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De intelligente auto
Burgers bewustmaken van ICT 

voor veiligere, schonere en slimmere 
auto's

 
 
 
Het initiatief "de intelligente auto” biedt 
het beleidskader voor informatie- en 
communicatietechnologie (ICT)-oploss-
ingen voor slimmer, veiliger en schoner 
wegvervoer in Europa. Dit initiatief 
beoogt het aantal verkeersongevallen, 
files en verkeersopstoppingen te 
verminderen en het brandstofverbruik en 
de CO2-uitstoot omlaag te brengen. 

ICT voor slimmere auto's 
Informatie- en communicatietechnologieën 
(ICT) kunnen tal van oplossingen bieden voor 
slimmer, veiliger en schoner wegvervoer. Een 
paar voorbeelden: 
- Elektronische stabiliteitscontrole (ESP) 
vermindert het aantal ongevallen door 
bestuurders te helpen bij slipgevaar de controle 
over hun voertuig te behouden. 
- eCall zorgt ervoor dat na een ernstig ongeval 
onmiddellijk een automatische oproep naar de 
dichtstbijzijnde alarmcentrale vertrekt en geeft 
gegevens door over de plaats van het ongeval. Zo 
kunnen de hulpdiensten sneller optreden. De 
volledige invoering van eCall zou jaarlijks 2.500 
levens in de Europese Unie kunnen redden. De 
plaats van het ongeluk zou sneller kunnen 
worden vrijgemaakt waardoor de duur van de 
verkeersopstoppingen gereduceerd kan worden. 

 
 
Het initiatief "de intelligente auto werd op 15 
februari 2006 in het leven geroepen in een 
mededeling van de Commissie en acht dagen 
later officieel voorgesteld tijdens een 
openingsmanifestatie. Dit initiatief is een 
vlaggenschipproject van het i2010 initiatief van 
de Commissie – de digitale strategie voor groei 
en banen in Europa. 

Belanghebbenden coördineren 
Het initiatief "de intelligente auto" streeft naar 
de coördinatie van de activiteiten van de 
voornaamste belanghebbenden op het gebied 
van het wegvervoer. 
Deze taak wordt uitgevoerd door het eSafety 
Forum. Dit Forum werd opgericht in 2003 en 
telt nu meer dan 150 leden die alle belangrijke 
belanghebbenden in de verkeersveiligheid 
vertegenwoordigen. Het Forum beoogt een 
oplossing te vinden voor de knelpunten die de 
toegang en het doordringen van intelligente 
veiligheidssystemen voor voertuigen (IVSS) tot 
de markt belemmeren. Het Forum voert zijn taak 
uit door consensus tot stand te brengen tussen 
de belanghebbenden en beleidsaanbevelingen te 
formuleren voor Europese instellingen en EU-
lidstaten. Het Forum vormt een onmisbare 
schakel voor besluitvormers en heeft tot nu toe 
geleid tot de oprichting van 14 werkgroepen 
onder aanvoering van het bedrijfsleven.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er zijn twee soorten systemen voor "intelligente voertuigen" 
 Autonome in het voertuig ingebouwde systemen helpen de bestuurder zonder dat hiervoor externe 

communicatie nodig is: alle onderdelen van het systeem zijn in de auto ingebouwd en de systemen 
verwerken alleen informatie van de auto zelf. Goede voorbeelden zijn ESP en adaptieve cruise-control 
(ACC), waarmee de bestuurder gebruik kan maken van cruise-control en een veilige afstand kan 
bewaren ten opzichte van het voertuig voor hem. 

 Met coöperatieve systemen communiceren voertuigen met elkaar en/of wegen- of bredere 
transportinfrastructuur: bekende voorbeelden zijn de voorrangsbanen bij tolpoorten waar men niet hoeft 
te stoppen omdat de poort de doorgang van het voertuig registreert door met dat voertuig te 
communiceren of het eCall-systeem, dat met de "vervoersinfrastructuur" communiceert zelfs als de 
alarmcentrale zich ver weg bevindt. Communicatie van voertuig tot voertuig is een actueel onderzoeks- & 
ontwikkelingsthema dat nog de markt moet bereiken. 
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Een van de recent opgerichte werkgroepen, 'ICT 
voor schone mobiliteit ging begin 2007 van start. 
Doelstelling is de potentiële bijdrage van ICT aan 
een milieuvriendelijker systeem voor wegvervoer 
meer in beeld te brengen en te laten zien hoe een 
dergelijk systeem kan worden  verwezenlijkt. 
Sommige werkgroepen, bijv. "de eCall-
stuurgroep" hebben hun werkzaamheden al 
afgerond en nuttige verslagen opgesteld. Andere 
zijn nog aan het werk. 

Onderzoek bevorderen 
De langetermijndoelstelling van het initiatief "de 
intelligente auto" heeftlangdurige onderzoeks-
inspanningen nodig. Het initiatief verleent steun 
aan onderzoek naar intelligente voertuigen en 
coöperatieve systemen. Ook helpt het bij de 
toepassing van onderzoeksresultaten. De 
wetenschappelijke activiteiten van het initiatief 
zullen deel uitmaken van het 7e kaderpro-
gramma (FP7), waarbij wordt voortgebouwd op 
de resultaten van eerdere programma's. De 
strategische onderzoeksagenda voor ICT voor 
mobiliteit, die een richtlijn zal zijn voor het 
onderzoek in het kader van FP7, was opgesteld 
door de onderzoekswerkgroep van het eSafety 
Forum en was een van de belangrijkste 
resultaten van het initiatief "de intelligente auto" 
in 2006. 

