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Er is mij gevraagd door de secretaris (lees Alfred) om een stukje te schrijven.   
Aangezien dit niet iets is wat ik veel heb gedaan, zal het ook niet vanzelf gaan. 
Er is sinds de jaarvergadering veel gebeurt, alleen weinig op het gebied van evenementen. 
 
De voorbereidingen voor onze Truck-Run werd in verband met corona stopgezet.  
Maar ook de voorbereidingen voor andere evenementen gingen in de koelkast. 
Maar gelukkig gingen de ideeën wel verder.  
 
Eén van deze ideeën was de ijsjes-actie bij “de Twentse zorgcentra”.  
Dit was een zeer geslaagde dag waarbij de reacties van de cliënten de grootste beloning is die je kan 
bedenken.  
Maar hiervan staat nog een uitgebreid verslag verderop in het clubblad.  
 
Mocht er iemand met een idee in zijn hoofd zitten, dan horen wij dit graag. 
 
Iets wat nog niet in het clubblad heeft gestaan is dat tijdens de ledenvergadering is besloten de  
jaarcontributie te verhogen met € 2.50  van €15.00 naar €17.50 bij automatische incasso.  
Indien er geen automatische incasso kan plaats vinden of je hebt ons niet gemachtigd om te 
incasseren dan zullen wij €2.50 aan administratie kosten extra rekenen. 
 
Begin Maart 2020 is ons clubhuis verhuisd van Kompactor Almelo naar Leverink Transport in Rijssen.     
Dit was nodig omdat Kompactor bouwplannen heeft en op de plaats van het clubhuis een prachtig 
bedrijfspand moet komen.    
Door Leverink Transport in Rijssen werd ons een prachtig onderkomen aangeboden.  
Een kantoorpand waarin alle faciliteiten aanwezig zijn.   
Hier zijn we reuze blij mee, en we hopen op een samenwerking die wat ons betreft nog vele jaren mag 
duren.  
Langs deze weg wil ik Kompactor in Almelo nogmaals bedanken voor al die jaren beschikbaar stellen 
van de ruimte die we mochten gebruiken, en wens ze heel veel succes met de bouwplannen.   
 
Voor de bezorging van ons clubblad in Enschede zijn we nog opzoek naar mensen die dat voor ons 
willen doen. 
Interesse neem dan contact op met onze secretaris . 
 
 
Groeten Elwin. Bestuur Tukker Truckers 
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Geen Truck-Run, maar we moeten toch wat doen! 

 
Tijdens de jaarlijkse leden vergadering op 7 maart kregen we als bestuur de vraag, hoe staat het er 
voor met de Truck-Run? 
Er was net in het nieuws geweest dat tot eind mei alle evenement niet door mochten gaan in verband 
met corona. 
Omdat wij ook niet wisten hoe het zou gaan lopen met de corona en een evenement als de Truck-Run 
ga je ook niet zomaar aflasten, je wilt toch ook niet alle clienten van de Twentse Zorgcentra 
teleurstellen. 
De opmerking de Truck-Run is pas in juni, dus we zien dan wel is dan natuurlijk snel gemaakt. 
Met de hoop dat corona snel voorbij zo gaan gingen we gewoon door met de organisatie van de Truck-
Run. 
 
Begin april kregen we van Gerard Veldscholte activiteitenbegeleider binnen de Twentse Zorgcentra te 
horen dat de Coronacommissie van de Twentse Zorgcentra besloten heeft dat alle evenementen voor 
hun cliënten tot eind september niet meer door zullen gaan, en er diverse maatregelen genomen zijn 
om het virus zo veel mogelijk buiten de diverse locaties te houden. 
Dit alles om de gezondheid van de cliënten zo veel mogelijk te waarborgen. 
 
En dan kun je als organisatie van de grootste Truck-Run uit Twente (Nederland) niet anders dan het 
evenement waar velen van ons en jullie het hele jaar op wachten af te lasten. 
Een besluit waar we gezien de huidige situatie volledig achter staan. 
 
Enkele weken na het besluit om de Truck-Run niet door te laten gaan, tijdens een telefoon gesprek 
met Elwin en ondergetekende komt de vraag naar voren, wat kunnen we doen voor de bewoners zodat 
ze niet het idee krijgen dat we ze vergeten. 
Omdat de temperatuur behoorlijk aan de hoge kant is , komt al snel de opmerking van “we gaan ze 
een ijsje brengen”. 
Dat is natuurlijk makkelijk gezegd maar het moet dan ook nog uitgevoerd worden. 
 
Contact opgenomen met Gerard en het idee voorgesteld, en was direct enthousiast , hij zou het 
voorleggen aan de coronacommissie om te kijken of het mogelijk is. 
In eerste instantie kwam er geen goedkeuring , maar enkele weken later toen de maatregelen in heel 
Nederland werden versoepeld, werden de maatregelen op de zorgcentra ook iets soepeler en kwam 
de goedkeuring. 
 
Dan gaat het balletje rollen. 
Opzoek naar sponsoren, een leverancier voor het ijs, vrachtwagens om mee te rijden en het ijs in te 
vervoeren. 
 
Omdat ikzelf met een bakwagen rijdt die vriest tot -50 is de keus welke auto het ijs moet vervoeren 
snel gemaakt. 
Bij deze wil ik dan ook  Kompactor, Bolletje, Bolk, Leverink en Muller bedanken voor het beschikbaar 
stellen van de vrachtauto’s. 
 
