
 
DE SLIMME TACHOGRAAF  
 
 

WAAR MOET U OP LETTEN? 
 

 

TIJDIGE INSCHRIJVING ABSOLUTE VEREISTE 
 

Nieuwe voertuigen moeten vanaf 15 juni 2019 verplicht uitgerust zijn met een slimme tachograaf. 
Aanvankelijk was de invoering voorzien voor 2 maart 2019, maar door een uitvoeringsverordening die 
in de loop van 2018 gepubliceerd werd, is de datum verschoven naar 15 juni 2019. Dit neemt niet weg 
dat heel wat voertuigmerken al voor 15 juni 2019 de nieuwe tachograaf zullen kunnen aanbieden in 
hun nieuwe voertuigen. Krijg je in de komende maanden nieuwe voertuigen geleverd, informeer dan 
op voorhand bij het merk welke tachograaf zal ingebouwd zijn en maak een bewuste keuze. Verlies 
niet uit het oog dat wanneer je nog kiest voor een gewone digitale tachograaf, je jouw voertuig wel 
vóór 15 juni 2019 moet ingeschreven krijgen. Hou dit zeker in het achterhoofd als er nog een opbouw 
moet gebeuren! Niet alleen de opbouw vraagt de nodige tijd, maar ook de homologatie achteraf zou 
roet in het eten kunnen gooien als deze te lang aan zou slepen! 
 

RETROFIT 
 

15 jaar na deze datum geldt een retrofit voor oude voertuigen. Dus tegen 15 juni 2034 moeten alle 
bestaande voertuigen beschikken over slimme tachograaf. Al zou deze datum aanzienlijk kunnen 
ingekort worden door het Mobility Package dat momenteel op Europees niveau voorligt. Volgens de 
laatste voorstellen die circuleren, zou de retrofit vervroegd worden naar 2024!  
Politiek is onvoorspelbaar, maar in de veronderstelling dat dit voorstel het toch zou halen, kies je 
best reeds voor slimme tacho’s in je nieuwe voertuigen. Zo vermijd je dat je in 2024 jouw tacho zou 
moeten laten vervangen. Wat tijd en geld vraagt! 
 

NIEUWE FUNCTIES 
 
De slimme tachograaf beschikt over 3 nieuwe functies: een ITS-interface (Intelligent Transport 
Systems), een DSRC-interface (Dedicated Short Range Communication) inclusief 2de snelheidssensor 
en GNSS-integratie (Global Navigation Satellite System). Deze nieuwe functies zullen controleurs in 
staat stellen om op afstand signalen van fraude of manipulatie te detecteren.  
In tegenstelling tot wat velen denken, is het niet mogelijk om bij een slimme tachograaf de rij- en 
rusttijden van op afstand te controleren.  
 
Door de invoering van de slimme tachograaf worden controles van op afstand mogelijk. Het zal 
evenwel niet mogelijk worden om ook automatisch boetes op te leggen. De informatie die men op 
afstand kan uitlezen, kan slechts gebruikt worden om uit te filteren welke voertuigen men aan een 
nadere controle wil onderwerpen. De rij- en rusttijden op zich zullen niet op afstand kunnen 
gecontroleerd worden, het betreft slechts technische foutmeldingen die een indicatie kunnen zijn van 



fraude of andere onregelmatigheden. De voertuigen zullen nog steeds moeten gestopt worden, zodat 
een volledige controle kan plaatsvinden. 
 
De communicatieverbinding via DSRC tussen de tachograaf en detectieapparatuur van de 
controlediensten is beveiligd om de gegevensintegriteit en de legitimatie van het registratie- en 
controle-apparaat te garanderen. 
 
De data die zullen kunnen gecommuniceerd worden met de controlediensten: 
 
- de meest recente inbreuk op de beveiliging; 
- de langst durende onderbreking van de stroomvoorziening; 
- fout in de sensor; 
- fout in de bewegingsgegevens; 
- rijden zonder geldige kaart; 
- invoeren van kaart tijdens het rijden; 
- tijdafstellingsgegevens; 
- ijkgegevens, daaronder begrepen de gegevens van de jongste twee ijkingen 
- kentekennummer; 
- snelheid geregistreerd door de tachograaf. 
 
De controleautoriteiten mogen de uitgewisselde gegevens enkel bewaren voor de duur van de 
wegcontrole en dienen deze ten laatste drie uur nadat ze zijn medegedeeld te wissen, tenzij de 
gegevens wijzen op mogelijke manipulatie of misbruik van de tachograaf. Indien bij de wegcontrole 
die volgt de manipulatie of het misbruik niet worden bevestigd, dan worden de gegevens gewist. 
 
Specifiek voor de slimme tachograaf is dat de positie van het voertuig op bepaalde momenten zal 
geregistreerd worden. De positie van het voertuig wordt automatisch geregistreerd via de 
geïntegreerde GNSS module op onderstaande plaatsen of op de dichtstbijzijnde plaats waar er een 
satellietsignaal is: 
 
- de plaats van het begin van de dagelijkse werktijd; 
- iedere drie uur van de bij elkaar opgetelde rijtijd; 
- plaats van het einde van de dagelijkse werktijd. 
 
In het Mobility Package dat momenteel onderhandeld wordt op Europees niveau wordt voorzien dat 
ook bij elke overschrijding van een landsgrens, de positie van het voertuig moet geregistreerd 
worden. Hiertoe wordt reeds een tweede type slimme tachograaf ontwikkeld. Het eerste type slimme 
tachograaf zou naar verluid via een software-update hieraan kunnen aangepast worden. 
 
Feit is dat men bij voertuigen met een slimme tachograaf gemakkelijk zal kunnen achterhalen waar 
een voertuig zich precies bevond, maar ook hoeveel tijd men bij benadering in andere lidstaten heeft 
doorgebracht. Men zal met andere woorden kunnen nagaan in welke lidstaat de chauffeur het 
overwegende deel van zijn arbeidstijd levert! 
 



Connectie van de digitale tachograaf met externe apparaten via de geïntegreerde ITS interface is 
toegelaten. De koppeling wordt tot stand gebracht middels Bluetooth en biedt ook 
aansluitmogelijkheden voor mobiele applicaties, geïntegreerde on-board-weegsystemen,… 
 
Tot slot zal je moeten nagaan of uw bestaande downloadapparatuur geschikt is voor het 
downloaden van de slimme tachograaf. Jouw bestaande bedrijfskaart en bestuurderskaarten kan je 
wel gewoon verder gebruiken. 
 
 
 


