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Al bij aankomst op het terrein zie je dat Bluekens in Oosterhout meer is 
dan de gemiddelde truckwerkplaats. Tussen de giganten van hun eigen 
merken Volvo Trucks en Renault Trucks staan ook minder bekende 
vrachtwagens en bussen van onder meer BYD. “Allemaal elektrisch,” 
glundert vestigings manager Werner Mathijssen. Hij kan er uren over 
praten, net als over tachografen en de regels die daarbij horen. Daarin  
zit Werner niet altijd op één lijn met de RDW.

EDWIN HEEMROOD 
(ADVISEUR TOEZICHT 
PROCESONDERSTEUNING)

Je hebt een bijdrage geleverd aan  
het opstellen van de zogenoemde 
gradatielijst. Wat is dat en waarom  
heb je meegewerkt?
“Tijdens een audit door de RDW heb ik 
wat kritische noten gekraakt over hoe 
ze omgaan met de regels voor onder- 
houd aan tachografen. Maar ik wil wel 
constructief meedenken hoe het anders 
zou kunnen. Vanuit die interesse heeft de 
BOVAG mij benaderd om mee te kijken bij 
het beoordelen van de gradatielijst. Dat is 
een overzicht van het aantal strafpunten 
dat je krijgt wanneer er bij een steekproef 
missers worden geconstateerd. Die 
missers worden aan de bevoegdheid 
gekoppeld van de tachograaftechnicus, 

en dat is tevens van invloed op de 
erkenning van het bedrijf.”

Waar zit volgens jou het probleem  
in het controleren van de regels?
“De regels zijn zwart-wit, maar er is wel 
ruimte voor interpretatie van de wettekst. 
Als ik het lees door de bril van de onder-
nemer zie ik een andere tekst dan de  
RDW-toezichthouder. Ook zou er iets meer 
ruimte moeten zijn om eens een foutje te 
maken. Dat is toch menselijk? Pleeg je 
willens en wetens fraude, dan is dat 
uiteraard wél strafwaardig. De monteurs 
zijn nu bang om fouten te maken, want de 
strafpunten blijven lang op je pas staan. 
Om haastwerk te voorkomen zou het fijn 

zijn als de RDW het mogelijk maakt dat je 
meerdere dagen aan de tacho kunt werken. 
In andere landen is dat al mogelijk. Nu 
moet je de werkzaamheden afmelden op 
dezelfde dag dat je ermee begint.”

Hoe houd je de tachograaftechnici in 
het bedrijf scherp op het werk? 
“We delen onze kennis met alle tachograaf-
specialisten binnen onze dealergroep. Zo 
ondersteunen we elkaar met tips en tricks. 
We maakten al weinig fouten, maar nu 
we de kennis actief delen zijn ze verder 
gedaald. Ook gaan de monteurs regel matig 
op cursus om bij te blijven. Komen ze er 
echt niet meer uit, dan bellen ze mij. Ik ben 
echt helemaal van de tachografen!”

Deze editie van Tachograaftechnicus is er weer op gericht 
om jullie tachograaftechnici te ondersteunen en begeleiden 
in het proces. Belangrijk is altijd dat de juiste werkvolgorde 
wordt gehanteerd. Alleen dan wordt het voertuig op de 
juiste wijze gekalibreerd en goed geregistreerd in het RDW-
register. Dit alles om ervoor te zorgen dat de transport-
ondernemer een goed werkende tachograaf heeft die de 
rij- en rusttijden correct registreert. Dan krijgt de transport-
ondernemer tijdens een wegcontrole geen problemen met  
de handhavers op de weg. De ILT (Inspectie Leefomgeving
en Transport) geeft hier aandacht aan met een artikel over 
de controle van de DSRC op de weg. 
In deze editie wordt ook weer uitgebreid stilgestaan bij 
welke stappen je moet doorlopen bij het vervangen van een 
tachograaf. Om alle processen inzichtelijker te maken zijn 
er binnenkort handige schema’s te vinden in het online 
handboek. Om op de hoogte te blijven van alle informatie 
en wijzigingen is het raadzaam om je e-mailadres achter te 
laten in je eigen digitale omgeving. Ook daarvoor is in deze 
Tachograaftechnicus aandacht. Succes!

Tachograaf 
in beweging

Redactieadres:
RDW, afdeling Communicatie
Postbus 777, 2700 AT Zoetermeer
www.rdw.nl
Op de cover: De slimme tachograaf is inmiddels een vertrouwd stuk 
gereedschap voor de meeste truckers, zoals voor chauffeur Jessica 
Havermans die even pauzeert. 
Basisontwerp: Kris Kras
Vormgeving, coverbeeld en contentrealisatie: DPG Media - Brand Studio
Fotografie: De Beeldredaktie, Jacco van de Kuilen, Mike Raanhuis, RDW

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 uitgave 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 088 008 74 77 (werkdagen 8.00 - 17.00 uur). 
•  Over het afmeldsysteem? Bel uw eigen communicatieprovider. 
•  Over uw RDW-pincode? Zie keurmeester omgeving. 
•  Over examens en bevoegdheidspassen? IBKI 030 608 77 66. 
• Adreswijziging doorgeven? Zie keurmeester omgeving.

WERNER MATHIJSSEN, 
VESTIGINGSMANAGER/
TACHOGRAAFTECHNICUS 
BLUEKENS IN OOSTERHOUT

‘  Fraude kan niet, maar  
een misser is toch menselijk?’

Tachografen

Erkend bedrijf
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Wat kun je in je persoonlijke omgeving?
In APK Webdirect kun je als keurmeester, tachograaftechnicus 
en erkenninghouder verschillende items raadplegen. We zetten 
op een rijtje welke.

Alle meldingen die je hebt gedaan kun je raadplegen in APK 
Webdirect en eventueel opnieuw printen. Ook kun je als 
erkenninghouder de gegevens en cusumstand van de erkenning 

inzien. Je eigen persoonlijke gegevens zijn afgeschermd in APK 
Webdirect voor de erkenninghouder en overige collega’s. Voor die 
gegevens is een aparte portal.

