
Sensordata in de praktijk

Toepassingen met data uit voertuigen 
in het hier en nu



Introductie

• Voertuigdata

• (Europese) ontwikkelingen

• Project ‘proeven met voertuigdata’ (LVMB samenwerkingsagenda)

• Ontwikkeling van data naar informatie 

• Inrichting keten en kwaliteit 

• Toepassingen en potentie voor wegbeheerders 

Vooruitblik en samenvatting



Data uit voertuigen
(GPS-locatie, tijdstempel en sensor data)



Connected voertuigen
• Voertuigen die verbonden zijn met het internet om data te verzenden of te 

ontvangen 

• Data wordt verzonden naar voertuigfabrikanten en/of service providers (aggregeren 
van data/ creëren dienst)

• Perspectief:

o 600.000 connected voertuigen in Nederland

o Verwachting: in 2022 zijn alle nieuwe voertuigen 

‘connected’ 

o In 2019 zijn 440.000 nieuwe auto’s verkocht



Waarom voertuigdata? 
• Een grotere dekking

• Lagere kosten 

• Meer lokale informatie en nieuwe inzichten uit sensoren die voorheen niet 
beschikbaar waren

• Real-time data

• Voorbereiding op ‘connected/automated driving’



Waarom voertuigdata?

2018: 678 verkeersdoden (+11%)

2019: 661 verkeersdoden (-2,5%), 
personenauto (237 = +2%)

Bron: CBS, 2020



Ontwikkelingen voertuigdata (1)

DV DTF

LVMB 2020

2013: Gedelegeerde verordening 
(886/2013) 
Nationaal toegangspunt (NAP- NDW)

2017: Data Task
Force (DTF)

2019: 
LVMB samenwerkingsagenda actie 
‘proeven met data uit voertuigen’ 
POC Data Task Force 

2020
- Multi Party Agreement
- ACEA Chair Data Task
Force

2021
EV

2021 e.v. verdere ontwikkelingen



Europese regelgeving 

(EU) Gedelegeerde verordening No 886/2013 (15 mei 2013):

• Beschikbaar stellen van veiligheid gerelateerde data (‘indien beschikbaar’)

• Kostenloos en realtime

• Datex II standaard

• Delen van data via de Nationale Toegangspunten

• 8 data hoofdcategorieën 



Connected voertuigen

Dieren, mensen, obstakels en puin op de weg (grote objecten/fietsers op de weg) 

Onbeveiligde ongevalslocatie 

Tijdelijk glad wegdek (olie/ijs/modder op de weg, overstroming weg)

Kortstondige wegwerkzaamheden 
(wegwerkzaamheden/bergingswerkzaamheden) 

Verminderde zichtbaarheid (dichte mist/laagstaande zon) 

Spookrijder 

Onbeheerde wegblokkade (brug/tunnel blokkade) 

Uitzonderlijke weersomstandigheden (hevige sneeuwval/regen/wind) 



Ontwikkelingen voertuigdata (2)

DV DTF

LVMB 2020

2013: Gedelegeerde verordening 
(886/2013) 
Nationaal toegangspunt (NAP-
NDW)

2017: Data Task
Force (DTF)

2019: 
LVMB samenwerkingsagenda actie 
‘proeven met data uit voertuigen’ 
POC Data Task Force 

2020
- Multi Party Agreement
- ACEA Chair Data Task
Force

2021
EV

2021 e.v. verdere ontwikkelingen



Data Task Force

Data Task Force (15 februari 2017): High level meeting Amsterdam

• Intentieverklaring getekend door lidstaten, autofabrikanten en service providers om 
veiligheid gerelateerde data te leveren in het kader van het verhogen van de 
verkeersveiligheid

• Lidstaten (6), voertuigfabrikanten (9+) en service providers (2)

• Proof of Concept: eerste stap voor inrichten ‘long-term data sharing ecosystem’ in 
de Europese Unie voor alle partners (PoC is inmiddels verlengd)



Ontwikkelingen voertuigdata (3)

