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Chauffeurs vereniging “de Tukker-Truckers” een vereniging opgericht door Jan van
Loy en Miep en Albert Kremer op 13 december 1980.
Zondag 13 December 2020 was het dus zover…….
De datum dat onze chauffeurs vereniging 40 jaar bestond.
Een vereniging waar ik sinds maart dit jaar mezelf de “trotse voorzitter“ mag noemen.
Niet een makkelijk jaar, maar een jaar waarin veel evenementen werden afgelast.
Ook helaas onze Truck-Run.
Maar…… 12 juni 2021 zal de parkeerplaats van FC Twente weer vol staan met
ongeveer 400
gewassen (en gepoetste) vrachtwagens.
Mits we aan alle dan geldende regels kunnen voldoen.
Maar we zijn met de voorbereiding gestart, want als je niets doet is er zeker geen
evenement.
En ook voor 2021 hebben we weer een route van circa 100 kilometer door het mooiste
deel van ons land.
We organiseren dan al 30 jaar lang de Truck-Run dus ook dit zal een jubileum zijn.
We hadden al geruime tijd een idee om een truck-treffen te organiseren voor het jubileum, maar we
liepen elke keer tegen hetzelfde probleempje aan.
Waar vinden we de ruimte om een groot aantal trucks te parkeren en een feestje te houden?
September 2019 was de introductie van de spiegel-loze Mercedes-Benz Actros.
Waar ? Op Vliegveld Twente Evenementenlocatie !
Bij binnenkomst werd ik welkom geheten door lieftallige dames (heb ik toch een zwak voor).
Waarna ik verder kennismaakte met een uitgestrekte baan met aan de zijkant een aantal hangars die
de sfeer van het oude vliegveld ademen.
En dan?…….. Alfred bellen ! “Dit is het, dit is de locatie die we zoeken".
Alfred die inmiddels ook was gearriveerd ging nog verder in gedachten en zag de trucks al in de rij
staan, netjes naast elkaar.
Daar de feestzaal, en daar springkussens (voor de kinderen onder ons) en daar
……… de ideeën schieten voorbij.
Maar hoe gaan we dat doen, wie is de contactpersoon enz.
Na een paar gesprekken met een aantal Tukker-Truckers en de juiste personen
van Vliegveld Twente Evenementenlocatie en een spoed vergadering komt begin
December eindelijk de beslissing “we gaan ervoor".
Schrijf het vast in de agenda en op de koelkastdeur 10-11-12 September 2021
Trucks@Twenthe.
Bij dit schrijven kan ik nog geen verdere details geven simpelweg omdat ze er nog
niet zijn.
Wel willen we graag dat iedereen die ideeën heeft, dit graag met ons deelt.
Blijf gezond en hopelijk tot snel.
Elwin Stegeman.
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Frankrijk verplicht dode hoek stickers vanaf 1 januari
Vanaf 1 januari moeten trucks, autobussen en getrokken materiaal boven de 3,5 ton verplicht dode
hoek stickers voeren in Frankrijk.
Hoewel de IRU protest heeft aangetekend tegen deze eenzijdig afgekondigde maatregel is toch
goed om alvast voorbereid te zijn.
De IRU heeft de Europese Unie opgeroepen om in te grijpen tegen de
Franse maatregel maar gezien de tijd en met het kerstreces in Europa
voor de deur is daar weinig concreet van te verwachten.
Waarschijnlijk gaat de Franse maatregel dan ook gewoon in per 1
januari.
Hier volgen de regels zoals die nu zijn aangekondigd door Frankrijk:
Bakwagens en trekkers
De verplichte stickers op bakwagens en trekkers moet op de rechtse achterkant worden
aangebracht tussen 0,9 en 1,5 m vanaf het wegdek.
Verder moeten er aan weerszijden op de cabine stickers worden aangebracht op de zelfde hoogte.
De sticker mag niet verder dan een meter vanaf de
voorzijde worden aangebracht.
Getrokken materiaal
Op aanhangwagens en opleggers moeten de
