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Wat kunt u vinden in de tweede nieuwsbrief van 2019 

= De Zuinigste chauffeur van Nederland 

= OSC competities 2019 

= Boek van Ad Bruinzeel 

= TVM - Awards 

= Veiligheidsplan OSC bij Staalduinen (Maasdijk) 

 

De eerste voorronde zuinig rijden in Milheeze 

U kunt er om lachen maar in Milheeze gaan ze ieder jaar naar de kerk om de pastoor een kaars aan te 
laten steken. Dit moet dan helpen mooi weer te hebben tijdens de chauffeurs dag.    
“Ook dit jaar de hele dag een strakblauwe hemel onder een stralende zon !!” 	

Milheeze,	rustig	dorp	in	de	Peel,	waar	je	zeker	op	zondagmorgen	geen	drukte	hoeft	te	verwachten.	Een	maal	
per	jaar	is	dat	anders	en	wel	als	chauffeursvereniging	De	Peeltruckers	hun	open	dag	organiseert.	Van	heinde	
en	verre	komen	oldtimers,	show-	en	race	trucks,	demo’s	en	alles	wat	verder	het	hart	van	chauffeurs	sneller	
doet	slaan,	naar	De	Peel.	Traditiegetrouw	is	het	openen	van	de	tap	een	van	de	eerste	hoogtepunten	maar	
niet	voor	iedereen.	Rond	de	opvallende	witte	combinatie	van	Scania	Driver	Competitions	is	een	kleine	reünie	
gaande	en	zonder	alcohol.	

Ieder	jaar	(sinds	2000)	organiseert	de	O.S.C.	de	competitie	“De	Zuinigste	Chauffeur	van	Nederland”	Tijdens	
de	voorronden	(zoals	in	Milheeze)	kunnen	de	deelnemers	een	plek	in	de	finale	verdienen.	Vaste	deelnemers	
kennen	elkaar	al	jaren	en	dat	werkt	positief	op	de	sfeer.	Een	van	de	deelnemers	die	voor	de	eerste	keer	mee	
doet	 is	Willem	 van	Mourik.	 Hij	 is	 de	winnaar	 van	 de	 Scania	wedstrijd	 tijdens	 het	Mega	 Trucks	 Festival	 in	
december	 2018	 in	 Den	 Bosch.	 In	 mei	 zal	 hij	 Nederland	 vertegenwoordigen	 tijdens	 de	 Scania	 Driver	
Competition	in	Sodertalje	(Zweden)	Om	zo	goed	mogelijk	voor	de	dag	te	komen	gebruikt	hij	deze	voorronde	
als	training.	Wij	wensen	Willem	veel	succes	in	Zweden.	

Samen	met	 5-voudig	 kampioen	 zuinig	 rijden	Hans	 Brouwer	 gaat	 hij	 op	 pad	maar	 de	 jury	 is	 niet	 onder	 de	
indruk	 van	 het	 resultaat.	 Nauwkeurig	 wordt	 punt	 voor	 punt	 nagegaan	 hoe	 de	 laatste	 druppel	 benut	 kan	
worden.	Hij	maakt	nog	2	ritten,	steeds	met	wisselende	auto	en/of	begeleider	en	dan	durft	hij	de	definitieve	
rit	voor	de	finaleplaats	wel	aan.	Op	dat	moment	zijn	er	al	twee	chauffeurs	die	een	verbruik	van	4.1	hebben	
gerealiseerd	 en	 dat	 is	 op	 dit	 parcours	 absoluut	 het	 beste	 haalbaar.	 Naast	 het	 verbruik	 is	 ook	 de	 tijd	 een	
factor.	Iedereen	verdringt	zich	om	de	prestatie	van	Willem	te	volgen	en	ook	hij	blijkt	4.1	te	hebben	gereden.	
Door	 de	 factor	 tijd	 wordt	 hij	 tweede	 achter	 Hans	 Brouwer	maar	 eindigt	 voor	 aanstormend	 talent	 Danny	
Bathoorn.	Tijdens	de	prijsuitreiking	door	Tonia	Heesmans,	voorzitster	van	CV	de	Peeltruckers	is	er	voor	Hans	
Brouwer	nog	een	kleine	verrassing.	Hij	werd	door	Scania	niet	geselecteerd	voor	de	wedstrijd	 in	den	Bosch	
(2018)	maar	ontvangt	nu	wel	een	officieel	wedstrijd	shirt.		