DV DTF

LVMB 2020

2013: Gedelegeerde verordening 
(886/2013) 
Nationaal toegangspunt (NAP-
NDW)

2017: Data Task
Force

2019: 
LVMB samenwerkingsagenda actie 
‘proeven met data uit voertuigen’ 
POC Data Task Force 

2020
- Multi Party Agreement
- ACEA Chair Data Task
Force

2021
EV 2021 e.v. verdere ontwikkelingen



Samenwerkingsagenda LVMB

Landelijk Verkeersmanagement Beraad (LVMB) samenwerkingsagenda actie 5 
‘proeven met data uit voertuigen’

Doelstelling is data uit voertuigen die nu beschikbaar komen via verschillende 
(Europese) overlegtrajecten te gaan benutten om het werk van wegbeheerders te 
ondersteunen. 



Pilot 

Testen in verkeercentrales

Voertuigdata Nationaal Toegangspunt Architectuur 

Organisatie en 
behoeftebepaling

Algoritmes

Eindrapport actie (impact 
werkprocessen en vervolgacties)



Ontwikkelingen voertuigdata (4)

DV DTF

LVMB
2020

2013: Gedelegeerde verordening 
(886/2013) 
Nationaal toegangspunt (NAP-
NDW)

2017: Data Task
Force

2019: 
LVMB samenwerkingsagenda actie 
‘proeven met data uit voertuigen’ 
POC Data Task Force 

2020:
- Multi Party Agreement
- European Automobile 
Manufacturers' Association 
(ACEA) Chair Data Task Force

2021
EV 2021 e.v. verdere ontwikkelingen



Gaat data uit voertuigen jouw organisatie 
helpen?

Vraag – Mentimeter



Data uit voertuigen: facts & figures



Voertuigdata: 3 verschillende levels

• Level 1 data: Onbewerkte sensorgegevens (bijvoorbeeld een wielsensor). Deze 
informatie verlaat het voertuig niet.

• Level 2 data: Gebeurtenissen (bijvoorbeeld ABS-systeem dat tractieverlies 
detecteert). Het maakt gebruik van meerdere sensorwaarden (niveau 1) van één 
voertuig om een gebeurtenis/ incident te detecteren.

• Level 3 data: Geaggregeerde data naar 8 de SRTI categorieën (bijvoorbeeld glad 
wegdek).



Voorbeeld: vertalen van level 2 meldingen naar 
level 3 bericht

ABS

Ruitenwisser

Aquaplaning

Pechmelding motor

Airbag

Level 2 Level 3

Gladheid op de 
weg

Snelheid

Buitentemperatuur

Mistverlichting



Hoe maakt NDW er een SRTI-melding van?



Karakteristieken van data uit voertuigen
De datapunten worden gecreëerd door individuele voertuigen in 
verkeersveiligheidgerelateerde gebeurtenissen en/of situaties en hebben
daarom geen dekkingsgraad zoals Floating Car Data (FCD)

Ruwe sensor data vanuit het voertuig en niet-SRTI data zijn niet
opgenomen in de feeds.

De gebeurtenisberichten bevatten altijd locatie, tijd en type gebeurtenis. 
Sommige berichten bevatten ook aanvullende informatie zoals wegtype, 
voertuigsnelheid en weer.

De voertuigberichten van de meeste providers hebben meestal (95%) een
lage latency (<10 seconden). Slechts enkele berichten arriveren meer dan 
een minuut na de gebeurtenis (<2%).



Aquaplaning en pechgevallen worden het meest gerapporteerd De data laat de pieken in de spitsen en in het weekend zien

Patronen herhalen zich in de tijd De dekking van de data is goed voor Nederland

L2 Data
Providers

L3 Data
Providers

Event Type
Number of occurrences

in 14 days

Onderzoek NDW: analyse van de voertuigdata*

*steekproef 14 dagen, level 2/3, noordwest Europa



Inzichten
De ongevalsberichten zijn gemiddeld 10 minuten sneller beschikbaar dan 
in de huidige data feeds 

Gebeurtenissen kunnen meer accuraat gelabeld worden door het gebruik 
van de classificaties van de autofabrikant. 