Om zoveel mogelijk te voldoen aan de landelijke corona maatregelen en de extra maatregelen van de 
Twentse Zorgcentra, hebben we besloten dat alleen het bestuur van de Tukker truckers mee zou 
rijden. 
 
 
Vervolg op pagina 4 
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Vervolg van pagina 3 

 
Omdat het heel mooi weer was en de bewoners daarom niet alleen in hun woning waren maar ook 
buiten liepen hebben we op verzoek van de Twentse Zorgcentra een mondkapje gedragen. 
 
Gerard heeft een lijst gemaakt met het aantal ijsjes dat per woning en locatie nodig zijn . 
 
Elwin heeft via Jan Pannenkoek koeltassen geregeld , waarin we het ijs per woning konden doen en 
zo makkelijk konden afgeven, ook om zo min mogelijk in contact te komen met de bewoners. 
 
Zaterdag 1 augustus was het zover , om 9 uur verzamelen in Almelo. 
Het ijs ophalen bij de Sligro Almelo, de koeler mooi op temperatuur dus jas aan en inladen die ijsjes 
Vanaf daar naar de eerste locatie in Almelo. 
Hier werden de eerste ijsjes in de koeltassen gedaan en zo snel mogelijk afgegeven bij de diverse 
woningen. 
In Almelo zijn meerdere locaties die behoorlijk uit elkaar liggen, hierdoor waren we veel tijd nodig. 
 
Rond een uur of Half 1 hebben we gezamenlijk even gegeten, dit werd natuurlijk een gehaktbal want 
er zijn mensen in ons bestuur die niet zonder kunnen.   
 
Om half twee kwamen we aan op de Losserhof met veel getoeter. 
Via een uit gestippelde route reden we lang alle huizen en werden we door diverse bewoners met 
een grote glimlach ontvangen. 
Met veel plezier werden de tassen ook hier gevuld met de nodige ijsjes en uitgedeeld. 
 
Als laatste gingen we naar t’ Bouwhuis in Enschede waar veel bewoners al ongeduldig stonden te 
wachten. 
Ook hier werden de ijsjes goed ontvangen. 
 
Op t’ Bouwhuis werd op verzoek van enkele bewoners nog een extra rondje gemaakt zodat de 
vrachtauto’s nog een keer extra bewonderd konden worden. 
 
Alle vestigingen hebben wij voorzien van ijs, alleen Almelo, Losser en Enschede hebben wij als 
Tukker Truckers bezorgt met vrachtwagens, op alle andere locaties is het ijs bezorgt door de 
activiteiten commissie. 
 
In totaal zijn er 1200 ijsjes bezorgt. 
 
Ik weet niet wie er deze dag meer plezier hebben gehad de mensen van de Twentse Zorgcentra of 
wij, want wat was dit geweldig om te doen. 
Al die blije gezichten. 
 
Ik wil via deze weg alle sponsoren bedanken die deze onvergetelijke dag mogelijk hebben gemaakt. 
Verder bedanken wij de Sligro Almelo voor een medewerking 
 
Alfred Smit 
 
 
Verderop in dit clubblad staan enkele foto’s van deze dag. 
Meer foto’s zijn te vinden op Facebook van de Tukker Truckers 
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Nieuwe rij- en rusttijden gaan in! 

Het Mobility Package, met tal van regels voor de Europese transportsector, gaat voor een deel , 
donderdag 20 augustus, van start.  
Het is 20 dagen na publicatie van de regels en dat betekent dat onder meer de rij- en rusttijdenregels per 
direct veranderd zijn. 
 
Belangrijk punt dat nu ingaat is de terugkeerplicht voor de chauffeur.  
De werkgever moet het werk zo organiseren dat de chauffeur eens in de 3 of 4 weken naar zijn 
woonplaats of naar de exploitatievestiging van de werkgever waar de chauffeur normaal gesproken is 
gestationeerd terug kan keren.  
 
Dit geldt één keer per 3 weken indien er twee verkorte rusten achter elkaar zijn genoten, één keer per 4 
weken als de normale en verkorte rust om en om zijn genoten. 
Cabinekamperen in het weekend is verleden tijd.  
Vanaf nu is er een verbod op het doorbrengen van de 45-uurs rust in de cabine/ Wel is er de mogelijkheid 
tot 2 verkorte wekelijkse rusten achter elkaar in internationaal vervoer.  
Deze verkorte wekelijkse rusttijden moeten binnen een bepaalde tijd worden gecompenseerd, zodat de 
gemiddelde wekelijkse rusttijd op 45 uur per week uitkomt. 
 
De boot/trein regeling is 
aangepast.  
Nu mag ook de wekelijkse 
(normale en verkorte) rust mag 
door boot/trein worden 
onderbroken, indien er 
beschikking is over een 
slaapcabine, bed of slaapbank.  
Normale rust onderbreken mag 
alleen als rust minimaal 8 uur 
duurt en er een slaapcabine in de 
trein/op de boot aanwezig is. 
 