Bewustmaking  
Hoewel sommige systemen voor intelligente 
voertuigen al geruime tijd beschikbaar zijn, 
duurt het lang voordat ze hun weg vinden naar 
de markt. ESC vormt hiervan een goed 
voorbeeld. Dit systeem is reeds 15 jaar op de 
markt maar de verkoop van nieuwe auto's waarin 
het is geïntegreerd en het doordringen ervan op 
de markt zijn laag. Uit consumentenonderzoek 
blijkt dat het lage gebruik gedeeltelijk te wijten is 
aan het feit dat consumenten, bestuurders, 
autohandelaars, beleidsmakers enz. te weinig op 
de hoogte zijn van de voordelen van deze 
systemen en de manier waarop zij functioneren. 
Actieve verspreiding van informatie aan een 
breed publiek is derhalve het derde actieterrein 
van het initiatief "de intelligente auto": 

o De eerste taak was de aanzet geven tot 
de oprichting van het "eSafetyAware!"-
platform dat de communicatie van de 
belanghebbenden met de eindgebruikers 
moet coördineren, harmoniseren en 
verbeteren. 

o In mei 2007 ging de eerste 
bewustmakingscampagne van eSafety-
Aware! met succes van start: Choose 
ESC! (zie: www.chooseesc.eu). 

o In september 2007 lanceerde de 
Commissie haar nieuwe website "de 
intelligente auto" voor het grote 
publiek. 
http://ec.europa.eu/intelligentcar . 

De weg vooruit 
Zoals blijkt uit de werkzaamheden van de 
werkgroepen van het Forum, bijv. de strategische 
onderzoeksagenda “ICT voor mobiliteit" of de 
lancering van Choose ESC!, is belangrijke 
vooruitgang geboekt en is het initiatief “de 
intelligente auto” nu al een referentie in Europa 
en geniet het wereldwijd aanzien. 

In een tweede mededeling van de Commissie 
over de intelligente auto die in september 2007 
werd goedgekeurd werd een "road map" 
ingevoerd om de voordelen te kunnen benutten 
van systemen voor intelligente voertuigen in 
Europa. Als gevolg van de complexiteit van de 
thema’s waarover het gaat, de talrijke 
belanghebbenden en de resterende barrières 
voor de invoering van de systemen, concentreert 
men zich bij de werkzaamheden in verband met 
de intelligente auto nu op de voornaamste 
prioriteiten en de belangrijkste doelstellingen: 

• Veiligere voertuigen: 
 Wegwerken van knelpunten voor de 

toepassing op de markt; 
 Uitvoeringsplan voor systemen voor het 

voorkomen van ongelukken vóór 2008; 
 Volledige invoering van een pan-

Europees eCall met ingang van 2010; 
 Ervoor zorgen dat ESC in 2012 100% 

beschikbaar is. 

• Schonere voertuigen: 
 Het vaststellen van een streefcijfer voor 

de bijdrage van ICT aan de 
vermindering van de CO2—uitstoot vóór 
2008; 

  Plan voor de tenuitvoerlegging van de 
meest efficiënte technologieën voor 
schone voertuigen tegen 2009. 

• Slimmere voertuigen: 
 Veilige montage en veilig gebruik van 

nomadische apparatuur (bijv. mobiele 
navigatie-apparatuur) en een standaard 
interface tussen dergelijke apparaten en 
ingebouwde systemen; 

 coöperatieve systemen voor veiliger en 
doelmatiger vervoer. 

Systemen voor intelligente voertuigen die 
vandaag reeds beschikbaar zijn, kunnen het 
aantal ongevallen met doden en zwaargewonden 
nog verder terugbrengen, de verkeers-
opstoppingen in de stad en op de snelweg 
verminderen en de vervuilende uitstoot en 
broeikasgassen aanzienlijk verlagen. 
Het initiatief “de intelligente auto” zal zich 
blijven bezighouden met de tenuitvoerlegging 
(via de coördinatie van belanghebbenden in het 
kader van het eSafety Forum, onderzoek en 
ontwikkeling in het kader van FP7, en 
bewustmakingscampagnes van het publiek) van 
de voorgestelde invoering van de "road map" 
voor intelligente mobiliteit in Europa.  
De nieuwe mededeling betekent een versterking 
van het vlaggenschipinitiatief “de intelligente 
auto” door 15 concrete stappen te bepalen die de 
belanghebbenden, de lidstaten en de Commissie 
zouden moeten nemen om ervoor te zorgen dat 
alle burgers de voordelen genieten van slimmere, 
veiligere en schonere auto’s, alsook van 
wegvervoer in de Europa. 

 
 
Verdere informatie 
Homepage van “De intelligente auto”:  
http://ec.europa.eu/intelligentcar  
eSafety steun: 
http://www.esafetysupport.org  


