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Truck-Run 12 juni 2021.
Enschede en omstreken zou weer trillen op hun grondvesten.
400 glimmende trucks, 400 enthousiaste chauffeurs, 400 cliënten en heel veel vrijwilligers .
Maar helaas is er nog steeds één grote spelbreker ‘Corona'.
I.v.m. de regels die er nu zijn is het onmogelijk om een Truck-Run te organiseren.
Maar….niet kijken wat er niet kan !
We gaan kijken wat we wel kunnen !
We willen graag weer een verrassings bezoek brengen.
Gewoon net als vorig jaar toen de Truck-Run niet door kom gaan.
Maar dan weer anders .
Hoe dat kunnen we nog niet verklappen anders is het geen verrassing meer.
10-11 en 12 september 2021 is ons jubileum feestje op Vliegveld Twente
Evenementenlocatie.
Wat een mooi evenement gaat worden, maar wat veel voorbereidingen vergt.
Het begint vorm te krijgen en steeds meer dingen zijn vastgelegd en besproken.
Alleen is er iets waar we wel mee zitten.
De laatste jaren op de jaarvergadering is regelmatig de vraag gekomen of we niet iets meer
konden organiseren dan alleen de Truck-Run.
We hebben meerdere opties bekeken van excursies tot noem maar op.
Nu is de inschrijving voor Trucks@Twenthe al even bezig maar blijven de aanmeldingen van
onze leden eigenlijk een beetje achter op de rest.
Maar laat je niet tegenhouden door de kosten !
Mocht door corona het evenement niet doorgaan de betaling wordt teruggestort.
Dus schrijf je dus nu in voor Trucks@Twenthe, alleen
samen kunnen we een feestje maken.
Tot slot zou ik iedereen willen oproepen die ideeën
heeft voor zowel het verrassings bezoek als
Trucks@Twenthe deze te mailen naar Alfred of
ondergetekende.
(als mailen niet lukt mag je ook wel bellen).
Uiteraard zijn andere ideeën ook welkom!
Hopelijk tot snel,
Elwin Stegeman
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TRUCKS @
TWENTHE
Georganiseerd door de Tukker Truckers

De Grootste Truckshow in het Oosten!
Een weekend lang alles wat met trucks te maken heeft
i.v.m. het 40-jarig bestaan van de Tukker Truckers

LOCATIE:

DE STRIP VLIEGVELD TWENTHE
DATUM:

11 & 12 SEPTEMBER 2021

Opgave via www.tukker-truckers.nl

HARTEN 10

TRUCKVERKIEZING IN
MEERDERE CATEGORIEËN
Ook al is mijn truck geen
showtruck, ik ben er niet
minder trots op!

NK BEHENDIGHEIDSWEDSTRIJD
Voor Truck en Bus
HORECAPLEIN

HENK W
IJNGAAR
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HALF
BAND HALF UM

DIVERSE DEMO’S
OVERDEKTE
SPEELRUIMTE
VOOR KINDEREN
Beide dagen volop
live muziek met
diverse artiesten

ZATERDAGAVOND 11 SEPTEMBER IS ER MUZIEK MET
EEN LIVE BAND EN MET BEKENDE ARTIESTEN!!
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Duitse politie controleert op afstand en afleiding in het verkeer

De Duitse politie heeft dinsdag 16 maart en woensdag 17 maart weer gecontroleerd op onvoldoende
afstand houden en afleiding in het verkeer op de A1 tussen Bremen en Hamburg.
In totaal 16 vrachtwagenchauffeurs gebruikten hun smartphone, of een ander elektrisch apparaat, tijdens
het rijden.
Onder de automobilisten werden twee boetes uitgedeeld voor het gebruik van een telefoon tijdens het
rijden.
In totaal zeven vrachtwagenchauffeurs kregen een boete voor het niet voldoende afstand houden.
De boete voor minder dan 50 meter op je voorligger rijden bedraagt 80 euro.
Het gebruik van de smartphone tijdens het rijden wordt bestraft met een boete van 100 euro. Acht
chauffeurs waren niet woonachtig in Duitsland en moesten direct afrekenen.
Daarnaast registreerde de politie ook een aantal 'bijvangsten' tijdens de controle.
Tegen één van de gecontroleerde vrachtwagenchauffeurs liep een arrestatiebevel.
De man werd gearresteerd en is overgebracht naar de gevangenis in Bremervörde.
De banden van een vrachtwagen waren zo slecht dat de chauffeur niet verder mocht rijden.
In een gecontroleerde auto ontdekten de agenten een 10-jarig kind dat onbeveiligd op de achterbank
sliep.
Hoewel de vader, als bestuurder van de auto, geconfronteerd werd met een boete van 85 euro, was hij
niet onder de indruk van het gevaar zijn dochter liep.

Op www.tukker-truckers.nl en Facebook
Trucks@Twenthe vind je alle informatie over het
evenement op het vliegveld.
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ILT: Puntensysteem om notoire overtreders bus- en wegvervoer aan te pakken
Vanaf 1 april 2021 worden onherroepelijke sancties die aan Europese transport- of busbedrijven in het binnenen buitenland zijn opgelegd, geregistreerd in een nationaal elektronisch register en meegenomen bij de
beoordeling van de betrouwbaarheid van vervoerders en
vervoersmanagers. In Nederland wordt, afhankelijk van de
overtreding, een aantal strafpunten toegekend. Als een
vervoerder de drempelwaarde overschrijdt, dan kan deze de
communautaire vergunning (Eurovergunning) kwijtraken;
ook kan een vervoersmanager ongeschikt worden verklaard.
Met het puntensysteem is de Inspectie Leefomgeving en
Transport (ILT) beter in staat om notoire overtreders van de
weg te halen en evenwicht in de markt te waarborgen.

