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MANAGEMENT SAMENVATTING 

Kadering van het onderzoek 

De Vlaamse overheid wenst in te zetten op het toepassen van nieuwe technieken om het toezicht op (illegale) 

boringen (al dan niet voor grondwaterwinning) te versterken. In de Blue Deal van de Vlaamse Regering, waarmee 

de Vlaamse regering haar inspanningen in de strijd tegen waterschaarste en droogte verhoogt, wordt het 

inzetten van gps-tracking als hulpmiddel aangehaald. 

 
Het uitrusten van het materieel van de boorbedrijven met een gps-volgsysteem laat toe om enerzijds de 
organisatie van de handhaving op de (illegale) grondwaterwinningen te optimaliseren, alsook een deels 
automatisch overzicht te verkrijgen van de verschillende boorlocaties. Dit laat toe om gerichter te handhaven, 
wat een belangrijke voorwaarde is in de strijd tegen de droogte. Anderzijds kan dit de rapportering - die nu reeds 
door de boorbedrijven dient te gebeuren via het e-DOV loket- vergemakkelijken door automatisatie, wat zorgt 
voor een snellere verwerking van de gegevens en een administratieve lastenverlaging voor het boorbedrijf. 
 
De Vlaamse overheid kiest er daarom voor om de gps-opvolging verplicht te voorzien op geselecteerd materieel 
waarmee een erkend boorbedrijf werkzaamheden uitvoert.  Dit wordt opgenomen als gebruikseis voor deze 
erkende boorbedrijven (als extra punt aan artikel 53/6 van het VLAREL). 
 

De voorliggende studie onderzoekt de toepassingsmogelijkheden van een dergelijke gebruikseis. De Vlaamse 
Overheid lanceerde hiertoe een overheidsopdracht met titel “ONDERZOEK NAAR DE 
TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN VAN GPS-TRACKING OP BOORTOESTELLEN VOOR DE HANDHAVING OP EN 
RAPPORTERING VAN BORINGEN EN GRONDWATERWINNINGEN UITGEVOERD DOOR ERKENDE 
BOORBEDRIJVEN”. Hiertoe werd in eerste instantie in mei 2021 een openbare aanbesteding opgestart volgens 
vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking van de diensten (bestek nummer 
OMG_GOP_2021_025). In augustus 2021 werd dan een besloten procedure volgens onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking voor diensten gelanceerd.  
Hierop werd per 13 december 2021 AGIVA International aangesteld om het onderzoek uit te voeren.  

 

Te behalen doelstellingen 

Het doel van deze opdracht is om op basis van een analyse van leerervaringen bij gps-opvolging voor andere 
toepassingen, een marktonderzoek, een analyse van beschikbare systemen en één of meerdere testen, een 
keuze te maken voor de meest geschikte technologie die de gps-opvolging kan garanderen via ogenblikkelijk 
raadpleegbare data-uitwisseling met het door de overheid ter beschikking gestelde platform.  
 
Benchmark  
Er zijn reeds meerdere systemen in voege om de publieke sector te ondersteunen met gps-traceringsdata. 

 

De Vlaamse Land Maatschappij (VLM) heeft een systeem ingevoerd om het transport en de uitvoering van 

mestvolumes in kaart te brengen. Hier konden installateurs van gps-toestellen zich laten erkennen als 

dienstverlener indien zij aan de nodige voorwaarden kunnen voldoen. 
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Mobiele breekinstallaties in Vlaanderen (circa 300) zijn ook uitgerust met een gps-tracker. Men heeft deze 
verplicht in het kader van handhaving. Dit zijn toestellen die zowel door erkende dienstverleners als door VITO 
aan de breekfirma’s worden aangeboden. 
 
In het buitenland werd gezocht naar precedenten. Echter Vlaanderen blijkt hier één van de eerste spelers in te 
zijn. Enkel in Italië kunnen boorbedrijven een fiscale gunstmaatregel (investeringsaftrek) genieten indien zij de 
gps-data van hun projecten bijhouden aan de hand van aan boord geïnstalleerde gps-toestellen.  
 
De benchmark leverde in deze studie belangrijke inzichten voor het verdere systeemontwerp voor de 
boortoestellen.  
 
Systeemontwerp 

De benodigde technologie, die voorhanden is op de markt, vraagt momenteel weinig nieuwe ontwikkelingen. 

Soortgelijke toepassingen zijn op de commerciële markt voorhanden. Om de data van dergelijke trackers naar 

de overheid door te sturen, wordt ervoor gekozen om te werken via dienstenleveranciers. Vaak leveren zij al de 

plaatsing en de service bij bestaande trackers, en ontvangen de tracker-data al op hun dataplatform, vanwaar 

ze verplichte gegevens eenvoudig kunnen doorsturen naar de overheidsservers. Deze oplossing geniet de 

voorkeur boven een tracker-platform dat beheerd en ondersteund moet worden door de overheid zelf.  

 

Erkende boorfirma’s dienen volgens artikel 5.53.5.2, artikel 5.55.1.3, §3, artikel 6.9.1.1 en artikel 6.9.1.3 van titel 

II van het VLAREM een voorafmelding te doen voor boringen. Dit wordt nu gedaan via het portaal in e-DOV. 

Uit bevraging van de sector blijkt een uitdrukkelijke wens om de (omslachtige) voorafmeldingsprocedure te gaan 

vervangen door de real-time rapportering van de locatie van de boortoestellen.  

Echter werd gekozen om dit systeem alsnog niet te gaan vervangen, maar wel de gps-tracking data te gaan 

koppelen aan de voorafmeldingsnummers. Dit om de dienst Handhaving de nodige voorbereidingstijd te geven 

voor inspecties op de werven in Vlaanderen.  

 

De voorafmelding van de boringen door erkende boorfirma’s blijft aldus behouden als controlemiddel voor de 

handhaving. De methode voor uitvoering van de koppeling met de voorafmeldingsnummers is bepalend voor 

de complexiteit van uitvoering en de kostprijs. 

De keuze is aan de dienstverlener om in situ voorafmeldingsnummer te laten selecteren en de boorstatus in te 

geven of om dit automatisch te gaan bepalen. 

 

Testopstellingen en bevindingen 

Tijdens een testfase werden volgende zaken aangekocht/opgebouwd:  

- Internet of Things Server (IoT);  

- Smartphone-applicatie;  

- Drie nieuwe gps-trackers geplaatst; 

- Twee bestaande gps-trackers op bestaande boortoestellen gekoppeld;  
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- Drie aanwezigheidssensoren (beacons) voor niet-motorisch aangedreven toestellen.  

 

Kort geschetst, komen de data van de gps-trackers via de dienstverleners toe op een centrale databank van de 

overheid (applicatieserver). De interpretatie en visualisatie van de gegevens wordt ontwikkeld door de IT-

diensten van de overheid. De boorbedrijven krijgen een eigen visualisatie via de dienstverlener. 

 

Er werden verscheidene trackers getest en bevindingen vastgesteld met betrekking tot bereik, 

batterijlevensduur, accuraatheid van de positiebepaling, communicatieprotocol.  

 

De kwaliteit van de plaatsing van de tracker en de keuze van het toestel zijn cruciaal, samen met beheer van de 

frequentie van doorsturen van berichten voor een optimale werking. Onregelmatigheden kunnen zodoende 

digitaal als op de werf opgespoord worden. 

 

Voordelen van de voorgestelde rolverdeling en het systeemontwerp 

De boorbedrijven kunnen een keuze maken uit verschillende dienstverleners, dewelke hun competentie 

aangetoond hebben om dergelijk systeem volgens de opgelegde regels te leveren.  

De baten voor het boorbedrijf zijn afhankelijk van de gekozen services bij de dienstverleners. 

 

Het is de taak van de dienstverlener om data aan de overheid over te maken in de correcte vorm, zonder kans 

op fraude en met garantie op een goede werking. 

Een steekproefsgewijze controle van de dienstverleners door de overheid kan gesuggereerd worden.  

Wel wordt een nauwe samenwerking en opvolging tussen de overheid en de dienstverleners bij initialisatie van 

de verbindingen aanbevolen. 

 

Op basis van de bevindingen werd een Code van Goede Praktijk voorgesteld voor het correct implementeren 

van de gps-trackers.  

 

Er kan algemeen worden geconcludeerd dat er meerdere gps-volgsystemen en methodes zijn om de beoogde 

doelstelling van het volgen van boortoestellen te behalen.  

De combinatie van gps-tracking en datacommunicatie (tussen de platformen e-DOV, applicatieserver Overheid 

en applicatieserver dienstverlener) stelt de handhaver in de gelegenheid om de positie van alle gekende 

boortoestellen real-time op te volgen en retroactief het gaan en staan van de machines te controleren.  

Binnen het tijdsbestek van de studie kon een gps-volgsysteem geïmplementeerd en getest worden. 
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1 INLEIDING 

Het hiernavolgende rapport is de schriftelijke neerslag van de studie “ONDERZOEK NAAR DE 

TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN VAN GPS-TRACKING OP BOORTOESTELLEN VOOR DE HANDHAVING OP EN 

RAPPORTERING VAN BORINGEN EN GRONDWATERWINNINGEN UITGEVOERD DOOR ERKENDE BOORBEDRIJVEN 

” (Besteknummer OMG_GOP_2021_025_10).  

 

Kadering van het onderzoek 

De Vlaamse overheid wenst in te zetten op het toepassen van nieuwe technieken om het toezicht op (illegale) 

boringen (al dan niet voor grondwaterwinning) te versterken. In de Blue Deal van de Vlaamse Regering, waarmee 

de Vlaamse regering haar inspanningen in de strijd tegen waterschaarste en droogte verhoogt, wordt het 

inzetten van gps-tracking als hulpmiddel aangehaald. 

 
Het uitrusten van het materieel van de boorbedrijven met een gps-volgsysteem laat toe om enerzijds de 
organisatie van de handhaving op de (illegale) grondwaterwinningen te optimaliseren, alsook een deels 
automatisch overzicht te verkrijgen van de verschillende boorlocaties. Dit laat toe om gerichter te handhaven, 
wat een belangrijke voorwaarde is in de strijd tegen de droogte. Anderzijds kan dit de rapportering -die nu reeds 
door de boorbedrijven dient te gebeuren via het e-DOV loket- vergemakkelijken door automatisatie, wat zorgt 
voor een snellere verwerking van de gegevens en een administratieve lastenverlaging voor het boorbedrijf. 
 
De Vlaamse overheid kiest er daarom voor om de gps-opvolging verplicht te voorzien op geselecteerd materieel 
waarmee een erkend boorbedrijf werkzaamheden uitvoert.  Dit wordt opgenomen als gebruikseis voor deze 
erkende boorbedrijven (als extra punt aan artikel 53/6 van het VLAREL). 
 

De voorliggende studie onderzoekt de toepassingsmogelijkheden van een dergelijke gebruikseis. De Vlaamse 
Overheid lanceerde hiertoe een overheidsopdracht met titel “ONDERZOEK NAAR DE 
TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN VAN GPS-TRACKING OP BOORTOESTELLEN VOOR DE HANDHAVING OP EN 
RAPPORTERING VAN BORINGEN EN GRONDWATERWINNINGEN UITGEVOERD DOOR ERKENDE 
BOORBEDRIJVEN”. Hiertoe werd in eerste instantie in mei 2021 een openbare aanbesteding opgestart volgens 
vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking van de diensten (bestek nr 
OMG_GOP_2021_025). In augustus 2021 werd dan een besloten procedure volgens onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking voor diensten gelanceerd.  
Hierop werd per 13 december 2021 AGIVA International aangesteld om het onderzoek uit te voeren.  

 

Historiek 

Momenteel zijn de boorfirma’s vrij om een gps-tracking systeem op hun boortoestellen te plaatsen. Dit kan 

geïnstalleerd worden omwille van verschillende redenen; als verplichting bij het afsluiten van een 

machinebreuk-verzekeringspolis, als diefstalpreventie, als trackingstoepassing van het boormaterieel 
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(materiaal-management), als hulpmiddel voor het vergaren van boordata of omwille van andere redenen (bv 

technologische-upgrade). 

Niet alle boorfirma’s beschikken over een gps-tracking systeem. Door middel van een marktbevraging trachten 

we binnen de studie een beeld te krijgen van de gps-volgsystemen die reeds in omloop zijn en de totale 

investering voor de gehele boormarkt bij invoering van deze regelgeving. 

 

Track en trace toepassingen zijn heden ten dage alom tegenwoordig (ook binnen sectoren onderhevig aan 

opvolging door publieke diensten). De voorkeur gaat uit om een bestaand systeem te kunnen gaan 

weerspiegelen op de boormarkt. 

Uitvoering 

Het uitrollen van het regelgevende kader is voorzien in 2023, waarbij de boorfirma’s de tijd krijgen om voor 1 

januari 2025 in regel te zijn. 

 

Het gps-volgsysteem moet alleszins geïnstalleerd worden op alle essentiële motorisch aangedreven materieel 

dat autonoom, of in combinatie met ander materieel, gebruikt wordt om boringen uit te voeren waarvoor een 

erkenning volgens VLAREL vereist is. Het kan hierbij gaan over boortorens en -wagens, maar evenzeer ook over 

spoelpompen die gebruikt worden om door middel van de lanstechniek boringen uit te voeren. 

 

Zoals eerder aangegeven zullen de aanpassingen doorgevoerd worden door middel van een wetswijziging 

(artikel 53/6 van het VLAREL). 

 

Deze wijziging zal via de sectorverenigingen, vakliteratuur, nieuwsmeldingen en de officiële berichtgeving aan 

de betrokken partijen in de boorsector gecommuniceerd worden. 

 

Het beoogde grootteaantal van boortoestellen die in aanmerking komen voor installatie van het gps-

trackingsysteem (aantal boormasten, aantal spoelpompen…) is nog niet gekend en zal bij inventarisatie van alle 

boortoestellen in Vlaanderen zichtbaar worden. 

 

Volgende ontwerptekst werd reeds gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (16 november 2022): 

 

“In artikel 53/6 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 en 

gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014, 18 maart 2016 en 24 februari 2017, worden de 

volgende wijzigingen aangebracht: […] 

3° er wordt een punt 11° toegevoegd, dat luidt als volgt: 

“11° voert alleen werken uit met materieel waarvan de essentiële motorisch aangedreven onderdelen voorzien zijn 

van een gps-volgsysteem dat autonoom, draadloos en ogenblikkelijk informatie doorstuurt naar de Databank 

Ondergrond Vlaanderen. De minister kan nadere regels vastleggen met betrekking tot de goede werking van het 

gps-volgsysteem. De minister kan eveneens nadere regels vastleggen met betrekking tot het met een gps-



   

 

 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// 

 
pagina 10 van 120 Eindrapport 30.11.2022 
 

volgsysteem uit te rusten materieel, de informatie over de positie, het type activiteit en de werking van het materieel, 

die doorgestuurd moet worden en de wijze waarop.”.  

 

Met volgende motivatie: 

Dit punt voegt een punt 11° toe aan artikel 53/6 van het VLAREL.  

Het invoeren van een gps-volgsysteem op het materieel waarmee geboord wordt, moet de efficiëntie van het 

toezicht nog verhogen. Nu is het quasi onmogelijk om werken op te sporen waarvoor geen voorafmelding is 

gebeurd en ook geen rapportering wordt gedaan. Een gps-volgsysteem is een noodzakelijk instrument om het 

illegaal boren door erkende boorbedrijven tegen te gaan. Het gps-volgsysteem moet geïnstalleerd worden op 

alle essentiële motorisch aangedreven materieel dat autonoom, of in combinatie met ander materieel, gebruikt 

wordt om boringen uit te voeren waarvoor een erkenning volgens VLAREL vereist is. Het kan hierbij gaan over 

boortorens en -wagens, maar ook spoelpompen die gebruikt worden om d.m.v. de lanstechniek boringen uit te 

voeren.” 

 

Link naar het document: http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2022/11/16_1.pdf#page=69 

 

Disciplines boringen 

Er wordt ervan uit gegaan bij deze studie dat de lezer op de hoogte is van de VLAREL-wetgeving met betrekking 

tot erkende boorbedrijven. Voor meer informatie wordt verwezen op datum van dit rapport naar volgende link: 

https://www.vmm.be/water/grondwater/erkende-boorbedrijven. 

 

Volgens “artikel 6, 7°, a” van VLAREL wordt onderscheid gemaakt tussen 5 disciplines voor boringen.  

1) Bemalingen 

2) Andere Grondwaterwinningen 

3) Stabiliteitsboringen 

4) Verticale boringen 

5) Andere boringen 

Elk van deze sectoren heeft een eigen type werven en verloop van projecten. Onder Bemalingen vallen 

bijvoorbeeld het plaatsen van lijnbemaling of ondiepe bemaling tot maximum twaalf meter (maximale koers 

van een standaard boormast of -stang). Hierbij worden soms tot vijf tot zes werven per dag afgewerkt. Elk 

project vereist zijn voorafmeldingsnummer. 

Bij bijvoorbeeld geothermische boringen (discipline 4 Verticale Boringen) kan één werf bestaan uit honderd 

boringen op één locatie. Hier kan het soms maanden duren om één project (1 voorafmeldingsnummer) af 

te werken. 

  

http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2022/11/16_1.pdf#page=69
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Te behalen doelstellingen 

Het doel van deze opdracht is om op basis van een analyse van leerervaringen bij gps-opvolging voor andere 

toepassingen, een marktonderzoek, een analyse van beschikbare systemen, en een of meerdere testen, een 

keuze te maken voor de meest geschikte technologie die de gps-opvolging kan garanderen via ogenblikkelijk 

raadpleegbare data-uitwisseling met het door de overheid ter beschikking gestelde platform.  

 

Chronologie 

Er wordt verwezen naar het 1e tussentijds rapport van 29/04/2022, naar het 2e tussentijds rapport van 

08/07/2022 en het 3e tussentijds rapport van 25/10/2022. In deze rapporten werd o.a. uitgevoerd:  

- een benchmarking met andere sectoren;  

- marktonderzoek van beschikbare systemen; 

- layout van verschillende scenario’s qua systeembeschrijving en use cases. 

De bevindingen uit deze tussentijdse rapporten werden overgenomen in dit eindrapport.  

 

De studie liep van februari tot november 2022. De einddatum werd met één maand verschoven omwille van 

laattijdige levering van de te testen toestellen. 
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2 INLEIDING VOORBEREIDEND ONDERZOEK 

In het kader van een voorbereid onderzoek werd er geanalyseerd in welke sectoren dergelijke gps-volgsystemen 

al toegepast worden of werden, wat de ervaringen hiermee zijn en in hoeverre deze systemen toepasbaar zijn 

op de erkende boorbedrijven. In Vlaanderen zijn gps-toepassingen gekend voor de opvolging van 

mesttransporten en mobiele puinbrekers. 

 

Naast toepassingen in Vlaanderen, werd er ook over de gewest- en landsgrenzen heen gekeken naar gps-

volgsystemen die ook in Vlaanderen toepasbaar zouden kunnen gemaakt worden en in de analyse opgenomen. 

 

Er werd nagegaan welke standaarduitrustingen inzake gps-volgsystemen reeds op boortoestellen aanwezig zijn 

of voorzien kunnen worden, inclusief de kostprijs hiervan voor installatie, werking en onderhoud. 

 

2.1 AGR GPS 

De mestbank (VLM) heeft deze gps-toepassingen in het leven geroepen om het transport en de uitvoering van 

mestvolumes in kaart te brengen. Men ontvangt de volumes van de mestvervoerende voertuigen en de 

verplaatsingen tussen de laad- en lospunten (een akker waarop de mest gestort wordt, is ook een lospunt). Zo 

kunnen de getransporteerde - en verwerkte mestvolumes in kaart gebracht worden. 

Eventueel misbruik komt zo ook aan het licht (verwerking van ongeregistreerde volumes, overbemesting op de 

percelen,…).  

 

De AGR-GPS-toestellen en de AGR-GPS-app worden via externe dienstverleners aangeboden aan de 

transportbedrijven (aanbieders) en verwerkende bedrijven (afnemers) van vloeibare dierlijke mest. 

 

Voor transport van vloeibare dierlijke mest tussen verschillende posities maakt men gebruik van de vaste AGR-

GPS-toestellen en AGR-GPS-app bij burenregeling op een smartphone. 

 

Link naar de desbetreffende webpagina AGR-GPS: AGR-GPS voor erkende mestvoerders | Vlaamse 

Landmaatschappij (vlm.be) 

 

Link naar de desbetreffende webpagina van de AGR-GPS-app: AGR-GPS bij burenregeling | Vlaamse 

Landmaatschappij (vlm.be) 

 

https://www.vlm.be/nl/themas/waterkwaliteit/Mestbank/transportsector/erkende-mestvoerders/AGR-GPS/Paginas/default.aspx
https://www.vlm.be/nl/themas/waterkwaliteit/Mestbank/transportsector/erkende-mestvoerders/AGR-GPS/Paginas/default.aspx
https://www.vlm.be/nl/themas/waterkwaliteit/Mestbank/bemesting/transport/agr-gps-voor-burenregeling/Paginas/default.aspx
https://www.vlm.be/nl/themas/waterkwaliteit/Mestbank/bemesting/transport/agr-gps-voor-burenregeling/Paginas/default.aspx
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De ingave van het transport op de AGR-GPS-app gebeurt steeds in naam van de transportfirma, niet in naam 

van de chauffeur, op een smartphone waarop de app geïnstalleerd werd. 

 

De toestellen geven hun gps-locatie door aan de mestbank enkel en alleen als men zich heeft ingelogd onder de 

status “laden” met het respectievelijke transportnummer (transportnummer wordt op voorhand aangemaakt 

in het internetportaal van de mestbank). 

Men blijft zichtbaar tot zolang men de status einde lossen niet heeft ingegeven. 

 

De positie van mestvervoerende voertuigen (trekkers en vrachtwagens) is door de handhavers en gebruikers 

van de mestbank zichtbaar op de visualisatiesoftware (kaart op basis van GIS-model), zolang de transportcyclus 

loopt. 

 

Beide toepassingen zijn voor de gebruiker beschikbaar via erkende dienstverleners. Track en trace visualisatie 

van de eigen mesttransportvoertuigen is voor de mestvervoerder enkel maar mogelijk op de interface van de 

dienstverlener (indien deze die toepassing ontwikkeld heeft voor de gebruiker=transportfirma) 

 

Bij ingave van het transportnummer wordt deze door de AGR-GPS gecontroleerd op vorm, doch niet gelinkt aan 

de mestbank op correctheid. 

 

Ieder trekkend voertuig van een mesttransportcombinatie is uitgerust met een vaste AGR-GPS-tracker. Deze 

moeten vast in het trekkende voertuig voor mesttransport gemonteerd worden (in de beschermde omgeving 

van de bestuurderscabine). Iedere mestaanhanger is uitgerust met een sensor die kan communiceren met de 

AGR-GPS-tracker van het trekkend voertuig. De sensor op de aanhanger communiceert aan de AGR-GPS-tracker 

het opslagvolume van de mestaanhanger waarop deze is geplaatst. 

 

In het bericht aan de mestbank is zowel het identificatienummer van de AGR-GPS in het trekkende voertuig als 

het identificatienummer van de sensor van de mestaanhanger vervat. 

 

De ervaring leert dat de gegevens ingevoerd via de AGR-GPS-toestellen een hogere betrouwbaarheidsgraad 

hebben dan deze die via de app op de smartphone werden ingevoerd. De toestellen werden als meer fail proof 

aangegeven. 

 

Bij het falen van de GPS-verbinding of het systeem, mag men de aangevatte transportcyclus nog afwerken. Tot 

zolang de verbinding niet opnieuw tot stand is gekomen, mag men geen mesttransporten uitvoeren. Enkel via 

een uitzonderingsprocedure kan dat nog wel, men houdt dan alle data manueel bij op een daartoe bestemd 

formulier. 

 

De controle van het systeem door de toezichthouders gebeurt door middel van een testbericht. Hiervoor geeft 

de toezichthoudende instantie een testcode door aan de transportfirma, die vervolgens manueel dient te 



   

 

 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// 

 
30.11.2022 Eindrapport pagina 15 van 120 

worden ingevuld in het AGR-GPS-toestel door de chauffeur van het voertuig. Na verzenden vergelijkt men de 

juistheid en volledigheid van het ontvangen bericht met het oorspronkelijke bericht. 

 

De communicatie van de gegevens tussen de server van de dienstverleners en tussen de centrale databank van 

de overheid (mestbank) gebeurt aan de hand van XML-berichten. Wanneer een bericht niet goed ontvangen is, 

wordt een foutcode gegenereerd. Tabel 1 geeft de inhoud van deze databerichten weer. 

 

Inhoud bericht AGR-GPS 

- Imei nr. AGR-GPS toestel 

- Nr. dienstverlener 

- Gegevens laadruimte: 

aanhanger 

(chassisnummer) 

- Locatiecoördinaten 

- Tijd 

- Statusberichten:: 

• Begin laden 

• Begin lossen 

• Einde lossen 

Tabel 1: Inhoud bericht AGR-GPS 

 

De transportbedrijven zijn voor service, onderhoud en gunstige kosten volledig aangewezen op de markt van de 

dienstverleners. De overheid heeft in deze markt geen arbitrerende rol, eerder adviserend (de verzegeling van 

de installatie gebeurt wel door een controleur). Het staat de dienstverlener vrij om zijn dienstverlening naar 

eigen keuze uit te bouwen en de prijzen zelfstandig te bepalen. 

Belangrijk is dat de transportfirma zich goed informeert en garantie op een goede werking bedingt bij aanschaf 

van een toestel bij een erkende dienstverlener (bijvoorbeeld door middel van een contract). De dienstverlener 

dient garant te staan voor een goede werking, onderhoud en opvolging van het gps-volgsysteem. Ook de 

kwaliteit van de hardware valt onder de verantwoordelijkheid van de dienstverlener. 

 

De dienstverleners werden erkend door te stellen dat ze konden voldoen aan de minimale vereisten opgelegd 

door de overheid. 

 

De AGR-GPS-technologie is reeds 15 jaar in gebruik in Nederland en in Vlaanderen heeft men de verplichting 

vanaf 2014 aan mesttransportbedrijven opgelegd. In 2021 is er ook de debietmeterplicht bijgekomen.  Deze 

debietmeters staan op de verpomp-installatie van de aanhanger om zo de exacte volumes van verplaatste 

vloeibare dierlijke mest aan te geven. Bij de AGR-GPS toepassing kent men enkel het volume van de 

mestaanhanger, wat een minder nauwkeurige waarde is dan de waarde die een debietmeter aangeeft. 

 



   

 

 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// 

 
pagina 16 van 120 Eindrapport 30.11.2022 
 

We ontvingen de feedback dat het plafond van afname van AGR-GPS-toestellen bereikt werd en dat de 

dienstverleners in deze modellen nog weinig evolutie zien, m.a.w. economisch minder interessant om de service 

te gaan uitbreiden. De dienstverlening moet echter gegarandeerd blijven, ook al heeft de dienstverlener een 

gering aantal toestellen op te volgen. 

 

Link naar de wettelijke bepalingen van het AGR-GPS systeem: Wettelijke bepalingen AGR-GPS systeem 

 

2.1.1 SWOT Analyse 

 

 Positief Negatief 

 Strengths Weaknesses 

Interne 

Factoren 
• Zichtbaarheid van de locatie en status 

van de mesttransportmiddelen in 
werking voor de inspecteurs 

• Genereren van alarmen mogelijk 

• Technologie reeds beschikbaar 

• Koppelings software laat ontwikkeling 
door de dienstverlener toe 

• Betaalbare systemen beschikbaar 

• Testberichten mogelijk 

• Inventarisatie alle officieel 
geregistreerde 
mesttransportmiddelen 

• Bij falen apparatuur is een back-up 
procedure beschikbaar 

• Autonomie van de batterij 

• Manuele ingave leidt tot fouten en 
slechte rapportage 

• Fraude gevoeligheid 

• Afhankelijkheid van de kwaliteit van 
het gsm-mastennetwerk 

• Communicatie-uitval mogelijk via 
externe server 

• Doeltreffende werking is gedeeltelijk 
afhankelijk door de kwaliteit van 
installatie en producten 

• Zichtbaarheid afhankelijk van de 
transporteur: hij beslist wanneer hij 
zichtbaar is 

• Mestopleggers zijn niet te traceren 
wanneer de trekker met AGR-GPS 
niet in de buurt is 

 Opportunities Threats 

Externe 

factoren 
• Uitbreidbaarheid van het systeem 

(naar automatische detectie) 

• Te kopiëren naar andere sectoren en 
landen 

• Extra datafuncties mogelijk via app 

• Gebruikersinterface ontwikkelbaar 
door de dienstverlener voor andere 
services (bv totale gereden kilometers 
kunnen consulteren) 

• GDPR-wetgeving 

• Kostprijs abonnementskosten 

• Geo-politieke situatie en gps- 
systeem 

• Service door de dienstverlener (bv 
bij kleine afname) 

Tabel 2: SWOT ANALYSE AGR-GPS systeem 

https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1024338&param=inhoud&ref=search&AVIDS=
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2.1.2 Use case diagram van het AGR-GPS-systeem 

 

Na de bevraging hebben we volgende use-cases opgesteld over het AGR-GPS-systeem en het AGR-GPS-systeem 

voor burenregelingen. 

 

“Een usecase beschrijft een systeem vanuit het gebruikersperspectief. Het beschrijft de actor, de initiator van de 

interactie, en het systeem zelf als een opeenvolging van eenvoudige stappen. Actoren kunnen iets of iemand zijn, 

die bestaat buiten het te bestuderen systeem, en die deelneemt in de opeenvolgende activiteiten in een dialoog 

met het systeem om een bepaald doel te bereiken. Actoren kunnen eindgebruikers, andere systemen 

of hardware (apparatuur) zijn. Elke usecase is een complete serie van zogenaamde "events", beschreven vanuit 

het standpunt van de actor." 

 

De actoren hebben we hieronder steeds in het vet aangeduid, de stappen zijn de pijlen en de omcirkelde 

begrippen zijn de usecases. 

 

De usecase geeft zodoende de functionaliteit van een systeem weer. 

 

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Actor_(persoon)&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gebruiker
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hardware
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Figuur 1: USE CASE diagram AGR-GPS 
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2.1.3 Use case van het AGR-GPS-app bij burenregeling 

 

Figuur 2: USE CASE diagram AGR-GPS app voor burenregeling 
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2.2 GPS TRACKING OP MOBIELE BREEKINSTALLATIES 

De mobiele breekinstallaties in Vlaanderen (circa 300) zijn ook uitgerust met een gps-tracker. Men heeft deze 

verplicht in het kader van de handhaving. Dit zijn toestellen die zowel door erkende dienstverleners als door 

VITO aan de breekfirma’s worden aangeboden. 

 

VITO heeft de ontwikkeling van het systeem gedaan en blijft dit verder onderhouden en ondersteuning bieden. 

 

De positie van de brekers is te allen tijde consulteerbaar op een webportaal door de inspecteurs van COPRO, 

CERTIPRO en OVAM. Dit systeem dient als hulpmiddel voor de handhaving om aanwezig te kunnen zijn wanneer 

de brekers aan het werk zijn. Dit ter controle van de productie van gerecycleerde granulaten (FPC-controle) in 

het kader van het CE- en QUAREA certificatietraject van de verwerking van deze producten. 

 

De breekfirma is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf van het gps-systeem en staat zelf in voor de plaatsing, 

indien niet voor een externe dienstverlener wordt gekozen (aanschaf toestel bij VITO). 

Hier komt het voor dat de plaatsing de correcte werking van het systeem in de weg staat (bv verkeerde positie 

antenne nabij elektriciteitskast), al dan niet moedwillig. 

De handhavers zullen zo de positie en status van de breekinstallatie niet kunnen verifiëren en de controles op 

de werf op het moment van werking niet uitvoeren. 

 

De gps-toestellen geven de positie van de mobiele brekers te allen tijde aan, zowel in actieve als passieve fase. 

Ook worden er statusupdates gegenereerd aan de hand van een gemonteerde accelerometer (detectie 

beweging). 

Men kent drie verschillende gevisualiseerde statussen in de interface: 

• Blauw: toestel in werking of op transport (4x/min); 

• Rood: Toestel in rust (1x/min); 

• Rood met zwart: Communicatie uitgevallen. 

 

De verzonden berichten worden steeds door een tegenbericht geconfirmeerd. De communicatie gebeurt vanuit 

de gps-trackers rechtstreeks met de centrale server over GPRS. 

