Afgelopen februari heb ik een artikel geschreven over ongevaldata. Daarna is er nogal wat
gebeurd. Aanleiding genoeg om de huidige stand van zaken weer te geven.

Belangrijke ongevaldata tot nu toe ongebruikt, het vervolg
door Rob Folmer
Eerst nog even de essentie van het voorgaande artikel:
Ongevaldata die door vrijwel iedere personenwagen wordt opgeslagen bij een aanrijding,
worden niet benut in verkeersongevallenanalyses.
Sinds de invoering van ABS laten voertuigen steeds minder remsporen achter bij een ongeval. Voor
politiediensten is het dan ook steeds moeilijker om de exacte toedracht van een ongeval vast te
stellen.
Autofabrikanten bouwen al sinds begin jaren ‘90 een functie (EDRs) in personenwagens om de data
(snelheid e.d.) van de laatste 5 seconden voor een ongeval op te slaan. Deze data worden niet benut
in verkeersongevallenanalyses. De wet biedt voldoende mogelijkheden om deze data te vorderen,
zodat de fabrikant deze afstaat. Zo wordt het veel gemakkelijker om de toedracht van een ongeval
vast te stellen. De autofabrikanten hebben het bestaan van deze functie met succes geheim
gehouden gedurende de laatste 10 – 15 jaar.
In maart heeft het VVD-2e Kamerlid Ruud
Luchtenveld naar aanleiding van het artikel
schriftelijke vragen gesteld aan de ministers van
Verkeer en Waterstaat en van Justitie. In april heeft
de minister van Verkeer en Waterstaat hierop
gereageerd, mede namens de minister van Justitie.
Voor de leesbaarheid heb ik zowel de vragen als de
antwoorden ingekort zonder de essentie geweld aan
te doen. De gestelde vragen met antwoorden van
de minister:
Hebt u het artikel gelezen?
Ja
Deelt u de mening dat deze opgeslagen gegevens
een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan
verkeersongevallenanalyses?
Ja, niet alleen voor de analyse van specifieke
ongevallen, maar ook voor algemene verbetering
van de verkeersveiligheid
Zijn deze gegevens juridisch onder dezelfde noemer
te plaatsen als tachograafschijven of remsporen?
Ja, bij onderzoeken naar de toedracht van een
ongeval mag de opsporingsambtenaar alle
voorwerpen in beslag nemen die hem helpen om de
waarheid boven water te krijgen. Personen die
daartoe opgeleid zijn kunnen de gegevens van een
EDRs uitlezen.
Kunnen deze gegevens nu als gebruikt worden bij
onderzoeken? Zo nee, wilt u de wetgeving hierop
aanpassen?
Ja, deze gegevens kunnen worden uitgelezen en
worden gebruikt voor de analyse van het ongeval.
De minister ziet dus de voordelen in van het gebruik
van deze ongevaldata.
Hierop heb ik een aantal organisaties die betrokken
zijn bij ongevallenanalyses of op een andere wijze

met deze materie in aanraking komen om hun
reacties gevraagd. Dit om te zien of er voldoende
draagvlak is om de beschreven methode vlot in te
gaan zetten in het onderzoek naar de toedracht van
ongevallen.
De reacties waren kort samengevat erg positief te
noemen. Er waren twee algemene reacties. Het
BVOM wilde alleen kwijt dat zij de ontwikkelingen op
dit gebied met belangstelling volgt. Het NPI liet
weten positief te staan tegenover invoering van het
gebruik van EDRs indien dit positieve gevolgen
heeft voor de kwaliteit en snelheid van
verkeersongevallenanalyses. Alle overige partijen
hebben uitvoerig gereageerd op mijn vragen. Zij
vonden allen dat het gebruik van de EDRs vlot
onderzocht en eventueel ingevoerd dient te worden.
De ruimte is te beperkt om alle reacties integraal te
plaatsen, maar een aantal uitspraken wil ik u niet
onthouden:
Walter Makkinga (NFI): “Dit zou op positieve wijze
kunnen bijdragen aan de kwaliteit van onze
onderzoeksresultaten. Belangrijke voorwaarde
hierbij is echter de kwaliteit en betrouwbaarheid van
de opgeslagen ongevaldata. Dit zou onderzocht
moeten worden.”
Joop Goos (3VO): “Ruim baan voor het voortaan
altijd gebruiken van opgeslagen ongevaldata. En
natuurlijk voor voorlichting hierover, want
automobilisten die weten dat hun snelheid en het
gebruik van gaspedaal, rem en gordel worden
vastgelegd zullen zich wel twee keer bedenken om
onverantwoord te rijden.”
Albert Sloetjes (Onderzoeksraad voor
Veiligheid): “Het hoeft geen betoog dat het op zich
wenselijk is dat de mogelijkheden om ook deze
informatiebron bij de reconstructie/analyse van een
ongeval te kunnen betrekken, zo snel mogelijk op
grotere schaal benut kunnen gaan worden.”