Betrouwbaarheid

Ondernemers in het goederen- en busvervoer hebben een
Eurovergunning nodig om hun werk te mogen uitvoeren. Een
van de voorwaarden is dat de vervoerder en de vervoersmanager van de transport- of een busonderneming
betrouwbaar zijn. Dit kunnen zij aantonen met een verklaring omtrent het gedrag (VOG). Wim van Herk, senior
inspecteur bij de ILT: “Daar komt nu bij dat zij die betrouwbaarheidsstatus en daarmee hun vergunning kunnen
verliezen als zij teveel (zeer) ernstige overtredingen begaan. Dat geldt zowel voor overtredingen in Nederland
als in een andere Europese lidstaat. Europese landen wisselen deze informatie over onherroepelijke
overtredingen uit via ERRU (European Register of Road Transport Undertakings).”

Drempelwaarde
Voor transport- en busbedrijven wordt afhankelijk van hun grootte een strafpuntenmaximum vastgesteld, de
drempelwaarde. Wordt deze overschreden dan voert de ILT een nader betrouwbaarheidsonderzoek uit dat zich
richt op eventueel herstel van het vertrouwen, omdat het bedrijf in de tussentijd wellicht maatregelen heeft
genomen. Ondernemers krijgen een melding als voor het eerst een overtreding is geregistreerd in het ERRU,
maar ook als zij op de helft van de drempelwaarde zitten. Tussentijds kunnen transportondernemingen hun
puntenaantal inzien bij de NIWO, de organisatie die vergunningen verstrekt voor transportbedrijven.
Ondernemingen in het busvervoer dienen hun puntenaantal op te vragen bij de ILT. “Wij hopen dat
transportondernemingen op basis van hun registratie zelf actie ondernemen om de bedrijfsvoering en daarmee
de naleving van de regels te verbeteren”, aldus Van Herk. “Het intrekken van een vergunning is een forse
sanctie, maar echt bedoeld om de notoire overtreders in het wegtransport en busvervoer aan te kunnen
pakken.” Als uit het betrouwbaarheidsonderzoek blijkt dat het bedrijf het vertrouwen niet kan herstellen, kan zij
de vergunning verliezen.

Buitenlandse vervoerders Vanaf 1 april start Nederland ook met het registreren van overtredingen

door buitenlandse vervoersbedrijven in Nederland. Van Herk: “Bij Nederlandse transport- en
busondernemingen leeft het idee dat hun buitenlandse collega’s in Nederland zonder gevolgen de regels
kunnen overtreden. Dat is niet zo, want de ILT kan ook buitenlandse bedrijven beboeten die in Nederland
overtredingen begaan. Maar door het registratiesysteem kunnen andere EU-lidstaten bedrijven die daar zijn
gevestigd aanpakken als hun betrouwbaarheid in het geding komt. Elk land mag overigens zijn eigen methode
kiezen. Niet elk land heeft dus straks een puntensysteem zoals wij. Maar andere landen kunnen strenger zijn
dan Nederland en bijvoorbeeld al bij één overtreding de vergunning intrekken.”

Nationaal register van vervoersondernemingen
Nederland gaat vanaf 1 april 2021 de overtredingen die Nederlandse bedrijven in het buitenland begaan,
registreren in het nationaal elektronisch register van vervoersondernemingen (ERRU). Deze nieuwe aanpak
volgt uit Europese regelgeving die als doel heeft de handhaving op goederen- en busvervoer in Europa te
harmoniseren. Het gaat hierbij om overtredingen op het gebied van onder andere rij- en rusttijden, de
tachograaf, arbeidstijd, gewicht (overbelading) en afmetingen, snelheidsbegrenzers, vakbekwaamheid
chauffeurs, rijbewijzen, en dergelijke. In de Europese Verordening 2016/403 zijn deze overtredingen
gecategoriseerd naar ernstig, heel ernstig en zeer ernstig. Bron:ILT
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Aantal files vorig jaar met 68,1 procent gedaald

