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1 Inleiding 

In SLIM Prijzen RegioRing kunnen particuliere deelnemers tot €150,- per maand verdienen door hun 
reisgedrag aan te passen zodat zij minder van de auto gebruik maken gedurende de spitstijden in en 
op de RegioRing.  Een dergelijke beloning kan aanleiding zijn voor deelnemers om mogelijkheden te 
zoeken waarmee zij onterecht, d.w.z. zonder de benodigde inspanning, de beloning kunnen opstrijken.  
Dit document onderzoekt de mogelijkheden tot dergelijke fraude en de maatregelen die daartegen 
genomen kunnen worden. 

1.1 Bereik van het document 

Dit document omschrijft het systeemontwerp en processen op die punten die van invloed zijn op de 
fraudebestendigheid en –weerbarstigheid van het project.  Hierbij wordt gebruik gemaakt van 
mogelijke scenario’s waarin een deelnemer onterecht wordt beloond en wordt gekeken naar de risico’s 
op ‘false positives’ en de wijze waarop daarmee om wordt gegaan.  De processen eindigen óf met een 
indicatie dat het geval geen fraude betreft óf dat de opdrachtgever wordt verzocht om een beslissing.  
De afhandeling van de vervolg acties na een dergelijke beslissing of hoe deze beslissing door de 
opdrachtgever wordt genomen vallen buiten het bereik van dit document. 

1.2 Doel van het document 

Fraude bestrijding heeft tot doel het onterecht belonen van deelnemers te voorkomen.  Dit document 
toont de systeem eigenschappen en processen waarmee de fraude wordt bestreden zodat aangetoond 
kan worden dat aan de eisen van de uitvraag (met in acht genomen de op 26-11-2011 gewijzigde 
projectopzet) wordt voldaan.  

1.3 Leeswijzer 

1.4 Afkortingen en definities 

In dit document worden 2 belangrijke definities gehanteerd: fraude en betrouwbaarheid van 

kentekenherkenningscamera’s  en betrouwbaarheid van Deelnemer herkenning 
Fraude – het uitblijven van een afwaardering van het beloningsbudget terwijl het reisgedrag van de 
deelnemer op dat moment niet voldoet aan de project doelstellingen.  Het uitblijven van de 
afwaardering kan hierbij zowel door deelnemersgedrag als systeemontwerp / -uitvoering worden 
veroorzaakt. 
Betrouwbaarheid van kentekenherkenningscamera’s, :het percentage voertuigen waarvan het 
kenteken correct wordt geregistreerd uit alle passerende voertuigen op de betreffende rijstrook 
gedurende de tijd dat de camera operationeel is.  
Betrouwbaarheid van Deelnemerherkenning: het percentage van alle Deelnemers die gebruik maken 
van de weg op de Regioring (of een wegdeel waarvan ON en OG hebben afgesproken dat sluipverkeer 
moet worden gedetecteerd) dat correct gesignaleerd en geïdentificeerd wordt 
 
Voor een goede prestatie van het totale SLIM Prijzen systeem moet de toekenning van beloning aan 
Deelnemers betrouwbaar zijn en moet aantoonbaar voorkomen worden dat Deelnemers die wel over 
de Regioring rijden, niet zouden worden gesignaleerd en hierom ten onrechte een beloning zouden 
ontvangen. Hiervoor is het van belang de prestatie te richten op de betrouwbaarheid van 
Deelnemerherkenning en naast de betrouwbaarheid van individuele camera’s de waarschijnlijkheid 
waarmee een Deelnemer over de Regioring ook een camera tegenkomt ook aantoonbaar te 
controleren. 
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2 Opzet SLIM Prijzen systeem 