stickers achterop, net als bij de bakwagens worden
aangebracht.
Daarnaast moeten ze op de beide zijkanten worden
geplakt op de eerste meter vanaf de voorzijde.
Ook hier geldt, net als overal dat de hoogte tussen
de 0,9 en 1,5 m moet zijn. Voor opleggers geldt dat
de plaats van de sticker in de de eerste meter
achter de kingpin moet zijn.
Uitzonderingen
Voor zover nu bekend is geldt de verplichting alleen
in stedelijke gebieden maar het is onduidelijk of
bijvoorbeeld de periferique rond Parijs daar onder
valt.
Verder gelden er uitzonderingen voor voertuigen
waarbij het technisch onmogelijk is om aan de
voorschriften te voldoen.
De hoogte mag dan afwijken tot aan 210 cm boven
het wegdek.
Voor containerchassis, autotransporters,
tankwagens, platte trailers en bijvoorbeeld
voertuigen met een afzetsysteem waarbij het
onmogelijk is om de achterste markering aan te
brengen mag de achterste markering worden
aangebracht op een andere positie.
Bron: Bigtruck
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Hoe een idee vorm gaat krijgen.
Al enkele jaren zeggen we als bestuur tegen elkaar , we moeten iets meer gaan organiseren.
Dan komen er allerlei ideeën op tafel maar het komt altijd op hetzelfde neer, waar gaan we dat doen.
Over vele locaties is gepraat maar telkens was de uitkomst niet geschikt voor een heel weekend , te klein,
niet wat we zoeken , en ga zo maar door.
Maar dan ineens weet je het.
Op zaterdag 28 september 2019 organiseerde Mercedes-Benz Trucks de Chauffeursdag op Vliegveld
Twenthe ter introductie van de spiegel loze Actros.
Op uitnodiging waren Elwin en ik daar om eens te kijken , hoe het rijden gaat zonder spiegels.
Nog voor ik er was kreeg ik al telefoon van Elwin, en het enige wat hij kon uitbrengen was wat mooi hier
dit is de locatie die we zoeken.
Eenmaal aangekomen kon ik niets anders zeggen dat hij gelijk had , een perfecte locatie.
Maar hoe kom je dan in contact met de juiste mensen.
Tijdens het gebruik maken van de aanwezige catering komt er een heftruck aanrijden met een voor mij
bekend persoon, namelijk Martijn die in de eerste jaren Truck-Run bij FC Twente ons contact persoon was
en nu bij evenementen locatie Twenthe werkt.
Na een kort hoe gaat het , toch maar eens de vraag gesteld van wij zijn eigenlijk opzoek naar een locatie
om een groot evenement met vrachtwagens te organiseren wat is er hier mogelijk.
Enige tijd later het eerste gesprek gehad en we werden steeds enthousiaster.
Afspraak gemaakt om tijdens een evenement aanwezig te zijn om te kijken hoe het achter de schermen
werkt, maar dan komt er een kink in de kabel genaamd corona, voorbereidingen en gesprekken komen stil
te liggen.
Dan gebeurd er een hele tijd niets, maar het idee is nog steeds niet uit onze hoofden verdwenen.
Daarom toch weer contact gezocht en samen tot een overeenkomst gekomen en een datum vast gezet.
Daarom kan ik dan ook met enige trots vertellen dat op 11 en 12 september Trucks@Twenthe plaats zal
vinden.
Locatie : De Strip Vliegveld Twenthe
Mits alle maatregelen het toestaan natuurlijk.
Zet deze datum alvast in je agenda.
Omdat we nog vol met de voorbereiding bezig zijn en nog niet
met alles rond zijn kunnen we nu nog niet veel meer vertellen ,
maar we komen er snel op terug.
Maar het beloofd zeker iets moois te worden .
Ideeën zijn natuurlijk altijd welkom.
Met vriendelijke Groet
Alfred
twenthe@tukker-truckers.nl
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Overkoepelende Stichting Chauffeursactiviteiten