Je eigen persoonlijke omgeving 
Vanuit de RDW omgeving of de startpagina van de handboeken kun 
je naar je eigen persoonlijke omgeving. Hiervoor moet je inloggen 
met je eigen DigiD. In deze afgeschermde omgevingsportal kun je de 
volgende items inzien en eventueel aanpassen:

•   Naw-gegevens en e-mailadres

•   Cusumstanden per bevoegdheid

•   De RDW-bevoegdheden en daarbij de toetsdatum

•   Overzicht van alle meldingen in het RDW-register

•   Persoonlijk misseroverzicht per bevoegdheid

•   Aantal toegekende steekproeven

•   Eventuele steekproefcontrolerapporten

•   Wijzigen van de pincode

Als je ook hier je e-mailadres achterlaat, krijg je altijd de laatste 
informatie per mail toegezonden. Denk bijvoorbeeld aan de 
wijzigingen die worden aangebracht in de handboeken of andere 
belangrijke informatie voor je werkzaamheden als keurmeester/
tachograaftechnicus.

Bedrijfsnaam op  
de werkplaatskaart
In specifieke gevallen is gebleken dat 
de bedrijfsnaam (KVK-naam) die op de 
werkplaatskaart van de tachograaf-
technicus staat niet overeenkomt met  
de bedrijfsnaam waarop de RDW de 
erkenning heeft afgegeven. Dit kan 
gevolgen hebben bij een steekproef en 
bedrijfscontrole van de RDW of bij een 
controle van een chauffeur door de 
handhavende instantie langs de weg.  
Een afwijking in deze gegevens kan als 
manipulatie worden gezien.
Een aanvraag van een werkplaatskaart bij 
Kiwa Register kan uitsluitend middels 
e-herkenning worden ingediend. Het is 
mogelijk om meerdere bedrijfsnamen te 
koppelen aan de e-herkenning zodat het 

ook mogelijk is om op verschillende 
bedrijfsnamen een werkplaatskaart aan te 
vragen. Het is voorgekomen dat werkplaats-
kaarten op een verkeerde bedrijfsnaam  
zijn aangevraagd, waardoor bij een 
controle problemen kunnen ontstaan over 
verschillen tussen de bedrijfsnaam die op 
de werkplaatskaart van de tachograaf-
technicus staat en de bedrijfsnaam waarop 
de RDW de erkenning heeft afgegeven.
Let er bij het aanvragen van een werkplaats-
kaart daarom goed op dat je de juiste 
keuze maakt en de bedrijfsnaam waarvoor 
een werkplaatskaart wordt aangevraagd 
overeenkomt met de bedrijfsnaam die bij 
de RDW staat geregistreerd. Op die manier 
ben je er zeker van dat deze hetzelfde zijn 

en de juiste bedrijfsnaam op de 
werkplaatskaart komt te staan. 
Controleer bij het in ontvangst nemen 
van de nieuwe werkplaatskaart altijd de 
bedrijfsnaam, KI-nummer en postcode 
op de kaart. Dit voorkomt problemen 
achteraf.

Wanneer een zegelverbrekingsformulier 
opmaken?
Een zegelverbrekingsformulier is een belangrijk document 
tijdens de werkzaamheden. Vooral als je die werkzaamheden 
en/of melding niet kunt afronden. Het zegelverbrekings
formulier is in meer situaties te gebruiken dan de naam 
doet vermoeden en niet alleen van toepassing bij het fysiek 
of digitaal verbreken van de verzegeling. Het formulier 
opmaken is 24/7 mogelijk. Hoe zit dat?

Als je begint met kalibreren moet je deze werkzaamheden 
dezelfde dag afronden en melden aan de RDW. Dit proces is zo 
ingericht om toezicht te kunnen houden op de werkzaamheden. 
Als je begint aan de werkzaamheden aan een tachograaf moet 
je dezelfde dag het voertuig ‘goedgekeurd’ melden aan de RDW. 
Is dat om welke reden dan ook niet mogelijk, dan moet je een 
zegelverbrekingsformulier opmaken in het RDW-register. Je kunt 
dit vergelijken met een afkeurrapport bij de APK-keuring. Dit geldt 
ook in het geval dat je de volgende dag de werkzaamheden 

voortzet. Ook dan is een zegelverbrekingsformulier noodzakelijk.
Er kunnen zich diverse situaties voordoen dat je de werkzaam-
heden niet kunt afronden.

Voorbeelden daarvan zijn onder meer:

•   De werkzaamheden kun je niet afronden voor 17:00 uur 
waardoor melden aan de RDW niet mogelijk is.

•   De werkzaamheden vinden plaats buiten de openingstijden 
van de RDW waardoor afmelden niet mogelijk is.

•   Tijdens de werkzaamheden blijkt dat er onderdelen nodig 
zijn die niet voorradig zijn waardoor de werkzaamheden niet 
kunnen worden afgerond.

•   Alle situaties waarbij een kalibratieblok 2, 3 of 4 op die dag is 
weggeschreven en het melden daarvan aan de RDW om welke 
reden dan ook niet mogelijk is. 

Maximaal zeven dagen 
In onder meer genoemde situaties is het nodig om op een 
zegelverbrekingsformulier op te stellen in APK Webdirect en te 
melden aan de RDW. Na het melden is het mogelijk om hiervan 
een print te maken. Met het opmaken van een zegelverbrekings-
formulier geef je aan dat de installatie niet meer voldoet aan de 
wetgeving. Om die reden verwijdert de RDW altijd automatisch de 
goedkeuringsdatum uit het RDW-register en is de installatie niet 
meer geregistreerd als zijnde goedgekeurd.
De transporteur/eigenaar krijgt een print van het zegelvergrekings -

formulier mee en mag maximaal zeven dagen met het voertuig 
rijden zonder goedgekeurde installatie. Wel moeten de rij- en 
rusttijden op een andere wijze geregistreerd worden, bijvoorbeeld 
de achterzijde van het printpapier uit de voertuigunit heeft deze 
mogelijkheid. Binnen deze periode van zeven dagen moet het 
voertuig opnieuw door een werkplaats gekalibreerd worden. 
Na het opmaken van een zegelverbrekingsformulier kun je 
deze gelijk uitprinten en laten ondertekenen door de bedrijfs-
verantwoordelijke. Ook is het mogelijk om het formulier later via 
‘raadplegen meldingen’ opnieuw uit te printen. 
Let op! Na het opmaken van een zegelverbrekingsformulier altijd de 
verzegeling en installatieplaat verwijderen. Het verwijderen van de 
installatieplaat resulteert daarna altijd in een manipulatiemelding.
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Minimaal risico voor gebruiker
Uiteraard is het spanningsveld tussen truck -
ontwikkeling en regelgeving niet altijd terug 
te voeren op uitvoeringsinstanties zoals 
de RDW. Ook de satellietfunctionaliteit, 
oftewel het Global Navigation Satellite
System, die de smart tacho gebruikt is nog 
niet optimaal. Er is gekozen voor Galileo, 
een alternatief voor het meer bekende 