2.1 Proces afwaardering 

Sinds de aanpassing van de projectopzet op 26 november 2010 (met ingang van 1 december 2010) is 
de beprijzingsopzet totaal gericht op kentekenregistratie door middel van camera’s.  De GPS 
registratie voorziening die (een gedeelte van) de deelnemers in bezit hebben kan hierbij een 
indicatieve ondersteuning zijn, maar is niet langer onderdeel van het beprijzen.  
De kentekenherkenningscamera’s registreren op permanente (en tijdens de operationele fase mogelijk 
tijdelijke) lokaties alle passerende voertuigen.  Voorafgaand aan deelname is hierbij voor elk kenteken 
een referentieniveau bepaald wat leidt tot een beloningsbudget voor de deelnemer (hoogte van het 
budget en daarmee de maximale beloning is afhankelijk van het reisgedrag vóór deelname). Wanneer 
vervolgens tijdens deelname het kenteken nogmaals wordt gesignaleerd tijdens de spitstijden, wordt 
er bij de deelnemer €4,- afgewaardeerd op dit budget.  Meerdere registraties op hetzelfde kenteken 
binnen 1 spits levert geen hogere afwaardering op. 
Deze wijze van beprijzen zorgt ervoor dat deelnemers geen invloed hebben op de technische werking 
van het afwaarderingssysteem.  De deelnemer kan wel, door het omzeilen van een cameralokatie de 
afwaardering ontlopen.  De betrouwbaarheid van het afwaarderingssysteem wordt hiermee bepaald 
door de betrouwbaarheid van de kentekenherkenningscamera’s en de dekkingsgraad van het verkeer 
dat binnen en op de Regio Ring rijdt. 
Uitgangspunt is dat de camera herkennings-rate oftewel de betrouwbaarheid van van Deelnemer 
herkenning minimaal 93,5% is , omdat dit tijdens het project kan fluctueren en wordt dit tijdens het 
project gemonitored en in de afgesproken rapportages verwerkt.  
Door de opzet van de afwaardering leidt het niet-herkennen van het passerende voertuig tot een 
onterechte beloning (=fraude). 
De camera’s zijn voor de werving geplaatst op de voor het project belangrijke ‘cruciale schakels’. 
Daarnaast zijn enkele belangrijke bruggen gekozen waar de verkeersdrukte tijdens het project niet 
mag toenemen en zijn er aanvullende cameralocaties ingericht om sluipverkeer tegen te gaan.   
 

2.2 Processen 

 
Kentekenherkenningscamera’s 
De camera’s die zijn geplaatst ten behoeve van de werving registreren automatisch 24 uur per dag de 
passerende kentekens.  Deze kentekens worden via een video signaal uitgelezen door de herkenner.  
Hiermee worden van alle passerende voertuigen 94,6% gedetecteerd en 93,5% goed herkend1. 
De individuele kentekenherkenningscamera’s kunnen de kentekens herkennen die over 1 reguliere 
(snelweg)rijstrook rijden; daarom is op elke locatie voor iedere rijstrook één camera geplaatst. 
De detectie- en herkenningsrates van de camera’s worden geverifieerd door handmatige controle: 
metingen waarbij de systeemresultaten aan de hand van videobeelden worden gecontroleerd.  Dit 
proces vindt plaats aan het begin van het project en wordt als ijkpunt gebruikt voor het verdere 
verloop.  Tijdens de looptijd van het project worden continu de registratie aantallen bijgehouden en 
men voert periodiek een quick scan uit op steekproeven van de kentekenfoto’s2.  
De correcte werking van de camera’s wordt 24 uur per dag gemonito0rd door het SLIM Prijzen project.  
Hiervoor is een Traffic Control & Management Center ingericht dat 24 uur per dag is bemand.  Binnen 
2 uur na het optreden van een storing wordt deze doorgezet naar de onderhoudsdienst die de storing 
gewoonlijk binnen 1 werkdag verhelpt. 
Wanneer uit een quickscan blijkt dat de kwaliteit van de metingen achteruit loopt zal een 
onderhoudsmonteur naar de betreffende camera worden gestuurd om de uitlijning en ander 
kwaliteitsinvloeden te controleren.  Indien blijkt dat de camera opnieuw moet worden afgesteld of er 
een andere wijziging in de opstelling nodig is (bijv. het verleggen van een rijstrook) wordt opnieuw 
een gedetailleerde detectie- en herkenningsrate analyse uitgevoerd. 

                                                      
1 Gemiddelde percentages voor het cameranetwerk zoals bekend ten tijde van dit document, zie voor onderbouwing 

bijlage “Detectierateoverzicht”.   
2 Nadere afspraken over de monitoring van de werking van de camera’s zijn vastgelegd in het 
Prestatieverificatieplan. 
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Camera netwerk 
Het cameranetwerk van SLIM Prijzen is opgezet om referentiemetingen te kunnen doen en 
veelgebruikers van de RegioRing te kunnen uitnodigen voor deelname.  Vanwege de oorspronkelijke 
doelstellingen van het project om de ‘cruciale schakels’ te verlichten van regulier verkeer zonder de 
verkeersdrukte op de belangrijke bruggen  te verhogen zijn de camera’s primair op die locaties 
opgehangen.  Na de aanpassing van de opzet van het project (waarbij kentekenherkenning de 
primaire registratie voorziening is) zijn aanvullende cameralocaties op het provinciale en 
gemeentelijke wegennet ingericht. De camera opstellingen zijn op elke locatie ingericht op een wijze 
zodat de belangrijkste verkeersstromen in beide richtingen worden gemeten. 
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3 Fraudebeheersing  

Doordat de beloningsopzet geheel is opgebouwd rond kentekenregistraties zijn er voornamelijk 3 
mogelijkheden voor fraude door de deelnemers, te weten: a) gebruikmaken van een voertuig dat niet 
bij het project bekend is, b) het ontwijken van de cameralocaties of c) het niet-detecteren van het 
kenteken door een gepasseerde camera.  In onderstaande tekst worden deze mogelijkheden belicht. 
 