1
In 2020 is de jaarfilezwaarte, dat is de gemiddelde filelengte maal de duur van de file uitgedrukt in
kilometerminuten per jaar, gedaald met 68,1 procent van 13,3 miljoen kilometerminuten in 2019 naar 4,2
miljoen kilometerminuten in 2020. Dit betekent dat de tijd dat je gemiddeld in een file staat flink is
afgenomen.
Ondanks de sterke afname van verkeer staan er nog wel files. De belangrijkste file-oorzaak blijft de
hoeveelheid verkeer met bijna 60 procent van de totale files. Daarna volgen ongevallen en incidenten,
zoals pech of verloren lading, met ongeveer 20 procent van de totale files.
Sterke afname
Sinds het uitbreken van de coronapandemie is er een sterke afname van de hoeveelheid verkeer ten
opzichte van voorgaande jaren. In vergelijking met 2019 is het aantal files sinds de oproep van het kabinet
om thuis te blijven werken (in de periode van 13 maart tot en met 31 december 2020) sterk afgenomen.
De filezwaarte is in die periode met ruim 80 procent afgenomen.
Rapportage Rijkswegennet
Dat staat in de Rapportage Rijkswegennet
2020 die minister Cora van Nieuwenhuizen
(Infrastructuur en Waterstaat) naar de
Tweede Kamer heeft gestuurd. Deze
rapportage toont de ontwikkelingen op de weg
ten opzichte van 2019.
De rapportage doet geen uitspraken over de
toekomstige ontwikkeling van het verkeer. Het
Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM)
heeft in november 2020 een raming op basis
van 2 CPB-scenario’s gepubliceerd over de
ontwikkeling van het wegverkeer tot en met
2025. De verwachting van het KiM is dat het verkeer na de coronacrisis weer zal groeien, met de
inschatting dat in 2025 het wegverkeersvolume 5% tot 10% hoger ligt dan voor de coronacrisis (2019).
File top-10
Ondanks de sterke afname staan er nog wel files en is de file top-10 nagenoeg gelijk gebleven. Op de
eerste plaats van de file top-10 van 2020 staat de A20 Hoek van Holland - Gouda bij Rotterdam tussen
Crooswijk en het Terbregseplein. In 2020 zijn wel twee nieuwe locaties in de top 10 verschenen. Dit zijn
de A16 Breda–Rotterdam tussen Rotterdam-Prins Alexander en Terbregseplein en de A20 Gouda – Hoek
van Holland tussen Rotterdam-Crooswijk en Rotterdam Noord. De 2 locaties die niet meer in de top 10
staan zijn de N325 Arnhem - Arnhem Velperbroek tussen Westervoort en Presikhaaf en
de A12 Oberhausen - Arnhem tussen Zevenaar en Duiven.
Files door werkzaamheden
Het aandeel files door werkzaamheden bedroeg 5,8 procent over 2020, een duidelijke stijging ten opzichte
van de 3,8 procent over 2019. De stijging van het aandeel van de files door werkzaamheden ten opzichte
van alle files is te verklaren aangezien er in 2020 veel minder reguliere spitsfiles zijn geweest dan in
2019.
Openstellingen
In 2020 zijn in totaal zes nieuwe weggedeelten opengesteld, waarvan vier in de maanden september tot
en met december. In totaal is 84 km aan nieuwe strooklengte opgeleverd in 2020. De meest in het oog
springende opening was de Gaasperdammertunnel van de snelweg A9 bij Diemen.
Beleving vrachtwagenchauffeurs
Er heeft een belevingsonderzoek onder Nederlandse vrachtwagenchauffeurs plaatsgevonden. Bijna 80
procent van de vrachtwagenchauffeurs zijn (zeer) tevreden. De algehele tevredenheid van de
vrachtwagenchauffeur is vergelijkbaar met eerdere jaren en ligt op een stabiel hoog niveau.
Programma file-aanpak 2018-2021
Om filegroei tegen te gaan voert Rijkswaterstaat tussen 2018-2021 maatregelen uit die erop gericht zijn
om weggebruikers een betrouwbare reistijd te bieden. Inmiddels zijn 14 van de 41 maatregelen afgerond.
Een voorbeeld van een maatregel is het verkorten van de aanrijtijd van de weginspecteurs om incidenten
sneller af te kunnen handelen.
1Br
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Terug van weggeweest: het chauffeurstekort
Transportbedrijven kijken reikhalzend uit naar economisch herstel. Het vooruitzicht van het aantrekken
van de bedrijvigheid betekent echter ook dat een oud probleem waarschijnlijk terug is van weggeweest:
het chauffeurstekort. Transportbedrijven verwachten dat dit jaar in Europa meer dan een op de tien
vacatures niet ingevuld kan worden. Als we de internationale transportkoepel IRU mogen geloven, zijn
Nederlandse transportondernemers over deze kwestie zelfs nog een stuk pessimistischer dan die in de
rest van Europa.
De IRU komt tot zijn conclusies na een enquête onder achthonderd bedrijven uit twintig landen. ‘Een
tekort aan chauffeurs bedreigt het functioneren van het wegvervoer, de toeleveringsketens, de handel, de
economie en uiteindelijk de werkgelegenheid en het welzijn van de inwoners’, waarschuwt IRU-secretarisgeneraal Umberto de Pretto. ‘Dit is geen kwestie die kan wachten, er moet nu actie worden ondernomen.’
Het tekort aan gekwalificeerde vrachtwagenchauffeurs is al jaren onderwerp van gesprek. De
pensioenuitstroom ligt hoger dan de aanwas vanuit het onderwijs en ondanks alle initiatieven om jonge
mensen enthousiast te maken voor het vak, voorspelde de IRU ook voor de coronacrisis al dat het
chauffeurstekort in Europa verder zou toenemen. Door corona verdween het tekort aan chauffeurs wat
naar de achtergrond, zo blijkt uit het nu gepubliceerde onderzoek. Zo daalde het aandeel onvervulde
vacatures vorig jaar in Europa van 24% naar 7%. Ook in Nederland kwam het tekort volgens de IRU uit op
7%.
Het Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) herkent de terugloop in het aantal vacatures door de
pandemie. Het aandeel bedrijven in de sector transport en logistiek dat openstaande vacatures heeft, liep
na de uitbraak van de coronacrisis in het voorjaar van 2020 sterk terug ten opzichte van dezelfde periode
een jaar eerder. Volgens cijfers van de Nederlandse organisatie ging het om een daling van 28% naar
8%. De krapte op de arbeidsmarkt voor chauffeurs nam sterk af, hoewel er sterke verschillen tussen