GPS. Het Galileo-project loopt al lang, maar 
de ontwikkeling is nog steeds niet rond. Toch 
is het een mooi systeem, omdat het ook 
fake satellieten herkent en daardoor beter 
bestand is tegen manipulatie. Wij moeten er 
bij het ontwikkelen van de vracht   wagens 
voor zorgen dat het antenne signaal niet 
verstoord wordt door bijvoorbeeld het 
stalen dak van de cabine. Als er geen goed 

signaal is, moet de chauffeur stilstaan, net 
zo lang tot zijn positie bepaald is. Gebeurt 
dat niet, dan ontstaan er ook problemen bij 
een controle. Weet je, alle vrachtwagens 
die straks bij een controle daadwerkelijk 
aan de kant staan zijn verdacht. DAF 
Trucks wil het risico dat de chauffeur 
onnodig aan de kant wordt gezet zo klein 
mogelijk maken.”

De ontwikkeling van een vrachtwagen is een complex proces. Een combinatie van gebruiksgemak voor  
de chauffeur, efficiency voor de transportondernemer én voldoen aan wetgeving zet de fabrikant voor een flinke puzzel.  

Tiny de Krom en Bas Burgers van DAF Trucks in Eindhoven leggen uit hoe tacho-apparatuur een cruciale rol  
speelt in het complete ontwerp- en productietraject.

‘Functionaliteit van een 
truck wordt in hoge mate 
door wetgeving bepaald’

REPORTAGE OP BEZOEK BIJ DAF REPORTAGE OP BEZOEK BIJ DAF

Bij DAF Trucks draait het om de chauffeur en de ondernemer

Terwijl de voorjaarszon de metallic gele 
cabine van de nieuwe generatie DAF XG+ 
in een oogverblindende gloed zet, wijst 
Electric Development Engineer Tiny de 
Krom op een klein, maar veelzeggend 
detail. “Kijk, de voorruit van de nieuwe 
generatie loopt verder door naar beneden. 
Wanneer een chauffeur spullen tussen het 
dashboard en de voorruit legt, storen ze 
niet op de werking van de DSRC-antenne.”
Het is tekenend hoe DAF Trucks het op 
afstand uitlezen van de smart tacho zo 
goed mogelijk wil faciliteren. “Als bij een 
controle het signaal niet doorkomt, dan 
gaat de truck aan de kant. Dat neemt 
veel tijd in beslag en dat is zowel voor de 
chauffeur als de ondernemer onplezierig 
en kostbaar. Daarom houden wij, ook onder 
de voorgeschreven hoeken, een groter 
antennebereik aan dan voorgeschreven.”

Kritische noten
De Krom en zijn collega’s hebben contact 
met de RDW omtrent de wet- en regel-
geving van smart tacho’s. Er worden in die 
relatie wel eens kritische noten gekraakt. 
“Het vaststellen van nieuwe wetten loopt 
begrijpelijkerwijs niet synchroon met de 
ontwikkeling van een truck, maar wanneer 
er een nieuw model DAF in serieproductie 
gaat moeten we wel, meer dan een jaar 

vooraf, weten hoe de actuele regels te 
interpreteren. Een tachograaf is zo nauw 
geïntegreerd in elektronische en mecha-
nische componenten van een truck, we 
moeten ruim tijd hebben om de tachograaf 
te implementeren. Het komt regelmatig 
voor dat we in heel korte tijd de voor-
geschreven apparatuur moeten toepassen 
en testen in het boordsysteem.” Idealiter 
hebben de ingenieurs van DAF twee jaar 
van tevoren de beschikking over de 
nieuwe tachograaf, dit om de truck op tijd 
de weg op te kunnen laten gaan. “Veel 
trucks worden voorzien van een opbouw 
of anderszins aangepast, daar gaat een 
aantal maanden overheen. Wanneer hij 
klaar is en een kenteken krijgt, moet hij ook 
gelijk voldoen aan de tachograafeisen. Is 
dat niet het geval, dan kan hij gewoon niet 
gaan rijden.” Ook de gebruikte frequentie 
voor het uitleessignaal, 5,8 GHz, ligt 

volgens De Krom erg dicht bij de 5,9 GHz-
frequentie die gebruikt wordt voor onder 
 meer ‘platooning’. Daarbij kunnen trucks 
door onderling te communiceren auto-
noom zeer dicht op elkaar rijden. “Op zich 
hoeft het elkaar niet in de weg te zitten, 
maar ik houd wel een vinger aan de pols.” 

Verzegelingscode
De tachograafapparatuur die DAF Trucks 
tijdens het productieproces inbouwt, wordt 
tijdens de final check gecontroleerd. Bas 
Burgers, testengineer, legt uit: “Elke DAF 
die van de band rolt wordt gecontroleerd 
op een correcte samenwerking tussen 
tachograaf en voertuig. De gegevens 
moeten écht kloppen, want het tacho-
signaal is ook de bron voor bijvoorbeeld 
de snelheidsbegrenzer. Elk voertuig 
gaat de rollenbank op voor een test, bij 
de dealers volgt de activatie van de 
apparatuur. Ook testen we de werking in 
de dagelijkse praktijk van geselecteerde 
transportondernemers.” 
Om tachograafmanipulatie tegen te gaan 
heeft de bewegingssensor een verzegeling. 
Deze verzegeling wordt in de motoren-
fabriek geplaatst waarbij het zegelnummer 
naar de truckfabriek gecommuniceerd 
wordt om daar in de tacho geprogram-
meerd te worden. 

Bas Burgers (l) en Tiny de Krom van DAF Trucks: 
“De tachograafapparatuur van elke truck die van de 

band rolt wordt gecontroleerd.”