Locatie nauwkeurigheid van huidige melding kan significant worden 
verbeterd door het gebruik van de gemelde voertuigpositie.

De dekking van ongevallen gemeld door autofabrikanten op het 
onderliggend wegennet is veel hoger dan met de bestaande feeds. 

Meer dan 90% van de ongevallen op het hoofdwegennet gemeld door 
autofabrikanten kan bevestigd worden met bestaande bronnen. 10% zijn 
extra pechgevallen in de datastroom van de autofabrikanten.



• Landelijke dekking (incl. stedelijk gebied)
• Lage latency van berichten (95% van de berichten heeft een lage latency <10 

seconden)
• Accuraatheid goed (alle berichten worden geleverd met gedetailleerde 

locatie, time-stamps en informatie) 
• Betrouwbaarheid hoog (90% van de ongevallen op het hoofdwegennet 

gemeld door automobielfabrikanten kan bevestigd worden met bestaande 
bronnen)

• Steeds meer data beschikbaar (meer fabrikanten sluiten aan, meer connected
voertuigen), verschillende data-elementen beschikbaar

Kwaliteit



Wat is de impact van voertuigdata op jouw 
organisatie? Welke uitdagingen zie je?

Vraag – Mentimeter



Data uit voertuigen: gebruikersperspectief



2019 2020 2020

Diverse recente onderzoeken o.a. in opdracht van NDW 

- Toepassingsmogelijkheden en wensen

- Kansen, aandachtspunten, lessen



• Verkeersveiligheid, verkeersmanagement, assetmanagement?

• Real-time data, historische data?

• Hoofdwegennet, onderliggend wegennet?

• Wie doet wat?

Keuzes worden beïnvloed door ten minste:

• Behoeften van eindgebruikers (o.a. wegbeheerders)

• EU verordening 886/2013: data voor verkeersveiligheid (SRTI)

• Beschikbaarheid van data

Waar

te

beginnen?



Status data

Pechgevallen Beheer glad wegdek

Ongevallen / incidenten
Gebeurtenis hotspot 

identificatie

Extreem weer

(regen)

Start 

wegwerkzaamheden
Spookrijder Verminderd zicht

Extreem weer 

(sneeuw/ijs)

Obstakel op de weg Hard remmen

Filestaart detectie Bijna-ongeluk Schade wegdek

Kruispuntanalyse

(bijv. iVRI instellingen)
ADAS beoordeling

Data verwacht

van OEMs

(SRTI 

regelgeving)

Buiten scope

(Geen onderdeel 

van de 8 SRTI 

categorieën)

Veligheid gerelateerde use case categorieën

Verkeersmanagement Incident management Veiligheidsvoorspelling Oppervlakte informatie

Data 

beschikbaar

(minimaal 2 

stromen)

Behoeften van wegbeheerders



Status data

Pechgevallen Beheer glad wegdek

Ongevallen / incidenten
Gebeurtenis hotspot 

identificatie

Extreem weer

(regen)

Start 

wegwerkzaamheden
Spookrijder Verminderd zicht

Extreem weer 

(sneeuw/ijs)

Obstakel op de weg Hard remmen

Filestaart detectie Bijna-ongeluk Schade wegdek

Kruispuntanalyse

(bijv. iVRI instellingen)
ADAS beoordeling

Data verwacht

van OEMs

(SRTI 

regelgeving)

Buiten scope

(Geen onderdeel 

van de 8 SRTI 

categorieën)

Veligheid gerelateerde use case categorieën

Verkeersmanagement Incident management Veiligheidsvoorspelling Oppervlakte informatie

Data 

beschikbaar

(minimaal 2 

stromen)

Safety Related Traffic Information (SRTI)



Status data

Pechgevallen Beheer glad wegdek

Ongevallen / incidenten
Gebeurtenis hotspot 

identificatie

Extreem weer

(regen)

Start 

wegwerkzaamheden
Spookrijder Verminderd zicht

Extreem weer 

(sneeuw/ijs)

