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In dit nummer
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Vadesco Logistics
Flexibiliteit blijft geen holle slogan bij Vadesco Logistics: van een scansysteem op maat tot lokale 
hubs om files te vermijden. En een open communicatie: de klant moet weten wat er gebeurt. 

Package bedrijfswagens
“In onze Package bedrijfswagens zit ook een 
uitgebreide service. Zoals klanten dat van ons 
gewoon zijn”, zegt Jan van Waterschoot. 

Belg onderweg: David Goffin 
Relaxed rijden betekent voor tennisser David 
Goffin dat de radio loeihard staat. “In de auto 
komt muziek het best tot zijn recht.”

16 20
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TVM verzekeringen N.V. 
Van Limburg Stirumstraat 250  
NL-7900  AW Hoogeveen
Twitter
@tvmbelgium
Facebook
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Een ongeval onderweg?
U kunt 24/7 bellen naar onze assistance 
nummers.
TVM Truck assistance / 24/7
+32 (0)78 151 163 
Bellen bij ongeval (geen pechverhelping) in 
Europa binnen de verzekerde waarborgen 
omnium en CMR van de Package vrachtwagen
bestemd voor vrachtwagen, trekker, 
aanhangwagen, oplegger en bestelwagen
TVM Car assistance  / 24/7
+32 (0)800 24 690
Bellen bij ongeval of pech in België, 
G.H.Luxemburg en 30 km voorbij de 
landsgrenzen (facultatief ook Europa) 
binnen de verzekerde waarborg bijstand van 
de Package bedrijfswagen bestemd voor 
personenwagen



TVM ACTUEEL 18 \ 3 

Voorwoord
12

Automatisch stopsysteem  
Verbessem neemt voortouw

De chauffeurs van Verbessem rijden al jaren met een 
automatisch stopsysteem en Bert Verbessem wist ook 
heel wat andere collega’s te overtuigen.

Jost Group test  
dashcams uit 
Jost Group wil met beelden vanuit 
de cabine een beter zicht krijgen 
op schades en zijn rijopleiding 
en preventie verfijnen. Er loopt 
momenteel een proefproject.

22 24
Johnny Buffel
In het weekend ruilt Johnny Buffel zijn vrachtwagen 
voor een boot en gaat hij waterskiën met zijn gezin. 
Gezellig een terrasje doen hoort daar ook bij.

Beste lezers,

Eind vorig jaar kon-
digde TVM aan dat 
het zich wil engageren 
voor nul verkeers-
doden tegen 2020. 
Transportveiligheid 
is meer dan ooit onze 
topprioriteit en krijgt vorm in ons meer-
jarenplan en in uiteenlopende, concrete 
initiatieven.

Over ons meerjarenplan leest u meer in deze 
actueel. We willen onder meer een bestuur-
dersapp ontwikkelen die chauffeurs onder-
steunt bij hun dagelijkse werkzaamheden en 
onder andere de transportveiligheid zal verbe-
teren. We starten daarnaast een pilootproject 
waarbij we met behulp van technologie het 
rijgedrag van chauffeurs en de impact hiervan 
op de veiligheid in kaart brengen. Ook onze 
eigen medewerkers maken we bewust van het 
belang van veilig transport. Want als zij daar-
van overtuigd zijn, kunnen ze mee helpen om 
de transportsector te sensibiliseren.

TVM speelt een voortrekkersrol in transport-
veiligheid, maar hoeft anderzijds niet altijd 
het warm water opnieuw uit te vinden. Want 
onze klanten zitten op dezelfde golflengte en 
innoveren zelf ook ten gunste van een veiliger 
verkeer. Twee van die klanten doen in deze 
editie hun verhaal. 

We zitten dus niet stil met z’n allen. Maar soms 
is het belangrijk om even gas terug te nemen 
en de batterijen op te laden. Om gewoon te 
genieten van zon, rust en fijn gezelschap. Iets 
om naar uit te kijken, toch? Ik wens u dan ook 
heel graag een zonnig, deugddoend én veilig 
verlof. Geniet ervan!

Frank Van Nueten
algemeen directeur TVM Belgium

Voorwoord
TVM neemt uiteenlopende 
initiatieven om de trans-
portveiligheid te vergroten. 

Betere  
dienstverlening 
dankzij Truck 
assistance
TVM pakt Truck assistance 
onder handen voor een 
betere service aan gestrande 
chauffeurs. 

Safety first!
Met een ambitieus plan zet 
TVM meer dan ooit in op 
transportveiligheid.

On the road  
Soms zie je vrachtwagen-
chauffeurs waar je ze niet 
meteen verwacht.

Contact 
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Betere dienstverlening 
dankzij Truck assistance

Dag in dag uit streeft TVM naar een betere dienstverlening. 
In dat kader hebben we de organisatie van onze schade-
alarmlijn voor vrachtwagens gemoderniseerd. Om gestrande 
vrachtwagenbestuurders nog efficiënter te helpen, gaat TVM in zee 
met een professionele bijstandscentrale en enkele toonaangevende 
partners.  
tekst: herwerkt door Stefan Claus \ beeld: De Hamse Sleepdienst en ADB

‘Onze bijstands-
centrale zal 
oproepen in  
15 talen kunnen 
beantwoorden’

Steeds meer TVM-klanten zijn 
in het buitenland gevestigd 
en werken samen met bui-
tenlandse chauffeurs. TVM 

speelt hierop in en werkt voortaan sa-
men met de bijstandscentrale EBTS. 
Deze centrale kan oproepen in vijftien 
talen beantwoorden. 
Voor de opdrachten ter plaatse, zo-
als het takelen, slepen of bergen 
van vrachtwagens, doet TVM een 
beroep op enkele toonaangevende 
partners. In België en in het buiten-
land werkt TVM samen met ADB 
Brugge en de Hamse Sleepdienst. In  
Nederland gingen we in zee met 
Wielsma Autoservice. Deze verschil-
lende partners zijn zorgvuldig uitge-
kozen en beschikken allemaal over 
veel ervaring en professioneel materi-
eel om opdrachten en repatriëringen 
in binnen-en buitenland tot een goed 
einde te brengen. 

U kunt het Truck 
assistance-nummer bellen 
na een ongeval of bij schade 
aan uw vrachtwagen en/
of uw lading, bij diefstal of 
inbraakschade in binnen- en 
buitenland op het nummer 
+32 (0)78 151 163.
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vragen5
Sinds 30 april 2014 geldt in verzeke- 
ringsland de TwinPeaks II-regelgeving.  
Ze wordt ook AssurMiFID genoemd 
en heeft een impact op alle verzeke-
raars en dus ook op TVM. Eric Brosens 
geeft tekst en uitleg.

VRAAG 1
Wat is MiFID?

