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DE ONSTAR  
SERVICEDESK KAN 
RECHTSTREEKS DE 
BELANGRIJKSTE 
COMPONENTEN VIA 
EOBD UITLEZEN

TECHNIEK
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Goed auto-onderhoud is vooral de verantwoordelijkheid van 
de bestuurder. Maar hoe vaak zien we in de dagelijkse prak-
tijk niet auto’s binnenkomen met achterstallig onderhoud? 
Niet zelden leidt dat tot dure gevolgschade of gevaarlijke 
situaties. Helaas is de goede zorg voor de auto en een ge-
voel voor techniek niet aan iedere eigenaar besteed. Met de 
opkomst van de Connected Car lijkt daar verandering in te 
komen: als de eigenaar niet op de auto past, dan doet de 
auto dat zelf wel. De verplichte invoering van eCall speelt 
een belangrijke rol in de opkomst van de Connected Car, en 
is een belangrijke opmaat naar de toekomst van de werk-
plaats waarin de auto zelf zijn onderhoud inplant. Autofabri-
kanten en diverse aftermarket leveranciers werken er hard 
aan.

Iedere nieuwe auto verplicht Connected
Met de verplichte invoering van eCall in mei 2018 zal iedere 
nieuwe auto uitgerust worden met een onboard telematica-
systeem dat in het geval van een aanrijding zelf de hulp-
diensten belt, de GPS-coördinaten doorgeeft en de hulp-
diensten voorziet van relevante informatie over de 
aanrijding. De auto geeft door welke airbags getriggerd zijn, 
hoeveel inzittenden er zijn en wat de kracht van de impact 

was. Deze informatie haalt het systeem uit de EOBD. De kop-
peling tussen de EOBD en de communicatiemodule is ook 
de basis voor de Service Call en Breakdown Call-technologie, 
beter bekend als sCall en bCall. sCall stelt de merkdealer in 
staat om de EOBD op afstand uit te lezen en de staat van on-
derhoud te bepalen, zonder dat de auto in de werkplaats 
staat. Maar is deze data ook bereikbaar voor de universele 
werkplaats? Welke ontwikkelingen kunnen we verwachten? 
En niet onbelangrijk: hoe privé is de EOBD?

Een logisch gevolg van eCall?
Het is natuurlijk zonde van de techniek om het telematica-
systeem voor de eCall alleen te gebruiken op het moment 
dat de auto bij een (zware) aanrijding betrokken is. De tech-
niek is zeker waardevol, de EU verwacht dat het 2.500 men-
senlevens per jaar redt. Bovendien kan deze techniek een 
positieve bijdrage leveren aan de levensduur en de be-
trouwbaarheid van de auto. Door de EOBD via telemetrie 
met vaste regelmaat op afstand uit te lezen, houdt de werk-
plaats zicht op de staat van onderhoud, de intensiteit van 
het gebruik en de staat van de belangrijkste slijtagedelen. 
sCall-systemen bieden deze mogelijkheid. De status van be-
langrijke onderhoudsindicatoren wordt op regelmatige ba-
sis naar de merkorganisatie verstuurd, die op haar beurt de 
verantwoordelijke servicepartner op de hoogte stelt. In de 

praktijk wordt dit al gedaan door Volvo (Volvo On Call), Mer-
cedes-Benz (Me Connect) , BMW (Connected Drive) en Opel 
(OnStar). Volvo verwacht in de loop van dit jaar Connected 
Service booking te introduceren. Hiermee kan vanuit de 
auto een service-afspraak gepland worden, waarbij ook een 
EOBD-scan meegestuurd wordt. 

