'Rekeningriiden doet mensen
naden ken over verplaatsi ngen'
BAPI
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ln Leuven staat een proefproject met reke-

radio, gsm, gps, mobiel internet, Daarrond is een toestelletle

ningrijden voor personenwagens in de steigers.
De technologie bewees eerder haar deugde-

gebouwd. Wat zit daar nog in? Een display, een batterij en enke-

lijkheid in Eindhoven. Het Leuvense project,
waarin behalve rekeningrijden ook andere telematicatoepass ngen zul en proefd raaien, wordt
I

i

op 2l april 2010 voorgesteld. Verkeersspeciolist
kreeg al een voorsmaakie.

le antennes.Via het gsm-netwerk is het toestel verbonden met

de bacl<-end van lBYl,"
Karl De Backer: "De totaaloplossing bestaat uit vier belangrijke
functjes. De eerste s de bepaling van de positie van de wagen.

Dat gebeurl op basis van gps-technologie. Deze gegevens worden door de wagen doorgestuurd naar de bacl<-end De tweede stap is om die positres

-

L

dat zijn niet meer dan enkele pun

op een wegenkaart over te zetten, zodat je weet op welke
wegen de wagen rijdt. De derde functie is de berekening van

tjes

-

de prils, Daarbij worden verschillende íactoren in rekening
- waarbij vooral een onderschetd wordt

gebracht: het tijdstip
In Eindhoven reden vorig iaar een vilftgtal medewerkers van de
bedrilven NXP en lBl'1 rond met een'bakie'op het dashboard

van hun wagen. NXP Semiconductors, de vroegere halfgeleiderafdeling van Philips, leverde de chip in het toestelletje lBM
zorgde voor de bacJ<-end waarop alle gegevens die de chrp aanJeverde, werden opgeslagen en verwerJ<t. Het pilootprolect had

een dubbele doelstelling: de technologie testen én nagaan of en

hoe technieken van slimme kilometerhefÍlng konden worden
gebruikt om de mobilitert in de stadsregio te verbeteren De

íunctie, de betaling, Ook die kan op verschillende manieren
gebeuren: via een íactuur naar de e genaar van de wagen oí
rechtstreel<s via de on board unit die dan als een echte betaal-

nctioneert,"

autornaat

Frank Daems: "De berekeningen van de back-end worden terug

gestuurd naar de wagen en verschilnen op de display Dre toont

de grote invalswegen.

op
&

fíobility Leuven (TIYL) werd aan boord gehaald om de niette nemen,

ell<

fu

moment waar je rijdt, in welke zone, tegen welk tarief,

hoeveel de rit je

tot

Bi] aankomst op 1e bestem

met narne het uitwerl<en van een goed en gedifferentieerd tariefschema voor het Leuvense wegennet en het meten van het

den?

potentiële effect van de klometerhefÍlng

heeft een zeer grote invloed op mob liteitsgedrag en -gewoon-

Verkeersspeclc/ist bracht enkele sleutelíguren van het Leuvense

tes, zelfs al gaat het maar om enkeJe eurocenten per Klomete[

prolect rond de tafel: Frank Daems, directeur business deve-

Het volstaat niet te zeggen dat de ki ometerheífing vanaí nu
bestaat, 1e moet voortdurend onmidde lilke fuedback over de

senior researcher

bi1

TM

L,

Karl De Bacl<er: 'Ja, want de directe communicatie over de prils

kostprijs geven vta een display in de auto."
Frank Daems: "Waarbij we natuudijk het aspect veiligheid streng

moeten bewaken, Het kan nret de bedoeling

bilií voortdurend

6

toe al kost.