De nieuwe AssurMiFID-gedragsregels 
zijn complex en nog niet allemaal in detail uitgewerkt, maar 
het doel ervan is om de verzekeringsconsument beter te 
beschermen.

VRAAG 2
Wat zijn de belangrijkste veranderingen ? 

AssurMiFID zet het belang van de klant centraal. Ze verplicht 
de verzekeraars en de tussenpersonen om zich loyaal, billijk en 
professioneel in te zetten voor de belangen van hun klanten. 
Voor TVM is vooral van belang: de informatie die de klant 
moet krijgen vóór hij de verzekering aangaat, de zorgplicht, de 
transparantie over de vergoedingen die we aan de makelaars 
betalen en hoe we omgaan met belangenconflicten.  

VRAAG 3
Welke informatie moeten consumenten krijgen van hun 
verzekeraar? 

De consument moet informatie krijgen over de dienstverle-
ner en het verzekeringsproduct dat  hij wil onderschrijven: 
contactgegevens, de taal van de communicaties, de vergoe-
dingen en het belangenconflictenbeleid. Bijvoorbeeld:  de 
makelaar die van ons een vergoeding ontvangt omdat hij 
een verzekeringscontract aanbrengt of beheert, moet dat 
melden aan zijn klant.

VRAAG 4
Wat is de zorgplicht?

De klant informeren over product en dienstverlening volstaat 
niet. Als verzekeraar of makelaar moet je je klant ook kennen. 
Dit ‘know your customer’-principe noemt men de zorgplicht. 
Voor de verzekeringen die wij via onze makelaars aanbieden, 
betekent dit o.a. dat de makelaar moet nagaan wat de noden 
van zijn klant zijn vóór die een overeenkomst sluit. 

VRAAG 5
Wat is het belangenconflictenbeleid ?

Als er bijvoorbeeld een aanrijding plaatsvindt tussen twee 
klanten die bij TVM Belgium verzekerd zijn, is er mogelijk  
sprake van een belangenconflict. Elke verzekeraar 
moet onderzoeken of er in zijn organisatie dergelijke 
belangenconflicten kunnen ontstaan, ze oplijsten en een 
beleid ontwikkelen om ze te voorkomen en te beheren. 
Wanneer desondanks toch een belangenconflict ontstaat, 
moet de verzekeraar de klant daarover inlichten. 

Een belangenconflict melden? 
Mail naar belangenconflicten@tvm.be

De voordelen van Truck assistance  
in een notendop:

•  Iedere klant die voor zijn vrachtwagen, 
trekker, getrokken eenheid of bestelwagen een 
omniumverzekering heeft afgesloten bij TVM Belgium 
(binnen de Package vrachtwagen) of die zijn lading 
bij ons verzekerd heeft, kan een beroep doen op TVM 
Truck assistance.

•  De TVM-bijstandspartners gebruiken de modernste 
technieken, zoals aircushions, om te vermijden dat 
ladingen overgeladen moeten worden en om extra 
schade te voorkomen.

•  TVM regelt de factuur die betrekking heeft op de 
verzekerde objecten rechtstreeks via een derde-
betalersregeling (exclusief btw).

•  Truck assistance staat synoniem voor een professionele 
dienstverlening na ongeval. Na een ongeval regelen 
wij voor u het takelen, slepen, bergen, vervoeren 
en repatriëren van uw trekker, getrokken eenheid 
en lading. Zelfs al zijn niet alle objecten bij TVM 
verzekerd. U ontvangt achteraf enkel de factuur voor 
de niet-verzekerde prestaties. 
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Meerjarenplan TVM 

Sinds kort is TVM een nieuwe sponsorweg ingeslagen: 
transportveiligheid wordt meer dan ooit onze  
topprioriteit. Achter de schermen werkten we aan een 
ambitieus plan. Nu is het tijd om woorden om te zetten 
in daden.
tekst: herwerkt door Stefan Claus  \ beeld: Gerlinde Schrijver

TVM heeft aan zijn 
meerjarenplan voor meer 
transportveiligheid drie 
doelstellingen gekoppeld.  

1. voor de sector: Nul verkeersdoden 
binnen transport.

2. voor onze klanten: TVM-klanten 
behoren tot de veiligste vervoerders 
van Europa.

3. voor onze organisatie: Toegevoegde 
waarde leveren aan de TVM-klanten 
en de transportsector op het gebied 
van transportveiligheid.

Transport staat voor 
digitale revolutie 
TVM zet  in op een gedragsbeïnvloe-
ding van de chauffeurs. Het gebruik 
van de smartphone achter het stuur 
bijvoorbeeld is ontoelaatbaar. Daarom 
werkt TVM aan een applicatie die 
chauffeurs bewust maakt van de risi-
co’s. Er bestaan ook al slimme technie-
ken die het gebruik van het mobieltje 
onderweg onmogelijk maken. 
Innovatie en technologie spelen 
sowieso een cruciale rol om de trans-
portsector veiliger te maken en de 
schadelast voor transportonderne-
mers omlaag te brengen. Na jaren van 

Safety
first!

SPECIAL
TRANSPORT-
VEILIGHEID
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zuiver overleven, vindt de transport- 
en logistieke sector opnieuw middelen 
om daarin te investeren. TVM wil er 
het voortouw in nemen. 
Met apps en andere technologische 
snufjes komt veiligheid letterlijk de 
vrachtwagencabine binnen. Sensoren 
in de cabine analyseren de bewegingen 
van de chauffeur om zijn rijgedrag te 
verbeteren. Er worden apps gelanceerd 
die voorkomen dat chauffeurs achter 
het stuur in slaap vallen. Apps om op 
afstand het motorvermogen bij te stu-
ren en zo op brandstof te besparen. En 
applicaties die de chauffeur alarmeren 
bij brandstofdiefstal of hem helpen om 
in noodsituaties meteen een alarmcen-
trale in te schakelen, die dankzij gps 
snel hulp kan bieden.
Via zijn XDakar-team test TVM ver-
schillende innovatieve toepassingen 
en veiligheidsontwikkelingen uit, 
zodat ze later eventueel kunnen door-
dringen naar de transportsector. Ook 
de samenwerking van TVM met de 
Koninklijke Nederlandse Voetbalbond 
(KNVB) past in dat kader. Als logistieke 
partner verzorgt TVM het vervoer van 
de materialen met de veiligste truck 
van Europa.

