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Bent u bereid uw

privacy op te geven
in ruil voor een goed-

kopere tankbeurt,
een goodie of zelfs

een lagere verzeke-
ringspremie?

Baloise Insurance
en Corona Direct

hopen van wel. Voor
het eerst in België

introduceren ze een
systeem waarbij het

rijgedrag van
klanten op vrijwillige

basis kan worden
geregistreerd.

Om te beginnen dit:
wiezijnautouitrustmeteen
systeem dat zijn rijgedrag regis-
treert, gaat veiliger rijden. Dat is de
belangrijksteconclusieuiteenproef-
project dat verzekeraar Baloise de
voorbijemaandenuitvoerdebijhon-
derd Belgische auto’s die uitgerust
waren met een ‘dongle’, een soort
USB-stick waarmee het rijgedrag
haarscherp kan worden geregis-
treerd. Hoe snel u rijdt, hoe bruusk u
remt,waaruprecieswanneerrijdt,op
welkemanierubochtenneemt:alles
kanworden vastgelegd. In het proef-
project konden gebruikers via een
app of een website hun scores raad-
plegen. Enwat blijkt? Chauffeurs die
hetsysteemgebruiken, trekkenmin-
dersnelop,gaanminderbruuskinde
remmenenhoudenzichbeteraande
maximumsnelheid. Vrouwen rijden
overhet algemeenvoorzichtigerdan
mannen (56% tegenover41%). Jonge-
ren rijden volgens de gegevens van
Baloisedanweermindervoorzichtig
dan 40-plussers, net als chauffeurs
die met een grote wagen rijden. De
verzekeraar koppelde geenbeloning
aan het proefproject, maar toch be-
wees het zijn effect, klinkt het. Wie
minimaaléénkeerperweekzijnsco-
res online checkte, ging nadien be-
duidend voorzichtiger rijden. «Het
proefprojectbewijstdatdetoestellen
een invloed hebben op de verkeers-

veiligheid, zolang de chauffeurs er
actief mee bezig zijn», zegt Kris
Fastenaekels,managermarktontwik-
keling bij Baloise, dat zo’n 600.000
autoverzekeringspolissen heeft in
ons land. In totaal rijden er zo’n
5,6miljoen personenwagens rond in
ons land.

Gevoelig
«Mensen belonen om hun rijgedrag
via zo’n apparaat op te volgen, is nu
deuitdaging», zegtFastenaekels.«Dat
kandoor zeeenbonus tegevenals ze

veilig rijden. We willen een product
aanbieden dat zo’n bonus aanreikt.
Dat kan een goedkopere tankbeurt
zijn, kortingen, goodies, een wed-
strijdwaarbij jeeenautokanwinnen.

Maardegrootstebeloning
is dat een chauffeur min-
der ongevallen heeft. Dat

is voor ons het uiteindelijke
doel. Bovendien kunnen ze

ook sparen aan de pomp door voor-
zichtiger te rijden.»
Ook Corona Direct, dat honderd-
duizend automobilisten verzekert,
wil op termijn met een product ko-
menwaarbijhet rijgedragvanchauf-
feurs nauwgezet gevolgdwordt. Tel-
kensmet heel persoonlijke informa-
tiedus. Kris Fastenaekels: «Datklopt,
maarde locatiehebbenwenodigom
te weten op welke weg je je bevindt
enof je tesnel rijdt.Wewetendathet
om gevoelige informatie gaat, maar
diegaanwemaximaalbeveiligen.We
willen de informatie vijf jaar bijhou-
den,daarnaanonimiserenwedie.Het
voordeel is ook dat we ongevallen
beter inkaartkunnenbrengen.Ofdat
we ook kunnen helpen als een voer-
tuiggestolenwordt.»

Logisch
Of de Privacycommissie hier graten
in ziet? «Volgens mij kan het», zegt
voorzitterWillemDebeuckelaere.«Al
hangt alles af van de concrete voor-
waarden waarin het gebeurt. Toe-
stemming van de klant is cruciaal,
maardiemoetookcorrectenvolledig
geïnformeerd worden over wat er
met zijngegevensgebeurt.»