 

Indien de communicatie omwille van een defect niet meer mogelijk is, kan er tijdelijk een 

uitzonderingsprocedure toegepast worden analoog aan de AGR-GPS-systemen. 

 

Er is een gegevens-backup aanwezig in de toestellen om bij uitval de gps-coördinaten bij te houden. 

 

Bij verkeerd gebruik kent men een sanctieregeling waarbij er uren worden afgehouden van de toegestane 

uitbatingsuren van de breker. 
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Zoals bij de AGR-GPS is er voor de firma in kwestie geen gebruikersinterface aan de kant van de 

gegevensregistratie voor de ingever (firma). De visualisatiesystemen van de dienstverlener kan men wel 

consulteren indien deze in het pakket werden meegenomen. 

 

In tegenstelling tot de AGR-GPS-toestellen gaan de trackers gemonteerd op de mobiele brekers hun bericht 

rechtstreeks verzenden aan de applicatieserver van het VITO waar bij de AGR-GPS-systemen hun berichten nog 

over de applicatieserver van de dienstverlener lopen. 

Dit om directe communicatie te bekomen en de kans op fraude te verlagen. 

 

Inhoud bericht mobiele breekinstallaties 

- Imei nummer GPS toestel 

- Locatiecoördinaten 

- Verandering in gewicht 

- Tijd 

- Statusberichten: 

• Beweging start 

• Bewegen 

• Beweging stopt 

Tabel 3: Inhoud bericht mobiele breekinstallaties 

 

De studie voor de mobiele breekinstallaties werd door VITO gedaan en het systeem is sedert 2016 in gebruik. 

Ook in Nederland kent men deze toepassing. 
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2.2.1 SWOT analyse 

 Positief Negatief 

 Strengths Weaknesses 

Interne 

Factoren 
• Zichtbaarheid van de locatie en 

status van de mobiele brekers te 
allen tijde voor de inspecteurs. 

• Genereren van alarmen mogelijk 

• Technologie reeds beschikbaar 

• Software laat onderhoud door de 
dienstverlener op afstand toe 

• Betaalbare systemen beschikbaar 

• Testberichten mogelijk 

• Inventarisatie alle officieel 
geregistreerde mobiele brekers 

• Bij falen apparatuur is een back-up 
procedure 

• Systeem kan bij VITO aangekocht 
worden voor een billijke prijs. 

• Niet gekoppeld aan een uniek 
nummer (bv werf/project/…) 

• Autonomie van de batterij 

• Installatie door de breekfirma’s leidt 
tot slechte werking en rapportage 

• Fraude gevoeligheid 

• Afhankelijkheid van de kwaliteit van 
het GSM masten netwerk 

 Opportunities Threats 

Externe 

factoren 
• Uitbreidbaarheid van het systeem 

(naar automatische detectie) 

• Te kopiëren naar andere sectoren en 
landen 

• Extra datafuncties mogelijk via app 

• Gebruikersinterface ontwikkelbaar 
door de dienstverlener voor andere 
services (bijvoorbeeld doorgave 
draaiurenstand motor) 

• GDPR-wetgeving 

• Kostprijs abonnementskosten 

• Geo-politieke situatie en gps-systeem 

Tabel 4: SWOT ANALYSE mobiele breekwerven 

 

2.2.2 Use case van het systeem van de mobiele brekers 

Het usecase diagram van de mobiele brekers kan hieronder teruggevonden worden.
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Figuur 3: USE CASE diagram mobiele brekers 
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2.2.3  Wettelijke bepalingen van mobiele breekinstallaties 

Voor de mobiele puinbrekers kan men volgende wettelijke bepalingen terugvinden, refererend aan het gps-

volgsysteem: 

 

De producent beschikt over materieel dat geschikt is voor de productie volgens de referentiedocumenten. Een 

bewerkingsinstallatie omvat de volgende basis-elementen: 

- een webgebaseerd informatiesysteem dat moet gekoppeld zijn met een gps-volgsysteem dat autonoom en 

draadloos informatie doorstuurt naar een centrale server die door Vito wordt beheerd. Deze informatie dient toe 

te laten de positie van de installatie correct te bepalen, het al dan niet actief zijn van de installatie, de 

productieperiode (datum en tijdstip) na te gaan, de goede werking van het webgebaseerd informatiesysteem te 

valideren en frauduleuze handelingen met het systeem te detecteren. Het al dan niet actief zijn van de installatie 

moet op een onafhankelijke manier geregistreerd worden, zonder enige elektronische interactie met de 

installatie zelf. Bijkomende informatie kan via SMS-berichten doorgestuurd worden en wordt vanuit het gps-

volgsysteem geüpload naar de centrale server. Eindgebruikers (de overheid, de certificatie-instelling en de 

producent) hebben uitsluitend leesrechten op de centrale server waarmee ze status informatie kunnen opvragen. 

De gegevens moeten bijgehouden en opgelijst worden in een centrale databank die online beschikbaar is voor 

de certificatie-instelling en de toezichthouder. 

2.3 ANDERE OPENBARE INSTELLINGEN 

Volgende systemen worden voor openbare instellingen ingezet: 

 

 

• Service Publique de Wallonië (SPW): gps-tracking op zoutstrooiwagens 

 

De zoutstrooimachines zijn voorzien van een gps-volgsysteem om de gereden trajecten te verifiëren. 

 Als trigger gebruikt men de scheefstand van de sneeuwploeg en de beweging van de zoutaanvoerband 

om de strooiwerking te kunnen registreren. 

 

Zie hiervoor ook Annex 16.7 protocole epandeuses 1.4   SPW 

 

• Agentschap Wegen en Verkeer: gps-tracking op de werfvoertuigen om positie op de gewestwegen te 

gaan detecteren. 

 

De werfwagens die gebruikt worden voor het onderhoud aan de wegen van het Agentschap Wegen en 

Verkeer (AWV, Vlaams gewest) zijn uitgerust met een gps-tracker die consulteerbaar is door de mensen 

van AWV. Men kan real time op de gewestwegen de voertuigen zien staan in het kader van de veiligheid 

en de sturing van het verkeer. 

https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=40409
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Zie hiervoor ook Annex 16.8 Digitaal volgsysteem koppelvlak v1.2 

 

• Hulpverleningszones en noodcentrale (departement volksgezondheid en binnenlandse zaken):  

 

Ambulances en brandweerwagens zijn uitgevoerd met een gps-tracker om de rijtijden en 

adresbepalingen nauwkeurig te doen. 

2.4 EU-LANDEN 

Van volgende landen kunnen we melden dat men lokaal geen soortgelijk systeem heeft voor de boorwereld: 

 

Nederland, Denemarken, Spanje, Frankrijk en Duitsland. 

 

In Italië kent men volgende bepaling inzake gps-toestellen op boortoestellen;Indien men investeert in een 

toestel dat datacaptatie doet van machine-uitrusting en de data rechtstreeks wegschrijft naar de eigen server 

van het bedrijf voor opslag, komt men in aanmerking voor een belastingvoordeel. Dit belastingvoordeel is een 

bepaald percentage (afhankelijk van het aanschafjaar) van de investeringskost van de apparatuur, verdeeld over 

de eerste drie jaren. Bij controle dient men de gecapteerde gegevens te kunnen voorleggen. Dit is zodus een 

retroactief hulpmiddel voor de handhaving om de posities van de geboorde gaten achteraf te verifiëren en de 

whereabouts van de boortoestellen te kennen. 

2.5 NIET-EU-LANDEN 

Gps-tracking op boortoestellen voor waterwinning door de Turkse overheid: 

 

De Turkse overheid heeft een tiental grondboormachines voor het boren van municipaal water dewelke over 

het ganse land worden ingezet. De gps-volgsystemen die hier gebruikt worden zijn Jean-Lutz 

(http://www.jeanlutzsa.fr/) systemen, die enkel op het machinepark van boortoestellen van de Turkse overheid 

zelf worden geplaatst. De systemen zijn eerder boorparameter-logging systemen. Het tracking systeem heeft 

voornamelijk tot doel, de gps- locatie van de boring zelf vast te leggen om aldoende een as-built plan te maken.  

De tracking-systemen houden ook de boorparameters per boormeester en per machine bij. Op deze manier 

worden de performantie en de boorparameters bijgehouden per boorteam.  

De geregistreerde boorparameters zijn o.a.: boordiepte, boorkoppel, neerwaartse drukkracht, tegendruk in het 

spoelcircuit, rotatiesnelheid boorkop.  

De overheid heeft geen opvolgingssysteem voor de privé-boorbedrijven. 
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3 MARKTONDERZOEK VAN DE GPS-DIENSTVERLENERS 

 

In de sector van de track & trace-dienstverleners werd een bevraging gedaan naar de mogelijkheden van de 

toestellen die men naar voren schoof voor het voorziene gebruik. De dienstverleners werden op basis van 

volgende redenen geconsulteerd: marktbekendheid, leverancier van modellen voor AGR-GPS-systemen en 

mobiele brekers, vakbeurzen boorsector en eerdere ervaringen. Een overzicht van de geconsulteerde 

dienstverleners is terug te vinden in de tabellen 5,6 en 7.   

 

Er is een groot aanbod aan dienstverleners met gelijkaardige producten, waardoor een keuze van toestel 

onderzoekswerk met zich meebrengt. De functionaliteiten komen overeen en iedere dienstverlener heeft zijn 

manier om die te bewerkstelligen. Ook trachten de dienstverleners zich van elkaar te onderscheiden door hun 

product uit te werken naar één specifieke toepassing (bv tachometrie, track and trace van assets, tijdsregistratie, 

heavy duty omgeving, specifieke data logging boorparameters) 

 

De toestellen hebben we in twee groepen geclassificeerd: de eenvoudige gps-modellen en de uitgebreide gps- 

modellen. 

 

 

3.1.1 Eenvoudige gps-modellen 

Deze gps-modellen zijn interessant voor de eenvoudige boortoestellen. Deze toestellen hebben een geringe 

aanschafkost, wat te rechtvaardigen is t.o.v. de kostprijs van de eenvoudige boortoestellen. Ook kunnen deze 

van toepassing zijn indien men een grote vloot van boortoestellen heeft (bv lanspompen). 

Aan deze toestellen kunnen maar een beperkt aantal of geen sensoren aangesloten worden, ze focussen op een 

lange batterijlevensduur door de frequentie van zenden van telemetrie laag te houden en de data-pakketten 

klein te houden. 

 

Deze toestellen communiceren veelal op lagere communicatieniveau ’s (bv 2G/3G of LORAWAN/Sigfox – low 

power, lage densiteit netwerken), Locatiebepaling gebeurt op basis van het netwerk en niet op basis van 

satellietsignalen. 

Men spreekt hier ook van Narrow band IoT toestellen. 

 

Het gebruik is hiervan af te raden, daar de ondersteuning van deze platformen niet kan verzekerd worden in tijd 

en de nauwkeurigheid van de positiebepaling lager is ten opzichte van de trackers die communiceren over het 

cellulaire netwerk. De berichten zijn beperkt in grootte over tijd en real time statusupdates zijn niet steeds 

mogelijk (software updates zijn eveneens niet mogelijk vanop afstand). De toepassingen kennen eerder hun 

gebruik in eenvoudige stationaire meetsensoren die slechts sporadisch hun telemetrie dienen te communiceren. 
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3.1.2 Uitgebreide gps-modellen 

De uitgebreide gps-modellen laten verscheidene functies toe. 

 

Er is uitbreiding mogelijk met verschillende sensoren, analoog en digitaal en verschillende datakoppelingen zijn 

mogelijk (GPRS, 4G, Wifi, bluetooth, USB, …). 

Door middel van motion sensors (bv trilling, hoekstand, druk, beweging) en ingavemodules kan de boring 

geparametriseerd worden en data van de machine (bv draaiurenstanden) bijgehouden worden. Dit kan bij 

voorbeeld in functie van het aan te leveren boorverslag. 

 

Men kan bij deze modellen zelfs digitale outputs gebruiken om bv signaallampen te laten branden of andere 

functies aan te sturen. 

 

De nauwkeurigheidsgraad ligt hier hoger dan de eenvoudige modellen: tot 2mm voor de RTK GPS modellen. Dit 

zijn gps-systemen die een zeer hoge nauwkeurigheid van positiebepaling kennen, door gebruik te maken van 

grondstations en meerdere trackers op het voertuig. 

 

De hoge graad aan functionaliteit maakt dergelijke modellen interessant voor de boorfirma’s die hiernaar op 

zoek zijn voor het opstellen van geotechnische boorrapporten en as-buildplannen, doch voldoen deze dan 

ruimschoots aan de basisvereisten voor het beschreven systeem. 

 

Deze gps-werking kan ook geïntegreerd zijn in de machinesturing: machines die reeds een PLC- of 

controllersturing hebben, kunnen ook van een gps-module met antenne voorzien worden die gekoppeld wordt 

aan de machinesturing. 

De gps-locatie is zo voor de boorfirma en de boortoestellenfabrikant zichtbaar vanop afstand over een externe 

server. 

De datakoppeling verloopt in dat geval eveneens over een externe server naar de applicatieserver van de 

overheid. 

 

3.1.3 Vergelijkingsmatrix van verschillende gps-modellen 

 

Om de toestellen onderling te vergelijken hebben we een aantal criteria bekeken. We sommen ze hieronder op. 

 

Nauwkeurigheid 

De nauwkeurigheid van het toestel hangt af van de gebruikte componenten. Alle toestellen hebben een 

positiebepaling tot ca drie meter nauwkeurig aangegeven, wat voor visualisatie en rapportage voldoende is. 

Echter hangt deze waarde grotendeels af van het aantal satellieten waarmee een verbinding tot stand kan 

gebracht worden op die locatie (dekking), hun onderlinge positie en eventuele stoorzenders in de omgeving van 

de tracker. Voor een accurate plaatsbepaling is de ontvangst van het signaal van 4 satellieten ten minste nodig. 
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Het meetprincipe van het Global Positioning System is gebaseerd op de afstandsmeting tussen satelliet en 

tracker en het bekend zijn van de positie van de satelliet. De afstanden tussen de satelliet en de tracker worden 

uit de gemeten looptijden van radiogolven afgeleid. De looptijden van de radiogolven worden door metalen 

onderdelen in de buurt van de antenne van de tracker en door hindernissen omheen de machine (bij voorbeeld 

gebouwen in de stad) beïnvloed, waardoor de berekening minder accuraat wordt. 

 

Er bestaan RTK gps-systemen die een nauwkeurigheid tot twee centimeter garanderen, echter kosten deze 

modellen een veelvoud van de beoogde aanschafkost en is deze meting veel te nauwkeurig voor het beoogde 

doel. Hier maakt men naast het gebruik van het signaal van de satellieten ook gebruik van het signaal van 

grondstations. 

 

Om de nauwkeurigheid van de locatieberekening weer te geven, maakt men gebruik van de HDOP-waarde die 

mee wordt gecommuniceerd met de locatie coördinaten. De HDOP-waarde is een berekende grootheid die de 

afwijking op de precisie van de horizontale positieberekening weergeeft. Deze waarde is bij voorkeur lager dan 

tien. 

 

Band: Communicatiefrequenties over het mobiele netwerk 

De gps-tracking-toestellen die over het 2G-netwerk hun data versturen, vertegenwoordigen het hoofdaandeel 

van de tracking-toestellen. De nieuwere toestellen communiceren via 4G(LTE) en kunnen bij wegvallen van het 

4G-signaal overschakelen op 2G. 

Het 2G-netwerk is voorzien om tegen 2030 te gaan afgebouwd te worden, waardoor de dekking zal gaan 

wegvallen. Communicatie over het 4G-netwerk is voor het project en de komende jaren hierdoor aangewezen. 

 

WIFI-aansluiting 

Deze zal vooral nuttig zijn voor de programmatie van het toestel. Dit is niet meteen een vereiste voor het 

beoogde systeem. 

 

Bluetooth-verbinding 

Deze zal vooral nuttig zijn voor communicatie met randapparatuur omheen de machine. Indien er met een 

smartphone met app gewerkt wordt, dan kan de communicatie tussen beide toestellen hierover verlopen. De 

aanwezigheid van een bluetooth-verbinding is niet meteen een vereiste voor het beoogde systeem, tenzij 

andere telemetrie met externe, Bluetooth gekoppelde sensoren deel uit maken van de systeemconfiguratie. 

 

Ethernet 

Deze aansluiting kan enkel nodig zijn voor de programmatie van het gps-toestel en is geen must. Deze verbinding 

is niet geschikt voor communicatie met sensoren en actuatoren of om data door te sturen. 
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USB-aansluiting 

Deze aansluiting kan enkel nodig zijn voor de programmatie van het gps-toestel en is geen must. Deze verbinding 

is niet geschikt voor communicatie met sensoren en actuatoren of om data door te sturen. 

 

DI: Digitale input 

Standaard is dit een 24V DC-verbinding via een klemmenstrook of een multistekker. Een digitale input kan 

gebruikt worden voor sensoren (benaderingssensor, eindeloopschakelaar, knop, startcontact…). 

Een digitale input kent slechts 2 toestanden: “I” of signaal hoog, “0” of signaal laag. Voor de werking van het 

systeem zijn deze zeer nuttig (bv detectie van beweging door de accelerometer, voedingsspanning van het 

elektrisch circuit van het boortoestel komt binnen) 

 

AI: Analoge input 

Een analoge input wordt gebruikt om een variabele meetwaarde te kunnen inlezen, dit kan bv een toerental van 

de boormotor of een veranderende druk zijn.  

Standaard gebruikte signalen: 4-20mA, 0-10VDC, -5 VDC- +5VDC. 

 

DO: digitale output 

Digitale outputs laten toe om bepaalde zaken te kunnen aansturen aan de machine. Bijvoorbeeld kan men een 

signaallamp aansturen als de boring aangemeld werd. 

 

HMI: Human Machine Interface 

Dit is de industriële netwerkverbinding, hierop kunnen verschillende actuatoren en sensoren communiceren 

met de gps-module. Deze verbindingen zijn specifiek aangepast aan de industriële omstandigheden 

(temperatuur, trillingen, stof,…). Een veel gebruikt formaat is CAN bus, wat door verschillende producenten van 

industriële componenten wordt ondersteund. 

 

Aansluiting externe antenne 

Het merendeel van de dienstverleners geeft aan dat een externe antenne het meest aangewezen is voor onze 

toepassing. De carrosserie rond de machine verzwakt namelijk het signaal van de toestellen met interne 

antenne. De verbinding in afgelegen gebieden en in gebouwen zal met een interne antenne snel wegvallen en 

het toestel zal tot data backup aangewezen zijn. 

De laatste ontvangstlocatie van het gps-signaal zal zo zichtbaar zijn voor de handhavers na het wegvallen van de 

gps-verbinding bij binnengaan van de zone zonder gps-ontvangst). Het merendeel van de boringen gaan door in 

openlucht, waardoor de ontvangst van het gps-signaal meestal voldoende is om een positiebepaling te doen. 

 

De externe antenne fungeert ook als antenne voor de communicatie over het cellulaire netwerk. We hebben 

proefondervindelijk ondervonden dat het gps-signaal sneller wegvalt dan het GPRS-signaal. 
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Beschermingsgraad 

De beschermingsgraad bepaalt in hoeverre het toestel bestand is tegen indringing van stof of vocht en wordt 

uitgedrukt in een IP-klasse. Het eerste getal geeft de weerstand tegen indringing van stof aan en het tweede 

getal de indringing van vocht. Veelal worden gps-trackers met een lage beschermingsgraad (IP <6, <6) in een 

water- en stofdichte behuizing gemonteerd. Wij adviseren een minimale beschermingsklasse van IP67 (water- 

en stofdicht tot één meter diepte). 

 

Voeding 

Alle boormachines zijn voorzien van een voedingscircuit van 12VDC of 24VDC. 

De spoelpompen voor het lansen van bemalingsputten zijn voorzien van een 12VDC batterij in het 

voedingscircuit. 

 

Back-up batterij 

Alle gps-trackers zijn voorzien van een interne backup-batterij die het toestel in staat stelt om bij wegvallen van 

de voedingsspanning gedurende een periode te blijven communiceren en data te registreren. 

Deze batterij dient voldoende capaciteit te hebben om de perioden van stilstand te overbruggen. Minimum 1 

maand autonomie is hier aangewezen (overbruggen bouwvakantie in de zomer). Men dient de tracker zo aan te 

sluiten dat de back-up batterij wordt bijgeladen wanneer de motor van het boortoestel draait. Wanneer dit niet 

kan, dient de back-up batterij a.d.h.v. een externe voeding bijgeladen te worden (spanningsbewaking van de 

batterij is aangewezen). 

 

Autonomie 

De autonomie van de gps-tracker hangt af van de grootte van de backup-batterij, de frequentie waarmee de 

databerichten verzonden worden en het berekeningsinterval van de gps-module. Men is in staat de frequentie 

van de berichtenmeldingen te verlagen wanneer de voedingsspanning wegvalt. Daardoor kan men al gauw een 

autonomie van drie maand bekomen van de tracker zonder voedingsspanning. Veel systemen zullen voeding 

van de batterij van de machine ontvangen, waardoor deze bij groot sluimerverbruik de batterij van de machines 

kunnen beschadigen. Hier dient men rekening mee te houden bij de aanschaf van het toestel bij de 

dienstverlener (inschatting van de stilstandsperioden van het boortoestel door het boorbedrijf). 

 

Flash geheugen 

Dit is een intern backup geheugen. Indien de 4G-communicatie faalt, zullen de databerichten gebufferd kunnen 

worden in dit geheugen. Wanneer de verbinding met het 4G-netwerk terug gerealiseerd is, worden deze 

databerichten als pakket verzonden om alzo de historieken terug te kunnen aanvullen. 

 

Gevoeligheid 

De tracking-gevoeligheid wordt overwegend uitgedrukt in een dBm (decibel-milliwatt) waarde. Dat is het 

minimale niveau van signaalontvangst dat de trackingmodule kan ontvangen. Hoe lager deze waarde, hoe 

gevoeliger de module dus is (de typische signaalsterkte van het gps-signaal bedraagt -127.5dBm, de minimale 

signaalsterkte van het cellulair netwerk -100dBm) 
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Navigatiesystemen 

Er bestaan verschillende satellietnavigatiesystemen waar de trackers op kunnen werken. We adviseren de 

mogelijkheid van ontvangst van minimum 2 systemen voor een goede werking. De simultane werking van 

verschillende systemen verhoogt de nauwkeurigheid van de plaatsbepalingen. Enkele voorbeelden van 

navigatiesystemen: GPS / GLONASS/ GALILEO / BEIDOU / SBAS / QZSS / DGPS / AGPS / COMPASS 

 

De benaming GNSS kan ook teruggevonden worden. Dit is de verzamelnaam voor een navigatiesysteem dat 

werkt met de gegevens van meerdere navigatiesystemen tegelijkertijd (GPS / GLONASS/ GALILEO / BEIDOU) 

waardoor er een betere en wereldwijde dekking mogelijk is t.o.v. GPS alleen. 



STUDIE AGIVA / RAPPORT 

www.omgevingvlaanderen.be 

 

 

Wij hebben zoals hierboven aangegeven 2 typen van modellen geselecteerd om te verifiëren op toepasbaarheid op de 

boorsector. 

 

3.1.4 Eenvoudige gps-modellen 

 

  

Dienstverlener Model Nauwkeurigheid Bands WIFI Bluetooth Ethernet USB DI AI DO HMI Aansluiting 

externe 

antenne

Beschermingsgraad Voeding Back-up 

batterij

Autonomie 

in rust 

(1x/dag)

Flash geheugen Aanschafkost Abonnementskost 

(jaar)

Voordelen Nadelen Extra's

Trusted T7LTE <10m LTE/2G - - - - - - - - - IP69 3x 1,5V DC AA290 mAh € 276 € 80 UHF Beacon

ARC Link 340 <10m LTE/2G - - - - 4 - - - - IP67 12V/24V DC3,7v 5800mAh90 dagen € 188 € 83

Grote 

autonomie

ABAX  ABAX6M 1,2m LTE / 4G - • - - - 3 1 - - IP67 6V-60V DC 3400mAh 23 dagen Enkel in huur € 180

Gebruiker 

is niet 

eigenaar

Tabel 5: vergelijkingsmatrix eenvoudige gps-toestellen 
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3.1.5 Uitgebreide gps-modellen voor gebruik op de grondboormachines 

 

 
 

 

 

Tabel 6: vergelijkingsmatrix uitgebreide gps-toestellen 



STUDIE AGIVA / RAPPORT 

www.omgevingvlaanderen.be 

 

Leveranciers die ook nog geconsulteerd werden, maar niet in het overzicht werden opgenomen. 

 

Dienstverlener Motivatie 

Ikologic Geen leverancier/producent van hardware, komen niet in aanmerking doordat men 

steeds custom made oplossingen maakt en geen standaardproduct heeft 

Qeos Geen leverancier/producent van hardware, komen niet in aanmerking doordat men 

steeds custom-made oplossingen maakt en geen standaardproduct heeft 

SITECH / Trimble Enkel Agro toepassingen, RTK GPS systemen (tot 2cm nauwkeurig) 

Karnott Enkel Agro toepassingen, RTK GPS systemen (tot 2cm nauwkeurig) 

IFM Verdeler van hardware en software, geen serviceverlener 

Ctrack Nederlandse dienstverlener, via postbusvestiging actief op Belgische markt. Heeft niet 

meteen interesse. 

Sensolus Geen antwoord van ontvangen 

Trackio Gericht op verplaatsingen van wagens en vrachtwagens en digitale tachometers 

Geodirect/ 

STONEX 

Leverancier van specifieke boordataloggers, hier niet van toepassing door hoge kost en 

doorgedreven uitvoering, gericht op het boren, eerder dan op de positierapportering 

Jean Lutz Leverancier van specifieke boordataloggers, hier niet van toepassing door hoge kost en 

doorgedreven uitvoering, gericht op het boren, eerder dan op de positierapportering 

GEO MISURE Leverancier van specifieke boordataloggers, hier niet van toepassing door hoge kost en 

doorgedreven uitvoering, gericht op het boren, eerder dan op de positierapportering 

Inpieq Leverancier van specifieke boordataloggers, hier niet van toepassing door hoge kost en 

doorgedreven uitvoering, gericht op het boren, eerder dan op de positierapportering 

LIM Leverancier van specifieke boordataloggers, hier niet van toepassing door hoge kost en 

doorgedreven uitvoering, gericht op het boren, eerder dan op de positie rapportering 

Tabel 7: Niet-geselecteerde leveranciers 

 

Daar de hardware-uitvoering eveneens van belang is voor de uitvoering van het systeem, hebben we enkel 

dienstverleners geselecteerd die de hardware aanbieden. Ook dienstverleners die gps-toepassingen 

ontwikkelen voor zeer specifieke sectoren (bv voor de agro-industrie, distributie en logistiek en boorspecifieke 

dataloggers) hebben we niet in overweging genomen door hun kostprijs en hun beoogde toepassing. 
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4 CONCLUSIES UIT BENCHMARKING EN MARKTONDERZOEK 

1) Benchmark:  

Uit de studie vinden wij het systeem uit de AGR-wetgeving het meest aansluitend bij de boorsector. Het boren 

op één locatie is namelijk vrij gelijklopend met het lossen van een lading mest op één locatie (voor het lossen 

van de mest zal men eveneens het transportnummer nodig hebben). Dit laat ook meer toe om een koppeling te 

maken met het voorafmeldingsnummer conform de koppeling met het transportnummer bij mesttransport. 

Het belangrijkste aspect bestaat erin dat door een actieve inschakeling van het commando ‘Start Boren’ een 

goede koppeling kan gemaakt worden met de voorafmelding (zie onder) en met het latere boorverslag. Via 

actieve inschakeling van ‘Stop Boren’ kunnen de werken dan ook fysiek afgemeld worden en kunnen de 

tijdstippen van deze statussen vergeleken worden met het finale boorverslag. 

 

2) Marktonderzoek 

De gemotoriseerde machines zullen meestal geen probleem opleveren voor de installatie van een gps-

trackingsysteem. De meeste van de bevraagde modellen van gps-tracers komen in aanmerking voor de plaatsing 

op een boortoestel. De aanschafwaarde van een gps-toestel is zo gering ten opzichte van de waarde van het 

boortoestel (<1 % kostprijs boortoestel). 
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5 BESCHRIJVING VAN DE BOORTOESTELLEN 

Er zijn verschillende modellen van boortoestellen in gebruik bij de boorbedrijven in Vlaanderen onder de 

boordisciplines. Het gps-trackingsysteem zal dienen geïnstalleerd te worden op ieder model dat gebruikt wordt. 

Hieronder kan men een overzicht van de typen van boortoestellen terugvinden. 

 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen boortoestellen dewelke motorisch zijn aangedreven en materieel dat 

gebruikt wordt om manuele boringen uit te voeren. Deze laatste zijn dan o.a. spoelpompen in combinatie met 

een manuele spoellans.  

 

Er zijn per 17/10/2022 exact 142 erkende boorbedrijven, verspreid over de verschillende disciplines (artikel 6, 

7° a) van het VLAREL). Naar inschatting zijn er verspreid over deze bedrijven een 250 tot 275 tal 

grondboormachines. 

 

Het aantal manueel aangedreven spoelpompen is zeer moeilijk in te schatten. Een voorzichtige aanname kan 

zijn een 100 stuks, verspreid over Vlaanderen, aangezien de meeste bedrijven wel degelijk machinaal aan het 

werk zijn. 

5.1 MOTORISCH AANGEDREVEN BOORTOESTELLEN 

 

5.1.1 Grondboormachines op een rupsonderstel 

Deze boormachines worden aangedreven door een eigen krachtbron (meestal dieselmotor). Deze hebben een 

elektrisch circuit waarop de voeding voor de gps-tracker kan op worden afgetakt (12VDC/24VDC), ook zal veelal 

de motor in werking kunnen worden geregistreerd. 

Er is plaats om een tracker met externe antenne te plaatsen ook hebben deze boortoestellen een vast 

bedienpaneel waarin de nabijheid een scherm of klavier kan gemonteerd worden. 

 

De plaatsing van specifieke meetsensoren (bv inclinometers, drukmetingen, eindeloopcontacten) is mogelijk, 

doch zal dit per model van machine moeten worden bekeken, wegens de bewegende elementen.  

 

Deze machines zijn niet altijd in eigendom van de boorfirma’s. 
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De machines worden met een vrachtwagenoplegger van werf naar werf verplaatst. Het elektrische circuit van 

deze boortoestellen staat tijdens verplaatsing onder spanning door de batterij van het boortoestel. Belangrijk is 

hier dat een gps-model met een grote backup-batterij wordt voorzien of een extra backup-voeding. (gps-module 

kan de batterij van het boortoestel leegtrekken en beschadigen) om periodes van niet-gebruik van het 

boortoestel te overbruggen. 

Als alternatief kan een systeem worden voorzien waarbij de gps-tracking module enkel voeding krijgt van het 

boortoestel als de machine zelf draait. In dat geval zal de gps tracker zelf in zijn eigen stroomvoorziening dienen 

in te staan als het boortoestel niet in werking is (voldoende grote backup-batterij vereist) om de signalen te 

versturen. Dit dient geval per geval bekeken te worden door de boorfirma en de dienstverlener (periode van 

inactiviteit van het boortoestel is voor ieder bedrijf anders). 

 

Figuur 4: Grondboormachine op rupsonderstel 
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5.1.2 Machines op vrachtwagenonderstel 

De machines op een vrachtwagenonderstel kunnen door middel van een eigen krachtbron worden aangedreven 

(aparte motor voor aandrijving van de boorfuncties). Echter kan het ook voorkomen dat de motor van de 

vrachtwagen een PTO-aftakking heeft (PTO: Power take-off of krachtafnemer). Via deze aftakking zal het 

hydraulische circuit van de boorfuncties worden aangedreven. 

 

De draaiuren van de motor zijn dan die van de verplaatsing en die van de boorwerken, doch vallen die uit te 

splitsen doordat de draaiuren van de PTO ook worden bijgehouden op de machine (dit zijn de draaiuren voor 

het gebruik van de opgebouwde boorstelling). De elektrische voeding komt hier dan ook van het elektrische 

circuit van de vrachtwagen. 

 

De boorstelling wijkt niet veel af van de boorstelling op een machine met rupsonderstel, de plaatsing van de 

gps-module is dus analoog. 

