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Even terug naar 1 oktober 2011. De regelgeving
omtrent de tachograaf werd aangescherpt om
fraude tegen te gaan. Maar het werd er niet alleen
strenger op. Zo werd het voor een bedrijf mogelijk
om eenmalig een kenteken in de tachograaf te re-
gistreren, waar dit eerder alleen bij de werkplaats
kon. En de één-minuut-regeling werd ingevoerd,
de rijtijd wordt hierdoor eerlijker afgerond. Staat
de bedrijfswagen 31 seconden stil voor het stop-
licht, dan wordt dit als werktijd in plaats van rijtijd
geregistreerd. Scheelt weer een minuut aan het
einde van de dag.

Twee onafhankelijke snelheidssignalen
Wat verandert er per 1 oktober aanstaande? 
Richard de Lange, Product Specialist bij VDO: 
“De belangrijkste wijziging is dat er twee onafhan-
kelijke snelheidssignalen zijn. Dit vanzelfsprekend
om fraude met de tachograaf nog meer te beper-
ken. De tachograaf krijgt niet uitsluitend het sig-
naal vanuit de impulsgever op de versnellingsbak,
maar wordt ook via de CAN-bus aansluiting voor-
zien van een snelheidssignaal.”
Voor dit Independent Motion Signal (IMS) zijn
twee opties mogelijk. Een snelheidssignaal vanuit
de ABS/ASR-regelunit is het meest gebruikelijk.
Elke 100 milliseconden wordt de wielsnelheid in
km/u of omwentelingen per minuut doorgegeven
via de CAN-bus. De tachograaf vergelijkt beide

signalen en houdt hiermee een ‘oogje in het zeil’.
Is er een te groot verschil waargenomen dan
wordt direct een foutmelding opgeslagen en
weergegeven op het display van de tachograaf.
De tweede optie is een snelheidssignaal via GPS.
Wanneer een voertuig niet over CAN-bus beschikt
is het nu mogelijk door middel van een GPS-ont-
vanger, de DTCO GeoLoc, een CAN-bus signaal
aan de tachograaf aan te bieden. Ook hier vindt
vergelijking van beide signalen plaats. Valt het sig-
naal weg, bijvoorbeeld in een tunnel, dan wordt
de afgelegde afstand tussen begin- en eindpunt
berekend.

Fraudebestendiger
Niet alleen de tachograaf is aangepast, ook aan de
impulsgever zijn andere eisen gesteld. Wettelijk
moet er bij nieuwe installaties na 1 oktober 2012
een verbeterde snelheidssensor worden gebruikt.
De KITAS2+ volgt voorganger KITAS op, en is voor-
zien van een nieuwe interne opnemer en elektro-
nica. Deze herkent verstoring van het magnetisch
veld. Wordt dit waargenomen, dan leidt dit onher-
roepelijk tot een foutmelding. Daarnaast is de
KITAS2+ voorzien van een serienummer op de
buitenzijde, en kan gecontroleerd worden of de
sensor hoort bij de tachograaf.
Hoe kan de technicus zien of IMS wel of niet actief
is bij het betreffende voertuig? De Lange: “Ik kan

alleen voor onszelf spreken, maar bij alle VDO 
tachografen is dit zichtbaar aan een wybertje op
het display. Zodra het contact wordt uitgezet blijft
het display nog zeven minuten actief. Wordt het
wybertje midden boven in het display weergege-
ven, dan is IMS geactiveerd bij deze tachograaf.
Met contact aan moet deze overigens uit het 
display verdwijnen.”
In de tachograaf is een omrekenfactor gepro-
grammeerd tussen beide snelheidssignalen. 
Uiteraard zit hier nog een marge op, want door
bijvoorbeeld slijtage van banden verandert de
verhouding. Valt de factor buiten de ingestelde
waarden, dan levert dit een fout op. De technicus
in de werkplaats kan de  tachograaf verder uitle-
zen om ontstane foutcodes goed te  beoordelen. 

Valkuilen voor de technicus
Verandert er veel voor de technicus in de werk-
plaats? De valkuilen die we vorig jaar beschreven
zijn er nog steeds, maar toch is er wel enige aan-
dacht vereist. Zo moet de werkplaats vóóraf ver-
plicht controleren of er is gerommeld met de 
tachograaf. De technicus heeft een rapportage-
plicht in de vorm van een manipulatierapport. 