De automobilist wordt dus voortdurend op de hoogte gehou-

municatie en mediarelaties van lBl'4 Belgium, en Sven Maerivoet,

:

nu

ming zie je hoeveel de verplaatsing je gekost heeft"

technologische asPecten van het pro]ect in handen

lopment NXB Karl De Bacl<er; lT-architect voor de publieke sector bij lBM,YvesVan Seters, verantwoordelill<e externe com-

'

nen houden met het aantal passagiers in een auto of met het
gewicht van een vrachtwagen. En ten slotte heb je de vierde

het sluipverkeer door woonstraten zou kunnen ontmoedtgen
door daar hogere tarieven te hanteren dan op de stadsring en

mers voor de pilot in Leuven, Onderzoel<sbureauTransport

1

ristieken van de auto. B| dat laatste punt kjken we naar de emis
sies maar in de toel<omst zou 1e bijvoorbeeld ook rekening kun

stadsregio wilde met narne te weten l<omen of rel<eningrijden

De Leuvense afdeling van NXP en lBM ziln ook de initiatieíne-

j

daluren , de tarieÊones waar de wagen
doorheen rijdt, de aístand die wordt aígelegd en de karakte-

gemaald tussen spits- en

naar zijn schermple zit

z

jn dat de automo-

te kijken Dit soort van

proefp'olecle^ moer heloen om de ideale d solay te onLwerpen

Wat heb je nodig aan technologie om rekeningrijden mogeli.jk te mal<en?Wat is er gebruikt in Eindhoven?

YvesVan Seters: "Je mag je niet blindstaren op dat toestelletle,

Frank Daems: "je hebt een chip nodig die wil bij NXP ontwtk-

we gaan nlet naar een reel<s displays op het dashboard De chip

kelden, Dat ls een all-in one component voor satellietontvangst,

zou kunnen ingebouwd worden in bestaande gps-systernen"

u*

l(arl De Bac<er: "De informatie die de bac<-end naar de wagen

Er wordt geregistreerd welke wagen waar

terugstuurt, wordt oo< gebrutkt oTn een overzlcht van de Íàcturen te maken op de website, De automobilist kan daarop

stip. Geeft dat geen privacyproblemen?

nloggen en per

rit

l<i1l<en

waar

h

j

prectes reed en aan welke

YvesVan Seters: "ll< begrijp dat nnensen z ch daar zorgen ovet

Zowe het

ma<en, het is voor ons een beangrj< aandachtspunt.

prils Hlj zret er b lvoorbee d ook wanneer h i van één tar efzo-

v gnet a s de chip in de wagen hebben banca re security,

ne naar een andere ging,"

r

ómmr

nrem,

Kanl De Bael<er (iBH):

"Flet valstaae niet

..-r ê | ,.\ê. de a:oen en de hr, f.,el er ic'''

leemaal op het

eind, b1 de

A le
,no"

I$

ce fdci-rr -

g^ron 'olidee'ce .orr. dal n zegge' cat e^f e I e' aa-.a t'os
en het totaalbedrag verme d worden, er staat niet op waar hij
wanneer was. Om toegang

I

te .rilgen tot

dre gedetai

leerde nfor

mate va de webste heeft hij een ergen paswoord en login nodrg.
Als er een vraag is om gegevens

Hoe zorg je ervoor dat het toestelletje in de wagen bliiftl
Franl< Daems:

olled
_.-b'o

opmaa van de factuut wor-

cer de dar" ïoege.oega. De a-lo'robi isr

te zegg€n dat de i<iÊsrneterheííing vanaf nu
bestaat, ie rnoet vscrtdurend
o n m idde! i! l<e feeei back over ciÊ l<cstp t-ij s
geven via een display in de aut*."

J

rijdt op welk tijd-

voor:eeld een strafrechter

"Daarvoor hebben we een vignet ontworpen

tel

1k

i1<

te <rlgen in het l<adervan

b1-

ondezoel<, dan s daar een gerech-

bevel voor nodig."

Karl De Backer: 'Het is aan het bele d om vast te leggen wel<e

vergel jkbaar met wat 1e <ent uit Oostenr.ll< of Zwtseriand
waarin een ch p s ingebouwd. Dat <leef 1e aan de voorruit, 1e

pr vacygegevens gegarandeerd moeten zijn, Binnen dat <ader

<an het niet verwrlderen zonder het stul< te ma<en. Het v gnet

het dan aan ons om de technolog e te ontw li<elen,"

doa oD sldat alle egen
is ege^.il de ice^-iLeiL, aa .a^ de
"rLo,
schappen van de wagen, Het vignet en het apparaatje op het

Hoe verliep het proefproject in Eindhoven?