Ook is er nu een uitbreiding van 
de afwijking van de regels bij bijzondere omstandigheden.  
Tot nu toe mocht je als chauffeur afwijken van de rij- en rusttijden om een om een geschikte stopplaats te 
bereiken, mits gedocumenteerd op de print-out en het gaat om onverwachte en onvoorziene 
omstandigheden.  
Dat zijn bijvoorbeeld een lange file door een ongeval of zware weersomstandigheden als storm of 
plotseling hevige sneeuwval.  
Daar komt nu bij dat dit ook geldt voor het bereiken van de exploitatievestiging van de werkgever of de 
woonplaats van de chauffeur, met als doel de wekelijkse rust te nemen.  
Maximaal 2 uur extra rijtijd indien eerst een pauze van 30 minuten wordt genoten, anders maximaal 1 uur 
extra rijtijd.  
Extra rijtijd moet gecompenseerd worden met rust. 
 
Twee categorieën chauffeurs krijgen een vrijstelling voor het rijden met een tachograaf: chauffeurs die 
goederen voor zichzelf vervoeren en chauffeurs die betonmix vervoeren.  
Zij moeten zich echter wel aan de Nederlandse arbeidstijdenwet houden en handmatig een 
rittenadministratie bijhouden. 

 
 

www.tukker-truckers.nl 
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De werkgever als verdachte bij verkeersdelicten van werknemers? Het kan. 
 
De nachtmerrie voor iedere transportondernemer: een medewerker blijkt betrokken bij een 
verkeersongeval. Naast in de eerste plaats de zorgen om het welzijn van de chauffeur en mogelijke 
slachtoffers is er het zakelijke en logistieke ongemak.  
Maar voor de transportondernemer bestaat er onder omstandigheden ook een risico op strafrechtelijke 
vervolging. 
 
In het strafrecht bestaat namelijk de mogelijkheid een rechtspersoon te vervolgen voor een 
(verkeers)delict dat gepleegd wordt door een werknemer.  
Op hun beurt kunnen ook leidinggevenden binnen een bedrijf daarvoor weer persoonlijk verantwoordelijk 
gehouden worden via de figuur van het ‘feitelijk leidinggeven’. 
Dat dit een reëel risico is, blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant van 18 augustus 2017.  
In deze zaak zijn zowel de chauffeur van een loader met een mobiele puinzeef als zijn werkgever 
veroordeeld tot taakstraffen en voorwaardelijke ontzeggingen van de rijbevoegdheid.  
Aanleiding was een ongeval waarbij de onberemde aanhanger van ruim 20.000 kilo na een breuk van een 
koppelpen losraakte en vervolgens een woning binnenreed.  
De bewoonster loopt zwaar lichamelijk letsel op. 
 
Deze koppelpen was door de eigenaar van het bedrijf zelf vervaardigd, maar bleek dus niet te voldoen. 
Gelet op het feit dat de aanhanger onberemd was (en niet voorzien van een noodreminrichting) had het 
voertuig nooit de weg op gemogen, zeker gelet op het gewicht.  
Door onder deze omstandigheden de combinatie toch de weg op te sturen, heeft de directeur willens en 
wetens de aanmerkelijke kans aanvaard dat er een verkeerongeval zou plaatsvinden. 
Hoewel in deze kwestie de directeur zelf een belangrijk aandeel had in het ontstaan van het ongeval door 
eigenhandig de (rem)inrichting van de aanhanger onklaar te maken en de originele koppelpen te 
vervangen door een eigengemaakte, kan een bedrijf of een leidinggevende ook onder andere 
omstandigheden strafrechtelijk aansprakelijk zijn.  
Strafrechtelijke aansprakelijkheid voor een rechtspersoon kan worden aangenomen als de desbetreffende 
gedraging redelijkerwijs aan die rechtspersoon kan worden toegerekend. 
Die toerekening is afhankelijk van de concrete omstandigheden van het geval, waartoe mede behoort de 
aard van de (verboden) gedraging.  
Een belangrijk oriëntatiepunt bij de toerekening is of de gedraging heeft plaatsgevonden dan wel is 
verricht in de sfeer van de rechtspersoon.  
Een dergelijke gedraging kan dan in beginsel worden toegerekend aan de rechtspersoon.  
Op hun beurt kunnen leidinggevenden vervolgd worden als zij de gewraakte gedraging bevorderden of 
nalieten deze te voorkomen. 
Dit zijn redelijk ruime criteria, die aan de hand van de omstandigheden van het concrete geval ingevuld 
dienen te worden.  

Vervolg op pagina12 
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Wat is en hoe werkt DocStop 
 
Het initiatief DocStop voor Europese e.V., voor alle 
belangrijke handelingen met betrekking tot directe 
medische hulpverlening, wordt ondersteunt door vele 
partners. 
Eén partner is de ADAC Truck Service, zij bedienen de 
Hotline. 
 

Een chauffeur (v/m) die zich niet lekker voelt en eigenlijk 
behoefte heeft aan medische hulp kan voor zichzelf en 
andere weggebruikers een gevaar op de weg zijn! 
Degene die contact opneemt, wordt door personeel van 
deze hotline in zijn/haar eigen taal te woord gestaan. Ze worden verwezen naar de dichtstbijzijnde 
DocStop plaats en krijgen het telefoonnummer van een (tand)artsen praktijk en/of ziekenhuis. 
Op  veel  verzorgingsplaatsen,  Truck-stops  en  wegrestaurants,  is  het 
DocStop logo aangebracht. Er is parkeergelegenheid en het bedienend personeel   helpt  de  
chauffeur  (v/m)  met   het   wegwijzen  naar  de 
plaatselijke (tand)arts. 
Alle deelnemende artsen hebben zich bereid verklaard de betreffende chauffeur (v/m) bij 
aankomst met voorrang te behandelen! 
Alle binnenkomende gesprekken bij de HotLine, onafhankelijk van welke plaats  dan  ook,  worden  
beantwoord  en  het  personeel  spreekt  vele 
Europese talen. 
Hulpbehoevende chauffeurs (v/m) hoeven alleen aan te geven dat ze bellen voor DocStop! 
 