Diagnose op afstand
BMW’s ConnectDrive bewaakt de belangrijkste slijtagede-
len en vloeistofniveaus en geeft deze gegevens op regel-
matige basis door aan de dienst Teleservices. De Telediag-
nose van Mercedes-Benz Me Connect monitort het 
volledige voertuig en kan bijvoorbeeld een slecht functio-
nerende dynamo signaleren. In dat geval wordt het diag-
noserapport doorgestuurd naar het Daimler Vehicle Back-
end. Dit back-end speelt een belangrijke rol in de 
communicatie tussen de merkorganisatie en de bestuur-
der/eigenaar. Inmiddels heeft de sCall-techniek zijn weg 
ook gevonden naar Peugeot (Connect Pack SOS & Assistan-
ce) en Citroën/DS (Connect Box). De VolkswagenApp ver-
bindt de smartphone van de bestuurder met de MijnVolks-
wagen-module. Deze is standaard op de modellen uit de 
Connected Series. Op een beperkt aantal modellen vanaf 
bouwjaar 2010 kan de dealer deze module inbouwen, dat 
kost € 249,-. Opel OnStar verstuurt maandelijks (een ander 
interval is ook mogelijk) een diagnoserapport naar de On-
Star servicedesk. De bestuurder krijgt via e-mail een rap-
portage van de belangrijkste slijtagedelen en eventuele 
storingen. De servicedesk evalueert het diagnoserapport 
en plant in overleg met de bestuurder/eigenaar onderhoud 
in. De OnStar servicedesk kan rechtstreeks de belangrijkste 
componenten via de EOBD uitlezen: het airbagsysteem, de 
stabiliteitsregeling, motor en transmissie, de emissierege-
ling, ABS en het TPMS. 

Volop ontwikkeling bij overige merken
Uit een rondvraag onder de overige Nederlandse importeurs 
blijkt dat alle merken bezig zijn met de invoering van eCall, 

maar dat nog niet duidelijk is wat de toekomst brengt op 
het gebied van sCall en bCall. 
Subaru bijvoorbeeld heeft op de Amerikaanse markt al wel 
een sCall-systeem geïntegreerd in haar StarLink-systeem. 
Met dit systeem kan de dealer een diagnoserapport opvra-
gen zonder dat de auto in de werkplaats staat. De Neder-
landse importeur weet nog niet of het systeem binnenkort 
op de Europese markt geïntroduceerd wordt. In januari kon-
digde Toyota het Toyota Big Data Center aan, een Connected 
Car framework waarop iedere Toyota en Lexus met een Data 
Communication Module wordt aangesloten. Dit Connected 
Car-systeem wordt in 2017 uitgerold, te beginnen op de 
Amerikaanse markt. In 2019 moet het systeem wereldwijd 
operationeel zijn.

Rechtstreeks contact met de werkplaats? 
Tussen de merken onderling zijn er verschillen in de data die 
via EOBD-telemetrie benaderd kunnen worden (zie over-
zicht), maar een belangrijke overeenkomst tussen de mer-
ken is de tussenkomst van een servicedesk die namens de 
merkorganisatie optreedt. De eigenaar kan in veel gevallen 
via een app (op het infotainmentsysteem of op de smart-
phone) de belangrijkste slijtagedelen monitoren en desge-
wenst een serviceafspraak maken. Een andere overeenkomst 
is dat de merkorganisatie niet 24/7 kan ‘meekijken’ in de 
EOBD. Nagenoeg alle merken maken gebruik van een diag-
nose-interval: op regelmatige basis stuurt de auto een 
EOBD-scan naar de merkorganisatie. Pas op het moment dat 
de bestuurder/eigenaar contact met de servicedesk op-
neemt, kan op verzoek een realtime EOBD-scan uitgevoerd 
worden.
Het Telediagnose-systeem van Mercedes-Benz wordt getrig-
gerd als een component niet naar behoren functioneert. Het 
voertuigeigen diagnosesysteem geeft dit door aan de Daim-
ler Vehicle Back-end. Dit platform vormt de schakel tussen 
de eigenaar en de werkplaats. De eigen dealer heeft toe-
gang tot dit systeem en kan de auto volledig uitlezen via de 
Telediagnose. Mercedes-Benz laat de eigen dealer zelf  

Telematica vindt zijn 
weg in de moderne 
auto. Vanaf mei 2018 is 
eCall verplicht. Hoe zit 
het met de logische 
opvolgers sCall (ser-
vice call) en bCall 
(breakdown call)? Wel-
ke autofabrikanten en 
leveranciers werken 
hieraan? Wat is op af-
stand uit te lezen? En: 
is de data ook bereik-
baar voor de universe-
le werkplaats? AMT 
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De mijngarage-plug-in is compact en kan gemakkelijk weggewerkt 
worden. De plug-in verzamelt louter technische gegevens.

