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1/7 

http://transitienu.blogspot.be/2015/12/een-smartphone-als-copiloot-naar-een.html


  Een mooie theorie, maar werkt het wel? 
JA! Als er een “veiligheidscultuur” heerst, kan je het aantal ongevallen snel en sterk doen dalen. 
Elektronica kan hier een sleutelrol in spelen. Enkele argumenten: 

● Case studie gepresenteerd op de Staten Generaal Verkeersveiligheid 2015 (15 december). 
Transportbedrijf Essers is er in geslaagd door nauwkeurige elektronische opvolging van het 
rijgedrag, (positieve) feedback, onderlinge ‘veiligheidscompetitie’, goede opvolging en 
bijscholing het aantal ongelukken te halveren (cfr. Afbeelding 1). Men kon aan verbruiks en 
versnellingsdata de slechte chauffeurs er selectief uithalen en zo gericht ingrijpen of bijscholen, 
meestal VOOR er ongevallen gebeurden. 

● In de Verenigde Staten bieden tal van verzekeringsmaatschappijen twee polissen aan: een 
goedkope, met tracker, en een duurdere, zonder tracker… In België zetten Baloise en Corona 
Direct zeer recent de eerste stappen, alsook Axa (tot 50% korting!). In Nederland heb je spelers 
als Fairzekering, Voorop, Croodle, ANWB 

● De oprichter van Rookiedongle bevestigde mij (cijfers in de hand) dat zo’n tracker een volledig 
andere rijcultuur ontwikkelt. Gewoon het feit dat mensen zich bewust zijn van het apparaat, 
geeft een volledig andere manier van rijden. Er ontstaat een competitie om de beste 
veiligheidsscores te halen bij hun klanten, niemand zou nog drinken voor hij achter het stuur 
kruipt. Dit is uiteraard wel een specifieke groep. 

● Steeds meer bedrijven installeren dit soort trackers op hun bedrijfsvoertuigen of salariswagens, 
net om minder kosten (ongevallen, brandstof) te hebben. Aanbieders zijn bvb. Suivo,ProDongle, 
Drivolution, … . De enige gebruiker die ik ken pleit alvast voor de invoering op het hele 
wagenpark.  

● Academisch onderzoek en tal van proefprojecten (bvb. Speedmonitor). Het voornaamste 
probleem blijkt het feit dat andere gebruikers niet over zo’n systeem beschikken. 

● George Hotz die eind 2015 met goedkope hardware een bestaande wagen (bijna) zelfrijdend 
kan maken! 

● Het onderzoeksplatform ‘CITS’ (jan 2016) komt tot een positieve baten/kosten verhouding van 
een gelijkaardig systeem, startende in 2019. Tal van baten worden hierbij zelfs nog niet 
meegenomen. Welke grote spelers er achter staan zie je op de ‘Connected cars’ conferentie. 

● Zie verder referenties achteraan  
<<<< 

 
Afbeelding 1 In de twee meest linkse divisies van Essers werkte men actief met een onboardunit en volgde men 
de chauffeurs op. Het resultaat is spectaculair, in divisies waar dit systeem nog niet actief was, steeg het aantal 
ongevallen zelfs (smartphone gebruik?).<<<<   
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https://baloise.be/dam/jcr:0b5388a5-42f7-4d8b-ae5e-2381d5e87e38/Baloise-Insurance-proefproject-rijgedrag-2015-11-13.pdf
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20160125_02089180
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20160125_02089180
http://deredactie.be/permalink/2.43165?video=1.2586949
https://fairzekering.nl/
https://www.voorop.nl/onze-autoverzekering/
https://kroodle.nl/
http://www.anwb.nl/verzekeringen/autoverzekering/veilig-rijden
http://rookiedongle.com/howitworks.php
http://www.suivo.com/slimmer-omgaan-met-je-wagenpark/
http://www.prodongle.com/indexpro.php
https://drivolution.be/nl-BE
https://drive.google.com/file/d/0BxmqWkV-0PseZHpjTVlKUndoN00/view?usp=sharing
http://www.bloomberg.com/features/2015-george-hotz-self-driving-car/
http://ec.europa.eu/transport/themes/its/c-its_en.htm
http://eaf2016.eu/welcome