Het Belgisch Instituut voor de
Verkeersveiligheid (BIVV) reageert
enthousiast. «Systemendie rijgedrag
registreren, gekoppeld aan regel-
matige feedback aan de bestuurder,
kunnenhelpenomhetrijgedragbij te
sturen en zo het verkeer veiliger te
maken», zegt Karin Genoe, CEO van
het BIVV. Volgens Wauthier Robyns,
woordvoerder van Assuralia, de
belangenvereniging van verzeke-
ringsmaatschappijen in ons land, is
het logisch dat dit soort systemen
hunintrededoeninBelgië.«InGroot-
Brittannië, Italië,deVSenCanadabe-
staan ze al, het is logisch dat ze hier
ookopduiken.Belangrijk isnatuurlijk
dat het vrijwillig gebeurt. Onder die
voorwaarde kan zo’n systeem de re-
latie tussenklantenverzekeraarver-
beteren.» Wanneer Baloise precies
methetsysteemzaluitpakken, isnog
niet geweten. (DS)
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Bestuurders
zelfrijdende trucks

krijgen kantoorwerk
op de baan

Dezelfrijdendetruckskomeneraan,
en dat betekent dat chauffeurs op
bepaalde stukken van de weg de
handen vrij zullen krijgen. Daarom
wil het Vlaams Instituut voor de Lo-
gistiek(VIL)bekijkenhoechauffeurs
dievrijetijdnuttigkunnenbesteden.
Onder de noemer van het project
«Value Added Trucking» zal het VIL,
samen met zeven bedrijven, admi-
nistratieve taken en taalcursussen
onderzoeken enuittesten terwijl de
computer het stuur van de vracht-
wagen overneemt. «Daarbij staat
veiligheidnatuurlijkvoorop,»vertelt
projectverantwoordelijke Peter La-
gey. «Wat de chauffeur ook aan het
doen is, hij moet op elk moment
kunnen ingrijpen wanneer er zich
een noodsituatie voordoet.»Het VIL
ziet met het project mogelijkheden
omdecentraleadministratievanbe-
drijven te ontlasten, waardoor ze
meer volume aankunnen. «Boven-
dienkrijgthetberoepvrachtwagen-
chauffeurmetdeextra invullingeen
opwaardering,»aldusLagey. (CMA)

KUNNEN ZE OOK METEN
MAAR DOEN ZE (NOG) NIET
- Snelheid in bochten
- Stuurbewegingen
- Of je overdag of ’s nachts rijdt
- Duur van rit
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ZO WERKT HET

Gegevens rijgedrag worden
naar apparaten van verzekeraar
en gebruiker gestuurd.

Wie veilig rijdt,
krijgt eventueel beloning zoals
goedkopere tankbeurt of premie.
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DIT WORDT
GEMETEN

Het proefproject is
alvast een succes.
Bestuurders met
het systeem zijn
effectief voorzichter

Eerste maatschappijen
gaan chauffeurs volgen
met apparaatje in wagen

TOEGELATEN
SNELHEID

Restaurant verkopen per sms: rechtsgeldig of niet?

«Ik ben akkoord met uw vraagprijs,
gelievenietverderteonderhandelen.»
Met die sms zou Mohamed K. de
verkoop het restaurant waarvoor
380.000eurogevraagdwerd,bezege-
len. Niet lang nadien steeg de vraag-

prijs echter naar 425.000 euro. De ei-
genaarsweigerennuombijdenotaris
te komenvoor de akte, omdat er geen
compromis is getekend. Volgens de
advocaat van K. zouden de eerste
sms’en echter al bindend zijn omdat

deaanvaardingvanhetaanboderdui-
delijk inwordtweergegeven.
In 2013werd in een hof van beroep al
eens eenverkoopopbasis van sms’en
goedgekeurd. «In dat ‘sms-arrest’
wordtgestelddattussenparticulieren
een sms niet volstaat als schriftelijk
bewijs», leggentweeprofessorenbur-
gerlijk recht van de KU Leuven uit.
«Het kan wel een begin van geschre-
ven bewijs zijn. Als er nog andere ele-

menten in het dossier wijzen op een
verkoop,kandatvoldoendezijn.»Tus-
senhandelaars ishetbewijsrechtmin-
der streng. «In het handelsrecht is het
bewijs immersvrij.Eenschriftelijkbe-
wijsmeteenhandtekening isdusniet
nodig. Zoworden overeenkomsten al
te gemakkelijk gesloten. Zonder dat
mensen het zelf beseffen, zijn ze ge-
bonden aan een impulsieve sms.»
Vonnisop8december. (JEW/SVDA)

DeverkoopvaneenChinees restaurant inGentbruggewordtdezerdagenvoor
derechtbankbeslecht. Dekoperenverkoperzijnhetniet eensoverdevraag-
prijsdieeerstwerdafgesproken ineensms,maar laterplotswerdverhoogd.
Hamvraag isof het tekstberichtje rechtsgeldig isof niet?

USB-stick wordt aan elektronica
van wagen gekoppeld.

Lagere premie
als verzekeraar
mag meerijden
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