 

 

Figuur 5: Grondboormachine op vrachtwagenonderstel 
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5.1.3 Boorstellingen voor bemaling (Discipline 1 cfr VLAREL artikel 6, 7°, a)  

 

Boorstellingen voor boring van bronbemalingsputten worden gebouwd op een rupsonderstel; dit kan een 

conventionele graafkraan of een zelfrijdend onderstel zijn. 

 

Deze machines hebben eveneens een eigen motor voor het boren en zijn voorzien om op korte tijd zo snel 

mogelijk een aantal boringen van geringe diepte uit te voeren. In deze boorputten worden dan meteen 

bemalingsfilters geplaatst. De machine zal zich zodoende niet afstempelen op de ondergrond om de boring uit 

te voeren. 

 

Deze machines hebben geen stangenmagazijn daar men met 1 a 2 lengtes van de boormast de diepte van de 

boring bereikt (ca 10m). 

 

Op 1 dag worden meerdere werven uitgevoerd, waardoor het aantal voorafmeldingen op het e-DOV loket veel 

groter zijn dan bij disciplines 2 t.e.m. 5 (VLAREL art 6,7 °, a) 

 

Veelal worden deze boringen op openbaar domein uitgevoerd. Men dient daardoor rekening te houden met de 

onderliggende nutsleidingen en een KLIP melding uit te voeren (KLIP - Kabel- en Leidinginformatieportaal | 

Digitaal Vlaanderen). 

 

Een gps met hoge precisie kan hier als extra hulpmiddel dienen om de boorfirma bewust te maken van de 

aanwezigheid van eventuele ondergrondse nutsleidingen. Dit dan boven op de gebruikelijke methoden (delven, 

meten, sonderen, raadplegen plannen, …). 

https://klip.vlaanderen.be/public
https://klip.vlaanderen.be/public
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Figuur 6: Bemalingsmast op graafkraanonderstel 

 

Figuur 7: Bemalingsmast op rupsonderstel 

 

 
 

 

Verder zijn de machines vergelijkbaar met de bepalingen van de boormachines op rupsonderstel. 

 

Op deze toestellen is geen spoelpomp aanwezig, gezien de gewenste beweeglijkheid. De spoeling wordt 

nagenoeg altijd via een externe, onafhankelijke pomp aangeleverd. 

 

5.2 MANUEEL AANGEDREVEN BOORTOESTELLEN 

 

Zoals eerder aangegeven zullen boringen uitgevoerd door middel van lanstechniek ook onderhevig zijn aan de 

voorziene regelgeving. 

 

Hier werkt men met een manuele aandrijving van de boorstreng. Een lans met een snijkop wordt d.m.v. 

menselijke kracht de bodem in gedreven. Onderaan de lans is een snijkop met injectienozzles bevestigd om de 

bodem los te woelen. Het geïnjecteerde water spoelt de losgemaakte materie in de annulaire ruimte tussen de 

boorstreng en de boorgatwand naar de oppervlakte. Daar de lans bestaat uit koppelbare stalen buisdelen, is 

een plaatsing van een gps-module hier niet mogelijk (materiaal komt in contact met water en grond). 
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Figuur 8: Booropstelling voor een lansboring, de spoelpomp staat in de achtergrond op een oplegger 

5.3 SPOELPOMPEN VOOR PLAATSING BEMALING 

 

De spoelpomp waarmee de lansboring wordt uitgevoerd kan echter wel uitgevoerd worden met een gps-

tracking systeem. Deze pompen zijn gemonteerd in een transporteerbare behuizing, waarin zich ook de 

aandrijfbron (motor) van de pomp zich bevindt. 

 

De motor van de pomp heeft een elektrisch circuit, voorzien van een 12V batterij. De gps-module zal zodoende 

kunnen gevoed worden uit dit circuit. 
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Detectiemogelijkheden voor werking van de pomp kunnen worden voorzien, maar zijn eerder beperkt. Het 

systeem leent zich tot een uitvoering analoog aan de mobiele brekers met een ingebouwde accelerometer of 

d.m.v. detectie van druk op het spoelcircuit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 9: Spoelpomp op een mobiel cassis 

 

 

Figuur 10: Boorstelling met spoelpomp 

 

 
 

 

Het komt voor dat deze pompen gehuurd worden voor deze toepassing. Verhuurmodellen dienen zodoende 

dan ook van een tracker te worden voorzien en men dient gebruik te gaan maken van een meldingsplicht bij 

gebruik van een extern model. 

 

Voor bemalingen gaat men soms ook gebruik maken van dompelpompen om de lans te gaan voeden. Gezien de 

pomp zal worden ondergedompeld, is een plaatsing op het toestel niet mogelijk. Men zal dan eerder de gps- 

tracker op en aan de voedingskabel van de pomp dienen aan te brengen. Dit is praktisch moeilijk haalbaar daar 

dit gereedschap manueel verhandeld wordt, wegens de kans op beschadiging en verlies. 
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Het gebruik van een tracking app op een smartphone biedt hier een uitweg, analoog aan de AGR-GPS app voor 

burenregeling. 

 

Hier gaat het om een app waarbij de boormeester de start van een boring met dompelpomp aanmeldt, waarbij 

de positie van de GPS genomen wordt, en waarbij er dan een start/stop bericht naar de overheid gestuurd 

wordt. Daarna verschijnt de dompelpomp op de kaart van de overheid.  

Aangezien dit enkel software is, is het dus perfect mogelijk dat hier een dienstverlener tussenkomt die geen 

eigen GPS-trackers aanbiedt.  

Als de toezichthouder op de werf komt, kan hij nakijken of de gebruikte pomp wel degelijk in het systeem werd 

aangemeld en of het voorafmeldingsnummer werd aangemaakt en geselecteerd. 

 

Als toepassing verwijzen we hier ook naar pagina 77, alinea 7.3 Geteste mobiele app voor koppeling 

voorafmelding. 

Op dat moment deelt de smartphone live zijn locatie. Dit zal andere implicaties hebben op het GDPR-aspect van 

het trackingsysteem. Zie hiervoor hoofdstuk 11 GDPR 
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B. SYSTEEMONTWERP 
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6 SYSTEEMBESCHRIJVING 

 

Voor de handhaving op en de rapportering van de boringen in Vlaanderen (met uitzondering van de 

funderingsboringen) zal er een verplichting komen voor de boorfirma’s voor de installatie van een gps-tracker 

op de machinale boortoestellen. 

 

Dit apparaat dient de gps-locatie real time door te sturen naar een server van de overheid (DOV) opdat men de 

exacte positie kent tijdens de booropdrachten. Ook de status van de machine zal zo gekend zijn, samen met de 

status van de eventuele boring die men aan het uitvoeren is. 

 

De controle van de positie is via een gebruikersinterface voor de overheid zichtbaar voor de handhaving. 

 

Gezien meerdere partijen in staat moeten zijn om hun toestellen aan te passen aan het voor te leggen protocol, 

adviseren wij om een platform voor de dienstverleners op te maken, waarheen men de data van de gps-tracker 

kean zenden. De data van de verschillende dienstverleners worden hierop verzameld en in het juiste formaat 

aangeleverd aan het visualisatieportaal van de overheid. 

De dienstverlener zorgt voor de ontwikkeling van een eenvoudige toepassing waarmee het boorbedrijf de gps-

posities van de boortoestellen kan koppelen aan de voorafmeldingsnummers van de boringen. 

 

De communicatie van data tussen de gps-trackers en de platformen van de dienstverleners verloopt over het 

4G-netwerk. 

 

De plaatsing en beheer van de gps-trackers zal door participerende externe dienstverleners gebeuren. Zij zullen 

in het kader van de verplichte gps-tracking deze diensten kunnen aanbieden aan de boorfirma’s. 

 

Belangrijk is dat alle dienstverleners dezelfde formaten en protocollen hanteren volgens de doel- en 

middelenvoorschriften van de overheid.  

 

6.1 COMPONENTEN OP DE BOORINSTALLATIE 

Volgende componenten maken deel uit van het beoogde gps-systeem. 

 

- Gps-tracker 

Deze wordt elektrisch gevoed door het boortoestel en heeft een backupbatterij. De backupbatterij zal 

de signalen in rustpositie en transportpositie dienen te kunnen voeden.  
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De grootste stroomverbruiker is de frequentie waarop de gps-positie telkens weer opnieuw wordt 

berekend. Daar boortoestellen traag verplaatsbare objecten zijn, kan men hier de frequentie laag 

houden. 

Er wordt aanbevolen om te kiezen voor sensormodellen met 4G + 2G fallback omdat men hiermee de 

beste dekking bekomt. 

De keuze werd gemaakt voor een vaste installatie van de tracker op het boortoestel. 

 

- Externe antenne 

Deze verzekert voldoende signaalsterkte. De kwaliteit van de plaatsing is mede zeer bepalend over de 

kwaliteit van de verbinding. Voorgeschreven is zo hoog mogelijk en zo hemelsbreed mogelijk op het 

boortoestel om reflectie te vermijden (het gps-signaal legt door metalen elementen of grote 

oppervlakken in de buurt een langere weg af, waardoor de gps-locatieberekening foutief wordt). De 

externe antenne dient zowel voor de ontvangst van het gps-signaal als voor het verzenden van de 

berichten over het GSM-masten netwerk. 

 

- SIM-kaart 

De SIM-kaart wordt aangeboden met een abonnementsformule voor de communicatie via GPRS of 4G 

door verschillende telecomoperatoren. Het gebruik van de gps- tracker kan ook in dit abonnement mee 

vervat zitten. 

Bij voorkeur wordt de SIM-kaart door de dienstverlener aangekocht en verdeeld. 

 

- Behuizing 

De behuizing dient goed water- en stofdicht te zijn om de elektronische apparatuur te beschermen 

tegen de ruwe omstandigheden (modder, stof, hitte, nachtvorst). Een beschermingsklasse van minimum 

IP67 schrijven we hier best voor en bij voorkeur nog een impactbeveiliging uit kunststof, daar een 

metalen behuizing het signaal zal blokkeren (kooi van Faraday). Het is aanbevolen om de bevestiging 

van de behuizing en de behuizing te verzegelen en te voorzien van een keurmerk of identificatienummer 

voor de handhavers. 

De verzegeling dient om handelingen aan de tracker detecteerbaar te maken. 

 

- Software 

De software in het toestel om de communicatie te kunnen voeren met externe platformen. 
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6.2 COMMUNICATIEBOUWSTENEN 

Volgende communicatiebouwstenen onderscheiden we in het systeem: 

 

Passieve fase (slaapmodus) 

Het gps-toestel zendt eventueel van tijd tot tijd zijn positie door op een lage frequentie. Het stroomverbruik is 

hier minimaal. 

 

Actieve fase 

De motor van de machine draait, of men heeft de ingave “start boring” gegeven, de positie wordt met een 

hogere frequentie doorgegeven samen met eventueel nog andere parameters. 

 

Testberichten 

De gebruiker kan een testbericht ingeven of genereren om de communicatiedoorstroming te controleren. Het 

ontvangen bericht wordt dan vergeleken met het verzonden om de goede werking van de communicatie te 

testen 

 

Alarmberichten 

Dit zijn berichten die de gps-tracker kan verzenden indien van een normale situatie wordt afgeweken. 

Bv batterij niveau laag, slechte communicatie (geen bevestiging van ontvangst gekregen) 

 

Rapporten 

De gebruiker kan op de gebruikersinterface rapporten genereren over locatie, status of verplaatsing in 

verschillende formaten 

 

6.3 WERKING VAN HET SYSTEEM 

Hieronder worden de verschillende stappen beschreven die worden voorzien in de werking van het systeem en 

die corresponderen met de usecases van het systeem (Figuur 12 en Figuur 13). 

 

Stap 1: Continue processen 

 

Deze stap beschrijft de continue werking van het systeem. 

 

De fysische beweging van het toestel zal door middel van een accelerometer gedetecteerd worden. 

Een accelerometer is een sensor die bij beweging van de sensor in staat zal zijn om de kracht van de beweging 

te meten op basis van het traagheidsprincipe. De kracht van de beweging kan zo in een cijfer worden uitgedrukt  

Bij voorkeur is deze accelerometer in de gps-module ingebouwd. Indien dit niet mogelijk is, dan dient deze 
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accelerometer met het oog op fraude zich in dezelfde verzegelde niet-metalen behuizing als de gps-module te 

bevinden. 

 

Wanneer de accelerometer geen beweging van de machine over een te bepalen tijdsinterval detecteert, zal het 

boortoestel zich in status rust bevinden. De gps-locatie zal hier 2x daags doorgezonden worden. We raden aan 

deze frequentie niet hoger te nemen, daar de batterij van de gps-module niet bijgeladen wordt. 

Bij het detecteren van een beweging, zal de gps-module in beweging zijn en verhoogt de frequentie van het 

doorsturen van de locatiecoördinaten naar vier berichten per uur. 

 

De gps-module zal in beweging ook de wijziging van gps-coördinaten van het toestel gaan bijhouden. 

Wijzigen deze niet, dan is de motor van het toestel aan het draaien, zonder dat het toestel wordt voortbewogen. 

Wijzigen deze wel, dan wordt het toestel voortbewogen en bevindt deze zich op transport. Deze status wordt 

dan eveneens gemeld. 

 

Indien er zich geen problemen met de dataverbinding voordoen, zal de status van het boortoestel analoog aan 

de mobiele breekinstallatie bewaakt worden. 

 

GPS 
ontvanger

IoT platform/
server 

dienstverlener

Applicatieserver 
overheid

Mobiel 
netwerk https

1 2 3  

Figuur 11: Lijn van de communicatieberichten 

 

Op bovenstaande Figuur 11 ziet men dat er zich een communicatie-storing  kan voordoen op 3 data transferts. 

 

1. Indien er zich problemen zouden voordoen in de communicatie tussen de satellieten en de gps-tracker, 

dan zal men dat in de HDOP-waarde die meegegeven wordt in de databerichten kunnen detecteren. 

Ook kan de dienstverlener meegeven of de gps-locatie nog geldig is door te controleren of de timestamp 

van de berekende gps-waarde overeenkomt met de timestamp van op het moment van berekenen. 

Indien dit niet het geval is, is de berekende gps-waarde een oude waarde en is de berekende positie niet 

meer valabel. 

 

2. Bij het wegvallen van de communicatie tussen de gps-tracker en de server van de dienstverlener, zal de 

server van de dienstverlener dit kunnen detecteren en een foutmelding genereren. 

 

3. Bij het wegvallen van de verbinding tussen de applicatieserver van de overheid en de server van de 

dienstverlener, zal dit door de server van de dienstverlener kunnen opgevangen worden. Ieder 
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verzonden bericht zal immers dienen beantwoord worden door een tegenbericht van ontvangst (HTTP 

Status 200- bericht) 

 

Indien er zich problemen voordoen met de verbinding naar de applicatieserver van de overheid, die 

detecteerbaar zijn, dan zal de melding van de storing gemaakt worden. Alle statuswijzigingen van het 

boortoestel en de positiewijzigingen zullen worden bijgehouden door de server van de dienstverlener totdat de 

verbinding weer tot stand wordt gebracht. Eens de verbinding hersteld is, dan zal al deze data aan de overheid 

doorgepusht worden. 

 

Het meest aangewezen is dat de communicatie slechts in 1 richting zal gebeuren, daar anders de gps-tracker in 

actieve modus zal staan en zodus een groot energieverbruik zal hebben. 

Dit is nadelig voor zowel de batterij van het toestel als voor de batterij van het dragende boormiddel. 

 

Stap2: Voorafmelding van de boring 

 

Dit is de gekende voorafmeldingsprocedure van de ingave van de boring in het voorafmeldingsloket in DOV. 

 

Het DOV-systeem wordt uitgebreid zodat de dienstverlener een lijst van actieve voorafmeldingsnummers kan 

opvragen per boorbedrijf, met bijhorende locatiegegevens (via een GET-request).  

 

Stap 3: Uitvoeren van de boring 

 

Een boorbedrijf zal zijn boring kunnen aangeven van zodra men naar de werf vertrekt. 

De ingave van het voorafmeldingsnummer dient hier eerst gedaan te worden. Op de invoegtoepassing die door 

de dienstverlener al dan niet werd ontwikkeld, zullen de voorafmeldingsnummers van het boorbedrijf zichtbaar 

zijn en geselecteerd kunnen worden. 

Deze werden immers door de dienstverlener opgevraagd bij DOV. Op deze manier verkleint de foutenmarge bij 

het ingeven van het voorafmeldingsnummer. 

 

De ingave van een ter plekke in te geven nummer dient ook mogelijk te kunnen zijn. We denken hier aan een 

testbericht. 

 

Na ingave van het voorafmeldingsnummer zal men de status van de machine kunnen wijzigen: 

- Transport werf; 

- Begin boring; 

- Onderbreek boring; 

- Einde boring. 

 

Het actuele voorafmeldingsnummer wordt hieraan telkens aan toegevoegd. 
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De boorfirma zal zodoende zelf de controle hebben op de tijdsregistratie van de boring. 

 

Indien men een boring uitvoert, zal bij het selecteren van “begin boring” de frequentie van het doorsturen van 

het gps-signaal verhoogd worden naar 12 berichten per uur. Bij het selecteren van “onderbreek boring” en 

“einde boring” zal deze frequentie terugvallen naar de toestand in rust zoals hierboven beschreven. 

 

Tijdens het uitvoeren van de boring zal de gps-module elektrisch gevoed worden en kan de hogere frequentie 

gehanteerd worden. 

 

“Onderbreek boring” wordt gebruikt indien er gewerkt wordt op een werf met 1 voorafmeldingsnummer en 

met meerdere boorgaten. Deze werf loopt dan over meerdere dagen en kan zodoende volledig gerapporteerd 

worden volgens het verloop van de boringen. De status “stop boring” is voor de handhaver het signaal dat de 

boringen op de voorafgemelde locatie afgelopen zijn en dat er geen momenten meer zijn om de handhaving 

tijdens de boring te gaan uitoefenen.
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 STAP 1: Continue processen
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Figuur 12: Use case van de werking van het systeem (1/2) 
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Figuur 13: Use case van de werking van het systeem (2/2) 
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6.4 DE ACTOREN BINNEN HET SYSTEEM 

De verschillende actoren binnen het systeem hebben hun verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden. 

We sommen ze hieronder op: 

6.4.1 Boorfirma 

Leverancier (en dienstverlener) gps-systeem selecteren voor installatie en onderhoud van het systeem 

Code van goede praktijken toepassen als erkend boorbedrijf 

Voorafmelding uitvoeren (hierbij wordt een voorafmeldingsnummer gecreëerd) in e-DOV webportaal 

Voorafmeldingsnummers en status boormachine correct ingeven op gps-tracking systeem 

Defecten aan de gps-tracking melden aan de dienstverlener zodat deze het gps-tracking systeem operationeel 

kan houden 

Correct doorgeven van onderverhuur of doorverkoop machine 

Correct doorgeven boringen in onderaanneming  

Correct registreren in e-DOV tijdelijke huur machine/onderverhuur machines/onderaanneming 

 

6.4.2 DOV/ VMM 

Code van Goede Praktijk beheren 

Erkenning en controle van boorbedrijven  

Goedkeuring voor verdeling gps-systemen verlenen aan dienstverleners die aantonen te voldoen aan de 

systeemcriteria 

Controle van dienstverleners op goede werking van zijn systemen gekoppeld aan de overheidsdatabanken 

Bijhouden van lijst van machines in gebruik door erkende boorbedrijven 

Bijhouden van erkende boormeesters 

E-DOV portaal beheren 

Historiek data (opslag) 

Ter beschikking stellen van actieve voorafmeldingsnummers voor de applicatieserver van de dienstverlener op 

aanvraag 

 

6.4.3 Handhaving  

Implementatie van de wetgeving controleren 

Locatie van boringen raadplegen (op kaart) 

Lijst van tracking-systemen in alarm raadplegen  

Tracking-systeem testen door bericht uit te sturen (of contact opnemen met dienstverlener) 

Correcte installatie van tracking-systemen nagaan 
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6.4.4 Dienstverlener 

GPS-volgsysteem zodanig opzetten dat connectie met gps-satellieten en dataplatform dienstverlener wordt 

gegarandeerd, ook bij zwakke signaalsterkte 

Code van goede praktijk volgen 

Correcte plaatsing van de gps- tracking systemen en onderhoud 

Helpdesk voor boorfirma’s 

Betrouwbaar datamanagement (tijdig en leesbare signalen doorsturen) naar de applicatieserver van de overheid 

Hardware en software leveren en link verzekeren naar dataplatform  

Foutmeldingen doorgeven 

Functionaliteit accelerometer garanderen  

Testberichten kunnen doorsturen 

ID-data op navigatiesysteem voorzien (contact data dienstverlener, helpdesk nummer, …) 

De telemetrie opvolgen en de communicatieverbindingen bewaken 

Interventie op de gps-tracker bij anomalieën 

 

6.5 DATACOMMUNICATIE 

 

De data naar de applicatieserver van de overheid zal via een versleutelde verbinding overgedragen worden. 

 

De wijze van communiceren zal gebeuren aan de hand van JSON-berichten. De mogelijke inhoud van het bericht 

staat hieronder aangegeven. 

 

Inhoud in databericht aan de 

applicatieserver van de overheid 

- Imei nummer GPS toestel 

- Locatiecoördinaten 

- Voorafmeldingsnummer boring 

- Tijd 

- Statusberichten: 

• Systeem onder spanning 

• Start/stop motor 

• Start boren 

• Stop boren 

Tabel 8: Inhoud in databericht aan de applicatieserver van de overheid 
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6.6 PRAKTISCHE UITVOERING 

 

Hieronder worden de verschillende stappen van de opbouw van het beoogde systeem verder aangegeven. Men 

dient deze te lezen samen met het schema van Figuur 14 

 

A. Fysieke installatie van de sensor 

 

a. Door de dienstverlener of erkend installateur 

Voordelen:  

• Kennis van zaken bij plaatsing, met inachtname van bepaalde regels bij de positionering om de 

goede ontvangst te kunnen garanderen 

• Mogelijkheid tot verzegeling om fraude tegen te gaan 

• Dienstverleners kunnen het data-abonnement mee aanbieden en daardoor extra security 

introduceren ( Private Network opzetten ) 

 

Nadelen: 

• Hogere kostprijs voor het boorbedrijf 

 

b. Door het boorbedrijf 

Voordelen: 

• Drukken van de kostprijs voor plaatsing en keuze uit aanbieder data-abonnement 

 

Nadelen: 

• Mogelijke foute positionering met impact op connectiviteit 

• Publiek datanetwerk 

 

B. Automatische activatie van de sensor 

Van zodra een sensor connectie kan maken wordt hij automatisch via programmering en reservatie op 

voorhand (provisioning) geregistreerd op het platform van de dienstverlener. 

De manier van communiceren en daartoe gebruikte technologie is vaak eigen en specifiek aan de 

dienstverlener. We moeten sensor/platform als één oplossing zien. De optie om een ander toestel dat 

niet uit het eigen gamma komt, te gaan koppelen wordt algemeen door de dienstverleners afwezen 

omwille van aansprakelijkheid en van de garanties die een dienstverlener moet bieden op de goede 

werking en de compatibiliteit. 

 

C. Opzetten van een beveiligde verbinding tussen IOTplatform dienstverlener en application server 

verantwoordelijke overheid. 
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Dit kan op verschillende manieren, bv aan de hand van een public/private keypair / ip adres filtering/ .. 
1 

Voor verbinding met de DOV-servers gebeurt dit met client side certificaten. Op een dergelijke wijze 

wordt de inhoud van de data versleuteld, waardoor enkel gekende dienstenleveranciers hun data naar 

de overheid kunnen sturen (fraude uitsluiten) 

 

d. Registreren van het boortoestel en de gps-tracker bij de overheid: 

Het registreren van de sensor op de applicatieserver van de overheid zal via een omweg (e-loket DOV) 

dienen te gebeuren. Hierdoor zal de sensor, het boorbedrijf en het boortoestel gekend zijn bij de 

overheid. 

Voor machines die verhuurd worden, is het aangewezen dat de verhuurfirma van het boortoestel dan 

instaat voor de aankoop en beheer van de gps-tracker (via een dienstverlener) en de boorfirma dient 

dan het boortoestel te registreren via het DOV-portaal. 

Bij verkoop van een machine dient de eigenaar (boorfirma of verhuurfirma) de tracker en het toestel te 

gaan de-registreren of afmelden. 

Een dienstverlener kan bijvoorbeeld ook een module aanbieden om de wijziging van gebruiker aan de 

overheid door te geven. 

Bij het e-loket van DOV dient het ook te mogelijk zijn om een boring te kunnen doorgeven aan een ander 

boorbedrijf bij onderaanneming. Zodoende kan de administratie van de boring door de borende partij 

worden afgehandeld. 

 

D. Verzenden van de telemetrie: 

De gegevens die voortkomen uit de gps-tracker en de gegevens die gevraagd worden 

(voorafmeldingsnummer, statuswijziging) worden gebundeld en over de beveiligde verbinding naar de 

applicatieserver van de overheid verzonden. 

 

E. Registratie booractiviteit: 

De actieve voorafmeldingsnummers zullen door de dienstverlener kunnen worden opgehaald op een 

locatie gelinkt aan DOV. 

De booractiviteitsdata zullen via de dienstverlener meegegeven worden in de berichten aan de 

applicatieserver van de verantwoordelijke overheid. 

In combinatie met de ontvangen data uit het DOV kan deze optie bij de dienstverlener voor extra 

complexiteit zorgen. De programmatie hiervan is maatwerk voor de dienstverlener ten opzichte van zijn 

reeds beschikbare systemen. De overheid zal hierdoor mogelijks met meerdere partijen in contact 

komen of support moeten verlenen. 

Dit kan mogelijks een impact hebben op het aantal dienstverleners die dit mee kunnen aanbieden. 

 

 

 
1 Methoden om een beveiligde IT verbinding tot stand te brengen 
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Figuur 14: Architectuur van het systeem: data komt terecht op de applicatieserver van de verantwoordelijke overheid  

d 
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6.7 OPMERKINGEN 

 

Energiemanagement van de samenbouw is een belangrijk gegeven. Het is niet wenselijk dat zowel de batterij 

van de gps-tracker en/of de batterij van het boortoestel leeg is. Wanneer een toestel voor lange tijd niet gebruikt 

wordt kan een zonnepaneel of een aansluiting aan een externe lader gebruikt worden om de batterijen op peil 

te houden. Hier kan de omgeving van het boortoestel echter een belemmerende factor zijn omwille van 

opspattend water en stof. 

 

Er dient een aangifteloket opgericht op e-DOV voor de serienummers van de machines. Hierin kan het 

boorbedrijf dan zelf een database bijhouden met welke machines in zijn vloot behoren en actief zijn. Hier kan 

het ook gps-trackers registreren met hun uniek nummer en koppelen aan de serienummers van de 

grondboormachines. 

Indien de machine wordt verkocht/verhuurd, kan het boorbedrijf het serienummer van de machine schrappen 

uit de lijst. De nieuwe eigenaar kan de machine op zijn eigen naam terug aanmelden met of zonder de gps-

trackers. Indien de machine naar het buitenland gaat, moet de gps-tracker verwijderd worden door de 

dienstverlener. De dienstverlener dient dit dan door te geven naar de overheid. 

 

Voor controle van de goede werking van het systeem, kan de overheid opvragen om een testnummer door te 

zenden. 

 

Speciale gevallen voor de registratie van de boringen:  

• Verhuur van boortoestellen; 

• Verkoop van een machine naar ander boorbedrijf/buiten Vlaanderen; 

• Gebruik van spoellansen en externe watertoevoer (hydrant, dompelpomp, andere) gps-tracker kan niet 

op het boortoestel worden geplaatst: melding aan de hand van een mobiele applicatie analoog aan AGR-

GPS-systeem voor burenregeling. 

 

6.8 OPTIES 

Gebruikersinterface van de dienstverlener: track & trace functionaliteiten voor de boorfirma’s kunnen 

beschikbaar zijn indien voor deze optie door de klant gekozen wordt. De standaard track-and trace oplossingen 

van de dienstverlener kunnen dit zijn in het kader van diefstal, onderhoud, tijdsregistratie, … 

De dienstverlener kan het portaal op maat van de boorfirma’s ook nog gaan uitbouwen om zo bij voorbeeld de 

boormeesters de gelegenheid te geven de boordata op de werf al te laten ingeven. 
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Extra harde verzegelde omkasting omheen de gps-tracker met eventueel een magnetisch of optisch contact in 

de behuizing voor het genereren van een alarm bij openen van de behuizing. 

6.9 FRAUDEMOGELIJKHEDEN 

De opzet van het systeem is om eventuele fraude maximaal tegen te gaan of volledig uit te sluiten. 

 

We menen echter dat er steeds pogingen daartoe zullen zijn. Onderstaande zaken zou men kunnen proberen 

om het systeem te omzeilen: 

 

• Verstoren van het signaal van en naar de gps-tracker door stoorzenders te introduceren of de plaatsing 

van de gps-module te veranderen. 

 

• Knoeien met de externe antenne (kabel, positie, breuk): bij slechte of geen ontvangst is de 

positiebepaling niet accuraat en zal een in situ controle niet mogelijk zijn. 

 

• Afkoppelen van het gps-toestel: indien het toestel geen elektrische voeding meer heeft, zal de 

communicatie in de loop der tijd wegvallen en zal het toestel niet meer zichtbaar zijn. 

 

• Externe data invoeren: indien men erin slaagt om de datastroom op te houden of te manipuleren, dan 

is het mogelijk om een positiebepaling te manipuleren of te gaan vertragen. Hierdoor zouden 

ogenblikkelijke controles niet mogelijk zijn of niet aangemelde boringen onder de radar blijven. 

Ieder bericht wordt voorzien van een tijdsmarkering. Indien de tijdsmarkering veel afwijkt van het 

tijdstip waarin het bericht werd ontvangen, dan kan dit een teken zijn van manipulatie van de 

datastroom. 

 

• De boring niet aangeven via een melding. Het boorbedrijf heeft nog steeds de controle om de status van 

het boortoestel te kunnen veranderen. Men zou dus een boring kunnen uitvoeren zonder dat deze 

gemeld is. De accelerometer zal echter de beweging en dus activiteit van het toestel detecteren, 

waardoor men ter plaatse a.d.h.v. de coördinaten een controle kan uitvoeren. 
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6.10  SWOT ANALYSE 

 

Uit de eerst opgedane kennis kunnen we volgende SWOT-analyse opmaken over het systeem. 

 

 Positief Negatief 

 Strengths Weaknesses 

Interne 

Factoren 
• Real time zichtbaarheid van de 

locatie en status van de 
boormiddelen 

• Genereren van alarmen mogelijk 

• Technologie reeds beschikbaar 

• Open source software laat 
ontwikkeling van de visualisatietools 
gemakkelijk toe 

• Betaalbare systemen beschikbaar 

• Testberichten mogelijk 

• Inventarisatie alle officieel 
geregistreerde boortoestellen van de 
boorfirma’s 

• Autonomie van de batterij 

• Manuele ingave leidt tot fouten 

• Fraudegevoeligheid 

• Afhankelijkheid van de kwaliteit van 
het GSM-mastennetwerk 

• Communicatie-uitval mogelijk via 
externe server 

• Doeltreffende werking is gedeeltelijk 
afhankelijk door de kwaliteit van 
installatie en producten 

• Gebruik van gehuurd boormateriaal 
niet uitgesloten bij de spoelpompen 
voor bemaling 

• In geval een deel van het machinepark 
gehuurd wordt (bv spoelpompen of 
grondboormachines), dient 
telkenmale het serienummer van de 
machine door gemeld te worden aan 
de overheid. 

• In geval van doorverkoop van 
machines, dient er een melding te 
gebeuren aan overheid voor het 
verhuizen van verantwoordelijkheid 
naar de nieuwe eigenaar, indien van 
toepassing. 
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 Opportunities Threats 

Externe 

factoren 
• Uitbreidbaarheid van het systeem 

(naar automatische metingen) 

• Te kopiëren naar andere sectoren en 
landen 

• Vereenvoudiging van de rapportage 
van het boorverslag 

• Extra datafuncties mogelijk via app 

• Gebruikersinterface ontwikkelbaar 
door de dienstverlener 

• Kostprijs abonnementskosten 

• Service door de dienstverlener (bv bij 
kleine afname) 

• Als machine stroomloos geraakt, is de 
boring daarom nog niet afgelopen. 