Verordening sluiting van Horeca i.v.m.
COVID 19
Er is vanwege de Corona Pandemie door onze regering een sluiting van de horeca ingevoerd. Dit is een groot
probleem voor chauffeurs natuurlijk. Zij kunnen onderweg geen gebruik meer maken van sanitaire voorzieningen en
geen eten verkrijgen.
Hier moet natuurlijk een einde aan komen, want ook chauffeurs moeten eten en zich kunnen verzorgen.
In het volgende bericht een voorbeeld hoe het ook kan.

Wegrestaurant Zwolle

Helaas zijn wij door de nieuwe COVID-19 maatregelen opnieuw tijdelijk gesloten.
•
•

Ons sanitair blijft wel voor de beroepschauffeurs open.
Ook blijft onze keuken open voor afhaalgerechten.

Omdat zowel Minister Nieuwenhuizen, FNV, en wie zich allemaal nog meer verantwoordelijk voelen voor het welzijn
van onze chauffeurs, niet met oplossingen komen gaan wij, OSC, terug naar de bron. Laten we beginnen met een
pluim uit te reiken aan diegene die het goed doen en een aantal boosdoeners te “Namen and shamen”
Zodra u ons een bedrijf doorgeeft waar de
omstandigheden voor de chauffeur slecht zijn gaan wij
dit vermelden op onze
website www.chauffeursverenigingen.nl
Wel even man en paard noemen maar geen namen van
personen, enkel het bedrijf.
Heeft u complimenten dan gaan wij die ook plaatsen
want het spreekwoord zegt: “In nood leert men zijn
vrienden kennen”
Gebruikt u voor uw berichten osc1@planet.nl
Telefonisch contact kan op 06 53612560
Groet,
Willem P. Bos
Voorzitter OSC (Overkoepelende Stichting
Chauffeursactiviteiten)
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Douane verwacht opstoppingen in en rond Rotterdam na brexit
De eerste vier tot zes weken van 2021 gaan onvermijdelijk gepaard met oponthoud en opstoppingen in en rond
Mainport Rotterdam.
Tientallen vrachtwagens en busjes op weg naar het Verenigd Koninkrijk zullen stranden omdat die niet op tijd zijn
aangemeld of niet beschikken over de benodigde douanedocumenten.
Naar verwachting beschikt een op vier van de vervoerders naar het Verenigd Koninkrijk niet over alle juiste
documenten.
Dat concludeert Douane op basis van een inventarisatie van gegevens over de gevolgen van Brexit voor het
goederenverkeer met het VK, gedaan onder ferryterminals, havenautoriteiten en bij de Douane-systemen zelf.
“Ondanks de gerealiseerde voorzieningen en het vele voorbereidende werk van Douane en andere partijen in de
haven, zal er oponthoud zijn”, zeg Nanette van Schelven, directeur-generaal van Douane. “We doen nogmaals de
oproep aan ondernemers die handelen met het VK om in actie te komen zodat ze niet vast komen te staan en het
oponthoud voor alle vervoerders zo beperkt mogelijk
blijft.”
De Douane heeft eerder dit jaar - net als in 2019brieven gestuurd naar 76.000 ondernemers die zaken
doen met het VK, om hen te wijzen op maatregelen
die zij in voorbereiding op Brexit moeten nemen.
Ook andere samenwerkende partijen in de haven
hebben op verschillende manieren duidelijk gemaakt
hoe ze zich moete voorbereiden op de gevolgen van
Brexit.
Vervoerders die hun lading niet op de juiste manier
van te voren hebben aangemeld bij het
communitysysteem in de haven, Portbase, krijgen
geen toegang tot de ferryterminals en worden
doorverwezen naar speciaal daarvoor ingerichte noodparkeerplaatsen.
Op de tijdelijke parkeerplaatsen kunnen de vervoerders alsnog de documenten in orde maken.
Om filevorming op het wegennet rondom de zeehavens te beperken, zijn verkeerscirculatieplannen door
Rijkswaterstaat opgesteld.
Bij filevorming treden die onmiddellijk in werking.
De Douane gaat in de eerste weken van januari in crisismodus werken, net als de samenwerkende partijen in de
haven. Help- en servicedesks van Douane houden rekening met een toename van het aantal vragen.
Er zijn afspraken gemaakt tussen alle betrokken servicedesks (Portbase, Logius, Brexitloket, Nationale Helpdesk
Douane en de Douanetelefoon) over het beantwoorden van vragen van vervoerders.
Ook zijn andere maatregelen genomen zoals ruimere openingstijden en extra personeel om problemen op te lossen.
“Op de gevolgen van Brexit die we
kunnen voorzien, zijn we zo goed
mogelijk voorbereid”, zegt Van
Schelven “Ook als er geen akkoord
komt tussen het VK en de EU borgt de
Douane de continuïteit van het
goederenverkeer tussen ons land, de
EU en het VK zo goed mogelijk.”
De Douane is klaar voor een forse
toename van de aangiftevolumes, een
forse toename van het aantal
douaneklanten en meer
reizigersbagage waarop
douanetoezicht nodig is.
Ook de inrichting van de
douanesystemen voor nieuwe
grensprocessen bij de ferry’s van en
naar het VK is aangepast op de nieuwe situatie. Ruim 900 nieuwe douaniers zijn geworven en opgeleid speciaal
voor de Brexit.
Er worden voortdurend oefeningen gehouden op de ferryterminals, samen met ferrymaatschappijen, havenbedrijven,
inspectiediensten en andere instanties.
Ook is geïnvesteerd in extra werkplekken, uitrusting, controlemiddelen en zijn nieuwe controlelocaties op de
ferryterminals gerealiseerd.
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Noodmaatregelen voor weg- en luchtvervoer: Eerlijke regels tussen EU en VK
Het Europees Parlement stemt over de
noodmaatregelen voor het weg- en
luchtvervoer voor het geval van een nodeal Brexit-scenario aan het einde van dit
jaar.
De voorstellen voor het luchtvervoer
maken het mogelijk voor Britse vliegtuigen
om gedurende zes maanden gewoon in
het Europese luchtruim te kunnen blijven
vliegen.
Ook zorgt het Europees Parlement ervoor
dat luchtvaartcertificaten voor de
vliegveiligheid geldig blijven.
Het voorstel voor het wegvervoer zou het
mogelijk maken dat vracht- en
passagiersvervoer de eerst zes maanden
na Brexit gewoon doorgaat, en zorgt ook voor een geleidelijke uitfasering van cabotage ritten voor Britse
vervoerders.
PvdA-Europarlementariër Vera Tax: "Om een abrupte onderbreking van al het verkeer tussen de EU en het VK te
voorkomen is het belangrijk om de basisvoortzetting van vluchten en wegvervoer te garanderen.
De overgangsperiode van zes maanden geeft de sector de tijd om zich aan de nieuwe situatie aan te passen wat
onder andere zorgt voor minder files aan de grens.
Uiteraard op voorwaarde dat het Verenigd Koninkrijk dezelfde voorwaarden waarborgt voor Europese vervoerders.
Wij accepteren geen oneerlijke regels op onze markt.”
Verwacht wordt dat het Europees Parlement hier met een grote meerderheid voor zal stemmen. In dat geval gelden
deze regels vanaf 1 januari 2021.
Dit vervalt echter als er nog wel een Brexit deal komt voor die tijd.