Ze geven door waar ze rijden en 
in welke richting. Door de 
telefonist worden  ze  dan  
verwezen  naar  de  
dichtstbijzijnde  DocStopplaats, 
artsenpraktijk en krijgen het 
telefoonnummer. 
 
 
Een handig hulpmiddel is ook 
het gebruik van   software 
MAP&GUIDE waarin DocStop 
plaatsen uit alle deelstaten vanaf 
03/2009 zijn opgenomen. 
 
 
Voor verdere informatie; 
www.docstop-online.eu 
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Vervolg van Pagina 10 
 
Nu zullen de meeste verkeersongevallen plaatsvinden zonder dat men naar de werkgever of 
opdrachtgever zal wijzen.  
Ook justitie weet dat de werkgever niet zelf in de dodehoekspiegel kijkt bij een afslaande trekker met 
oplegger.  
Die verantwoordelijkheid ligt primair bij de chauffeur. 
Dat kan evenwel anders komen te liggen als de chauffeur op pad wordt gestuurd met gebrekkig materieel. 
Wat als de dodehoekspiegel niet goed afgesteld kan worden of beschadigd is, maar ondanks de melding 
daarvan niet gerepareerd wordt?  
Een stilstaande wagen kost de baas natuurlijk geld.  
Of wat te denken van het geval dat de spiegel wel functioneert, maar de chauffeur oververmoeid is door 
de te lange rit?  
Mocht uit onderzoek van de tachograaf blijken dat de regels rond de rij- en rusttijden niet in acht zijn 
genomen, dan liggen de kaarten alweer anders.  
Al helemaal als zou blijken dat er door de planning op is aangedrongen dat laatste adres toch nog aan de 
doen.  
De klant is koning en de concurrentie ligt op de loer, nietwaar? 
Vergelijkbare situaties kunnen zich voordoen bij koeriersbedrijven of in de taxi- of touringcarbranche. 
Van dit strafrechtelijke risico moet de werkgever zich dus goed bewust zijn.  
De bedrijfscultuur en de dagelijkse werkzaamheden zullen daarom zodanig ingericht moeten worden dat 
de kans op gevaarlijk of gevaarzettend verkeersgedrag van de werknemers zo klein mogelijk gehouden 
wordt.  
Niet alleen moet het materiaal aan technische voorschriften voldoen, maar denk bijvoorbeeld ook aan 
(periodieke) toetsing van de vaardigheden van het personeel door middel van bijscholing of toolbox-
meetings. 
In dat verband wijs ik nog op een recente wetswijziging.  
Sinds 1 januari 2020 is er een nieuw art. 5a opgenomen in de Wegenverkeerswet. Dit artikel stelt 
roekeloos verkeersgedrag strafbaar.  
Het moet dan gaan om een combinatie van gevaarzettende verkeersgedragingen die potentieel 
levensgevaarlijk zijn.  
Een belangrijk verschil met de oude situatie is dat voor strafbaarheid geen ongeval met (dodelijk) letsel 
hoeft te zijn gevolgd om tot een veroordeling te kunnen komen.  
Het gevaarlijke rijgedrag zelf is voldoende. 
Deze nieuwe strafbaarstelling verruimt dus de reikwijdte van de verkeersstrafwetgeving behoorlijk.  
Vóór 1 januari 2020 werden afzonderlijke gevaarzettende gedragingen zoals het niet verlenen van 
voorrang, niet-handsfree mobiel bellen of te hard rijden als overtredingen beschouwd die gewoonlijk met 
boetes werden afgedaan.  
Onder de nieuwe strafbepaling kunnen combinaties van dergelijke gedragingen als misdrijf worden gezien 
met alle gevolgen van dien. 
Denk aan fors zwaardere straffen zoals een taakstraf of een ontzegging van de rijbevoegdheid.  
En niet te vergeten een strafblad. 
 

Iveco test camera’s op S-Way 
 
Mercedes-Benz maakte tot nu toe de blits met de MirrorCam, het camerasysteem dat de zijspiegels 
vervangt.  
Maar andere fabrikanten werken er ook aan, zoals Iveco. 
Een oplettende chauffeur spotte een S-Way zonder zijspiegels maar met iets dat lijkt op camera’s. 
Opvallend is dat de camera’s niet boven de zijdeuren zijn gemonteerd, zoals bij Mercedes, maar aan de 
A-stijl.  
Er is verder geen informatie over de test met deze Iveco bekend.  
Wel weten we dat na Mercedes-Benz en Iveco ook andere fabrikanten bezig zijn met camerasystemen, 
maar ook dat die technisch gecompliceerd en dat marktintroductie soms een kwestie van lange adem is. 
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Tachograaf verplicht op Polensprinters 
 