dashboard staan rnet ell<aar in verbinding. Op het ogenbl

Fran< Daems:

l<

dat

"!et

project doorl ep drie íases, dat za ook in
rs er een nu metrng, Mensen kr jgen een

1e het toeste letje urt de wagen venwildert, s dre verbind ng verbrol<en en dan gaat er een signaal naar de bacl<-end dat er iets

Leuven zo zrln Eerst

fout loopt."
Karl De Backer: "Het hele systeem

ze'Jae^ e^ ere ne e^

-

vanaf de p aatsing in de

wagen tot de afre<ening moet waterdicht ztln,Technie<en
de chip en

bi.l

in

de bacl< end moeten daarvoor zorgen, Daarnaast

zal nog een vorm van handhav ng nod g z

1n,

óij'wilze van con

tro e. Op bepaalde assen oíop belangri<e <ru spunten

<an

le

'

ur

Lq rtl-

niets, Als ze

ring act

el

s

rêaD^1 ^êo r- o ja 4e n ebs t e er
ond lae\ ê d"- "Í id deder , e gebe-'r

vertrouwd z1n met het systeem wordt de tarfe
radee is natuur ij < dat er rn een proeípr olect

Een

geen echte betal ng is en daarom hebben we gewerd met beloningen. Yensen die hun

mob teitsgedrag het meest

aanpasten

n de door de stadsr eg o gewenste richting konden een be osoort wedstrild waarin de dee nemers

een aanta vaste contro epunten bouwen, waar geke<en wordt

n ng <r jgen. Het was een

of de on board unit wel goed ge nsta eerd is, oí hii act ef s en
het julíe wegpunt aangeeft. Er zijn ook mogelrjl<heden om rnobrel

op el< moment <onden z en op we <e p aats zi stonden n de
rangschill<ing. De t en die hun gedrag het best aanpasten ten

te controleren door de politie eventuee
contro es op sne heid,'

gel<oppe d aan Ílits

opz chte van de nulmet ng werden tildens een slotevenement
be oond met bijvoorbee d een navgatietoestel.

.
Frank Daems (NXP): "Het toestelletje op het dashboard is verbonden met een vignet waarin een chip is ingebouwd. Dat ldeeí je aan de
voorruit.Je kan het niet verwijderen zonder het stul< te maken. Het vignet is eigenlijk de identiteitsl<aart van de auto, daarop staan alle
eigenschappen van de wagen."

ia

,

YvesVan Seters (lBM): "ln Stocl<holm was iedereen tegen een proefvan zes maanden met roadcharging.Achteraf bleek dat de íiles en de
CO2-uÍtstoot verminderd waren, dat het openbaar vervoer en de taxi! meer klanten hadden en dat de omzet van de winkeliers was
gestegen. In een enquête sprak vervolgens de meerderheid van de inwoners zich uit voor het behoud van het systeem."
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Hoe bepalen jullie de tarieven en de verschillen in de carie-

prijs van 1,7 eurocent per < orneter En dan gaan we daar nuan-

ven I

ces n aanbrengen, Op basis van het type voertuig (benzine, diese, SUV bus, truck), het tijdstip (spits- of daluren) en de plaats

Frank Daems: "Dat

rs maatwerl<.

Als je wil dat het verl<eer over

w

btlvoorbeeld dat

de stadsring rijdt, dan moet dat goedl<oper ziin dan een tralect

waar wordt gereden. Net stadsbestuur

door de stad, zelfs a is de route over de ring in alstand

langer:

bepaalde stu<l<en van de ring meer gebrurkt worden dan nu en

moet dus een zeer gedifferent eerd tar eíschema bouwen en
dat op een goede manier communtceren, via de display in de

andere minder omdat daar bijvoorbeeld veel bewoning ts. De

wagen, vra de website, via reclame. Het proefproject

doestell ng voor het prolect in één ztn gevat: ze

Je

in Eind

prils

rs

een manier om dat verkeerte sturen. De stad heeft haar

wi

de

totae

Tegenover die

weerstand verm nderen, dat wil zeggen dat de mob iteit tn en

gedrfferentieerde tariefstructuur staat het voornemen van de

rond de stad vlotter: verl ge; verkeersleeÍbaarder en toegan<e-

Neder andse overheid onn Tnaar met twee tarieven te werken:

lij<er moet worden.