‘Als bij een controle 

het signaal niet doorkomt, 

dan gaat de truck aan 

de kant’
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Afgifte zegelverbrekingformulier ¹

Met de afgifte van een zegelverbrekingsformulier geef je aan dat de installatie niet aan de eisen

   voldoet en niet in RDW  register  staat  De  "oude"melding  wordt  bij  een  melding  van  een 

zegelverbreking uit het RDW‐register verwijderd 

De werkzaamheden beginnen bij gebuikt van de werkplaatskaart. Na het opmaken van 

een zegelverbrekingsformulier oude installatieplaat en oude zegels verwijderen

Werkzaamheden²  aan de tachograaf  

buiten RDW openingstijden en afmelden 
in APK‐Webdirect mogelijk

Kunt u door omstandigheden de 
werkzaamheden niet afmaken? 
Goedkeur melden niet mogelijk

Werkzaamheden volledig afgerond, 
verzegeling aanbrengen en melden 

binnen RDW openingstijden mogelijk  

Opmaken  zegelverbrekingsformulier In RDW‐register

Werkzaamheden melden in APK‐Webdirect 

en installatieplaat aanbrengen. Bij een 

steekproef na akkoord steekproefcontroleur

Nee
Ja

Ja
Nee

Ja
Nee

Wanneer moet ik een zegelverbrekingsformulier 

gebruiken? 

3

3 Het opmaken zegelverbrekingsformulier is 24/7 mogelijk in APK‐Webdirect.

1

2

Handboek Tachograaf 
nu digitaal
Het fysieke handboek Tachograaf is verleden tijd. De digitale 
versie is leidend vanaf begin dit jaar. 

Alle belangrijke informatie voor de tachograaftechnicus staat in 
het handboek Tachograaf. Alle van toepassing zijnde regelgeving 
is er te vinden, maar ook de werkzaamheden die je moet uitvoeren 
tijdens het kalibratieproces aan een tachograaf. Voorheen hadden 
we een fysiek handboek TA en geleidelijk zijn we in 2020 over-
gegaan op de digitale versie van het handboek TA. Vanaf 1 januari 
2022 is dus alleen het digitale handboek nog van toepassing. 

Doorlinken
Je kunt het handboek vinden op www.rdw.nl/handboeken. Op de 
homepage zie je tevens de mogelijkheden om direct naar andere 
regelgeving door te linken, bijvoorbeeld naar de toezicht beleids-
brief en de uitgegeven vakbladen.
Verder is het handboek overzichtelijk opgedeeld in delen over de 
verschillende type tachografen. Daarbij krijg je gelijk de juiste 
eisen in beeld voor de tachograaf die je kalibreert. Alle eisen 
dus bijeen voor de juiste tachograaf! Voordeel van de digitale 
regelgeving is dat we snel wijzigingen kunnen aanbrengen en 
toelichtingen kunnen plaatsen om bepaalde aspecten beter 
te omschrijven.

Vanaf 15 juni 2019 moesten we alle 
digitale tachografen verzegelen met de 
unieke zegels die allemaal zijn voorzien 
van een uniek zegelnummer. Vanuit de 
verordening moesten deze nieuwe zegels 
voldoen aan de EN-norm 16882. 

Deze EN-norm beschrijft aan welke eisen 
deze zegels worden getoetst. Bij het 
ingaan van de verordening op 15-06-2019 
waren er echter geen testhuizen die op 
basis van deze EN-norm een goedkeuring 
konden afgeven op deze zegels. Daarom 
heeft de EU-commissie toestemming 
gegeven om deze niet-goedgekeurde 
zegels zonder T-logo te gebruiken. Vanaf 
november 2021 zijn er echter testhuizen 
aangesteld die de zegels kunnen toetsen 

aan deze EN-norm. Zodoende is het vanaf 
01-03-2022 alleen nog toegestaan om de 
goedgekeurde zegels met het T-logo te 
gebruiken. 

Traceerbaarheid zegels
Een eis vanuit de EU-verordening 
2016/799 is dat alle unieke zegels 
traceerbaar moeten zijn, van fabricage tot 
aan het aanbrengen op het voertuig. Wordt 
een zegel niet gebruikt – om welke reden 
dan ook – dan moet je de zegel wél 
registreren zodat die traceerbaarheid 
gewaarborgd is. Als erkenninghouder ben 
je verantwoordelijk voor een deugdelijke 
administratie voor de ingekochte, 
gebruikte, defecte en zoekgeraakte 
unieke zegels.

Oude zegel zonder Tlogo
De ‘oude’ zegels zonder T-logo mogen in 
Nederland niet meer gebruikt worden in het 
kalibratieproces. Deze moet je opnemen in 
de eigen registratie en daarna mag je ze 
vernietigen.
In tegenstelling tot de andere Europese 
landen zijn we in Nederland iets strenger 
dan de verordening. Daarin staat beschre-
ven dat de unieke zegel verplicht is voor 
de 2e generatie tachografen. Vandaar dat 
we op buitenlandse voertuigen nog oude 
zegels kunnen tegenkomen. 

TACHOGRAAF SERVICE

Nieuwe, evenwichtiger keuringsaspectenlijst
De keuringsaspectenlijst is vernieuwd, 
mede op basis van jullie input. 

Vanaf 15 juni 2019 – met de invoering van 
de 2e generatie 1e versie – hebben we 
gewerkt met een aangepaste keurings-
aspectenlijst. Tijdens diverse overleggen 
met de branche en gesprekken met jullie 
als erkenninghouders en tachograaf-
technici kregen we geluiden binnen dat 
de lijst niet geheel aansloot bij de missers 
die gemaakt werden. Soms waren we als 
RDW te mild, maar ook bleek dat bepaalde 
missers te zwaar werden bestraft. 

Meer in balans
Op basis van die geluiden hebben wij als 
RDW in samenspraak met de BOVAG, 
 fabrikanten en enkele erkenninghouders 

een nieuwe keuringsaspectenlijst opge-
steld. Uitgangspunt was hierbij om een 
evenwichtiger misser toe te kunnen 
 kennen aan de fout die gemaakt is, waarbij 
gekeken is naar de impact voor de transport-
ondernemer bij een verkeerscontrole.
Op basis hiervan hebben we gezamenlijk 
de keuringsaspectenlijst aangepast en zijn 
we net als bij de APK van 3 naar 5 gradaties 
gegaan. Hierdoor kunnen we een beter 
onderscheid maken tussen kleine missers 
en grote. We kunnen nu een kleine misser 
met een gradatie 1 verwerken waarbij je 
0,4 cusumpunt krijgt, maar het bij de vol-
gende goede steekproef weer op 0 staat. 
Ernstige missers kennen een gradatie van 
4,7 cusumpunt, maar hierbij breng je dan 
ook de transportondernemer ernstig in de 
problemen bij een verkeerscontrole. 