Veiligheidscultuur  
bij transporteurs
Tot slot zet TVM ook fors in op de 
veiligheidscultuur binnen transport-
bedrijven. De Nederlandse Stichting 
Wetenschappelijk Onderzoek Verkeers-
veiligheid onderscheidt vijf niveaus binnen 
deze cultuur:

1. Vooruitstrevend 
We doen het veilig of we doen het niet.

2. Proactief 
We werken aan problemen die we nog 
steeds vinden.

3. Calculatief 
We hebben systemen bedacht om onze 
gevaren te beheersen.

4. Reactief 
Elke keer als we een (opmerkelijk) ongeluk 
hebben, doen we veel aan veiligheid.

5. Pathologisch 
Zolang we maar aan de wet voldoen en niet 
gepakt worden.

TVM wil ook op dit vlak ondernemers 
verder ondersteunen en stimuleren 
om de vooruitstrevende, proactieve en  
calculatieve veiligheidscultuur binnen hun 
bedrijf te verbeteren. 

Ook onze klanten testen nieuwe  
technologieën uit.  
Jost Group installeert dashcams in zijn 
cabines en bij Vervoer Verbessem zijn 
alle trucks al jaren uitgerust met een 
automatisch stopsysteem.  
U leest het verderop in deze actueel.

Safety
first!



Vadesco Logistics gaat voor flexibiliteit 

“Transport en logistiek 
met extra service”
Is er in België één transportbedrijf dat flexibiliteit niet 
hoog in het vaandel draagt? Waarschijnlijk niet, maar 
de ene firma maakt die slogan net iets concreter dan de 
andere. Vadesco Logistics gaat ver: van een scansysteem 
op maat tot lokale hubs om files te vermijden.
tekst: Veerle De Graeve  \ beeld: Filip Van Loock 
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“Lokale hubs zijn een win-win: de 
chauffeur woont dicht bij zijn werk 
en verliest door de nachtelijke 
bevoorrading van de hub ’s 
ochtends geen tijd meer in de files 
rond Antwerpen en Brussel”



In zijn beginjaren verzorgde 
Vadesco Logistics de nachtelijke 
distributie van kranten en 
tijdschriften en vervoerde het 

bloemen naar Frankrijk. In de 
jaren negentig kwam Hedwig Van 
Campenhout bij de firma in beeld 
en nadat hij de zaak overgenomen 
had, stapten eind jaren negentig 
ook zijn zoon Peter en later zijn 
echtgenote, dochter en schoonzoon 
mee in het bedrijf. De klanten die er 
onder de commerciële impuls van 
Hedwig bijkwamen, stuwden Vadesco 
Logistics stilaan richting retail. 
“Het is een sector die extra service 
vraagt voor zowel het transport als 
de warehouse-activiteiten”, zegt 
Peter Van Campenhout. “Van die 
nood maken wij een deugd: Vadesco 
Logistics levert transport en logistiek 
mét een meerwaarde. Flexibiliteit en 
een open communicatie zijn onze 

codewoorden, de chauffeurs ons 
kapitaal.”

Hubs om files te vermijden
Flexibiliteit blijft vaak een holle  
slogan, maar niet bij Vadesco Logistics. 
“Als familiebedrijf kunnen we sowieso 
goed inspelen op vragen van onze 
klanten. We denken met hen mee 
en reageren snel: met de ideeën die 
vandaag op tafel komen, gaan we de 
volgende dag al aan de slag.” Peter Van 
Campenhout geeft enkele voorbeelden 
van oplossingen die Vadesco Logistics 
samen met en speciaal voor zijn klan-
ten ontwikkelde. 
“Voor een grote kledingketen verzor-
gen we naast distributie ook warehou-
sing. Een speciaal op maat ontwikkeld 
scansysteem garandeert daarbij een 
uitstekende opvolging. We plaatsen de 
goederen ook in de rekken, stockeren 
winkelmeubilair en als het moet, mon-

teren we die meubels zelfs ter plaatse 
in de winkels. 
Bij een andere klant draait één van 
onze meest ervaren werknemers  mee 
in het magazijn om er mee voor te zor-
gen dat alle goederen tijdig klaar staan 
en de laadtijden gerespecteerd kunnen 
worden. Voor deze en andere klanten 
vulden we ook ons wagenpark aan met 
kleinere, vaste wagens die winkels kun-
nen bevoorraden waar een truck met 
oplegger niet bij kan.”
Vadesco Logistics had al een hub in 
Wielsbeke en creëerde er een tweede 
in Herstal. De derde in Braine l’Alleud 
komt eraan. Het bedrijf werft voor die 
hubs personeel uit de buurt aan. “De 
chauffeurs wonen dicht bij hun werk 
en doordat de hubs ’s nachts per shut-
tle bevoorraad worden, verliezen de 
truckers ’s ochtends geen tijd meer in 
de files rond Brussel of Antwerpen. Een 
duidelijke win-win dus.”  

TVM ACTUEEL 18 \ 9 
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Open kaart spelen  
Ondanks de grote flexibiliteit die 
Vadesco Logistics aan de dag legt, kan 
er in distributie altijd ook iets mis 
lopen. Meestal zijn het files die roet 
in het eten gooien. “Zeker dan spelen 
we open kaart met 
onze klanten. Veel 
bedrijven redene-
ren: ‘we krijgen iets 
niet tijdig geleverd, 
maar de klant mag 
dat niet weten’. Maar hij moet het juist 
wel weten, vind ik, en liefst zo snel 
mogelijk. Eerlijk duurt het langst!” In 
die optiek van transparantie kunnen 
Vadesco Logistics-klanten ook inlog-
gen op het track & trace-systeem om 
de vrachtwagens te volgen die voor hen 
op de baan zijn.” 
Ook een open en directe communica-
tie met derden vindt Vadesco Logistics 
belangrijk. “Winkel-wandelstraten 
maken leveringen moeilijk en soms 
storend. We proberen dit op te vangen 
met een goede planning, maar als er 
wrevel ontstaat of klachten zijn van 

bewoners nemen we onmiddellijk 
contact met hen op. Heel vaak zijn die 
mensen verrast dat er überhaupt een 
antwoord komt en dikwijls geven ze 
toe dat ze misschien wat overgerea-
geerd hebben.”

Chauffeurs zijn ons kapitaal  
Als je als bedrijf flexibiliteit en com-
municatie ten top drijft, dan moet je 
personeel daarvan doordrongen zijn. 
“Tenslotte zijn het onze medewerkers 
die onze beloftes waarmaken. Al van bij 
de aanwerving maken we onze chauf-
feurs duidelijk dat zij extra service 
moeten leveren. Hun bereidheid om 
dat te doen, speelt mee bij de selectie.
We begeleiden onze chauffeurs extra 
op diverse punten. Na een schade volgt 
een zogenoemd vermijdbaarheids-
gesprek met de mentorchauffeur. In 

sommige gevallen rijdt die mentor de 
volgende rit ook mee om het rijgedrag 
van de chauffeur bij te sturen.
Als er bij een levering iets fout loopt, 
proberen we meestal om het verhaal 
breder te trekken. We vragen de chauf-

feur of magazijnier 
om even in de schoe-
nen van de klant te 
gaan staan.”
Vadesco Logistics 
telt nu 95 chauffeurs. 