Jan Gelderblom (Politie): “Liever vandaag dan
morgen invoeren. De gegevens zullen dan
beschikbaar komen vanuit alle betrokken
ongevalsvoertuigen. Dit draagt bij aan objectiviteit
en waarheidsvinding.”
Paul Rijpstra (Politie): “Hoe eerder invoeren, hoe
beter. Sterker nog, we lopen eigenlijk al achter de
feiten aan. We kunnen in samenspraak met justitie
een beleidslijn uitzetten, gevolgd door een
praktische invulling daarvan. Er dient bijvoorbeeld
ook een mogelijkheid te komen om via een
universele uitleeseenheid informatie te
bemachtigen.”
Jaap Quint (LVBT): “Elke informatie die kan
bijdragen aan het verklaren van de oorzaak en
toedracht van verkeersongevallen is welkom.”
Toch zijn er ook kanttekeningen te plaatsen bij
EDRs. Het LVBT heeft in de afgelopen jaren een
aantal keer geprobeerd om via importeur en
fabrikant gegevens te bemachtigen uit
airbagregeleenheden. Dit proces verliep moeizaam
en niet alle gegevens waren bruikbaar in het
onderzoek. Onbekend is of deze gegevens in
oorsprong niet bruikbaar waren of dat de fabrikant
niet volledig openheid van zaken heeft gegeven.
Naast bovengenoemde personen heb ik twee autoimporteurs (Toyota en Volvo) gevraagd naar hun
mening. Zij zijn het er beide over eens dat EDRs
een waardevolle bijdrage kan leveren aan
onderzoeken en geven ook beide aan dat hun
voertuigen voorzien zijn van een systeem wat
gegevens opslaat bij aanrijdingen. Ze zien geen
bezwaren om mee te werken aan het ontsluiten van
data. Niet alle data is te ontsluiten door de
importeur. In sommige gevallen heeft alleen de
fabrikant toegang. Beide merken geven ook aan dat
het goed zou zijn als de wet meer richting geeft aan
deze materie. Volvo ziet dat in het vastleggen van
de mogelijkheid tot ontsluiten van data in de wet.
Toyota ziet dat zowel in het opnemen van EDRs in
typegoedkeuringseisen als in het ontsluiten van
data.
Overigens is het goed om nog een paar
misverstanden uit de wereld te helpen:
•

•

•

EDRs is standaard aanwezig in voertuigen
vanaf begin jaren ‘90 die voorzien zijn van
een airbag. Ik heb meerdere betrouwbare
bronnen die spreken over alle
bovengenoemde voertuigen, maar ik houd
een slag om de arm en houd het op veel
voertuigen. In ieder geval meer dan 80%.
Dit EDRs werkt altijd. Je hoeft het niet te
activeren. Dus als er nu een willekeurige
personenwagen met airbag tegen een
boom aan rijdt, wordt er al data
opgeslagen die gewoon gebruikt zou
kunnen worden.
EDRs verschilt dus van systemen als UDS
in die zin dat EDRs al standaard in
voertuigen aanwezig is en andere

•
•

systemen achteraf ingebouwd kunnen
worden.
EDRs registreert ook gegevens bij een
botsing, waarbij de airbags niet
geactiveerd werden.
De belangrijkste reden dat een dealer vaak
geen toegang heeft tot EDRs-data, is dat
zijn uitleesapparaat niet geautoriseerd om
die uit te lezen. De fabrikant gebruikt exact
hetzelfde uitleesapparaat met een
uitgebreidere autorisatie en daar lukt het
wel mee. Dit is dus puur softwarematig op
te lossen. Overigens schijnt dit uitlezen
eventueel ook via de EOBD poort mogelijk
te zijn. Dit is een verplichte, universele, dus
merkonafhankelijke poort. Er is dan maar
één uitleesapparaat nodig.

Op het moment is er ook een werkgroep van de
Europese Commissie bezig met de toekomst van
EDRs. Zij onderzoeken echter de mogelijkheid van
het gebruik van de “black box” in de toekomst. Voor
zover ik kan nagaan betreft dit niet de huidige EDRs
systemen.
e
Het VVD-2 Kamerlid Ruud Luchtenveld heeft
nieuwe aanvullende vragen gesteld aan de
betrokken ministers. Bij het schrijven van dit artikel
was er nog geen antwoord op deze vragen
verschenen.

De nieuwe vragen aan de ministers:
Kunt u in een percentage aangeven in hoeveel
gevallen de toedracht van een ongeluk onbekend
blijft omdat de huidige onderzoeksmethoden tekort
schieten?
Kunt u een inschatting geven hoe dit percentage
verandert als ook de gegevens van EDRs bij het
onderzoek naar de toedracht van een ongeluk
worden betrokken?
Kunt u aangeven of er in Nederland voldoende
gekwalificeerde personen zijn die de gegevens
afkomstig van de EDRs kunnen uitlezen als deze,
indien noodzakelijk, bij het onderzoek naar de
toedracht van een ongeluk worden betrokken?
Kunt u zeggen wanneer deze aanvullende
onderzoeksmethode naar de toedracht van een
ongeval in heel Nederland is geïmplementeerd?
Bij het verschijnen van dit artikel zullen de
antwoorden al wel bekend zijn.
Verder zijn onlangs twee nieuwsfeiten verschenen,
waar naar mijn idee deze materie naadloos in past.
Minister Remkes heeft 3,4 miljoen euro beschikbaar
gesteld om kansrijke technologische toepassingen
in de praktijk te testen. Hij wil daarmee het
politiewerk doeltreffender en efficiënter maken. De
Raad voor Hoofdcommissarissen heeft de visienota
“Spelverdeler in de Opsporing” gepubliceerd. Daarin
staat onder andere als conclusie dat nieuwe
technologische ontwikkelingen onderzocht en
praktisch ingevoerd moeten worden.

De weg lijkt er dus vrij voor om deze methode te
onderzoeken en in te voeren. De betrokken partijen
staan er al achter, dus aan draagvlak ontbreekt het
niet! Ik houd u op de hoogte.
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