Er	was	 zoveel	 belangstelling	 voor	 het	 zuinig	 rijden	 dat	 diverse	 chauffeurs	moesten	worden	 teleurgesteld,	
volgend	jaar	gaan	we	werken	met	een	inschrijfsysteem	op	tijd.	



= OSC Competities in 2019 

De Beste Vaklui rijden bij . . . 

Van alle competities die de OSC (Overkoepelende Stichting Chauffeurs activiteiten) organiseert is 
“De Beste Vaklui rijden bij . . .” veruit het meest interessant. Gaat het meestal om een individuele 
prestatie, bij deze competitie gaat het er om met een aantal collega’s een stukje teamwork neer te 
zetten. Doel is dat op de puntjes een jaar lang de naam van het eigen bedrijf komt te staan.    
Voor 2019 hebben Scania Nederland en O.S.C. besloten de handen ineen te slaan en gezamenlijk op 
te trekken. Niet verwonderlijk want al jaren is Scania het merk dat aandacht heeft voor de chauffeur. 
Andersom is Scania voor de meeste chauffeurs het merk met het beste imago.                   
Als opdrachten kunnen we denken aan zuinig en behendig rijden maar daarnaast moeten er 
theoretische vraagstukken opgelost worden met routebepaling,  kennis van verkeersregels en  
voorschriften uit de transportwereld. Door middel van telefonisch contact met de technische afdeling 
en de planners van het bedrijf mag men hulplijnen inschakelen. Ook heeft ieder bedrijf een joker die 
ingezet mag worden bij het onderdeel waarvan men denkt favoriet te zijn.       
Wat is er spannender dan een wedstrijdje met tegen chauffeurs van de concurrent. Inmiddels hebben 
de eerste 2 bedrijven er al een wedstrijddag op zitten waarbij vooral bepaald werd welke chauffeurs 
het bedrijf gaan vertegenwoordigen.                                      

 

De eerste 2 teams die zich hebben geplaatst zijn Burgler Transport BV uit  Noordhorn en A. Lootsma 
tanktransport & tankcleaning B.V. uit Bolsward. De firma Maseland uit Hengelo en de firma 
Staalduinen uit Maasdijk krijgen ook een uitnodiging. Deze bedrijven hopen we dus te zien tijdens 
het Mega Trucks festival op 14 en 15 december in Den Bosch.  

Hebt u interesse om met een team deel te nemen neem dan contact op met:           
Overkoepelende Stichting Chauffeurs activiteiten              
osc1@planet.nl  06 53612560 

Ook chauffeursverenigingen kunnen deelnemen 

Wij hebben nog een aanvulling op bovenstaande competitie. Indien 3 leden van chauffeurs 
vereniging zouden willen deelnemen, kunnen zij ook inschrijven voor een voorronde. Op dit moment 
hebben we 93 leden (chauffeursverenigingen) dus we zullen wel selectief te werk moeten gaan.  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Titelverdedigers “De Beste Vaklui rijden bij . . . “ van Muller Koeltransport  

 

De Beste Vaklui rijden bij . . .  

Dit OSC initiatief gaat in 2019 weer van start en wel op de volgende wijze.             

A. Tijdens een truckrun, of ander evenement, houden we een beperkte voorronde waardoor 
chauffeurs (voor hun bedrijf) een plekje in de finale kunnen verdienen. 

B. OSC organiseert een speciale voorronde waarvoor bedrijven zullen worden uitgenodigd. Het kan 
ook zijn dat we aansluiten bij een bestaand evenement.  

C. We houden een grote finale in Den Bosch tijdens het Super Truck festival samen met Scania 
Nederland. 

D. ROC’s kunnen (bijna) chauffeurs in opleiding inschrijven om deel te nemen, wel een team van 3 
man vormen. 

 

= OSC Competities in 2019 

De Beste Vaklui     Finale tijdens Trucks Mega Festival (dec.)  

De Zuinigste Chauffeur van Nederland  Finale tijdens Trucks Mega Festival (dec.) 

NK Behendigheid rijden voor beroepschauffeurs  CV Flakkee – Stellendam 

De Beste Vaklui – OV    Dit jaar door RET 

 



Ingezonden door Ad Bruynzeel 

Mijne Heren,  

Graag wil ik het volgende onder uw aandacht brengen.  