“Als familiebedrijf hebben we altijd 
dicht bij onze chauffeurs gestaan en 
dat vinden we nog steeds heel belang-
rijk. Ook nu onze firma groeit, wil-
len we dat aspect niet verloren laten 
gaan. Vandaar dat we sinds kort een 
HR-verantwoordelijke in dienst heb-
ben, die niet alleen afspraken maakt 
met de medewerkers maar hen ook een 
luisterend oor biedt.”

Uitdagingen 
Behalve voor de klanten zijn er voor de 
rest weinig dingen waarvoor Peter zijn 
slaap laat, maar een aantal bekommer-

‘De klant moet het weten als een levering 
vertraging heeft door file’



TVM ACTUEEL 18 \ 11 

nissen leven natuurlijk wel. “Geschikt 
personeel vinden is bijzonder moeilijk. 
We zijn altijd kandidaat voor VDAB-
stages en werven ook mensen met een 
rijbewijs B aan, die we dan zelf opleiden 
tot ze hun rijbewijs C halen. Bedienden 
aanwerven is evenmin makkelijk. Voor 
hen weegt bovendien de loonkost 
zwaar door.” Verder stelt Peter zich 
vragen over het effect van de kilome-
terheffing en hoe je die als bedrijf kunt 
opvangen. Ook code 95 komt eraan: 

“Wij leiden onze medewerkers sowieso 
goed op, maar ik vrees dat heel wat 
chauffeurs nog niet de vereiste pun-
ten bijeengesprokkeld hebben. Hoe 
gaan we dat controleren? Belgische 
chauffeurs zouden een bewijs kunnen 
afhalen in het gemeentehuis, maar hoe 
strikt is de controle in andere landen? 
Dat gaat nog problemen geven.” 
Nog een nieuwigheid die op de trans-
portsector af komt, en dan vooral op 
de distributiebranche, is het fenomeen 
van de webshops en de razendsnelle 
leveringen die mensen daarbij ver-
wachten. “Ik zie het als een uitdaging 
om hierin onze plek te vinden.”
Vadesco Logistics blijft geenszins bij de 
pakken zitten bij alles wat eraan zit te 
komen voor de transportsector. “We 
proberen de vragen van onze klanten 
voor te zijn. Zo behaalden we in 2014 de 
Lean & Green award. Het was voor onze 
klanten niet meteen een vereiste, maar 
wijzelf hebben veel opgestoken van het 

traject en kunnen onze klanten nu pro-
actief vrachtwagens met label aanbie-
den.” In 2012 rijfde Vadesco Logistics 
de VOKA-diversiteitsprijs binnen en 
in de schoot van het Vlaams Instituut 
voor de Logistiek (VIL) werkt het ook 
mee aan het project Powering Logistics 
2020 dat onderzoekt welke alternatieve 
brandstoffen inzetbaar zijn voor welk 
type transport en vrachtwagen en dat 
de randvoorwaarden in kaart brengt 
die nodig zijn om bedrijfseconomisch 
verantwoorde keuzes te maken. “Je 
ziet, we laten nieuwe ontwikkelingen 
niet aan ons hart komen, maar staan 
ervoor open en denken erin mee.” 



Op 1 november 2015 wordt een automatisch 
stopsysteem verplicht voor alle nieuwe 
vrachtwagens. Maar voor Bert Verbessem en 
enkele collega’s gaat dat niet ver genoeg. Zij 
werken samen voor meer verkeersveiligheid.
tekst: Veerle De Graeve  \ beeld: Filip Van Loock 

Automatisch stopsysteem 

Verbessem 
neemt  

het voortouw
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Nieuwe vrachtwagens moe-
ten vanaf eind dit jaar uit-
gerust zijn met een systeem 
dat de truck op korte tijd 

automatisch 40 km/u kan doen ver-
tragen. “Maar ik ben niet overtuigd! Er 
bestaan systemen die veel verder gaan 
en zelfs een volledige noodstop kun-
nen uitvoeren”, meent Bert Verbessem 
van Vervoer Verbessem uit Waarloos. 
De emergency break assist kost om en 
bij 4.500 euro en bestaat uit een radar 
die vooraan ingebouwd zit in de cabi-
ne. Deze radar detecteert op 150 meter 
stilstaande en rijdende objecten, schat 
op elk moment de remafstand in en 
reageert door te remmen als de chauf-
feur dat zelf niet doet. Eerst grijpt het 
systeem in op de motorrem en de re-
tarder, daarna indien nodig ook op 
de remmen zelf. Ondertussen krijgt 
de chauffeur een oranje en later een 
rood signaal en klinkt er een geluids-
signaal. Zodra de chauffeur zelf remt 
of uitwijkt, herberekent het systeem 
onmiddellijk de remafstand tot nieu-
we voorwerpen op de weg. Een echte 
noodstop is zelden nodig omdat het 
systeem voortdurend remafstanden 
berekent en zo tijdig en meestal zeer 
geleidelijk kan ingrijpen. Het automa-
tisch stopsysteem voelt daarom vol-
gens Bert Verbessem vrij natuurlijk 
aan voor de chauffeur. “Het verhoogt 
zijn rust en comfort en biedt extra vei-
ligheid in geval van nood.”

Kop-staartaanrijding 
is vermijdbaar
Bert Verbessem is dus een groot voor-
stander van het automatische stopsy-
steem. “In de eerste negen maanden 
nadat ik mijn bedrijf overgenomen 
had, kreeg ik al meteen met drie 
kop-staartaanrijdingen af te rekenen. 
Gelukkig vielen er geen gewonden, 
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“Als het over  
verkeersveiligheid 
en het imago van de 
transportsector gaat, 
kunnen we beter de 
handen in elkaar slaan”

maar toch… Het zijn vermijdbare onge-
vallen. Sindsdien zijn mijn vrachtwa-
gens al negen jaar met een automatisch 
stopsysteem uitgerust en heeft er zich 
bij Verbessem geen kop-staartaanrij-
ding meer voorgedaan. En al even lang 
val ik mijn collega-transporteurs lastig 
met mijn pleidooi voor deze techno-
logie, die ons veel verkeersellende kan 
besparen én levens redt. Ik lijk wel een 
missionaris…”
Sommige transportfirma’s zien het nut 
niet van een automatisch stopsysteem. 
Ze hebben goede chauffeurs in dienst, 
investeren veel in opleiding en preven-
tie en menen dat dit volstaat. “Maar 
zelfs de beste chauffeur is nooit 100 
procent geconcentreerd. Als hij er 80 
procent  van de rit zijn volle aandacht 
bij heeft, mag je al heel blij zijn. Met een 
automatisch stopsysteem krijg je ook 
controle over de overige 20 procent. 
Het dient dus niet om de chauffeur te 
vervangen, maar om hem aan te vullen 
en nog veiliger te doen rijden.” 