Obstakel op de weg Hard remmen

Filestaart detectie Bijna-ongeluk Schade wegdek

Kruispuntanalyse

(bijv. iVRI instellingen)
ADAS beoordeling

Data verwacht

van OEMs

(SRTI 

regelgeving)

Buiten scope

(Geen onderdeel 

van de 8 SRTI 

categorieën)

Veligheid gerelateerde use case categorieën

Verkeersmanagement Incident management Veiligheidsvoorspelling Oppervlakte informatie

Data 

beschikbaar

(minimaal 2 

stromen)

Beschikbaarheid van data



Status data

Pechgevallen Beheer glad wegdek

Ongevallen / incidenten
Gebeurtenis hotspot 

identificatie

Extreem weer

(regen)

Start 

wegwerkzaamheden
Spookrijder Verminderd zicht

Extreem weer 

(sneeuw/ijs)

Obstakel op de weg Hard remmen

Filestaart detectie Bijna-ongeluk Schade wegdek

Kruispuntanalyse

(bijv. iVRI instellingen)
ADAS beoordeling

 LEGENDA:         Use cases die worden geïmplementeerd          Momenteel haalbare use cases          Aanvullende use cases

Data 

beschikbaar

(minimaal 2 

stromen)

Data verwacht

van OEMs

(SRTI 

regelgeving)

Buiten scope

(Geen onderdeel 

van de 8 SRTI 

categorieën)

Veligheid gerelateerde use case categorieën

Verkeersmanagement Incident management Veiligheidsvoorspelling Oppervlakte informatie



Welke toepassing van data uit voertuigen zie jij 
op dit moment als meest kansrijk voor jouw 

organisatie?

Vraag – Mentimeter



 Bied informatie in plaats van data

 Gezamenlijk beeld (ook letterlijk): uitbreiding NDW viewer

 Maak ruimte om te innoveren

 Faseer en verbind: ontwikkelen → toepassen → beheren

 Schaal op: grote(re) kopgroep

Goed laten landen van het gebruik van data uit 
voertuigen in de verschillende organisaties



 IJs op de weg?

 Modder op de weg?

 Stroefheid asfalt?

 Gladde band?

 Storing in sensor?

 Stuntpiloot?

Bied informatie in plaats van data

1 melding is (vaak) geen 
melding

Combinatie met andere 
databronnen



Gezamenlijk beeld (ook letterlijk): uitbreiding NDW viewer



ontwikkelen

Toepassen

Beheren

Voorbeeld Verkeerscentrale
• Frontoffice: ‘vrije omgeving’ buiten regulier werkproces
• Geselecteerde medewerkers
• Ervaring opdoen, eerst met één toepassing:

melding incident / ongeval 

Maak ruimte om te innoveren Faseer en verbind



 Nu Product Owner Group met koploper medewerkers 
van koploper organisaties

 Wens Bredere basis: meer organisaties, meer 
mensen per organisatie

Schaal op: grote(re) kopgroep



 Maak onderscheid in typen toepassingen

 Samenspel publieke én private partijen

 Inrichten van de keten

Werkprocessen en de impact data uit voertuigen



Tijd-kritische processen

Bijvoorbeeld
• Melding incident (1 voertuigen)
• Melding gladheid (>1 voertuigen)

Bijvoorbeeld
• Onderhoudstoestand wegennet
• Ongevallenanalyses

Niet tijd-kritische processen

Onderscheid in type toepassingen



Verkeersveiligheid

• Pechgeval

• Ongeval/incident

• Hotspots

Winter- en 
assetmanagement

• Beheer glad wegdek 
(sneeuw, stroefheid)

• Scheuren en gaten 
voor asset mngmt

Overige 
toepassingen

• …

• …

Andere mogelijkheden: inkoop, 
verbreding EU regels etc

EU verordening 886/2013

Samenspel publieke en private partijen in verschillende processen



Inwinners
Bewerkers

Applicatieontwikkelaars

Inrichten van de keten

Eindgebruikers



Inrichten van de keten



 Data uit voertuigen worden gebruikt voor een breed scala aan toepassingen. Zowel ‘publieke/B2G’ 
toepassingen op het gebied van verkeersveiligheid, verkeersmanagement en assetmanagement, als 
binnen een breed scala aan B2B/B2C toepassingen, zoals rijstijlanalyse, voertuigconditie, en advertising. 