deelmarkten zichtbaar waren. ‘Onder meer de evenementenbranche, horecabelevering en het
sierteeltvervoer hebben zwaar te lijden gehad’, zegt STL-directeur Willem de Vries. ‘Tegelijkertijd heeft er
een verschuiving plaatsgevonden naar bijvoorbeeld de pakketbezorging en zijn er branches waar de
zaken gewoon doorlopen.’ Ook zijn regionale verschillen zichtbaar. In bijvoorbeeld Groningen en de ‘Food
Valley’ in de Gelderse Vallei was er in het tweede kwartaal van 2020 sprake van een ruime arbeidsmarkt
voor chauffeurs, terwijl er in het Rivierenland en Zuidoost-Brabant krapte was.
Vervolg op pagina 8
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Tekorten
De door de IRU ondervraagde transportbedrijven verwachten dat de economie dit jaar verder zal
aantrekken, waardoor het tekort weer zal oplopen. Als de coronamaatregelen minder streng worden, zal
de behoefte aan gekwalificeerde chauffeurs weer geleidelijk gaan stijgen, zo redeneren zij. Gemiddeld
denken Europese bedrijven dat voor 10,3% van de chauffeursvacatures geen mensen te vinden zijn. Uit
verder uitgesplitste resultaten die de IRU desgevraagd heeft verstrekt, blijkt dat dit in Nederland zelfs 29%
zou kunnen worden. Ook buiten de EU vrezen ondernemers een tekort. In Turkije gaat het om 20%, in
Rusland 24% en in Oezbekistan blijft naar verwachting een derde van de vacatures onvervuld. Door de
kleine steekproeven per land is het echter de vraag of deze cijfers representatief zijn.
De Vries constateert in elk geval dat het ondernemersvertrouwen onder Nederlandse bedrijven zich
herstelt, waardoor de vraag naar chauffeurs verder zal toenemen. In tegenstelling tot de IRU ziet hij echter
geen aanleiding om de noodklok te luiden. Wel is er volgens De Vries werk aan de winkel. ‘Het is zaak om
mee te bewegen met de vraag naar chauffeurs in de sector. Bij krapte moeten we alert reageren.’ De
Vries denkt bijvoorbeeld aan de werving van zij-instromers, mensen die de transportwereld vaak niet
vanuit familie- of vriendenkring kennen en die nog geen opleiding tot chauffeur hebben gedaan, of
mensen vanuit de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL). ‘Als de groei significant doorzet of de vraag
groter wordt, dan kunnen we de wervingsinspanningen verder opschroeven.’
De Vries wijst erop dat nog nooit zoveel mensen werkzaam zijn geweest in transport en logistiek als op dit
moment. Alles bij elkaar gaat het om een kleine 160.000 mensen, waarvan ruim 88.000
vrachtwagenchauffeurs. ‘Het beroep vrachtwagenchauffeur heeft in Nederland over het algemeen een
positief imago,’ zegt hij. ‘In sommige andere landen ligt dat anders.’
Toch neemt de gemiddelde leeftijd in de sector toe, net als het aantal medewerkers dat met pensioen
gaat. Uit de arbeidsmarktrapportage van het STL blijkt dat een op de twintig medewerkers in de transport
en logistiek inmiddels ouder is dan 65 jaar. In 2012 was dat nog een op honderd.
Het is een trend die niet alleen in Nederland speelt, waarschuwt de IRU. Het oplopen van de gemiddelde
leeftijd onder truckers is wereldwijd een ‘demografische tijdbom’, zo stelt de organisatie. Uit het IRUonderzoek blijkt dat de inspanningen om het vrachtwagenpersoneel te diversifiëren door meer vrouwelijke
en jongere chauffeurs binnen te halen, te weinig effect sorteren. De gemiddelde leeftijd van chauffeurs is
inmiddels bij 50 aanbeland, terwijl het aantal vrouwelijke vrachtwagenchauffeurs vorig jaar niet toenam
maar juist daalde.
Vrouwen
Bovendien is slechts 2% van de vrachtwagenchauffeurs wereldwijd vrouw, en in alle onderzochte landen
is het percentage vrouwelijke vrachtwagenchauffeurs gedaald, concludeert de koepelorganisatie. Dat lage
percentage is niet helemaal onverwacht, gezien het aantal landen waar vrouwen niet of pas sinds kort een
vrachtwagenrijbewijs kunnen halen. Uit de STL-arbeidsmarktrapportage blijkt overigens dat het aandeel
vrouwelijke chauffeurs in Nederland in 2019 4% was, tegen 2% in 2017.
Ook het percentage vrachtwagenchauffeurs onder de 25 jaar is vorig jaar bijna overal gedaald,
waarschuwt de IRU. In Europa is dit gemiddeld 5%. De IRU ziet daarom in verlaging van de wettelijke
leeftijdsgrens voor vrachtwagenchauffeurs de sleutel tot verjonging van het personeelsbestand. ‘Met een
jeugdwerkloosheid van meer dan 30% in sommige landen, zou het eenvoudig moeten zijn om jongeren
aan te trekken. De minimumleeftijd voor beroepschauffeurs is echter op veel plaatsen 21 jaar of hoger,
waardoor schoolverlaters andere keuzes maken.’
‘De oplossingen zijn voorhanden’, concludeert De Pretto. ‘Maar als regeringen nu niet handelen om de
toegang tot het beroep te vergemakkelijken, de arbeidsomstandigheden te verbeteren en het personeel bij
te scholen, dan zal het tekort aan chauffeurs uiteindelijk onherstelbare schade toebrengen aan vitale
mobiliteitsnetwerken en logistieke ketens.’
De IRU-enquête over het chauffeurstekort is afgelopen najaar uitgezet onder leden van aangesloten
landelijke brancheorganisaties. De resultaten zijn verzameld tussen oktober 2020 en januari 2021.
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Corona en regels verlopen rijbewijs
Een verlopen rijbewijs kunt u bij de gemeente verlengen. De loketten zijn open. Ook kunt u met een
verlopen rijbewijs mogelijk nog een tijdje autorijden. Dit hangt bijvoorbeeld af van de datum waarop uw
rijbewijs verliep. Hiervoor gelden vanaf 6 maart nieuwe Europese regels die terugwerken tot en met 1
september 2020. Op basis van die nieuwe regels gelden de volgende verlengingen.
Rijden met een verlopen rijbewijs
•
•
•
•
•

Uw rijbewijs verliep in de periode tussen 1 februari en 1 juni 2020: uw rijbewijs is nog geldig tot 1
juli 2021
Uw rijbewijs verliep in de periode vanaf 1 juni tot 1 september 2020: uw rijbewijs is nog 13
maanden na de verloopdatum geldig
Uw rijbewijs verliep of verloopt in de periode vanaf 1 september 2020 tot 1 juli 2021: uw rijbewijs is
nog 10 maanden na de verloopdatum geldig.
U mag gedurende de bovengenoemde verlengingsperioden ook in andere landen van de
Europese Unie (EU) met uw rijbewijs rijden.
U bent in deze periode verzekerd.

