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Digitale tachograaf, valkuil 
voor de werkplaats

Werken met de digitale tachograaf

De digitale tachograaf is de laatste tijd

 regelmatig in het nieuws. Daarbij gaat het

vaak over fraude. Dat van die fraude ook

 ijkstations de dupe kunnen worden, is minder

bekend. AMT gaat op zoek naar de valkuilen

van de digitale tachograaf. En voor de

 duidelijkheid: die hebben niet altijd met

fraude te maken.

Werken aan de digitale tacho
vraagt discipline, kennis en
nauwkeurigheid. Een foutje
kan grote gevolgen hebben. 

“Even snel een vrachtwagen vanaf de parkeer-
plaats de garage inrijden. Dat kan een dure grap
worden als de tachograaf niet op de juiste manier
wordt gebruikt. De bekeuringen voor incorrect
geregistreerd gebruik van de auto kunnen oplo-
pen tot een paar duizend euro per voertuig.” 
Aan het woord is Nico Weiland. Hij is lid van de
ATC en contactpersoon voor het APK-Platform. Bij
Stern Trucks BV in Utrecht is hij verantwoordelijk
voor alles dat met tacho’s te maken heeft.
In gesprekken met diverse branchegenoten
merkt hij op dat er regelmatig fouten worden
 gemaakt in de omgang met de tachograaf en/of
de auto waarin deze is gemonteerd. Voor een
deel hebben die te maken met tijdsdruk, maar
ook onwetendheid speelt een rol. Met Nico
 Weiland en Gerard Baegen, kwaliteitsmanager
bij tachograaf-importeur CASU, gaan we dieper
in op de materie.

Om de twee jaar, of…
De eerste ijking van de tachograaf heeft plaats
vóór de aflevering van het voertuig. Daarna moet
het apparaat om de twee jaar worden herijkt.
 Tussentijdse herijking kan noodzakelijk zijn na
 bijvoorbeeld stroomuitval, het optreden van een
technische storing, montage van andere banden
of als de afrolomtrek door bandenslijtage meer
dan 4% is gewijzigd.
IJken is een nauwkeurige bezigheid en kost 1 tot
1,5 uur. De bandenspanning van de aangedreven
wielen moet op de juiste waarde staan en de maat
moet overeenkomen met de maat die in de
 tachograaf is opgeslagen.

Alle gegevens van het
kentekenbewijs moe-
ten overeenkomen
met die van het voer-
tuig.
De tachograaf moet
worden gedemon-
teerd en gecontro-
leerd op ‘externe ge-
breken’ zoals breuken,
beschadigingen of
verbroken zegels. Ook
moet worden vastge-
steld of het apparaat
correct werkt en de
juiste tijd en datum
zijn ingesteld en het
kenteken volledig cor-
rect ingegeven is.
Bedrading, aansluitin-
gen en de sensor in de
 versnellingsbak moeten op afwijkingen worden
gecontroleerd. Daarna begint het feitelijke
 meetwerk met de standaard kabel en een externe
 referentiekabel.
Na deze controle moet de afrolomtrek van de
 aangedreven wielen worden gemeten. Die moet,
met gebruikmaking van de werkplaatskaart en
pincode, worden ingevoerd in de tacho. Tegelij-

kertijd moeten ook diverse andere gegevens,
zoals het in de tacho genoteerde chassisnummer
en kenteken, worden gecontroleerd.
Met de banden proberen sommige transporteurs
een beetje te sjoemelen, weet Gerard Baegen: 
“Tijdens het ijken werden vrachtwagens aangebo-
den op gladde banden. Sinds invoering van de
minimum profieldiepte (1,6 millimeter) komen we
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De sensor zelf is verzegeld aan de bak. Hij heeft een uniek num-
mer dat in de tachograaf is  opgeslagen. Alleen een erkend bedrijf
mag hem vervangen en opnieuw inlezen.

De meest voorkomende snelheidsensor. De sensor krijgt een in-
ductiesignaal van de uitgaande as van de versnellingsbak.

De sensor heeft een unieke code. Die staat op de technische
 uitdraai van de tacho. Tacho en sensor zijn een gekalibreerde set.
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banden tegen die net aan die eis voldoen. Na keu-
ring gaat er vervolgens nieuw schoeisel onder het
voertuig. Door de grotere afrolomtrek daarvan
wordt de maximumsnelheid wat opgevijzeld. Aan
die praktijken kan de keurmeester niets doen”.