Missers met bijbehorende gradatie:
Gradatie 1: een misser die de juiste 
 werking van de tachograaf niet direct 
 beïnvloedt, die 0,4 strafpunt oplevert.
Gradatie 2: een lichte misser die 
1,0  strafpunt oplevert.
Gradatie 3: een geringe misser die 
1,6 strafpunten oplevert.
Gradatie 4: een ernstige misser die 
3,3 strafpunten oplevert.
Gradatie 5: een kritieke misser waarbij 
sprake is van apert onjuiste werkzaam-
heden of onderzoek. Dat levert 4,7  
strafpunten op, waarbij meteen intrekking 
van de erkenning wordt overwogen.

Deze nieuwe cusumregeling is terug te 
 vinden in het handboek Tachograaf. De 
keuringsaspectenlijst staat op www.rdw.nl

Tachograaf verzegelen: 
alleen nog met Tlogo

Altijd handig: 
overzichtelijke 
schema’s 
Vaak zien we nog dat niet altijd helemaal helder is wat de 
juiste procedure is bij het opmaken van een CoU, manipulatie-
formulier of het opmaken van een zegelverbrekingsformulier. 
Om dit beter inzichtelijk te maken en jullie te ondersteunen  
bij het nemen van de juiste route naar de juiste procedure 
staan er binnenkort drie handige schema’s in de online 
regelgeving.
Je kunt deze vinden bij de rubriek ‘Gerelateerde documenten’.

Vervangen/inbouw voertuigunit ¹ 

¹  Vervangen voertuigunit zie schema inbouw of vervangen tachograaf.

 Alle werkzaamheden moet op dezelfde dag plaatsvinden

 Na een melding van uitbouw tachograaf verdwijnt de oude melding uit het RDW-register. 

Voertuigunit aanwezig

Zijn de gegevens veilig te stellen?

Inbouw nieuwe voertuigunit en 

Tachograaf kalibreren

Dezelfde dag 
Melden als inbouw tachograaf 

in APK-Webdirect en 

aanvinken CoU afdrukken

CoU afdrukken, ondertekenenen 

en beschikbaar stellen aan
transportondernemer

Geen gegevens
veilig te stellen

CoU niet van toepassing

Gegevens bewaren en 
beschikbaar stellen aan 
transportondernemer

Eventueel een herprint maken 

via raadplegen melding in 
APK‐ Webdirect

Uitbouw melden CoU opmaken 

in APK‐Webdirect

Ja

Nee

Nee

Ja

Vervangen tachograaf

²

² Is er geen voertuigunit aanwezig 
bij tijdens de werkzaamheden? De transportondernemer is            

3

dan verantwoordelijk voor de on
tbrekende data. 

3 Data M bestanden moeten u 3 jaar worden bewaren
 

Manipulatieonderzoek 
werkzaamheden en melding RDW

¹  Sec alleen een foutcode wil niet zeggen dat u een manipulatiemelding moeten doen in het RDW‐register. Dit hoeft alleen als er daadwerkelijk manipulatie is vastgesteld 

Controle 
Aanwezige uiterlijke beschadigingen: 

Voertuigunit 
Bewegingssensor 

Bedrading 

Controle:
Aanwezige manipulatie apparatuur/

device

Controle:
Verzegeling verbroken of niet aanwezig 

Controle:
Gegevens installatieplaat zijn niet in 
overeenstemming met gegevens  in 

voertuigunit

foutcodes ¹ aanwezig: 
Zie handboek tachograaf 

Nader onderzoek:  
Foutcodes ¹ die duiden op 

manipulatie van de 
tachograaf

Manipulatie 
melding 

APK Webdirect

Geen 
Manipulatie 
melding RDW

Wanneer moet ik een manipulatiemelding doen?

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Ja
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DE DAG VAN TOEZICHTHOUDER HARRY KEMP DE DAG VAN TOEZICHTHOUDER HARRY KEMP

‘De controle van de 

werkplaats kaarten is  

een complexe materie’

Harry Kemp is als toezichthouder bedrijven belast met  

onder meer het controleren van de werkplaatskaarten van 

tachograaf technici. Een arbeidsintensieve, maar bovenal 

belangrijke klus.

“Mijn basisregio is Rotterdam, maar in de 
praktijk kom ik overal. Voor mijn functie 
moet je ook echt op pad, thuiswerken is er 
niet of nauwelijks bij. De controle van de 
werkplaatskaarten is een tijdrovende klus, 
eigenlijk zit ik de hele dag bij een erkenning-
houder. Sterker nog, afhankelijk van de 
grootte van het bedrijf is het zelfs de hoofd-
moot van mijn werk geworden. Ik check of 
de gegevens die op de werk plaatskaarten 
staan overeenkomen met de meldingen  
die in ons systeem zijn gedaan. Is dat 
niet het geval, dan moet ik kijken waar 
de oorzaak ligt. Het is belangrijk dat de 
tachograaftechnicus zijn werk foutloos 
doet. Want als er in de werkplaats iets is 
misgegaan bij het repareren of ijken van 
een tachograaf, dan voelt de transport-
ondernemer dat meteen door oponthoud 
bij controles of forse boetes. Het kan 
gezien worden als fraude, ook als er 
helemaal geen opzet in het spel is.”

Werken aan bewustwording
De controle op de werkplaatskaarten heeft 
invloed op het bedrijf als erkenninghouder 
en ook op de bevoegdheid van de tacho-
graaf technicus. Vandaar dat het werk van 
Harry méér is dan controleren alleen. “Het 
kweken van bewustwording om secuur te 
werken is een belangrijk onderdeel van 

onze taak. Ik zie zeker dat we daarin 
samen met de werkplaatsen grote stappen 
gemaakt hebben. Het aantal fouten is 
kleiner geworden. Er hangt ook best veel 
van af voor een tachograaftechnicus. De 
fouten zijn van invloed op de bevoegdheid, 
die kan zelfs tijdelijk beperkt worden.”

Persoonlijk gereedschap 
Op elke locatie van een erkenninghouder 
moeten alle tachograaftechnici hun 
eigen werkplaatskaart hebben. Deze zijn 
persoon lijk en hebben een eigen pincode. 
Wanneer monteurs op verschillende 
locaties werken, dan moeten ze per locatie 
een kaart hebben. “In wezen is de kaart 
het persoonlijke gereedschap van de 
tachograaftechnicus, hij is ook gekoppeld 
aan je bevoegdheid. Als er iets niet klopt, 
dan kan ik precies zien door wie de fout 
gemaakt is. De controle van de werkplaats-
kaarten is best wel een complexe materie, 
zowel voor de technici als voor de 
toezichthouders.”