Vraag bij uw gemeente een nieuw rijbewijs aan. Doe dit zo snel mogelijk en wacht niet tot het laatste
moment.
Nieuwe coulanceregeling verlopen theoriecertificaten
Voor theoriecertificaten rijvaardigheid die vanaf 1 mei 2021 verlopen geldt dit jaar een nieuwe
coulanceregeling waarmee de geldigheid met 7 maanden wordt verlengd. De coulance geldt ook voor een
aantal andere certificaten en examenbewijzen die door het CBR worden afgegeven. Meer informatie vindt
u hierover op de site van het CBR.
Rijden met een rijbewijs van buiten de EU
Voor niet-EU-rijbewijzen geldt het volgende:
•
•

U mag met een niet-EU-rijbewijs 185 dagen in Nederland rijden.
Heeft u een niet-EU-rijbewijs waarvan de omwisseltermijn van 185 dagen verloopt in de periode
vanaf 15 december 2020 en 19 augustus 2021? Dan mag u doorrijden met het niet-EU-rijbewijs tot
en met 1 oktober 2021. Het rijbewijs moet dan nog geldig geweest zijn op 14 december 2020.

Beroepschauffeur met verlopen rijbewijs met code 95
Voor beroepschauffeurs met een C- of D-rijbewijs met code 95 geldt het volgende:
•
•
•
•

Uw rijbewijs met code 95 verliep in de periode tussen 1 februari en 1 juni 2020: uw code 95 is nog
geldig tot 1 juli 2021
Uw rijbewijs met code 95 verliep in de periode vanaf 1 juni tot 1 september 2020 : uw code 95 is
nog 13 maanden na de verloopdatum geldig
Uw rijbewijs met code 95 verliep of verloopt in de periode vanaf 1 september 2020 tot 1 juli 2021:
uw code 95 is nog 10 maanden na de verloopdatum geldig.
U heeft vanwege uw leeftijd de code 95 zonder nascholing gekregen en geen nascholing gevolgd:
uw code 95 was geldig tot 1 december 2020.

Vraag bij uw gemeente een nieuw rijbewijs aan met code 95. Zorg dat u hiervoor de benodigde nascholing
heeft gedaan en bij het CBR een verklaring van nascholing heeft behaald. Doe dit zo snel mogelijk en
wacht niet tot het laatste moment.
Geen beroepschauffeur, wel code 95
Voor niet-beroepschauffeurs geldt het volgende: Bent u voor 1 juli 1955 geboren en heeft u een code 95
op het rijbewijs? Is uw rijbewijs nog geldig? Dan hoeft u dit rijbewijs niet te vervangen als uw code 95 voor
1 januari 2021 verloopt.
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0,5 procent van alle nieuwe vrachtwagens in de EU was in 2020 elektrisch
In 2020 domineerde diesel nog steeds de registraties van EU-vrachtwagens in termen van marktaandeel
(96,4 procent), terwijl benzine vorig jaar slechts 0,1 procent van de totale vraag uitmaakte. Elektrisch
oplaadbare voertuigen (ECV) waren goed voor 0,5 procent van alle nieuwe vrachtwagens die in de
Europese Unie werden geregistreerd; alle alternatief aangedreven voertuigen (APV) samen hadden in 2020
een marktaandeel van 3,5 procent. Dat blijkt uit vandaag gepubliceerde cijfers van ACEA.
Diesel- en benzinevrachtwagens

In totaal daalde het aantal registraties van nieuwe dieselvrachtwagens in de Europese Unie in 2020 met
25,5 procent tot 226.150 stuks, waarbij de vraag verzwakte door de impact van COVID-19. Met uitzondering
van Griekenland lieten alle EU-markten vorig jaar een tweecijferige daling van de dieselverkoop optekenen,
inclusief de vier belangrijkste: Duitsland (-25,3 procent), Frankrijk (-24,7 procent), Spanje (-21,4 procent) en
Italië (- 13,0 procent). Dit resulteerde in een EU-breed marktaandeel van 96,4 procent voor diesel, tegen
97,5 procent in 2019.
Tegelijkertijd werden er in 2020 in de hele EU-regio slechts 210 benzinevrachtwagens geregistreerd,
waarvan 95 procent alleen in drie landen werd verkocht: Duitsland, Finland en België.
Alternatief aangedreven voertuigen (APV)
Het aantal registraties van nieuwe elektrisch oplaadbare voertuigen (ECV) in de Europese Unie is gestegen
van 745 vrachtwagens in 2019 naar 1059 in 2020 (+ 42,1 procent), wat resulteert in een marktaandeel van
0,5 procent. Meer dan 90 procent van alle geregistreerde elektrische vrachtwagens in de regio werd
verkocht in slechts drie markten: Duitsland (852 eenheden), Roemenië (76 eenheden) en Nederland (41
eenheden). Daarentegen werd vorig jaar in twaalf EU-landen geen enkele elektrisch oplaadbare
vrachtwagen verkocht.
In 2020 is de EU-vraag naar hybride vrachtwagens met 31,5 procent gestegen, hoewel dit voornamelijk het
resultaat was van een lage vergelijkingsbasis. Met 351 geregistreerde eenheden vorig jaar, waren hybride
elektrische voertuigen (HEV) nog steeds goed voor slechts 0,1 procent van alle middelzware en zware
bedrijfsvoertuigen die in de Europese Unie worden verkocht.
Alternatieve brandstof voertuigen, waarvan 99 procent op aardgas rijden, waren goed voor de overgrote
meerderheid van de vorig jaar geregistreerde vrachtwagens met alternatieve aandrijving. De vraag steeg
met 5,8 procent tot 6.861 eenheden, waarbij het marktaandeel groeide van 2,1 procent in 2019 tot 2,9
procent in 2020. Dit was vooral te danken aan de sterke verkoop van vrachtwagens op aardgas in Duitsland,
dat nu de grootste EU-markt voor deze voertuigen is.