Vergunning nodig bij verlaten regio Kent via Dover of Eurotunnel
Vanaf 1 januari 2021 moeten
chauffeurs een
toegangsvergunning voor
Kent (een zogenoemde Kent
Access Permit) hebben om
via de haven van Dover of via
Eurotunnel het Verenigd
Koninkrijk (VK) te verlaten.
Deze vergunning is verplicht
voor alle vrachtwagens (ook
lege) vanaf 7,5 ton.
De vergunning heeft een
geldigheidsduur van 24 uur
en kan gratis online worden
aangevraagd.
De vergunning is eenmalig
geldig en moet steeds
opnieuw worden
aangevraagd.
Chauffeurs die niet in het bezit zijn van deze vergunning kunnen een boete krijgen van £ 300.
De vergunning is uitsluitend nodig voor de regio Kent.
Andere grensovergangen verlangen een dergelijke vergunning niet.
Ook voor het enkel afleveren van een trailer in Dover is deze vergunning niet nodig.
Voor de aanvraag heb je het kenteken nodig van het trekkende voertuig, naast de verwachte datum en tijd in Dover
en de gegevens van het begeleidende douanedocument.
Bron: Transport Online
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Startschot voor H2Accelerate: grootschalige uitrol van emissievrije waterstoftrucks
Daimler Truck AG, IVECO, OMV, Shell en Volvo Group hebben zich gecommitteerd om in hun nieuwe
belangengroep H2Accelerate (H2A) samen te werken om de voorwaarden te scheppen voor grootschalige uitrol van
waterstoftrucks in Europa.
De achtergrond hiervan is dat steeds meer landen en bedrijven zich uitspreken voor emissievrij transport.
Waterstof, als centraal element van de volledige decarbonisatie van de trucksector, speelt hierin een
doorslaggevende rol.
Het realiseren van een grootschalige uitrol van trucks op waterstof zal naar verwachting nieuwe industrieën creëren:
CO2-vrije waterstofproductiefaciliteiten, grootschalige waterstofdistributiesystemen, een netwerk van tankstations
met hoge capaciteit voor vloeibare en gasvormige waterstof, alsmede de productie van waterstofaangedreven
trucks.
Sectorbrede investeringen in dit decennium zullen de bij H2A aangesloten bedrijven aanzienlijk ondersteunen bij de
introductie van waterstofaangedreven zware trucks, iets wat ook nodig is om de Europese doelstelling van
emissievrij transport in 2050 te halen.
De volledige uitrol van trucks op waterstof zal ongeveer tien jaar duren.
Er wordt begonnen met klanten die zich al in een vroeg stadium willen toeleggen op transport met trucks op
waterstof.
De trucks zullen in eerste instantie in regionale
clusters rijden en langs Europese transportroutes
met een hoge bezettingsgraad en een goede
dekking van waterstoftankstations.
In de loop van het decennium kunnen deze
clusters vervolgens met elkaar worden verbonden,
waardoor een Europees netwerk ontstaat.
Martin Lundstedt, President en CEO van Volvo
Group: “Klimaatverandering is de uitdaging van
onze generatie en we zetten ons volledig in voor
het klimaatakkoord van Parijs voor het
decarboniseren van het wegvervoer.
In de toekomst zal het verkeer bestaan uit een
combinatie van accu-elektrische en brandstofcelelektrische voertuigen evenals – tot op zekere hoogte – andere hernieuwbare brandstoffen.
De samenwerking in het kader van H2Accelerate is een belangrijke stap in het vormgeven van een wereld waarin we
willen leven.“
Elisabeth Brinton, Executive Vice President New Energy bij Shell: “Eén ding is duidelijk: voor een aanzienlijke
toename van het aantal verkochte trucks op waterstof, moeten de voertuig- en bedrijfskosten vergelijkbaar zijn met
die van de huidige dieseltrucks.
Dat betekent dat truckklanten een volledig emissievrij voertuig moeten kunnen aanschaffen dat qua tanktijd,
actieradius en kosten vergelijkbaar is met de voertuigen die vandaag de dag in gebruik zijn.
Om dit doel te bereiken, is duidelijke regelgeving vereist, die de waterstofvoorziening, de waterstofaangedreven
trucks, de tankinfrastructuur en de klantensubsidies op een gecoördineerde manier regelt.“
Martin Daum, voorzitter van de raad van bestuur van Daimler Truck AG en lid van de raad van bestuur van Daimler
AG: “De bedrijven die betrokken zijn bij H2Accelerate zijn het erover eens dat trucks op waterstof de sleutel zijn tot
het CO2-neutraal transport van de toekomst.
Deze ongekende samenwerking is een belangrijke mijlpaal in het scheppen en stimuleren van de noodzakelijke
randvoorwaarden voor een brede afzetmarkt voor trucks op waterstof.
Tegelijkertijd is het een oproep tot actie voor de politiek, andere belanghebbenden en de samenleving.”
Angelika Zartl-Klik, OMV SVP HSSE & New Energy Solutions: “H2Accelerate speelt een voortrekkersrol en OMV
levert hier een belangrijke bijdrage aan.
Om de klimaatdoelen te halen hebben we CO2-arme technologie nodig.
Waterstof is een optie voor de klimaatvriendelijke mobiliteit van de toekomst.”
Gerrit Marx, President Commercial & Specialty Vehicles bij CNH Industrial: “De uitrol van waterstofgebaseerde
brandstofceltechnologie in het zwaartransport hangt af van de vereiste infrastructuur.
Daarnaast zijn er zeer specifieke projecten samen met expediteurs en andere belanghebbenden in de branche nodig
om aan te tonen dat deze oplossing financieel haalbaar is en geschikt voor de praktijk.
De baanbrekende samenwerking binnen H2Accelerate zal hiervoor de voorwaarden scheppen en de transitie naar
emissievrij transport versnellen.”

