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VERSIE VOOR PUBLICATIE 
 

Onderstaande lijst is de inventarisatie van projectbehoeften. 

Dit is de lijst die op 6 april is samengesteld van de input van aanwezigen vanuit Talking 
Traffic en aan de Ronde tafel Security is voorgelegd. 

1. Echtheidskenmerken t.b.v. ITS-diensten 
a. Authenticatie van de identiteit van een voertuig of ITS-object 
b. Autorisatie-structuur – Voertuigtypes hebben bepaalde autorisaties nodig, 

voor toegang tot een ITS-dienst zijn niet de individuele voertuiggegevens 
nodig (privacy) 

c. Rol – Bepaalde ITS-diensten zijn niet altijd nodig, bijv. zwaailichten van een 
voertuig staan aan of uit. 

d. Voertuigkoppeling - Smart phone met een ITS-app in handen van een 
professionele chauffeur (bijv. politieman) niet gebruiken in eigen wagens. 

e. Mobiele rijbewijs – bij autonoom rijden – wie rijdt er formeel: voertuig of 
chauffeur? 
 

2. Architectuur van de 50 wegbeheerders in Talking Traffic 

Hoe kunnen marktpartijen en wegbeheerders komen tot meer standaardisatie en 
harmonisatie t.b.v. het applicatie-landschap en ITS-diensten? Zoals: 

a. (Secure) Netwerk-architectuur 
b. Certificering van applicaties 
c. Data protectie en privacy- zowel vanuit de techniek (Privacy by Design) als 

vanuit de contracten (Bewerkersovereenkomst) 
 

3. Functionele veiligheid (road safety) 
a. Betrouwbaarheid van informatie – wat zijn de (security) eisen t.b.v. specifieke 

ITS use cases vanuit het belang van verkeersveiligheid? 
b. Software updates in voertuigen, apps of andere ITS-objecten – Het update-

proces zelf mag niet het rijden beïnvloeden en het resultaat van de update 
moet betrouwbaar zijn. 

 

Vervolgbijeenkomsten: 

A. Volgende bijeenkomst – de planning en samenstelling wordt overlegd tussen Steven 
Logghe (Be-Mobile) vanuit Talking Traffic IPS en Gilles Ampt (voorzitter van de 
Ronde tafel Security – security@ditcm.eu ) 
 

B. Op 19 mei (let op nieuwe datum!) staat bij Connekt de sessie Landelijke werkagenda 
randvoorwaardelijke vraagstukken voor Smart Mobility gepland. Hiervoor kan een 
ieder zich individueel voor aanmelden ( secretariaat@ditcm.eu ) 