Handen in elkaar
Een aantal collega’s sprongen wel mee 
op de kar, investeerden zelf in het 
automatisch stopsysteem en roepen 
andere transportbedrijven op om zo 
snel mogelijk hetzelfde te doen.
“Als we klanten benaderen is het ieder 
voor zich en speelt de concurrentie 
tussen ons. Maar wanneer het over 
verkeersveiligheid en het imago van 
de transportsector gaat, kunnen we 
beter de handen in elkaar slaan”, vindt 
Bert Verbessem. “Alleen zo creëren we 
voldoende slagkracht.” De bal ging 
echt aan het rollen toen Bert vorig 
jaar zijn opwachting maakte in het tv-
programma Volt. Begin dit jaar – met 
het Autosalon voor de deur – trokken 
hij en zijn collega’s naar de pers met 
hun gezamenlijke oproep voor het  

SPECIAL
TRANSPORT-
VEILIGHEID
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zorgwekkend en daarom denkt Bert 
luidop aan andere maatregelen. “De 
lange en zwaardere vrachtwagencom-
binatie (LZV) bijvoorbeeld biedt veel 

voordelen, maar stoot vooralsnog op 
een muur van protest. De publieke 
opinie vertrouwt de veiligheid van de 
eco-combi’s niet. Als je ze verplicht zou 
uitrusten met een noodsstopsysteem, 
krijg je de eco-combi’s ongetwijfeld 
beter verkocht.
Het zou ook goed zijn om voor distribu-
tietransport stuurassen te verplichten. 
Je zult er geen dodehoekongevallen 
mee vermijden, maar ze kunnen wel 

DE OPROEP VOOR EEN AUTOMATISCH STOPSYSTEEM OP 
ALLE VRACHTWAGENS IS EEN GEZAMENLIJK INITIATIEF  
VAN DEZE TRANSPORTBEDRIJVEN:

• Macharis Transport uit Dendermonde

• Ninatrans uit Heverlee

• Remitrans uit Ninove

• Snel Logistics Solutions

• Tanktransport Thys uit Merksem

• Transport Joosen uit Antwerpen

• Van Dievel Transport uit Mechelen

• Vervoer Verbessem uit Waarloos

voorkomen dat fietsers na een aan-
rijding onder de wielen van de truck 
terechtkomen. Bovendien zorgen ze 
voor een lager brandstofverbruik, een 

betere gewichtsver-
deling, minder ban-
denslijtage, minder 
schade aan de infra-
structuur én een 
grotere verkeersvei-

ligheid. Maar ze zijn ook economisch 
nadeliger, omdat je vrachtwagen 
minder laadvermogen heeft. Toch – 
en ondanks de aangevraagde maar 
afgewezen gewichtsafwijking – rust 
Verbessem zijn distributietrucks uit 
met een stuuras. 
Wij als bedrijf en de transportsector in 
het algemeen kunnen nog veel meer 
inspanningen leveren om de veiligheid 
te vergroten.  Ons werk is nog niet af.” 

‘Geen enkele chauffeur blijft tijdens een rit 
non-stop geconcentreerd’

automatisch stopsysteem. Ze klopten 
ook aan bij de drie beroepsverenigin-
gen,  maar kregen daar weinig gehoor. 
Ten slotte schreven de initiatiefne-
mers alle truckcon-
structeurs aan met 
de vraag om het 
automatische stop-
systeem standaard 
in hun modellen 
te integreren. Sommige deden dat, 
andere vermelden de emergency break 
assist nu standaard op hun offertes.”

Het kan nog beter
De initiatieven zijn positief, maar voor 
Bert Verbessem stopt het hier niet. 
Cijfers geven hem gelijk: na het laag-
terecord van 2013 steeg vorig jaar het 
aantal dodelijke vrachtwagenongeval-
len opnieuw met 44 procent. Dat is 
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“TWEE EXTRA OGEN 
IN DE CABINE”

Peter Bastaens, testdriver bij Verbessem, rijdt 
al bijna 15 jaar met trucks met een automatisch 
stopsysteem. Hij zag de technologie sterk 
evolueren. “Een noodstop heb ik gelukkig nog 
niet meegemaakt, maar mijn truck beslist wel 
mee wanneer ik vertraag en zorgt ervoor dat ik 
altijd minstens 50 meter afstand houd op mijn 
voorligger. In het begin is dat wennen en heb 
je de neiging om zelf ook je rempedaal in te 
drukken. Maar geleidelijk groeit het vertrouwen 
in het stopsysteem. Nu laat ik het vertragen 
zelfs meestal aan de computer over, behalve bij 
slecht weer en in heel druk verkeer. De computer 
vervangt mij niet: ik heb er gewoon een copiloot 
bij die samen met mij de weg in het oog houdt.  
En dat geeft een relaxed en veilig gevoel.” 

Peter Bastaens, testdriver bij Verbessem
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‘Schade aan je auto 
is niet leuk, maar 
de aanpak van 
TVM gaf toch een 
goed gevoel’
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Package bedrijfswagens 

Service bij schade
Sinds kort verzekert TVM niet alleen de vrachtwagens, 
maar ook de bedrijfswagens van ondernemingen. “We 
bieden kmo’s een aantrekkelijke package waarin een 
uitgebreide service zit. Zoals klanten dat van ons gewoon 
zijn”, zegt Jan van Waterschoot.
tekst: Veerle De Graeve  \ beeld: Filip Van Loock en Gerlinde Schrijver

Package bedrijfswagens is – 
naast een sterke verzekering 
– ook een echt servicepro-
duct. Aan de autoverzekering 

koppelt TVM immers dezelfde kwali-
teit, deskundigheid en betrokken-
heid die het haar transportklanten 
al jaren biedt. Zo kan een klant met 
schade 24/7 een beroep doen op TVM 
en mag hij na een ongeval met zijn auto 
– net als voor zijn vrachtwagens – re-
kenen op depannage en repatriëring 
zonder beperkingen. Nog een parallel 
met de bij TVM verzekerde vrachtwa-
gens: ook voor auto’s hamert TVM op 
preventie. Binnenkort komt dan ook 
de preventiewijzer voor personenwa-
gens uit.