 

 

 

 

Geeft dit systeem niet heel veel stress? (*) 
Niemand is perfect. Het is niet zo dat bij elke door het systeem gedetecteerde overtreding er 
‘punten van je rijbewijs gaan’. Er zullen waarschuwingen gegeven worden, er kan een 
tolerantiedrempel op mensenmaat bepaald worden. In een proefproject met voldoende 
bestuurders kan alles wat ingevoerd wordt op voorhand grondig worden getest. Dankzij de 
update functionaliteit kan het systeem ten allen tijden zeer fijn afgesteld worden. 
In tegendeel zelfs, rijden in een veiligheidscultuur zal veel aangenamer zijn dan dat nu het 
geval is. Waar rijd je het meeste relaxt, in Noorwegen of Sicilië? 
<<<< 
 
Zijn er geen privacyissues?  
Het systeem komt eigenlijk neer op het drastisch verhogen van de pakkans, iets waar zowat 
iedereen voor pleit. Het gros van de data zal volledig beveiligd afgehandeld worden door 
computers. In se verschilt dit nauwelijks met de dagelijkse werking van je (getraceerde) gsm 
of het afhandelen van elektronische betalingen. De boetes of strafpunten voor het rijbewijs 
zelf zullen ook in sterke mate volautomatisch toegekend worden. De enige personen die 
toegang zullen hebben tot de overtredingen, hebben nu ook al toegang tot de databank 
achter de honderden flitscamera’s in het land. Je zou ook 99% van de data nooit kunnen 
doorsturen, zelfs dan heb je nog een verhoging van de pakkans met factor 1000. 
Omdat het over specifieke te ontwerpen hardware gaat, kan men de beveiliging tegen 
indringers tot een zéér hoog niveau opdrijven, gelijkaardig aan de veiligste webbanking. 
Conclusie: je 'virtualiseert' eigenlijk het verkeersbeleid zonder dat er fundamenteel iets 
verandert. 
<<<< 
 
Is dit geen vorm van vrijheidsberoving? 
Dit is een verhaal van vrijheidsbevordering in plaats van vrijheidsberoving. De vader van het 
liberalisme, John Stuart Mill, gaf al aan dat er grenzen aan de vrijheid zijn. Zelfbescherming 
geeft mensen individueel of collectief het recht om in te grijpen in de vrijheid van handelen 
van een van de hunnen. 
Regels zijn in het geval van het verkeer zelfs een voorwaarde voor vrijheid. Stellen we geen 
duidelijke regels, dan eindigen we in chaos. Het op grote schaal schenden van deze regels, 
heeft inmiddels een grote groep van weggebruikers van hun vrijheid beroofd. Veel kinderen, 
ouderen maar ook volwassenen komen uit schrik voor eigen leven zelf de straat niet meer 
op, ze zijn afhankelijk van de goodwill van anderen. Sommige straten zijn door 
verkeersdelinquentie ‘nogo’zones geworden voor alle actieve weggebruikers. Een neutrale, 
laissezfaire overheid kiest in werkelijkheid partij voor de sterksten.  
En wat te zeggen van de slachtoffers van verkeersongevallen, die de rest van hun leven met 
zware fysieke of mentale beperkingen door het leven moeten? Of al het menselijke talent dat 
nooit tot volle ontwikkeling is gekomen, omdat zij een hardrijder op hun weg tegenkwamen? 
Eigenlijk verandert er niet veel voor de voertuigbestuurders. De verkeersregels zijn dezelfde 
gebleven, iedereen kan gaan en staan waar ze willen. Ze worden alleen strikt opgevolgd. De 
gewonnen vrijheid bij zovele andere weggebruikers is echter enorm. 
<<<< 

