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GRIP OP DE TACHOGRAAFADMINISTRATIE MET TLN TACHOWEB

‘RAPPORTAGE MET  
ÉÉN DRUK OP DE KNOP’

Transportbedrijven met hiaten of 

fouten in hun tachograafadministratie 

lopen het risico op hoge boetes. De 

afgelopen jaren voerde ILT (Inspectie 

Leefomgeving en Transport) veel controles 

uit van de tachograafadministratie van 

transportbedrijven. Sommige bedrijven 

kregen een hoge boete omdat hun 

tachograafgegevens onvolledig waren 

of fouten bevatten. Toch werden deze 

overtredingen meestal niet opzettelijk 

gepleegd. Het probleem is dat veel 

transportbedrijven niet weten dat er hiaten in 

hun tachograafadministratie zitten, omdat ze 

niet beschikken over een goede tool om te 

Met TLN Tachoweb kunnen transporteurs meer grip krijgen op 
registratie en naleving van hun rij- en rusttijden. Drie bedrijven 

vertellen over hun ervaringen met deze analysetool.
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chauffeurs een cursus te laten volgen, 

waarin ze leren hoe ze de rij- en rusttijden 

op de juiste wijze met de tachograaf kunnen 

bijhouden.

INTERESSANTE PRIJS
Internationaal transportbedrijf Kuijs 

uit Vlijmen is gespecialiseerd in het 

vervoer van tapijt en daaraan gerelateerde 

producten naar de Benelux en Duitsland. 

Het bedrijf beschikt hiervoor over zestien 

vrachtwagencombinaties. Directeur/

eigenaar Hans van Rijswijk vertelt dat hij 

vorig jaar op zoek ging naar een nieuwe 

oplossing voor het beheer van de rij- en 

rusttijden. “Het tachograafprogramma 

dat we gebruikten was verouderd en 

voldeed niet meer aan onze eisen. We 

wilden op dat gebied een kwaliteits- en 

professionaliseringsslag maken. We 

hebben enkele producten met elkaar 

vergeleken waarna onze keuze viel op TLN 

Tachoweb. Dat is overzichtelijk, eenvoudig 

te gebruiken, is voor een interessante prijs 

op de markt en heeft zeer uitgebreide 

rapportage- en analysemogelijkheden. Wij 

gebruiken het onder andere om te bepalen 

welke gegevens ontbreken, zodat we die 

alsnog kunnen aanvullen.”  

Kuijs liet ook alle chauffeurs de TLN-cursus 

volgen over het juiste gebruik van de 

tachograaf. Van Rijswijk: “We wilden hen 

daarin bijscholen omdat er toch regelmatig 

fouten werden gemaakt met de bediening 

van de tachograaf. Voor de cursus 

vonden veel chauffeurs dit overbodig, 

omdat ze dachten dat ze alles al wisten. 

Maar na afloop vond eigenlijk iedereen 

wel dat hij er een aantal nieuwe dingen 

van had opgestoken. En dat blijkt ook uit 

een afname van het aantal fouten dat er 

tegenwoordig gemaakt wordt. Wij zijn zeer 1

bepalen of alle gegevens compleet en correct 

zijn. Sinds het voorjaar is hier echter wel 

een adequate oplossing voor op de markt. 

Dat is TLN Tachoweb, een webapplicatie 

die door TLN in samenwerking met het 

Duitse IT-bedrijf Dako is ontwikkeld. TLN 

Tachoweb stelt transporteurs in staat om 

hun tachoadministratie effectief en efficiënt 

te beheren. Daarnaast kunnen bedrijven er 

overzichten mee genereren van bijvoorbeeld 

ontbrekende gegevens en overtredingen 

en kunnen ze er de registratie van de rij- en 

rusttijden van individuele chauffeurs mee 

analyseren. Als aanvulling hierop biedt TLN 

bedrijven tevens de mogelijkheid om hun 
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tevreden over zowel de applicatie als de 

cursus.”