De gebruiker kan een beperkte  
hoeveelheid live-data uit de EOBD 
bekijken.

De Launch Golo4 heeft een onboard SIM en GPS modu-
le. Live remote diagnosis is mogelijk via de Launch diag-
nose-apparatuur.

De Launch Golo Carcare is de light-versie en communi-
ceert via de internetverbinding van een smartphone.
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dongel: de mijngarage-plug-in. Sator werkt nu aan de intro-
ductie onder de aangesloten garages, in mei is de plug-in 
beschikbaar voor het grote publiek. De plug-in sluit aan op 
de mijngarage-formule en de reeds bestaande mijngarage-
app. Hij bestaat uit een EOBD-stekker die via een lintkabel 
met de communicatiemodule is verbonden. De eigenaar van 
de auto schaft de plug-in aan voor € 79,50. De garage 
plaatst de plug-in en de gebruiker plaatst de gratis mijnga-
rage-plug-in-app op zijn smartphone. De plug-in wordt ge-
activeerd door de eerste scan van de auto, via de app. Hij 
ondersteunt bijna alle modellen vanaf 2006. Via de internet-
verbinding van de smartphone wordt de data naar de mijn-
garage-database verzonden, de garage kan die via een 
dashboard benaderen in het mijngrossier-portal.
Via de app kan de eigenaar zelf een scan uitvoeren. Hierbij 
worden ontsteking, brandstofsysteem, motormanagement, 
emissieregeling, aircosysteem en enkele algemene compo-

bepalen hoe de klant benaderd wordt. Vijf dagen voor de 
bestuurder een servicemelding in het display krijgt, wordt 
de eigen dealer verwittigd van de servicebehoefte. De dea-
ler kan dan zelf bepalen of en op welke manier de klant be-
naderd wordt. Bij de andere merken ligt het initiatief bij de 
eigenaar/bestuurder. De Teleservice van BMW’s Connected-
Drive en Volvo’s On Call-servicedesk hebben geen recht-
streekse toegang tot klantgegevens. De voertuigidentiteit 
(VIN en kenteken) worden pas na toestemming van de eige-
naar gekoppeld aan persoonsgegevens om een service-af-
spraak te maken.

Telematica van aftermarketleveranciers
Uiteraard zitten de leveranciers van OEM en aftermarket on-
derdelen ook niet stil. Onderdelenleverancier Sator, bekend 
van de mijngrossier- en mijngarageformules, heeft de afge-
lopen drie jaar hard gewerkt aan een eigen EOBD telemetrie 

nenten gecontroleerd op problemen (foutcodes). Tevens 
biedt de app de mogelijkheid om live EOBD-data te tonen. 
Na elke start wordt de EOBD uitgelezen, eventuele storingen 
worden direct doorgegeven via de app. Dat is ook het geval 
als er tijdens het rijden een storing optreedt, in dat geval 
registreert de plug-in de gevonden foutcodes en maakt een 
snapshot. Die wordt naar de mijngarage-database gestuurd. 
De datastroom is bescheiden: minder dan 5 kB per transmis-
sie, de plug-in pleegt dus geen grote aanslag op de data-
bundel. De bestuurder kan in het geval van een storing zelf 
contact opnemen met de mijngarage plug-in-helpdesk die 
hem met raad en daad verder helpt. In het geval van een 
dergelijke storing kan de bestuurder een handmatige scan 
uitvoeren via de app. De scanresultaten worden naar de da-
tabase verzonden. Sator heeft dit systeem zodanig ingericht 
dat een garage alleen de auto’s van de eigen klanten kan 
volgen. Een andere garage die deelneemt aan de mijngara-
ge-formule kan na het invoeren van het kenteken alleen de 
resultaten van de laatste scan zien. Andere niet-aangesloten 
garages hebben geen toegang tot de plug-in. Via de EOBD-
data wordt ook de kilometerstand van de auto meege-
stuurd, op voorwaarde dat dit door de EOBD ondersteund 
wordt. Hiermee heeft de mijngarage-werkplaats meer in-
zicht in het noodzakelijk onderhoud van de auto.

