzegeld, tenzij ze zodanig zijn 

aangebracht dat het niet kan worden ver-
wijderd zonder de daarop aangebrachte 
aanduidingen te vernietigen. 

Installatieplaten
Op de adapter zelf moet een installatie plaat 
aanwezig zijn. Deze is al deels door de 
fabrikant ingevuld. Bij montage moeten de 
ontbrekende gegevens door de tacho graaf-
technicus worden aangevuld. Vervolgens 
wordt de installatieplaat verzegeld. Dit kan 
met zegelfolie of door een installatieplaat 
te monteren die bij het verwijderen onher-
stelbaar wordt beschadigd. Bij elke perio-
dieke controle moeten deze gegevens en 
de verzegeling worden gecontroleerd. 
Onderstaande gegevens moeten worden 
vermeld op deze installatieplaat:
•  Naam en adres van de fabrikant van  

de adapter. 
•  Onderdeelnummer van de fabrikant  

en bouwjaar van de adapter.
•  Goedkeuringsmerkteken van het type 

adapter of van het type controleapparaat 
met adapter.

•  De datum waarop de adapter is 
geïnstalleerd.

•  Het voertuigidentificatienummer  
van het voertuig waarin de adapter  
is geïnstalleerd.

Indien de gegevens van de bewegings-
sensor niet direct vanaf de buitenzijde af 
te lezen zijn, moeten ook onderstaande 
gegevens op het installatieplaatje zijn 
vermeld:
•  Naam van de fabrikant van de 

ingebouwde bewegingssensor.
•  Onderdeelnummer van de fabrikant  

en bouwjaar van de ingebouwde 
bewegingssensor.

•  Goedkeuringsmerkteken van de 
ingebouwde bewegingssensor.

Naast de installatieplaat op de adapter 
zelf, moet er ook nog extra informatie op 
een installatieplaat in het voertuig worden 
vermeld die op de B-stijl is aangebracht. 
Deze gegevens mogen op de bestaande 
installatieplaat worden aangebracht of op 
een extra losse installatieplaat. 
De extra informatie bestaat uit: 
•  Het gedeelte van het voertuig waar de 

adapter is geïnstalleerd.
•  Een beschrijving van de kleur van de 

kabel tussen de adapter en het gedeelte 
van het voertuig dat impulsen naar de 
adapter stuurt. 

•  Het serienummer van de ingebouwde 
bewegingssensor van de adapter.

TACHOGRAAF TECHNIEK 

Registratie kenteken en 
landcode in voertuigunit
Om vervoer te mogen doen zoals in  
de verordening (EG) nr. 561/2006 is 
aangegeven moet de tachograaf volledig 
zijn gekalibreerd. Dat wil zeggen dat  
alle verplichte parameters moeten zijn 
ingegeven in de voertuigunit. Hierbij moet 
ook het kenteken en de landcode van het 
land waar het voertuig is geregistreerd 
zijn ingegeven. 

Bij een nieuw voertuig dat vanuit de 
fabrikant volledig is gekalibreerd kan de 
voertuigeigenaar met zijn bedrijfskaart 
eenmalig de landcode en het kenteken-
nummer (VRN) ingeven. Op de plaatsen 
waar dan nog vraagtekens staan, kan  
de voertuigeigenaar de ont  brekende 
gegevens invullen. De voertuig eigenaar  
is dus verantwoordelijk voor het invoeren 
van deze juiste gegevens voordat hij het 
voertuig gebruikt op de openbare weg. 
Net als bij het vaststellen van de DET,  
zien we ook hier dat de juiste officiële 
registratie in het RDW-register of bij 
buitenlandse voertuigen het originele 

registratiedocument geregeld ontbreekt. 
Hierdoor kunnen we niet de landcode 
en het kentekennummer vaststellen en 
invoeren in de voertuigunit

Werkwijze ingave kentekennummer  
en landcode voertuigunit 
Hierbij maken we onderscheid of het voer-
tuig in Nederland is geregistreerd of niet.

In Nederland geregistreerd voertuig
Een voertuig dat in Nederland is geregis-
treerd kunnen we raadplegen via APK 
Webdirect of RDW-OVI. Het kenteken-
nummer en de landcode (NL) kunnen we  
1 op 1 overnemen en invoeren in de 
voertuigunit. 