‘De werkplaatskaart is het gereedschap 
van de tachograaftechnicus’

Harry Kemp (l) controleert niet alleen,  
hij werkt ook aan bewustwording bij  
de erkenninghouder.
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Onderdeel van het pakket aan maatregelen 
is dat het cabotagevervoer inzichtelijker 
wordt. Met cabotagevervoer bedoelen we 
het vervoer dat door een buitenlandse 
onderneming binnen de Nederlandse lands-
grenzen mag worden uitgevoerd. Hieraan 
zijn de nodige spelregels verbonden. Zo 
mag een buitenlandse onderneming na het 
passeren van onze landsgrens maximaal 
drie transporten achter elkaar verrichten 
binnen 7 dagen en daarna is er een cooling 
off-periode van 4 dagen. Om de controle 
hierop te verbeteren is het van belang om 
de positie (geografische coördinaten) te 
registreren als een transport de lands grens 
passeert, wanneer het transport wordt 
geladen en gelost en bij aanvang en 
einde werktijd.

Nieuwe tachograaf
Om dit inzichtelijk te maken is nieuwe 
wetgeving gemaakt voor een geheel 
nieuwe tachograaf, die we de 2e generatie 
2e versie (G2V2) noemen. Daarnaast 
zijn er nog enkele andere wijzigingen ter 
verbetering doorgevoerd in de tachograaf. 
Met de invoering van deze nieuwe G2V2-
tachograaf krijgen jullie als erkenning-

houder en tachograaftechnicus te maken. 
Deze G2V2-tachograaf heeft grote invloed 
op de werk zaamheden in de werkplaats.
Hieronder een overzicht van de belangrijk-
ste aanpassingen van de tachograaf:

•   Registreert automatisch de positie als 
het voertuig de landsgrens passeert

•   Registreert de positie van de laad- en 
lospunten 

•   Registreert de positie van het begin 
en het einde van de werktijd van 
de chauffeur

Invoering nieuwe tachograaf  
generatie 2 versie 2
De G2V2-tachograaf moet zijn ingebouwd 
in alle nieuwe voertuigen die vanaf 21-08-
2023 worden toegelaten, gekentekend en 
te naam gesteld. Als erkenninghouder en/
of carrosseriebouwer moeten jullie daar 
samen met jullie klanten al rekening mee 
houden bij de aanschaf en het opbouwen 
van nieuwe voertuigen. Deze zullen vaak 
af fabriek zijn voorzien van een ‘oude’  
G2V1-tachograaf. Om een aanpassing en 
mogelijk ook kosten te voorkomen, is het 
noodzakelijk om deze voertuigen vóór 
21-08-2023 ter keuring aan te bieden en 

te registreren. Na deze datum moet een 
tachograafplichtig voertuig zijn voorzien 
van een G2V2 tachograaf. De ombouw van 
G2V1 naar de G2V2 brengt kosten met zich 
mee. Tip: maak op voor hand een goede 
planning om verrassingen achteraf te 
voorkomen! De tachograaffabrikanten 
verwachten dat de eerste G2V2-tachograaf 
2e kwartaal 2023 geleverd gaan worden 
geleverd kan worden.
Het direct plaatsen van een G2V2-tacho-
graaf heeft ook de nodige voordelen. Door 
de automatische registratie van diverse 
gps-coördinaten tijdens het transport 
worden stilstand bij een grenspassage 
om de landcode in te geven en onjuiste 
registraties voorkomen.

Retrofit bestaande tachograaf
Naast de inbouw van nieuwe tachografen 
in nieuwe voertuigen, is ook een retrofit-
programma opgenomen in de regelgeving 
voor de bestaande ‘oude’ tachografen. 
Dit geldt overigens alleen voor voertuigen 
die bij vervoer landsgrenzen passeren.
Deze voertuigen moeten volgens een 
tijdpad ook worden omgebouwd naar 
een G2V2-tachograaf.

Vanuit de EU is er een pakket aan nieuwe maatregelen opgesteld om een eerlijker  

transport en een betere registratie van de rij- en rusttijden te krijgen: het EU Mobility Package. 

Veel van deze eisen hebben te maken met de rij- en rusttijden en zijn gedeeltelijk  

al ingevoerd. Een overzicht.

TACHOGRAAF GOED GEREGELD 

Mobility Package: 
voor eerlijk transport 
en betere registratie

•   Voor 01-01-2025 moeten alle voertuigen 
≥ 3500 kg die grensoverschrijdend 
vervoer doen en nog voorzien zijn van 
een analoge of 1e generatie tachograaf 
(01-05-2006 - 15-06-2019) zijn voorzien 
van een G2V2-tachograaf. 

•   Voor 19-08-2025 moeten alle voertuigen 
≥ 3500 kg die grensoverschrijdend 
vervoer doen en voorzien zijn van een 
G2V1 tachograaf (15-06-2019 - 21-08-
2023) zijn voorzien van een G2V2-
tachograaf. 

Kortom: alle tachoplichtige voertuigen 
≥ 3500 kg die buitenlands vervoer doen, 
moeten vanaf 19-08-2025 zijn voorzien 
van een G2V2-tachograaf.
 
Verlaging van TMM van 3500 naar 
2500 kg (M1/N1voertuigen)
Voertuigen met een toegestane maxi-
mum massa (TMM) boven de 3500 kg 
inclusief aanhangwagen/oplegger die 
tachoplichtig is, moeten zijn voorzien van 
een tacho graaf. Dit is nu al geregeld. Hierbij 
moet je denken aan personen vervoer 
of bestelauto’s met aanhangwagen 
die beroepsgoederenvervoer doen en  
onder de tachoplicht vallen. Voor deze 
categorie voertuig gaat er per 01-07-
2026 een wijziging in. Binnen deze 
voertuigcategorie worden nu ook 
lichtere voertuigen eerder tachoplichtig. 
De TMM inclusief aanhang wagen/

oplegger gaat van 3500 kg naar 2500 kg 
en dan alleen voor voertuigen die 
grensoverschrijdend vervoer doen. 