10

TLN EN IRU BEZIG MET FRANSE DODE HOEK STICKER
Sinds 1 januari is in Frankrijk de dode hoek sticker verplicht.
Daar kwam meteen een storm van kritiek over, want het kan toch niet zo zijn dat ieder land voor zich dit
soort maatregelen neemt waardoor trucks straks helemaal vol met verplichte stickers komen te zitten.
TLN en de IRU hebben meteen vragen gesteld maar dat heeft nog niet tot resultaat geleid.
In Nederland wordt de bal gespeeld via onze demissionaire minister van Infrastructuur en Waterstaat,
Cora van Nieuwenhuizen.
Zij moet vanuit Nederland druk uitoefenen op de Europese Unie om de éénzijdig opgelegde Franse
maatregel van tafel te krijgen.
Dat zelfde doet de IRU, en dat staat voor World Road Transport
Organisation.
Ook zij gaan de Europese commissie aansporen tot actie in deze
kwestie.
Het is namelijk niet alleen lelijk, veel vervoerders worstelen ook met
de vraag hoe ze aan de verplichting moeten voldoen.
Op een containerchassis is het bijvoorbeeld vrij lastig plakken, en
dat geldt voor meer voertuigen.
De stickers moeten namelijk aan de beide zijkanten van de cabine,
de trailer of aanhangwagen én aan de achterzijde geplakt worden.
Stel je eens voor dat andere landen ook zo'n beslissing nemen, dan wordt het een kakelbont geheel op de
wegen waarbij een vervoerder straks zijn eigen naam niet meer kwijt kan.
Daarnaast is het maar de vraag wat de sticker voor zin heeft.
Fietsers zullen zich echt niet meteen uit de voeten maken als ze zo'n sticker zien, en daar was het nou
juist om begonnen.
Officieel schijnt de verplichting overigens alleen voor stedelijke gebieden te gelden, maar als je de
Périphérique van Parijs neemt dan zit je daa r ook al in.
Het gevolg is dan ook dat heel Europa inmiddels met die lelijke stickers rond rijdt.
Het is te hopen dat de actie van TLN en de IRU snel tot stappen leid die deze wet van tafel veegt. We
houden je op de hoogte.

VLOOT WABERERS IN 2020 MET DUIZEND TRUCKS GEKROMPEN

18-03-2021
Het coronajaar bracht weinig goeds voor het ooit zo grote Hongaarse transportbedrijf Waberers.
Gedurende het jaar ontdeed Waberers zich van maar liefst duizend trucks.
Mede daardoor, sloot het bedrijf 2020 af met een klein plusje.
Dat is voor het eerst sinds lange tijd.
Het Hongaarse transportbedrijf heeft nog iets meer dan 2.000 trucks op de weg. In 2017 waren het er nog
meer dan 4.000. Ook het aantal chauffeurs is
flink gedaald.
Waberers nam in 2020 afscheid van 1691
chauffeurs.
Er werken nu nog 2623 chauffeurs.
Corona raakte Waberers hard.
De omzet van het internationale transportbedrijf
daalde met een derde, maar de divisie
contractlogistiek deed het beter.
Zo ontstond een klein winstje van 2,1 miljoen
euro. De omzet van de hele groep daalde met
18,2 procent.
Onlangs leken aandeelhouders van Waberers af te willen nadat de Europese Commissie en Parlement
het Mobiliteitspakket hadden goedgekeurd.
Onduidelijk is nog wat de uitwerking van dit akkoord zal hebben op het bedrijf.
Bron: BigTruck
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Britse export naar EU met twee derde gedaald
Bedrijven in het Verenigd Koninkrijk hebben in januari fors minder goederen naar de Europese Unie
geëxporteerd. Die daling lijkt te zijn ingezet door de brexit.
Cijfers van de Britse transportbranchevereniging RHA laten zien dat de export in januari met twee derde is
gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Door de brexit komt er meer papierwerk kijken bij het
exporteren van goederen naar de EU, waardoor veel bedrijven hebben besloten daar tijdelijk van af te
zien.
De topman van RHA pleit voor extra douaneambtenaren om Britse bedrijven te ondersteunen bij het extra
papierwerk. Momenteel houden tienduizend ambtenaren zich daarmee bezig. Dat aantal moet
vervijfvoudigen, aldus de RHA.
Te lang gewacht
Ook de Nederlands-Britse Kamer van Koophandel merkt dat het bij de Britse douane niet goed loopt.
Spullen exporteren naar het Verenigd Koninkrijk zou weinig problemen opleveren. Andersom is dat een
ander verhaal.
"Wat wij veel horen, is dat
de Britse regering het
bedrijfsleven te weinig
heeft voorbereid op de
brexit, met name het
midden- en kleinbedrijf",
zegt Lyne Biewinga van
de Nederlands-Britse
Kamer van Koophandel
tegen de NOS. "Zij
hebben heel lang
gewacht met
voorbereiden en toen de
deal kwam, was het te
laat."
Bovendien moeten Britse
bedrijven voor sommige producten meer papierwerk invullen als zij naar de EU willen exporteren dan
andersom. Vanuit de EU gelden bepaalde regels al sinds 1 januari, terwijl deze eisen in het VK pas vanaf
1 april ingaan.
Vestiging in Nederland openen
Vorige week werd bekend dat honderden Britse bedrijven door de brexit overwegen om naar Nederland te
komen. Een vestiging openen in de EU zou voor hen een manier zijn om papierwerk en lange wachttijden
bij de grens te onlopen.
"We zijn vrijwel dag en nacht bezig Britse bedrijven te helpen bij het openen van een vestiging in
Nederland", aldus Biewinga. "Vooral Britse MKB-bedrijven kijken naar Nederland vanwege onze goeie
infrastructuur, snelle digitale verbindingen en hoogopgeleide en goed Engelssprekende beroepsbevolking.
Dat maakt Nederland tot één van de favoriete vestigingslanden."
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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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Ze zijn er weer !
Het heeft een hele tijd
geduurd , maar we
hebben het oude
clubvaantje weer
laten maken.
Heb je belang bij een
vaantje ze kosten
€7.50 per stuk.
Je kan ze afhalen bij
1 van onze
bestuursleden, laat
dan even weten bij
wie je het vaantje zou
willen ophalen dan
zorgen wij dat er
voldoende aanwezig
zijn.
Verzenden kan
natuurlijk ook.
Ze worden dan
verzonden als
brievenbus pakketje
in een kartonnen
doos zodat we ze niet
hoeven vouwen en
het vaantje mooi blijft.
De kosten voor
verzenden zijn €4.10

