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ONDERDELEN 
Kennismaking met de digitale tachograaf

Eindelijk lijkt het er toch van te komen. De
introductie stond gepland voor vorig jaar maar
dat kreeg de overheid niet spits. Nu komt de
stoomtrein bij de Inspectie van Verkeer en
Waterstaat (IVW) op gang en kunnen de betrok-
ken partijen zich voorbereiden.
Hierbij zijn vier verschillende niveaus te signale-
ren: de chauffeur, de wagenparkbeheerder, de
werkplaats en de controlerende instanties. Een
ieder moet geautoriseerd zijn om op zijn niveau
de digitale tachograaf te activeren en uit te
lezen.
De chauffeur moet bij de IVW een chauffeurs-
kaart aanvragen. Deze is vijf jaar geldig. Op de
kaart worden alle relevante data zoals rij- en
rusttijden, snelheid, gereden kilometers en
soort werkzaamheden opgeslagen. De chauffeur
moet telkens invoeren met welke activiteit hij
bezig is. De kaart is geschikt voor alle in de EU
goedgekeurde digitale tachografen. Het kan de
gegevens van maximaal 28 dagen opslaan, zo
het nu lijkt moet de kaart minimaal om de 21
dagen worden geleegd. In geval van beschadi-
ging of vermissing mag de chauffeur maximaal
15 dagen zonder kaart rijden. Hij moet dan wel
de dagelijkse ritgegevens in de vorm van een
print bewaren. Een print moet ook gemaakt
worden indien een chauffeur op zowel een voer-

tuig met een analoge tachograaf als één met
digitale tachograaf rijdt.
Ook de wagenparkbeheerder krijgt een smart-
card, de bedrijfskaart, waarmee hij gegevens uit
het interne geheugen van de digitale tachograaf
kan opvragen. Daarnaast wordt met deze
bedrijfskaart het transportbedrijf aan of afge-
meld in de tachograaf. Volgens de richtlijnen is
de wagenparkbeheerder verplicht minimaal
eens per drie maanden een back-up te maken
van het interne geheugen van de digitale tacho
en deze op te slaan (archiveren) in een externe
computer of op een downloadkey. Maximaal
kan er in het geheugen van de digitale tacho-
graaf de gegevens van één jaar worden opgesla-
gen. Net zoals in de oude situatie moet de ver-
voerder erop toezien dat de chauffeur zich aan

De digitale tachograaf van SiemensVDO, de DTCO
1381, past in elke radiosleuf en bestaat uit een
registratie-eenheid met intern geheugen, twee
smartcardlezers, een geïntegreerde printer en een
display.

In sommige gevallen is de chauffeur verplicht een
print te maken van zijn ritgegevens en deze te
archiveren. Ook de controlerende instantie kan via
een print de opgeslagen gegevens visualiseren.

De digiatale tacho heeft twee kaartsleuven, de lin-
ker voor de chauffeur, werkplaats en wagenpark-
beheerder, de rechter is voor de bijrijder.

Creditcard in plaats van papieren schijf

Digitale registratie
Vanaf augustus dit jaar moeten nieuwe vrachtauto’s zijn

uitgerust met een digitale tachograaf. Papier maakt

plaats voor bits en bytes, waardoor nieuwe mogelijkhe-

den ontstaan voor het verzamelen, de opslag en ver-

werking van ritgegevens. Behalve chauffeur en trans-

porteur moet ook de werkplaats zich voorbereiden op

de digitale tachograaf.
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merkelijke tijdwinst te halen bij de verplichte
jaarlijkse tachograafinspecties of test van snel-
heidsbegrenzers. Alle relevante gegevens wor-
den aan de software overgedragen via de werk-
plaatskaart of downloadkey. De software wordt
gevoed met informatie die op de werkplaats-
kaart staat. Ook voor de controlerende instan-
ties bestaat er handige hard- en software. De
controleur kan met zijn kaart de gegevens
opvragen van zowel de chauffeurskaart als van
de complete digitale tachograaf en deze met de
ingebouwde printer visualiseren. Daarnaast
bestaat de mogelijkheid de gegevens digitaal te
verwerken. Hierbij wordt een soort PDA verbon-
den met de tacho. Deze leest de gegevens uit  en
controleert of de kaart van de controleur geldig
en aanwezig is. Via een GPRS-verbinding worden
de gegevens naar de IVW gestuurd waar ze wor-
den verwerkt en teruggekoppeld.
Al dit soort mogelijkheden maken de acceptatie
van de digitale tachograaf een stuk makkelijker.
De overstap zal in beginsel een extra investering
vergen, voor zowel werkplaats als wagenparkbe-
heerder, maar is op termijn terug te verdienen,
zeker als de mogelijkheden van de digitale gege-
vens verwerking optimaal worden benut. ●

Hans Doornbos

de regelgeving houdt. De gegevens van het inter-
ne geheugen van de tacho zijn via een interface
of met een downloadkey (USB-stick) of via de
bedrijfskaart te laden in een extern geheugen.