Alleen technische voertuigdata
Fred Kamphuis van Sator benadrukt dat de mijngarage-
plug-in louter technische data verzamelt. De plug-in is niet 
voorzien van een GPS-module en heeft evenmin de moge-
lijkheid om te schrijven. Het resetten van storingen en wijzi-
gen van parameters behoort niet tot de mogelijkheden. Bo-
vendien laat Sator de aangesloten garages volledig de 
vrijheid in het klantcontact. Kamphuis: “De garage kent zijn 
eigen klant het best, en kan per klant bepalen hoe hij het 
best benaderd kan worden. We willen graag van onze klan-
ten horen welke behoeftes er zijn op het gebied van afspra-
ken- en communicatiemodules, dat zullen we in de toe-
komst verder ontwikkelen”. 

Launch Golo Carcare en Golo4
Launch levert de Golo Carcare en de Golo4 als telemetrie-
oplossing voor de aftermarket. Launch richt zich nadrukke-
lijk op de partijen die belast zijn met het onderhoud van de 
auto, zoals dealers, fleetowners en werkplaatsen. Beide don-
gels zijn compatibel met de CRP229, Pad II, X-431 Pro of 
X-431 Pro 3 diagnosesystemen. De Golo Carcare is de ‘light’ 
variant van beide EOBD-dongels. De Carcare werkt op zo’n 
zestig automodellen vanaf bouwjaar 1996. Hij wordt via  
bluetooth aan de smartphone van de bestuurder gekoppeld 
en maakt gebruik van mobiel internet om met de Launch 
iPublic-database te communiceren. De Golo4 beschikt over 
een eigen SIM-kaart en een GPS-module, deze versie biedt 
de mogelijkheid tot realtime dataweergave en track-and-
trace. Beide varianten worden getriggerd als er een foutcode 
optreedt. Via een app op de smartphone kan de bestuurder 
de foutcode bekijken. De foutcode en een snapshot worden 
naar de Launch iPublic database verzonden.
Via een ‘reserveringsknop’ kan de bestuurder een overzicht 
van garages in de buurt oproepen die aangesloten zijn bij 
de Launch iPublic community, de garages zijn gerangschikt 
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Merk Systeem Leverbaar 
op…

Dataver-
binding

Rechtstreeks 
contact met de 
servicedesk of 
dealer?

Uitleesbare 
modules

Mogelijkheden via 
smartphone bestuurder

Real time  
uitlezen  
mogelijk?

Abonnement?

BMW Connected-
Drive

Alle model-
len

On board 
SIM

Via BMW Tele-
services

Slijtagede-
len, EOBD 
foutcodes

Voertuigstatus monitoren, 
digitaal onderhoudsboekje, 
navigatie instellen, optione-
le componenten inschakelen

Ja, via Te-
leservices

Nee

DS /Citroën DS Connect 
Nav / Con-
nect Box

DS model-
len vanaf 
februari 
2016, Con-
nect Box 
op alle mo-
dellen

Via 
smart-
phone

Via Citroën As-
sistance

Slijtagede-
len, EOBD 
foutcodes

Digitaal onderhoudsboekje, 
service-afspraken maken

Nee Nee

Mercedes-
Benz

Me Con-
nect

Alle model-
len, m.u.v. 
G-Klasse

On board 
SIM kaart

Daimler Vehi-
cle Backend, 
dealer kan 
klant recht-
streeks bena-
deren

Volledige 
EOBD

Service-afspraken maken, 
voertuigstatus monitoren, 
optionele componenten 
(standkachel) inschakelen

Ja, via  
telediag-
nose

Nee

Mini Mini Con-
nected, 
eCall en Te-
leservices 
als optie

Alle model-
len, m.u.v. 
Country-
man

On board 
SIM

Via Mini Con-
nected teleser-
vices

Slijtagede-
len, EOBD 
foutcodes

Voertuigstatus monitoren, 
digitaal onderhoudsboekje, 
navigatie instellen, service-
afspraken maken