De voordelen van een package 
Of een firma nu drie bedrijfswagens 
heeft of twintig, ze geniet altijd de 
voordelen van een packageformule. En 
dat betekent dat de klant het basispak-
ket modulair kan aanvullen met uitge-
breide pechverhelping, rechtsbijstand 
en een dekking voor de bestuurder. 
Daarnaast geniet hij vanaf vijf voer-
tuigen altijd een forfaittarief voor de 
verplichte dekking burgerlijke aan-
sprakelijkheid. Commercieel directeur 
Jan van Waterschoot: “Dat is interes-
sant, want ook jonge bestuurders – 
die doorgaans een groter schaderisico 
inhouden – genieten ervan mee.” Zelfs 

voor bedrijven met minder dan vijf 
bedrijfswagens is een forfait mogelijk. 
Ofwel kiest de klant voor een indivi-
dueel tarief dat op basis van de bonus-
malus gepersonaliseerd wordt. Nog 
een voordeel is dat TVM in omnium 
geen vrijstelling toepast als de verze-
kerde bij een ongeval in zijn recht is.

De voordelen van een 
erkend hersteller
Dan zijn er ten slotte een aantal extra’s 
voor wie zijn bedrijfswagens laat her-
stellen bij het nationale netwerk ASN 
en Care. Een tevreden klant vertelt: 
“Mijn kapotte auto werd bij mij thuis 
opgepikt en ik kreeg meteen een ver-
vangwagen. Meestal moet je die na 
een aantal dagen weer inleveren, maar 
ik mocht de vervangwagen gewoon 
houden tot de herstelling klaar was. 
Van de expertise en de herstelling zelf 
hoefde ik mij voor de rest niks meer 
aan te trekken, maar de hersteller hield 
mij wel op de hoogte via mail en foto’s. 
Toen de auto klaar was, werd hij netjes 
weer voor mijn deur geleverd: vanbin-
nen en vanbuiten proper gepoetst. De 
factuur werd rechtstreeks met TVM 
geregeld, maar omdat ik voor een 
erkende hersteller gekozen had, ging 
er wel 150 euro van de vrijstelling af. 
Schade aan je auto is altijd vervelend, 
maar de aanpak van TVM zorgde toch 
voor een goed gevoel.” 

Package bedrijfswagens 
is bedoeld voor 
transportondernemingen  
met bedrijfswagens en  
privé-auto’s gekoppeld aan 
een vrachtwagenvloot. Maar 
ook andere kmo’s en grotere 
ondernemingen kunnen hun 
wagenpark bij TVM verzekeren. 
Leasevloten komen niet  
in aanmerking.
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ROAD
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Filip Van Loock is als zelfstandig fotograaf  
vaak voor TVM op de baan. Zijn ‘moment de 
gloire’ was een foto van Obama in de Oval  
Office.

“Ga trucker Johnny Buffel fotograferen, was de 
opdracht. En hij kroop achter het roer van een 
boot… Of hoe veelzijdig je als fotograaf soms 
moet zijn.”
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ONDERWEG
BELG

‘Van Melbourne 
naar Sydney met  
de auto’
David Goffin is een rustige jongen: op het tennis court, 
naast de tennisbaan en op de weg. Al betekent relaxed 
rijden voor hem wel dat de radio loeihard staat. “In de 
auto komt muziek het best tot z’n recht.” 
tekst: Veerle De Graeve  \  beeld: Astrid Bultijnck

 

W e ontmoeten 
tennisser David 
Goffin – op dat 
moment het 

nummer 21 op de ATP-ranglijst – 
tijdens een competitievrije week 
in de Royal Tennis Club de Liège. 
Op deze prachtig groene locatie net 
buiten Luik is David kind aan huis. 
Hij traint er, praat er bij met familie 
en vrienden en ontvangt er de 
pers. Dat gebeurt noodgedwongen 
tussen de toernooien door, want de 
volgende dag al vertrekt David naar 
het graveltoernooi in München om 
daarna meteen door te reizen naar 
Madrid en Rome. Deze wedstrijden 
dienen als voorbereiding op zijn 
favoriete grand slam toernooi van 
Roland Garros, waar hij in 2012 
doorstootte tot de achtste finales. 
Niet voor niets wordt hij ook wel 
‘le petit Prince de Paris’ genoemd. 
Later kreeg hij af te rekenen met 
een vervelende polsblessure, maar 
vorige zomer stond hij er weer en 

In mijn auto vind je altijd wel een tennisracket
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won hij 42 van zijn 44 wedstrijden. 
Het werd zijn beste seizoen ooit 
en het leverde hem de titel van 
comeback van het jaar op. 

Rijden zoals 007
David Goffin rijdt in een auto van zijn 
sponsor Peugeot. Enkele dagen na het 
interview zal zijn Peugeot 305 55-Line 
trouwens ingeruild worden voor een 
Peugeot RCZ. Hoewel David heel 
tevreden is over zijn auto, koestert 
hij een echte jongensdroom: ooit wil 
hij rondrijden in de Aston Martin van 
James Bond… 
Een geursparretje of knikkend hondje 
op het dashboard zal je in Davids wagen 
niet vinden, maar een tennisracket ont-
breekt nooit. “Mijn rijopleiding met 
de rijschool zal ik niet licht vergeten. 
Telkens als ik een fout maakte, ging de 
rij-instructeur hard op de rem staan en 
vloog ik bijna met mijn hoofd tegen het 
stuur. Na verloop van tijd zette ik mij 
al schrap als ik een rijvak moest kie-
zen of een straat in moest. Uit schrik 

dat ik iets fout zou doen. Zijn aanpak 
heeft overigens niet meteen gewerkt, 
want bij mijn eerste rijexamen was ik 
gebuisd: een zone-30 over het hoofd 
gezien. Daarna is het gelukkig alleen 
maar beter gegaan.”
 
Volume op maximum
David vindt autorijden heel plezant. 
Misschien heeft het ermee te maken 
dat hij tijdens buitenlandse toernooien 
rondrijdt in een toernooiwagen met 
chauffeur en eens terug in België zel-
den lange files moet trotseren. “Een 
rit op de autostrade vind ik snel wat 
monotoon, ik houd meer van kleine 
wegen die zich door mooie landschap-
pen kronkelen. En dan de volumeknop 
op maximum. Want muziek klinkt het 
best in de cocon van je auto.”

Droomrit en droomgezelschap
Zijn carrière bracht David al op heel 
wat plaatsen in de wereld, maar echt 
veel tijd om die plekken te ontdek-
ken kreeg hij niet. Daarom lijkt het 

BIO

• Geboren in Rocourt op 7 december 1990.
• Sneuvelde in 2012 in de vierde ronde van  

Roland Garros tegen de Zwitser Rodger 
Federer.

• Pakte in 2014 zijn eerste twee ATP-titels in 
Kitzbühel (Oostenrijk) en Metz (Frankrijk).

•  Ontving in 2014 de prijs voor ‘Comeback 
Player of the Year’.

