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Geachte heer/ mevrouw, 

 

Met deze brief brengt de RDW u op de hoogte van de geplande wijzigingen in de 

Regeling Controleapparaten 2005. Met ingang van 1 januari 2017 heeft u voor het 

installeren, kalibreren en controleren van tachografen de bevoegdheid 

Tachograaftechnicus nodig. Na het behalen van de bevoegdheid 

Tachograaftechnicus ontvangt u een bevoegdheidspas met bijbehorende pincode, 

deze heeft u nodig om meldingen in het RDW-register te kunnen doen. 

 

Hoe komt u in het bezit van deze bevoegdheid? 

Werkt u al als installateur en bent u in het bezit van een diploma afgegeven vóór 

1 januari 2017, dan: 

 moet u het examen ‘Bevoegdheidsverlenging tachograaftechnicus’ 

afleggen bij IBKI. Bij voldoende resultaat krijgt u dan een 

bevoegdheidspas met pincode. 

 hoeft u niet verplicht een opleiding te volgen voor het examen. Het is 

wel raadzaam dat u zich goed voorbereidt op het examen. 

 

Waar heeft u de bevoegdheid voor nodig? 

De bevoegdheid Tachograaftechnicus heeft u nodig om vanaf 1 januari 2017: 

 een tachograaf te mogen installeren, kalibreren en controleren; 

 voertuigen af te melden in het RDW-register. 
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Examen ‘Bevoegdheidsverlenging tachograaftechnicus’ 

De examens ‘Bevoegdheidsverlenging’ starten op 1 oktober 2016. 

 

Uw opleider kan afspraken maken met IBKI over het combineren van een opleiding 

en het examen ‘Bevoegdheidsverlenging tachograaftechnicus’. 

 

Bevoegdheidsverlenging 

De bevoegdheid Tachograaftechnicus is vier jaar geldig. Binnen die vier jaar moet u 

het examen ‘Bevoegdheidsverlenging tachograaftechnicus’ bij IBKI doen om verder 

te mogen werken als tachograaftechnicus. 

 

Waarom deze veranderingen in bevoegdheid en examen? 

De wereld van de tachografen is voortdurend in beweging. Om de kwaliteit van de 

werkzaamheden aan de tachograaf te waarborgen heeft Nederland er voor gekozen 

om de kennis periodiek te examineren. Met deze veranderingen voldoet Nederland 

aan de nieuwe Europese verordening (EU) nr. 165/2014. 

 

Meer informatie 

Vanaf 1 augustus 2016 is op www.ibki.nl meer informatie over de examens 

‘Bevoegdheidsverlenging tachograaftechnicus’ te vinden. Heeft u nog andere 

vragen over deze brief? Neem dan contact op met de Klantenservice van de RDW. 

Het telefoonnummer is 0900 97 39 (0,10 per minuut). 

 

Met vriendelijke groet, 

De directie van de RDW, 

namens deze, 

de procesmanager APK 

 

 

 

 

Hens Peeters Weem 

 