Ja, via Te-
leservices

Nee

Opel OnStar Alle model-
len, m.u.v. 
bedrijfswa-
gens

On board 
SIM

Via OnStar ser-
vicedesk

Slijtagede-
len, EOBD 
foutcodes

Voertuigstatus monitoren, 
track-and-trace, TPMS, naviga-
tie instellen, status slijtagede-
len

Ja Eerste jaar gratis, 
daarna € 100,- per 
jaar

Peugeot Peugeot 
Connect 
SOS & As-
sistance

Standaard 
op Blue 
Lion mo-
dellen, op-
tioneel op 
overige 
modellen

Via 
smart-
phone

Via Peugeot 
Assistance

Slijtagede-
len, EOBD 
foutcodes

Nee Nee

Volvo Volvo On 
Call

Alle model-
len

On board 
SIM

Via On Call ser-
vicedesk

Slijtagede-
len, EOBD 
foutcodes, 
TPMS

Voertuigstatus monitoren, 
standkachel inschakelen, 
rijlogboek opvragen, track-
and-trace, TPMS

Nee Eerste drie jaar 
gratis, daarna 
jaarlijks abonne-
ment

Volkswagen Optioneel 
mogelijk 
op Polo, 
Golf, Passat 
na 2010

Alleen op 
modellen 
uit de Con-
nected-se-
rie

On board 
SIM naar 
smart-
phone 
app

Voertuigstatus monitoren, 
digitaal onderhoudsboekje, 
navigatie instellen, service-
afspraken maken, auto af-
sluiten

Nee Eenmalige in-
bouwkosten 
€ 249,-

Ervaring uit de praktijk
De ANWB is, buiten de automerken zelf, de eerste grote aanbieder van een Connected 
Car-dienst. Inmiddels rijden ongeveer duizend ANWB-leden met de Connected Car- 
dongel. We vroegen de ANWB naar de mogelijkheden en de eerste ervaringen. ANWB 
Connected Car werkt met een dongel van Delphi die voorzien is van een GPS-module en 
een eigen SIM-kaart voor de telemetrie. De dongel communiceert via bluetooth met de 
app op de smartphone van de gebruiker. Zo kan hij relevante gegevens vanuit de dongel 
opvragen. De ANWB kan via telemetrie de EOBD uitlezen, de GPS-positie bepalen (i.v.m. 
pechhulp) en storingsdata opvragen. Deze data is niet zonder meer beschikbaar voor de 
ANWB/Wegenwacht. De Connected Car-dongel is in de eerste plaats bedoeld voor de be-
rijder, om inzicht te krijgen in rijstijl, rijgedrag en brandstofverbruik. Mocht het nodig zijn 
in het kader van dienstverlening (bijvoorbeeld bij pechhulp), dan zal de ANWB de data 
benaderen en de auto op afstand uitlezen. De EOBD-telemetrie wordt nog wel beperkt 
door technische obstakels (zoals het uitlezen van merkspecifieke data) en de privacy van 
de eigenaar. De ANWB beschouwt de voertuigdata als het eigendom van de auto-eige-
naar. Die data zal dus alleen benaderd worden als dat nodig is voor de dienstverlening.

Door heel Europa
De foutmeldingen die de Connected Car-dongel registreert, worden verzonden naar een 
dashboard dat beschikbaar is voor de technische medewerkers van de ANWB. Deze me-
dewerkers beoordelen de foutmeldingen en de storingen en nemen contact op met de 
eigenaar van de auto, en bieden desgewenst ondersteuning door de Wegenwacht aan. 
De mobiele dekking in Nederland is uitstekend, waardoor de dienst overal in het land 
goed werkt. In het buitenland kan dat anders zijn, maar bij voldoende dekking van mo-
biel internet werkt de dienst in heel Europa.

sCall- en BCall-bedrijf
Om vergelijkbare Connected Car-diensten ook in het buitenland van de grond te krijgen, 
heeft de ANWB met zusterclubs in Engeland, Australië en Oostenrijk het bedrijf Intelema-
tics Europe opgericht. Dit bedrijf zal de sCall- en bCall-dienstverlening verder ontwikke-
len en dient als platform voor het uitwisselen van kennis en ervaring.

