
Invulhulp digitale registratie chauffeurs Duits minimumloon 

Met deze invulhulp loodsen we u door het gehele proces van digitale registratie van de chauffeurs 

die bij u in loondienst zijn. Voor de volledigheid: door u ingehuurde chauffeurs moeten door het 

eigen uitzendbureau of payrollorganisatie worden geregistreerd. Ingehuurde zelfstandige chauffeurs 

of eigenaren van een V.O.F hoeven niet geregistreerd te worden.  

Stap 1: maak een account 

U gaat hiervoor naar https://www.meldeportal-mindestlohn.de en zet de pagina op ‘English’.  

 

Vervolgens klikt u op Sign in/Register en het volgende scherm verschijnt.  

 

U klikt vervolgens op ‘Create a user account’. Het volgende scherm verschijnt.  

https://www.meldeportal-mindestlohn.de/


 

U vult een gebruikersnaam en wachtwoord in die u wenst te gebruiken op het portaal en zet een 

vinkje bij de Privacy Policy. Vervolgens klikt u op ‘Create an account’. Het volgende scherm verschijnt.  

 

U krijgt ter afronding van het aanmaken van uw account een e-mail met daarin een link. Deze dient u 

aan te klikken om het account te bevestigen. U kunt vervolgens inloggen op het portaal.  

 

 

 

 

 



Stap 2: log in op het portaal 

U gaat naar https://www.meldeportal-mindestlohn.de/ en vult uw user-id en password in.  

 

U klikt vervolgens op Login. Het volgende scherm verschijnt.  

 

U controleert de gegevens die u bij het aanmaken van uw account hebt gebruikt. Heeft u zaken 

gewijzigd? Klikt u dan op Save Changes. Heeft u niks gewijzigd? Dan kunt u Continue aanklikken. Het 

volgende scherm verschijnt. 

  

https://www.meldeportal-mindestlohn.de/


Stap 3: registreer uw chauffeur(s) 

U klikt hiertoe op Employer’s Operational Scheduling. U dient in het volgende scherm uw eigen 

registratiegegevens nogmaals te bevestigen en klikt op Continue. 

 

U dient vervolgens de sector te selecteren. Dit is ‘Speditions-, Transport- und damit verbundenes 

Logistikgewerbe. U selecteert deze en klikt vervolgens op Continue.  

 

  



 

U dient vervolgens de duur van de registratie op te geven. TLN adviseert u om als begindatum de dag 

van registratie in te vullen en als einddatum een half jaar later. Daarmee benut u de maximale 

toegestane periode van registratie en hoeft u tussentijds niet te verlengen. U klikt vervolgens op 

Continue. Het volgende scherm verschijnt.  

 

Op dit scherm vult u géén gegevens in. U selecteert het hokje helemaal onderaan de pagina waarmee 

u verklaart dat u de gevraagde documenten (loonstroken, arbeidscontracten, werkroosters, 

betalingsbewijzen) op verzoek van de douane beschikbaar stelt. U klikt vervolgens op Continue. Het 

volgende scherm verschijnt.  



 

Op dit scherm kunt u één voor één uw chauffeurs registreren. Vult u dezelfde begin- en einddatum in 

zoals u ook hierboven heeft ingevuld en geef een schatting van het aantal ritten dat uw chauffeur in 

Duitsland heeft het komende halfjaar. Klikt u op het ‘plusje’ links onder de eerste regel als u 

meerdere chauffeurs wilt registreren. Als u alle chauffeurs heeft geregistreerd, klikt u op continue. 

Vervolgens krijgt u het ‘Validatiescherm’. U ziet alle ingevulde gegevens nog een keer en als het 

allemaal klopt, klikt u op Continue. Wilt u iets wijzigen, klikt u net zo vaak op ‘Back’ totdat u het 

scherm heeft gevonden waar u iets moet wijzigen. U klikt vervolgens op Continue. Het volgende 

scherm verschijnt.  

 

U zet een vinkje, waarmee u bevestigt dat u zich aan de Duitse minimumloonwetgeving houdt. U klikt 

vervolgens op Continue. U klikt vervolgens op Send. Het volgende scherm verschijnt.  



 

U bevestigt nog een keer met ‘Yes’ en alle registraties worden verzonden. U ontvangt een 

bevestiging per e-mail, die desgewenst uitgeprint kan worden. Voor de volledigheid: chauffeurs 

hoeven géén kopie van dit registratieformulier in de cabine te hebben.  

 

 

 