Het verplicht registreren van rij- en rusttijden wordt uitgebreid naar bestelauto’s vanaf 2,5 ton in het 
internationale beroepsgoederenvervoer.  
Dat is een van de afspraken uit het Europese mobiliteitspakket 
(Mobility Package) waar een akkoord over is bereikt.  
Dat meldt Evofenedex. 
Positief daarbij is dat het eigen vervoer is uitgezonderd van deze 
verplichting.  
Ondernemersorganisatie Evofenedex is tevreden dat de positie 
en het karakter van het eigen vervoer onderkend is, en dat is 
voorkomen dat handels- en productiebedrijven met eigen 
bestelauto’s te maken krijgen met een groot aantal extra 
administratieve en financiële lasten. 
In de afspraken is opgenomen dat het verplicht registreren van de rij- en rusttijden wordt uitgebreid voor 
beroepsvervoer met bestelauto’s vanaf 2500 kg die internationaal opereren.  
De rij- en rusttijden moeten worden geregistreerd door middel van de smart tachograaf.  
“Wij hebben ons de afgelopen periode ingespannen om het internationale eigen vervoer uit te zonderen 
van deze verplichting.  
Afgelopen zomer hebben wij onder onze leden een oproep gedaan om te inventariseren welke gevolgen 
deze verplichting voor onze leden zou hebben.  
Uit deze inventarisatie bleek dat er veel nadelige gevolgen zouden zijn en dit hebben wij onder de 
aandacht gebracht van de onderhandelende partijen, samen met de Europese koepelorganisatie 
European Shippers’ Council (ESC)”, aldus Evofenedex. De tacho verplichting zorgt ervoor dat de meeste 
Polensprinters voortaan een tachograaf krijgen en daardoor hun concurrentiepositie fors zien 
verslechteren. 
De bestelauto is voor de eigen vervoerder een middel dat hij nodig heeft om de goederen die hij nodig 
heeft voor het uitvoeren van zijn hoofdactiviteit te vervoeren.  
Het invoeren van alle activiteiten en rust in de tachograaf voorafgaand aan een rit is heel veel werk als je 
niet dagelijks rijdt.  
Door de uitzondering is dus een groot aantal extra handelingen en een investering in een tachograaf niet 
nodig. 
De voorstellen van het Mobility Package zullen naar verwachting begin volgend jaar definitief worden 
gemaakt. 
 

Frankrijk verbiedt rusten in Polensprinters 
 
De Franse overheid heeft een verbod ingesteld op het doorbrengen van 
dagelijkse of wekelijkse rust in een bedrijfsauto lichter dan 3,5 ton. 
Daarmee hanteren de Fransen vanaf nu een wapen tegen Polensprinters, 
de bestelauto’s die worden ingezet voor goederenvervoer. 
Dat is op zich niet verboden, maar de bestuurders daarvan hebben geen 
tachograaf aan boord en hoeven zich dus ook niet aan rij- en rusttijden te 
houden. Dat schept, zeker in de mate waarin de Polensprinters worden 
ingezet, oneerlijke concurrentie voor het zwaardere wegtransport. 

 
De werkgever krijgt een boete 
als zijn chauffeur overnacht in 
een bestelauto, of, interessante 
toevoeging, als dat gebeurt in 
een accommodatie die niet staat voor veiligheid, comfort en 
hygiëne, met respect voor de gezondheid van de chauffeur.  
De overtreding is gelinkt aan de vijfde categorie.  
Dat betekent een geldboete van maximaal 1500 euro, maar de 
zaak komt eveneens voor de rechter 
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Gewijzigde Richtlijn vakbekwaamheid bestuurders, Code 95, in 2021 
 
Per 1 januari 2021 gaat de gewijzigde Richtlijn vakbekwaamheid bestuurders in. Het CBR zette voor 
chauffeurs alle wijzigingen op een rij en wat dit betekent voor opleider en kandidaat. De ingangsdatum 
waarop alle onderstaande wijzigingen ingaan is 1 januari 2021. Dit betekent dat tot die datum alles 
plaatsvindt onder het huidige regime. 
 
Variatie binnen de nascholing 
Vanaf 1 januari 2021 wordt er een limiet gesteld aan hoe vaak een nascholingscursus herhaald mag 
worden in een nascholingscyclus van 35 uur. Iedere beroepschauffeur mag in een nascholingscyclus één 
cursus herhalen en de overige cursussen moeten uniek zijn. Een cursus die meetelt voor meer dan 7 uur, 
mag niet worden herhaald binnen een nascholingscyclus. 
 
Voorbeeld 1: Een chauffeur volgt de ‘U03-1 Lading zekeren’ twee maal in een nascholingscyclus. De drie 
overige cursussen moeten uniek zijn. 
 
Voorbeeld 2: Een chauffeur volgt de ‘U16-2 Heftruck’. Deze cursus bestaat uit 2 nascholingsdagen die 
beide meetellen voor 7 uur. Deze cursus mag niet worden herhaald in de nascholingscyclus. 
 
Overgangsregeling voor variatie binnen de nascholing 
Heeft een chauffeur vóór 1 januari 2021 een cursus meer dan één keer herhaald? Dan gaan deze 
nascholingsuren bij de overgang naar het nieuwe regime niet verloren. Na 1 januari 2021 mag in dezelfde 
nascholingscyclus deze cursus niet nog een keer herhaald worden. 
 