De Actia iCan biedt de mogelijkheid tot live remote diagnosis, maar is nog niet buiten Frankrijk 
leverbaar.
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?meer weten
Nog meer telematica
Telematica is meer dan op af-
stand de EOBD kunnen uitle-
zen. Meer weten? Kijk op 
www.amt.nl/3-2016.

Techniek loopt voor op de regelgeving
RAI Vereniging treedt op als belangenbehartiger voor de automobielindustrie (in de ACEA), haar toeleveran-
ciers (CLEPA) en onafhankelijke leveranciers van vervangingsdelen (Figiefa). Daarbij ziet RAI Vereniging toe 
op het verankeren van hun belangen in de Europese wetgeving. Een van de belangrijkste wapenfeiten van 
deze organisaties is het tot stand komen en uitvoeren van de Block Exemption Regulation (de BER). Deze Eu-
ropese Wetgeving bevordert de concurrentie tussen merkgebonden garages en onafhankelijke garages. In 
de BER is geregeld dat fabrikanten technische informatie, zoals afstelgegevens en meetwaarden, vrij moe-
ten geven. “Waar het toen ging om technische informatie over autotypen, gaat het nu om data van individu-
ele auto’s”, zegt Jeroen van de Braak, secretaris Autovak bij RAI Vereniging. Aan hem de vraag wat de huidige 
status is van de regelgeving omtrent telemetrie en de toegankelijkheid van dergelijke data. Daar is op dit 
moment nog geen sluitend antwoord op te geven, legt Van de Braak uit. “De auto heeft veel maatschappelij-
ke aspecten, en dat is waar de Europese politiek naar kijkt. De regelgeving wordt via de politieke agenda be-
paald, en daar wordt de Connected Car gezien als een belangrijke ontwikkeling voor mobiliteitsoplossingen 
in de toekomst: minder ongevallen, minder files, lager brandstofverbruik, noem maar op. De eerste stap 
naar de Connected Car is het eCall-systeem. De gezamenlijke lobby heeft de Europese Commissie verzocht 
om met een open telematicaplatform (OTP) te komen om behalve het airbagsignaal ook de data van alle an-
dere sensoren vast te leggen. Momenteel werken dertien werkgroepen aan de technische invulling van dit 
systeem. Dit alles wordt gecoördineerd in het C-ITS project: Cooperative Intelligent Transport System.”

Regelgeving is in de maak
Het eerste doel van dit project is de invoering van eCall in mei 2018. Van de Braak verwacht dat in mei van 
dit jaar de eerste opzet van het telematicaplatform gepresenteerd wordt. De resterende twee jaar wordt ge-
bruikt om het systeem technisch operationeel te maken. Los van de technische invulling van dit systeem, is 
de totstandkoming van regelgeving een gevolg van uitvoerig overleggen. Er zijn namelijk veel partijen die 
belang hebben bij dit systeem, zoals hulpverleners, verzekeraars en overheden. Allemaal willen zij hun zegje 
doen om ervoor te zorgen dat eCall daadwerkelijk 2.500 verkeersdoden per jaar scheelt. Concrete regelge-
ving is dus nog in de maak, maar Van de Braak benoemt wel drie pijlers die voor de Europese beleidsmakers 
belangrijk zijn: de keuzevrijheid van consumenten, het bevorderen van de innovatiekracht in de branche en 
eerlijke concurrentieposities voor alle betrokken stakeholders. De regelgeving zal ongetwijfeld in het teken 
staan van een gemeenschappelijke uitwisseling van data, waarmee ieder zijn eigen innovaties kan ontwik-
kelen en uitvoeren.