•  Bereikte in 2015 de 20e plaats op de  
wereldranglijst en speelde de finale op het 
internationale grastornooi in Rosmalen.

‘Mijn rij-instructeur 
ging vol op de rem 
staan als ik een 
fout maakte’

hem wel iets om bepaalde delen van 
de wereld per auto te verkennen. De 
Westkust van Amerika bijvoorbeeld 
of de kuststrook tussen Melbourne 
en Sydney spreken hem erg aan. “En 
mijn ideale gezelschap op zo’n trip? 
Dan kies ik voor acteur, komiek en 
filmregisseur Benoît Poelvoorde. Ik 
ken hem niet persoonlijk, maar de man 
heeft zoveel humor dat je je volgens mij 
zelfs tijdens een lange rit geen moment  
verveelt.”   
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In het weekend ruilt Palmans-
chauffeur Johnny Buffel zijn 
vrachtwagen voor een boot en 
gaat hij waterskiën met zijn 
gezin. Gezellig een terrasje doen 
met de vrienden hoort daar 
natuurlijk ook bij. “Stressen heb 
ik afgeleerd.”
tekst: Veerle De Graeve \ beeld: Filip Van Loock

Johnny Buffel

Chauffeur  
op ski’s 

“Waterskiën is fijn, maar daarna 
met de vrienden een terrasje 
doen is minstens even plezant”
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Hij zou ook gewoon kun-
nen wandelen of fietsen, 
maar dat vindt Johnny 
Buffel maar saai. Water-

skiën doet hij samen met zijn gezin: 
ook zijn vrouw en drie kinderen vin-
den het fantastisch om bij mooi weer 
te gaan varen en de 
ski’s aan te binden. 
Voor de jongste 
zoon mag het zelfs 
al wat stoerder: hij 
oefent het liefst 
tricks met zijn wake-
board. “Niet alleen het waterskiën zelf 
is ontspannend, aan wal lekker eten 
en terrasjes doen met vrienden vind 
ik minstens zo plezant.” Die vrienden, 
dat zijn de leden van waterskiclub Clo-
tilde uit Puurs. Samen organiseren ze 
barbecues, paëlla-avonden en boot-
tochtjes natuurlijk. Soms gaan ze ook 
varen met andere clubs. “En zo gebeurt 
het al eens dat ik op het water mijn 
baas tegenkom…” Want wat blijkt: ook 
Filip Palmans heeft een boot en houdt 
van waterskiën.

Op reis naar het paradijs
Enkele jaren geleden trok Johnny met 
de club voor een waterskivakantie naar 

Kroatië. “Met al zijn eilanden is Kroatië 
het paradijs voor bootvakanties. Alles 
was er tot in de puntjes geregeld. De 
boot werd met een kraan te water 
gelaten en dan voeren we van eiland 
naar eiland. Het was een onvergetelijk 
avontuur. Deze zomer trekken we er 

opnieuw op uit. De bestemming is nog 
onbekend, maar we nemen de tent mee 
en zien wel waar we uit komen.”
Johnny heeft altijd al iets met boten 
gehad. “Vanop het water ziet de wereld 
er heel anders uit. Soms varen we tot 
voorbij Antwerpen of naar Lillo en zo 
ontdek je overal mooie plekjes.” 

Handige harry
Johnny behaalde zijn vaarbrevet in 
avondschool en onderhoudt zijn boot 
zelf. De 120 pk boot is opgewassen tegen 
een sterke stroming en kan twee water-
skiërs tegelijk trekken, maar vraagt ook 
veel onderhoud, zeker als hij lang in het 
water gelegen heeft. Johnny blijkt een 

handige harry te zijn, want ook zijn 
auto en die van de kinderen hoeven 
nooit naar de garage. “Mijn wagen is 
tweedehands, maar gaat al jaren mee. 
Hij is erg betrouwbaar en dat moet 
ook als je af en toe met een boot op 
pad bent.” Johnny heeft het allemaal 

al doende geleerd, 
maar is intussen zo 
bedreven in auto-
mechaniek, dat je 
hem in het weekend 
dikwijls in de garage 
van zijn werkgever 

vindt. Dan zijn de meeste trucks bin-
nen en staat Johnny mee in voor het 
onderhoud.
Stuurmanskunst vereist
In de week vervoert Johnny meestal 
cement voor een vaste klant van 
Palmans. Daarnaast levert hij spuitbe-
ton op werven van rioleringen of tun-
nels. “Het is niet altijd makkelijk om 
een werf te bereiken: soms is de weg 
ernaartoe nog niet verhard en moet je 
twee kilometer achteruit het bos in, 
soms kom je in het hectische centrum 
van Brussel terecht waar je nauwelijks 
kunt parkeren en je de files achter jou 
ziet groeien. Maar stressen heb ik afge-
leerd. Ik doe mijn job graag.” 

‘Het gebeurt al eens dat ik op het water 
mijn baas tegenkom’
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Didier Poncelet: “Videobeelden 
hebben in België geen bewijs-

last, maar ze kunnen wel helpen 
om een schade op te helderen”

SPECIAL
TRANSPORT-
VEILIGHEID



TVM ACTUEEL 18 \ 25 

Dashcams leveren soms spectaculaire beelden op, die dan 
een hit worden op het internet. Maar dat is natuurlijk 
niet de reden waarom Jost Group momenteel dashboard 
camera’s test. De transporteur wil met de beelden vanuit 
de cabine een beter zicht krijgen op schades en zijn 
rijopleiding en preventie verfijnen.
tekst: Veerle De Graeve \ beeld: Filip Van Loock

Schades in beeld

Jost Group test 
dashcams uit 

“I        n samenwerking met TVM 
Belgium heeft Jost Group 
dashcams geplaatst in  
dertig vrachtwagens die 

voor verschillende transporten en  
trajecten ingezet worden: voor  
distributie, vaste trajecten en interna-
tionaal transport. De camera’s kunnen 
zes uur beelden re-
gistreren, die in drie 
situaties ook effec-
tief bewaard wor-
den op een harde 
schijf. Dat gebeurt 
automatisch vlak voor en na een  
aanrijding, op het moment dat de 
chauffeur de camera activeert en  
telkens als er vooraan de geparkeerde 
vrachtwagen iets beweegt. 
Na zes maanden zal Jost Group het 
pilootproject met de dashboard-
camera’s evalueren: in welke situaties 
zijn ze het nuttigst? Welk model is 

ons daarbij een handig instrument. 
Aangezien ook TVM verzekeringen 
sterk hamert op preventie en veilig-
heid, vonden wij elkaar snel voor dit 
pilootproject.
Hoewel de camera’s geen 360°-zicht 
opleveren en videobeelden in België 
geen bewijskracht hebben, kun-

nen ze toch een en 
ander ophelderen. 
In eerste instantie 
voor de chauffeur 
zelf, maar ook voor 
onze verzekeraar. 