Bestellen kan
via info@tukkertruckers.nl

De Winnaars van de Puzzel in de vorige uitgave zijn:
Marjan Meijer en Roy Reekers
Ze zullen binnenkort hun prijs ontvangen!
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'Politieke partijen moeten nadenken over verkeersveiligheid'
In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen heeft Veilig Verkeer Nederland (VVN) onderzoek gedaan
onder ruim 1.000 kiesgerechtigden. Hieruit blijkt onder andere dat meer dan de helft (57 procent) het
belangrijk vindt dat de politieke partij waarop gestemd wordt nadenkt over de verkeersveiligheid.
Ook vinden de deelnemers dat er concrete doelstellingen moeten komen. Het vergroten van de pakkans,
lopen en fietsen stimuleren en hogere straffen voor verkeersovertredingen, zijn wat Nederlanders betreft dé
top drie manieren voor politici om de verkeersveiligheid in ons land te verbeteren. Aandacht voor
verkeersveiligheid blijft hard nodig: ruim de helft van alle Nederlanders (53 procent) geeft aan het verkeer
complex te vinden en maar liefst twee derde (65 procent) voelt zich in het verkeer weleens onveilig. Op de
vraag wat Nederlanders de komende vier jaar zelf gaan doen om het verkeer veiliger te maken, staat ‘minder
gehaast onderweg zijn’ op 1.
Zo’n 60 procent vindt het aantal verkeersdoden in ons land – dit zijn er twee per dag – erg hoog. Met de
stelling dat het kabinet concrete doelstellingen moet formuleren voor verkeersveiligheid, is twee derde van
alle stemgerechtigden (66 procent) het dan ook eens. En een ruime meerderheid, zo'n 60 procent, gaat nog
een stap verder. Zij vinden dat een regeerakkoord niet compleet is zonder verkeersveiligheidsbeleid.
Politiek scoren
Zes op de tien Nederlanders (57 procent) vinden het belangrijk dat hun politieke partij nadenkt over
verkeersveiligheid. Onder 65-plussers ligt dit percentage nog hoger (76 procent). Ondanks deze hoge
percentages blijkt verkeersveiligheid geen thema te zijn waarop politici zich onderscheidend profileren.
Slechts een aantal respondenten slaagde er binnen het onderzoek in om de standpunten op het gebied van
verkeer aan de juiste partij te koppelen. Voor politici ligt hier de komende dagen dus nog een belangrijk
aandachtspunt.
Duidelijke ambitie
Een
trendbreuk
blijkt
nodig. Prognoses
stellen
namelijk dat het aantal
verkeersgewonden
de
komende jaren verder gaat
stijgen. In 2030 zou er
zomaar sprake kunnen zijn
van
30.000
verkeersgewonden per jaar
en tussen de 470 en 580
verkeersdoden. Tenzij er
meer
actie
wordt
ondernomen.
"Veilig Verkeer Nederland
gaat er alles aan doen om
verkeersveiligheid op de
politieke agenda te houden. Tegelijkertijd doen we ook een beroep op de mensen zelf, want niet alleen
politici maar letterlijk iedereen kan iets doen om het verkeer veiliger te maken. Laten we ons in deze periode
niet alleen gaan verdiepen in de verschillende partijprogramma’s, maar laten we ook kritisch naar onszelf
zijn en naar onze houding en gedrag in het verkeer. Een veilig verkeer creëren we samen en meedoen is
makkelijk", aldus Evert-Jan Hulshof - Directeur bij Veilig Verkeer Nederland
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OP ZOEK NAAR
WERK ALS C/CE
CHAUFFEUR?