Mijn naam is Ad Bruynzeel en ben een gepensioneerde vrachtwagenchauffeur. Ik werkte als 
internationaal chauffeur in het speciaal transport. 
Altijd met plezier mijn werk gedaan en nu ik eenmaal met pensioen ben, heb ik tijd om over dat 
prachtige beroep te schrijven.  
In 2015 is er al een boek van mij verschenen: 'Truckerslatijn' isbn :978-94-022-1779-7 met 61 
korte verhalen, welke enthousiast door de chauffeurs wereld is ontvangen. Nu komt mijn tweede 
boek uit aankomende Vrijdag 19 April 2019. Dit is een spannende thriller, die zich geheel in het 
chauffeurs wereldje af speelt; met de naam; 'Aangeschoten wild vecht terug'  : isbn:978-94-638-
9213-1.  
Hierbij zend ik u een klein stukje uit het boek, om het sfeertje te proeven.  
Ik hoop dat u er wat aandacht aan zou willen besteden op uw mooie site. Neem ook eens een kijkje 
op mijn Facebook, om u er van te overtuigen dat het hier om een echte chauffeur gaat.  
 
Vriendelijke groet Ad Bruynzeel, (vroeger bekend als 'Petje trompetje' en ik schreef toen al 
verhaaltjes in de truckstar). 
Hierna volgt een stuk uit het boek “Aangeschoten wild” 
 
. Hij schakelde zijn ‘retarder’ in en hoorde de motor smoren. Het was een geruststellend gevoel dat je 
met de ‘retarder’ de hele combinatie in bedwang kon houden, helemaal als het om een lange afdaling 
ging. Hij schakelde een hele versnelling terug en de combinatie werd nog meer afgeremd. Nu reed 
hij zo’n zeventig kilometer per uur, maar de toeren begonnen opnieuw op te lopen. Een klein beetje 
bij remmen, dacht hij en trapte op zijn rem. De truck remde af, maar hij kreeg de indruk dat de 
oplegger niet mee remde. “Dat is vreemd, dat kan niet”, mompelde hij in zichzelf. In een impuls trok 
hij aan de opleggerrem, om alleen de oplegger af te remmen, een makkelijk hulpmiddel, welke hij 
apart op zijn dashboard had laten zetten. Hij keek in zijn spiegel en verwachtte de oplegger te zien 
remmen. “Verdomme! Er gebeurt daarachter niets”, vloekte hij. Hij remde nu voluit met zijn gewone 
rem. De trekker begon gillend te remmen. De blauwe rook kwam onder zijn banden vandaan en liet 
grote, zwarte sporen na op het hete asfalt, maar het was nog lang niet genoeg om de hele combinatie 
goed af te remmen. "Verdomme, verdomme, verdomme!”, vloekte hij luid. Hij keek op zijn teller en 
zag de wijzer naar de negentig lopen, terwijl de motor vreselijk tekeerging. “Hij raakt over zijn 
toeren, verdomme, ik houd hem niet meer!” 
"Alles goed?”, hoorde hij over de mobilofoon. 
"Nee! Verdomme! Mijn oplegger remt niet meer, ik krijg het spul niet meer stil. Bij de eerste scherpe 
bocht, ga ik gegarandeerd op z’n kant...  Jezus!  Wat moet ik doen, hij gaat steeds harder!  
 
"Rustig aan David, ik laat de mijne verder zakken en ga kort voor je rijden. Blijf in godsnaam sturen, 
ik kom eraan.” David kneep het stuur bijna fijn en stond rechtop achter zijn stuur te remmen. Maar 
elke keer als hij de trekker liet remmen, probeerde de oplegger deze dwars weg te duwen. Toch was 
dat het enige wat hij nog kon doen en het was een ongelofelijk griezelig gezicht hoe de oplegger de 
hele combinatie dirigeerde. David deed zijn uiterste best om het hele spul op de weg te houden en 
scheerde op enkele centimeters van de afgrond wanneer hij een linkse bocht nam. Opeens zag hij de 
trailer van Jan voor zich opdoemen.  
"Hoe hard rijd je nu?", riep Jan door de portofoon. 
"Honderd tien kilometer!", schreeuwde David, “wat ben jij van plan?” 