Tabel 9: SWOT analyse gps-systeem 
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C. TESTFASE 
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7 TESTCAMPAGNE 

7.1 INLEIDING 

Er werd a.d.h.v. bovenstaande onderzoeken en in overleg met de stuurgroep een Proof of Concept (POC) 

opgesteld.  

 

Hiertoe werden een aantal partnerbedrijven2 aangesproken en een deel hardware aangekocht en geïnstalleerd. 

 

Er werd een testomgeving opgezet waarop de datastromen tussen de dienstverleners en de overheid werden 

gesimuleerd. Hierbij werd een Thingsboard-server als applicatieserver aan de overheidszijde opgezet.  

 

Een aparte dummy database werd opgezet voor het ophalen van de voorafmeldingsnummers. 

 

De fysieke installatie van de tracker werd door Agiva uitgevoerd of was reeds bestaande. 

 

De opgestelde testomgeving is een voorbeeldscenario en is uitdrukkelijk geen verplicht systeem. De 

testomgeving dient louter ten behoeve van het opdoen van leerervaringen en om een code van goede praktijk 

te kunnen opstellen. 

 

We hebben voor deze testcampagne volgende onderzoeksvragen geformuleerd.  

 

1. Trackers met interne en externe antenne 

 

Hoe vertaalt zich dit in de stabiliteit en nauwkeurigheid van de gps-berekening? 

Wat voldoet voor het beoogde doel? 

Is dit het enige criterium waar rekening mee dient gehouden te worden voor kwaliteit van het signaal? 

 

2. Trackers met en zonder accelerometer 

 

Wat leren ons beide modellen? 

  

 
2 Partnerbedrijven 
IT Experts: IT dienstverlener   programmatie van de testomgeving 
Multicap, Traxgo, Geotracer: GPS tracking dienstverleners leveren hardware, software en data aan testomgeving 
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3. Twee verschillende toestellen op één machine 

 

Kunnen er grote verschillen zijn tussen twee modellen van verschillende leveranciers inzake nauwkeurigheid 

van de plaatsbepaling en de autonomie? 

 

4. Toestel met beacons (aanwezigheidssensoren) en grote inwendige batterij 

 

Is dit toepasbaar voor het gebruik bij de bronbemalingsboringen en lansboringen? 

 

De testomgeving 

7.1.1 Architectuur van de testomgeving 

De afbeelding van de architectuur van de testomgeving wordt afgebeeld in Figuur 14 

7.1.2 Dataplatform - Thingsboard 

Om de databerichten aan de overheidszijde zichtbaar en interpreteerbaar te maken is een visuele interface 

nodig.  

 

In de testomgeving werd er gewerkt met een Thingsboard-server als dummy overheidsapplicatieserver. Dit is 

een open source IoT (Internet of Things) systeem en biedt ook een visualisatiescherm. 

Op dit platform komen de data van de verschillende dienstverleners toe over een beveiligde verbinding via PUSH 

commando’s. 

Op een visualisatiescherm kunnen alle testmodellen weergegeven worden op een kaart van Vlaanderen.  

 

De statusflags van het Thingsboardscherm en data worden aan de hand van programmatie aangemaakt. M.a.w. 

de ruwe data komt binnen op het platform en het platform doet de interpretatie en visualisatie aan de hand van 

de geschreven programmacode.  

 

Zo worden de gekoppelde boortoestellen en hun positie in een te kiezen tijdsinterval symbolisch weergegeven 

op de kaart. De kleur van de symbolen geeft de status van de boortoestellen weer en per boortoestel kan een 

statusveld met de data van de gps-verbinding geconsulteerd worden. 
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KLEUR STATUS  
Rood:  -Motor van de machine draait niet / Geen beweging 

gedetecteerd  
Blauw:  -Motor van de machine draait of beweging 

gedetecteerd 
Groen:  -Het voorafmeldingsnummer van de boring werd 

geselecteerd en het “start” commando werd 
gegeven door de boorfirma. (Bij het geven van het 
“stop” of “onderbreek” commando vervalt deze 
status naar blauw of rood)  

Rood met een uitroepteken Δ:  -De positie van de inactieve boormachine werd ten 
minste twaalf uur niet meer doorgegeven  

Tabel 10: Kleurcodes van de statusflags 

De blauwe status geeft weer dat het boortoestel in actie i. Dit kan evenzeer voor transport of onderhoud zijn en 

staat los van de voorafgemelde boring. Niet-aangemelde boringen kunnen zo ook gevisualiseerd worden. 

 

Bij ieder icoon is ook steeds de afgelegde weg op basis van de XY-meetgegevens afgebeeld a.d.h.v. een gekleurde 
lijn en dit volgens het tijdsbereik dat geselecteerd werd (het tijdsbereik is de gekozen historiek van gegevens die 
men wenst af te beelden). 
 
Zodoende kan men de verplaatsingen van de boormachine tussen de verschillende werven en op de werf 
nagaan.  
 
Bij het aanklikken van een icoon van een boormachine zal een extra venster ter hoogte van het icoon 

tevoorschijn komen. Hierop staat de identificatie van de machine samen met de boorfirma, de laatste timestamp 

en positie van de boormachine en de status van de motor/accelerometer en het voorafmeldingsnummer van de 

boring (indien men een gemelde boring is aan het uitvoeren). 
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Figuur 15: Statusflag in Thingsboard 

 

De handhaver krijgt via het visualisatiescherm van Thingsboard  een duidelijk beeld van de locatie van de 

boorapparatuur.  

 

 

Figuur 16:  Succesvolle melding van de boring, het voorafmeldingsnummer is zichtbaar en de commando’s zijn rechts op de statusvensters 
af te lezen. 
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De ontvangen data zijn eveneens exporteerbaar voor verdere verwerking (bv Excel). 

 

Om de verbinding te maken met Thingsboard wordt er gebruik gemaakt van een zogenaamde API-call. 

 

Er wordt een koppeling gemaakt tussen de Thingsboard-omgeving en de dienstverleners op basis van een token 

die verwerkt zit in de URL van de API-call, zoals in dit voorbeeld 

http://thingsboard.itexperts.be:8080/api/v1/EDHOPtVwBz2NwqwaDKw4/telemetry 

 

Een token is een reeks cijfers of karakters die geheim is en waarmee het databericht zich kan identificeren (uniek 

wachtwoord) bij de ontvangende applicatieserver. 

 

Op basis van dat token weet Thingsboard aan welke gps-tracker de gestuurde gegevens moeten gekoppeld 

worden. Thingsboard herkent op basis van het ontvangen token het bericht en van waar het komt. 

 

Het access-token werd manueel aangemaakt voor de 5 testtoestellen en dan aan de dienstverleners 

overgemaakt.  

 

JSON-berichten worden gebruikt om deze data aan de overheid door te geven. 

Deze zien er als volgt uit: 

 
{ 

"latitude": 42.2,  

 "longitude": 70, 

"engine": true, 

"speed": 45 

} 

 

Figuur 17: Voorbeeld van een JSON bericht 

 

Van zodra de device-gegevens worden ontvangen op Thingsboard, wordt de tracker op de visualisatiekaart 

weergegeven. Het is belangrijk dat volgende attributen worden weergegeven met een specifieke naam: 

 

• breedtegraad 

• lengtegraad 

• motor of accelerometer 

• snelheid 

 

http://thingsboard.itexperts.be:8080/api/v1/EDHOPtVwBz2NwqwaDKw4/telemetry
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De stuurgroep voor deze opdracht heeft bepaald dat de trackers enkel binnen het grondgebied van het Vlaamse 

gewest worden afgebeeld (binnen polygoon van Vlaanderen). De Vlaamse controlebevoegdheid beperkt zich 

binnen de grenzen van het gewest, doch is er geen verbod op het bekijken van de gegevens buiten dit gebied. 

 

Indien dat vereist is, zal de overheid of de dienstverlener geofencing kunnen toepassen om enkel de ontvangen 

posities binnen Vlaanderen te gaan weergeven (geofencing is een methode om te bepalen of ontvangen 

coördinaten zich binnen een op voorhand bepaald gebied bevinden). Om transporten in de grensstreken goed 

te kunnen volgen, kan het wel aan te raden zijn om ook de transporten zichtbaar te houden net buiten de grens, 

of doorheen het Brussels gewest. 

 

7.2 GETESTE TRACKERS 

Voor het ontvangen van de gegevens zijn er drie nieuwe gps-trackers geïnstalleerd en zijn er twee bestaande 

installaties van gps-trackers gekoppeld. 

 

Op de boortoestellen betreft het telkens een reeds operationeel gps-trackingsysteem. Daarenboven hebben we 

op één van deze toestellen een extra tracker geïnstalleerd om zo de verschillen duidelijk zichtbaar te hebben 

tussen twee trackermodellen (boormachines nr 02 en Nr 05 staan op hetzelfde boortoestel) 

 

Twee boortoestellen met rupsonderstel werden gevolgd, samen met één spoelpomp en één auto. 

 

De spoelpomp werd voorzien van een tracker die eveneens enkele BLE (Bluethooth Low Energy) beacons kan 

detecteren. 

 

Beacons zijn kleine sensoren die hun aanwezigheid kunnen melden aan de tracker, zonder er fysisch mee 

verbonden te zijn. In dit geval kan de aanwezigheid tot 70m van de tracker in buitenlucht gedetecteerd worden. 

 

De auto werd voorzien van een tracker om de ontvangst van de gegevens van de telemetrie op de server en het 

portaal te testen.  
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Nr  Type installatie Dienstverlener Model Antenne Accelerometer Beacons Kleur 
positie 

01 Wagen Multicap Cloudgate mini Intern Nee Nee Zwart 

02 
Boorwagen met 
rupsonderstel 

Multicap Cloudgate mini Extern Nee Nee Rood 

03 Spoelpomp Multicap 
Piccolo Hybrid 
IoT 

Intern Ja Ja Groen 

04 
Boorwagen met 
rupsonderstel 

Geotracer GP 410 Intern Ja Nee Blauw 

05 
Boorwagen met 
rupsonderstel 

Traxgo FM1204 Intern Ja Nee Geel 

Tabel 11: Overzicht van de verschillende testtrackers 

 

Alle geteste toestellen werken volgens GNSS locatiebepaling, m.a.w. worden er verschillende navigatiesystemen 

simultaan gebruikt om de locatie te bepalen. 

 

7.2.1 GPS systeem MultiCAP 

Machine: FRASTE Multidrill ML MAX  

 

Dit trackingsysteem hebben we aangekocht en geplaatst op een boortoestel waar reeds een tracker (TRAXGO) 

aanwezig was. 

 

Dit toestel heeft een externe antenne en de mogelijkheid om op verschillende manieren extra toestellen te 

koppelen (CAN bus, RS232, WIFI, etc.). Zo kan men de motorsturing eveneens uitlezen en meetdata van 

sensoren bekijken. 

 

Een accelerometer is hier niet op voorzien, maar we kunnen wel uitlezen of het contact van de motor is 

aangeschakeld om zo de werking van het boortoestel te detecteren. 

 

In dit geval gebruiken we enkel de trackingfunctie. Het toestel gaat in slaapmodus na vijf minuten inactiviteit en 

zend vanuit deze toestand om de twaalf uur zijn coördinaten door. 

In actieve modus zendt het toestel om de vijf minuten zijn positie door. 
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Figuur 18: Tracker cloudgate mini - geen IP67 beschermingsklasse (115mm x 106mm x 45mm) 

 

 

Figuur 19: Externe antenne voor de cloudgate mini (75mm x 75mm x 90mm) 

 

De externe antenne staat best zo hemelbreed mogelijk opgesteld op de machine voor de meest accurate 

positiebepaling. 

 

De antenne dient zowel voor het gps-signaal, als voor het GSM-netwerk. Er zit tevens ook een low-noise-

amplifier "= versterkermodule" in het gps-antenne-element om het signaal een "voorversterking" te geven 

vooraleer het naar de gps-tracker gaat. 

 

In Figuur 20 is de positie weergegeven van de verschillende componenten van deze gps-tracker op een FRASTE 

boorwagen van het type Multidrill ML Max. De externe antenne werd initieel binnen de behuizing geplaatst en 

later aan de buitenzijde van de machine om een verschil tussen beide posities op te kunnen merken. 
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1
2

TrackerAntenne

 

Figuur 20: Positie van de verschillende gps-tracker componenten op de Fraste ML Max boorwagen. 

 

Bij de geleverde tracker komt er ook visualisatiesoftware voor de boorfirma mee. In dit geval is dit een 

webportaal (Captrace) waar je als gebruiker met een paswoord kan op inloggen. Vervolgens komt men op de 

overzichtspagina terecht waar de trackers worden weergegeven op een kaart. 
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Figuur 21: Visualisatiesoftware CapTrace 

Hierop kan elke boorfirma zijn eigen toestellen consulteren en de historieken raadplegen. 

 

7.2.2 GPS systeem Traxgo en Geotracer 

Machine: FRASTE Multidrill ML MAX  

 

Het betreft hier telkens een reeds bestaand trackingsysteem dat de boorbedrijven al hadden laten installeren 

op hun grondboormachine. De hoofdredenen hiertoe waren anti-diefstal en voorwaarde uit de 

verzekeringspolis. Er werd besproken met TRAXGO en Geotracer om deze tracking device te laten 

communiceren met de applicatieserver. 

 

Deze toestellen zijn zo geprogrammeerd dat ze tijdens transport om de minuut hun positie doorgeven (detectie 

transport a.d.h.v. accelerometer en berekende snelheid >5km/h). Deze frequentie is ruimschoots voldoende 

voor de toepassing die we met het systeem voor ogen hebben. 

Tijdens transport draait de motor van de boortoestellen niet, waardoor er een bijkomende consumptie van 

batterijcapaciteit is. 

 

In rust geven deze om de twaalf uur hun positie door. 
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Wanneer de motor draait, geven deze ook om de minuut hun signaal door. Deze frequentie is meer dan ruim 

genoeg om de positie van het boortoestel te kennen tijdens de boring en mag lager liggen. 

 

Zowel Traxgo als Geotracer gebruiken dezelfde hardware, doch de versie kan verschillend zijn. De toestellen 

hebben een interne antenne. 

 

   

Figuur 22: Afbeelding van de 2 toestellen (90mm x 73mm x 27mm) 

 

7.2.3 GPS systeem MultiCAP – met beacons voor bemalingsboringen 

Machine: spoelpomp + lans + Wellpointer PL  

 

De keuze voor de plaatsing van een tracker op een spoelpomp voor bronbemaling komt voort uit het feit dat 

een spoelpomp essentieel is om de bemaling te gaan uitvoeren. Op de spoelpomp dient men -om de boring uit 

te voeren- steeds een manuele spoellans of een mobiel boortoestel aan te sluiten. 

 

Een plaatsing van een eenvoudige tracker (met een grote batterijcapaciteit en een geïntegreerde accelerometer) 

op de spoelpomp is hier het meest aangewezen. De spoelpomp is een eenvoudig toestel dat niet steeds de 

elektrische voeding voor de tracker kan voorzien. 

De tracker dient zodoende extern elektrisch bijgeladen te worden indien de pomp hierin niet kan voorzien. We 

adviseren hiervoor een laadpunt op de vrachtwagen en op het depot. 

 

De accelerometer is de eenvoudigste sensor om de werking van de pomp vast te stellen. Op deze manier dient 

de tracker enkel maar aan de pomp bevestigd te worden zonder dat er ingrepen aan de pomp nodig zijn. 
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Er wordt een alarm gegenereerd bij een laag niveau van batterij van de tracker en de beacons, waardoor de 

operator eraan herinnerd wordt de batterij bij te laden. De applicatieserver van de dienstverlener genereert dit 

alarm. 

Dit alarm kan per mail, sms, API call vanuit de applicatieserver van de dienstverlener aan de overheid en het 

boorbedrijf verzonden worden. 

 

Een boorfirma kan een andere spoelpomp doelbewust niet gaan uitrusten met een tracker om zo de boringen 

onopgemerkt te laten. Om dit te vermijden voorzien we al het boormaterieel (spoellansen, mobiel boortoestel) 

met een beacon die binnen een straal van 70m kan worden gedetecteerd door de gps-tracker op de spoelpomp. 

Indien de spoelpomp de beacons gedurende een lange tijd niet detecteert, kan dat wijzen op het gebruik van 

een pomp zonder tracker. 

 

Daarenboven brengen we eveneens een beacon aan op al de vrachtwagens van de boorfirma. Zo kan men de 

transporten naar de werven detecteren en het gebruik van de pomp in de logistieke keten van de boorfirma. 
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Figuur 23: Montage van de tracker en beacons op de bemalingsboortoestellen 

 

We raden het af om de gps-tracker op de vrachtwagens te installeren daar deze de werking van de pomp niet 

zal detecteren en omdat deze tijdens de werken logistieke taken kan uitvoeren en zodoende van de boorlocatie 

kan verwijderd worden. 

 

Het toestel is geprogrammeerd dat als er beweging gedetecteerd wordt, de tracker om de tien minuten zijn 

positie zal melden. Dit is een goede frequentie om een transport op te volgen. 

In rust geeft deze tracker om het uur zijn positie door. Dit is meer dan het gevraagde 12u-interval. 
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Figuur 24: Foto van de tracker met de beacons (beacons zijn in rood omcirkeld) (tracker 125mm x 87mm x 41mm) 

 

De beacons worden als een aparte sensor geïdentificeerd en afgebeeld in de systemen (iedere beacon heeft een 

unieke adressering). De telemetrie die wordt weergeven als dat ze van de beacons komt, is feitelijk de telemetrie 

die de tracker opneemt (de beacon zelf meet niets). 

Voor het beoogde systeem is echter enkel de aanwezigheidsdetectie die van belang is. De dienstverlener zal dit 

moeten vertalen in het datapakket dat naar de overheid wordt verzonden. Dit werd in deze studie niet verder 

onderzocht.  
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Figuur 25: Afbeelding van te telemetrie die vanuit de beacon 802802DD komt (positie, time stamp, batterijniveau beacon) 

7.3 GETESTE MOBIELE APP VOOR KOPPELING VOORAFMELDING 

 

Om de voorafmeldingsnummers bij het uitvoeren van een boring te kunnen selecteren en het “START/STOP”-

commando van de boring door te kunnen geven, heeft een van de dienstverleners een mobiele app ontwikkeld 

die deze data naar de Thingsboard-applicatieserver kan zenden. 

 

Deze app hebben we in de campagne getest. 

 

Overige methoden om de voorafmeldingsnummers door te geven hebben we in de campagne niet verder getest. 

Dit is de meest verregaande methode in implementatie, die werkt volgens de beoogde systeemarchitectuur. 

 

De voorafmeldingsnummers worden daarvoor uit een databank opgevraagd. In realiteit komt deze data voort 

uit het e-DOV portaal. 

 

Deze databank bevat volgende gegevens: 

• Boorfirma;  

• Actieve voorafmeldingsnummer;  

• Adres van de werf. 

 

Het actieve voorafmeldingsnummer is het voorafmeldingsnummer dat voor een boring werd aangemaakt en 

waarvan de boring nog niet werd afgemeld / het boorrapport nog niet werd ingeleverd. (referentie portaal e-

DOV). 
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Het gebruik van deze app gebeurt in een aantal stappen, verdeeld over twee tabbladen. 

 

Stap 1 

De boormeester opent de app op de werf en logt in met de inloggegevens van de firma. 

Door op deze manier in te loggen zijn enkel de voorafmeldingsnummers van de ingelogde firma aan de hand 

van een GET-request op te vragen aan de databank waar de actieve voorafmeldingsnummers worden beheerd 

(zie prefix e-DOV). 

Indien dit persoonlijke inloggegevens zouden zijn, dan is men personen aan het volgen en dient dit in de privacy-

overeenkomst mee te zijn opgenomen. 

De individuele accounts worden bij de dienstverlener aangemaakt, zo kan men een onderscheid maken tussen 

de verschillende boorbedrijven. 

 

 

Figuur 26: Inlogscherm mobiele app 

 

Stap 2 

De positie van de smartphone wordt bepaald aan de hand van de gps-coördinaten van de smartphone (hier 

dient de gebruiker toestemming voor te geven en dit dient gemeld en aanvaard te worden in de privacy-

overeenkomst met de aanbieder van de app) 

 

Indien de positie van de smartphone niet gevonden kan worden, wordt er een foutmelding gegeven volgens 

Figuur 28. Het doorgeven van het voorafmeldingsnummer van de boring aan de applicatieserver van de 

dienstverlener zal niet mogelijk zijn. 

 

Deze controle wordt gemaakt om zeker te zijn dat daadwerkelijk de personen op de werf de start/stop-

meldingen aanmaken en dat deze meldingen synchroon met de boring binnenkomen. 
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Figuur 27: Screenshot locatiebepaling met mobiele app 

 

 

Figuur 28: foutmelding  indien de locatie niet kan bepaald worden 

 

Stap 3 

Selectie van het voorafmeldingsnummer door de boormeester op de werf. 
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Indien de coördinaten van de smartphone, waarop de app is geopend, zich buiten een straal van 100m bevinden 

t.o.v. de coördinaten die de app ophaalt uit de voorafmelding, dan zal dat voorafmeldingsnummer niet 

geselecteerd kunnen worden. 

 

Bij werven waar er grote afwijking (>100m) is tussen het adres van de voorafmelding en de positie van de gps-

tracker/smartphone, zou men de werken kunnen melden en afmelden binnen een straal van 100m van de 

voorafmeldingslocatie. 

 

     

Figuur 29: Screenshot mobiele app - foutmelding bij selectie van een voorafmeldingsnummer te ver van de locatie 

 

Stap 4 

De boormachines, die de boorfirma bezit, zijn te consulteren in een scroll down-lijst die gelinkt is aan het account 

van die gebruiker. 

 

Hier dient men het boortoestel te selecteren. 

 

Indien de coördinaten van de smartphone waarop de mobiele app is geopend zich buiten een straal van 100 m 

van de coördinaten van de gps-tracker van het geselecteerde boortoestel bevinden, wordt een foutmelding 

gegenereerd. 
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Figuur 30: Screenshot mobiele app - koppeling met boortoestel 

 

Stap 5 

Ingave van “START”-commando bij de start van uitvoering van de werken. 

Ingave van “STOP”-commando bij beëindiging van de werken. 
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Figuur 31: Screenshot mobiele app - start boring 

 

Indien de werf meerdere dagen duurt, kan het “ONDERBREEK”-commando (pauzeknop) gegeven worden.  Het 

”START”-commando wordt geselecteerd bij het hervatten van de werken. 

 

Deze commando’s worden samen met het voorafmeldingsnummer naar de applicatieserver gezonden en van 

daaruit gevisualiseerd op het dashboard. 

Deze meldingen komen binnen als een apart JSON-bericht op de applicatieserver van de overheid, doch wel 

verzonden vanuit de applicatieserver van de dienstverlener. Hiervoor verwijzen we naar annex 16.1 Technische 

informatie – iOT platform. 
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Figuur 32: Statusbericht “STOP” aan Thingsboard 

 

 

Figuur 33: Voorstelling van de controles van de mobiele app om ingaven te kunnen doen 
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Bevindingen 

Bij een succesvolle ingave van een melding aan de hand van de app, zullen deze meldingen verschijnen op het 

visualisatiescherm van Thingsboard. De kleur van het icoon van de boormachine geeft de status van de machine 

weer. De kleurcode is terug te vinden in Tabel 10: Kleurcode van de statusflags. 

 

Uit het gebruik van de mobiele app is gebleken dat dit systeem werkt, maar toch veel extra handeling van de 

boormeester vraagt. Ook mag de boormeester dan ook steeds de meldingen niet vergeten te doen tijdens het 

boren, wat niet evident is. 

 

De menselijke factor speelt hier een grote rol voor een goede ingave van de gegevens. 

 

De meest voorkomende problemen zijn: 

• De boormeester vergeet de app op te starten of het “START”-commando te geven tijdens het uitvoeren 

van de boring; 

• De boormeester geeft geen “STOP”- of “ONDERBREEK”-commando van de boring bij beëindigen werk; 

• De app kan niet opstarten; 

• De gps-locatie van het boortoestel kan niet gevonden worden; 

• De 4G-verbinding functioneert niet waardoor de berichten niet verzonden geraken naar de 

applicatieserver van de dienstverlener. 

 

Wanneer de app niet functioneert (wanneer bijvoorbeeld er geen ontvangst is van het gps-signaal in een 

gebouw) dient er een manier te zijn om de melding vooralsnog te doen en de boring af te werken. Men kan de 

app activeren door zich in een zone met ontvangst te begeven en de boring zo te starten. Belangrijk is dat de 

positie van de mobiele app dan niet meer gekoppeld wordt aan de positie van de voorafmelding. 

 

Ingave van een melding van start/stop vanop een webportaal kan ook een mogelijkheid zijn, daar hiervoor enkel 

een internetverbinding nodig is en dit op afstand van de boorlocatie kan gebeuren. Of aan de hand van een SMS-

code die men verzendt vanop locatie. Deze methoden dienen dan door de dienstverlener te worden uitgewerkt. 

Belangrijk is dat de data op de applicatieserver van de dienstverlener terecht komt en zo naar de applicatieserver 

van de verantwoordelijke overheid wordt verzonden. 

 

Verder kan een klavier of tablet die (al dan niet draadloos) gekoppeld worden met de GPS tracker ook de werking 

van de mobiele app overnemen. 
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Figuur 34: Ingave van het voorafmeldingsnummer aan de hand van een klavier behoort tot de mogelijkheden 

 

Men kan ook knoppen aansluiten aan de digitale ingangscontacten van de GPS tracker om zo het START/STOP-

commando door te geven. De selectie van het voorafmeldingsnummer dient dan automatisch, door vergelijking 

van de positiecöordinaten van het boortoestel en die van de voorafmelding, door de programmatuur van de 

dienstverlener gemaakt te worden (zie 12 Aanbevelingen). 

 

7.4 TESTRESULTATEN 

De testresultaten lezen we af uit Thingsboard en het Captrace-platform. Deze resultaten demonstreren de 

werking van de testopstellingen. 

 

Hieronder kunnen die teruggevonden worden. 

 

Posities en statussen van de boormachines 

 

Bij inloggen in Thingsboard bekomt men na het selecteren van het dashboard van het boormateriaal een 

overzichtskaart waarop de real time-positie van de boortoestellen te zien is samen met de meest recente 

verplaatsingen (van de huidige dag tot moment van inloggen) van de boortoestellen (gekleurde lijn volgens Tabel 

11). 

 

Ook is de boorstatus (statusflags) van de boortoestellen te zien. In één oogopslag kan men de toestellen 

waarnemen waar er activiteit is, welke in rust zijn en van welke de communicatieverbinding twijfelachtig is. 
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Figuur 35 geeft dit weer. 

 

Inzoomen op de kaart is mogelijk, waardoor men de exacte positie te zien krijgt van het boortoestel dat men 

wenst te zien. Door het icoon van het boortoestel aan te klikken, komt het statusscherm tevoorschijn. Figuur 36 

geeft dit weer. 

Op Figuur 37 kan men het boortoestel zien, waarvan de laatste positie-update ten minste 12u geleden werd 

verzonden. 

 

 

Figuur 35: Overzichtsscherm van Vlaanderen met de geconnecteerde boormachines (Boormachine 01,02,03 en 05, boormachine 02 en 
05 vormen één icoon) 

 



   

 

 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// 

 
30.11.2022 Eindrapport pagina 87 van 120 

 

Figuur 36: Afbeelding van een boormachine 04 in rust (rood) met het geopende statusscherm 

 

 

Figuur 37: Afbeelding van boormachine 04 in rust, waarvan de locatie update >12 uur niet meer is ontvangen (Uitroepteken naast icoon) 
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Figuur 38: Afbeelding van het boortoestel met de twee trackers in bedrijf (boormachine 02 en 05). (Icoontjes zijn blauw) 

Eén boortoestel werd uitgerust met 2 gps-trackers van verschillende dienstverleners om de verschillen in 

werking en nauwkeurigheid te weten te komen. Beide trackers zijn te zien in Figuur 38. 

 

Transport van de machines 

 

Wanneer de boortoestellen tussen de werven getransporteerd worden, zullen deze verplaatsingen zichtbaar 

zijn op de overzichtskaart. Gps-trackers die echter getriggerd worden door het draaien van de motor van het 

boortoestel, zullen meestal tijdens deze verplaatsing in rustfase zijn, waardoor er geen telemetrie tijdens de 

verplaatsing wordt verzonden. Op dat moment is geen real time-waarneming van de verplaatsing te doen. 

 

Interessanter is de tracker met accelerometer die tijdens verplaatsing wakker is en op regelmatige tijdstippen 

de positiecoördinaten doorgeeft. 
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Figuur 39: Afbeelding van de tracker (boormachine03) op transport met een berichtinterval van 10 min, aangestuurd door de 
accelerometer 

 

Figuur 40: Afbeelding van het transport van het boortoestel met twee trackers (boormachine 02 en 05) 

In Figuur 40 is de rode lijn van de tracker zonder accelerometer, de gele van diegene met accelerometer. De 

rode lijn is van de tracker die zich in slaapstand bevindt (wakker worden op contact motor boortoestel) tijdens 

transport, waardoor zijn verplaatsing van locatie naar locatie verspringt. De andere tracker beeldt de gereden 

weg af omdat die door de inwendige accelerometer werd geactiveerd en zo het traject in kaart brengt. 
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Nauwkeurigheid van de positiebepaling 

We hebben ondervonden dat de nauwkeurigheid tussen de verschillende trackers kan variëren. Wanneer een 

boortoestel op een vaste locatie staat opgesteld en niet verplaatst wordt, is de berekende positie telkenmale 

anders. Dit kan men zien aan het verspringen van de gekleurde lijn. 

 

Hieruit valt af te leiden dat de positie die de tracker aangeeft niet nauwkeurig genoeg is om mee te nemen in 

een boorverslag; daarvoor dient het een constante waarde te zijn. 

 

Tussen 2 trackers op 1 boortoestel nemen we ook verschillen waar in de berekende posities. Dit kunt u 

waarnemen in Figuur 41, Figuur 42 en Figuur 43. 

 

We hebben ook een verbetering in stabiliteit van de berekende positie waargenomen tussen de plaatsing van 

de externe antenne aan de buitenlucht enerzijds en tussen de plaatsing van de externe antenne binnen de 

machinebehuizing anderzijds. Dit is te zien in een minder grote afwijking tussen de berekende posities. 

 

 

Figuur 41: Afwijking op het signaal van 2 verschillende modellen van trackers. 

 

De gele lijn is van de tracker met een interne antenne (boormachine 05), de rode lijn is van de tracker met een 

externe (boormachine 02). Herinner u dat het hier gaat om hetzelfde boortoestel waarop twee verschillende 

trackers aanwezig zijn. 
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Figuur 42: Afbeelding van de tracker met externe antenne (boormachine 02) vrij aan de buitenlucht (rode lijn). De positie blijft vrij stabiel 

 

 

Figuur 43: Afbeelding van een tracker met interne antenne (boormachine 03) vrij aan de buitenlucht (afwijking ca 20m) 

Wanneer een tracker zich in een dode zone bevindt, dan kan de gps-locatie niet berekend worden. 



   

 

 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// 

 
pagina 92 van 120 Eindrapport 30.11.2022 
 

 

Een dode zone is een zone waar de ontvangst van een signaal of het verzenden van een signaal niet mogelijk is 

door storende omgevingsfactoren (constructies, hoogspanning…) of afwezigheid van dekking van het benodigde 

netwerk. 

 

In dat geval kan de positie niet geüpdatet worden en wordt de laatst berekende positie doorgegeven. De 

dienstverlener kan dit als statusbericht meegeven. In Figuur 44 kan men zien dat de gps-positie niet meer 

geldig/valid is (rood omcirkeld). 

 

 

Figuur 44: Afbeelding van een tracker in een dode zone (binnenin een betonnen gebouw), gps-positie ongeldig 

 

We hebben eveneens onderzocht wat het effect van de positie van een tracker onder hoogspanningslijnen is 

t.o.v. zijn berekende positie. 

 

Hier konden we geen afwijkingen vaststellen tussen de berekende positie en de werkelijke positie 

 

Voorafmeldingsnummers 

Wanneer men gebruik maakt van de mobiele app om de voorafmeldingsnummers te melden aan Thingsboard, 

dan dienen die zichtbaar te zijn voor de gebruiker, samen met de “START/ONDERBREEK/STOP”-meldingen. 