Fraudebeheersing kentekens 
Wanneer personen zich aanmelden voor het project zijn zij (via de Voorwaarden voor Deelname) 
verplicht om alle kentekens waarover het huishouden beschikt op te geven aan het project.  Dit 
voorkomt dat zij een tweede kenteken in het huishouden hebben dat ze (door middel van een 
voertuig-ruil) eenvoudig kunnen gebruiken om afwaarderingen te voorkomen.  Deelnemers kunnen er 
echter voor kiezen om ondanks de verplichting deze extra kentekens niet op te geven.  Er zijn 
hiervoor 2 mogelijkheden: het niet opgeven van een extra kenteken bij aanvang deelname en het niet 
doorgeven van de verkoop (en bijbehorende vervanging) van een kenteken dat wel op het huishouden 
aangemeld is. 
Dit wordt ondervangen door een steekproef onder de passerende voertuigen: elke  maand3 worden 
alle kentekenregistraties van 1 week geanalyseerd en wordt van elk uniek voertuig het bijbehorende 
adres opgevraagd4.  Door de resultaten te vergelijken met de bekende adressen van de deelnemers is 
direct vast te stellen welke deelnemers zich niet aan de voorwaarden hebben gehouden, en de 
vermoedelijke datum dat deze fraude is ontstaan5. 
 
Wanneer een frauderende deelnemer op deze manier wordt betrapt kan de onterecht uitgekeerde 
beloning met terugwerkende kracht worden verrekend met de nog te ontvangen beloning.  De 
deelnemer wordt hiervoor om de benodigde documentatie gevraagd (vrijwaringsbewijs). Zolang deze 
niet wordt ingestuurd kan de verrekening niet worden uitgevoerd en zal de beloningsuitkering niet 
plaatsvinden. Hierdoor zal deze fraudemogelijkheid weinig effect hebben op de uit te keren beloning 
(<1%).  Slechts wanneer de nog op te bouwen beloning minder is dan het teveel uitgekeerde zal een 
fraude uitkering niet geheel kunnen worden verrekend6.  
 
 
Cameranetwerk 
De camera metingen verstoren kan o.a. door het onleesbaar maken van het kenteken (strafbaar) of 
het vernielen van de apparatuur (eveneens strafbaar). Daar de gevolgen van deze twee 
mogelijkheden fors zwaarder wegen voor de deelnemer dan de eventuele afwaardering worden deze 
vormen van fraude buiten beschouwing gelaten. Dan resteert omrijden (cameralocatie ontwijken) als 
mogelijkheid om onder de meting uit te komen. Hier zijn met de huidige opstelling van de camera’s 
slechts beperkte mogelijkheden toe7. In elk geval zullen de camera’s een gemiddelde betrouwbaarheid 
van Deelnemerherkenning van 93,5% halen.  Dit wordt steeksproefsgewijs gemonitoord en de 
resultaten van deze monitoring worden gerapporteerd in de maandelijkse rapportages. 

                                                      
3 Indien blijkt dat het niet nodig is dat een maandelijkse controle wordt uitgevoerd om onterechte beloningen te 
voorkomen, of als blijkt dat er juist vaker gecontroleerd moet worden, zal er een nieuwe frequentie worden 
afgesproken tussen ON en OG. 
4 Dit is alleen mogelijk voor kentekens die bij een particulier geregistreerd staan.  Voor lease-rijders is medewerking 
van de leasemaatschappij benodigd. 
5 Gemiddeld wisselt een persoon elke 4 jaar per kenteken.  Op 10.000 deelnemers is dat gemiddeld 1250 wijzigingen 
per 6 maanden. Wanneer wijziging van een kenteken niet ontdekt wordt leidt dit tot het onterecht uitbetalen van 
beloningen. Hoewel een aantal Deelnemers zelf een dergelijke kenteken wijziging zal doorgeven is hier potentieel 
een onterechte uitbetaling van 1250 deelnemers / 2 (voor gemiddelde looptijd) * 4 weken * 2 onjuiste spitsmijdingen 
* 4 euro = 200.000 Euro. Een controlemoment iedere 6 maanden lijkt hierom voldoende indien de verrekening met 
terugwerkende kracht toegepast kan worden maar voor de laatste 6 maanden van de SLIM Prijzen proef zal de 
frequentie worden opgevoerd naar eenmaal per 2 maanden. 
6 Bij Spitsmijden projecten is het niet gebruikelijk om teveel uit betaalde beloning terug te vorderen.  Deze 
mogelijkheid kan wel door het projectteam worden onderzocht.  
7 Zie bijlage “Camera positiekaart”  voor een overzicht van de cameralokaties. 
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De werving heeft tot doel alle automobilisten die regelmatig van de cruciale schakels gebruik maken 
uit te nodigen voor het project. Tijdens deze wervingsperiode hebben de automobilisten, vermoedelijk, 
geen bewuste keuze gemaakt om hun route afhankelijk te maken van de camera’s.  Bij het nieuwe 
doel voor deze camera’s, fraudebestrijding, is die bewuste keuze van de deelnemers er mogelijk wel. 
De precieze plaatsing van de camera’s is daarom voor de fraudebestrijding belangrijker dan voor de 
werving. 
 