Rapportageplicht voor de technicus
Twee snelheidssignalen maakt frauderen met tachograaf moeilijker

In AMT 12 van vorig jaar las u alles over het werken met de digitale tachograaf. Wat zijn de val-

kuilen waar bij keuring of ijking ingetrapt kan worden, en hoe zit het met fraude? Dat laatste is

nog steeds een hot item, zeker in economisch lastige tijden. Per 1 oktober 2012 wordt fraude-

ren opnieuw lastiger gemaakt. VDO, marktleidend tachografenleverancier, gaf tekst en uitleg.

De nieuwe tachograaf DTCO 2.0 van VDO kan omgaan met de
 verplichte twee snelheidssignalen. Het tweede signaal, meestal
afkomstig van de ABS-regeling, wordt aangesloten via CAN-bus.
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VDO onderdeel van Continental
VDO is marktleider met een marktaandeel van
80 tot 85 procent onder de OE ingebouwde
 tachografen. Maar VDO staat niet op zichzelf.
Het is onderdeel van Continental, met een
omzet van 30,5 miljard euro in 2011 een van de
toonaangevende toeleveranciers van de auto-
mobielindustrie wereldwijd. Als leverancier van
onder meer remsystemen, systemen en compo-
nenten voor motoren en chassis’, instrumenta-
rium, infotainmentsystemen en natuurlijk ban-

DTCO Rel 2.0a betreft. Heeft het voertuig een
DTCO Rel 2.0 tachograaf gemonteerd dan dient
eerst de tachograaf geüpdatet te worden naar Rel
2.0a. Hiervoor heeft de werkplaats een upgradekit
nodig. Deze bevat software voor op de laptop, en
een extra kabel om de firmware op de tachograaf
aan te passen. Een nieuwe ijking is niet nodig, die
instellingen blijven bewaard. CTC-II software-ver-
sie 2.10 biedt dus naast functionele verbeteringen
vooral extra mogelijkheden om de DTCO 2.0 
optimaal te kunnen servicen.

De Manipulation Key maakt
het de technicus gemakkelij-
ker om het verplichte muta-
tierapport samen te stellen. 

Per januari 2012 is de RDW daar ook op aan het
controleren. 
VDO maakt het opstellen van dit rapport gemak-
kelijker met de Manipulation Key. Na koppeling
met de DTCO leest deze tester opgeslagen data
uit als gebeurtenissen en fouten, alsmede techni-
sche data. Abnormale acceleratie of vertraging
worden geregistreerd evenals IMS conflicten. Drie
keer een ijking in een korte periode of onderbro-
ken voedingsspanning zijn ook aanwijzingen voor
mogelijke fraude. Het is wel aan de technicus om
de gerapporteerde waarden te beoordelen op
juistheid en vervolgens het manipulatierapport
uit te draaien en bij het ijkrapport te voegen.

Softwareupdate
De nieuwe tachograaf DTCO 2.0 heeft nog meer
gevolgen voor de werkplaats. Zo is er een update,
versie 2.10, beschikbaar voor de tachograaf kali-
bratie computer, de CTCII. Programmeren van de
IMS signalen en VDO Counter en instellingen
overzetten van een oude tachograaf naar een
nieuwe zijn hiermee eenvoudig uit te voeren. Ook
het controleren van het ingestelde serienummer
van de KITAS is versimpeld. Een nieuwe functiona-
liteit met voordelen voor de chauffeur is de optio-
nele VDO Counter. De VDO Counter informeert de
chauffeur over zijn actuele, wekelijkse en tweewe-
kelijkse rij- en rusttijden volgens de verordening
EG 561/2006. Door het voorgeprogrammeerde 
rij-rusttijden besluit kan de tachograaf per dag, of
per week aangeven hoeveel rij- en rusttijd de
chauffeur nog heeft. Krijgt u verzoek tot active-
ring van deze functionaliteit van een transpor-
teur? Let dan goed op. De VDO Counter kan alleen
ingeschakeld worden indien de tachograaf een

Het vernieuwde opname-
element voor op de versnel-
lingsbak. De KITAS2+ is beter
beveiligd tegen magneet-
fraude en heeft nu ook een
opgedrukt serienummer.

den kun je  Continental werkelijk overal
 tegenkomen. 
De Automotive Group heeft drie divisies: Chassis
& Veiligheid, Powertrain en Interior. VDO valt
onder de divisie Interior en is net als ATE en
Barum een van de productmerken van Continen-
tal. Zij bieden een breed  portfolio in elektroni-
sche producten,  systemen en diensten voor
 commerciële en speciale voertuigen, waaronder
 tachografen.

De CTCII is VDO’s werkplaats-
tool. Naast functionele verbe-
teringen biedt softwareversie
2.10 vooral extra mogelijk-
heden om de DTCO 2.0 opti-
maal te kunnen servicen.
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