hoven heeft duidelljl< gemaakt dat dit wel

u <t,

dre eurocent per klometer n de daluren en

zes

eurocent

n

Bij de prijsstructuur houden we oo< rekening met de exlerne

de spits.Voor het bijsturen van het mobilitertsgedrag op het
niveau van een stadsregio is dat niet ideaal."

kosten, dat

Sven Ylaerlvoet: "Neder and heeft ervoor

va len,

ge1<ozen

de vaste

z

jn de

1<osten

die de automobilisten verooza<en

maar d e ze momenteeJ zef n et dragen: den< aan íLes, onge-

mileu- en gelu ds mpact. De meeste automobi tsten staan

schaííen. Die bedragen gem dde d

er bijvoorbeeld niet bij stil dat ze in de íle niet enkel hun eigen

600 euro per jaan Het uitgangspunt is dat de <ilometerheíÍng
de gem ddeide chauffeun dle l5,OO0 kilometer perJaar r1dt, oo<

tijdskost betalen, maar dat door hun toedoen de Íile ets langer

belastingen op de auto

aíte

ongeveer 600 euro mag l<osten. Zo Vamt men tot d e bedra
gen van drie en zes eurocent,Wie minder rildt dan l5,O0O kilo-

meter zal dus mrnder betalen dan vroegen Wle meer rldt, za
meer betalen. Je belast het gebru k en niet het bezit van de
wagen. Dat is een lair systeem maarle l<unt het we nog veríjnen en

dat s wat we in Leuven willen doen.

In Begie zijn de vaste belastngen op de auto lagerdan

wordt en dus ook de kost voor de andere mensen in de í e ets
hoger: F le s verantwoordelr.l< voor meer dan de helft van de

eirerne <osten die een automobilist veroozaa<t, broe l\asgassen, ge uid en ongevallen eder voor om en bij de l5 procent.
Die verhoudingen nemen we mee in de priiszetting tn het Leuvense prolecti Íles zu len bijvoorbeeld
ongevallen,

Ln

Neder-

land, Daarom is ons vertrel<punt voor het proefprolect een basls-

Leuven wil zijn chauffeurs
beter leren kennen

ztaarder doorwegen dan
weL ntet volledig door

We zullen de externe <osten

rel<enen omdat

dit

n

et rea lstisch is. Om

een dee te geven,

.1e

de totale autobe astingen in Belgrë bedragen 6,67 miljard euro

plaats ngsgedrag van de Leuvense chauffeurs beter leren ken-

ne^ door rra 1eL àppà'date,^ de nagen h-n be.tegnge^

Le

bestuderen, te zen waar en hoe ze riiden en wat ze doen

als

rit moeten betalen. We hebben n de stad

De stad Leuven kan natuurtl< het rekentngriiden niet invoeren

ze voor een

op haar grondgebled, maar ze schaart ztch ten vo ie achter het
pilootproject omdat ze er één en ander w I uit leren. Dat zegt

wat sluipverl<eer: Het prolect opent de mogelill<he d om dat

Dirl< Robbeets, scheoen van Ylob liteit: "We wll en het ver

automobrlrsten kunnen beinvloeden via rel<eningrlden. We zien

heel
in

kaartte brengen en te zien in hoeverre we het gedrag van de
het verkeer uiteraard I ever

op de grote wegen can

In

de woonstraten. Een ander

'' '" --.]

;<nerï à:ï rrrc
',.' rrr llen bcl<
L

l

on i< 6oi n;rL.ccroedr:o

We hebben heel vee zoekver<ee[ automobilisten die
rondjes rijden op zoel< naar
rl:ï ono narl. ccrnL::ï< e d:ï

er n et

s,"

De stad zal samen met
NXP en IBM de proeíper

sonen voor het project
selecteren.
kreeg

a

De

schepen

en<ele spontane

t

meldingen van inwoners die

zich l<and daat stellen. Leuven geeft ool< een ínanc
Dirk Robbeets, schepen van Mobiliteit: "We willen het verplaatsingsgedrag van de Leuvense chauffeurs
beter leren kennen door via het apparaatje in de wagen te bekilken waar en hoe ze rijden.Via het project
kunnen we sluipverkeer in kaart brengen en auto's die een parkeerplaats zoel<en."

ee duMle

rn de rug van de

initatieÍhemers vra een sub
srdie van 25,000 euro.