Wat met de ijking van de snelheidsmetingen? 
Een snelheidsbepaling door gps al dan niet in combinatie met de gegevens van de wagen is 
veel minder foutgevoelig dan de manier waarop vaste camera's of trajectcontroles werken. 
De nauwkeurigheid is een zuiver wiskundigstatistisch verhaal. Het kan wel zijn dat er over 
een bepaald traject een slechte satellietontvangst is (door het gebruik van 3 
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http://www.sofiebracke.be/nieuws_detail.php?back=hp&id=362
http://www.standaard.be/cnt/dmf20140421_01075442?shareId=210d19229c571de05144317edde04ad43462dee4234c738196f6a64b69adac6573f8e7436b8c4d48ea391f5ad41cbdb5ff78d2bfaab32fd0b6dc3d77560009b2708f1906cb15dc4a489dc8705c4aa218


 

 

satellietsystemen zal dit minimaal zijn). Het systeem weet dit echter en kan continu een 
kansberekening uitvoeren over de probabiliteit van de geschatte snelheid. Uiteraard hoeft de 
bestuurder dit niet te weten. 
Het volstaat een grens te trekken van waarschijnlijkheid waarop een overtreding kan 
vastgesteld worden, bvb. 99% betrouwbaarheidsinterval van de meting in combinatie met 
een overschrijdingsmarge van 3%. Heel onze samenleving is doordrongen van dit soort 
aannames. Zelfs als we  bvb. de mondiaal gemaakte klimaatintenties volledig waarmaken, 
hebben we nog steeds een onaangenaam hoge kans van 5 à 10% dat de klimaatopwarming 
alsnog volledig ontspoort en de menselijke beschaving dreigt te imploderen. Hoog tijd dus 
voor een degelijke klimaatbeleid met een effectief,ethisch en duurzaam mobiliteitsbeleid. 
<<<< 
 
Wat met buitenlandse chauffeurs? 
Stel dat België als enige land zijn voertuigenpark versneld intelligent en verbonden maakt. 
Doordat meer dan 95% van de voertuigen Belgisch zijn, zal het veilige verkeersgedrag 
domineren, waardoor elk afwijkend rijgedrag de (politie)aandacht zal trekken. 
Verder moeten we een onderscheid maken tussen de occasionele passanten, en mensen 
die hier langere tijd verblijven. 
De eerste groep kan gemonitord worden door het deel van het Belgische voertuigenpark  dat 
uitgerust is met camera's. We spelen hier de macht van het getal uit. 
Snelheidsovertredingen kunnen zo permanent gemonitord worden van zodra er enkele van 
deze wagens in de buurt zijn.  
Buitenlandse wagens die hier meer dan pakweg een week zijn (kan ook automatisch 
gedetecteerd worden), moeten ook uitgerust worden met een digitale identificatie en 
nummerplaat. Hiervoor kunnen dan tijdelijke identificatiekaarten uitgegeven worden. 
<<<< 
 