Gevolgen erkenninghouder/
tachograaftechnicus 
De aanpassingen in de regelgeving hebben 
gevolgen voor de werkplaatsen. Er zal 
meer werk op jullie pad komen waar je als 
werkplaats rekening mee moet houden.
Een overzicht van de werkzaamheden die 
voortvloeien uit de aanpassingen:

•   Extra werkzaamheden en kalibraties 
vóór 21-08-2023 van voertuigen die nog 
zijn voorzien van een ‘oude’ tachograaf 
(G2V1) die de eigenaar niet wil of kan 
vervangen door een G2V2. Let op: deze 
voertuigen moeten later bij vervoer over 
de grens alsnog worden voorzien van 
een G2V2-tachograaf vóór 21-08-2025.

•   Bij het vervangen van een G2V2 vóór 
21-08-2023 kunnen er mogelijk nog extra 
werkzaamheden voorkomen, maar dit is 

nu nog niet bekend. 

•   Bij het vervangen van een analoge 
tachograaf door een G2V2-tachograaf 
(DIN-formaat) zal er een nieuwe 
voertuigunit op een zichtbare plaats 
moeten worden ingebouwd. Ook moet  
in dit voertuig een DSRC- en GNSS-
module/antenne worden ingebouwd en 
gekalibreerd. Mogelijk zal de bekabeling 
en de voertuigparameters moeten 
worden aangepast om deze G2V2 
goed te laten communiceren met 
het voertuig.

•   Bij het vervangen van een G1-tachograaf 
moet ook een DSRC- en GNSS-module/
antenne worden ingebouwd en gekali-
breerd. Mogelijk moeten ook hier de 
bekabeling en voertuigparameters worden 
aangepast om deze G2V2 goed te laten 
communiceren met het voertuig.

•   Bij het vervangen van een G2V1 door 
een G2V2 zijn mogelijk nog aanpas-
singen nodig.

•   Extra kalibraties in een relatief korte 
periode.

Meer werk, dus anticiperen
Dat er meer werk voortvloeit uit deze 
retrofitperiode is wel duidelijk. Dat 
betekent dus op tijd anticiperen. Denk 
daarbij aan genoeg gekwalificeerd 
personeel dat het extra aanbod van 
kalibraties kan uitvoeren en melden aan  
de RDW. Ook het tijdig aanschaffen van 
eventueel extra benodigde apparatuur 
is belangrijk. Een en ander is natuurlijk 
afhankelijk van merk en type voertuig 
én tachograaf. Te zijner tijd kunnen 
voertuig- en tachograaffabrikant jullie 
hierover informeren.

Tijdlijn montage G2V2
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Tachograaf vervangen, en dan?
Het vervangen van een tachograaf  
is niet niks. Er spelen diverse zaken 
waarmee je rekening moet houden en  
die belangrijk zijn in het proces. Volg je 
de verkeerde volgorde of vergeet je iets, 
dan kan dat gevolgen hebben. Gevolgen 
voor de erkenninghouder, maar óók  
de transport ondernemer kan hier last 
van krijgen bij een controle op de rij- 
en rusttijden. Zaak dus om scherp te  
zijn en te blijven.

Voordat je de digitale tachograaf vervangt 
moet je eerst kijken of je de gegevens uit 
de (defecte) tachograaf veilig kunt stellen. 
Hiervoor moet je als erkenninghouder/
tachograaftechnicus zelf de data down-
loaden. Een transportondernemer kan met 
zijn bedrijvenkaart niet de volledige data 
veiligstellen, vandaar dat jij als erkenning-
houder daarvoor verantwoordelijk bent. 
Alleen met de werkplaatskaart krijg je het 
volledige massageheugen gedownload. 
Deze data moet je bewaren en beschikbaar 
stellen aan de transport ondernemer en  
bij een bedrijfscontrole kunnen tonen. 
Is de data niet veilig te stellen, dan moet  
je als erkenninghouder vooraf aan de 
inbouw melding op dezelfde dag een CoU 
opmaken in het RDW-register.  

Let op: een CoU opmaken en printen is 
alleen mogelijk bij een inbouwmelding.

Welke tachograaf inbouwen?
Is de DET van het voertuig vanaf 15-06-
2019, dan moet er altijd een 2e generatie 
1e versie (G2V1)-tachograaf gemonteerd 
worden. Wordt een digitale tachograaf 
vervangen waarbij de DET van het voertuig 
voor 15-06-2019 is, dan moet er altijd een 
1e generatie 3e versie (G1V3) gemonteerd 
worden. Dit is een tachograaf voorzien 
van een tweede snelheidssignaal. Bij een 
Stoneridge is dat de versie 7.4 en hoger 

en bij VDO de versie 2.0 en hoger. Los van 
de voertuigunit kun je de bewegingssensor 
separaat vervangen door het juiste model. 
In het handboek is hier een handig schema 
voor opgenomen. 

Inbouw melden RDWregister
Het vervangen van een tachograaf 
betekent de montage van een andere 
tachograaf in het voertuig. Dat kan een 
nieuwe, maar kan ook een gebruikte 
tachograaf zijn. Voorwaarde is wel dat de 
juiste wordt gemonteerd. Bij het melden 
van deze werkzaamheden moet dit worden 
gemeld als een inbouw en niet als een 
periodieke controle. Je hebt immers een 
andere tachograaf ingebouwd. Alleen 
bij deze inbouwmelding is het dan ook 
mogelijk om een CoU te printen als 
deze vooraf op dezelfde dag is opgemaakt 
in het RDW-register. 

Opslaan massageheugen en 
backupbestand
Zoals aangegeven ben je verplicht om het 
massageheugen (M-bestand) op te slaan. 
Deze moet op een veilige wijze worden 
opgeslagen en er moet een back-up 
aanwezig zijn van de bronbestanden. De 
toezichthouder Bedrijven van de RDW 
controleert dit tijdens een bedrijfsbezoek.

TACHOGRAAF ZO ZIT DAT TACHOGRAAF ZO ZIT DAT 

 ILT test drie verschillende systemen

Ervaringen met DSRC: 
dit is de status
Jeffrey Geesdorp is senior inspecteur bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). 
Hij is betrokken bij een proef waarbij de ILT marktconforme DSRC-uitleesapparatuur 
test en kennis en ervaring opdoet. Dit is nodig om een goede beslissing te kunnen 
nemen over met welke apparatuur de ILT de verplichte controles straks het best kan 
uitvoeren. Wat zijn de eerste ervaringen?

