
 

 

 
Werkinstructie  

 
Advies: 
Voertuigen: Iedere maand uitlezen. 
Dit kan handmatig door middel van de downloadkey / bedrijfskaart of automatisch via de lucht. 
(Per 1 januari 2013 is de maximale uitleestermijn voor voertuigen:  90 kalenderdagen.) 
 
Chauffeurs: Iedere week hun bestuurderskaart laten uitlezen 
Dit kan handmatig via een downloadterminal / cardreader / downloadkey PRO of automatisch via de 
lucht. (Per 1 januari 2013 is de maximale uitleestermijn voor chauffeurs:  28 kalenderdagen.) 
 
 
Wat te doen met TIS WEB: 
Controleer elke twee weken in TIS WEB archiefmanagement of de chauffeurs regelmatig (elke 
week) hun kaart uitlezen en of alle data “groen” of “geel” blijft.  
Elke kaartuitlezing is zichtbaar in het groene of gele veld door het kaartsymbool.  
Gele datavelden betekent: Wel uitgelezen maar geen digitale  
tachodata aanwezig omdat de chauffeur niet in het voertuig  
heeft gereden op die dag. 

 

 
 

  

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


 

 

 
Controleer elke maand in TIS WEB archiefmanagement of alle voertuigen regelmatig (elke maand) 
worden uitgelezen en of de voertuigdata “groen” blijft.  
Elke voertuiguitlezing is in het groene veld zichtbaar door het tachograaf symbool. 
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Controleer op de 1e werkdag van de maand of er overtredingen zijn gemaakt door de chauffeur(s). 
Hiervoor in rapporten de brief (met overtredingen op ATB en RTB) maken van alle chauffeurs van 
de voorgaande maand.  
Het rapport geeft per chauffeur een brief met daarin onder elkaar van iedere overtreding: 

 Datum en tijdstip van de overtreding 
 Wetsartikel en lidnummer van de soort overtreding / korte omschrijving. 
 Mate van beboeting (in 4 kleuren / gradaties) 
 Uitgebreide omschrijving van datum/tijdstip/duur van de overtreding. 

 
Controleer wel van te voren of alle chauffeursdata van deze maand aanwezig is in het 
archiefmanagement (Zie pagina 1. Alle velden moeten daar groen of geel aanwezig zijn). 
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Bespreek overtredingen uit de brief met de chauffeur en bij vragen of ontkenning van een 
overtreding, het bestuurder rapport activiteiten bestuurder per dag maken (van de bewuste 
overtreding dag) als bewijs/onderbouwing van de overtreding. 
Dit rapport geeft exact aan hoe de chauffeur die dag de tachograaf heeft bediend (alle activiteiten) 
en het wordt duidelijk waardoor de overtreding is veroorzaakt. 
 
Gebruik voor de analyse ook het handige “Overzichtskaartje rij- en rusttijden” van Info 
Instruments. Hierin staan (verkort) alle rij- en rusttijden opgesomd.  
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Controleer of er zonder kaart gereden wordt met voertuigen. 
 
Hiervoor iedere maand het voertuigrapport Rijden zonder bestuurderskaart maken van de 
afgelopen maandperiode. Iedere dag dat er langer dan 10 minuten zonder bestuurderskaart met 
een voertuig is gereden, wordt door een rood vraagteken in het rapport aangegeven op de bewuste 
dag.  
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Via het voertuigrapport Voertuig inzet per bestuurder kun je van de bewuste dag dat er gereden is 
zonder kaart, per voertuig bekijken op welk tijdstip dit is gebeurd. Misschien dat je dan kan achterhalen 
wie dit heeft veroorzaakt.  
Zie onderstaand voorbeeld van zo’n rapport met de bovenste dag. Dit is een rijmoment zonder 
bestuurderskaart. Er staat op 17 augustus bij de rit (15 min) geen chauffeursnaam vermeld. 
 
 

 
 
 
 
Overig rapport welke handig kan zijn: 

 Voor controle op de werkweek van 48 uur:  
Maak een van een maand het bestuurder rapport Activiteiten bestuurder cumulatief. 
 

Dit totaliseert van iedere bestuurder al zijn activiteiten per week binnen de controlemaand en geeft de 
verhouding in geregistreerde uren weer tussen “werken en rusten”.  
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