Fraudemogelijkheden - cameraopstelling 
In de aanloop naar het opstellen van het fraudebestrijdingsproces is een inventarisatie gemaakt van 
de mogelijkheden waarbij automobilisten met relatief weinig aanpassing aan het reisgedrag de camera 
opstellingen kunnen omzeilen om zo de afwaardering te ontlopen; deze inventarisatie heeft in 
onderling overleg plaatsgevonden tijdens het reguliere projectteamoverleg.  Dit heeft geleid tot het 
bijplaatsen van 31 camera’s op het onderliggend wegennet (provinciaal en gemeentelijk wegennet).  
Zie de bijlage voor het overzicht aan cameralocaties.  Met deze aanvulling wordt verwacht 99% van 
het spitsverkeer van deelnemers gedetecteerd te hebben. 
Door de opdrachtgever wordt actief met de wegbeheerders gecommuniceerd om signalen van massaal 
sluipverkeer op te pakken.  Wanneer er signalen van sluipverkeer zijn, dan kunnen tijdelijk extra 
meetpunten in deze straten worden geplaatst om sluipverkeer door deelnemers objectief vast te 
stellen.  Daarnaast zullen tijdelijk camera’s worden geplaatst op plaatsen waar volgens de expert-
opinion sluipverkeer mogelijk is.  Door deze spontane controles wordt de aantrekkelijkheid van het 
omzeilen van camera’s verder ontmoedigd. 
 
 
Ritten die meerdere camera’s passeren 
Uit analyses van de referentiemeting is gebleken slechts 30% van de ritten maar één camera passeert 
tijdens de rit.  Dit betekent dat het ontbreken van een herkenning in 70% van de gevallen 
gecorrigeerd kan worden door een tweede camera.  Na analyse van een soortgelijke situatie met 
gelijkende apparatuur blijkt echter een zeer sterke correlatie (98%) van niet-herkenningen tussen 2 
camera’s die hetzelfde voertuig registreren indien beide camera’s goed presteren. Dat wil zeggen dat 
voertuigen die door de eerste (werkende) camera niet worden herkend met 98% zekerheid ook door 
de tweede camera niet zullen worden herkend. Het niet herkennen heeft echter voornamelijk 
betrekking hebben op buitenlandse kentekens en principieel slecht leesbare kentekens, zoals bij (al 
dan niet opzettelijk) verminkte of afgeschermde kentekenplaten. Indien er echter sprake is van een 
camera die onderpresteert of defect is, dan zal een tweede – goed werkende – camera het kenteken 
alsnog met de bekende herkenningsrate herkennen. Daar 70% van de ritten langs meerdere camera’s 
gaat, zal bij een defecte camera nog steeds 70% van de ritten correct worden afgehandeld. 
Bovenstaande analyse is gehouden op het cameranetwerk ten tijde van de werving.  Sinds het 
bijplaatsen van 31 camera’s om omrijden te detecteren is de kans groter geworden dat voertuigen op 
hun route meer dan 1 camera tegenkomen. 
 
Prestatiebeheersing SLIM Prijzen, vervangende fraudebeheersing 
Omdat het gebruik van de Regioring niet wordt vastgelegd door een OBU, maar door het 
cameranetwerk, is niet de potentiële fraude die met een OBU plaats vindt maar de betrouwbaarheid 
van Deelnemerherkenning bepalend voor de prestatie van het totaal systeem SLIM Prijzen. Hierom 
wordt deze betrouwbaarheid continue getoetst door de ON middels monitoring van de 
betrouwbaarheid van kentekenherkenningscamera’s en het slim en voldoende plaatsen van camera’s. 
Door de OG wordt de betrouwbaarheid van Deelnemerherkenning middels verschillende 
verificatiemetingen getoetst.  
 
Prestatie beheersing ON van het cameranetwerk en verificatie hiervan1. Bij de start van het 
project wordt een een baseline controle uitgevoerd waarbij alle camera's uitgebreid gecontroleerd zijn en 
een goede performance halen (detectieratecontrole). 
2. Het monitoring team van de ON (TCMC) bewaakt de werking van de camera's (aan/uit), en controleert 
de signaleringen van de automatische trendanalyses bij verdachte trends wordt een verklaring gezocht in 
de verkeersomstandigheden (bijv. vakantieperiode) indien er geen directe aanleiding voor de afwijking 
is, wordt een quickscan op die camera gehouden (zie volgende punt) 
3. Maandelijks voert TCMC een quickscan uit op alle systemen, systemen die verdacht zijn worden 
binnen een week in detail geanalyseerd (detectieratecontrole). 
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4. Maandelijks wordt 1/12 van alle camera's in detail gecontroleerd (roterend zodat alle camera's 
eenmaal per jaar de controle doorlopen) (detectieratecontrole). 
  