In Figuur 16 kan de weergave hiervan op kaart teruggevonden worden. 
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Figuur 45 geeft de melding aan in de meldingenlijst van Thingsboard. 

 

 

Figuur 45: Melding van de STOP status van Boormachine 01 en Boormachine 02 

 

Werking van de beacons 

 

De positie en de status van de beacons op de bemalingspompen kunnen we op het Captrace portaal vaststellen. 

 

Er werden drie beacons gekoppeld aan de tracker met benaming boormachine 03. 

Deze tracker is gemonteerd op een mobiele spoelpomp zonder elektrisch circuit (met startkoord). 

 

Toestellen waarop de beacons werden aangebracht: 

• Vrachtwagen 802802DB; 

• Boormachine 802802DC; 

• Spoellans 802802DD. 

 

De verplaatsingen van de tracker komen binnen op het Thingsboard-overzichtscherm en de posities van de 

werven zijn eveneens zichtbaar. 

 

Zolang de nabijheid van een beacon door de tracker gedetecteerd wordt, zal zijn gemelde positie dezelfde zijn 

als die van de tracker. 

 

Figuur 46 geeft de positie van beacon 802802DB (vrachtwagen) weer. Je kan zien op de lijst linksboven dat de 

update van deze positie afwijkt van de update van de overige beacons en de tracker (802802DC, 802802DD en 

Agiva02). 
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Dat zou betekenen dat de vrachtwagen niet meer gedetecteerd werd in de latere metingen en deze dan niet 

mee zou zijn naar de andere werven. Dit is echter niet het geval. We hebben hier dus te maken met een slechte 

verbinding van het Bluetooth-signaal waarover de tracker en de beacons communiceren. 

 

 

Figuur 46: Positie van beacon 802802DB 

Wanneer na 24u een beacon niet meer gedetecteerd wordt door de tracker, wordt er een e-mail verzonden aan 

de ingestelde geadresseerden vanuit de applicatieserver van de dienstverlener. 

 

Wanneer na 36u een beacon niet meer gedetecteerd wordt door de tracker, wordt er een sms verzonden aan 

de ingestelde geadresseerden vanuit de applicatieserver van de dienstverlener. 

 

De tijdspanne van melding en de geadresseerden zijn vrij in te stellen. 

 

Deze berichten zijn terug te vinden in Figuur 47 en Figuur 48 
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Figuur 47: E-mailbericht dat melding maakt dat Beacon 802802DB langer dan 24u niet meer gedetecteerd werd door de tracker. 
 

 

 

Figuur 48: SMS melding dat beacon 802802DB niet gedetecteerd werd de afgelopen 36u 
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Zoals hierboven aangehaald, is de detectie van de beacons door de tracker niet steeds waarheidsgetrouw. Om 

de aanwezigheid van het boortoestel en spoellans bij te houden, te inventariseren door iedere dienstverlener 

en dat te vertalen naar interpreteerbare data voor de handhavers, zal dit een omslachtige methode opleveren. 

 

Belangrijk is dat de positie van de spoelpompen voor bemalingsboringen en de boormachines voor 

bemalingsboringen te zien zijn en hiertoe dienen de trackers het doel. De beacons bieden een geringe 

meerwaarde. 

 

 

Figuur 49: De beacon in het gele kader kon niet gedetecteerd worden ondanks een dichte nabijheid van de tracker. 
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7.5 EVALUATIE TESTRESULTATEN 

1. Verschillende dienstverleners kunnen op dezelfde wijze hun gegevens koppelen aan een centrale 

dummy-applicatieserver. De gegevens zijn zichtbaar en consulteerbaar op de visualisatiesoftware. 

 

2. Er kunnen statusflags toegekend worden aan de visualisatiesoftware om zo de kleur van de iconen, die 

de zichtbare boortoestellen voorstellen, te veranderen naar gelang de activiteit (motor draait, op 

transport, in rust, …). 

 

3. De aangegeven posities van trackers verschillen veel van elkaar. Iedere positiebepaling van een tracker 

is anders, doch liggen die bij de ene tracker verder van elkaar dan bij de andere omwille van het 

berekenginterval van de gps-positie, de plaatsing van de tracker op de boormachine, de nauwkeurigheid 

van de tracker, de berekeningsnauwkeurigheid van de tracker, de HDOP…. Een uitmiddelen van de 

gegevens in verloop van de tijd is nodig om deze positie als werkdata te gaan gebruiken. 

 

4. De positie van de plaatsing van de tracker-antenne is erg bepalend voor de nauwkeurigheid van 

berekening van de positie. Het beste wordt deze bovenaan de machine gemonteerd en vrij aan de lucht 

(buiten de metalen behuizing van de machine). Onderaan het chassis zal de tracker onderhevig zijn aan 

de reflectie van alle nabije metalen componenten. Een plaatsing binnenin de behuizing zorgt ook voor 

een onstabielere berekening van de positie. 

 

Ook de generatie van de gps-tracker speelt een rol: recentere trackers (chips) zullen gegeven dezelfde 

omstandigheden doorgaans altijd wat gevoeliger zijn dan hun vorige generatie. Dit uit zich in hogere 

nauwkeurigheid enerzijds, en de mogelijkheid om toch nog "iets" van deftige positiebepaling te hebben, 

daar waar de ontvangst minder dan ideaal is. 

Een aanbeveling kan dan zijn dat enkel de meest recente modellen die beschikbaar zijn op de markt 

voor het systeem kunnen dienen (min -150dBm gevoeligheid). 

 

5. Bij sommige dienstverleners is een digitaal inputkanaal beschikbaar. Hier kunnen bijvoorbeeld fysieke 

knoppen aangekoppeld worden. Daardoor zou de operator het commando “START/STOP” eenvoudig 

kunnen doorsturen. Dit zou een alternatief kunnen vormen voor de mobiele app, maar werd niet 

onderzocht in de test. De testfase bracht ons dit inzicht. 

 

6. Op de dummy applicatieserver komen enerzijds de gps-data van het boortoestel binnen (input vanuit 

boorbedrijf) als anderzijds de beschikbare voorafmeldingsnummers uit e-DOV (input vanuit overheid). 

We adviseren aan de overheid om ook de geplande boorlocatie mee te sturen in de lijst van 

voorafmeldingen. De dienstverlener kan dan een vergelijking maken en een herkenning van de 
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boorwagen doen, wanneer deze zich zeer nabij de locatie van voorafmelding bevindt. (<100m polygoon 

van de locatie opgegeven in de voorafmelding). Dit heeft een aantal voordelen:  

a. Op een dergelijke manier wordt zodoende het voorafmeldingsnummer ondubbelzinnig 

herkend.  

b. De gegevens aangeleverd door dienstverlener worden afgezet tegenover de correcte opmaak 

van de voorafmelding door de boorfirma.  

c. De locatie van de voorafmeldingen wordt in rekening gebracht tot zolang de boring in DOV 

afgemeld wordt.  

 

7. Het doorsturen van signaal kan men in principe ook op basis van het draaien van de motor van de 

machine of het signaal van de accelerometer uitvoeren. Echter, dient men hiermee op te letten. Als men 

een machine op de werf komt aanleveren, zal men zodoende detecteren dat er geboord wordt, wat niet 

correct is. Het voordeel is dat men zo enkel de tracker hoeft te plaatsen en er van de boorfirma geen 

verdere actie wordt gevraagd, wat de weerstand voor de plaatsing en gebruik zal verminderen. 

 

8. Om de status van boren op te volgen, hebben we in de test gebruik gemaakt van een mobiele app om 

deze melding binnen te krijgen. Dit systeem bracht correcte meldingen met zich mee. 

 

Deze methode is interessant indien men bemalingsboringen gaat uitvoeren met een pomp waar geen 

gps-tracker op kan gemonteerd worden, in combinatie met een tracker op de vrachtwagen van de 

boorfirma. 

 

Dit kan evenzeer door een ingave via een ander systeem: 

• Sms-melding via de dienstverlener; 

• Statuswijziging aangegeven via een webportaal ontwikkeld door de dienstverlener; 

• Hardware uitvoering van de commando’s “START” en “STOP” op de machine. Deze commando’s 

komen via de digitale inputs van de tracker binnen. 

 

9. De gegevens van de accelerometer en het contact van de motor zijn goede indicatoren om te bepalen 

of de machine in werking is. 

 

10. De accelerometer is echter nodig om het transport van een machine te kunnen volgen wanneer 

accubesparing wordt toegepast. Een tracker gaat in rust bij accubesparing en stuurt dan op de 

geprogrammeerde tijdstippen zijn locatie door. Een transport blijft in slaapmodus onopgemerkt. 

 

11. Het stroomverbruik en de batterijcapaciteit van het dragende toestel moet op elkaar afgestemd zijn. 

Belangrijk is dat de boorfirma de gebruiksratio van zijn boortoestellen als basis neemt voor de keuze van 

tracker. Een grondboormachine die dagelijks boringen uitvoert heeft een tracker met een kleinere 

backup-batterij dan de tracker op de spoelpomp die slechts één maal in de maand wordt gebruikt. 

Een externe backup-batterij kan eveneens aan de tracker worden gekoppeld om de dode periodes te 
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overbruggen. 

Ook kan de boorfirma op de vrachtwagens een laadpunt voorzien om de trackers bij te laden. 

 

12. De dienstverlener heeft idealiter een meldingsplicht aan de boorfirma, wanneer deze een foutieve 

werking detecteert van het systeem. De boorfirma kan zodoende een uitzondering aan de overheid 

aanvragen om verder te kunnen boren. 

 

13. De appmelding is in een gebouw niet mogelijk wanneer een controle op de gps-positie wordt gedaan in 

de app. 

 

14. Speciale aandacht voor controle op goed doorkomen van de gegevens over de koppeling. Dit kan aan 

de hand van een speciale IT-koppelingsexpert bij de overheid waarmee de dienstverleners een eerste 

contactpunt hebben en waarmee de goedkeuring van verbinding wordt bekrachtigd. 

Een inlogaccount met beperkte functionaliteit voor de dienstverleners op het overheid-

visualisatieportaal kan ook nuttig zijn, zodanig dat de dienstverleners de werking van de verbinding 

kunnen aftoetsen. 

 

15. De applicatieserver en het IoT platform van de overheid dienen voldoende capaciteit te hebben om alle 

data te verwerken. Rekening houdende met ca 275 gemotoriseerde boortoestellen en een 100 tal 

manuele boortoestellen én met een communicatiefrequentie van 1 x per 5 minuten, zal er in worst case 

scenario (alle toestellen gelijktijdig actief), een dataload zijn van 4500 berichten per uur (of 1.25 

berichten per seconde). Dit worst case scenario is echter zeer onwaarschijnlijk daar nooit alle toestellen 

tegelijk aan het werk zullen zijn.  

 

16. De ontvangst van het gps-signaal binnen een gebouw valt sneller weg dan de dekking door het GSM- 

mastennetwerk. 

Proefondervindelijk hebben we vastgesteld dat de tracker in een gebouw met betonnen structuur en 

stalen geraamte (zeer beperkte ontvangst van het GSM signaal) nog steeds connectie kon maken met 

de applicatieserver van de dienstverlener. De GPS coördinaten konden hier echter niet meer geüpdatet 

worden, wegens het wegvallen van de ontvangst van het satellietsignaal. 

 

17. Onder hoogspanningsmasten hebben we geen interferentie kunnen vaststellen op de telemetrie. De 

meetgegevens kwamen overeen met de realiteit. De ontvangen coördinaten van de trackers die zich 

onder de 380kV en 150kV hoogspanningslijnen in Eeklo bevonden werden op de correcte positie op de 

kaart van het visualisatieportaal van de dienstverlener en Thingsboard afgebeeld. 

 

18. De geteste trackers komen allen in aanmerking om gebruikt te worden voor visualisatie van de 

boorpositie, de tracker zonder accelerometer lijkt minder geschikt daar transport van de machines niet 

wordt afgebeeld. 
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19. Boortoestellen in het bezit van erkende boorbedrijven die bewust niet worden uitgerust met een gps-

tracker, blijven onder de radar. Goede opvolging van de vloot aan boortoestellen binnen Vlaanderen is 

een must. Dit begint bij de registratie in DOV. 

 

20. Op regelmatige basis worden boortoestellen verhuurd of uitgeleend tussen erkende boorbedrijven. Dit 

ontneemt niet de verplichting van het uitvoerende boorbedrijf om de nodige voorafmeldingen te doen 

en een koppeling van het boortoestel met de overheid te vervolmaken. 

 

21. Tijdens de testresultaten kon worden vastgesteld dat de tracker ook communiceert bij verplaatsingen 

naar het buitenland. Zoals eerder in 8.2.2 aangegeven kan de dienstverlener een geofencing opzetten 

als dienst naar het boorbedrijf. Met behulp van de geofencing schermt de dienstverlener de 

datacommunicatie uit bij verplaatsingen buiten Vlaanderen. 

 

22. Indien er met beacons gewerkt wordt, mogen deze niet in een cabine of gesloten ruimte gemonteerd 

worden, de ontvangst is hier beperkt. 

 

23. De communicatie tussen de beacons en de tracker valt af en toe uit, waardoor er veel valse alarmen 

gegenereerd worden. Dit systeem is te omslachtig om effectief te gaan gebruiken en er gegevens mee 

te verwerken. Interpretatie is eveneens moeilijk en dit brengt extra complexiteit in het systeem. Het is 

zo meer aangewezen om een gps-tracker enkel op de spoelpomp te monteren. 

 

24. De melding van onderbreking van een boring heeft weinig meerwaarde voor het systeem. Een 

stopmelding geeft eveneens aan dat er geen geregistreerde activiteit loopt op een werf. Een boring is 

toch finaal afgerond wanneer het boorrapport wordt ingediend (en het voorafmeldingsnummer niet 

meer actief is). 

 

25. Wanneer een boortoestel van een boorfirma zich binnen een straal van 500m van een voorafgemelde 

locatie bevindt, kan men met het oog van rapportering dit automatisch gaan detecteren. Het gaat hier 

enkel over voorafgemelde locaties die kunnen gekoppeld worden aan die desbetreffende boorfirma. 

 

26. Bij het overschrijden van de landsgrens (2x) hebben we geen onderbreking of anomalieën vastgesteld 

in de communicatie naar de applicatieserver. De tracker bleef hier in real time actief zonder 

foutmeldingen. 
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D. CONCLUSIES 
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8 CODE VAN GOEDE PRAKTIJK 

Voor de uitvoering van het systeem stellen we hieronder enkele bepalingen voor. 

 

Er wordt voorgesteld om een 6de hoofdstuk toe te voegen aan “BIJLAGE 5.53.1 CODE VAN GOEDE PRAKTIJK 

VOOR BORINGEN EN VOOR EXPLOITEREN EN AFSLUITEN VAN BOORPUTTEN VOOR GRONDWATERWINNING” 

van VLAREM II. 

 

8.1 INLEIDING 

Het uitrusten van het materieel van de boorbedrijven met een gps-volgsysteem laat toe om enerzijds de 

organisatie van de handhaving op de (illegale) grondwaterwinningen te optimaliseren, alsook een deels 

automatisch overzicht te verkrijgen van de verschillende boorlocaties. Dit laat toe om gerichter op te volgen en 

te handhaven, wat een belangrijke voorwaarde is in de strijd tegen de droogte.  

 

De boorfirma’s dienen alle boortoestellen en spoelpompen uit hun vloot, die gebruikt worden om machinale 

boringen uit te voeren en die vallen onder de erkenning, uit te gaan rusten met een gps-trackingsysteem dat zijn 

gegevens doorstuurt naar de overheid. 

 

De Vlaamse Overheid stelt een Internet of Things-platform op voor het verzamelen en visualiseren van gps-

locaties en werkingsstatus van boortoestellen.  

 

De installatie van het gps-volgsysteem door de dienstverlener en het gebruik daarvan door de boorbedrijven 

dient te geschieden volgens een code van goede praktijk.  

 

8.2  VEREISTEN VOOR DE DIENSTVERLENER 

§1 

De aangeboden gps-volgsystemen dienen een goed dekkingsbereik te hebben in Vlaanderen.  

 

§2 

De dienstverlener zorgt voor een eenduidige koppeling van de tracker met het boortoestel zoals gekend bij de 

Vlaamse overheid.  

 

§3 

https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=24785
https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=24785
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De dienstverlener zorgt voor een ondubbelzinnige link tussen het voorafmeldingsnummer van het platform e-

DOV (indien van toepassing) en de locatie waarop er geboord wordt.  

 

§4 

Het gps-volgsysteem is uitgerust met een commando dat het aanvangen en het beëindigen van de boring 

registreert (Start Boring – Stop Boring). 

 

§5 

Wanneer de berekening van een positie niet kan gedaan worden, dient een alarmmelding gemaakt te worden 

dat de doorgegeven positie niet meer geldig is. Deze alarmmelding is zichtbaar voor de overheid. 

 

§6 

Wanneer de spanning op de tracker wegvalt of de batterij laag is, dient hier ook een melding van te worden 

gemaakt. Deze alarmmelding is zichtbaar voor de overheid.  

 

§7 

Dienstverleners worden verondersteld de operatoren van de boortoestellen van voldoende opleiding te 

voorzien. 

8.3  TECHNISCHE VEREISTEN - HARDWARE 

 

§ Voeding voor de tracker 

De tracker dient rechtstreeks aan het voedingscircuit van de essentiële motorisch aangedreven onderdelen 

aangesloten te worden. Indien het circuit d.m.v. een batterijsleutel wordt onderbroken, dient de tracker een 

voldoende grote interne backup-batterij te hebben. 

De grootte van deze backup-batterij is afhankelijk van het interval waarop men verwacht de boormachine te 

gebruiken en dient geval per geval bekeken te worden bij aanschaf. 

 

Er kan eveneens met een externe backup-batterij gewerkt worden of een externe lader die wordt aangesloten 

in perioden van inactiviteit. 

 

De tracker wordt gekozen volgens de voedingsspanning van het boortoestel. 

 

§ Detectie op werking van de machine 

De tracker dient uitgerust te zijn van een interne accelerometer of van ten minste één digitale input die werking 

van de motor van het boortoestel kan vaststellen. 

 

§ Bescherming van de tracker 
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Het toestel heeft een International Protection (IP) classificering van minimaal IP67. Indien het dit niet heeft 

wordt het in een gesloten omkasting met deze beschermingsgraad geplaatst. 

Er mag geen mogelijkheid zijn om kabels los te maken aan de buitenzijde van de tracker zelf. 

Bij gebruik van een externe antenne is er geen mogelijkheid om de verbinding tussen antenne en tracker te 

verbreken. 

 

§ Uitvoering 

De nieuwste versies van chips worden gebruikt voor de berekening van de GPS-positie met een minimale 

nauwkeurigheid van -150dBm 

 

8.4 TECHNISCHE VEREISTEN - SOFTWARE 

§ Het datasysteem van de dienstverlener is in de mogelijkheid om te communiceren met een externe API-server 

over een beveiligde verbinding. 

 

§ De datasignalen worden direct na ontvangst op de server van de dienstverlener naar de applicatieserver van 

de overheid verzonden. Vertragingen zijn hier niet toegestaan. 

 

§ Voorgestelde inhoud voor de databerichten aan de applicatieserver van de overheid:3 

• Timestamp (CET hh:mm:ss - dd/mm/jjjj) 

• Lengtegraad (In decimale graden volgens WGS 84) 

• Breedtegraad (In decimale graden volgens WGS 84) 

• Motor (aan/uit) 

• Accelerometer (aan/uit) 

• Snelheid (km/h) 

• HDOP 

• Voorafmeldingsnummer 

• “Start”/”stop”/”onderbreek” 

• Nummers van gedetecteerde beacons (indien van toepassing) 

• Alarm gps-signaal 

 

§ De laatst gekende toestand van de tracker met tijdstip en locatie van registratie dient voor de handhaver 

geconsulteerd te kunnen worden. 

 

§ De toestellen zijn uitgerust met minimum 4G met 2G/3G fallback 

 

 
3 Voor de test hebben we gebruik gemaakt van 1 dataformaat, waar extra gegevens aan toe konden werden gevoegd. De datastroom werd zo beperkt tot de data die op dat 
moment beschikbaar was. Zie ook Annex 16.1 Technische informatie – IOT platform 
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§ De positie van het boortoestel wordt volgens volgende intervallen ingegeven 

In rust 1x/12h 

Op transport: 1x/10min 

Tijdens het boren 1x/5min 

 

§ Ook dient de dienstverlener aan te geven dat de berekening van de gps-positie overeenstemt met de 

timestamp van het gemelde bericht. Stemt deze niet overeen, dan gaat het over de laatst gekende 

locatieberekening en wordt de melding van een “niet geüpdatet signaal” gegeven 

 

§ Bij slaapmodus dient de installatie per twaalf uur signaal door te sturen om correcte werking van het systeem 

en positie te bevestigen (zie ook hierboven). In geval van moedwillige loskoppeling (bv kabelbreuk) is dit een 

controleparameter om fraude op te sporen. 

 

§ Als navigatiesysteem wordt GNSS aanbevolen t.o.v. het algemene navigatiesysteem GPS. 

 

8.5  INSTALLATIEVEREISTEN 

§ De tracker of de externe antenne wordt -indien het boortoestel het toelaat- zo hoog mogelijk op de machine 

gemonteerd en zo ver mogelijk van de aanwezigheid van metalen componenten. Directe toegang tot buitenlucht 

is hier het devies. Hierbij mag rekening gehouden worden met installatievereisten in het kader van 

diefstalbeveiliging. 

 

§ De mobiele boortoestellen om bemalingsboringen ( zie ook 5.1.3) uit te voeren dienen eveneens van een gps-

tracker te worden voorzien. Ook als ze werken in combinatie met een spoelpomp, dienen ze voorzien te zijn van 

een gps-tracker. 

 

§ Belangrijk is dat de installatieplaats permanent is en de tracker niet verplicht demonteerbaar moet zijn voor 

regulier onderhoud van de machine.  

 

§ Verzegeling wordt geadviseerd om demontage of handelingen aan de tracker te ontmoedigen. Enkel de 

dienstverleners zijn gemachtigd werken aan de tracker uit te voeren en dienen deze werken in een register bij 

te houden. 

 

8.6 GEBRUIKSINSTRUCTIES 

 

§ De boorfirma dient aan de tracker geen handelingen uit te voeren tenzij bijladen van de batterij wel vereist is. 
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§ De dienstverleners werken zelf een systeem uit om de voorafmeldingsnummers over de beveiligde verbinding 

met de overheid door te kunnen geven (de actieve voorafmeldingsnummers kunnen a.d.h.v. een GET request 

opgehaald worden). Het juiste boornummer moet ondubbelzinnig doorgegeven worden aan de overheid. 

 

§ De boorfirma is verantwoordelijk om de “START”- / “ONDERBREEK”- en “STOP”-commando’s bij de 

werkzaamheden te melden. 

 

§ De boorfirma en de dienstverlener zijn verplicht onregelmatigheden in de werking van het systeem te melden 

aan de overheid, indien men deze detecteert. 

 

§ Boortoestellen en spoelpompen die ingezet worden op verhuurbasis dienen eveneens van een gps-tracker te 

worden voorzien. Wanneer een boorfirma gebruik maakt van een dergelijk toestel dient hij dit te melden aan 

de overheid, samen met het identificatienummer (chassisnummer) van dit toestel. 

 

Er zal een delegatiesysteem nodig zijn, waarbij de dienstverlener (die contract heeft met verhuurder) de locaties 

mag ingeven voor het boorbedrijf en ook voorafmeldingen van het boorbedrijf kan opvragen. Dit moeten 

verhuurder en boorbedrijf dus kunnen overeenkomen en ingeven in DOV. 

 

8.7  VEILIGHEIDSVEREISTEN 

§ De verbindingen tussen de tracker en de applicatieserver van de dienstverlener en de verbindingen tussen de 

applicatieserver van de dienstverlener en die van de overheid dienen beveiligd te zijn. Dit kan bijvoorbeeld aan 

de hand van een digitale token of beveiligingscertificaat. 

 

§ Op alle portalen die gegevens visualiseren dient er een login te worden toegepast. Dit zowel voor het 

boorbedrijf, voor de dienstverlener als voor de overheid. Eenieder mag slechts toegang hebben tot de gegevens 

die hem aanbelangen. 
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9 KOSTPRIJS VAN DE SYSTEMEN - TCO 

Afhankelijk van het gekozen model door de boorfirma, situeren de kosten zich zo per toestel. 

 

Aanschaf van een basismodel (interne antenne)    € 200 - €400 

Aanschaf van een uitgebreid model met externe antenne  €400 - €1200 

Abonnement voor gebruik netwerk en toegang portaal    €130/jaar - €180/jaar 

 

Sommige bedrijven bieden een abonnementsformule waar de huur van de tracker mee is inbegrepen (ca 

€200/jaar). 

 

De trackers vragen geen onderhoud, enkel een controle vanop afstand of de software up to date is. Men kan zo 

upgrades of nieuwere versie installeren. 

 

De levensduur van een tracker is ongeveer tien jaar. 

 

Om een tracker te plaatsen heeft men ca één uur werk.  
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10 GDPR 

Onderstaande bevindingen werden opgemaakt door een juridisch kantoor gespecialiseerd in GDPR op basis van 

het opgemaakte model in dit rapport (Mr. Franklin, Lieven Bauwensstraat 20, 8200 Brugge, 

https://www.misterfranklin.be). Daarnaast hebben als voorbeeld de privacybepalingen voor het AGR-GPS 

systeem van een dienstverlener en de algemene privacy bepalingen van een andere dienstverlener van GPS-

trackingsystemen opgenomen in annex 16.4 “Privacybepaling AGR-GPS systeem Qeos” en in annex 16.5 

“Algemene privacybepaling Multicap”. 

 

11.1 Algemene Verordering Gegevensbescherming   

 De Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’ of ‘GDPR’ in het Engels) werd goedgekeurd 

op 27 april 2016 en is van kracht sinds mei 2018. De bescherming van natuurlijke personen bij de 

verwerking van persoonsgegevens is een grondrecht en zit vervat in artikel 8, lid 1 van het Handvest 

van de Grondrechten van de EU. Door snelle technologische ontwikkelingen (zoals het installeren van 

GPS-trackers in diverse machines, voertuigen etc.) zijn nieuwe uitdagingen voor de bescherming van 

persoonsgegevens ontstaan. De mate waarin persoonsgegevens worden verzameld en gedeeld, is 

significant gestegen. Dankzij technologie kunnen bedrijven en overheden bij het uitvoeren van hun 

activiteiten meer dan ooit gebruikmaken van persoonsgegevens. Die ontwikkelingen vereisen een 

krachtig en coherent kader voor de gegevensbescherming en de verordening heeft als doel om bij te 

dragen tot ruimte van vrijheid en veiligheid wat betreft de persoonsgegevens van natuurlijke personen. 

 
Om deze definitie goed te kunnen interpreteren moeten we de termen ‘persoonsgegevens” en ‘verwerken’ in 

meer detail bekijken.  

 

11.2  Wat valt er onder de term “persoonsgegevens" en ‘verwerken’? 

 

Persoonsgevevens  

Persoonsgegevens worden door de GDPR gedefinieerd als: ‘alle informatie over een geïdentificeerde 

of identificeerbare natuurlijke persoon’. Als ‘identificeerbaar’ wordt beschouwd: ‘een natuurlijke 

persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd aan de hand van een identificator zoals naam, 

locatiegegevens, identificatienummer, …’ (artikel 4, 1) GDPR). 

 

https://www.misterfranklin.be/
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Merk op dat dit begrip zeer ruim geïnterpreteerd wordt! Een indirecte identificatie volstaat om van 

persoonsgegevens te spreken. Zo kunnen bepaalde gegevens - die op het eerste zicht niets te maken hebben 

met persoonsgegevens door toevoeging van bepaalde informatie toch onder de GDPR vallen. 

 

Er wordt algemeen aanvaard dat zelfs (dynamische) IP-adressen – de unieke cijfercombinaties waarmee 

computers op het internet onderling met elkaar communiceren – als persoonsgegevens kunnen aanzien 

worden. 

 

Niettemin wordt duidelijk in de wet aangegeven dat het gegevens betreft van ‘natuurlijke personen’. 

De GDPR bepaalt dan ook expliciet dat de wet niet van toepassing is op de verwerking van gegevens 

van rechtspersonen en met name als rechtspersonen gevestigde ondernemingen, zoals de naam en de 

rechtsvorm van de rechtspersoon en de contactgegevens van de rechtspersoon. Natuurlijk moet er wel 

rekening mee gehouden worden dat gegevens in een professioneel kader die gelinkt kunnen worden 

aan een natuurlijk persoon toch als persoonsgegevens aanzien moeten worden. Hieronder valt onder 

meer een e-mail adres die de naam van een persoon bevat, locatiegegevens van medewerkers van een 

onderneming of een identificatienummer of gebruiksgegevens van een smartphone van een 

medewerker binnen een onderneming. 

 

Wanneer aldus GPS-toestellen geplaatst worden op een boormachine, maken dit geen directe 

persoonsgegevens uit maar kan dit indirect wel als persoonsgegevens aanzien worden, daar de 

machine door een natuurlijk persoon zal bestuurd worden en hiermee dus ook de locatiegegevens van 

de personen op de werf gedeeld worden. Het gebruik van een mobiele applicatie op een smartphone 

van een medewerker kan mogelijks naast locatiegegevens van deze persoon mogelijks nog bijkomende 

persoonsgegevens verwerken van deze persoon. Het is dus zeker relevant om het GDPR-aspect van 

deze gegevens nader te bekijken.   

 

Op anonieme gegevens is de GDPR niet van toepassing. Anonieme gegevens zijn gegevens die op geen 

enkele manier kunnen leiden tot de identificatie van een persoon en op geen enkele manier terug 

kunnen gebracht worden naar persoonsgegevens, zelfs niet door datasets toe te voegen. Er is maar 

sprake van anonieme gegevens indien de anonimisering onomkeerbaar is.  

  

Op gepseudonimiseerde gegevens is de GDPR wél van toepassing. Hierbij worden de gegevens in een 

dataset gereduceerd waardoor de identificatie van de betrokkenen veel moeilijker wordt. De gegevens 

kunnen in dat geval enkel gelinkt worden aan een natuurlijke persoon mits het toevoegen van externe 

informatie. Indien locatiegegevens worden bijgehouden gekoppeld aan een identificatienummer van 
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een smartphone zal de dataset op zich geen identificeerbare gegevens bevatten maar indien het 

identificatienummer gekoppeld wordt met de namen van de personen die het toestel gebruiken zullen 

deze gegevens uiteraard wel gelinkt kunnen worden aan een natuurlijke persoon. Het is een erg goede 

manier om persoonsgegevens te beveiligen, verwerken of te delen maar de gegevens moeten nog 

steeds als persoonsgegevens aanzien worden en op die manier behandeld worden.  

  

Indien GPS-gegevens kunnen gekoppeld worden aan de gebruiker van een boormachine of een 

smartphone, ook al is dit indirect en mits samenvoegen van niet rechtstreeks beschikbare datasets (de 

personen die toegang hebben tot de GPS-gegevens hebben geen toegang tot de uurroosters van de 

werknemers van de booronderneming) moeten deze gegevens alsnog als persoonsgegevens aanzien 

worden. 

 

Verwerken 

Een verwerking wordt gedefinieerd als ‘een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking 

tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens (…) zoals het verzamelen, ordenen, 

opslaan, verstrekken door middel van doorzenden, … van gegevens’ (artikel 4, 2 GDPR). 

 

 

11.3 Specifieke valkuilen en aanbevelingen met betrekking tot het installeren van GPS-trackers op 

boorapparatuur 

 

  

De GPS-gegevens op de boormachine kunnen persoonsgegevens uitmaken van de werknemers van de 

booronderneming. Indien een mobiele applicatie gebruikt wordt in het registratieproces zullen hierbij 

ook persoonsgegevens verwerkt worden.  

