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1 Tachograafplicht

De Europese Raad heeft besloten dat alle nieuwe bussen en vrachtwagens een digitale 
tachograaf moeten hebben. De digitale tachograaf moet binnen Europa bijdragen aan: 

• Meer veiligheid op de weg;
• Eerlijke concurrentie tussen Europese vervoerders;
• Gezonde arbeidsomstandigheden.

Een persoonlijke smartcard vervangt de vroegere papieren diagramschijf.
De smartcard is zo groot als een pinpas. Op de kaart worden alle door de chauffeur 
uitgevoerde werkzaamheden geregistreerd. 

De Inspectie Leefomgeving en Transport stelt vast dat beroepschauffeurs de regels  
voor rij- en rusttijden overtreden en dat dit leidt tot onveilige situaties in het verkeer.
In de praktijk wordt, net als eerder met de analoge tachograaf, ook met de digitale 
tachograaf gefraudeerd. Bij constatering worden hoge boetes uitgedeeld en is er 
langdurig oponthoud voor de chauffeur.

Transportondernemers gebruiken de gegevens die de digitale tachograaf registreert ook 
voor hun eigen bedrijfsadministratie. Deze automatisering levert bedrijven tijdwinst op.

De digitale tachograaf geldt voor:
• Bussen die meer dan acht personen (de bestuurder niet meegerekend) vervoeren;
• Voertuigen inclusief aanhangers met een toegestaan eigen maximumgewicht 

(inclusief het maximale laadvermogen) van meer dan 3.500 kilogram;
• In alle lidstaten van de Europese Unie, en in Noorwegen, IJsland, Zwitserland en 

Liechtenstein;
• Alle AETR landen vanaf 10 juni 2010.
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 2.1 Europees besluit

Het Europese besluit geldt dus niet alleen voor Nederland, maar voor alle lidstaten van 
de Europese Unie en voor Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Het besluit en het ingaan 
van het gebruik van de digitale tachograaf is vastgelegd in ‘Verordening 2135/98’.  
Deze verordening is een wijziging van de bestaande regelgeving, ‘Verordening 3821/85’, 
deze verordening is inmiddels vervangen door Verordening 165/2014.

 2.2 Europese wetgeving

Onder de Europese wetgeving vallen:
• Verordening 561/2006, gaat over rij- en rusttijden binnen EU en EER;
• Verordening 165/2014, de voorschriften van de tachograaf;
• Verordening 1266/2009. Dit zijn nieuwe voorschriften ten aanzien van het beperken 

van fraude;
• AETR verdrag voor vervoer buiten EU en EER;
• EU-richtlijnen, de Europese wetgeving;
• EU-richtsnoeren. 

 2.3 Nationale wet- en regelgeving

Het gebruik van de digitale tachograaf is geregeld in Europese verordeningen.  
Die verordeningen hebben ook gevolgen voor Nederlandse wetten en regels.
Aangepaste Nederlandse wetgeving: 

• Arbeidstijdenwet, de algemene wet over de arbeidstijden;
• Arbeidstijdenbesluit vervoer (Atbv), geldt ook voor het wegvervoer;
• Regeling controleapparaten 2005, tachograafvoorschriften;
• Regeling tachograafkaarten, tachograafkaarten van de digitale tachograaf;
• Het Reglement Rijbewijzen (RR).

2 Wetgeving, regelgeving en toezicht
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 2.4 Wettelijke verplichtingen voor bedrijven

De wettelijke verplichtingen voor bedrijven zijn:
• Een bedrijfskaart aanvragen;
• De in de wet vastgelegde rijtijden en rusttijden aanhouden;
• Minimaal 1 keer per 90 dagen het massageheugen van de tachograaf downloaden;
• Minimaal 1 keer per 28 dagen de gegevens van de chauffeurskaart downloaden;
• Gedownloade gegevens op een centrale plek bewaren;
• Een back-up maken en die niet op dezelfde computer bewaren;
• De wettelijk verplichte bestuurders- en voertuigbestanden kunnen laten zien aan 

controleurs.

 2.5 Eerlijke concurrentie

In overleg met elkaar maken de verantwoordelijke instanties uit de EU-landen dezelfde 
uitleg van de Europese rijtijden en rusttijdenregelgeving. 
Op basis van die uitleg stellen ze richtlijnen op. Met deze wetgevende instrumenten 
worden overtredingen met de digitale tachograaf gehandhaafd.

Voorbeeld
Volgens een van de Europese richtlijnen moeten alle lidstaten een minimum 
aantal weg- en bedrijfscontroles houden. De richtlijn is dat 5% van alle 
gebruikte registratiebladen en/of bestuurderskaarten per jaar gecontroleerd 
moeten worden. De lidstaten moeten elke twee jaar de uitkomst van die 
controles rapporteren aan de Europese Commissie. Zo kunnen lidstaten van 
elkaar beoordelen of de ‘controledruk’ in de verschillende landen wel 
hetzelfde is. 

Die Europese richtlijn heeft een eerlijkere concurrentie als doel. Zonder de richtlijn 
zouden chauffeurs in het ene land minder (of helemaal niet) worden gecontroleerd op 
het gebruiken van de digitale tachograaf dan in het andere land. 

5%
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 2.6 Inspecties

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is een Nederlandse overheidsdienst.  
De inspecteurs bewaken de veiligheid van het wegtransport, de scheepvaart, het lucht-
verkeer en spoorwegverkeer. Het doel van de ILT is een veilig, leefbaar en bereikbaar 
Nederland met weinig ongelukken, incidenten en milieuvervuiling.

Toezicht 
De inspectie controleert of de wet- en regelgeving wordt nageleefd. Ook geven ze burgers 
en bedrijven informatie, bijvoorbeeld over de manieren waarop er wordt gecontroleerd en 
de resultaten van de controles. De ILT valt onder het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Uitlezen van gegevens 
Bij wegcontroles worden de gegevens van de digitale tachograaf en van de bestuurders-
kaarten uitgelezen en gekopieerd uit het geheugen van de tachograaf en op de chip van 
de bestuurderskaart. Na het uitlezen staan de gegevens dus nog steeds in de tachograaf 
en op de bestuurderskaart én in de computer van de inspecteur. 
Bij bedrijfsinspecties worden de gegevens van de tachograaf en de bestuurderskaarten 
ook door de inspecteur gekopieerd.
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