Bekijk alle vacatures op

WORKTRANS.NL

Onze vestigingen helpen je graag verder!
Apeldoorn T. 055 303 2130
Bleiswijk T. 010 310 6050

Groningen T. 050 305 3940
Oudehaske T. 0513 674 300

Purmerend T. 0299 405 730
Roosendaal T. 0165 745 660

Venlo T. 077 399 8190

DNB: herstel economie treedt later op door aanhoudende lockdown
Door de aanhoudende coronalockdown en de "hobbelige" vaccinatiecampagne treedt het economisch herstel van
Nederland later op.
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft zijn groeiraming voor dit jaar daarom verlaagd.
Centralebankhoofd Klaas Knot vertrouwt er wel op dat er later alsnog krachtig herstel zal plaatsvinden en benadrukt
daarnaast dat de economische impact van de coronacrisis tot nu toe eigenlijk is meegevallen.
DNB verwacht nu voor dit jaar een groei van 2,2 procent en volgend jaar 4,2 procent.
Bij de vorige raming in december werd nog uitgegaan van 2,9 procent groei in beide jaren.
De bijstelling komt vooral omdat Nederland nu nog in een stevige lockdown verkeert. "Voor het eerste kwartaal
voorzien we nu een hernieuwde krimp, van ongeveer 1 procent.
Wanneer de economie later dit jaar geleidelijk wordt vrijgegeven, kan deze zich fors herstellen, vergelijkbaar met wat
we in het derde kwartaal van vorig jaar zagen."
Over heel vorig jaar nam het Nederlandse bruto binnenlands product (bbp) volgens DNB met 3,8 procent af.
Daarmee was de krimp volgens Knot historisch groot, maar wel minder groot dan bij het begin van de pandemie
werd gevreesd, en ook minder dan in veel andere landen.
Dat is volgens hem voor een groot deel te danken aan de steunpakketten van de overheid.
Knot hamert er ook op dat voorkomen moet worden dat na de crisis bedrijven alsnog omvallen die in de kern gezond
zijn gebleven.
Schuldeisers doen er in die gevallen volgens hem goed aan om bij een dreigend faillissement om de tafel te gaan.
Daarnaast wijst hij er nogmaals op hoe belangrijk het is dat de overheid maatregelen neemt om verspreiding van het
virus tegen te gaan.
Wanneer de beperkende maatregelen er niet waren geweest, was de pandemie waarschijnlijk nog ernstiger en de
economische schade nog groter geweest.
Met de komst van meerdere vaccins is herstel in
zicht, benadrukt Knot.
Hij noemt het daarom wel "irritant" dat de
vaccinatiecampagne niet soepel verloopt.
Daardoor zou Europa een aantal maanden
achterstand kunnen oplopen ten opzichte van
landen als het Verenigd Koninkrijk en de
Verenigde Staten.
Toch gaat Knot er nog steeds van uit dat er in de
loop van dit jaar een moment komt dat nagenoeg
iedereen is gevaccineerd.
De nieuwe voorspellingen zijn nog wel erg
onzeker.
Virusvarianten die bestand zijn tegen de huidige
vaccins zouden de zaak zomaar verder kunnen
verslechteren.
Anderzijds kan het ook zijn dat de groei
uiteindelijk gunstiger uitpakt, bijvoorbeeld als
Nederland sneller dan verwacht af zou zijn van
alle contactbeperkende maatregelen.
DNB gaat er bij zijn berekeningen nu nog van uit
dat we pas over ongeveer een jaar echt helemaal
af zijn van die maatregelen.
Wat het later optredende herstel precies voor
dreigende faillissementen van bedrijven betekent,
vindt Knot nog lastig om aan te geven.
In de nasleep van de pandemie zullen
faillissementen waarschijnlijk onvermijdelijk zijn,
wanneer de overheid haar noodpakketten
afbouwt.
Maar Knot wil niet meegaan met "apocalyptische
formuleringen" over een heuse faillissementsgolf.
Daar is vooralsnog geen sprake van, zegt hij.
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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

“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.
Leden woonachtig in het buitenland zullen i.v.m. met de hoge verzendkosten het clubblad alleen
digitaal ontvangen.
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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Thomas

Trucks

USED TRUCKS WORLDWIDE
Vriezenveen - Holland

Wij zijn voortdurend op zoek
naar gebruikt transportmaterieel
Contact
Thomas Nijhuis
Ind. Weitzelpoort
Bedrijfsweg 16, Vriezenveen
Telefoon: 0546 - 659 980
Mobiel: 06 - 247 527 88
E-mail: info@thomastrucks.nl

Snelle en correcte
afhandeling

Celsiusstraat 8 Rijssen

www.thomastrucks.nl

Voor de beste en meeste zorgvuldige reiniging van:
Alle soorten Bedrijfswagens – Campers en Caravans
Unieke locatie voor LZV (lang en zwaar)

Daarnaast zijn wij NVWA/NAO EN HACCP gecertificeerd voor
het inwendig reinigen van Transportmiddelen ( met certificaat)
U vindt ons:
Breukersweg 16
74714 ST Goor
Openingtijden:
Tel : 0547 745 040 Mob: 06 49 960 790
Ma t/m Do van 08.00 uur tot 18.00.uur
Mail: info@zorgetransportdiensten.nl
Vr.
van 08.00 uur tot 20.00.uur
van 07.30 uur tot 16.30.uur
www.zorgetransportdiensten.nl
Za.
Volg ons op Facebook en Twitter

De expert in
vrachtwagen-onderdelen
die je kunt vertrouwen!

www.distritruckentrailerparts.eu

www.kompactor.nl

Distri Truck & Trailer Parts
Robijnstraat 6a, 7554 TB Hengelo | info@dttp.eu | +31 (0)74- 303 02 74

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 start!
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

GENIET VAN
GRENZELOOS
RIJPLEZIER
MET DE
TANKCARD
VAN TFC!
TANK VOORDELIG BIJ MEER DAN 27.000
STATIONS IN HEEL EUROPA.
VRAAG DE TFC CARD NU AAN
VIA WWW.THEFUELCOMPANY.EU!
MEER INFORMATIE?
+31 (0)74 711 3497
INFO@THEFUELCOMPANY.EU

TFC CARD – ROAD SERVICES – TOL – BTW & ACCIJNS