Toename van data uit auto’s
Van de Braak voorziet ook een enorme toename van het dataverkeer vanuit de auto, een veelvoud van wat 
de huidige systemen verzenden: “Dat heeft te maken met de realtime monitoring van de onboard systemen, 
maar vooral ook met het doorgeven van data om autonoom rijdende auto’s mogelijk te maken.” Ook de in-
dustrie zet in op een toename van het dataverkeer vanuit auto’s. Op het Mobile World Congres eind februari 
presenteerden de ACEA, de CLEPA en belangenorganisaties van de telecomindustrie hun hoofddoelen. Om 
de toename van dataverkeer in goede banen te leiden, zal het mobiele netwerk aangepast worden om tot 
hogere snelheden, meer dataverkeer en een hogere betrouwbaarheid te komen. Daarnaast wordt ingezet 
op standaardisatie en beveiliging van data.

HOE ZIT DAT DAN 
MET DE TOEGANG 
TOT DERGELIJKE 
TELEMETRIE- 
SYSTEMEN?  

TECHNIEKTECHNIEK

nect is vooral gericht op de berijder/eigenaar van de auto en 
in mindere mate op de werkplaats. Deze dongel is nog niet 
leverbaar op de Nederlandse markt. De Duitse Bosch-web-
site meldt dat de Drivelog Connect op korte termijn lever-
baar is voor € 69,90. Het apparaatje biedt vooral ondersteu-
ning voor de bestuurder: rittenregistratie, rijstijlmonitoring, 
lokaliseren van de auto, en geeft tekst en uitleg bij een bran-
dend storingslampje. Net als de mijngarage-plug-in kan via 
de Drivelog Connect een afspraak met de garage gemaakt 
worden. Desgewenst kan ook een EOBD-scan naar de betref-
fende garage gestuurd worden voor een initiële diagnose.

Delphi werkt samen met ANWB
Delphi heeft sinds drie jaar een EOBD-telemetriedongel (zie 
kader Ervaring uit de praktijk), maar is behoedzaam met ver-
dere ontwikkelingen, omdat Delphi naar eigen zeggen de 
voordelen van de eindgebruiker voorop stelt. Dit heeft ook 
te maken met de positie van Delphi als OEM-leverancier 
voor diverse autofabrikanten. Die doen grote investeringen 
in telemetrieplatforms, en die investeringen moeten terug-
verdiend worden. Delphi zegt de ontwikkelingen omtrent 
telematica op de voet te volgen en past daar haar strategie 
op aan. De Delphi-dongel biedt de eindgebruiker veel prak-
tische data, zoals een rittenregistratie, ecoscore, foutcodes, 
accutoestand en geofencing.
We vroegen Bertel Hendriks van Delphi waarom zij de sa-
menwerking met de ANWB zijn aangegaan bij de ontwikke-
ling van de Connected Car-dongel: “Voor Delphi staat het 
consumentenbelang voorop. De ANWB is in de eerste plaats 
een consumentenorganisatie, en in het geval van de Con-
nected Car heeft de eigenaar van de auto een direct voor-
deel van de data die uit de EOBD gehaald worden.” 
Delphi deelt de mening van de ANWB dat het eigendoms-
recht van de data bij de eigenaar van de auto ligt: “Er is Euro-
pese regelgeving nodig om de verschillende belangen van 
diverse partijen te waarborgen. Denk hierbij aan het dossier 
van het vrijgeven van technische data, dat al jaren speelt. De 
techniek gaat sneller dan de regelgeving, zie de aansprake-
lijkheid bij autonoom rijdende auto’s. Hier ligt een belangrij-
ke taak voor de Figiefa (de EU-federatie van groothandels in 

op rijafstand. De bestuurder kiest de gewenste garage, het 
systeem bouwt dan de communicatie op met het Launch- 
diagnoseapparaat van de garage. De foutcode en de snap-
shot worden meteen doorgestuurd. De werkplaats kan een 
initiële diagnose uitvoeren en beoordelen of de auto verder 
kan rijden of afgesleept moet worden. De werkplaats kan 
ook meteen een diagnose op afstand uitvoeren, daarvoor is 
wel de toestemming van de bestuurder nodig. Deze kan de 
remote diagnosis starten door op de knop ‘Remote Diag’ in 
de app te drukken. In Nederland levert AA-Equipment de 
Golo Carcare en de Golo4. De levering start in maart. Reken 
op zo’n € 125,- voor de Carcare en € 195,- voor de Golo4.