9

Smart tachograaf nog slimmer dan je denkt
De slimme tachograaf, de DTCO 4.1, is nog veel slimmer dan je op het eerste gezicht denkt. Zo past hij prima bij het
Mobility Package en kan helpen bij een gedegen sociaal beleid, bij efficiénter wagenparkbeheer en tolheffing en het
voorkomen van overbelading. Dat schrijft leverancier Continental in een uitgebreide toelichting.
Transport en logistiek zijn sectoren waarin steeds meer het besef groeit dat digitalisering en nieuwe technologieën
niet alleen uitdagingen met zich meebrengen, maar ook de basis vormen voor langdurig succes. Data vormt daarin
een essentieel element. De data die systemen genereren, moet echter wel correct zijn en geschikt zijn om een
proces te ondersteunen en uiteindelijk waarde toe te voegen. Niet voor niets is datakwaliteit vaak onderwerp van
gesprek in de logistieke sector. De secundaire kwaliteiten van diezelfde data, zoals beveiliging, duidelijkheid en
betrouwbaarheid, komen echter minder vaak aan de orde. Toch is die minstens zo belangrijk. Immers, niemand
baseert een facturatieproces op gegevens waarvan de herkomst onduidelijk is en waarvan niet bekend is met welke
methode ze zijn verkregen.
Pas als er nauwkeurige gegevens beschikbaar zijn, kan er een radicaal nieuwe digitaliseringsslag volgen en kunnen
uitdagingen, efficiënter worden aangepakt. Het onlangs door de Europese Unie ingevoerde Mobility Package I, is
een mooi voorbeeld van hoe betrouwbare gegevens kunnen helpen actuele problemen op te lossen, zoals de
controle op cabotage. In dit geval levert de slimme tachograaf (DTCO 4.1) betrouwbare gegevens (op basis van
GPS-posities) over hoeveel ritten er buiten het eigen land hebben plaatsgevonden. Dit is echter slechts één van de
vele mogelijke situaties waarin betrouwbare tachograafgegevens de overheid en het bedrijfsleven kunnen
ondersteunen.
Als de intelligente digitale tachograaf bijvoorbeeld wordt geïntegreerd in een
netwerk van verschillende communicatie- en sensortechnologieën, biedt hij ook
een gedegen basis voor:
het oplossen van uitdagingen op het gebied van sociaal beleid en vervoersbeleid
efficiënter wagenparkbeheer dat veel verder gaat dan de mogelijkheden van huidige telematicasystemen,
het ontwikkelen van micro services voor bedrijfswagenparken die aanbieders zoals: leasemaatschappijen,
verzekeringsmaatschappijen, payrolling en vele andere, in staat stellen om op basis van betrouwbare (realtime)
gegevens diensten met toegevoegde waarde aan te bieden.
Cabotage en detachering van werknemers
Het onderwerp is niet nieuw, maar is de laatste jaren steeds hoger op de agenda gekomen: cabotage en detachering
van beroepschauffeurs. Het Mobility Package I van de EU heeft als doel om eerlijke concurrentie op de Europese
binnenlandse markt te waarborgen. De DTCO 4.1 gaat een belangrijke rol spelen bij de implementatie van de
wettelijke voorschriften van het Mobility Package door gebruik te maken van plaatsbepaling met behulp van
satellieten en geïntegreerde kaarten. In de toekomst zal de tachograaf dus registreren wanneer een voertuig een
landsgrens passeert. Zo stelt de DTCO 4.1 de autoriteiten in staat de regelgeving efficiënter te monitoren. Bij twijfel
kunnen de autoriteiten zien hoeveel ritten het voertuig en de chauffeur hebben uitgevoerd en wanneer en in welke
landen deze plaatsvonden. Deze volgende generatie van slimme tachografen is een van de eerste industriële
toepassingen die niet alleen GPS en Glonass, maar ook het Europese Galileo-signaal (OSNMA) ondersteunt.
OSNMA maakt gebruik van een authenticatiedienst die voorkomt dat positiegegevens worden gemanipuleerd of
vervalst.
Ladingbeheer: het totaalgewicht altijd beschikbaar
Vanaf 2021 wordt het regelmatig meten van de lading voor bedrijfsvoertuigen in Europa verplicht en moeten de fleet
owners op vraag actuele gewichtsgegevens voor een rit kunnen verstrekken. De regels worden in 2024 nog
strenger, omdat de meetresultaten voor het gewicht dan nog nauwkeuriger moeten worden (maximaal 5% afwijking
toegestaan tussen de meting en het daadwerkelijke gewicht). Bovendien moet de gegevensoverdracht dan ook
voldoen aan het Common Criteria EAL 2-veiligheidsniveau. Ook hier biedt de slimme tachograaf van Continental
ondersteuning: via een CAN-bus ontvangt de tachograaf binnen enkele seconden de gegevens van de sensoren die
de belastingen op de afzonderlijke assen meten. De tachograaf voorziet deze gegevens van een handtekening die
uniek is voor het desbetreffende voertuig. Vervolgens kan deze kleine data-set via de DSRC-antenne (Dedicated
Short Range Communication) worden doorgestuurd naar geautoriseerde instantie.
Vervolg op pagina 11