  

We zullen aan de hand van de verschillende actoren die in contact komen met de gegevens 

verschillende maatregelen bespreken die de verwerking van de gegevens zo privacy vriendelijk 

mogelijk maken en indien nodig wijzen op eventuele verplichtingen die de GDPR oplegt: 

  

11.3.1 Aandachtspunten overheid  

  

Centrale databank - technische/organisatorische maatregelen  
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De door de GPS-verzamelde gegevens zouden volgens het beschreven principe terechtkomen in een 

centrale databank van de overheid. Belangrijk is dat de databank, die wordt gecreëerd voor het opslaan 

van de GPS-gegevens, in voldoende mate afgeschermd blijft van andere bestaande 

overheidsdatabanken om situaties van ‘function creep’ te vermijden. ‘Function creep’ komt voor 

wanneer informatie wordt gebruikt voor een ander doeleinde dan het origineel bepaalde doeleinde. 

Daarnaast is het, vanuit het principe van data-minimisatie, belangrijk dat enkel de strikt noodzakelijke 

gegevens voor het doeleinde, dat de overheid bij het verzamelen nastreeft (i.e. het monitoren en 

opsporen van (illegale) (grondwater)boringen), worden verzameld.  

  

Het combineren van verschillende gegevens uit verschillende databanken of het opvragen van meer 

gegevens dan strikt noodzakelijk kan zorgen voor een grotere kans op identificeerbaarheid van 

natuurlijke personen. Het nemen van passende technische of organisatorische maatregelen zoals 

pseudonimisering, anonimisering of de toegangsrechten tot de databank beperken tot een beperkt 

aantal bevoegde personen, is aangewezen vanuit de optiek te komen tot een veilige en correcte 

gegevensverwerking.  

  

Verwerkingsgrondslag 

Artikel 6 van de GDPR bepaalt dat slechts sprake kan zijn van een rechtmatige verwerking van gegevens 

voor zover die verwerking is gebaseerd op een verwerkingsgrondslag. Aangezien de overheid een 

wettelijke verplichting in het leven zal roepen die boormeesters zou verplichten te werken met 

boorapparatuur uitgerust met GPS-trackers erkent artikel 6, c) GDPR het bestaan van en wettelijke 

verplichting als een dergelijke rechtmatige verwerkingsgrondslag.  

  

Overweging 45 van de GDPR bepaalt dat de relevante wetsbepaling moet specifiëren wat het doel van 

de verwerking is, wie de verwerkingsverantwoordelijke zal zijn, het type persoonsgegevens dat zouden 

worden verzameld, wie de betrokken personen zijn wiens gegevens zullen worden verzameld, aan 

welke derde partijen de data kan worden doorgegeven, hoelang de gegevens zullen worden bewaard 

en welke andere maatregelen zullen worden getroffen om ervoor te zorgen dat de verwerking eerlijk 

en behoorlijk gebeurt.  

  

Het is aangeraden de wetsbepaling zo specifiek en duidelijk mogelijk te formuleren, waarbij duidelijk 

aangegeven wordt welke gegevens moeten gedeeld worden. Ook dient er aandacht voor te zijn dat 

hierbij zo weinig mogelijk direct of indirect identificeerbare persoonsgegevens worden verwerkt.  
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11.3.2 Aandachtspunten boormeester-werkgever  

 

Informatieverplichting 

De boormeester-werkgever zal vanzelfsprekend over meer gegevens beschikken dan de gegevens die 

uiteindelijk in de databank van de overheid terechtkomen. Zo zal de werkgever op de hoogte zijn welke 

werknemers op welke boorplaats actief zijn, wie de boormachine bestuurt etc. Automatisch brengt dit 

met zich mee dat persoonsgegevens van de werknemers zullen worden verzameld en dat de 

locatiegegevens van de werknemers ook zullen kwalificeren als persoonsgegevens. In combinatie met 

de andere gegevens die de boormeester-werkgever bezit zou het met name mogelijk zijn de specifieke 

werknemer te identificeren. Op basis van artikel 13 GDPR is een verwerkingsverantwoordelijke (hier 

de boormeester-werkgever) verplicht om informatie te verschaffen aan de betrokkene (hier de 

werknemer) over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. De werknemer moet ervan op de 

hoogte gebracht worden dat er een GPS-systeem op de boormachines staat die de boringen en de 

locatie van de machines registreert. Dit kan opgenomen worden in het arbeidsreglement of in een 

afzonderlijk privacy beleid. 

  

Voor het verwerken van de persoonsgegevens van de werknemers zal de boormeester-werkgever zich 

kunnen beroepen op de wettelijke verplichting die op hem rust. Benadrukt moet worden dat deze 

wettelijke verplichting enkel als verwerkingsgrondslag kan dienen voor het doeleinde waarvoor de 

wettelijke verplichting werd gecreëerd, nl. het monitoren en opsporen van (illegale) 

(grondwater)boringen. Wanneer de boormeester-werkgever de verzamelde locatiegegevens wenst te 

gebruiken voor een ander doeleinde (vb. het controleren van de gepresteerde uren op basis van de 

tijdsregistratie van de boringen), dient de werkgever-boormeester hiervoor een aparte 

verwerkingsgrondslag te hebben en moet de werknemer hierover in ieder geval duidelijk en 

transparant worden geïnformeerd.  

  

De verwerking van de GPS-gegevens moet tevens in het verwerkingsregister worden opgenomen. 
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11.3.3 Aandachtspunten dienstverlener 

  

Mobiele en/of webapplicatie 

De dienstverlener moet aanzien worden als een verwerker van persoonsgegevens van de boormeester. 

Er zal aldus een verwerkersovereenkomst moeten ondertekend worden tussen de boormeester en de 

dienstverlener, die voldoet aan de verplichtingen zoals opgenomen in artikel 28 GDPR. 

  

Bij het aanmaken van een account zal een privacy beleid moeten voorgelegd worden dat voldoet aan 

de verplichte vermeldingen zoals opgenomen in artikel 13 GDPR. Het wordt aangeraden om de 

uitoefening van de rechten van betrokkenen zoals opgenomen in artikel 15-22 GDPR te faciliteren via 

de applicatie, bijvoorbeeld via de persoonlijke profielpagina.  

  

Er dient aandacht te zijn voor dataminimalisatie bij de ontwikkeling of uitwerking van een applicatie 

die de registratie en doorzending van de gegevens bijhoudt. Er dienen niet meer gegevens verwerkt te 

worden dan nodig.  

  

Indien gewerkt wordt met een mobiele applicatie die GPS-coördinaten doorstuurt van de gebruiker 

van de applicatie worden automatisch veel meer persoonsgegevens verwerkt dan dat enkel de GPS-

coördinaten van de machines doorgestuurd worden. Er moet in dat geval aandacht voor zijn dat het 

doorsturen van de GPS-coördinaten van een mobiele applicatie een actieve handeling van de gebruiker 

vereist en niet automatisch gebeurt. 

  

Met betrekking tot de gebruiker van een mobiele applicatie die de GPS-signalen weergeeft moet 

nagegaan worden of er hiervan gegevens moeten gedeeld worden met de overheid.  

 

Er moet aandacht voor zijn dat er voldoende technische en organisatorische maatregelen worden 

genomen. Aangeraden wordt om bijzondere aandacht te hebben voor access management 

(mogelijkheid tot beheren van toegang tot de gegevens), meerstapsverificatie, voorzien van encryptie 

(in transit en in rust) en het garanderen dat de gegevens te allen tijde en uitsluitend binnen de EU 

verwerkt worden. Het gebruikmaken van dienstverleners van buiten de EU, bijvoorbeeld voor hosting 

van data, wordt hierbij afgeraden. 
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11 BEVRAGING VAN DE BOORSECTOR 

De feedback van de boorsector hebben we aan de hand van een enquête bij de erkende boorbedrijven en een 

infomoment met afgevaardigden van de boorsector ontvangen. 

11.1 ENQUÊTE 

Periode van de bevraging: 19/05/2022 – 19/06/2022 

Methode bevraging: per e-mail en via de sectorvereniging (Embuild) 

Doelgroep: Alle erkende boorfirma’s volgens lijst VMM 14/03/2022 discipline 1-5 

Ontvangen reacties: 30 

 

Uit de bevraging hebben we volgende conclusies kunnen halen: 

 

• Niet alle boorbedrijven staan weigerachtig tegenover een invoering, doch is er ook weerstand aanwezig 

omwille van de investering, de verhoogde controle en het geringschatten van de eigen meerwaarde die 

het kan hebben. 

• Diegene die al gps-tracking gebruiken zijn tevreden. 

• Diefstalpreventie is momenteel de hoofdmotivatie voor aanschaf, overige: tijdsrapporten, draaiuren of 

criteria van de verzekeringspolis. 

• Er is interesse in bijkomende features: zichtbaarheid en registratie van alle boorgaten op DOV, 

metingen, ingave boorrapport in situ. 

 

Bijkomende aanmerkingen 

Suggestie van extra controlepunten om huidige handhaving te verbeteren: 

• Verbruik/aankoop grout van de boorbedrijven. 

• Verkoop van boortoestellen aan lokale boorfirma’s opvolgen. 

• Buitenlandse boorbedrijven actief in Vlaanderen gericht opvolgen. 

 

Er is een perceptie dat gps-systeem als middel wordt voorgesteld om illegale boorbedrijven op te sporen – focus 

controle blijft op de erkende boorbedrijven. 

 

11.2  KLANKBORDOVERLEG 

Om de sector verder te betrekken in het onderzoek hebben we een eerste klankbordoverleg gepleegd. Op dit 

overleg werd de inhoud van de studie volgens het bestek uit de doeken gedaan en konden de eerste vragen 
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gesteld worden. Aan dit overleg namen 2 beroepsverenigingen (Embuild en BVBB) en enkele van hun leden deel, 

wat slechts een gedeeltelijke vertegenwoordiging van de sector inhoudt. 

 

Men kijkt uit naar de bevindingen van deze studie. Graag was men vanuit de beroepsverenigingen verder 

betrokken geweest in de implementatiefase van de het systeem. 

 

12 AANBEVELINGEN 

• Voor een goede werking dient men alle boortoestellen bij de erkende boorbedrijven in België in kaart 

te brengen om zo de dataload exact te gaan bepalen, die al deze trackers zullen doorgeven naar de 

applicatieserver van de verantwoordelijke overheid. Zie hiervoor ook 8.6 Evaluatie testresultaten punt 

15. 

• Uitwerken en testen van andere methoden om de voorafmeldingsnummers, start/stopcommando’s en 

testberichten te communiceren aan de applicatieserver van de overheid. Zo kan men bijvoorbeeld 

eenvoudige drukknoppen op het bedieningspaneel installeren en aansluiten aan de digitale 

ingangscontacten van de GPS tracker. In die mate kan een eenvoudig START/STOP-commando (START 

boren / STOP Boren) worden doorgegeven. Mits een goede programmatuur van de dienstverlener kan 

dan de selectie van het voorafmeldingsnummer automatisch gemaakt worden, door vergelijking van de 

positiecöordinaten van het boortoestel en die van de -uit e-DOV ingelezen- voorafmelding. Zie ook 7.3 

Geteste mobiele app voor koppeling voorafmelding : bevindingen. 

• Welke zichtbaarheid van boortoestellen buiten de regiogrenzen van Vlaanderen wenst men te zien? 

Wat zou men uit deze data kunnen afleiden of waarvoor zou men deze data kunnen gebruiken? Zie 

hiervoor ook 8.6 Evaluatie testresultaten punt 21. 

• Er dient een procedure uitgewerkt voor de eigenaars van boortoestellen die verhuurd worden. Deze 

toestellen dienen ook van een tracker te worden voorzien. De machines blijven eigendom van de 

verhuurder. De dienstverlener, die de GPS tracker leverde, dient de voorafmeldingsnummers van de op 

dat moment hurende gebruiker door te geven aan de applicatieserver van de overheid. Zie ook 6.6 

Praktische uitvoering punt d. 

• Om een draagvlak te creëren bij de boorfirma’s en een win/win scenario voor iedere belanghebbende 

partij te bekomen, zou men fiscale gunstmaatregelen of -voordelen voor de boorfirma’s kunnen 

koppelen aan de investering in de gps-volgsystemen. Dit kan ook voor de boorfirma’s die reeds  gps-

volgsystemen hebben geïnstalleerd en zich verder in regel dienen te stellen. (die dienstverleners dienen 

zich dan ook in lijn te stellen met de beoogde regeling). 

 



   

 

 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// 

 
pagina 116 van 120 Eindrapport 30.11.2022 
 

13 LIJST MET AFKORTINGEN 

Hieronder worden de gebruikte afkortingen verder uitgeschreven. 

13.1 LIJST MET AFKORTINGEN 

GPS Global Positioning System: Positioneringssysteem ontwikkeld door de 

stijdkrachten van de Verenigde Staten 

AGR-GPS: Landbouw GPS systeem 

RTK GPS: Real time kinematic (tot op 2mm nauwkeurig) GPS 

GPRS: General Packet Radio Service 

API: Application Programming Interface 

GDPR: General Data Protection Regulation 

JSON: JavaScript Object Notation 

HTTPS: HyperText Transfer Protocol Secure 

IoT: Internet of Things 

IMEI: International mobile equipment identity 

MQTTP(S): Message Queuing Telemetry Transport Secure 

POE: Power Over Ethernet 

LTE: Long Term Evolution 

HMI: Human Machine Interface 

SMA connector: SubMiniature version A, coaxstekker 

POC: Proof Of Concept 

HDOP: Horizontal Dilution Of Precision 

WGS 84: World Geodetic System 1984 

BLE Bluetooth Low Energy 

DOV Databank Ondergrond Vlaanderen 

TCO Total Cost of Ownership 

GNSS Global Navigation Satellite System 

SMART Specific, Measurable, Attainable, Realistic 

VLM Vlaamse Landmaatschappij 

VMM Vlaamse Milieumaatschappij 

QUAREA Benaming van kwaliteitssysteem voor gerecycleerde granulaten 

GIS Geografisch Informatiesysteem 

IP International Protection 

APN Acces Point Name 
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Technische informatie – iOT platform  
24/10/2022 
Auteur: Yves Accoe – IT Experts BV 
versie : 1.0 

Cloud Infrastructuur: Microsoft Azure 
Virtual Server: Linux Ubuntu 20.04 
vCPUs: 2 
RAM: 8GB 
 

Public IP: 20.234.121.188  
iOT platform: Thingsboard Community Edition v3.4.1 

Elk device heeft een uniek access token dat meegegeven wordt in de url van het API endpoint om 
telemetrie voor dat specifieke apparaat te kunnen ontvangen op de iOT server:  
 

API Endpoint: http://thingsboard.itexperts.be:8080/api/v1/%ACCESSTOKEN%/telemetry 

Device Access Token 
BoorMachine01 pHmnCcCIN2QTUQNrf2ZN 
BoorMachine02 ksl3AdsvDwiTaRtPZe8p 
BoorMachine03 b5lcQUB4hv0el85vKfTD 
BoorMachine04 jdQHrLnmEXE5OBqULjdf 
BoorMachine05 EDHOPtVwBz2NwqwaDKw4 
BoorbedrijfApp01 u7KkmXe7wMG2QjQL7owo 

 

Aan de hand van een JSON payload wordt de telemetrie op bovenstaande API Endpoint aangeleverd 
per device. De JSON payload wordt uitgebreid met de BoorActie informatie indien de boormeester 
via de app deze informatie meegeeft. 

Voorbeeld payload zonder boorActie 
 
{ 

 "drilling": "false", 

 "engine": "true", 

 "heading": 96, 

 "latitude": 51.1886238, 

 "longitude": 2.9903127, 

 "speed": 0 

} 

http://thingsboard.itexperts.be:8080/api/v1/%ACCESSTOKEN%25/telemetry
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Voorbeeld payload met boorActie 
{ 

 "drilling": "false", 

 "engine": "true", 

 "heading": 96, 

 "latitude": 51.1886238, 

 "longitude": 2.9903127, 
 “speed”: 0, 

 "boorActie": { 

  "type": "STOP", 

  "aangegevenCoordinaat": { 

   "latitude": 50.9621874, 

   "longitude": 3.5428569 

  }, 

  "aangegevenVoorafmelding": { 

   "boorNummer": "2108 - 0210122", 

   "coordinaat": { 

    "latitude": 50.9622, 

    "longitude": 3.54293 

   } 

  } 

 } 

} 
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DATASHEET VAN DE 
TESTTRACKERS 



LTE CAT4

• Worldwide LTE Cat 4 Programmable Multicarrier Gateway with 3G fallback
• A wide variety of wired interfaces with pre-installed versatile IO card
• Optional WiFi and LoRaWAN in rear expansion slot
• Secure remote access to Ethernet-connected devices
• Optional battery backup

Industrial grade cost-efficient world-wide LTE connectivity



CloudGate mini was designed with the following 
use cases in mind:

• Connect devices such as card readers over the 
serial interface (RS232)

• Connect devices such as sensors or electricity 
meters over the Modbus interface (RS485)

• Connecting to the high-speed CAN bus of 
vehicles or industrial equipment

• Connecting sensors over the I2C bus interface
• Use the 3 configurable GPIO to read analog/

digital inputs or control digital outputs
• Use it as a WiFi access point, using its LTE modem 

to provide internet access (optional WiFi card 
needed)

• Use it as a (private) LoRaWAN server (optional 
LoRaWAN card needed)

Connectivity back-up

It ensures connectivity back-up. Connect its WAN 
port to an ADSL or cable modem and its LAN port to 
the router. When the WAN port loses connection, its 
LTE modem will take over so internet access is always 
secured.

Secure remote access

CloudGate micro provides remote access over 
a secure VPN tunnel to the Ethernet device(s)
connected to its LAN Ethernet ports.

CloudGate 4.0 next generation 

CloudGate 4.0 IoT gateways were designed 
with CloudGate’s signature features; including 
ruggedized design housing, industrial grade 
temperature ranges, timed wake-up and ignition 
sensing, sim connection, passive and active GPS 
antenna support and all are LuvitRED enabled.

NEW! CloudGate 4.0 next generation IoT gateways 
now feature world-wide connectivity, optional Li-ion 
battery, and micro-SD holder

Product PN

CloudGate mini CM0125-12142

Technical Specifications

WWAN Modem 
 

LTE

Supported frequency bands
• LTE FDD: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, 

B18, B19, B20, B26, B28
• TDD: 38/39/40/41

Max. connectivity speeds • LTE  DL 150 Mbps, UL50 Mbps

WWAN 
Modem 

 
3G/2G

Supported frequency bands
• UMTS/HSDPA/HSUPA/HSPA+: 800-850/900/AWS 

(1700/2100)/1800/1900/2100 MHz (B1, B2, B4, 
B5, B6, B8, B19)

Max. connectivity speeds • DC-HSPA+ DL 42 Mbps, UL 5,76 Mbps

Rx Diversity Simultaneous Equalization and Rx Diversity on all 
bands

WWAN Antenna Antenna connector • 1 × SMA: WWAN Main
• 1 × SMA: WWAN Mimo/Div/GPS

GPS

• Standalone GPS, Assisted GPS, GPS OneXTRA™
• Wideband GPS processing (20MHz) for 

improved measurement accuracy
• Passive/active GPS antenna support

SIM USIM/SIM connection – Class B 
and Class C 

CPU

i.MX280 (ARM926EJ-S @ 450 MHz)
Memory available for customer apps
256 MB Flash (20 MB for data, 30 MB for 
application, 0 MB extra data partition) 

Ethernet (IEEE 802.3) 10/100Mb/s RJ45 Connector 

microSD card holder on main PCB

Power control
Timed Wakeup 

Ignition Sensing 

Battery Optional Li-Ion battery: optional last gasp function
(up to 1h with limited functionality) 

Power input 9-33V DC • DC input voltage: 9-33 V DC
• Connector: Micro-Fit 3.0TM, Dual row, 4-position

USB 

Rear Expansion card   with optional WLAN or LoRa expansion card

Front Expansion card     fixed functionality:  I2C, 3 x GPIO, RS485 or        
        RS232 and CAN bus port (up to 1 Mbps)

Aluminium
Case

Dimensions 115 × 106 × 45 mm
4.52 × 4.17 × 1.77 in

Weight 285 g / 10.05 oz

Mounting, Bulkhead, 6xM4 holes, 
DINrail with adapter 

System status LED 

Environ- 
mentals

Operating temperature -30°C to +70°C/ -22°F to to 158°F

Storage temperature -40°C to +85°C / -40°F to to 185°F

Humidity  5% - 95%

Certifications CE, FCC, PTCRB, ISED, AT&T, VZW, US Cellular

Std. compliance ROHS, Reach, WEEE 

CloudGate Universe Device can be configured OTA using 
CloudGate Universe 

For developers
CloudGate development kit: 

developer board, breadboard, 
SDK, HDK



Optional • Battery 
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PICCOLO HYBRID IoT
OVERVIEW
Dual Mode operation for Trailer Tracking When the Piccolo Hybrid+ 
is wired to an external power source such as trailer connected to the 
cabin, the internal battery will be charged and the Hybrid+ will operate 
in real-time sending GPS say every minute. When the cabin disconnects 
from the trailer the external power is disconnected and the Hybrid+ 
will automatically switch to be powered by the internal battery and will 
switch to asset tracking mode.

Asset tracking mode of operation –can be preprogramed to send the 
GPS location every XX hours (usually once a day) when the asset is in 
stop position. When vibration is detected the unit wakes up automatically 
and sends an alarm and switches to motion mode sending GPS every 
XX minutes for as long as the asset is in motion mode (usually every 60 
minutes)

The Hybrid+ sends notifications to the server when and where the 
external power is connected/disconnected

Dual Mode For Trailer and  Asset 
Tracking

Powered by a large 7800mAh 
/ 4000mAh or 2000mAh 
rechargeable lithium battery

Ruggedized IP67 Waterproof 
Enclosure

Internal temperature sensor

Small size, installs in minutes.

Optional Integrated BLE Reader for 
wireless Active BLE RFID Tags

Optional Wired & Wireless 
temperature sensors for the cold 
chain

Optional CANBus Support

KEY FEATURES

DIFFERENTIATE VIA INNOVATION

THE INDUSTRY’S MOST ADVANCED DUAL MODE GPS UNIT OPTIONALLY INTEGRATED WITH IOT FOR 
TRAILER TRACKING 
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CONNECTIVITY

RF COMMUNICATION

EASY INSTALLATION

ENCLOSURE

POWER

OPTIONAL FEATURES

BASE FEATURES

Network

Radio Frequency

Magnets

Material

Power Source

CAN Bus Interface

Storage

Range

Two sided 3M 
Industrial Tape

Dimensions

Transmit Mode

Temperature 
Sensors 

IO’s

Communication

RF Protocol

Screws/Bolts

Operating 
Temperature

Sleep Mode

IoT Reader

Driver Behavior

Digital Outputs

Wireless Sensors

GPS

OTA Diagnostics

Confi guration

Storage 
Temperature

Shock / Vibration / 
Mechanical

Battery Life

Light Sensor

External Antennas

3D Accelerometer

IP Rating Dual Mode

Tow Detection

Battery Level 
reporting

Charging

Load Sensor

Internal 
Temperature Sensor 

Geofence mode of 
operation

4G CATM1/NB1 with 2G Fallback. Supported bands Cat.
M1 & NB1, LTE-FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/ B13/B18/
B19/B20/B26/B28 LTE-TDD: B39 (for Cat.M1 only) GSM850/
GSM900/DCS1800/PCS1900

2.4GHz

Optional magnets for easy installation on metal surfaces

PLUSTEK PB5001J8BK11 Black, 40% Glass Fiber & Glass 
beads Reinforced, Halogen and Red Phosphorus Free, 
Flame Retardant, UV Stabilized Polyamide 6

6DC-32VDC tethered to vehicle battery and battery powered 
by either 4000mAh or 7800mAh rechargeable lithium 
battery. 

Supports OBDII, J1939 and J1708, RS485, RS232

2 Digital Inputs, 1 Digital Outputs and 1 Analog Input

Store & Forward- Built-in flash storage for data logging 
when out of cellular connectivity (up to 5000 events)

Up to 150 ft / 50m line of sight. Actual range may vary 
depending on RF interference, building materials, and 
physical obstacles 

For a strong, permanent attachment. (tape to be ordered 
separately) 

IP67 waterproof enclosure 

1.8A pulse at 3VD

Up to 6 external digital temperature sensors 
Wireless Temperature Sensor

1 open collector 500mA

Highly compressed OTA, UDP communication packaged 
with MidLink Middleware or Direct TCP/IP communication 
(TCP/IP packaged with ‘Plug & Play’ API or DLL for quick 
integration into any 3rd party software.

Via Wireless Links proprietary apps and communication 
software 

USB port for FW download and local configuration. USB port 
powers unit during configuration. Remote OTA configuration 
and FOTA available when unit is externally powered. SMS 
commands for configuration, available also when unit is in 
AT mode. 

Bluetooth for IoT Tags – iBeacon or Eddystone (TLM) or 
custom. Or Proprietary RFLink Tags

Mount the unit to any asset with screws. 

4.9” x 3.3” x 1.6” LWD (125mm x 87mm x 41mm) 
• Weight: 3. 7 oz.(105gr) without batteries 

10uA at 3V

For communicating with wireless BLE/RFTags for wireless 
temperature monitoring, asset tracking, etc. 

Driver behaviour events and analysis

For tilt detection, automatic security theft alarm and motion 
detection.

Compatible with WLI Family of RF Beacons (Optional, 
details below)

MTK 66 channels 

-40° to 221°F (-40° to 105°)

-22° to 176° F (-30° to 80° C)

Up to 5,000 GPS positions when powered by the 7800mAh 
battery pack. 7800mAh battery pack.

For detecting light status within trailer, container, etc. 

Optional external GPS and/ or cellular antenna

When externally powered, unit runs in real time. When 
external power is disconnected, unit switches to AT mode.

Meets or exceeds EIA standard RS-316B 3G (operating), 
20G (non operating) XYZ 3 directions. Meets SAE J1455

Integrated internal analog temperature sensor send unit 
temperature with every GPS data transmission  

the unit can change the frequency of transmitting GPS when 
entering a pre-configured geofence to be detected at first 
Hybrid+ wake up.

Sends battery level with every GPS data.

Integrated fast charger module. Batteries are charged via 
external off the shelf standard 12v wall charger. Charge time 
around 4-8 hours depending on battery capacity. 

For detecting load status of trailer, container, etc 

the unit detects when the vehicle is moving. Extremely 
low power consumption achieved by innovative battery 
management to preserve battery life

TECHNICAL SPECIFICATIONS
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IOT APPLICATIONS

TRAILER TRACKING

REEFER TRACKING

SHIPMENT TRACKING WITH HYBRID

CHASSIS TRACKING



 

 

 

 

 

 

FM1204 User Manual 
 

 
V1.0  

 



 

 

Basic characteristics 
 
GSM / GPRS features: 

 Teltonika TM11Q quad band module (GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz); 

 GPRS class 10; 

 SMS (text, data). 
 
GNSS Module features: 

 TG3300 32 channel (or equivalent) receiver; 

 Navigation Systems; GPS/GLONASS/; 

 Protocol NMEA-0183: GGA, GGL, GSA, GSV, RMC, VTG; 

 Up to -161 dBm sensitivity. 
 

Hardware features: 

 Cortex®-M3 processor; 

 16 MB internal Flash memory* 

 Built-in accelerometer; 

 Li-Po internal rechargeable battery 3.7V 1800mAh (optional). 
  

Interface features: 

 Power supply: 6 … 30V; 

 USB port; 

 2 digital inputs; 

 1 digital/analog input (configurable); 

 2 open collector digital outputs; 

 1Wire® temperature sensor  

 1Wire® iButton  

 LEDs indicating device status. 
 
Special features: 

 Any element event triggers (external sensor, input, speed, temperature, etc.); 

 Highly configurable data acquisition and sending; 

 Multiple Geo-fence areas; 

 Sleep mode; 

 Deep sleep mode; 

 Configurable scenarios available; 

 Real-time process monitoring; 

 Authorized number list for remote access; 

 Firmware update over GPRS or USB port; 

 Configuration update over GPRS, SMS or USB port; 

 TCP/IP or UDP/IP protocol support; 

 100’000 record storing* 

                                                      
* Teltonika reserves the right to modify the functionality of the device without any prior 

notice” 
 



 

 

 

2.2 Technical features 

Part name Physical specification  Technical details 

Navigation LED LED 
 Power supply 6...30 V DC  

2W Max 
Energy consumption with charged 
battery (at 12,6V Power Voltage): 

 
GPRS:  average 110 mA r.m.s, 

Nominal:  average 50 mA r.m.s, 
Sleep:   average 20 mA, 

Deep Sleep:  average less than 2 mA2 
 

Energy consumption while battery on 
charge (at 12,6V Power Voltage): 

 
GPRS:  average 190 mA r.m.s, 

Nominal:  average 150 mA r.m.s, 
GPS Sleep:   average 120 mA 

 
Operation temperature:  

-25⁰C ... +55⁰C 
Storage temperature:  

-40⁰C ... +70⁰C 
Storage relative humidity 5 ... 95 % (no 

condensation) 

Modem LED LED 
 

GNSS Internal GNSS antenna 
 

GSM Internal GSM antenna 

 

   

USB Micro USB 

 

Table 1. FM1204 specifications 

 

                                                      
2
 When in Deep Sleep mode no data storing and sending is activated. 



 

 

 
Figure 1. FM1204 view & dimensions (tolerance ±2mm)  

2.3 Technical Information about internal battery 

 
Li-Po rechargeable battery, 3.7V, 1800 mA. 
FM1204 operating time with internal battery depends on temperature, data sending 

frequency (SMS and GPRS), and accumulator age, number of charge/discharge cycles.  

2.4 Electrical characteristics 

VALUE 
 

CHARACTERISTIC DESCRIPTION 
Min. Typ. Max. Unit 

  

Supply Voltage: 

Supply Voltage (Recommended Operating Conditions) 6  30 V 

Digital Output (Open Drain grade):  

Drain current (Digital Output OFF)   120 uA 

Drain current (Digital Output ON, 
Recommended Operating Conditions) 

  300 mA 

Static Drain-Source resistance (Digital 
Output ON) 

  300 mOhm 

Digital Input: 

Input resistance (DIN1, DIN2, DIN3) 15   kOhm 

Input Voltage (Recommended Operating 
Conditions) 

0  
Supply 
voltage 

V 



 

 

Input Voltage threshold (DIN1)  7,5  V 

Input Voltage threshold (DIN2, DIN3)  2,5  V 

Analog Input: 

Input Voltage (Recommended Operating 
Conditions), Range1 

0  10 V 

Input resistance, Range1  120  kOhm 

Input Voltage (Recommended Operating 
Conditions) Range2 

0  30 V 

Input resistance, Range2  146,7  kOhm 

 
 

2.5 Absolute Maximum Ratings 

VALUE 
 

CHARACTERISTIC DESCRIPTION 
Min. Typ. Max. Unit 

Supply Voltage (Absolute Maximum Ratings) -32  32 V 

Drain-Source clamp threshold voltage (Absolute   
Maximum Ratings), (Idrain = 2mA) 

  36 V 

Digital Input Voltage (Absolute Maximum Ratings) -32  32 V 

Analog Input Voltage (Absolute Maximum Ratings) -32  32 V 

3 CONNECTION, PINOUT, ACCESSORIES 

3.1 How to insert SIM card and how to connect battery into FM1204 device : 

 
 

 

Open FM1204 case using screwdriver  

 
Remove FM1204 case 



 

 

 

 

 
Insert SIM card as shown 

 
Connect battery connector as shown 

 
  

 

 

 
Attach case, and screw in the screws

 
Device is ready

 

3.2 Installing FM1204 drivers 

Software requirements: 

• Operating system 32-bit and 64-bit: Windows XP with SP3 or later, Windows Vista,    
Windows 7. 
• MS .NET Framework V3.5 or later (http://www.microsoft.com or                                                
http://avl1.teltonika.lt/downloads/tavl/Framework/dotnetfx35setupSP1.zip). 