Testrit
Aan het eind van de testen wordt een calibratiere-
gister gemaakt en een testrit uitgevoerd. Dat
moet met de werkplaatskaart. Een proefrit los van
tacho-ijking, zoals na een remrevisie, mag niet
met de werkplaatskaart. Zo’n rit moet in de ‘Out of
Scope’-modus van de tacho worden uitgevoerd.
En van dergelijke ritten moet een rapport worden
gemaakt voor de transporteur.
Aan het eind van de ijking moeten de opgeslagen
foutmeldingen uit de tacho worden verwijderd en
moet het voertuig worden afgemeld. Afmelden
moet op de dag van het ijken. Een installatiestic-
ker in de auto dient als bewijs van goed gedrag.
Een niet leesbare installatiesticker betekent bij
controle een boete. Dus vervangen als de lees-
baarheid slecht wordt!
Over het verzegelen van het systeem zijn wat mis-
verstanden, of interpretatieverschillen. Formeel
hoeft de elektrische aansluiting aan de tacho en
de sensor niet te worden verzegeld. Er zijn landen
die ten onrechte vinden dat dit wel moet. Om pro-
blemen te voorkomen adviseert Nico Weiland om
de aansluiting aan de tacho te verzegelen. Kost
nog geen 10 euro.  

Illegale sensoren, magneten en verzoeken
Tijdens de ijking moet de keurmeester bijzonder
alert zijn. Het bekende magneetje bij de impuls-
gever op de bak (verstoort het signaal) is tijdens
de keuring uiteraard niet aanwezig. Het zit waar-
schijnlijk in de zak van de chauffeur. Toch kan de
keurmeester achterhalen of er gerommeld is. De
tachograaf is namelijk gekoppeld aan het motor-
managementsysteem van het voertuig. Fraudu-
leuze handelingen aan de tachograafinstallatie
leiden vaak tot foutmeldingen in het motorma-
nagement, ondermeer fouten gerelateerd aan het
anti-blokkeersysteem. Niet vanwege storingen in
de systemen zelf, maar omdat de impulsgever op
de bak geen snelheidssignaal afgeeft. Je moet er
niet aan denken wat er gebeurt als een vrachtwa-
gen zonder ABS een noodremming moet maken.
En dat alleen omdat de chauffeur fraudeert!
De meeste tachografen zitten keurig in het dash-
board, of boven de bestuurder gemonteerd. Alles
wat zich achter de bekleding bevindt, is niet te
zien, maar wel te controleren. Dat kan door, met
behulp van de werkplaatskaart in de tachograaf,
een print van de technische data te maken. 
Vervolgens wordt de geverkabel van zowel de 
tachograaf als van de sensor in de bak losgekop-
peld. Na aanleggen van een externe geverkabel
buitenom, wordt een nieuwe print gemaakt.
Beide prints van deze verplichte test moeten iden-
tiek zijn. Zo niet, dan klopt er iets niet. Per 1 okto-
ber 2010 zijn installateurs trouwens verplicht 

geconstateerde afwijkingen te administreren.
Ook een visuele controle is verplicht. Die kan op-
merkelijke resultaten geven. Op de foto’s zijn een
paar voorbeelden van serieuze huisvlijt te zien. Zo
worden felsranden van sensoren opengemaakt en
het interieur daarvan zo gewijzigd dat de sensor
via afstandsbediening kan worden in- en uitge-
schakeld. Wat meer opvallend is de in een behui-

zing verstopte afstandbediening. De minder in
elektronica geschoolde lieden bedienen zich met
een sensor-fopkastje dat via een simpele schake-
laar wordt bediend.
Maar het kan ook anders. Sommige transporteurs
vragen of de maximumsnelheid hoger dan het
toegestane kan worden ingesteld, of dat het im-
pulsgetal dat gerelateerd is aan de afrolomtrek

Voertuigspecifieke kabelset kant-en-klaar voor achterafmontage
in voertuigen zoals de Mercedes-Benz Sprinter.

Primitief systeem om snelheidssensor te omzeilen. Een simpel
stukje elektronica dat met een schakelaar wordt in- of
 uitgeschakeld.

Eenvoudige oplossing voor bediening op afstand via een
 ontvangkastje. De ontvanger zit in de behuizing en wordt met de
afstandsbediening van een garagedeur aan- en uitgeschakeld.

Arbeidsintensieve manier om het systeem te foppen. De felsnaad van de snelheidssensor is geopend en aan de elektronica is een ont-
vanger toegevoegd. Daarmee kan het systeem op afstand  bediend worden.
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Deze Hall-sensor voor montage op de bakuitgang van de
 snelheidsmeterkabel geeft het elektrisch signaal af aan de 
M1N1-adapter.

De M1N1-adapter voor de 3.500 kilo klasse wordt toegepast op
 auto’s die niet zijn voorzien van een sensoraansluiting in de bak.  
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van de  banden, kan worden aangepast. Op der-
gelijke verzoeken mag de installateur uiteraard
niet ingaan!  