10

Het voordeel dat de tachograaf van VDO in dit proces biedt, is dat de intelligentie van de DSRC-antenne direct in de
tachograaf is ingebouwd. De assen-sensoren geven de data over het laadgewicht via de CAN-bus door aan de
DSRC-antenne. Hierdoor loopt de informatieoverdracht altijd via de DTCO. Dit levert voordelen op voor de
transportondernemer. Deze hoeft geen extra manuele handelingen te verrichten voor gegevensoverdracht en de
gegevens zijn automatisch beveiligd.
Tolheffing op basis van gewicht
Nadat het gewicht geregistreerd is, biedt de digitale
tachograaf mogelijkheden voor meer nauwkeurige en
eerlijkere tolheffing voor bedrijfsvoertuigen. Naarmate het
gewicht op de as van een voertuig toeneemt, neemt ook
de belasting op het wegdek – en de slijtage ervan – toe.
Vandaar de algemene kritiek dat bedrijfsvoertuigen meer
kosten voor het onderhoud van de wegen opleveren dan
dat gedekt wordt door de tol die voor deze voertuigen
betaald wordt.
Door met sensoren het werkelijke totale voertuiggewicht
te bepalen, kan een zeer nauwkeurige (en aanzienlijk
eerlijkere) verrekening van de te betalen tol plaatsvinden.
De tachograaf kan deze gewichtsgegevens snel en veilig
via DSRC naar het tolstation sturen.
Geen tolkastjes meer in bedrijfsvoertuigen: OTA-transmissie met de tachograaf
Dankzij zijn DSRC-interface zou de slimme tachograaf ook de sleutel kunnen zijn tot geharmoniseerde tolheffing in
Europa, aangezien hij de gemaakte kosten berekent en registreert en deze gegevens conform de EETS-standaard
naar de locaties stuurt waar tol wordt geheven. Dit betekent dat wagenparkbeheerders niet langer hoeven te
investeren in allerlei verschillende tolkastjes en -apparaten (en updates); ze zouden het volledige proces van
tolbetaling met de bestaande digitale tachografen kunnen afhandelen. De vele tolkastjes die nu in vrachtwagens
overal in Europa te vinden zijn, kunnen dan verdwijnen.
TIS-Web Connect
Niet alleen de overheid kan profiteren van oplossingen op basis van betrouwbare tachograafgegevens. Continental
biedt speciale interfaces waarmee transportbedrijven deze gegevens, efficiënt en conform de wettelijke
voorschriften, voor hun eigen wagenparkbeheer kunnen gebruiken. Met de intelligente interface TIS-Web Connect
kunnen wagenparkbeheerders die de VDO TIS-Web software gebruiken gegevens van derde-systemen naar hun
eigen TIS-Web platforms overbrengen. Dit biedt een enorm voordeel voor gemengde wagenparken met diverse
softwareoplossingen. Wagenparkbeheerders kunnen nu bijvoorbeeld het Telepass KMaster-telematicaplatform in
TIS-Web integreren, waardoor ze de tolfacturen, locatie-informatie, voertuiggegevens en nog veel meer in één
systeem kunnen bekijken en beheren.
TIS-Web Extract
Met de TIS-Web Extract-interface stelt Continental
systemen van derden in staat om gegevens uit TIS-Web op
te halen en te hergebruiken. Chauffeursgegevens,
voertuigdata en masterdata afkomstig van de slimme
tachograaf zijn slechts enkele van de vele soorten
gegevens die veel bedrijven al uit de TIS-Web-cloud halen.
TIS-Web Extract kan bijvoorbeeld worden gebruikt om
facturering of de loonadministratie te automatiseren.
Volledig nieuwe diensten op basis van telematicagegevens
van de tachograaf zijn ook denkbaar. Continental biedt
geautomatiseerde gegevens over rij- en rusttijden en GPSgegevens voor de TIMOCOM-trackingtoepassing via de
interface van TIS-Web Extract. Ook hier worden de
gegevens verfijnd, d.w.z. dat Continental ze beschikbaar
stelt in een bestandsformaat waardoor ze automatisch in
het Smart Logistics System van TIMOCOM in te lezen zijn. Zo biedt TIMOCOM klanten veel nauwkeurigere en upto-date informatie over de beschikbaarheid van chauffeurs en voertuigen die op verzoek vracht kunnen komen
afhalen.
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Column – Chauffeur moet 120.000 euro betalen voor rijden onder invloed
Onlangs heeft de Utrechtse kantonrechter een vrachtwagenchauffeur veroordeeld om een bedrag van
rond de 120.000 euro te betalen aan de schadeverzekeraar van zijn werkgever.
Het betrof een bestuurder van een melktankwagen.
Hij raakte begin januari 2014 in de ochtend betrokken bij een eenzijdig ongeval, waarbij de tankwagen
kantelde en werd beschadigd.
Achteraf bleek dat hij had gedronken en onder invloed van alcohol verkeerde.
De schade aan de truck ligt volgens Allianz, de verzekeraar van de werkgever, op zo’n 116.000 euro.
Het bedrijf baseert zich daarbij op diverse expertise-rapporten en vergoedt de schade aan de werkgever,
maar vordert die tegelijkertijd van de werknemer.