Voorbeeld: Een chauffeur volgt in 2018, 2019 en 2020 de cursus ‘U19-1 Leefstijl’. In 2021 kan deze dus 
niet nog een keer worden gevolgd binnen dezelfde nascholingscyclus, maar die 21 uur aan nascholing 
gaat niet verloren voor de chauffeur door de wijzigingen in de Richtlijn. 
 
Opgeknipte cursussen 
Maakt u gebruik van theoretische nascholingscursussen (U-cursussen), die worden verdeeld over 
meerdere dagen (opgeknipt)? Per 1 januari 2021 moeten die op aaneengesloten dagen (m.u.v. zon- en 
feestdagen) plaatsvinden. Dit geldt niet voor nascholingscursussen met e-learning en praktijktrainingen 
(W-trainingen). Daar blijft de huidige 10 kalenderdagen van kracht. 
 
Voorbeeld 1: Een cursus ‘U21-1 EHBO’ wordt opgeknipt in 2 dagdelen. Dagdeel A vindt plaats op 4 
januari 2021. Dan moet dagdeel B plaatsvinden op 5 januari 2021. 
 
Voorbeeld 2: Een cursus ‘W01-1 Het Nieuwe Rijden (HNR)’ wordt opgeknipt in 2 dagdelen. Dagdeel A 
vindt plaats op 4 januari 2021. Dan mag 
dagdeel B tot 10 kalenderdagen na 4 
januari 2021 plaatsvinden. 
 
Geen overgangsregeling voor 
opgeknipte cursussen 
Er is voor opgeknipte cursussen geen 
overgangsregeling. Dit betekent dat het niet 
mogelijk is om een dagdeel A plaats te 
laten vinden op bijvoorbeeld 30 december 
2020 en dagdeel B op 3 januari 2021. 
Maximaal aantal uren e-learning 
Er wordt een limiet gesteld aan het aantal uren e-learning dat iemand in een nascholingscyclus van 35 uur 
mag volgen. De limiet is 12 uur. Vanaf 1 januari 2021 kunnen nascholingscursussen uit vier uur e-learning 
bestaan. Een chauffeur kan dus drie cursussen van vier uur e-learning volgen. Er wordt gewerkt aan een 
tweede variant. Hierover ontvangt u na de zomerperiode meer informatie. 

Vervolg op pagina 15 
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Voorbeeld: Een chauffeur volgt 3 cursussen met elk 4 uur e-learning en heeft daarmee zijn maximum 
bereikt. De 2 resterende cursussen mogen geen e-learning bevatten. 
Overgangsregeling e-learning 
Wanneer een chauffeur voor 1 januari 2021 al meer dan 12 uur e-learning heeft gevolgd, dan blijven deze 
gevolgde nascholingsuren staan. 
Voorbeeld: Een chauffeur heeft in 2020 reeds 4 cursussen gedaan met elk 4 uur aan e-learning. Dat is in 
totaal 16 uur. Deze gevolgde nascholingsdagen blijven behouden, maar in 2021 voor de resterende 
cursus in de nascholingscyclus kan geen cursus meer gevolgd worden met e-learning. 
Verplichte opleidingen op grond van andere EU-wetgeving 
Binnen Europa gelden ook andere verordeningen en richtlijnen die een opleiding verplichten. Denk 
bijvoorbeeld aan het vervoer van vee of pluimvee en het vervoer van gevaarlijke stoffen (ADR). 
De nieuwe Richtlijn schrijft voor dat in de nascholingscyclus van 35 uur slechts één van de opleidingen uit 
andere verordeningen en richtlijnen mag meetellen voor zeven uur nascholing. Een uitzondering hierop is 
de ADR opleiding. Deze mag vanaf 1 januari 2021 voor 14 uur meetellen, waarbij het niet uitmaakt of het 
om de initiële of de verlengingsopleiding gaat. Indien voor 1 januari 2021 reeds meer dan 14 uur is 
gevolgd, blijven die uren behouden, maar zijn aanvullende uren uitgesloten binnen dezelfde 
nascholingscyclus. 
Voorbeeld 1: Een chauffeur volgt de cursus ‘U01-2 ADR’ (nu nog U01-4 ADR’) bestaande uit 2 dagen = 
14 uur. Deze chauffeur mag in dezelfde nascholingscyclus niet ook nog een cursus ‘U12-1 Chauffeur 
pluimveetransport of chauffeur veetransport’ volgen. 
Voorbeeld 2: Een chauffeur volgt de cursus ‘U12-1 Chauffeur pluimveetransport of chauffeur 
veetransport’. De chauffeur mag in dezelfde nascholingscyclus niet nog één nascholingsdag van de 
cursus ‘U01-2 ADR’ laten meetellen. 
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Als er één schaap over de dam is. 
 