Van 3 en 4 worden rapportages gemaakt over de detectierate controles die door de ON ook aan de OG 
worden gerapporteerd.  Hieruit blijkt de individuele performance van elke camera. 
De detectierate controles vinden plaats middels opgenomen video en deze is door de opdrachtgever 
ook in te zien (en dus te controleren). 
 
a. BRON DATA 1 VERIFICATIE 
ON levert, met de maandrapportage,  aan OG de resultaten van de maandelijkse Quickscan en de 
steekproef van detectieratecontroles (1/12 cameranetwerk).   
 
Indien uit een van de testen blijkt dat de prestatie van het cameranetwerk <93.5%  zou kunnen zijn 
(vanwege gebleken afwijking van individuele camera’s), moeten passende maatregelen worden 
getroffen door ON.  De test wordt binnen 2 weken na constatering herhaald waarbij de detectierate 
van de betreffende camera’s >93.5% moet zijn8.  
 
Voor ieder Quickscan resultaat waaruit een camera-detectie rate lager dan 90%  kan blijken wordt 
binnen 2 weken een herstel actie en een detectieratecontrole uitgevoerd.  
De detectieratecontroles van 1/12 van het netwerk (of nav Quickscan resultaat) worden uitgevoerd 
door minimaal 30 minuten video (onderliggend wegennet: 60 minuten)  te  analyseren en te 
vergelijken met de automatische kentekenherkenner.  
De detectierate = het aantal juist herkende (personenauto) kentekens / het totaal aantal 
(personenauto) kentekens. SCORE = de gemiddelde detectierate en de succeswaarde SCORE = 93.5% 
 
b. BRON DATA 2 VERIFICATIE 

OG vraagt aan de hand van voorgaande rapportage de videobeelden van max 4 camera’s 
onderliggend aan de detectierate controle op.  ON levert binnen 5 werkdagen de gevraagde beelden.  
OG analyseert de beelden op passerende kentekens . 
 
Door de ON en OG wordt de lijst kentekens vergeleken met de deelnemersreg istraties in het centraal 
systeem (bij de betreffende camera’s). SCORE = aantal deelnemersregistraties ON / aantal 
deelnemersregistraties OG en de succeswaarde SCORE = 93.5%. 
 
 
Prestatie verficatie door OG 
c. Verificatie van de betrouwbaarheid van Deelnemerherkenning: MYSTERY USER 
5 mystery users rijden gedurende een aaneengesloten periode verschillende malen gedurende de spits 
over de RegioRing (of een wegdeel waarvan ON en OG hebben afgesproken dat sluipverkeer moet 
worden gedetecteerd). Hierbij wordt iedere spitsperiode voor elke mystery user geteld dat deze 
mystery user voor tenminste 5 kilometer (aaneengesloten) rijdt binnen de spitstijden en over de 
Regioring of een wegdeel waarvan ON en OG hebben afgesproken dat sluipverkeer moet worden 
gedetecteerd.  
 
Voorbeeld: een mystery user die op een bepaalde dag gedurende de ochtendspits meer dan 5km 

aaneengesloten over de Regioring rijdt en gedurende de avondspits wederom meer dan 5km 

aaneengesloten over de Regioring rijdt, genereert voor die dag 2 tellingen. 

 
De periode waarover wordt gemeten is tenminste voldoende lang om in totaal en met inbegrip van de 
5 mystery users tot 200 tellingen te komen. Een meetperiode start op het moment (datum en tijdstip) 
dat door de OG aan de ON schriftelijk en vooraf is medegedeeld. De meetperiode eindigt bij het 
bereiken van 200 tellingen. Voor een nieuwe meting, moet de OG opnieuw de ON schriftelijk en vooraf 
van het moment van starten op de hoogte brengen. 
 
De voertuigen van deze mystery users zullen zijn uitgevoerd met een commercieel beschikbaar ‘’fleet 
management’’ systeem dat is ingebouwd en dat de posities van het voertuig centraal logt. De log van 
deze posities wordt als basis geaccepteerd voor de vaststelling van de tellingen dat dit voertuig binnen 

                                                      
8 afhankelijk van toestemming/vergunning benodigde werkzaamheden (wegafzettingen e.d.) 
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de spitstijden van de Regioring gebruik heeft gemaakt. De mystery users zullen niet weten waarvoor 
zij de metingen doen om te voorkomen dat zij de uitkomsten beïnvloeden. 
 