Actia iCan
Actia presenteerde vorig jaar de iCan, een telematica-modu-
le die zowel de berijder/eigenaar als de werkplaats onder-
steunt. De iCan is een losse module die via een lintkabel met 
de EOBD-stekker verbonden is. Opvallend is dat Actia zich 
richt op fleetowners en lichte bedrijfswagens, maar de iCan 
is ook geschikt voor personenauto’s. De iCan heeft een on-
board SIM en GPS-module, en communiceert met de Actia-
Connect diagnose- en fleetmanagementtoepassingen. De 
fleetmanager kan via de iCan de rittenregistratie, het rijge-
drag en brandstofverbruik monitoren. De iCan ondersteunt 
de berijder in het geval van een storing of pech. De EOBD-
scan wordt dan naar de ondersteuningsdiensten gestuurd. 
Van daaruit kan een werkplaats benaderd worden, de werk-
plaats krijgt dan een EOBD-scan meegestuurd. Via ActiaCon-
nect communiceert de iCan met de Actia Multi-Diag-appara-
tuur. Dit stelt de werkplaats in staat tot realtime Remote 
Diagnosis. Actia is momenteel bezig met de uitrol van de 
iCan in Frankrijk. Later zal de iCan zijn opwachting in de ove-
rige Europese landen maken.

Bosch: Drivelog Connect
Bosch-dochter Mobility Media heeft de Drivelog Connect 
ontwikkeld, een plug-in die aansluit op het Drivelog-portaal, 
vergelijkbaar met de mijngarage formule. Deze EOBD don-
gel communiceert via bluetooth met een smartphone app 
en is voorzien van een onboard GPS-unit. De Drivelog Con-

auto-onderdelen) om een mogelijk open platform te creë-
ren. Een soort standaard voor de industrie.”

Wie mag meekijken?
Dat punt roert een belangrijke kwestie in dit telemetriever-
haal aan: het gebrek aan regelgeving die bepaalt wie er toe-
gang heeft tot de data en waar het eigendomsrecht ligt. Bij 
alle systemen die we behandeld hebben, komt de data te-
recht in de database/cloud van de fabrikant of de leveran-
cier van de EOBD-dongel. Hoe verhoudt dat zich tot het 
recht van de automobilist om zijn auto bij een garage naar 
keuze te laten onderhouden? De Europese beleidsmakers 
hebben in 2013 in de BER-regeling vastgelegd dat onafhan-
kelijke garagebedrijven toegang moeten hebben tot de rele-
vante technische informatie. Hoe zit dat dan met de toe-

gang tot dergelijke telemetriesystemen? Die voorzien voor 
een belangrijk deel in de databehoefte van de werkplaats. 
Aan die regelgeving wordt nu volop gewerkt en er wordt 
voor gelobbyd. Lees het kader hierover, met het gesprek 
met Jeroen van de Braak van RAI Vereniging.

Conclusie
Politiek en industrie zien de Connected Car als opmaat naar 
de autonome auto. Die opmars is ingezet, en dat gaat gevol-
gen hebben voor de berijder en de werkplaats. Zijn die posi-
tief of negatief? Dat zal per stakeholder verschillen en ook 
afhangen van de eigen acties en reacties van de stakehol-
ders. Maar zeker is dat die toekomst eraan komt, ehhh... er 
eigenlijk al is, en dat AMT die toekomst op de voet volgt. Net 
als in de afgelopen 75 jaargangen.

VIA DE DRIVELOG 
CONNECT KAN EEN 
AFSPRAAK MET DE 
GARAGE GEMAAKT 
WORDEN

Bosch-dochter Drivelog levert de Drivelog Connect, deze plug-in dient 
vooral ter ondersteuning van de bestuurder.

Aan de buitenkant ANWB, aan de 
binnenkant is alles van Delphi. 


