PERSBERICHT
Bewijsvoering in het kader van nieuwe belastingwetgeving.

Nieuw product voor kilometer- en routeregistratie in voertuigen
Vogel Nederland B.V. en Mic-o-Data introduceren op 1 november een uniek produkt,
Accredis genaamd. Met Accredis wordt het voor eigenaren van voertuigen c.q.
wagenparken mogelijk om op zeer gemakkelijke wijze een sluitende kilometer- en
routeregistratie te verkrijgen.
Op 1 januari 2001 worden de regels met betrekking tot fiscale bijtelling voor het privégebruik van de zakenauto, flink aangescherpt. Voor wie niet in de hoogste categorie van
bijtelling wil vallen, is het hebben van een waterdichte administratie nu meer dan ooit
van belang.
Accredis registreert niet alleen gereden afstanden, maar ook de gereden routes. Daarbij wordt
gebruik gemaakt van navigatie per satelliet. De verwerking van de informatie gebeurt via
internet. Accredis is het enige systeem dat deze technologieën op deze wijze combineert voor
het administreren van voertuigbewegingen.
De voordelen van dit systeem zijn:
•
•
•
•
•

Geen onnodige bijtelling (waterdichte bewijsvoering);
altijd geheel automatisch de gereden route op postcode- (zelfs in het buitenland), straat-,
en bezoekniveau compleet in beeld;
snelle informatie;
maximale privacy (privé kilometers);
de nodige fiscale besparing.

Accredis verlicht het administratieve proces van kilometerregistratie voor privé-, woon/werken zakelijke kilometers. Het systeem levert een sluitend bewijs van gereden kilometers en
routes per rit en ritsoort. De gereden routes worden namelijk volledig automatisch met tijdstip
en plaats vastgelegd.
Gebundelde belangen
Vanaf 1 januari 2001 dient meer belasting te worden betaald naarmate men meer privé
kilometers in een zakelijke auto aflegt. Daar komt nog bij dat de fiscus informatie gaat
verlangen over de gereden routes. Accredis verschaft die informatie.
Verder krijgt de zakelijke eigenaar met Accredis een krachtig instrument om zijn complete
wagenpark te beheren. Want met uitzondering van de privé kilometers krijgt hij alle rijinformatie op een presenteerblaadje aangeboden. Informatie per dag, inclusief begin- en
eindstand van de teller, de gereden route en het zakelijk bezochte adres. Die zakelijke
kilometers kunnen door de eigenaar van het voertuig worden bekeken via het internet, dankzij
de Accredis Websolution. Accredis schermt informatie over de privé-kilometers (anders dan
het aantal) af, ter bescherming van de privacy van werknemers.

Systeemwerking
De in het voertuig gemonteerde Accredis-unit is gekoppeld aan de tacho-impuls (kilometers)
en heeft daarnaast een GPS-antenne. De kilometerimpulsen geven de exact gereden
kilometers naar ritsoort weer, terwijl de GPS-antenne met behulp van vooraf in te stellen
intervallen, bijvoorbeeld 10 minuten, een positie middels coördinaten wegschrijft op een
chipcard in de Accredis voertuigunit.
De voertuigunit is voertuiggebonden, de chipcard chauffeurgebonden. De chipcard wordt
regelmatig (met zichtbare aankondiging van tevoren) uitgelezen via een uitleesstation, dat
gekoppeld is aan uw PC en dat de informatie doorzendt via de Accredis Websolution naar de
server. Daar geschiedt de centrale gegevensverwerking, die gebruik maakt van de Tele Atlas
Geodatabank voor weergave van rit-/routeinformatie naar soort en type en dat cumulatief per
periode of dag. Er zijn veel verschillende overzichten verkrijgbaar.
Iedere rit/route kan on-line gecheckt worden en correcties van bijvoorbeeld zakelijk in woonwerkverkeer zijn altijd mogelijk. Bovendien kan de berijder zelf bezoekadressen invoeren en
is de database in dezen zelflerend. Is een adres dus 1 keer bezocht, dan duikt het in ’t vervolg
automatisch weer op. Na de correcties heeft de gebruiker de route steeds compleet in beeld,
zowel op postcode- als straatniveau en zelfs in het buitenland. De halfjaarlijkse update van
Tele Atlas software staat borg voor immer actuele route- en ritinformatie.
Enschede, 14 oktober 2000.
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Wij kunnen u, indien gewenst, voorzien van illustraties op hoge resolutie, op CD-ROM.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot:
Vogel Nederland B.V.
Buurserstraat 218
7544 RG ENSCHEDE
Tel: 053-4765165
Fax: 053-4773435
E-mail: info@accredis.nl