Vreemd die spreuken en uitdrukkingen die we dagelijks in ons leven van toepassing zien.  
In het zuidoosten van Turkije springen meer dan 500 schapen in een ravijn omdat er één de weg kwijt is en over 
de rand stapt.   
Dagelijks zien we dat de massa dit ook zonder dralen doet als het gaat om elkaar na lopen en na-apen zonder te 
weten waar het eindigt.  
We praten over hele volksstammen kwaad omdat de ander dat ook doet. 
Heel  facebook is er mee gevuld.  
Dat dit uiteindelijk echt bijdraagt aan de uitdrukking “een schurftig schaap steekt vaak een hele kudde aan” moge 
helaas een harde waarheid zijn. 
Helaas is de leiding in onze kudde vaak niet aanwezig en dus kunnen we stellen dat als de herder dwaalt dolen 
de schapen. 
Als iemand iets doms zegt, wordt hij weleens voor schaap uitgemaakt.  
Maar de wollige dieren zijn slimmer dan je denkt.  
Eerder onderzoek stelde al vast dat de dieren gevoelens herkennen, uit een doolhof hun weg kunnen vinden en 
minstens 50 gezichten na 2 jaar nog kunnen herinneren. 
Sommige getrainde honden houden met gemak een kudde van 80 schapen bijeen. Maar hoe doen ze dit? Dit 
was jarenlang een raadsel, maar lijkt nu opgelost te zijn door onderzoekers van de Uppsala Universiteit. Zij 
ontdekten dat de honden hier slechts twee simpele regels voor gebruiken.  
Deze ontdekking kan leiden tot de ontwikkeling van robots die kunnen leren om vee bijeen te houden of juist 
dieren te verdrijven van hun gebied.  
Voor het onderzoek werd gebruik gemaakt van geavanceerde GPS-systemen die op de rug van 46 schapen en 
van de hond werden geplaatst.  
De gegevens konden worden afgelezen op een computer, zodat de onderzoekers de bewegingen van de dieren 
konden volgen.  
Dat schapen en de gezegden die erbij horen veel raakvlakken heeft met onze denkwijze  bewijzen de volgende 
beelden. 

De schaapjes op het droge hebben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Een mak schaap. 

 
Dat Chinezen de wijsheid vaak in pacht hebben blijkt wel weer uit de spreuk “liever een dag geleefd als een 
tijger dat 100 als een schaap”  
Is bijna het zelfde als “noe heit schoap ant drietn”een twentse uitdrukken als er problemen zijn ontstaan door 
fout gedag.                        

R  



U bent altijd onderweg, en moet erop kunnen vertrouwen dat uw wagenpark met u 
meewerkt. Uw mobiliteit is daarom onze zorg. 

Voor nieuw, gebruikt, verhuur en onderhoud is Nijwa Groep in Groningen, Drenthe en 
Overijssel uw dealer van Volvo Trucks en Renault Trucks bedrijfswagens. Wilt u met ons 
kennis maken? Neem dan contact op met één van onze vestigingen of kijk op nijwa.nl

Altijd dichtbij:
Nijwa Beilen - Tel.: 0593 53 82 00
Nijwa Groningen - Tel.: 050 57 92 928
Nijwa Hengelo - Tel.: 074 24 72 500

Nijwa Rijssen -Tel.: 0548 53 80 80
Nijwa Veendam - Tel.: 0598 62 29 44
Nijwa Veenoord - Tel.: 0591 57 52 42
Nijwa Zwolle - Tel.: 038 42 25 222

WAAR U OOK
MOET ZIJN 
WIJ ZORGEN ERVOOR



 

17 

Lading Zekeren 
 
Goederenvervoer over de weg is de ruggengraat van het transport en de logistiek in Europa. Europa heeft niet 
enkel efficiënt goederenvervoer nodig, het moet ook veilig zijn. Om te zorgen voor nog veiliger 
goederenvervoer over de weg is het essentieel dat de ladingen op de juiste manier worden vastgezet. 
Volgens een schatting kunnen tot 25 procent van de ongelukken waarbij vrachtwagens betrokken zijn worden 
toegeschreven aan een gebrekkige zekering van de lading. In verschillende Europese lidstaten bestaan regels 
voor het vastzetten van lading, maar hun inhoud en bereik is vaak verschillend, waardoor het voor 
internationale transportbedrijven erg moeilijk is om te weten wat de minimale eisen zijn voor het vastzetten van 
de lading voor een bepaald grensoverschrijdend transport. 
  
Vanaf eind 2002 hebben de industrie, de lidstaten en de Commissie praktische stappen ondernomen om de 
verkeersveiligheid te bevorderen, door de richtlijnen voor het zekeren van ladingen te ontwikkelen. Het huidige 
document is het resultaat van een meer dan drie jaar lange samenwerking van deskundigen. 
 
De 10 geboden van het lading zekeren 
Hieronder volgt een korte lijst van belangrijke basisregels die altijd gelden, ongeacht de te vervoeren lading, en 
die onthouden of gerespecteerd moeten worden wanneer er een transport wordt uitgevoerd. Deze lijst staat 
niet op zichzelf. Ze moet worden aangevuld met de meer gedetailleerde informatie die u kunt vinden in het 
boek dat is uitgegeven door de IRU. 
Vergeet niet dat een lading die niet goed is vastgezet een gevaar kan zijn voor anderen en voor uzelf. Een 
slecht gezekerde lading kan van het voertuig vallen, een verkeersopstopping veroorzaken en andere 
weggebruikers verwonden of doden. Een slecht gezekerde lading kan u verwonden of doden bij hard remmen 
of bij een botsing. De besturing van een voertuig kan worden beïnvloed door de manier waarop de lading is 
verdeeld en/of gezekerd op het voertuig, waardoor het moeilijker wordt het voertuig onder controle te houden. 
  
Sommige van de volgende tien geboden zijn in de eerste plaats bedoelt voor de chauffeur, omdat hij degene is 
die de lading fysiek vervoert naar haar bestemming en bijgevolg direct is blootgesteld aan de gevaren die bij 
het transport komen kijken: 

• Voordat het voertuig wordt geladen, dient u te controleren of de laadvloer, de voertuigopbouw en alle 
materiaal voor het zekeren van de lading ongeschonden en stevig zijn. 

