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TLN
• Vakspecialist digitale tachograaf

• Leden advies digitale tachograaf en rij- rusttijden 

• Samenwerking collega’s beleid Zoetermeer / Den Haag / Brussel

• Deelnemer landelijk brancheoverleg digitale tachograaf (ILT, ministerie IenW, 
RDW, KIWA, Continental VDO, Stoneridge)

• Lid Europees tachograaf forum conform verordening

• Deelnemer internationale overleggen IRU 

Inleiding tachograaf
Vanaf  jaren 60

• invoer van werkboekje (leugenboekje) 
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Inleiding
Vanaf  jaren 60

• invoer van werkboekje (leugenboekje) 

Vanaf  1974

• invoer analoge tachograaf

Vanaf  1 mei 2006

• Eerste generatie digitale tachograaf

• 1e generatie digitale tachograaf 

• Versie 1 vanaf mei 2006 t/m september 2011 

• Versie 2 vanaf oktober 2011 t/m september 2012, 1-minuutregel tachograaf

Digitale tachograaf
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• 1e generatie digitale tachograaf 

• Versie 1 vanaf mei 2006 t/m september 2011 

• Versie 2 vanaf oktober 2011 t/m september 2012, 1-minuutregel tachograaf

• Versie 3 oktober 2012 t/m 14 juni 2019, 2e referentie snelheidssignaal

Digitale tachograaf
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• 1e generatie digitale tachograaf 

• Versie 1 vanaf mei 2006 t/m september 2011 

• Versie 2 vanaf oktober 2011 t/m september 2012, 1-minuutregel tachograaf

• Versie 3 oktober 2012 t/m 14 juni 2019, 2e referentie snelheidssignaal

• 2e generatie digitale tachograaf (Smart tacho)

• vanaf 15 juni 2019 

• 2e generatie tachograafkaarten

• GNSS 

• DSRC 

• ITS (optioneel)

Smart tacho
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• 1e generatie digitale tachograaf

• Versie 1 vanaf mei 2006 t/m september 2011 

• Versie 2 vanaf oktober 2011 t/m september 2012, 1-minuutregel tachograaf

• Versie 3 oktober 2012 t/m 14 juni 2019, 2e referentie snelheidssignaal

• 2e generatie digitale ‘smart’ tachograaf

• 2e generatie tachograafkaarten

• GNSS (Global Navigation Satellite System = wereldwijd satallietnavigatiesysteem)

• DSRC (Dedicated Short Range Communication = korte afstand communicatie)

• ITS (intelligent Transport Systeem) (optioneel in tachograaf)

Smart tacho 15 juni 2019

• Smart tacho

• Vanaf 15 juni 2019 

• Nieuw gekentekende voertuigen

• Voor voertuigen op kenteken t/m 14 juni 2019 geldt

• Internationaal transport uiterlijk 15 juni 2034 2e generatie

• Binnenlands vervoer onbeperkt 

• AETR

• Kent nog geen Smart tacho

• Overleggen gaande met UNECE over toelating Smart tacho

Smart tacho
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• Mobility package Brussel

• Smart tacho inzetten bij controle cabotage en detachering

• Smart tacho versie II

• Positiebepaling Smart tacho versie I is beperkt

Smart tacho versie II

GNSS - Global Navigation Satellite System
• locatie van het begin van de dagelijkse werktijd 

• iedere 3 uur van bij elkaar opgetelde rijtijd 

• locatie van het einde van de dagelijkse werktijd

• Tijdsynchronisatie (UTC)

• Levert 2e snelheidssignaal 
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• Mobility package Brussel (voorstellen)

• Smart tacho inzetten bij controle cabotage en detachering

• Smart tacho versie II

• Positiebepaling Smart tacho versie I is beperkt

• Uitbreiding vastgelegde positie Smart tacho versie I

• Frequentie omhoog?

• Digitale kaarten implementeren in Smart tacho versie II

• Grenzen herkenbaar

• ALLE tachografen op termijn vervangen voor Smart tacho versie II 
(2023/2024/2025/2026)

Smart tacho versie II

GNSS – bedienen tachograaf
• Eerste generatie bedienen veerboot – trein onduidelijk

• Wijziging in bediening tachograaf als gevolg van GNSS 2e snelheidssignaal

• Tweede generatie verplicht moment inschakelen

• Nieuwe verplichte situatie van bedienen. Inschakelen op ferry / trein voordat 
motor wordt uitgeschakeld en uitschakelen vlak voorday ferry / trein verlaten 
wordt.
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DSRC - Dedicated Short Range Communication
• Communicatie op afstand met het oog op gerichte wegcontroles

• Alleen voertuig gerelateerde gegevens (GEEN chauffeurs gerelateerde gegevens)

• Tachograaf genereert iedere 60 seconden een versleutelde ‘data package’

• Wordt klaargezet in de DSRC module

• Controleur kan gegevens ontvangen op korte afstand

• Geen automatische boete,  maar selectiemiddel tijdens controle

Wat op afstand te controleren?

• Recentste beveiligingsinbreuk

• Langste stroomstoring

• Fout in de bewegingssensor

• Fout in de bewegingsgegevens

• Rijden zonder kaart

• Kaartinvoer tijdens rijden

• Tijdafstellingsgegevens

• Kalibreringsgegevens

• Voertuigkenteken

• Rijsnelheid door tachograaf geregistreerd

DSRC – voertuig gerelateerde gegevens



1-7-2019

10

Bestuurders- en bedrijfskaarten (G2) 

G1 en G2

G1 en G2

Bestuurderskaart

Bedrijfskaart

Werkplaatskaarten (G2)
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Tachograafkaarten (G2)
• Uitbreiding geheugen bestuurderskaart

• G1 heeft 14 files (±26 kb)

• G2 heeft 18 files (±40 kb)

• Belangrijke nieuwe files:

• Gebruikte tachografen (F17)

• GNSS locaties (F18) 

• Huidige hardware leest G1 kaart/chip

• Updaten software/hardware voor lezen G2 kaart/chip

G1 G2
F1 F1 F1

F2 F2 F2

F3 F3 F3

F4 F4 F4

F5 F5 F5

F6 F6 F6

F7 F7 F7

F8 F8 F8

F9 F9 F9

F10 F10 F10

F11 F11 F11

F12 F12 F12

F13 F13 F13

F14 F14 F14

F15

F16

F17

F18

Tachograafkaarten 2e generatie (G2)
• Update / vervangen uitlees hardware

• Update analyse software 
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• Bestuurders in kennis stellen DSRC (Vo 165 artikel 9 lid 7)

“Vervoersondernemingen die voertuigen gebruiken, moeten de bestuurders ervan 
in kennis stellen dat communicatie op afstand voor vroegtijdige detectie van 
vermoedelijke manipulatie of vermoedelijk misbruik van tachografen mogelijk is.”

Verantwoordelijkheden vervoersonderneming

Concept tekst website TLN
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• Verantwoordelijkheden van vervoersondernemingen (Vo 165 artikel 33 lid 1)

“Vervoersondernemingen zijn verantwoordelijk voor het waarborgen dat hun 
bestuurders goed zijn opgeleid en geïnstrueerd met betrekking tot de correcte 
werking van digitale of analoge tachografen, voeren regelmatig controles uit om 
zich ervan te vergewissen dat hun bestuurders de tachograaf correct gebruiken, en 
mag haar bestuurders niet direct of indirect aanzetten tot misbruik van 
tachografen.”

Verantwoordelijkheden vervoersonderneming

TLN Tachoweb
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TLN animatie introductie Smart tacho

Bedankt voor uw aandacht