SCORE = aantal tellingen waarvoor de ON aantoonbaar maakt (op basis van camera-detectie data) 
dat de mystery user die gedurende een specifieke spitsperiode door de OG op de Regioring is 
gesignaleerd ook door de ON is gesignaleerd in diezelfde spitsperiode / totaal aantal tellingen van een 
mystery user die gedurende diezelfde specifieke spitsperiode door de OG op de Regioring is 
gesignaleerd 
Oftewel: 
SCORE = (Aantal dat zowel door de OG als ON is gezien of getraceerd) gedeeld door het aantal dat 
door de OG is getraceerd) en Succeswaarde: SCORE > 93,5% 
 

d. Verificatie van de betrouwbaarheid van Deelnemerherkenning: CAMERA CONTROLE 

OG Plaatst camera’s op 5 locaties op de Regioring (of een wegdeel waarvan ON en OG hebben 
afgesproken dat sluipverkeer moet worden gedetecteerd) gedurende minimaal een spits (ochtend of 
avond) en maakt een video-opname op basis waarvan passerende kentekens gelezen kunnen worden. 
 
OG analyseert de video en filtert hieruit de kentekens van Deelnemers en registreert deze kentekens 
voor een vergelijkend onderzoek met registraties door het cameranetwerk van de ON. 
Een verificatiemeting is op tenminste de identificatie van 200 Deelnemers bij de video analyse door de 
OG gebaseerd. 
SCORE = 
Aantal Deelnemer kentekens dat zowel door de OG is gesignaleerd als door tenminste een camera van 
de ON is geregistreerd binnen diezelfde spitsperiode/ totaal aantal kentekens dat door de OG is 
gesignaleerd binnen die spitsperiode en de succeswaarde: SCORE > 93,5% 
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4 Fraudemogelijkheden 

4.1 Scenario’s 

Bij het afwaarderen zijn enkele scenario’s te onderscheiden.  In dit hoofdstuk worden deze scenario’s 
omschreven en daarbij de kansen aangegeven dat het scenario optreed.  Hierbij wordt uitgegaan van 
ritten tijdens de gedefinieerde spitstijden omdat ritten daarbuiten in geen geval worden 
afgewaardeerd. 
 
# Fraudemogelijkheid Preventie % 

1 Omzeilen camera Camera’s worden voldoende en slim geplaatst  
2 Camera identificatie van 

Deelnemer ontbreekt 
De camera’s hebben gemiddeld een betrouwbaarheid van 
93.5% 

3 Kentekenadministratie 
onvolledig 

er wordt maandelijks gecontroleerd. Indien blijkt dat het niet 
nodig is dat een maandelijkse controle wordt uitgevoerd om 
onterechte beloningen te voorkomen, of als blijkt dat er juist 
vaker gecontroleerd moet worden, zal er een nieuwe 
frequentie worden afgesproken tussen ON en OG 

 
 

4.2 Afhandeling 

Wanneer fraude is gedetecteerd volgens een van bovenstaande scenario’s, volgt hierop een analyse 
door het projectbureau.  Deze analyse stelt vast óf er vermoedelijk sprake is van fraude of niet.  Bij 
het vermoeden van fraude zal hierover contact worden gezocht met de deelnemer.  Deze krijgt de 
kans om de constatering te verifiëren en eventueel te corrigeren. 
Indien dit niet naar tevredenheid van de Servicedesk gebeurt zal worden geëscaleerd naar de 
projectmanager die het voorlegt aan de opdrachtgever voor een beslissing.  De beslissing kan bestaan 
uit het uitkeren van de beloning, het inhouden van de beloning en/of het uitschrijven van de 
deelnemer. 
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5 Controle door de opdrachtgever 

Maandelijks wordt door opdrachtnemer een overzicht verstrekt waarin de fraudepogingen (al dan niet 
opzettelijk) en maatregelen inzichtelijk worden gemaakt. Op verzoek kunnen ook alle individuele 
cameradetecties worden verstrekt waarop deze maatregelen gebaseerd waren, of kan een steekproef 
uit de deelnemerspopulatie worden genomen om daar controles op uit te voeren.   
ARS voert zelf testen uit op het cameranetwerk: 
Bij de start van het project wordt een een baseline controle uitgevoerd waarbij alle 
camera's uitgebreid gecontroleerd zijn en een goede performance halen (detectieratecontrole) 
ARS monitoring team (TCMC) bewaakt de werking van de camera's (aan/uit), en controleert de 
signaleringen van de automatische trendanalyses bij verdachte trends wordt een verklaring gezocht in 
de verkeersomstandigheden (bijv. vakantieperiode) indien er geen directe aanleiding voor de afwijking 
is, wordt een quickscan op die camera gehouden (zie volgende punt) 
Maandelijks voert TCMC een quickscan uit op alle systemen, systemen die verdacht zijn worden 
binnen een week in detail geanalyseerd (detectieratecontrole). 
Maandelijks wordt 1/12 van alle camera's in detail gecontroleerd (roterend zodat alle camera's 
eenmaal per jaar de controle doorlopen) (detectieratecontrole). 
 