Wat met fraude? Ik rijd gewoon zonder virtuele nummerplaat of vervals het boeltje 
Het belangrijkste middel tegen fraude is dat 99% van voertuigen wél in orde zijn zullen zijn 
en dat je dus zelf onmiddellijk in de kijker rijdt als je toch roekeloos rijdt. Je zal m.a.w. heel 
snel op camera staan of de politie achter je aan krijgen. 
Daarnaast kunnen we het systeem ook behoorlijk fraudebestendig maken. 
Sinds de invoering van moderne cryptografische antistart systemen, is het aantal 
autodiefstallen gekelderd. Zonder de sleutel met authenticatiechip, krijg je als 
doorsneecrimineel een wagen gewoon niet meer gestart. De sterke encryptie achter 
webbanking of de elektronische identiteitskaart ligt aan de basis van hun enorme succes. 
Als iemand jouw identiteitskaart & pincode zou stelen, dan heb je dit maar aan te geven en 
de kaart is niet meer bruikbaar als identificatie. Je zult het zeer snel merken. Bijkomend is er 
de gezichtsherkenning of nieuwe vormen van identificatie via smartphone (nu ook via 
vingerafdruk). 
Wat met voertuigen die geen virtuele nummerplaat (tracker) dragen of waarvan deze wordt 
uitgeschakeld? Elk voertuig heeft een nummerplaat en er kan dus bij passage langs een 
ANPRcamera gecontroleerd worden in de databank of de tracker actief is op de wagen die 
passeert. 
Indien voertuigen elkaar in het ‘oog’ houden via de assistentiecamera, heb je een vorm van 
sociale controle die bijna waterdicht is. Een mooi alternatief is enkel de bedrijfswagens uit te 
rusten met deze assistentiecamera’s. Dit kan met goedkope hardware, je mag er al eens 
een missen door de macht van het getal. 
Sowieso wordt er al massaal ingezet op een netwerk van vaste en mobiele camera’s, nu ook 
als wapen tegen de terreurdreiging. Deze wordt bvb. al uitgerold voor de slimme 
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https://decorrespondent.nl/3329/Wordt-klimaatverandering-het-einde-van-de-wereld-Dit-zeggen-de-feiten/567845303531-8f10f7f7
http://www.standaard.be/cnt/dmf20150311_01575162?shareId=c683529644d15c57cc424384ae7a81f3176c5da219dcdfe99228a763bdb8d6f373f8e7436b8c4d48ea391f5ad41cbdb5ff78d2bfaab32fd0b6dc3d77560009b2708f1906cb15dc4a489dc8705c4aa218
http://www.standaard.be/cnt/dmf20150311_01575162?shareId=c683529644d15c57cc424384ae7a81f3176c5da219dcdfe99228a763bdb8d6f373f8e7436b8c4d48ea391f5ad41cbdb5ff78d2bfaab32fd0b6dc3d77560009b2708f1906cb15dc4a489dc8705c4aa218
https://www.belfius.be/retail/nl/zelf-bankieren/internet-mobile/belfius-direct-mobile-app/index.aspx
https://nl.wikipedia.org/wiki/Automatische_kentekenplaatherkenning
http://www.viapass.be/faq/question/hoe-wordt-dit-gecontroleerd/


 

kilometerheffing van vrachtwagens, en ook het ANPRnetwerk van de politie en douane 
groeit elk jaar zeer sterk. Belangrijk is dat dit netwerk van camera’s véél kleiner moet zijn 
dan een sluitend netwerk van flitscamera’s. De controle op de aanwezigheid van een tracker 
moet maar af en toe gebeuren, die op snelheid eigenlijk overal. Het toestel even 
uitschakelen baat niet want dan verschijnen er gaten in de afgelegde weg historiek (+ 
controle met kilometerstand). 
Als alternatief voor de nummerplaatherkenning kunnen wagens via het toestel een 
Wifibaken uitzenden, zodat ook bij slechte zichtbaarheid (mist, regen) wagens 
identificeerbaar zijn. 
In ieder geval is de drempel om bedrog te plegen honderden malen groter dan nu zonder 
rijbewijs in een wagen stappen en wegrijden. Zeer hoge straffen kunnen eventuele fraude 
van whizzkids ontmoedigen. 
<<<< 
 