• Zeker de lading zodanig dat deze niet kan wegschuiven, wegrollen, zich verplaatsen door trillingen, van 
het voertuig vallen of het voertuig doen kantelen. 

• Bepaal wat de zekeringmethode(s) is/zijn die het best is/zijn aangepast aan de kenmerken van de 
lading (opsluiten, fixeren, directzekeren, neersjorren, vastzetten met twist-locks of combinaties van 
deze). 

• Controleer of de adviezen van de fabrikant van het voertuig en van het materiaal om de lading te 
zekeren worden opgevolgd. 

• Controleer of het materiaal waarmee de lading wordt vastgezet is afgestemd op de omstandigheden 
die het zal ondervinden tijdens de reis. Noodstops, sterk uitwijken voor een obstakel, slechte weg- of 
weersomstandigheden moeten worden gezien als normale omstandigheden die zich waarschijnlijk 
zullen voordoen tijdens een rit. Het zekeringmateriaal moet deze omstandigheden kunnen doorstaan. 

• Telkens wanneer de lading wordt (af)geladen of opnieuw verdeeld, dient de lading nagekeken te 
worden. Controleer op overbelading en/of slecht gebalanceerde gewichtsverdeling voor het starten. 
Zorg ervoor dat de lading zodanig is verdeeld dat het zwaartepunt van de totale lading zo dicht mogelijk 
bij de lengte-as ligt en zo laag mogelijk wordt gehouden: zwaardere goederen onderaan, lichtere 
goederen bovenaan. 

• Kijk de zekering van de lading regelmatig na tijdens de reis, overal waar mogelijk. De eerste controle kan 
het best gedaan worden na enkele kilometers te hebben gereden, op een plaats waar veilig kan worden 
gestopt. Daarnaast moet de zekering ook worden gecontroleerd na hevig remmen of andere abnormale 
situaties tijdens het rijden. 

• Gebruik overal waar mogelijk materiaal dat de ladingzekering ondersteunt, zoals antislipmatten, 
loopplanken, banden, hoekstukken, enz. 

• Zorg ervoor dat de middelen waarmee de lading wordt gezekerd de vervoerde goederen niet 
beschadigen. 

• Rij soepel, dat wil zeggen: pas uw snelheid aan de omstandigheden aan om bruuske veranderingen 
van rijrichting en hevig remmen te vermijden. 



Celsiusstraat 8 Rijssen
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“De Tukker Truckers” 
Opgericht 13 december 1980 

 
AANMELDINGSFORMULIER 

Voor het lidmaatschap van de Twentse chauffeursvereniging 
"de Tukker-Truckers" 

 
NAAM……………………………………………………………. 
 
VOORNAAM……………………………………………………. 
 
ADRES…………………………………………………………… 
 
POSTCODE………………………………………………………… 
 
WOONPLAATS……………………………………………………. 
 
TELEFOON NR……………………………………………………. 
 
GEBOORTEDATUM………………………………………………. 
 
IBANNUMMER…….………………………………………………      
 
WERKGEVER……………………………………………………… 
 
E MAIL……………………………………………………………… 
 
DATUM……………………………………………………………... 
 
CLUBBLAD DIGITAAL ONTVANGEN       JA  /  NEE 
 
HANDTEKENING…………………………………………………. 
 
Betaling geschiedt per automatische incasso. 
 
CONTRIBUTIE:  € 17.50 per jaar  
Indien er geen automatische incasso kan plaats vinden of je hebt ons niet gemachtigd om te 
incasseren dan zullen wij €2.50 aan administratie kosten extra rekenen. 
 
Dit formulier volledig ingevuld terug sturen  
aan onze ledenadministratie: 
J.J. Smit 
Horstinksteeg 3 
7468 ET Enter 
Email:  info@tukker-truckers.nl 
 
 

Met het ondertekenen van dit formulier geeft u De Tukker Truckers toestemming om uw 
gegevens te beheren. 



Transportcentrum 12, 
7547 RW Enschede
Tel. 06 29 55 29 38
www.ndltransport.nl



Van Weerden Poelmanweg 28   3088 EB Rotterdam   T

It all starts with
Bezoek ons portaal varta-automotive.com/fl eet 
en maak een afspraak met onze experts om de 
totale kosten van uw wagenpark te optimaliseren.

VARTA® ProMotive AGM

VARTA ProMotive AGM is ontworpen voor zware bedrijfsvoertuigen. Het is de enige batterij 
voor de veeleisende toepassingen en stroomverbruikende functies, waaronder parkeerkoeler/verwarming, 
zonder dat de batterij verslijt en stilstandtijd veroorzaakt.

 Zes keer de levensduur vergeleken met traditionele batterijen 

 Voor hotelfuncties 

 Ontworpen voor montage aan het einde van het frame (EURO 5/6) door de hoogste 
trillingsbestendigheid

ARIA HENGELO 
Enschedesestraat 203
7552 CS  Hengelo
Tel: 074 - 29146 53  / b.g.g.: 074 - 243 91 97

   ria
engelo
GROOTHANDEL -  REPARATIE

AUTO-ELEKTRICITEIT

Voor een goede start!