De detectierates van de kentekenherkenningscamera’s worden bepaald door gedurende een bepaalde 
periode handmatige videoanalyses te doen van de kentekenherkenningen. De gemeten detectierates 
(de resultaten uit de testen hierboven vermeld onder punt 1-4) worden gerapporteerd aan 
Opdrachtgever. Opdrachtgever kan op verzoek binnen 2 weken na ontvangst van deze rapportage een 
steekproef uit deze video’s opvragen. 
 
De opdrachtgever of een derde partij kan met deze informatie de conclusies van fraude en de 
afhandeling ervan controleren. 
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6 Relatie met de eisen 

Nr. Eis Voldaan 

P53.02 De Opdrachtnemer richt het gehele 
systeem zo in dat fraude voor minimaal 98 
% wordt voorkomen. De resultaten van 
fraudebestrijding dienen op een objectieve 
wijze, door Opdrachtgever of door een door 
hem aan te wijzen partij te kunnen worden 
gecontroleerd. 

Fraude wordt voor 98% voorkomen. 
OG kan dit door een derde partij 
laten verifiëren. 

S40.06 Het voertuigsysteem signaleert zelfstandig 
of er een storing optreedt en communiceert 
dit per direct aan de backoffice. 

Deze eis vervalt doordat de 
projectopzet geen gebruik meer 
maakt van een voertuigsysteem 

S40.07 Een storing in het voertuigsysteem moet 
door het voertuigsysteem aan de 
deelnemer worden duidelijk gemaakt. De 
deelnemer dient tenminste via zijn 
persoonlijke webpagina te kunnen zien wat 
het type storing is: 
-GPS storing 
-SW storing 
-Communicatiestoring 
-Storing in voeding 
-Overige storingen 

Deze eis vervalt doordat de 
projectopzet geen gebruik meer 
maakt van een voertuigsysteem 

S40.08 Alle storingen aan het systeem dienen te 
worden gelogd door de Opdrachtnemer 
conform het volgende format: 
- uniek ID 
- datum en tijd begin van de storing 
- datum en tijd einde van de storing 
- voertuig ID 
- aard van de storing 
- ondernomen actie voor beëindigen 
storing 
- status 
- vermoeden van fraude.  

Er wordt geen gebruik gemaakt van 
een voertuig systeem in de nieuwe 
opzet van het project.  Voor zover 
van toepassing registreert het 
kentekenherkenningssysteem wel 
deze aspecten van een storing. 

S40.09 Het systeem signaleert zelfstandig of er 
gefraudeerd wordt met het 
voertuigsysteem. In geval van fraude 
wordt dit per direct met het centrale 
systeem gecommuniceerd. 

Deze eis vervalt doordat de 
projectopzet geen gebruik meer 
maakt van een voertuigsysteem 

P42.07 In de Algemene Voorwaarden voor de 
deelnemers dienen minimaal de volgende 
verplichtingen te zijn opgenomen: 
…. 
bij constatering van fraude wordt de 
betreffende deelnemer uitgesloten van 
deelname zonder uitbetaling van het 
resterende Mobiliteitsbudget 
….. 

Is opgenomen in de Voorwaarden 
voor Deelname welke de deelnemer 
moet ondertekenen bij aanmelding 

P52.10 De beloning voor een project mag alleen 
worden uitgekeerd aan de Deelnemer 
indien op basis van data die door de 
Opdrachtnemer geregistreerd is en met de 
Opdrachtgever gecommuniceerd is, 

OG fiatteert betalingslijst.   In deze 
betalingslijst zijn opgenomen: 
deelnemersnummer 
bankrekeningnummer 
beloningsbudget 
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aantoonbaar kan worden gemaakt dat het 
reisgedrag van deze Deelnemer 
overeenkomt met de doelstellingen van het 
project. In het geval gedurende een 
periode uit geregistreerde data blijkt dat er 
in het voertuigsysteem storingen hebben 
opgetreden of in het geval er (een poging 
tot) fraude is geconstateerd moet de 
beloning gedurende deze periode worden 
afgewaardeerd alsof de Deelnemer niet zou 
hebben voldaan aan de project 
doelstellingen. 

aantal cameraregistraties 
afgewaardeerd 
uit te keren restant beloningsbudget 
 
Dit bestand wordt via een beveiligd 
kanaal (n.t.b.) uitgewisseld tussen 
ARS T&TT en Opdrachtgever. 
Zie voor verdere specificatie van de 
uitbetalingsprocedure 
“SPRR.MP.0103 Financiële 
procedures”9 

P53.01 In het uitvoeringsplan dient de 
Opdrachtnemer aan te tonen hoe hij 
fraudebestrijding en handhaving 
organiseert. In dit fraudebestrijdingplan 
moeten alle, voor de Opdrachtnemer, 
relevante vormen van fraude en de daar 
tegen te nemen maatregelen opnemen.  