Is dit wel betaalbaar? 
Het is waarschijnlijke het grootste koopje dat de Belgische overheid kan doen. 
De ‘baten’ van een dergelijk systeem zijn zo divers dat ze onbecijferbaar groot zijn: 
minder ongevallen, minder files, minder stress, meer fietsers (enorme maatschappelijke 
baten) en voetgangers, minder justitieuitgaven, minder politieuitgaven, minderuitgaven aan 
infrastuctuur, …. 
De kosten zijn pas te bepalen eens duidelijk is welke componenten weerhouden worden. De 
kostenbaten analyses die aan ISA vasthangen, geven aan dat we vanuit kosten/baten 
perspectief met een ‘nobrainer’ te doen hebben. 
Laten we een eenvoudige oefening doen voor het basis systeem, de virtuele nummerplaat 
(tracker) in combinatie met smartphone identificatie. Bij Rookiedongle/Prodongle kost die 
zo’n € 150, maar dat is inclusief BTW. De installatie kan door de gebruiker  gebeuren, dus 
zitten we aan een netto kost van pakweg € 125 * 6 miljoen voertuigen = € 700 miljoen. Te 
verwachten valt dat je hier zeker 5 jaar mee verder kan. 
Er zijn nog investeringskosten in de verkeerscloud, de software en de kosten van het 
operationeel houden, maar doordat er 6 miljoen gebruikers zijn, komen die per wagen op 
een erg lage kost uit. Zelfs met een zeer vereenvoudige oplossing, waarbij je bvb. maar 1% 
van de positionele data (willekeurig) verwerkt, verhoog je de pakkans met een factor 10 000 
ofzo. Dit lijkt mij meer dan voldoende voor een totale ommekeer in het rijgedrag. 
SWOV schatte de kostprijs van verkeersongelukken in Nederland op zo’n € 12,5 mijlard in 
2009. Er waren toen 720 verkeersdoden, dat is net zoveel als België in 2014. We zullen er 
dus niet ver naast zitten als we stellen dat de verkeerskost van verkeersongevallen 
ongeveer € 12 miljard op jaarbasis bedraagt. Zelfs een reductie van 10% van het aantal 
verkeersongevallen levert dus een enorme maatschappelijke winst op. 
De slimme kilometerheffing laat toe bijkomend miljarden te besparen doordat er minder nood 
is aan grote infrastructuurwerken. Daarnaast maakt ze op haar eentje de nodige ambitieuze 
klimaatdoelstellingen van 2020 haalbaar. 
<<<< 
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http://www.viapass.be/faq/question/hoe-wordt-dit-gecontroleerd/
http://eprints.whiterose.ac.uk/2008/2/ITS6_Intelligent_Speed_Adaption_UPLOADABLE.pdf
https://www.swov.nl/rapport/Factsheets/NL/Factsheet_Kosten_verkeersonveiligheid.pdf
https://www.swov.nl/rapport/Factsheets/NL/Factsheet_Kosten_verkeersonveiligheid.pdf
http://trends.knack.be/economie/beleid/we-moeten-stoppen-met-mobiliteit-te-subsidieren/article-normal-560453.html
http://www.verkeersnet.nl/16563/kilometerheffing-en-snelheidsverlaging-nodig-om-co2-doelstelling-te-halen/


 

 

 

Kunnen we als maatschappij wel opleggen dat iedereen zo’n systeem in de wagen 
moet hebben? 
Het Europese Parlement keurde reeds in juli 2013 een resolutie goed die de commissie 
oproept dit soort van technologie in voeren: 
“8. vraagt dat de Commissie haar wetgeving over de passieve en actieve veiligheid van 
voertuigen herziet en aanpast aan de nieuwste technische vorderingen, en het gebruik van 
handhavingstechnologie in de voertuigen steunt;” 
Daarnaast heeft België de elektronische identiteitskaart toch ook verplicht? En het tracking 
toestel voor de slimme kilometerheffing bij vrachtwagens? 
Elk voertuig met verbrandingsmotor is een levensgevaarlijke en vervuilende mobiele 
eenheid. Het is dan ook een enorme gunst dat de auto is vrijgesteld van een milieu of 
andere vergunning. 
De enige voorwaarden voor het gebruik van dit toestel zijn het bezit van een rijbewijs, een 
geldig inschrijving (met bijbehorende nummerplaat) en een ongevallenverzekering. Het is 
dan ook de logica zelve, dat we, nu de technologie dit toelaat, effectievere instrumenten 
gebruiken om de schadelijke effecten te minimaliseren. President Obama pleit voor een 
strengere wapenwet, omdat de vrije verkoop van wapens leidt tot de schending van “"our 
unalienable right to life, and liberty, and the pursuit of happiness". Zijn opponenten kunnen 
nog opperen dat burgers ook het “recht hebben om zich te beschermen”, maar zelfs dit 
argument gaat niet op in het geval van de verkeerstragedie. 
 
<<<< 
 
Is hier wel draagvlak voor? 
 
Er is een groot verschil tussen draagvlak vooraf, en draagvlak nadien. Er is bij mijn weten 
geen enkele fundamentele verbetering van de verkeersveiligheid ingevoerd met draagvlak 
vooraf: 

● Verplichting van de veiligheidsgordel 
● Verplichting van het rijbewijs 
● Invoering van maximale snelheden buiten de bebouwde kom 

 
Wie wil dit nu nog terugdraaien? Ook in Stockholm was een meerderheid eerst tégen 
tolheffing, na het plukken van de vruchten een meerderheid voor. 
Het grote voordeel van upgradebare hardware is bovendien dat je heel fijn kan bijsturen. 
 