Werkplaats op cursus
Net zoals in de oude situatie moet de werk-
plaats geautoriseerd zijn om de digitale tacho-
graaf in te bouwen, te ijken en te verzegelen. De
desbetreffende technicus moet hiervoor een per-
soonsgebonden werkplaatskaart aanvragen, de
kaart is één jaar geldig. Via een pincode krijgt
de technicus toegang tot de tachograaf en kan
hij zijn werkzaamheden (bijvoorbeeld ijken) uit-
voeren. Achteraf is zo altijd te achterhalen wie
welke handeling heeft uitgevoerd.
Voordat de monteur de kaart kan aanvragen
moet er worden voldaan aan een aantal criteria.
Zo moet de werkplaats een goedgekeurd service-
diagnosesysteem hebben, de persoon in kwestie
moet met goed gevolg een tweedaagse cursus
hebben gevolgd, en op het bedrijf moet infra-
structuur aanwezig zijn om de gegevens veilig
te downloaden en te archiveren. Zoals het er nu
uitziet komen alleen de personen die gecertifi-
ceerd zijn om de 1324 tacho (voorganger van de
digitale tachograaf) te ijken in aanmerking voor
de training.
Uiteraard vraagt de nieuwe tacho ook zijn speci-
fieke testapparatuur. Indien de werkplaats reeds
een goedgekeurde rollenbankcomputer of een
mobiele testcomputer gebruikt dan volstaat een
uitbreiding op deze systemen. Daarnaast komen
er specifieke oplossingen op de markt voor het
inspecteren en programmeren van radiosleuf
tachografen. SiemensVDO noemt dit de
Compact Test Computer. Actia Nederland, in
Nederland vertegenwoordigd door Casu Utrecht,
heeft het systeem D-Box gedoopt. Een belangrijk
onderdeel bij de testapparatuur is de software.
Hiermee kan de werkplaats gegevens opslaan en
analyseren. Naast het inregelen, testen en ijken
van de tachograaf schrijft de wetgeving ook
voor dat het registratienummer van een zojuist
geregistreerd voertuig binnen twee weken in de
digitale tachograaf wordt ingevoerd door de
werkplaats.

Ook inbouw achteraf
De digitale tachograaf is verplicht voor vracht-
auto’s boven 3,5 ton en bussen met meer dan
negen zitplaatsen, die na 5 augustus van dit
jaar op de weg verschijnen. De voertuigen zijn
dan af fabriek voorzien van deze voorziening.
De werkplaats zou in dergelijke gevallen niet
geconfronteerd moeten worden met het instal-
leren van de digitale tachograaf. De verwach-
ting bij de leveranciers is echter dat dergelijke
situaties wel zullen voorkomen; een vervoerder
die binnen zijn park twee verschillende syste-
men voert en eenmaal de voordelen van de digi-
tale tachograaf heeft geproefd, zal serieus over-
wegen volledig op ‘digitaal’ over te gaan.
De belangrijkste informatie voor de tachograaf,

de afgelegde weg met bijbehorende snelheid,
komt van een eigen sensor. Deze zogenaamde
Kitas 2171-snelheidssensor is verzegeld op de
versnellingsbak gemonteerd en is zo beveiligd
dat het signaal van buitenaf niet te manipule-
ren is. Het systeem maakt dus geen deel uit van
het CAN-bus systeem van het voertuig, het is
wel mogelijk dat het CAN-bus systeem signalen
van de tachograaf gebruikt. Deze oplossing
maakt fraude onmogelijk.

Handige software
De fabrikanten van de digitale tachografen
(Actia, SiemensVDO en Stoneridge Electronics)
bieden naast de hardware ook software om de
gegevens snel, efficiënt en veilig te verwerken,
evalueren en te archiveren. Er zijn systemen
voor de wagenparkbeheerder en voor de werk-
plaats. D-Store heet de werkplaatssoftware van
Actia, SiemensVDO heeft TIS WEB en Kiscan
voor de wagenparkbeheerder en Kipas 2.0 voor
de werkplaats.
Deze software dient voor het verwerken en eva-
lueren van test-, klant- en voertuiggegevens. Zijn
de gegevens eenmaal ingevoerd dan is er aan-

Actia heeft ook een goedgekeurde digitale tacho
in het programma, de Smartach. Daarnaast heeft
de fabrikant diagnoseapparatuur, de D-box, ont-
wikkeld voor de werkplaatshandelingen zoals het
ijken, testen en programmeren.

Met de Compact Test Computer van SiemensVDO
zijn alle tachografen met de afmetingen van een
radiosleuf te inspecteren en te programmeren.

De digitale tachograaf met zijn randapparatuur
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