VEEL MOGELIJKHEDEN
Logistieke dienstverlener J.W. Limpens 

en Zonen uit Elsloo is gespecialiseerd in  

silo-opslag, repackaging en het transport 

van droge bulk, vloeistoffen, chemicaliën  

en ADR-plichtige stoffen. Het bedrijf  

beschikt hiervoor over een vloot van  

honderd trekkende eenheden en  

270 opleggers. Jacques Querelle, mentor 

Safety & Training en veiligheidsadviseur 

gevaarlijke stoffen, vertelt dat Limpens 

sinds enkele maanden gebruikmaakt van 

TLN Tachoweb. “Daarvoor gebruikten we 

voor onze rij- en rusttijdenadministratie 

een standalone oplossing op een pc. Dat 

programma had echter zeer beperkte 

rapportagemogelijkheden. Daarom zijn 

we op zoek gegaan naar iets anders. We 

hebben een aantal producten met elkaar 

vergeleken waaronder TLN Tachoweb. Dit 

voldeed het beste aan onze wensen, met 

name vanwege de vele mogelijkheden en 

gebruiksvriendelijkheid.”  

Voortaan kan er met één druk op de 

knop worden gezien of er gegevens in de 

tachoadministratie ontbreken. Die kunnen 

dan alsnog worden aangevuld. Tegelijkertijd 

is er van iedere individuele chauffeur bekend 

of deze zich aan de rij- en rusttijden heeft 

gehouden en of hij alle gegevens op de 

juiste manier heeft ingevoerd. Zo niet, dan 

kan de betreffende persoon daarop worden 

aangesproken. “TLN Tachoweb neemt ons 

veel administratieve rompslomp uit handen”, 

stelt Querelle. “Tegelijkertijd zorgt de tool 

ervoor dat we processen op het gebied van 

rij- en rusttijden veel beter kunnen aansturen. 

De applicatie bevalt ons bijzonder goed.”

VEEL ANALYSEMOGELIJKHEDEN
Ook Van Waveren Transport uit 

Amsterdam is sinds kort een van de 

gebruikers van TLN Tachoweb. Dit bedrijf 

is gespecialiseerd in het vervoeren van 

ADR-producten, zoals chemicaliën en 

motorbrandstoffen in bulk. Het bedrijf 

beschikt over zeventig voertuigen. Robbie 

Louman, manager QHSSE: “Voorheen 

gebruikten we een tachograafprogramma 

dat op een van onze servers was 

geïnstalleerd. Dit was echter traag en had 

slechts beperkte rapportagemogelijkheden. 

Daarom wilden we graag overstappen 

op een programma dat eenvoudig inzicht 

verschaft in de ontbrekende informatie, 

foutieve gegevens en in eventuele 

overtredingen van de rij- en rusttijden, zodat 

we de betreffende chauffeurs daarop kunnen 

aanspreken.”  

Louman hoorde op een symposium over 

de ontwikkeling van TLN Tachoweb en 

was er direct enthousiast over. Inmiddels 

wordt de applicatie alweer enkele 

maanden bij Van Waveren gebruikt en 

Louman is er ‘supertevreden’ over: “Het 

is gebruiksvriendelijk, heeft heel veel 

analysemogelijkheden en is via internet 

toegankelijk. Het is allemaal erg eenvoudig. 

We kunnen nu in een mum van tijd 

rapporten uitdraaien waardoor we veel 

meer inzicht en grip hebben op alles wat 

te maken heeft met rij- en rusttijden en 

processen kunnen bijsturen en verbeteren. 

De tachograafadministratie is met behulp 

van TLN Tachoweb voortaan gestructureerd 

opgenomen in onze bedrijfsprocessen.”

1.  Dashboard van TLN Tachoweb met een 
totaalanalyse.

2.  Internationaal transportbedrijf Kuijs uit Vlijmen.
3.  Logistieke dienstverlener J.W. Limpens en Zonen 

uit Elsloo.
4.  Van Waveren Transport uit Amsterdam.
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Karakteristieken van TLN 
Tachoweb:

- Onlineapplicatie
- Maandelijkse update

- Geschikt voor bestaande hardware
- Mogelijkheid om gegevens 

automatisch te uploaden
- Generatie van 

managementinformatie
- Rapportage ontbrekende gegevens

- Rapportage overtredingen
- Overzichten

- Risicobeoordelingen
- TLN helpdesk

‘NA AFLOOP VAN DE TACHOGRAAFCURSUS 
VONDEN ALLE CHAUFFEURS DAT ZE ER 
NIEUWE DINGEN VAN HADDEN OPGESTOKEN’