:
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De Gedeputeerde van de ProvincÍe Noord-Brabant, Cora van Nieuwenhuizen, gaf begin luli 2009 het startsein voor een proef met
rel<eningrijden in Eindhoven.Vijítig medewerkers van NXP en IBM reden daarna een half jaar lang rond met aan boord een PrototyPe
van een routeregistratieaPParaat.

en de geschatte toïa e erlerne l<osten 21,33 miljard euro. Het
vo edig nternal seren van die externe l<osten s theoretsch wel

van de on board unit voor het uttsturen van een noodoproep

mooi rnaar s politiek abso uut n et haalbaan"

heden om er parl<eren op straat aan te <oppelen, waarbJle de

Wie zal deelnemen aan het Leuvense proefproject?
Karl De Bac<er: "We denl<en aan 150 à 200 automobilsten,

r,nir n o,.:r ^eer s àlr-s ef en ^ 1ê1. . I' a d^ t^ - of i; de acL-u' c e de oac -e'o ge re'ee L, le l a. de uri- ool nleg ere'
re. pe.soonl ' e ,erlee'si^fo'n'aLie. Je à' o11ê' lo- toeDds-

zowe Tnensen die n het centrunl van Leuven wer<en as men-

singen van een variabe e prJS voor-le autoverzelering, aÍhanke-

sen die e l<e dag met de wagen naar Brusse r jden,"

lij<van hoevee l<lometer je preoes rijdt en zelís waar en wan-

b

1

een ongeval, het zogenaamde 'eCal ', Er zila oo< mogel lk-

neer 1e

Als

il<

het goed voorheb, wordt het Leuvense Proiect meer

r.1dt,

We w llen in Leuven tonen dat we over -'-'n ían-

+.-i
L r.r.,r,-r..-riLl.en.
Ld)Lt>L- Ud>t>PrdLrur I uc)L

dan een pilot over rel<eningrijden.
Karl de Bacl<er "Dat 1<Lopt. We wi len de technolog e waarover
we beschi<<en niet enl<el voor re1<eningrtjden gebru ken. Het

1

;
t

Karl de Backer: "Het serviceplatform
biedt veel meer mogeliil<heden dan alleen
reken!ngrijdeíI. Denl( maar aan het
betalen voor een parl(eerplaats via het
toestelletie of het uitsturen van een
noodoproep bij een ongeval."

Hoe lang zal het project lopen?
Frank Daems: "Voor het stu< re1<eningrijden re<enen we zoa

de vo le steun van het stadsbestuur:We hebben nu een aanvraag voor Ínanciering nged end bl; deVlaamse overherd,

voor

één jaan"

Wanneer gaan jullie van startl
Fran < Daems:

"Op

2

april s er een showcase waar we de ve e

serv cepiatform gebouwd op de chrp en de bacl'-end biedt veel

mogelijl<heden van het systeem en de plannen uitgebre d toe-

meer mogelijkheden, Daarom wil en we rn Leuven een proef

ic"re r. Wa^^eer "re eí'ecL e' .ar :LarI gaa^ ^1eï l-e. p o ecr.
hangt aí van de ínanc ering, We hebben ongeveer | ,5 mrloen

tuinomgev ng voor mob lite tsdiensten uitbouwen waa[voor we
samenwerken met andere partners, Een voorbee d i5 [gf ocbrr i<

euro nod g. Dat budget is voorlopig nog niet rond,"

Trefwoorden: beleid, duurzome mobiliteit" Eindhoven, kilometethefftng, Leuven, milreu, modal shifr. Neder/ond, NXP rekeningruden,TML, ver-

t

t{t

s

n Eindhoven op ongeveer een half laar: in dre íases verdeeld.
De proeftu n zou in het deae geval drie jaar iopen,We <rijgen

keersdrukte, verplaotsi ngsgedrog.