 
Drivers: 

Please download Virtual COM Port drivers from Teltonika website: 
http://avl1.teltonika.lt/downloads/FM12/vcpdriver_v1.3.1_setup.zip 

 
 
 
 
 

http://www.microsoft.com/
http://avl1.teltonika.lt/downloads/tavl/Framework/dotnetfx35setupSP1.zip
http://avl1.teltonika.lt/downloads/FM11/vcpdriver_v1.3.1_setup.zip
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CHECKLIST VAN DE 
TESTEN 



Chronologie Status Opmerkingen
FASE 1
1)     Testen omgeving / link  met bestaande toestellen Ok Mogelijk
a.      Toestellen bepalen (power/antenne of niet?/…) samen met het 
plaatsingsprotocol Ok
b.      Server opzetten Ok
c.      Communicatie-intervallen vastleggen en testen
                                                    i.     Indien geen boring communicatie elke 24h Ok Ook op 12h getest
                                                   ii.     Indien verplaatsing communicatie elke 15’ Ok Om de 10 min lijkt geschikt
                                                  iii.     Indien boring communicatie elke 5’ Ok Ook om de min getest

d.      Communicatie testen tussen toestel en IoT server dienstverlener 
(leesbaarheid & correctheid van data, frequentie, locatieafhankelijkheid en 
transfersnelheid (vertraging)
                                                    i.     XY Ok
                                                   ii.     HDOP-nauwkeurigheid GPS Ok Komt door
                                                  iii.     ID GPS Ok
                                                  iv.     Voertuigklasse (boormachine=type 1,…) Niet geïmplementeerd
                                                   v.     Tijdstip Ok
                                                  vi.     ID machine (embedded) Ok Op voorhand Geïnitialiseerd
                                                vii.     Alarmsignalen indien geen GPS signaal Ok
                                               viii.     Alarmsignalen indien geen power (platte batterij) Alermen nog niet ontvangen
                                                  ix.     Alarmsignalen melding “out of geofence”  Niet geïmplementeerd
e.      Uitlezen van testdata en analyseren Ok

FASE 2
2)     Opzetten app/website voor de input van extra parameters Ok
a.      Toegang via 
                                                    i.     Webportaal Niet getest
                                                   ii.     App Ok
                                                  iii.     Klavier GPS Niet getest
b.      Parameters
                                                    i.     Voorafmeldingsnummer Ok
                                                   ii.     Start, stop en onderbreek boring Ok Onderbreek niet getest
                                                  iii.     Start transport naar locatie Niet geïmplementeerd

3)     Testen van communicatie app data (data onder FASE 2) naar applicatie 
server overheid Ok

FASE 3
5)     Test of de voorafmeldingsnummers van e-DOV binnenkomen op de 
applicatieserver van de dienstverlener(s) Ok
6)      Testen op verschillende locaties (binnen een gebouw, onder de brug, open 
veld, nabijheid van hoogspanning,…) Ok
7)     Energie management: frequentie van GPS locatieberekeningen en 
zonnepaneel Niet getest
FASE 4
8)     Broncode bepalen Ok
9)     Testen van communicatie extra functionaliteiten van GPS trackers Niet getest
a.      Signalen 
                                                    i.     Analoge Ok Spanning op de tracker
                                                   ii.     Digitale (Y/N) Ok Startcontact
Schermen en bevindingen per fase Ok
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PRIVACYBEPALING 
AGR-GPS SYSTEEM 

QEOS 



PRIVACYBELEID VOOR AGR-GPS BURENREGELING 
23/03/2021 

PRIVACYBELEID VOOR AGR-GPS 
BURENREGELING 
Wij hechten veel belang aan de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw 
persoonsgegevens die wij verzamelen en gebruiken. Dit privacybeleid 
informeert u over de verwerking van uw persoonsgegevens en werd laatst 
bijgewerkt op 7 juni 2021. 

1. TOEPASSINGSGEBIED 
1.1.    Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer u: 

● onze dienst AGR-GPS Burenregeling gebruikt; en 
● met ons communiceert via email, telefoon of een ander digitaal 
communicatiekanaal. 

1.2.    Dit privacybeleid kan gewijzigd worden zoals bepaald in artikel 8. 
  

2. WIE ZIJN WIJ? 
2.1.    “Wij” verwijst in dit privacybeleid naar QEOS bvba: 

 
Naam:                                        QEOS bvba 
Adres:                                         Enclus du haut(O) 10 
Ondernemingsnummer:          0822.776.269 
E-mail:                                        info@qeos.Be 
Telefoon:                                   +32 (0)69 54 72 56 
  
2.2.    Wij zijn verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken van uw 
persoonsgegevens op de wijze uitgelegd in dit privacybeleid. Als u vragen 
hebt hierover, contacteer ons dan per e-mail (info@qeos.be). 

 
2.3.    In bepaalde omstandigheden kunnen derde partijen (ook) 
verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw persoonsgegevens. In dat 
geval raden wij aan om het privacybeleid van deze  
  

3. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN 
WIJ EN WAAROM? 
  

Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel voor een bepaald doel en voor 
zover toegelaten door de wet. Wij lichten hieronder verder toe in welke 
gevallen wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Als wij uw 



persoonsgegevens niet rechtstreeks van u ontvangen, zullen wij u ook 
hierover hieronder informeren. 

 
3.1.    WANNEER U ONZE DIENST AGR-GPS BURENREGELING 
GEBRUIKT 

3.1.1.    Wanneer u gebruik maakt van onze dienst AGR-GPS Burenregeling, 
al dan niet via onze mobiele app, verzamelen en gebruiken wij de volgende 
persoonsgegevens. 
  

 
3.2.    WANNEER U MET ONS COMMUNICEERT 

 
3.2.1.    Wanneer u met ons communiceert via telefoon, email of een ander 



digitaal communicatiekanaal in verband met onze dienst AGR-GPS 
Burenregeling, verzamelen en gebruiken wij de volgende persoonsgegevens. 

 
3.3.    IN ALLE BOVENSTAANDE GEVALLEN 

 
3.3.1.    Voor alle persoonsgegevens die wij in de bovengenoemde 
omstandigheden verzamelen, willen wij echter duidelijk maken dat wij uw 
persoonsgegevens ook zullen verwerken in de volgende gevallen. 

 



4. MET WIE DELEN WIJ UW 
PERSOONSGEGEVENS? 
4.1.    In principe delen wij uw persoonsgegevens met niemand anders dan de 
personen die voor ons werken, evenals met de leveranciers die ons helpen bij 
de verwerking van uw persoonsgegevens. Iedereen die toegang heeft tot uw 
persoonsgegevens zal altijd gebonden zijn door strikte wettelijke of 
contractuele verplichtingen om uw persoonsgegevens veilig en vertrouwelijk te 
bewaren. Dit betekent dat alleen de volgende categorieën van ontvangers uw 
persoonsgegevens ontvangen: 

 
●    Jij; 
●    Uw werkgever of zakenpartners, maar alleen wanneer dit nodig is voor de 
hierboven genoemde doeleinden (bijvoorbeeld wanneer uw werkgever onze 
leverancier of klant is); 
●    Onze werknemers en leveranciers; en 
●    Overheids- of gerechtelijke instanties voor zover wij verplicht zijn uw 
persoonsgegevens met hen te delen (bijv. de Vlaamse Landmaatschappij, de 
Mestbank, belastingautoriteiten, politie of gerechtelijke instanties). 

 
4.2.    Uw persoonsgegevens worden door ons niet buiten de Europese 
Economische Ruimte (EER) verzonden (de Europese Economische Ruimte 
bestaat uit de EU, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland). Wij zullen uw 
persoonsgegevens alleen buiten de EER doorgeven wanneer u of uw 
werkgever, als klant of leverancier, vestigingen buiten de EER hebt waarmee 
wij moeten communiceren. Als er een overdracht zou plaatsvinden, zullen wij 
voldoende waarborgen nemen om uw persoonsgegevens bij overdracht te 
beschermen (bv. door het afsluiten van een overeenkomst op basis van door 
de Europese Commissie goedgekeurde standaardclausules inzake 
gegevensbescherming). 

5. HOE LANG BEWAREN WIJ UW 
PERSOONSGEGEVENS? 
5.1.    Uw persoonsgegevens worden slechts zolang verwerkt als nodig is om 
de hierboven beschreven doeleinden te bereiken of, wanneer wij u om uw 
toestemming hebben gevraagd, tot het moment dat u uw toestemming intrekt. 
In dit artikel voorzien wij u van de informatie die u nodig hebt om te beoordelen 
hoe lang wij uw persoonsgegevens identificeerbaar houden. 

 
5.2.    Als algemene regel geldt dat wij uw persoonsgegevens zullen de-
identificeren wanneer deze niet langer nodig zijn voor de hierboven 
beschreven doeleinden of wanneer de bewaartermijn, zoals in dit artikel 5 
wordt uitgelegd, is verstreken. Wij kunnen uw persoonsgegevens echter niet 
verwijderen als er een wettelijke of reglementaire verplichting of een 



gerechtelijk of administratief bevel bestaat dat ons verhindert deze te 
verwijderen. 

 
5.3.    Alle persoonsgegevens die wij verzamelen via AGR-GPS Burenregeling 
bewaren wij zo lang als nodig om de in artikel 3.1 vermelde legitieme belangen 
te behartigen, onze wettelijke verplichtingen na te komen, of tot op het 
moment dat u uw toestemming intrekt (indien van toepassing). Technische 
informatie in verband met uw gebruik van onze mobiele app bewaren wij niet 
langer dan 5 jaren na uw laatste gebruik van onze app, waarna deze wordt 
verwijderd of gede-identificeerd. Informatie over uw gebruik van onze mobiele 
app bewaren wij niet langer dan 5 jaren na de laatste keer dat u onze app hebt 
gebruikt, waarna deze wordt verwijderd of gede-identificeerd. 

 
5.4.    Alle persoonsgegevens die wij via onze interacties met u verzamelen via 
telefoon, email of andere digitale communicatiekanalen bewaren wij zo lang 
als nodig om met u te communiceren, maar ook om een historisch archief van 
onze communicatie te kunnen bijhouden. Dit stelt ons in staat om terug te 
keren naar eerdere communicatie als u bij ons terugkomt met nieuwe vragen, 
verzoeken, opmerkingen of andere input. 

6. HOE BEVEILIGEN WIJ UW 
PERSOONSGEGEVENS? 
De veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens die wij verwerken 
is zeer belangrijk voor ons. Daarom hebben wij maatregelen genomen om 
ervoor te zorgen dat alle verwerkte persoonsgegevens veilig worden bewaard. 
Deze maatregelen omvatten onder meer technische en organisatorische 
maatregelen om onze infrastructuur, systemen, toepassingen en processen te 
beveiligen. We hebben ook andere maatregelen genomen, zoals het nemen 
van interne beleidsmaatregelen, het beperken van de verwerking tot de 
persoonsgegevens die nodig zijn voor het bereiken van de doeleinden en het 
minimaliseren van de verwerking van persoonsgegevens. 

7. UW RECHTEN IN VERBAND MET UW 
PERSOONSGEGEVENS 
7.1.    Wanneer wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, geniet u 
een aantal rechten die u op de hieronder beschreven wijze kunt uitoefenen. 
Houd er rekening mee dat wanneer u een recht wenst uit te oefenen, wij u om 
een identiteitsbewijs zullen vragen. Wij doen dit om een inbreuk in verband 
met persoonsgegevens te voorkomen (bv. omdat een onbevoegd persoon zich 
voordoet als u en een recht in uw naam uitoefent). 

 
7.2.    U hebt het recht op toegang tot uw persoonsgegevens, wat betekent dat 
u ons kunt vragen om u informatie te verstrekken over de persoonsgegevens 



die wij over u hebben. U kunt ook een kopie van uw persoonsgegevens 
opvragen. Houd er echter rekening mee dat u moet aangeven voor welke 
verwerkingsactiviteiten u toegang wenst te hebben tot uw persoonsgegevens. 

 
7.3.    U hebt het recht om te vragen dat wij uw persoonsgegevens corrigeren 
als u kunt aantonen dat de persoonsgegevens die wij over u verwerken 
onjuist, onvolledig of verouderd zijn. Geef aan in welke context wij uw 
persoonsgegevens gebruiken (bv. om te reageren op een verzoek), zodat wij 
uw verzoek snel en accuraat kunnen beoordelen. 

 
7.4.    Als wij uw toestemming vragen om uw persoonsgegevens te 
verzamelen en te gebruiken heeft u het recht om deze eerder gegeven 
toestemming in te trekken. 

 
7.5.    U kunt ons verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen als 
deze persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor 
wij ze hebben verzameld, als het verzamelen ervan onwettig was of als u met 
succes gebruik hebt gemaakt van uw recht om uw toestemming in te trekken 
of uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw 
persoonsgegevens. Wanneer een van deze omstandigheden van toepassing 
is, zullen wij uw persoonsgegevens onmiddellijk verwijderen, tenzij wettelijke 
verplichtingen of administratieve of gerechtelijke bevelen ons verbieden om uw 
persoonsgegevens te verwijderen. 

 
7.6.    U kunt ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te 
beperken: 

 
●    gedurende de tijd dat wij uw verzoek om correctie van uw 
persoonsgegevens beoordelen; 
●    gedurende de tijd dat wij uw bezwaar tegen de verwerking van uw 
persoonsgegevens beoordelen; 
●    wanneer een dergelijke verwerking onwettig was, maar u geeft de 
voorkeur aan een beperking boven wissen; en 
●    wanneer wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u hebt 
ze nodig voor de vaststelling, uitoefening van of verdediging tegen een 
rechtsvordering. 

 
7.7.    Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van onze eigen 
belangen, d.w.z. u hebt ons geen toestemming gegeven en wij hebben ze niet 
nodig voor de uitvoering of uitvoering van een overeenkomst, noch om te 
voldoen aan wettelijke verplichtingen, heeft u het recht om u te verzetten tegen 
onze verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer ons belang betrekking 



heeft op direct marketing, zullen wij u uw verzoek onmiddellijk inwilligen. Voor 
andere belangen, bijvoorbeeld onze veiligheidsbelangen, vragen wij u om uw 
specifieke omstandigheden te beschrijven die aanleiding geven tot een 
verzoek. Dan moeten we uw omstandigheden afwegen tegen onze belangen. 
Als deze afweging ertoe leidt dat uw omstandigheden zwaarder wegen dan 
onze belangen, zullen wij de verwerking van uw persoonsgegevens staken. 

 
7.8.    Wanneer wij uw persoonsgegevens hebben verzameld op basis van uw 
toestemming of omdat ze nodig waren voor de uitvoering of de uitvoering van 
een overeenkomst met u, heeft u het recht om een kopie van ons te verkrijgen 
in een gestructureerd, veel gebruikt en machine-leesbaar formaat. Dit recht 
geldt echter alleen voor persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt. 

 
7.9.    Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, vragen wij u een e-mail te 
sturen naar onze privacy manager. U kunt onze privacy manager bereiken op 
info@qeos.be. Aan bovenstaande rechten kunnen bepaalde wettelijke 
voorwaarden worden verbonden. In een verzoek moet duidelijk worden 
aangegeven en gespecificeerd welk recht u wenst uit te oefenen. Geef altijd 
aan in welke context wij uw persoonsgegevens hebben verkregen, zodat wij 
uw verzoek snel en zorgvuldig kunnen behandelen. Uw aanvraag moet ook 
gedateerd en ondertekend zijn en vergezeld gaan van een kopie van de 
voorkant van uw geldige identiteitskaart die uw identiteit bewijst. U kunt er 
zeker van zijn dat wij een e-mail van u, waarmee u aangeeft een recht uit te 
willen oefenen, niet zullen interpreteren als uw toestemming voor de 
verwerking van uw persoonsgegevens die verder gaat dan wat nodig is voor 
de behandeling van uw verzoek. Wij zullen u onmiddellijk op de hoogte 
brengen van de ontvangst van dit verzoek. Indien het verzoek gegrond blijkt te 
zijn, zullen wij u daarvan zo spoedig mogelijk en uiterlijk 30 dagen na 
ontvangst van het verzoek op de hoogte stellen. 

 
7.10.    Indien u herhaaldelijk hetzelfde verzoek indient en daarbij duidelijk 
overlast veroorzaakt, kunnen wij deze opeenvolgende verzoeken weigeren of 
u een administratieve vergoeding in rekening brengen om de kosten te 
dekken. Wij kunnen u ook het recht op toegang tot uw persoonsgegevens 
weigeren of slechts gedeeltelijk verlenen, indien een dergelijke toegang de 
rechten en vrijheden van anderen, waaronder die van ons, onevenredig zou 
kunnen schaden. 

 
7.11.    Indien u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens 
door ons, kan u altijd contact met ons opnemen via het e-mailadres vermeld 
artikel 7.9. Als u niet tevreden bent met ons antwoord, kan u een klacht 
indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, namelijk de 
Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit 
(www.gegevensbeschermingsautoriteit.be). 



8. WIJZIGINGEN VAN DIT PRIVACYBELEID 
8.1.    Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op eigen initiatief 
en op eender welk moment te wijzigen. Indien materiële wijzigingen aan dit 
privacybeleid een invloed kunnen hebben op de verwerking van uw 
persoonsgegevens, dan zullen wij deze wijzigingen aan u communiceren op 
een manier waarop wij normaal met u communiceren (bv. via e-mail). 

 
8.2.    Wij nodigen u uit om de laatste versie van dit privacybeleid op onze 
website (www.qeos.be) te bekijken. Ons privacybeleid vermeldt de datum 
waarop ons privacybeleid het laatst werd gewijzigd. 

9.    HOE KUNT U CONTACT MET ONS 
OPNEMEN? 
Mocht u nog vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, 
aarzel dan niet om contact op te nemen met onze privacy manager. U kunt 
contact opnemen met onze privacy manager via e-mail: info@qeos.be. 
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Bijlage 1: Overzicht met verwerkingen van Persoonsgegevens en verwerkingsdoelen  
 

AANGEZIEN: 

1. Vanaf DATE, is de Klant een overeenkomst  
aangegaan met Multicap voor het leveren van diensten 
(hierna de “Overeenkomst”). Bij de levering van deze 
diensten op grond van of in verband met de 
Overeenkomst, kan Multicap bepaalde 
Persoonsgegevens verwerken als gegevensverwerker 
namens de Klant;  

2. De Klant en Multicap wensen in deze Annex 
Gegevensverwerking de aanstelling van Multicap vast 
te leggen als gegevensverwerker van deze 
persoonsgegevens in het kader van de 
overeengekomen Diensten. 

WERD HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:  

1. INTERPRETATIE EN DEFINITIES 

 Deze Annex Gegevensverwerking wordt beheerst 
door de algemene voorwaarden uiteengezet in de 
Overeenkomst. Begrippen met een hoofdletter die niet 
zijn gedefinieerd in deze Annex Gegevensverwerking 
krijgen de betekenis zoals aangegeven in de 
Overeenkomst, tenzij de context anders aangeeft.  

 De Partijen erkennen en komen overeen dat deze 
Annex Gegevensverwerking integraal deel uitmaakt 
van de Overeenkomst. Indien er enig conflict of 
tegenstrijdigheid bestaat tussen:  

1.2.1 Een begrip uit het hoofddeel van deze 
Annex Gegevensverwerking; 

1.2.2 Een begrip uit een van de bijlagen van 
deze Annex Gegevensverwerking; en 

1.2.3 Een begrip uit de Overeenkomst en diens 
bijlagen; 

Zal het begrip van de eerste categorie uit 
bovenstaande lijst voorrang hebben op de daaronder 
staande categorie(ën).  

 In deze Annex Gegevensverwerking betekent:  

Goedgekeurde Onderaannemers de 
onderaannemers die zijn goedgekeurd door de Klant 
in overeenstemming met artikel 6.2; 

Gegevensbeschermingswetgeving enige wet, 
normatieve handeling, regelgeving, 

regelgevingsbeleid, ordonnantie of secundaire 
wetgeving betreffende de verwerking, de privacy en 
het gebruik van Persoonsgegevens, voor zover van 
toepassing op de Klant, Multicap en/of de Diensten, 
met inbegrip van de Verordening van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de verwerking 
van persoonsgegevens en betreffende het vrije 
verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 
95/46/EG (algemene verordening 
gegevensbescherming) (hierna “GDPR”), en elke 
overeenstemmende of gelijkwaardige nationale 
wetgeving of regelgeving in België. In ieder geval, 
zoals van kracht en van toepassing, en zoals 
gewijzigd, aangevuld of vervangen van tijd tot tijd;  

Annex Gegevensverwerking de huidige bijlage van 
gegevensverwerking, inclusief enige bijlagen aan deze 
bijlage van gegevensverwerking;  

Persoonsgegevens betekent alle informatie over een 
geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon 
(hierna “de betrokkene”) die Multicap of enige 
Goedgekeurde Onderaannemers verwerken bij het 
leveren van de Diensten aan de Klant. In het kader van 
deze definitie, zullen “verwerking” en 
“persoonsgegevens” de betekenis krijgen die hieraan 
wordt gegeven in de GDPR. Een beschrijving van de 
categorieën van Persoonsgegevens is opgenomen in 
Bijlage 1;   

Diensten de diensten die Multicap aan de Klant levert 
op grond van of in verband met de Overeenkomst;  

2. TOEPASSINGSGEBIED EN DOEL  

 De bepalingen van deze Annex Gegevensverwerking 
zijn enkel toepasselijk indien en voor zover Multicap de 
Persoonsgegevens verwerkt als gegevensverwerker 
namens de Klant voor de levering van de Diensten.  

3. NALEVING VAN 
GEGEVENSBESCHERMINGSWETGEVING  

 Bij de verwerking van Persoonsgegevens zal Multicap 
te allen tijde voldoende garanties geven om haar 
verplichtingen onder de toepasselijke 
Gegevensbeschermingswetgeving na te leven.  

 Inzoverre dat Multicap optreedt als 
gegevensverwerker voor de Klant, zal Multicap enkel 
Persoonsgegevens verwerken: 
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3.2.1 Op de manier en voor de doeleinden 
uiteengezet in Bijlage 1 bij deze Annex 
Gegevensbescherming; en 

3.2.2 Volgens de gedocumenteerde instructies 
van de Klant, tenzij anderszins vereist 
door de toepasselijke wetgeving. In het 
laatste geval zal Multicap de Klant van 
dergelijke vereiste op de hoogte brengen 
(tenzij de toepasselijke wetgeving 
dergelijke informatie om belangrijke 
redenen van openbaar belang verbiedt). 

 Multicap zal de Klant op de hoogte brengen als 
Multicap kennis krijgt van een verwerkingsinstructie 
die, naar redelijk oordeel van Multicap, inbreuk maakt 
op de toepasselijke 
Gegevensbeschermingswetgeving, op voorwaarde 
dat, en voor zover maximaal toegestaan door 
dwingend recht, Multicap op geen enkele manier 
aansprakelijk is (ongeacht of dit contractueel is of 
anderszins) voor eventuele verliezen, kosten, uitgaven 
of aansprakelijkheden die voorvloeien uit of in verband 
staan met enige verwerking in overeenstemming met 
de verwerkingsinstructies van de Klant.  

 De Klant geeft hierbij: 

3.4.1 De instructie aan Multicap om dergelijke 
maatregelen te nemen die redelijkerwijs 
noodzakelijk zijn om de 
Persoonsgegevens te verwerken ten 
behoeve van de Klant voor de levering van 
de Diensten; en 

3.4.2 De toestemming aan Multicap om aan de 
Goedgekeurde Onderaannemers en ten 
behoeve van de Klant instructies te geven 
die gelijkwaardig zijn aan de instructies 
uiteengezet in artikel 3.4.1. 

4. VERTROUWELIJKHEID EN VEILIGHEID  

 Multicap verbindt zich ertoe om alle 
Persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen. 
Tenzij de Klant anders vereist, zal Multicap geen 
Persoonsgegevens bekendmaken aan een derde 
partij dan aan: 

4.1.1 Haar eigen werknemers, Goedgekeurde 
Onderaannemers en werknemers van de 
Goedgekeurde Onderaannemers aan wie 
dergelijke bekendmaking redelijkerwijs 
noodzakelijk is voor de levering van de 
Diensten; of 

4.1.2 Voor zover vereist door de wet, door enige 
overheidsinstantie of andere 
regelgevende instantie, of door een 
rechtbank of een andere instantie die 
terzake bevoegd is; en 

Op voorwaarde dat de personen aan wie 
Persoonsgegevens mogen worden bekend gemaakt 
overeenkomstig artikel 4.1.1. zijn verbonden door 
verplichtingen tot geheimhouding die overeenkomen 
met die opgelegd aan Multicap door deze Annex 
Gegevensverwerking en door de Overeenkomst; 

 Rekening houdend met de stand van de techniek, de 
uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de 
context en de verwerkingsdoeleinden van 
Persoonsgegevens, zal Multicap de passende 
technische en organisatorische maatregelen treffen 
om enige onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, 
verlies, wijziging, ongeoorloofde verstrekking van of 
toegang tot de Persoonsgegevens te voorkomen.  

5. MELDING VAN EEN INBREUK IN VERBAND MET 
PERSOONSGEGEVENS 

 Multicap informeert de Klant mits een schriftelijke 
kennisgeving zo snel als redelijkerwijze mogelijk nadat 
Multicap kennis heeft genomen van een inbreuk op de 
beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze 
leidt tot de vernietiging, verlies, wijziging, 
ongeoorloofde verstrekking van of toegang tot de 
Persoonsgegevens verwerkt door Multicap. 

6. ONDERAANNEMING EN ONDERVERWERKING  

 Multicap mag het geheel of een gedeelte van de 
verwerking van Persoonsgegevens uitbesteden aan 
onderaannemers mits:  

6.1.1 De Klant dergelijke onderaanneming 
voorafgaand schriftelijk heeft 
goedgekeurd; en  

6.1.2 Multicap en de onderaannemer een 
schriftelijke verwerkingsovereenkomst 
hebben gesloten die verplichtingen oplegt 
die overeenkomen met die uiteengezet in 
deze Annex Gegevensverwerking.  

 Voor de doeleinden van dit artikel 6.1, geeft de Klant 
hierbij haar algemene goedkeuring voor de 
onderaanneming van de verwerking van 
Persoonsgegevens door de onderaannemers 
uiteengezet in Bijlage 2 bij deze Annex 
Gegevensverwerking  (“Goedgekeurde 
Onderaannemers”).  
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7. DOORGIFTEN VAN PERSOONSGEGEVENS NAAR 
DERDE LANDEN  

 Multicap mag Persoonsgegevens doorgeven naar een 
ontvanger in een land buiten de Europese 
Economische Ruimte (hierna een “Derde Land”) mits: 

7.1.1 De EU Commissie met betrekking tot dat 
Derde Land een adequaatheidsbesluit 
heeft genomen in overeenstemming met 
toepasselijke 
Gegevensbeschermingswetgeving;  

7.1.2 De overdracht binnen het 
toepassingsgebied van het EU-US Privacy 
Shield programma valt; of  

7.1.3 De ontvanger een overeenkomst is 
aangegaan met de Klant die model 
clausules bevat die zijn goedgekeurd door 
de EU Commissie of door een andere 
bevoegde overheidsinstantie in 
overeenstemming met toepasselijke 
Gegevensbeschermingswetgeving.  

8. AUDIT 

 Om Multicap’s naleving van haar verplichtingen onder 
deze Annex Gegevensverwerking te controleren, mag 
de Klant schriftelijk verzoeken om kopie te verkrijgen 
van (en zal Multicap redelijkerwijze trachten om kopie 
te verstrekken van) enige niet-vertrouwelijke informatie 
die redelijkerwijze noodzakelijk is om Multicap’s 
naleving van haar verplichtingen onder deze Annex 
Gegevensverwerking te bewijzen. 

9. BIJSTAND BIJ HET BEHANDELEN VAN 
VERZOEKEN VAN BETROKKENEN  

 Multicap zal, voor zover mogelijk en op kosten van de 
Klant, samenwerken met de Klant bij:  

9.1.1 De behandeling van verzoeken van 
betrokkenen bij de uitoefening van hun 
rechten; en  

9.1.2 De uitvoering van een 
gegevensbeschermingseffectbeoordeling 
in verband met de levering van de 
Diensten.  

10. DUUR EN BEËINDIGING  

 Deze Annex Gegevensverwerking treedt in werking                     
op DATE en blijft van kracht zolang Multicap de 
Diensten levert onder de Overeenkomst.   

11. TERUGGAVE/VERNIETIGING VAN 
PERSOONSGEGEVENS  

 Binnen dertig (30) werkdagen na het verstrijken of de 
beëindiging van deze Annex Gegevensverwerking, zal 
Multicap:  

11.1.1 Naargelang de keuze van de Klant:  

(i) Alle Persoonsgegevens die, vanaf de 
datum van verstrijken of beëindiging, in 
het bezit of onder de controle van Multicap 
zijn, aan de Klant teruggeven in een dan 
gangbare elektronische vorm; of 

(ii) Alle Persoonsgegevens die, vanaf de 
datum van verstrijken of beëindiging, in 
het bezit of onder de controle van Multicap 
zijn, vernietigen of verwijderen van hun 
computersystemen en bestanden. 

11.1.2 Aan de Klant een lijst leveren van 
Persoonsgegevens die Multicap wettelijk 
verplicht is bij te houden na de beëindiging 
of het verstrijken van deze Annex 
Gegevensverwerking
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Deze Annex Gegevensverwerking werd namens de Partijen ondertekend door hun behoorlijk gemachtigde 
vertegenwoordigers in twee (2) originele exemplaren op DATE te Aalter 

 

Voor de Klant 

 

_______________________ 

Naam: 

Titel: 

Voor Multicap  

 

_______________________ 

Naam: Filip Gelaude 

Titel:    Gedelegeerd Bestuurder 
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BIJLAGE 1: BESCHRIJVING VAN GEGEVENSVERWERKING  

De aard van de gegevensverwerking  

 

Het doel van de gegevensverwerking 

 

Het soort persoonsgegevens die worden verwerkt 

 

De categorieën van betrokkenen 

 

De verwerkingsinstructies van de Klant 

 

De manier waarop de gegevensverwerking wordt uitgevoerd 

 

Contactpersonen van Multicap voor het verwerken van persoonsgegevens 

De Haes Glenn, Jacobs Thomas 
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1 BRONCODE PROGRAMMERING THINGSBOARD 

 

1.1 BOORINFO ( RECHTERKOLOM ) 

 

var text = "<br><b>Recentste boor Informatie: </b><br><hr>"; 

for (let i = 0; i < data.length; i++) { 

   

  if (data[i]['boorActie'] !== "")  

   

    {  

        var boorInfo = JSON.parse(data[i]['boorActie']); 

                var timestamp = new Date(data[i]['boorActie|ts']).toLocaleString('nl-be'); 

        text += '<b>' + data[i]['entityName'] + '</b><br>'; 

        text += 'Booractie: ' + boorInfo.type + ' op ' + timestamp + '<br>' ; 

        text += 'Voorafmelding: ' + boorInfo.aangegevenVoorafmelding.boorNummer + '<br>' ; 

        text += 'Latitude: ' + boorInfo.aangegevenVoorafmelding.coordinaat.latitude + '<br>' ; 

        text += 'Longitude: ' + boorInfo.aangegevenVoorafmelding.coordinaat.longitude + '<br><hr>' ; 

         

    } 

} 

return text; 

 

1.2 TOOLTIP ( ON HOVER ) 

 

// Initialize variables 

var boorder = ""; 

var tracker = ""; 

var latest = new Date(data['latitude|ts']).toLocaleDateString('nl-BE',{hour:'2-digit',minute:'2-digit',second:'2-

digit'}); 

var engine = ""; 

var speed = data['speed']*1.609344; 

 

// Tracker Specific output 



 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// 
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if (data['entityName']=="BoorMachine01") {  

        var boorder = "Testwagen Multicap"; 

        var tracker = "Cloudgate mini"; 

    } 

if (data['entityName']=="BoorMachine02") { 

        var boorder = "Van Lerberghe"; 

        var tracker = "Multicap Cloudgate mini"; 

    } 

if (data['entityName']=="BoorMachine03") {  

        var boorder = "Agtech"; 

        var tracker = "Multicap met BLE beacons"; 

    } 

if (data['entityName']=="BoorMachine04") {  

        var boorder = "Onderbeke Neirinck"; 

        var tracker ="Geotracer FM1204";  

    } 

if (data['entityName']=="BoorMachine05") {  

        var engine = 'geen meting'; 

        var boorder = 'Van Lerberghe'; 

        var tracker = 'Traxgo GP410'; 

        var speed = data['speed']; 

    }  

    else 

    {  

        var engine = (data['engine'] == "true" ? "Actief" : "Uit" ); 

    } 

// Tooltip 

var text = '<b>${entityName}</b><br/>' + boorder + '<br/>' + tracker + '<br/><hr/>' + latest + '<br/>Latitude: 

${latitude}<br/>Longitude: ${longitude}<hr>Snelheid: ${speed} km/h<br/>Motor: ' + engine; 

 

if (typeof dsData[dsIndex]['boorActie'] !== 'undefined') { 

   var boorInfo = JSON.parse(dsData[dsIndex]['boorActie']); 

   var boorText = '<br/><hr>Voorafmelding: ' + boorInfo.aangegevenVoorafmelding.boorNummer + 

'<br/>Latitude: ' + boorInfo.aangegevenVoorafmelding.coordinaat.latitude + '<br/>' + 'Longitude: ' + 

boorInfo.aangegevenVoorafmelding.coordinaat.longitude; 

   if(boorInfo.type == "START") {return text + boorText;} 

}    

return text; 

 



 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// 
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1.3 COLOR FUNCTION 

 

if (data['entityName'] == "BoorMachine01") { 

return 'black'; 

    }  

if (data['entityName'] == "BoorMachine02") { 

return 'red'; 

    } 

if (data['entityName'] == "BoorMachine03") { 

return 'Green'; 

    } 

if (data['entityName'] == "BoorMachine04") { 

return 'blue'; 

    }     

if (data['entityName'] == "BoorMachine05") { 

return 'yellow'; 

    }     

 

IMAGE FUNCTION 

 

// Initialize variables for visualisation 

var res = { 

      url: images[3], 

      size: 72 

  } 

var engine = dsData[dsIndex]['engine']; 

var speed = data['speed']; 

var latest = new Date(data['latitude|ts']); 

var diff = Date.now() - latest; 

var drilling = "false"; 

 

// Check Status 

if (diff > 43500000)   { 

      res.url = images[4]; 

  } 

if (engine=="true" || speed > 0)   { 

      res.url = images[1]; 

  } 



 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// 
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if (typeof dsData[dsIndex]['boorActie'] !== 'undefined') { 

   var boorInfo = JSON.parse(dsData[dsIndex]['boorActie']); 

   if (boorInfo.type=="START") { 

      res.url = images[2]; 

  } 

}  

return res; 
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Protocole épandeuses - description détaillée 
v1.4 

 

0 Introduction 

0.1 But du document 
Ce document constitue l’annexe au Cahier Spécial des Charges (CSC) "Prestations de service hivernal" et décrit 

en détail le protocole de communication entre les systèmes de géo-localisation embarqués dans les véhicules de 

déneigement (VD) et le serveur d’acquisition du Service Public de Wallonie (SPW). 