De kantonrechter geeft tijdens de rechtszaak de chauffeur de gelegenheid voldoende bewijs aan te
leveren tegen het vermoeden dat het ongeval is te wijten aan zijn bewuste roekeloosheid, omdat hij wist
dat hij onder invloed van alcohol verkeerde en toch is gaan rijden.
De chauffeur maakt daarvan geen gebruik.
Hij presenteert daarentegen een rapport van een
ingenieur, waarin staat dat het ongeval is gebeurd
door het bewegen van de melk in het voertuig in
combinatie met een bocht in de weg en de constructie
van de oplegger.
De eventuele invloed van alcoholgebruik zou daarbij
geen rol hebben gespeeld.
De kantonrechter vindt deze gang van zaken niet
aannemelijk.
Uit een getuigenverklaring volgt immers dat het voertuig al slingerde vóórdat het ongeval plaatsvond en
niet dat dit kwam door de melk, door een bocht of door de constructie van het voertuig.
De chauffeur is zonder verklaarbare reden op de linkerhelft van de weg terechtgekomen en heeft
vervolgens te veel naar rechts gecorrigeerd, waardoor hij met de achterwielen in de berm is gekomen.
Hiervoor heeft hij geen goede verklaring gegeven.
Daarom is er voldoende zekerheid dat het ongeval is ontstaan voor het feit dat de rijder onder invloed van
alcohol stond, aldus de kantonrechter.
Dat is te kwalificeren als bewuste roekeloosheid en betekent dat hij het gevorderde bedrag aan de
verzekeraar dient te vergoeden (en hij dit niet voor rekening van de werkgever kan brengen).
De wet bepaalt dat een werknemer die bij de uitvoering van de arbeidsovereenkomst schade toebrengt
aan zijn werkgever (of aan een derde jegens wie de werkgever tot vergoeding van die schade is
gehouden) niet aansprakelijk is, tenzij de schade een gevolg is van zijn opzet of bewuste roekeloosheid.
Bewust roekeloos gedrag betekent kort gezegd dat een werknemer van tevoren weet dat de gedraging en
de gevolgen daarvan gevaarlijk zijn, maar er desondanks bewust voor kiest daarmee door te gaan.
Uit de uitspraak van de kantonrechter volgt dat een alcoholverslaving doorgaans als ziekte wordt gezien.
Dat kan meebrengen dat schade veroorzaakt onder invloed van deze ziekte niet kwalificeert als bewuste
roekeloosheid.
Is er geen sprake van alcoholverslaving, maar wel van (eenmalig) bovenmatig gebruik van alcohol
waardoor schade ontstaat, kan wel sprake zijn van bewuste roekeloosheid.
In een dergelijk geval moet een werknemer de door hem veroorzaakte schade vergoeden.
Epke Spijkerman, advocaat
Bron: www.nieuwsbladtransport.nl
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ILT en RvA versterken samenwerking
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de Raad voor Accreditatie (RvA) gaan meer informatie
uitwisselen en de samenwerking versterken.
Het doel is om efficiënte en effectieve controles uit te voeren op keuringsinstanties.
Deze instanties houden, namens de overheid, toezicht op het gebied van bijvoorbeeld milieu,
scheepvaart, vuurwerk, gevaarlijke stoffen, producten en legionella.
Op woensdag 16 december tekenden Jan van den Bos, inspecteur-generaal van de ILT en Roeland
Nieuweboer, voorzitter van de raad van bestuur van de RvA een informatieprotocol.
Door de intensievere samenwerking verbetert het toezicht op de keuringsinstanties.
Incidenten in het verleden, zoals bij de mastbreuk van het zeilschip Amicitia, lieten zien dat een verbeterd
toezicht nodig is.
Onderzoeksraad voor Veiligheid
De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) adviseerde na onderzoek op het ongeval met de Amicitia, dat
de ILT zich moest beraden op het overheidstoezicht op de bruinevlootsector.
De ILT nam het advies ter harte en is sindsdien aan de slag om het volledige toezicht op het certificeren
van bedrijven te optimaliseren.
Het protocol met de RvA draagt daaraan bij; het zorgt voor een verbeterde samenwerking en uitwisseling
van informatie.
Raad voor Accreditatie
De RvA beoordeelt keuringsinstanties op hun competenties, consistente bedrijfsuitoefening en
onpartijdigheid.
Met een RvA-accreditatie wordt het vertrouwen in deze organisaties bevestigd.
Vervolgens wijst de ILT deze private bedrijven aan voor de controles op de bedrijven die toezien op onder
meer vuurwerk, afval, milieuzaken en scheepvaart.
Hiermee is sprake is van een combinatie van privaat en publiek toezicht.
Informatie-uitwisseling

De RvA informeert de ILT
over verlening, schorsing,
intrekking uitbreiding van
een accreditatie. RvA en
ILT zeggen toe elkaar
direct te informeren over
ernstige bevindingen en
relevante zaken,
bijvoorbeeld fraude,
intimidatie en omkoping.
Ook delen beide
organisaties hun planning
voor bezoeken aan
bedrijven. Zo kan het
toezicht beter op elkaar
worden afgestemd.