 Een grote meerderheid van de respondenten vindt dat de zeggenschap over de data bij de 
bestuurder/eigenaar van het voertuig zou moeten liggen. 

 In iets meer dan de helft van de gevallen heeft de eigenaar/ berijder van het voertuig toestemming 
gegeven voor het gebruik van persoonsgegevens. 

 Er worden meerdere inwintechnieken gebruikt, waarbij die inwintechnieken vaak in combinatie met 
elkaar gebruikt worden. 

 Er is zowel behoefte aan level 1 en 2, als level 3 data uit voertuigen. In algemene zin kan gesteld worden: 
hoe minder bekend men is met data uit voertuigen, hoe sterker de neiging naar behoefte aan level 3. 
Ook weet een belangrijk deel van toekomstig gebruikers nog niet waar de behoefte precies ligt. 

 Er is behoefte aan normering, waarbij vooral wordt gekeken naar de kwaliteit en betrouwbaarheid van 
de data, en naar de kwaliteit van de markt in de keten, één schakel stroomopwaarts van de eigen positie 
(eindgebruikers van applicaties kijken vooral naar de markt van applicatieontwikkelaars, 
applicatieontwikkelaars kijken vooral naar de markt van inwinners en gebruikers van data).

VIA NOVA: conclusies uit enquête ‘kwaliteit data uit voertuigen’



Data uit voertuigen: blik op de toekomst



Vooruitblik (1)

1) Inrichten van ketens  & financiële basis 

• Financiën (structureel) Min I&W voor toepassingen wegbeheerders (NDW centrale 
rol) 

• Aanbesteding voertuigdata voor winter- en assetmanagement (2 jaar) => 
marktontwikkeling 

2) Implementatie wegbeheerders

• Nieuwe samenwerkingsagenda LVMB met onderwerp voertuigdata (werkwijze & 
werkprocessen, aanpak en organisatie) 

• Uitwerken, testen en inrichten use-case bij wegbeheerders (startend met IM)

• Beproeven toepasbaarheid voertuigdata voor asset- en wintermanagement => 
uitvoeren van pilot 



Vooruitblik (2)

3) (Europese) ontwikkelingen, privacy/ security en verbreding

• European Automobile Manufacturers' Association (ACEA) chair Data Task Force

• Gesprekken DGMOVE voor nadere afspraken  

• Privacy en security vraagstukken 

• Ondersteuning werkprocessen nood- en hulpdiensten



Samenvatting Beschikbaarheid data
Meer connected voertuigen, bronnen en 
variatie berichten, ACEA chair DTF, Multi 

Party Agreement

Kwaliteit
Hoge kwaliteit en diversiteit berichten 

(landelijke dekking, lage latency, 
nauwkeurig)

Keten en financiën
Basis inrichting keten en financiële 

toezegging (Min I&W)

Ondersteuning wegbeheerders
Real-time (Incidentmeldingen) als historische data 

(veiligheidsanalyses)
Verkeersveiligheid, incidentmanagement, wintermanagement en 

assetmanagement



Welke rol kan jouw organisatie spelen / hoe zie 
jij je rol vanuit jouw organisatie met betrekking 

tot voertuigdata?

Vraag – Mentimeter



Nationaal Dataportaal Wegverkeer

Ronnie Poorterman
ronnie.poorterman@keypoint.eu
06 58796681

Rogier Busscher
rogier.busscher@keypoint.eu
06 82337955

Daan Arnoldussen
daan.arnoldussen@ndw.nu
06 11420606

Marlous Hovestad
marlous.hovestad@ndw.nu
06 48923350

www.keypoint.eu/over-keypoint/data-uit-voertuigenwww.ndw.nu
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http://www.keypoint.eu/over-keypoint/data-uit-voertuigen
http://www.ndw.nu/