0.2 Personne de contact 
Pour tout renseignement complémentaire sur ce document veuillez prendre contact avec 

 

Laurent Lhost laurent.lhost@spw.wallonie.be Téléphone : 081/21.94.02 

0.3 Historique des versions précédentes 
 

Versions 1.4 2019/11/29 

 Corrections mineures, réorganisation et mise en page 

Versions 1.3 2017/08/18 

 Modification Point 2.10, Identifiants, construction sur base de l’immatriculation du véhicule. 

 Ajout Point 2.16, Intégration du mode « usage privatif » du véhicule. 

Versions 1.2 2014/09/30 

 Corrections mineures 

Versions 1.1 2013/09/10 

 Correction du port UDP utilisé dans le cas d’une liaison directe 

Versions 1.0 2012/08/24 Version initiale 

 

 

mailto:laurent.lhost@spw.wallonie.be
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1 Communication 

1.1 Schéma 

 
 

Deux types de communication sont proposés. Soit le véhicule de déneigement est équipé d’un système de 

géolocalisation qui communique directement avec le serveur du SPW via une connexion GSM DATA, soit ce 

véhicule est équipé d’un système propriétaire qui communique avec le serveur d’un prestataire « Track and 

Trace ». Dans ce cas, c’est ce serveur qui communique avec le serveur SPW via un service WEB. Dans les deux 

cas, le contenu des trames échangées est identique. 

1.2 Communication directe via GSM DATA 

1.2.1 Procédure de connexion 
A la mise sous tension du système de géolocalisation, le modem embarqué se connecte sur l’APN réservé du 

SPW. Seules les cartes SIM de l’administration peuvent se connecter à cet APN. Le serveur DHCP du 

fournisseur télécom reconnait la carte SIM et lui affecte toujours la même adresse IP prédéfinie. Un « tunnel » 

VPN est réalisé par le provider et relie le modem au réseau du SPW. Une communication IP peut s’établir.  

1.2.2 Abonnement cartes SIM 
Les cartes SIM ainsi que les abonnements sont fournis par l’administration et refacturé au prestataire au prix 

coûtant majoré de 10% pour frais de gestion de dossier. 

1.2.3 Protocole d’échange de trame 
Les trames échangées (voir ci-dessous) sont transmises en UDP. Il n’y a donc aucune ouverture ni gestion de 

connexion. Les adresses IP des systèmes embarqués sont fixes. Le serveur d’acquisition écoute sur un port 

convenu (5000). Celui-ci répond aux véhicules de manière asynchrone. 

1.3 Communication via WEB Service 
Pour chaque prestataire « Track and Trace » tous les véhicules équipés communiquent les géolocalisations avec 

son propre serveur d’acquisition propriétaire. Ce sont ces serveurs d’acquisition qui vont établir une connexion 

Serveur 

d’acquisition 

DB 

UDP 

SOAP 

Intranet SPW 

VD1 

Liaison GSM 

DATA 

WEB 

Service 

VD2 

Serveur 
« Track and 

trace ». 
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avec le serveur du SPW via le protocole SOAP pour envoyer les données de géolocalisation. Les véhicules de 

déneigement ne communiquent donc pas directement avec le serveur d’acquisition du SPW. 

1.3.1 Service web 
Une structure commune de service web a été spécifiée dans le fichier .wsdl en annexe. Ce web service ne 

contient qu’une méthode permettant d’envoyer une trame au serveur. Dans la mesure où des informations sont 

échangées dans les deux sens, le service WEB doit également être implémenté par chaque prestataire afin de 

permettre au serveur du SPW d’envoyer des trames vers le serveur du prestataire. 

1.3.2 Méthode sendTrame 
La méthode « sendTrame » est l’unique méthode du web service. Elle permet à un client d’envoyer une trame au 

serveur. 

 

Elle prend trois paramètres de type String : 

- trame :  La trame à envoyer 

- login :   Le login 

- password : Le mot de passe hashé en MD5 

 

Et renvoie la trame de réponse en String. 

 

Chaque prestataire disposera de son login/password qui lui sera fourni par le SPW, qui sera utilisé lors de chaque 

communication SOAP depuis le prestataire vers le SPW et vice-versa. 

1.3.3 Prestataire 
Chaque prestataire utilisant la communication service web doit être connu par le SPW. 

Le prestataire devra implémenter le service web afin de pouvoir être contacté à tout moment par le SPW. 

L’adresse du service web doit être communiquée au SPW. 

 

Le SPW fournira un « login/password » à utiliser dans les paramètres du service web. 

Ce « login/mot de passe » sera utilisé lorsque : 

- le prestataire appelle le service web du SPW 

- le SPW appelle le service web du prestataire 
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2 Trames 
Quelque soit le protocole d’échange utilisé, UDP ou SOAP, le contenu des trames échangées est identique. La 

seule différence concerne la possibilité de configuration à distance de l’identifiant SPW, voir ci-dessous. 

2.1 Type de message 
La communication comporte deux types de messages. Un message (E) transmis par le VD vers le serveur 

d’acquisition du SPW et un message réponse (R) du serveur vers le VD. Le message (E) contient les 

informations de géo-localisation, l’horodatage ainsi que les informations d'état. Le message (R) confirme au VD 

que le serveur a bien reçu le message (E), il permet aussi d'interroger et de configurer le système embarqué des 

VD. Chaque message (E) comporte un numéro de séquence. Chaque message (R) contient, entre autres, le 

numéro de la séquence à la quelle il répond. Les messages (E) et (R) comportent un contrôle de validité de 

contenu. Si le contrôle de validité de contenu est incorrect, le message est éliminé. Si le système embarqué dans 

les VD ne reçoit pas de message (R) valide en réponse à un message (E) endéans un certain délai (typiquement 

10 secondes) le message est retransmis. Après le troisième essai, le message (E) est mémorisé et retransmis plus 

tard avec le message (E) suivant. Lorsque plusieurs messages (E) sont en attente d'émission, le message le plus 

récent est transmis en priorité. L'horodatage des données ainsi que les numéros de séquences des messages 

permettent de reconstruire l'historique du parcours du VD. 

2.2 Construction des messages (E) et (R) 
Les messages comportent plusieurs champs délimités par des "points-virgules" caractère séparateur. Le protocole 

prévoit un nombre minimum de donnés. Certains champs peuvent êtres vides. Dans ce cas, les séparateurs sont 

maintenus. Dans le futur, une évolution du protocole pourrait amener à ajouter de nouveaux champs de données 

derrière les champs actuels, suivant la même logique de construction de message. Le nombre de champs de 

données des messages (E) et (R) est donc apriori, inconnu. C’est le caractère de fin de contenu de message qui 

signale la fin effective du message. A la réception d'un message, tant pour les VD que pour le serveur du SPW, 

les champs connus (les premiers) seront traités, les champs introduits par une nouvelle version de protocole (les 

derniers) seront ignorés s’ils sont inconnus. Voir ci-dessous pour détail de la trame (E) et (R). 

Les caractères 

• séparateurs, 

• début de message, 

• fin de contenu, 

• fin de message 

Sont des caractères réservés. 

Un message est actuellement limité à 100 caractères. 

2.3 Construction du message (R) 
Au minimum le message (R) comporte le numéro de séquence à la quelle il répond ainsi que l'identifiant du 

système embarqué du VD. Lorsque le message (R) est utilisé pour configurer les systèmes embarqués, les 

paramètres de configuration sont ajoutés au message. Voir détail ci-dessous. 

2.4 Numérotation des séquences 
Chaque message (E) débute par un numéro de séquence dont la valeur est comprise entre « 1 » et « 99999 ». Ce 

numéro est incrémenté d’une unité à chaque message puis repasse à « 1 » après la valeur « 99999 ». Chaque 

véhicule a son numéro de séquence. Les premiers « 0 » d’un nombre peuvent être omis. Le numéro de séquence 

peut donc s’écrire sur 1 à 5 caractères. Exemple « 00010 » est la valeur par défaut mais « 10 » est également 

accepté. Les messages (R) sont écrits sur 5 caractères. La valeur « 00000 » n’est pas un numéro de séquence 

valide, voir Interrogation du VD. 

2.5 Fréquence d'émission des messages (E) 
Un message (E) est émis à intervalle régulier, typiquement toutes les deux minutes. La période d'émission est 

configurable. Un message (E) est également émis à chaque changement d'état des valeurs <ig>, <pow>, <lame>, 

<trem>. Un message est aussi émis à chaque changement « important » de la direction du véhicule. Enfin, le 

serveur du SPW peut interroger un VD sur sa position. 

Afin de limiter la densité des différentes géo-localisations successives et leurs garder ainsi une certaine 

pertinence, un minimum de 10 secondes séparera l’émission d’un nouveau message par rapport au précédant. 



 

 29/11/2019 6/12 

2.6 Mode « interrogation du VD » par le serveur du SPW 
A tout moment le serveur du SPW peut interroger un VD sur sa position. Il envoie pour cela un message (R) 

dont le numéro de séquence est « 00000 ». Le VD qui reçoit ce message l’interprète comme une interrogation et 

renvoi un message (E) normalement formaté, en particulier avec un numéro de séquence non nul incrémenté 

d’une unité par rapport au numéro de séquence du message (E) précédant. 

2.7 Détermination du changement de direction du VD 
La direction instantanée (champ <direction> de la trame GPRMC) sera comparée au champ <direction> d’il y a 

X secondes (X = délai de comparaison, temps configurable de 1 à 9 sec). Si la différence est de plus ou moins Y 

degrés, la direction du véhicule est considérée comme changée et un message (E) est envoyé. Si le paramètre X « 

délai » ou Y « angle » est égal à Zéro, La fonction « envoi de message à chaque changement « important » de la 

direction » est désactivée. 

2.8 Traitement des valeurs numériques 
Pour toutes les valeurs numériques, 

- les chiffres des valeurs entières peuvent être précédés de zéros, 

- il n’y a pas de séparateur entre milliers et centaines, 

- le caractère de séparation des unités et décimales est le point, 

- les valeurs décimales peuvent être complétées par des zéros. 

2.9 Duplication des messages (E) 
Si un message (R) réponse d'un premier message (E) n’atteint pas le VD, le message (E) correspondant sera émis 

à nouveau. Le serveur du SPW recevra donc une seconde version du premier message (E). Ce second message 

(E) donnera lieu à une réponse (R) mais seul le premier message (E) est pris en compte par le serveur. 

2.10 Identifiants 
Trois identifiants sont repris dans le protocole. Ces identifiants sont uniquement composés de lettres, de chiffres 

ou de caractères séparateurs. 

Le premier identifie le dispositif de géo-localisation embarqué dans le VD. Cet identifiant, éventuellement 

configuré à distance (voir ci-dessous) est obligatoire et est fourni par le SPW. Il est soit défini explicitement pour 

chaque véhicule soit défini via une règle de construction mais uniquement autorisé si l’équipement de 

géolocalisation est physiquement attaché au véhicule. Dans ce cas l'identifiant prend la forme : 

<I>_<Immatriculation>_<Pays>. Le caractère "I" pour indiquer qu’il s’agit d’un identifiant construit 

automatiquement sur base de l’Immatriculation, un caractère séparateur puis l’immatriculation du véhicule, un 

caractère séparateur puis le code du pays d’origine exprimé sur deux caractères. Exemple : "I_1ABC123_BE".  

• Le code du pays est rédigé en deux caractères suivant la norme ISO 3166-1:2013. Pour les pays 

limitrophes le code à 2 lettres est : DE pour l’Allemagne, BE pour la Belgique, FR pour la France, LU 

pour le Grand duché du Luxembourg, NL pour les Pays-Bas. 

• Le caractère de séparation est "_", code ascii DEC 95 - HEX 5F. 

• L’immatriculation est uniquement alphanumérique, sans blanc, ni point ou tiret. 

• Tous les caractères sont en majuscules. 

Le deuxième identifie le véhicule. Cet identifiant sera une chaîne alphanumérique unique communiqué 

AUTOMATIQUEMENT au système embarqué par l'ordinateur de bord du VD. En aucun cas ce champ sera 

généré par un système de saisie manuel. Ce champ ne sera pas utilisé dans un premier temps et sera laissé vide. 

Le troisième identifie le chauffeur. Ce champ sera généré par un lecteur de badges type RFID, puce « DALLAS 

» ou autre. Ce champ ne sera pas utilisé dans un premier temps et sera laissé vide. 

2.11 Configuration de paramètres du système embarqué 
Le message d'interrogation envoyé par le serveur du SPW au VD est également utilisé pour configurer certains 

paramètres du système embarqué comme, l’identifiant SPW, la période d’émission des message (E), l’angle de 

changement de cap et le délai qui déclenche un message (E), voir détail du message (E) ci-dessous. En absence 

de donnée, les systèmes embarqués démarreront avec les paramètres « par défaut » suivants : 

Période d’émission : 2 minutes 

Angle de changement de cap qui déclenche un nouveau message : 60° 

Délai pour la comparaison de changement de cap : 5 secondes 

Dès que de nouveaux paramètres sont reçus par le VD, ils sont directement utilisés par le système embarqué. 
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2.12 Possibilité de configuration à distance de l’identifiant SPW 
Pour les véhicules communicants directement avec le SPW via GSM DATA il sera possible de configurer 

l’identifiant SPW à distance. 

Pour les sociétés de Track and Trace, ce téléchargement ne sera pas autorisé, les identifiants « SPW » seront 

communiqués avant toutes mise en service de véhicule. 

2.13 Procédure de configuration à distance de l’identifiant SPW 
Le véhicule qui ne dispose pas d’identifiant SPW démarre ses communications avec un message (E) dont 

l’identifiant est laissé vide. Le serveur SPW reconnait le véhicule par l’adresse IP utilisée liée à son abonnement 

GSM DATA. Le serveur répond au véhicule en question en utilisant le bon identifiant SPW. Le VD reçoit ainsi 

l’identifiant à utiliser et l’enregistre pour la suite des échanges. 

2.14 Trame GPRMC 
L’horodatage ainsi que les données de géolocalisation sont communiqués par le GPS dans une trame GPRMC 

suivant la norme NMEA 0183. Tous les champs de la trame GPRMC ne sont pas transmis dans le message (E), 

seuls les champs utiles le sont, voir détail du message (E) ci-dessous. 

2.15 Caractère de Contrôle de Validité de contenu (CCV) 
Le CCV est destiné à valider la transmission de la trame. Il est calculé comme suit: 

XOR (OU exclusif) sur 8 bits de tous les caractères avant le "#" ( "[" compris mais "#" non compris). 

La valeur du résultat binaire (8 bits) est convertie en hexadécimal sur 2 caractères. 

 

Algorithme 
Set CCV = 0 

Set buffer = all character from “[“ to character before “#” 

For each byte b in buffer 

do 

 Set CCV = CCV XOR b 

end do 

 

Exemples simples 

Quelques exemples de trames très simples : 

Buffer CCV= 

P 50 

Q 51 

PP 00 

PQ 01 

PQR 53 

2.16 Usage privatif du véhicule (Depuis la version v1.3) 
Lorsque le véhicule ne travaille pas pour le SPW et si le propriétaire du véhicule le souhaite, il peut, dans le 

cadre de la protection de la vie privée, ne pas envoyer les géolocalisations à l’administration. C’est dans ce but 

que certains installateurs de GPS ont équipé leurs véhicules d’un bouton au tableau de bord permettant au 

chauffeur de préciser s’il travaille ou non pour le SPW et en fonction, envoient ou pas, les géolocalisations à 

l’administration. 

 

Dorénavant, l’usage en mode privé du véhicule sera intégré au protocole d’échange. Un nouveau champ est 

ajouté en fin de message, le champ « utilisation ». Ce champ indique le mode d’utilisation du véhicule ; il prend 

la valeur "M" pour Mission pour le SPW ou "P" pour usage Privatif. 

Lorsque le véhicule est en mission pour le SPW, rien ne change à la composition des trames, exception de ce 

nouveau champ en fin de message qui prendra la valeur "M". 

Lorsque le véhicule est utilisé pour un usage privé, il en informera l’administration par des messages adaptés 

mais sans porter atteinte à la protection de la vie privée. Toutes les données à caractères privés seront effacées du 

message par le prestataire de géolocalisation avant envoi au SPW. Le nouveau champ de données ajouté en fin 

de message prendra la valeur "P". 

Lorsque le SPW ne recevra plus de géolocalisation d’un véhicule, il lui sera possible de rapidement faire la 

différence entre un disfonctionnement technique d’une désactivation du système pour usage privatif. 
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Ces messages confirmeront juste au SPW que le système fonctionne correctement mais que le véhicule est passé 

en usage privé. 

 

Les données à caractère privées qui peuvent être effacées sont ; l’identifiant alphanumérique du chauffeur (si 

existant), le champ <A|V> données GPS valides ou non valides, les coordonnées de longitude et de latitude, la 

longitude E ou W, la vitesse, la direction de déplacement ainsi que les contacts moteur, position de la lame et 

salage. 

Seront impérativement maintenu, le numéro de séquence qui sera incrémenté à chaque message comme 

habituellement, l’identifiant alphanumérique SPW, l’identifiant alphanumérique du camion (si existant) ainsi que 

la date et l’heure. L’ensemble de ces données doit être envoyé au moins une fois lorsque le véhicule passe en 

usage privé. Dès la réactivation du mode « mission », un message complet sera envoyé. 
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3 Message (E) - VD vers serveur du SPW 
 

Exemple de message (E) en mode "Mission SPW" 

 
[00001;box01;;;215721;A;5020.8239;00510.9440;E;027;074;220812;1;0;0;0;M#63] 

 

Ou message (E) en mode "usage Privatif" : 

 
[00001;box01;;;215721;;;;;;;220812;;;;;P#47] 

 

<Message> ::= <Start message character> <Contend> <End of contend separator> <Control characters> 

<End message character> 

 

<Start message character> ::= "[" (DEC 91 - HEX 5B) 

<End of contend character> ::= "#" (DEC 35 - HEX 23) 

<End message character> ::= "]" (DEC 93 - HEX 5D) 

<Control character> ::= XOR de tous les caractères avant le "#" ( "[" compris, et "#" non compris) 

exprimé sur 2 caractères hexadécimaux. 

 

<Contend> ::= <Sequence> <ID> <NMEA0183> <Status> <Extra_data> 

 

<Sequence> ::= numéro de séquence "00001" à "99999" 

 

<ID> ::= <Sep> <Box_ID> <Sep> <Truck_ID> <Sep> <driver_ID> 

<Sep> ::= ";" (DEC 59 - HEX 3B) 

<Box_ID> ::= Ø | < L’identifiant alphanumérique SPW > (Si l’identifiant est vide, le serveur enverra 

l’identifiant SPW au VD via le message R) 

<Truck_ID> ::= Ø | < L’identifiant alphanumérique du camion > 

<Driver_ID> ::= Ø | < L’identifiant alphanumérique du chauffeur > 

 

<NMEA0183> ::= <NMEA0183_GPRMC_element> extrait de la trame GPRMC suivant norme NMEA0183 

<NMEA0183_GPRMC_element> ::= <Sep> <Heure UTC> <Sep> <A|V> <Sep> <Lat> <Sep> <Long> 

<Sep> <E|W> <Sep> <Vit> <Sep> <Direction> <Sep> <Date> 

<Heure UTC> ::= HHMMSS : en heures, minutes, secondes UTC sans décimale 

<A|V> ::= A | V | Ø : A= Données valables / V = données peuvent ne pas être valables / Ø en cas d’usage 

privé du véhicule 

<Lat> ::= DDMM.MMM | Ø : DDMM.MMM  = latitude en degrés minutes et centièmes ou millièmes de 

minutes / Ø en cas d’usage privé du véhicule 

<Long> ::= DDDMM.MMM | Ø : DDDMM.MMM = longitude en degrés minutes et centièmes ou 

millièmes de minutes / Ø en cas d’usage privé du véhicule 

<E|W> ::= E | W | Ø: East or West (longitude) / Ø en cas d’usage privé du véhicule 

<Vit> ::= KKK | Ø : KKK = Vitesse au-dessus du sol en milles nautiques par heure sans décimale / Ø en 

cas d’usage privé du véhicule 

<Direction> ::= DDD | Ø : DDD = Direction au-dessus du sol, en degrés véritables sans décimale / Ø en 

cas d’usage privé du véhicule 

<Date> ::= DDMMYY = date en jour , mois , année 

 

<Status> = <Sep> <Ig> <Sep> <Pow> <Sep> <Lame> <Sep> <Trem><Sep> <Utilisation> 

<Ig> ::= "0" | "1" | "" < 0 = contact moteur camion coupé, 1 = contact activé, Ø = état inconnu ou usage 

privatif du véhicule > 

<Pow> ::= "0" | "1" | "" <0 = moteur thermique d’épandage à l’arrêt ou système électrique hors tension, 1 = 

moteur thermique d’épandage en fonction ou système électrique d’épandage sous tension, Ø = état 

inconnu, sans fondement ou usage privatif du véhicule > 

<Lame> ::= "0" | "1"| "" < 0 = lame relevée, 1 = lame baissée, Ø = état inconnu, sans fondement ou usage 

privatif du véhicule > 

<Trem> ::= "0" | "1"| "" < 0 = salage mode « pause », 1 = salage en cours, Ø = état inconnu, sans 

fondement ou usage privatif du véhicule > 

<Utilisation> ::= "M" | "P" < "M" = Mission pour le SPW, "P" = Usage Privatif du véhicule > 
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<Extra_data> = "" | <Sep> <Data> <Extra_data> 

<Data> = <Chaîne de caractères> non défini actuellement. A définir dans évolution du protocole. 

 

4 Message (R) réponse serveur SPW vers VD 
 

Exemple de message (R) 

 
[00001;box01#25] 

 

Exemple de message (R) d’interrogation de position 

 
[00000;box01#24] 

 

Exemple de message (R) de configuration 

 
[00001;box01;1;45;5#1B] 

 

Exemple de message (R) d’interrogation de position et de configuration 

 
[00000;box01;1;45;5#1A] 

 

 

<Message> ::= <Start message character> <Contend> <End of contend separator> <Control characters> 

<End message character> 

 

<Start message character> ::= "[" (DEC 91 - HEX 5B) 

<End of contend character> ::= "#" (DEC 35 - HEX 23) 

<End message character> ::= "]" (DEC 93 - HEX 5D) 

<Control character> ::= XOR de tous les caractères avant le "#" ( "[" compris, et "#" non compris) 

exprimé sur 2 caractères hexadécimaux. 

 

<Contend> ::= <Sequence> <ID> <Config> 

 

<Sequence> ::= numéro de séquence "00000" | "00001" à "99999" <Mode interrogation ou numéro de séquence 

du message (E) auquel le message (R) répond> 

 

<ID> ::= <Sep> <Box_ID> 

<Sep> ::= ";" (DEC 59 - HEX 3B) 

<Box_ID> ::= < L’identifiant alphanumérique SPW > 

 

 

<Config> ::= Ø | <Sep> <Period> <Sep> <Angle> <Sep> <Delay> (les paramètres ne sont pas envoyés 

systématiquement) 

<Period> ::= "1" à "99" < période d’envoi des messages (E) en minutes > 

<Angle> ::= "1" à "90" < angle en degré au dessus du quel le changement de direction doit être signalé. 

<Delay> ::= "1" à "9" < délai pour l’angle de direction pris comme référence, en secondes >. 
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5 ANNEXE 

5.1 Fichier .WSDL 
 

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><wsdl:definitions name="AcquisitionWsMbService" 

targetNamespace="http://ws.acquisition.spw.be/" 

xmlns:ns1="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" 

xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" 

xmlns:tns="http://ws.acquisition.spw.be/" xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

 <wsdl:types> 

<xs:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="unqualified" 

targetNamespace="http://ws.acquisition.spw.be/" xmlns:tns="http://ws.acquisition.spw.be/" 

xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

 <xs:element name="sendTrame" type="tns:sendTrame"/> 

 <xs:element name="sendTrameResponse" type="tns:sendTrameResponse"/> 

 <xs:complexType name="sendTrame"> 

  <xs:sequence> 

   <xs:element minOccurs="0" name="trame" type="xs:string"/> 

   <xs:element minOccurs="0" name="login" type="xs:string"/> 

   <xs:element minOccurs="0" name="password" type="xs:string"/> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:complexType name="sendTrameResponse"> 

  <xs:sequence> 

   <xs:element minOccurs="0" name="return" type="xs:string"/> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:element name="Exception" type="tns:Exception"/> 

 <xs:complexType name="Exception"> 

  <xs:sequence> 

   <xs:element minOccurs="0" name="message" type="xs:string"/> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

</xs:schema> 

 </wsdl:types> 

 <wsdl:message name="sendTrameResponse"> 

  <wsdl:part element="tns:sendTrameResponse" name="parameters"> 

  </wsdl:part> 

 </wsdl:message> 

 <wsdl:message name="Exception"> 

  <wsdl:part element="tns:Exception" name="Exception"> 

  </wsdl:part> 

 </wsdl:message> 

 <wsdl:message name="sendTrame"> 

  <wsdl:part element="tns:sendTrame" name="parameters"> 

  </wsdl:part> 

 </wsdl:message> 

 <wsdl:portType name="AcquisitionWs"> 

  <wsdl:operation name="sendTrame"> 

   <wsdl:input message="tns:sendTrame" name="sendTrame"> 

  </wsdl:input> 

   <wsdl:output message="tns:sendTrameResponse" name="sendTrameResponse"> 

  </wsdl:output> 

   <wsdl:fault message="tns:Exception" name="Exception"> 

  </wsdl:fault> 

  </wsdl:operation> 

 </wsdl:portType> 

 <wsdl:binding name="AcquisitionWsMbServiceSoapBinding" type="tns:AcquisitionWs"> 

  <soap:binding style="document" 

transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/> 

  <wsdl:operation name="sendTrame"> 

   <soap:operation soapAction="" style="document"/> 

   <wsdl:input name="sendTrame"> 

    <soap:body use="literal"/> 

   </wsdl:input> 

   <wsdl:output name="sendTrameResponse"> 

    <soap:body use="literal"/> 

   </wsdl:output> 

   <wsdl:fault name="Exception"> 

    <soap:fault name="Exception" use="literal"/> 

   </wsdl:fault> 
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  </wsdl:operation> 

 </wsdl:binding> 

 <wsdl:service name="AcquisitionWsMbService"> 

  <wsdl:port binding="tns:AcquisitionWsMbServiceSoapBinding" 

name="AcquisitionWsMbPort"> 

   <soap:address 

location="http://tempuri/serveur_acquisition/AcquisitionWs"/> 

  </wsdl:port> 

 </wsdl:service> 

</wsdl:definitions> 
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Inleiding 
 

Om de aggregatie van floating car data van het digitaal volgsysteem (DVS) van botsers en andere 
voertuigen te realiseren werkt het Agentschap Wegen en Verkeer momenteel samen met BeMobile Dit 
document beschrijft de nodige stappen om de koppeling op te zetten tussen een floating car data 
provider (GPS leverancier; verder DVS Dienstverlener genaamd?) en BeMobile. 
 

Aanvraag 
 
De aanvraag voor het opzetten van de koppeling gebeurt via mail op 
verkeer.wegsystemen.telematica@mow.vlaanderen.be met referentie naar hun bedrijfsnaam en “DVS 
AWV”. 
 

Koppeling 
Websocket streaming: 
 

De koppeling gebeurt via websocket streaming. Floating car data wordt gestreamd naar een 
websocket server. De url van het endpoint van de websocket server zal bezorgd worden en wordt per 
leverancier bepaald. 
 

Authenticatie: 
 

Authenticatie met client side certificaten 

Het gebruik van client side certificaten staat toe om eenvoudig en veilig data uit te wisselen en 
beschermt tegen man-in-the-middle aanvallen. 
 
Elke DVS dienstverlener kan certificaten aanvragen via email 
verkeer.wegsystemen.telematica@mow.vlaanderen.be met referentie naar hun bedrijfsnaam en “DVS 
AWV”, op basis daarvan worden certificaten bezorgd voor het relevante endpoint. 
 
Authenticatie met behulp van Basic Authentication 
De track and trace dienst wordt geauthenticeerd met Basic authentication. Dit betekent dat er een 
gebruikersnaam en wachtwoord zal bezorgd worden die moet meegegeven worden als de 
Authorization HTTP header. Codevoorbeelden om dit uit te voeren zullen worden voorzien bij de opzet 
van de koppeling. 
  

mailto:verkeer.wegsystemen.telematica@mow.vlaanderen.be
mailto:verkeer.wegsystemen.telematica@mow.vlaanderen.be
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Datastructuur 
 

JSON datastructuur: 
 
De data dient voorzien te worden in de volgende JSON structuur: 
 

Veld  Verplicht  Type  Beschrijving  

vehicleId  yes  String, 
ASCII  

nummerplaat  

vehicleType yes  Int  Voertuigklasse (detail, zie onder)  

timestamp  yes  Int  Unix timestamp in milliseconden (standaard) of seconden. 
Gelieve aan te geven welke gebruikt wordt. 

Lon  yes  Float  Longitude  

lat  yes  Float  Latitude  

alt  no  Float  Altitude  

heading  yes  Float  Koers tov het noorden (0°), waarden 0 – 359° 

hdop  yes  Float  Nauwkeurigheid in meter, 
https://en.wikipedia.org/wiki/Dilution_of_precision_(navigation)  

speed  yes  Float  KPH  

metadata  no  Object  Optioneel veld voor alle bijkomende informatie  
 

Voertuigklassen: 
 
Waarde  Beschrijving  

0 Voorsignalisatievoertuig botser 

1 Afschermende botser 

2 Kolkenzuiger 

3 Maaier 

4 Interventievoertuig 

5 Besproeiingsvoertuig 

6 Borstelvoertuig 

7 Markeervoertuig 

8 Zoutstrooier 

9 Werfvoertuig 

10 Hoogtewerker 

11 Asfalteringsvoertuig  

12 Fast voertuig 

13 Fast+ voertuig 

 
 
 

  

https://en/
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Voorbeeld: 
 
{  
"vehicleId":"ASCII-Vehicle-ID",  
"vehicleClass":1,  
"timestamp":1479673407,  
"lon":51.019426,  
"lat":3.768572,  
"heading":270,  
"speed":120.5,  
"hdop":5,  
"metadata": { "routeNumber": 62 }  
} 
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