"Ik ga voor je rijden en laat hem langzaam zakken totdat je met je bumper tegen mijn trailer 
aankomt. Daarna gaan we samen rustig, vooral rustig remmen. Ik beloof je dat dit gaat lukken als jij 
je koppie er maar bijhoudt. Dus David, blijf vooral kalm!" David dwong zich er met moeite toe en 
zag de achterkant van de trailer van Jan langzaam op zich afkomen. De mast van de zeilboot zag hij 
al over zijn cabine gaan. Nog enkele meters en hij zou met zijn grote bumper tegen de trailer van Jan 
geraken. Hij remde zachtjes, maar zelfs daar kreeg de truck een opduvel van. De banden van zijn 
tandemstel gilden het uit en de blauwe rook van het verbrande rubber maakte het tafereel nog 
griezeliger. Hij wist de truck weer in het spoor achter de trailer van Jan te krijgen en was er nu nog 
maar een meter van verwijderd. Hij kreeg de neiging om te remmen maar kon dat gelukkig nog net 
onderdrukken. De mast van de boot stak nu over zijn cabine, maar kwam gelukkig nog niet tegen de 
container aan. Toen een zachte bons en hij zat met zijn verzwaarde roestvrijstalen bumper tegen de 
platte achterkant van de trailer aan.  
Jan voelde het contact en reageerde gelijk met: “Oké David, nu moet je even niet remmen. Ik wil 
eerst weten wat ik kan doen. Blijf in ieder geval recht achter mij rijden.” David voelde nu dat de 
combinatie van Jan voorzichtig was gaan remmen, zijn hart maakte een sprongetje. Het gaat lukken! 
Toen hij langs de zeilboot vooruitkeek, zag hij dat de weg beneden in het dal een scherpe bocht naar 
links maakte. Oh god, dacht hij, als ik tegen die tijd maar langzaam genoeg rijd, anders ga ik daar 
alsnog op mijn kant. De combinaties remden wel af, maar David zag dat hij nog altijd zo’n honderd 
kilometer per uur reed. De bocht kwam angstig snel dichterbij, nog een paar honderd meter en dan 
was het zover.  
“Hallo David”, schreeuwde Jan, "zie jij die bocht daar beneden? Ga niet mee naar links met die 
bocht maar ga daar rechtdoor. Er loopt daar rechts naast, een karrenspoor rechtdoor omhoog, neem 
dat spoor en laat het spul uitrollen. Dan kom je volgens mij nog voor het bos tot stilstand. Kom op 
man! Laat je niet kennen en ros gewoon dat landweggetje op. Succes!!”  
En stil was het weer. Vanaf nu moest hij het verder alleen doen. Hij zag ineens het karrenspoor recht 
voor hem opdoemen. Het liep door het open veld naar het bos toe. 
Vlak voordat de weg scherp naar links draaide, versnelde Jan zijn snelheid en David die wat 
afremde, kwam zodoende los van de trailer. Hij bedacht zich geen seconde en stuurde zijn 
combinatie, met ware doodsverachting, rechts de asfaltweg af en denderde in een enorme stofwolk 
het karrenspoor op met nog steeds ruim honderd kilometer per uur. De truck stuiterde en schudde en 
bonkte en sloeg alle kanten op met het gevolg dat zijn spullen door de cabine vlogen, maar hij hield 
zich goed aan zijn stuurwiel vast en liet de combinatie uitrazen. Het pad liep een beetje omhoog en 
na zo’n driehonderd meter, juist waar het bos begon, stond de combinatie eindelijk stil, in een 
enorme door hem zelf veroorzaakte stofwolk. 
David gooide de handrem erop, zwaaide met één klap de deur open, sprong eruit en ging naast de 
truck in het gras liggen. Hij sloot zijn ogen en bleef zo volkomen uitgeteld liggen. 
 

 

 

 

 

 

 

Op de volgende pagina’s leest u een ingezonden stuk van TVM 



 

Wie is de veiligste chauffeur van Nederland?  

De zoektocht gaat van start!  

TVM verzekeringen maakt zich al decennialang hard voor transportveiligheid. Afgelopen najaar 
werd alweer de vijftigste editie gevierd van Ridders van de Weg, een instituut in de transportwereld 
dat draait om het belonen van langdurig schadevrij rijden. Dit jaar komt TVM met iets nieuws: de 
TVM Awards!  

Wat zijn de TVM Awards?               
De TVM Awards is de naam van een nieuw landelijk initiatief ter verbetering van transport- en 
verkeersveiligheid van TVM verzekeringen en een selecte groep betrokken partners. De partners 
zijn: Volvo Trucks Nederland, Van Eijck, Continental, VVN (Veilig Verkeer Nederland), TLN 
(Transport Logistiek Nederland) en Advance Groep.  