<<<< 
 
Hoe kan je zoiets realiseren in de Belgische complexe context? 
Als er één land een groot wervend project kan gebruiken, dan is het België wel. In een 
opiniestuk roepen 3 CEO’s om dergelijke toekomstwerven te starten, hierin worden ze 
bovendien gesteund door de vakbonden. De digitale mobiliteitswerf moet hierbij de kern 
vormen van de voorgestelde mobiliteitswerf, omdat ze veruit de efficiëntste én effectiefste is. 
 
‘‘Om grote hervormingen te doen slagen heb je leiderschap nodig, moet je iedereen 
bewustmaken van de urgentie om in actie te komen en moeten er mobiliserende projecten 
op tafel liggen. Mèt een perspectief voor alle betrokkenen. Als de burgers geen voordeel 
zien in de verandering die je als regering wil doorvoeren, wordt het moeilijk. Dan blokkeert 
het proces.” (Het is tijd op op een andere manier aan politiek te doen) 
<<<<   
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.075.01.0049.01.NLD&toc=OJ:C:2016:075:TOC
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/01/05/remarks-president-common-sense-gun-safety-reform
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/01/05/remarks-president-common-sense-gun-safety-reform
http://www.standaard.be/cnt/dmf20160517_02293467?shareID=8f568f3c7bc33a53c38bb4d73c0fe7ced23dc79b7e8a25414e2cf00a60f6013e73f8e7436b8c4d48ea391f5ad41cbdb5ff78d2bfaab32fd0b6dc3d77560009b2708f1906cb15dc4a489dc8705c4aa218
http://www.standaard.be/cnt/dmf20160519_02297397
http://www.standaard.be/cnt/dmf20160520_02299602?shareID=35bfd098c5e07eaf4c4859dd307c8bae62814d724bb33b93e0ad9c4a9c779e5773f8e7436b8c4d48ea391f5ad41cbdb5ff78d2bfaab32fd0b6dc3d77560009b2708f1906cb15dc4a489dc8705c4aa218


  Achtergrond en bijkomende links 
 

● Artikel in de Volkskrant over de opmars in de verzekeringswereld van tracking 
devices (PDF) 

● Het Nederlandse onderzoeksinstituut TNO zet in op het onderzoeksdomein veilige 
mobiliteit 2.0 

● Een overzicht van academische publicaties rond Imobility: 
http://www.imobilityeffectsdatabase.org/applications.html  

● Resolutie (2013/2670(RSP)) van het Europees Parlement die de invoering van 
dergelijk systeem bepleit 

● Alle fabrikanten rusten hun wagens in 2016 massaal uit met camera’s en 
waarschuwingssystemen. (Overzichtspagina , concreet vb. Toyota Safety Sense , )   

● Nieuwe visualisaties: mogelijkheden en gevaren 
● IEEE Intelligent Vehicles Symposium 
● GM Connected car presentatie 

 
 
<<<< 
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http://www.volkskrant.nl/economie/-pay-how-you-drive-de-verzekeraar-rijdt-met-u-mee~a4243063/
https://drive.google.com/open?id=0BxmqWkV-0PseVHA4NGNkUGxrUHRtck9rc01yNGYwbXMyaS0w
https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/leefomgeving/mobility-logistics/veilige-mobiliteit/
https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/leefomgeving/mobility-logistics/veilige-mobiliteit/
http://www.imobility-effects-database.org/applications.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.075.01.0049.01.NLD&toc=OJ:C:2016:075:TOC
https://en.wikipedia.org/wiki/Collision_avoidance_system
https://nl.toyota.be/world-of-toyota/safety/toyota-safety-sense.json
http://www.nytimes.com/2015/05/31/technology/windshield-devices-bring-distracted-driving-debate-to-eye-level.html?_r=0
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=7180136
https://www.youtube.com/watch?v=oIc067DRBc4