Videobeelden kunnen een beter 
inzicht geven in hoe schade is ont-
staan. Wat is er bijvoorbeeld precies 
gebeurd toen een auto wou invoegen? 
Is de schade vooraan een geparkeerde 
vrachtwagen veroorzaakt door een 
vandaal of door een verkeerd manoeu-
vre van een collega-bestuurder? De 
beelden kunnen uitsluitsel geven.”   

het gebruikvriendelijkst en wat is de 
impact van de camera op de chauf-
feur: wordt die erdoor afgeleid of rijdt 
hij juist geconcentreerder? 

Zicht op schades
“Er rust in de hectische transportsector 
veel druk op de schouders van de chauf-

feur. En al zeker wanneer hij betrok-
ken raakt bij een ongeval. Discussies 
over de aansprakelijkheid zijn dan een 
zware dobber”, zegt Didier Poncelet, 
die bij Jost verantwoordelijk is voor 
verzekeringen en veiligheid. “Het is 
de filosofie van ons bedrijf om onze 
chauffeurs zo veel mogelijk te helpen, 
ook in die discussies. De dashcam lijkt 

‘Discussies over de aansprakelijkheid zijn 
voor de chauffeur een zware dobber’
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HOE ZIT HET MET DE PRIVACY?
 
Als een dashcam gebruikt wordt om bewijsmateriaal te vergaren bij een aanrijding, is 
het in principe verboden om de gerechtelijke persoonsgegevens (in casu de beelden) te 
verwerken. Ze mogen met andere woorden niet verzameld, bewaard of gebruikt worden.
Per uitzondering kan men eventueel inroepen dat de verwerking noodzakelijk is voor het 
beheer van eigen geschillen. In dat geval zou een dashcam mogelijk zijn, mits voor de rest 
alle bepalingen van de Privacywet gerespecteerd worden. Zo mogen alleen relevante en 
noodzakelijke gegevens verzameld worden en moet de tegenpartij bijvoorbeeld meteen 
verwittigd worden van het bestaan van de beelden. 
Bij Jost Group dienen de camerabeelden enkel voor intern gebruik en dus niet als 
bewijsmateriaal. Bovendien werkt de groep in het dashcamproject een gedragscode uit 
voor zijn chauffeurs. Zo weten zij duidelijk wat mag en niet mag. “We willen bijvoorbeeld 
vermijden dat een chauffeur – overtuigd van zijn gelijk over de aansprakelijkheid –  
de beelden op Facebook of YouTube gooit. Dat is niet de bedoeling en het mag ook niet  
in het kader van de privacywetgeving.”

Bron: Commissie voor de Bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

In eerste instantie wordt vooral nut 
verwacht van de dashcams die naar 
het Verenigd Koninkrijk meereizen. 
Sowieso creëert het linksrijden er meer 
schaderisico, maar bovendien gebeurt 
de schaderegeling er anders en wor-
den beelden er vaker geaccepteerd als 
bewijsmateriaal.” 

Opleiding en preventie 
verfijnen
Jost Group zal de dashcam ook inzetten 
in de opleiding van nieuwe chauffeurs, 
zegt verantwoordelijke opleidin-
gen Valère Thoelen. “Onze elf vaste 
instructeurs analyseren het rijgedrag 
van iedere nieuwe chauffeur altijd zeer 
uitgebreid, onder meer via een ecodri-
vingsysteem. Camerabeelden kunnen 
onze analyse aanvullen en helpen bij de 
bewustwording. Als een chauffeur bij-

voorbeeld de neiging heeft om vaak erg 
links in zijn rijvak te rijden, dan kun-
nen we hem dat tonen aan de hand van 
beelden. We verwachten dat dit veel 
meer indruk zal maken dan wanneer 
we het hem gewoon zeggen.
Het zou nog beter zijn mochten we ook 
een camera op de chauffeur kunnen 
richten om zijn reacties te zien, zijn 
rijhouding te controleren en te chec-
ken of hij geen smartphone gebruikt 
achter het stuur. Maar omwille van de 
privacy mag dat niet. Ik zie het ook niet 
meteen gebeuren dat we systematisch 
alle beelden uit alle cabines gaan ana-
lyseren. Daarvoor ontbreken de tijd 
en de middelen. Maar los daarvan kan 
de dashcam zeker zijn nut bewijzen”, 
aldus Valère Thoelen. Conclusies vol-
gen eind dit jaar… 

Bruno Nijs, preventieadviseur:  
“TVM wil een voortrekkersrol  
spelen qua transportveiligheid  
en ondersteunt in die zin ook  
transportfirma’s die  
initiatieven nemen om het  
wegverkeer veiliger te maken”



Contact
Laat uw makelaar
met ons contact  
opnemen

Peter Luyckx
Commercieel aanspreekpunt voor 
de regio Antwerpen, Limburg en 
Vlaams-Brabant 
tel. +32 (0)478 40 42 32 
p.luyckx@tvm.be

Fred Dralans
Commercieel aanspreekpunt voor 
de regio Henegouwen,  
Waals-Brabant, Namen, Brussel  
tel. +32 (0)475 49 82 22 
f.dralans@tvm.be

Jan van Waterschoot
Commercieel directeur 
tel. +32 (0)476 72 90 64  
j.vanwaterschoot@tvm.be 

Johan Caestecker
Commercieel aanspreekpunt  
voor de regio West- en  
Oost-Vlaanderen 
tel. +32 (0)478 26 38 52  
j.caestecker@tvm.be  

Laurent Otte
Commercieel aanspreekpunt voor 
de regio Luik, Luxemburg en  
G.H. Luxemburg 
tel. 32 (0)495 51 04 96   
l.otte@tvm.be  

Bruno Nijs
Senior adviseur preventie en 
risicobeheer 
tel. +32 (0)475 80 40 31 
b.nijs@tvm.be   
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BENT U EEN RIDDER VAN DE WEG?

Schadevrij rijden: het is voor elk bedrijf een doel op zich. Want minder schades betekent minder 
oponthoud en minder kosten. Maar het is weinigen gegeven om 3, 5, 10 of 20 jaar aaneensluitend 
schadevrij te rijden*.
 
Bent u er wel in geslaagd, dan verdient u onze erkenning. Draag uzelf of uw collega voor om door 
verzekeraar TVM feestelijk geridderd te worden tot ‘Ridder van de Weg’.
 
Hiervoor moet u minimum drie jaar schadevrij rijden en moeten alle vrachtwagens binnen uw 
bedrijf in BA verzekerd zijn bij TVM Belgium.

*het reglement van Ridders van de Weg vindt u op www.tvm.be onder rubriek “Preventie en risicobeheer”
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