De TVM Awards heeft drie pijlers:  

·         NK Veiligste Chauffeur  ·         Ridder 2019  ·         Veilig Transport 

Het NK Veiligste Chauffeur gaat 1 juni van start. Vandaag begint de wervingscampagne om zoveel 
mogelijks beroepschauffeurs te vinden die aan de competitie willen deelnemen. Het is de ambitie om 
minimaal 3.000 deelnemers te werven. De competitie begint met een online-kennisfase. Aansluitend 
volgen twee halve finales en een grote landelijke finale op 26 oktober op het TT Circuit in Assen. 
Als onderdeel van de competitie wordt ook rijgedrag gedurende een langere periode gemeten. 
Chauffeurs kunnen zich aanmelden op www.tvmawards.nl. 

Hélène Hendriks ambassadrice             
TV-presentatrice Hélène Hendriks heeft zich als ambassadrice aan de TVM Awards verbonden. 
Hendriks: ,,Veel mensen zullen zich misschien afvragen: wat heeft Hélène met vrachtwagens? Nou, 
niet heel veel. Maar ik heb wel veel met verkeersveiligheid en veilig rijgedrag. Ik zit veel op de weg 
en dan zie je veel om je heen gebeuren. Bijvoorbeeld mensen die aan het appen zijn. Dat soort 
dingen kan echt niet. Ik heb ook echt ontzettend veel respect voor de beroepschauffeurs die onze 
economie draaiende houden door dagelijks op een veilige en professionele manier goederen van A 
naar B te brengen. Ik kom uit de sportwereld, maar ik kan iedereen verzekeren: ook dit is topsport.”  

Ambassadeur per provincie               
In haar ambassadeursrol krijgt Hélène Hendriks ondersteuning van een groep beroepschauffeurs die 
de TVM Awards en het NK Veiligste Chauffeur actief uitdragen en de doelstelling van het 
verbeteren van verkeersveiligheid een warm hart toedragen. Per provincie is iemand geselecteerd.  

'Pluim geven aan chauffeurs’                      
Arjan Bos, CEO van TVM verzekeringen, over de TVM Awards: ,,We hebben in Nederland 
gelukkig heel veel vrachtwagenchauffeurs die veilig, goed en rustig rijden en daardoor juist 
ongelukken weten te voorkomen. Deze chauffeurs zijn ambassadeurs voor hun beroepsgroep. Er 
bestaat niets mooiers om chauffeurs uit die grote groep de pluim te geven die ze verdienen en niet 



altijd meteen met het vingertje klaar te staan als er een keer iets mis is gegaan. Wij steken graag de 
duim omhoog als mensen goed presteren. Dat blijven we doen, onder andere met de TVM Awards.”  

Meer informatie over de TVM Awards kunt u vinden op de website www.tvmawards.nl. 
 
 

OSC gaat door met veiligheidsplan 

Al vele jaren zien we een ontwikkeling in de transportwereld die we met gemengde gevoelens 
volgen. Steeds meer bedrijven starten een wedstrijd, competitie, club en wat niet allemaal meer met 
als hoofdpersoon de chauffeur. Al deze aandacht is mooi want als overkoepelende organisatie voor 
het imago van wegtransport, en natuurlijk in het bijzonder de chauffeur, ben je tegenwoordig blij als 
de chauffeur een keer niet negatief in het nieuws komt. Toch is er voor wie wat verder kijkt ook een 
andere kant. In alle gevallen gaat het in de eerste plaats om reclame en zou er zoveel meer aan 
veiligheid gedaan kunnen worden. Veiligheid waar de echte knelpunten zitten en niet de veiligheid 
waar we het meeste nieuwseffect uit kunnen halen.  

 

Pasgeleden was het weer de tijd voor “De DODE HOEK” Ieder jaar om dezelfde tijd komen 
personen met een B rijbewijs voor hun bedrijf of instelling vertellen over de voetbalvelden rond de 
auto die een chauffeur niet kan zien. Dat is ronduit een “broodje aap” verhaal. Als een chauffeur zijn 
spiegels goed afstelt kan hij praktisch de hele omgeving van zijn auto zien (we maken een 
uitzondering voor de ruimte achter de auto) De chauffeurs van vrachtwagens, uitgerust met 
camerasystemen, hebben in de meeste gevallen nog meer overzicht.  



U zult gelezen hebben dat ik zojuist het woordje ALS gebruikte en dat was niet per ongeluk. Maar 
liefst 80% van de beroepschauffeurs heeft geen idee hoe de spiegels moeten worden afgesteld. 
Steeds nemen we de test en iedere keer schrikken we van het ontbreken van de elementairste 
basiskennis. 