Protocol
In het informatieprotocol zijn afspraken opgenomen over de manier waarop en de kaders waarbinnen de
RvA en de ILT informatie uitwisselen.
Beide organisaties doen dit vanuit hun eigen verantwoordelijkheid en bevoegdheid op basis van de weten regelgeving.
In het protocol zijn ook bepalingen over de vertrouwelijkheid van de informatie opgenomen
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De chauffeur
Een chauffeur is in het algemeen de bestuurder van een motorvoertuig, al dan niet beroepsmatig. Het
woord is afgeleid van het Franse werkwoord chauffer, dat "verhitten" betekent.
De eerste zelfbewegende voertuigen werden aangedreven door stoomkracht en een belangrijke taak van
de eerste bestuurders bestond uit het op druk houden van de stoomketel, door toevoeging van brandstof.
Later is de term chauffeur vooral bestuurders van wegvoertuigen aan gaan duiden.
Het oude en het nieuwe normaal.
In het eerste stukje lezen we de definitie van de chauffeur. Eigenlijk een verhitter. Dat verhitte in de
tegenwoordige tijd kan ik me wel voorstellen als er aan de grote tafel in het wegrestaurant de verhitte
discussie wordt gevoerd over alle dagelijkse dingen.
Het op druk houden met brandstof gebeurde vroeger met de schep om kolen op het vuur te gooien. Nu kom
je al een heel eind met een vork en een vette bal.
In het nieuwe normaal gaan er stemmen op voor de autonome vrachtwagen, de vroegere zelf (maar niet
vanzelf) bewegende voertuigen.
Vroeger toen de schepen nog van hout waren en de matrozen van staal.
Er is veel veranderd in de vele jaren die het transport heeft
doorstaan. Ik zeg bewust doorstaan want ook de zin
“zonder transport staat alles stil” is slechts een kreet die
niet echt wordt begrepen. Zeker niet door de consument
die baalt omdat zijn nieuwe bankstel stil staat op de A 28
met stakende chauffeurs die meer loon willen en of betere
voorwaarden. Waar halen ze het lef vandaan.
Ik herinner me de buurman die een transport bedrijf had en
met zijn Bussing met aanhanger de toen verre reis naar
Italy elke week maakte, het leek me een wereldreis als we met vakantie naar het Gardameer gingen en hij
ging zomaar elke week. Niks slaapcabine maar de bank klappen. Niks open grenzen maar vaak uren in de
rij staan bij de diverse grensovergangen.
Oud en nieuw 2020/2021. En nog nooit is die term zo belangrijk geweest. Niet de jaarwisseling maar wel
die jaarwisseling zonder vuurwerk. Nooit keken we zo uit naar de nabije toekomst. Een toekomst van het
nieuwe normaal.
Op veel plaatsen werden chauffeurs geweerd in bedrijfskantines om reden van besmetting. Als er boetes
waren uitgedeeld voor wild plassen en poepen zou de beroepsgroep chauffeurs inmiddels de grootste
sponsor zijn geworden van justititie.
Er is veel veranderd sinds de stoomvrachtwagen.

Lange reizen met
veel lawaai en kou
lijden in nu
prachtige oldtimers
maar toen was het
afzien in die voor
die jaren moderne
wagens.
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WAAR U OOK

MOET
ZIJN
WIJ ZORGEN ERVOOR

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

Luxe die mooie cabine? Nee gewoon recht op een fatsoenlijke
verblijfsruimte .
Ieder vakman/vrouw verdiend zijn of haar respect en zeker in de afgelopen
tijd hebben chauffeurs laten zien dat ze in staat zijn veel problemen het
hoofd te bieden. Geen vak was leeg bij de super , geen auto stond zonder
brandstof.
De waardering die ontvangers van goederen ten toon spreiden was ronduit
stuitend.
term normaal.

Ik ,en met mij vele anderen, hopen dat het nieuwe normaal wel past in de

De behoefte doen in de berm onder de oplegger is voorbehouden aan andere
dan onze vakmensen. Je eigen potje koken op een verlaten bedrijven terrein is
ver verleden tijd.
Ik wens jullie allen een gezond 2021 en veel zorgeloze kilometers
De zuid Afrikaanse definitie van de chauffeur
Iemand wat, veral as beroep, as motorbestuurder vir iemand anders optree.
R.
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Celsiusstraat 8 Rijssen

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

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

ria

AUTO-ELEKTRICITEIT
GROOTHANDEL - REPARATIE

engelo

Voor een goede star t!
Bezoek ons portaal varta-automotive.com/fleet
en maak een afspraak met onze experts om de
totale kosten van uw wagenpark te optimaliseren.

ARIA HENGELO
Enschedesestraat 203
Van Weerden Poelmanweg 28 3088 EB Rotterdam T
7552 CS Hengelo
Tel: 074 - 29146 53 / b.g.g.: 074 - 243 91 97

It all starts with