DSRC staat voor Dedicated Short Range
Communication, en het is een nieuwe 
functionaliteit in slimme tachografen. 
DSRC is verplicht in tachograafplichtige 
voertuigen met een datum eerste toelating 
vanaf 15 juni 2019. Het is onder meer 
bedoeld om tachograafmanipulatie te 
bestrijden. “DSRC stelt ons, hand havers, in 
staat om tijdens wegcontroles technische 
tachograafdata op afstand uit te lezen,” 
legt Jeffrey uit. “Een voordeel van DSRC is 
dat het systeem efficiënter voertuigen voor 
controle selecteert. Dankzij deze nieuwe 
apparatuur wordt de aandacht meer 
gericht op mogelijke overtreders en laten 
we goedwillende ondernemers eerder met 
rust,” aldus Jeffrey. Het voordeel daarvan 
is dat het transport niet onnodig wordt 
opgehouden. 

Ervaringen en inzichten
DSRC is een Europees initiatief en de 
EU-lidstaten moeten zorgen dat hun 
controle autoriteiten, in Nederland dus de 
ILT, uiterlijk 20 augustus 2024 over DSRC-
apparatuur beschikken. “Twintig procent 
van de vrachtwagens beschikt al over een 
smart tachograaf, daarom konden we in 
februari 2021 starten met een proef. En 
dat heeft al wat ervaringen en inzichten 
opgeleverd,” legt Jeffrey uit. “We hebben 
DSRC-apparatuur van drie verschillende 
leveranciers aangeschaft en die testen we 

zowel statisch als dynamisch.”
Statisch testen gebeurt vanachter een 
vangrail of vanaf een viaduct. Het voorbij-
rijdend verkeer wordt zo gescand. Bij de 
dynamische methode wordt al rijdend 
gescand. 
“We zien dat statisch scannen vanaf een 
hoogte mogelijk een vertekend beeld kan 
opleveren,” aldus Jeffrey. “Als het DSRC-
signaal bijvoorbeeld door een zonneklep 
wordt geblokkeerd, kunnen we er niet 
zonder meer van uitgaan dat er geen 
signaal is of dat er een storing of defect 
is.” De hoogte is namelijk geen kalibratie-
vereiste. Dat is overigens wel een wens 
van de ILT.

Minder bruikbaar in bebouwde kom
“Uit de eerste bevindingen blijkt ook 
dat DSRC het gebruik van andermans 
bestuurderskaart of overtredingen als 
gevolg van te korte rust niet kan detec-

teren,” gaat Jeffrey verder. Reguliere 
weginspecties en andere vormen van 
toezicht blijven hierdoor cruciaal. Ook lijkt 
de geteste DSRC-apparatuur binnen de 
bebouwde kom minder bruikbaar. Dat 
komt doordat de voertuigunit om de 60 
seconden een gegevensbatch opslaat.  
Dat betekent dat de inspecteur op de 
hoogte moet zijn van verkeersactualiteiten 
binnen de voorgaande 60 seconden, zoals 
files of andere verkeersopstoppingen. 
“Maar,” sluit Jeffrey af, “wel geeft de 
geteste DSRC-apparatuur inzicht in actueel 
kaartgebruik en brengt het actuele mani-
pulatie en verlopen tachograafkeuringen 
aan het licht. Dankzij DSRC zien we het als 
rijdende voertuigen rust in de tachograaf 
registreren. We hebben al meermaals op 
heterdaad het rijden zonder bestuurders-
kaart vastgesteld. Zodra de G2V2 slimme 
tachograaf is ingevoerd, worden ook 
rijtijdoverschrijdingen middels DSRC 
doorgegeven.” 
Dit jaar wordt de proef afgerond en 
neemt de ILT een beslissing over welke 
controleapparatuur zij gaat gebruiken.
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Ze zijn het transportkoppel van Weerselo: Natalja Osinga en 
Clemens Hartman van Hartman Transport. Natalja kwam in 2009 
werken bij Clemens. Fulltime op de truck met daarnaast nog 
kantoorwerkzaamheden. Maar dat was niet echt haar ding. Ze 
had immers niet voor niets in 2008 haar groot rijbewijs gehaald. 
“Vrachtwagen rijden is echt mijn passie. Het gevoel van vrijheid in 
combinatie met de trots om met zo’n geweldige wagen te mogen 
rijden, dát is het voor mij,” vertelt Natalja. Erg blij is ze ook met 
haar gereedschap, de Volvo FH. “Hij schakelt heel vlot door en stuur 
en stoel zijn heel goed af te stellen. Daardoor is het zitcomfort super.” 
De tachograaf is voor Natalja bijna hetzelfde als het bedienen van 
de televisie thuis. “Ik heb als trucker geen last van de tachograaf. 
Hij is makkelijk te bedienen en vanaf het moment dat ik mijn groot 
rijbewijs had, werk ik er al mee,” vertelt ze. Last van controles? 
“Haha, in de vijftien jaar dat ik rijd welgeteld één keer van de weg 
gehaald, dus nee.” 

Clemens bewaakt het fort in Weerselo als Natalja kilometers 
maakt. “Ik zorg voor de planning en een deel van de administratie 
en regel dat onze 9 trucks en 7 opleggers veilig onderweg kunnen 
zijn. We doen deels distributie en voor een deel stukgoed, voor-
namelijk in Nederland en Duitsland. Corona was een nare tijd, 
maar zakelijk ging het ons voor de wind, dat voelde toch raar.” Een 
goed gekalibreerde tachograaf is een voorwaarde voor de juiste 
en correcte registratie van de rij- en rusttijden. “Dat je op afstand 
gegevens kunt downloaden en gecontroleerd kunt worden, is 
ronduit efficiënt.” Zelf heeft Clemens natuurlijk ook op de truck 
gereden. “Kort nadat Natalja bij me kwam werken zijn we dubbel 
bemand gaan rijden op Denemarken. Toen is onze werkrelatie een 
liefdesrelatie geworden. Met onze dochter Julia en onze zoon 
Luuk als resultaat. Hartman is gezond, bestaat 29 jaar, we hebben 
er plezier in, samen met een hardwerkend en enthousiast team.  
Wat wil een mens nog meer?”

Trots en vrij onderweg
NATALJA OSINGA EN CLEMENS HARTMAN VAN HARTMAN TRANSPORT IN WEERSELO. ‘LIEVER OP DE TRUCK DAN OP KANTOOR.’
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