Voertuig is nog niet geregistreerd of 
betreft een buitenlands voertuig
Als het juiste originele registratiedocument 
aanwezig is, kunnen we de landcode en 
het kentekennummer 1 op 1 invoeren in  
de voertuigunit. Ontbreekt het originele 
registratiedocument of is het voertuig 

(nog) niet geregistreerd in een lidstaat, 
dan kunnen we niet de juiste gegevens 
vaststellen en invoeren. (Let op: een niet te 
naam gesteld voertuig is niet geregistreerd 
ook al zijn de kentekenplaten aanwezig) 
De voertuigeigenaar is er verantwoordelijk 
voor dat dan alsnog de juiste gegevens  
zijn geregi streerd in de tachograaf. De 
controle hierop is aan de toezichthouders 
op de weg. 
Let wel: als bij de kalibratie de verplichte 
gegevens niet juist in de tachograaf staan 
of kunnen worden ingevoerd, kan dat 
inhouden dat deze nogmaals gekalibreerd 
dient te worden.
*In de online regelgeving is hierover een 
toelichting opgenomen.

Tachograaf kalibreren van een voertuig  
met meerdere aangedreven assen
Het vaststellen van de ongecorrigeerde 
kenmerkend coëfficiënt (W-factor) en 
de effectieve bandomtrek (L) van een 
voertuig kan door de aangedreven as  
uit te rollen op een rollenbank. Vaak  
wordt hiervoor een aangepaste rollen-
remtestbank gebruikt.

De banden van alle aangedreven assen 
hebben invloed op de vastgestelde 
parameters als de W-factor en wielomtrek. 
Daarom moeten deze aan de vastgestelde 
eisen voldoen. Dit houdt in dat de banden 

minimaal 1,6 millimeter profiel hebben en de 
banden op één as moeten dezelfde maat 
hebben. Daarnaast moeten de banden op  
de juiste bandenspanning zijn gebracht. 

Permanent aangedreven assen
Als een voertuig is uitgerust met meerdere 
aangedreven assen, en deze worden 
permanent aangedreven, dan lukt het niet 
om de W-factor en bandenomtrek op een 
rollenbank vast te stellen. Het toepassen 
van onveilige situaties, als het opkrikken 
en laten meedraaien van een van de 

aangedreven wielen of assen is hierbij 
niet toegestaan.
In deze situatie is het om technische 
redenen niet mogelijk om een voertuig 
op een rollenbank uit te rollen. Dan moeten 
de W-factor en bandomtrek worden 
vastgesteld door het uitrollen op een 
vastgestelde meetbaan.
Hiervoor gebruik je een meetbaan (weg)  
van minimaal 20 meter die recht en vlak  
is. Een langere meetbaan van 50 meter is  
niet verplicht, maar geeft wel een nauw-
keuriger resultaat.

TACHOGRAAF UPDATE
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“We rijden met een wagenpark van 22 voertuigen grofmazige 
distributie in Nederland en België. We hebben ook een paar lichte 
bestelauto’s rijden. Achttien voertuigen zijn tachograafplichtig. 
Het onderhoud aan de voertuigen en de tachografen hebben  
we uitbesteed bij de dealer. Eens in het half jaar gaan ze daar 
naartoe voor onderhoud. Ik heb vertrouwen in mijn dealer dat de 
tachograaf op de juiste wijze wordt gekalibreerd. Daarnaast letten 
we heel scherp op het naleven van de rij- en rusttijden. Uiteraard 
is het altijd een taak van de chauffeur zelf, maar ik hamer er sterk 
op dat ze zich aan de voorschriften moeten houden. Altijd de 
kaart erin en op tijd pauzeren of stoppen. Kijk, gevallen van 
overmacht heb je altijd, maar als je niet strak bent op de regels 
dan is er altijd wel een reden om door te rijden. Het is gewoon 

zaak dat je niet de grenzen op zoekt, maar ruimte houdt voor 
onverwachte situaties in het werk of op de weg. Een slordigheidje 
of een kleine overtreding kan al een forse sanctie opleveren.  
Als er iets niet goed gaat dan wordt dat altijd besproken. Maar, 
het is niet zo dat ik elke dag de tacho zit uit te pluizen, hoor!  
We moni toren de naleving van de rij- en rusttijden met behulp  
van vaste, periodieke rapportages uit TISWEB.
Zo zorgen we ervoor dat we elke dag en elke meter kunnen 
verantwoorden. Ik zie dat onze chauffeurs het gewoon keurig 
doen. Wat wel opvalt is dat er veel minder verstoringen  
in de ritten zitten. Door de corona-situatie was het een stuk 
rustiger op de weg, wat het plannen van de voertuigen een  
stuk makkelijker maakte!”

‘ Strak op de regels, want er is altijd  
wel een reden om door te rijden’

TJEERD DIJKSTRA, DIRECTEUR DIJKSTRA LOGISTIEK BV LOPIK

TACHOGRAAFTECHNICUS RDW 202116

TACHOGRAAF IN DE PRAKTIJK 


	Cover
	Voorwoord
	Op de brug
	Tachograaf update
	Dubbelnterview
	Tachograaf wijzigingen
	Tachograaf inbouw
	Tachograaffraude interview
	Tachograaf update
	Tachograaf in de praktijk