Als we over imago spreken zijn het juist de berichten over fietsers (voetgangers) die door 
bedrijfsvoertuigen worden aangereden die veel afbreuk doen. Toch zou ook hier een relativering op 
zijn plaats zijn. Laat ik beginnen met me in veiligheid te brengen door te zeggen dat iedere 
verkeersdode er een teveel is. Daarna kunnen we vaststellen dat het aantal dodelijke slachtoffers van 
2002 (37) naar nu (tussen 10 en 15) toch aardig is teruggedrongen. Als we zien dat door het eten van 
kip jaarlijks 80 mensen sterven is het vreemd dat zoiets nooit ter sprake komt. Kippenvlees krijgt er 
ook geen ander imago door, verklaring zou kunnen zijn dat een verkeersongeval meer tot de 
verbeelding spreekt dan een sterfgeval in een bejaardencentrum. 

 

Natuurlijk vraagt u zich af welke plannen wij als OSC hebben en vooral wat we doen. Met 
opgeheven hoofd kan ik u zeggen dat we de afgelopen week weer voorlichting gegeven hebben op 
basisscholen, dat we bedrijven bezocht hebben om chauffeurs voor te lichten en we hebben weer een 
SAP (Spiegel Afstel Plaats) aangelegd. Dit keer ging het om de inspectiestraat van Staalduinen in 
Maasdijk. In deze straat worden de bandenspanning en profieldiepte gemeten als ook de asbelasting 



en dat van ieder voertuig dat binnen komt of vertrekt. Daar komt nu dus ook de controle op de 
spiegelafstelling bij. De SAP is een geschenk van opleider VCM uit Leusden ter gelegenheid van het 
100-jarig bestaan van de firma Staalduinen. Met Lars Staalduinen hebben we nauwkeurig de positie 
bepaald zodat de chauffeur bij het aflezen van de voertuiggegevens ook de spiegelafstelling kan 
overzien. Als extra factor kwam daar nog bij dat het hier om zowel trekker/oplegger combinaties als 
ook motorwagens met aanhanger gaat. Het lengteverschil moest worden meegenomen.  

Als er bedrijven zijn die OSC willen helpen om een campagne op te zetten om (veel) meer 
chauffeurs voor te lichten over het afstellen van hun zijzichtmiddelen gaan we afspreken dat ze alle 
credits (nieuwsberichten) mogen hebben. Wij zijn meer voor het werk achter de schermen. Eigenlijk 
een taak voor de overheid en CCV - CBR maar die kunnen er vast geen extra werk bij hebben. Het 
ministerie is druk met toezicht houden op CCV – CBR en de laatste instantie is druk met zichzelf. 
Stel dat Code-95 voor de beroepschauffeur zou worden aangepast met een verplichte voorlichting 
over spiegelafstelling en dat dan om de 5 jaar. Is het probleem over 5 jaar opgelost maar ze hebben 
gewoon geen tijd.  

	

De 100.000ste ontheffing t.b.v. een truckrun 

Binnenkort verwachten wij de 100.000ste ontheffing weekendrust te verstrekken voor de deelnemers 
aan een zogenaamde truckrun. Iets om bij stil te staan en degene te bedanken die er zoveel tijd en 
moeite insteekt. Wij houden u op de hoogte en als u zich als sponsor voor dit onderdeel zou willen 
opwerpen gaan wij graag met u in gesprek. 

 

WAAROM staat wegtransport zo vaak in een negatief daglicht ?? 

Inspectie SZW legt transporteurs 2,5 miljoen euro boetes op in 2018 

Bedrijven in transport en logistiek hebben vorig jaar voor ruim 2,5 miljoen euro aan boetes gekregen van de 
Inspectiedienst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Deze zijn uitgedeeld aan negen verschillende 
bedrijven. Naast deze boetes zijn zes dwangsommen opgelegd en vier strafrechtelijke onderzoeken gestart. 
De Inspectie SZW kijkt onder meer naar naleving van de rij- en rusttijden, onderbetaling, illegale 
tewerkstelling en arbeidsuitbuiting.  

Natuurlijk weten we dat het hier gaat om een fractie van het topje van een joekel van een ijsberg. 

 

Colofon:   OVERKOEPELENDE STICHTING CHAUFFEURSACTIVITEITEN  

 
M.  06 -  53612560 
   
T.   035 -  6015205 
   
E.   osc1@planet.nl  www.chauffeursverenigingen.nl    