Fouten in de werkplaats
Een goede werkplaatsdiscipline is onontbeerlijk
om op de juiste manier om te gaan met digitale
tachografen. Volgens Nico Weiland hebben bij-
voorbeeld sommige oudere trucktechnici moeite
met de elektronica. Een taak voor de werkplaats-
leiding om dat te onderkennen. 
Het volgen van cursussen is aan te raden. Het cur-
susgeld valt in het niet bij de kosten van eventu-
ele bekeuringen of extra uit te voeren werkzaam-
heden. Zo wordt een trucktechnicus er tijdens een
cursus aan herinnerd dat hij, vóór hij de accu los-
koppelt, de werkplaatskaart in de tachograaf
moet steken. Doet hij dat niet, dan registreert de
tachograaf ‘stroomuitval’. Het apparaat zal dan op-
nieuw moeten worden geijkt en afgemeld met
alle kosten van dien. 
Ook bij minder voor de hand liggende omstandig-
heden zal de tachograaf fouten melden. Bijvoor-
beeld als voor het vervangen van de koppeling de
snelheidssensor op de bak moet worden losge-
koppeld. Die staat onder constante spanning, dus
ook al staat het contact uit, het ding blijft gewoon
paraat.
Nog zo’n valkuil: het vervangen van de bufferbat-
terij in de VDO-tachograaf. Dat moet elke twee
jaar gebeuren. Maar dan wel met de boordspan-
ning aangesloten! Koppel je de tacho los dan is
het apparaat, na demontage van de batterij defi-
nitief onbruikbaar. Bij EFAS kan de importeur het

apparaat nog redden. De batterij zit in een verze-
gelde ruimte en mag dus uitsluitend door een er-
kende installateur worden vervangen.

Tacho stuk
Het kan voorkomen dat een tachograaf tijdens
het rijden de geest geeft. Het keuringsbedrijf
moet dan proberen de data veilig te stellen en is
verplicht deze aan de eigenaar van het voertuig
ter beschikking te stellen. De installateur (en de
transporteur) moeten de gegevens een jaar lang
in hun archief bewaren. En dat is volgens Nico
Weiland een punt dat regelmatig wordt vergeten.
Niet alleen de geredde bestanden, maar ook alle
calibratiegegevens moeten door het keuringsbe-
drijf worden bewaard. Gegevens op de pc dienen
1 jaar gearchiveerd te worden, het papieren cali-
bratieregister 3 jaar.
Mochten de bestanden van een defecte tacho
niet te redden zijn, dan moet het keuringsbedrijf
een ‘Certificate of Undownloadability’ afgeven.
Dat moet, onmiddellijk na constateren van het
 defect, in drievoud en elk exemplaar moet zijn
 ondertekend. Eén print hoort in het voertuig,
één bij de transporteur en de laatste gaat in het
archief van het keuringsstation. Het trio moet
 minimaal één jaar worden bewaard.

De installatiesticker moet goed leesbaar zijn. Een slecht leesbare
sticker levert bij controle een bekeuring op.

De bufferbatterij moet elke
twee jaar worden vervan-

gen. Hij zit in de tacho en be-
schermt het geheugen bij

eventuele stroomuitval.
Mocht hij leeg zijn en de

boordspanning valt weg,
dan kan de tacho veelal wor-

den afgeschreven.

Snelheidsoverschrijdingen worden feilloos met datum en tijd
 geregistreerd. 

De toekomst
Volgens verordening eeg 561/2006 zijn voertui-
gen voor transport van goederen (maximum
 toelaatbare massa meer dan 3.500 kilo) en voer-
tuigen voor personenvervoer van meer dan 9 per-
sonen (inclusief bestuurder) tachograaf-plichtig.
Vaak hebben die auto’s (bijvoorbeeld Ameri-
kaanse trucks zoals de Dodge RAM) geen aansluit-
mogelijkheid voor een reguliere sensor in de bak.
Voor dat probleem is er de M1N1-adapter. Bij keu-
ring moet worden vastgesteld of het apparaat een
Europese typegoedkeuring heeft, of het apparaat
op de juiste (op de sticker vermelde) plaats is ge-
monteerd en of de auto wel gerechtigd is om met
een M1N1-adapter te zijn uitgerust.
De M1N1 sterft binnenkort vanzelf uit. Vanaf 
1  januari 2013 moeten autofabrikanten bij nieuwe
auto’s zorgen voor een aansluitmogelijkheid van
de sensor in de bak. 
Ook bij de zware jongens zijn er ontwikkelingen.
Vanaf 1-10-2012 moeten er twee snelheidsenso-
ren zijn. Constateren die langer dan 60 seconden
een verschil, dan komt er een foutmelding. Ook
de ‘magnetentruc’ is voorbij, omdat plaatsing een
foutmelding geeft. Tot slot wordt ook bekeken of
er een mogelijkheid is met het nieuwe Europese
GPS-systeem te gaan werken.

11AMT012_ArtTachograaf.qxp:Opmaak 1  12/8/11  1:14 PM  Page 60

3