Dit document 

P53.03 het systeem voor fraude en handhaving 
mag niet alleen afhankelijk zijn van een 
Satellietsignaal 

Met de nieuwe opzet van het project 
wordt geen gebruik meer gemaakt 
van een satellietsignaal 

P53.04 Opdrachtnemer levert maandelijks een 
rapport aan waarin inzichtelijk wordt 
gemaakt hoe de handhaving 
corresponderen met de 
verplaatsingsgegevens van de deelnemers. 

In de maandrapportage wordt een 
analyse gegeven van de 
camerametingen en 
betrouwbaarheid metingen. Hieruit 
kan de betrouwbaarheid van het 
systeem worden afgeleid 

P53.09 Wanneer Opdrachtnemer een reëel 
vermoeden van fraude heeft, meldt hij dit 
meteen aan de Opdrachtgever en doet 
voorstellen om de fraude te bestrijden. 

De helpdesk heeft werkinstructies 
gekregen hoe te handelen in geval 
van vermoedelijke fraude. 
Onderdeel hiervan is escalatie naar 
de projectmanager die het aan de 
Opdrachtgever rapporteert. 

P53.10 Opdrachtnemer volgt de aanwijzingen van 
de (vertegenwoordiger) van de 
Opdrachtgever op ten behoeve van 
maatregelen tegen vermoedelijke 
fraudegevallen. 

De helpdesk heeft werkinstructies 
gekregen hoe te handelen in geval 
van vermoedelijke fraude. 
Onderdeel hiervan is escalatie naar 
de projectmanager die het aan de 
Opdrachtgever rapporteert. 

P53.11 Voor fraude met niet in Nederland 
geregistreerde voertuigen (bijvoorbeeld 
een tweede voertuig met Duits kenteken) 
moet een voorziening worden getroffen. 

Voorkomen door alleen Nederlandse 
kentekens uit te nodigen. 

 

                                                      
9 Ten tijde van versie 1.9 van dit document nog in concept fase. 
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7 Conclusie 

 
Door de opzet van de referentiemeting en de daarbij behorende (extra) cameraposities wordt fraude 
door pogingen camera’s te vermijden (omrijden) reeds voor 97% voorkomen waarbij een camera 
herkennings-rate ook wel betrouwbaarheid van Deelnemerherkenning genoemd van minimaal 93,5% 
wordt gegarandeerd.Deze betrouwbaarheid zal ook worden gemonitoord en opgevolgd zoals in het 
verificatieplan vastgelegd.   
Doordat andere vormen van (poging tot) fraude worden gedetecteerd met een pakkans van ongeveer 
99% en doordat extra controles zowel aangekondigd als onaangekondigd worden uitgevoerd, is het 
voor een deelnemer onaantrekkelijk om een fraudepoging te wagen. Deze maatregelen samen 
resulteren in een fraudebestendigheid van het project van 98%.  
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8 Bijlage Camerapositiekaart 

Op onderstaande kaart zijn de cameraposities globaal weergegeven.  Uitgangspunt bij het plaatsen 
van de camera’s is altijd geweest het meten van de verkeersstromen die de schakels verlaten. Bij 
bruggen staan op 1 punt de camera’s voor beide rijrichtingen. 

Elke markering  toont een camera detectiepunt. Op een detectiepunt kunnen meerdere camera’s 
staan.  Er staat altijd 1 camera per rijstrook op elk punt.  
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9 Bijlage Detectierateoverzicht 

Het detectierate overzicht is bijgevoegd bij dit document als separaat bestand.  Hieronder volgt een 
korte uitleg van de inhoud van dit overzicht. 
 
Het detectierateoverzicht wordt vastgesteld door handmatige detectierate controles van de 
kentekenherkenningscamera’s.  Deze controle volgt onderstaande stappen: 
 

1. Inwinnen video beeld van de kentekenherkenningscamera en een omgevingscamera (op 
snelwegen wordt hiervoor 30 minuten aan video opgenomen, op overige wegen ivm een 
lagere voertuigdoorstroming: een uur. 

2. Uitdraai van de systeemresultaten uit het centrale VTT (camera) systeem (na normale 
verwerking) 

3. Per passerend voertuig aangeven in de systeemresultaten of de herkenning wel of niet juist is 
uitgevoerd. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt in voertuigen die geheel gemist zijn of 
onjuist herkend.  Indien een herkenning heeft plaatsgevonden waarbij geen voertuig is 
betrokken dan wordt dit ook aangemerkt (deze ‘spookherkenningen’ zijn niet meegenomen in 
de resultaten daar deze de ‘pakkans’ van deelnemers niet beïnvloeden). 

4. Uit de controle resultaten wordt het detectiepercentage (kans dat een voertuig wordt gezien) 
en het herkenningspercentage (kans dat een voertuig correct wordt herkend) uitgerekend.  
Beide percentages zijn gebaseerd op het totaal passerende aanbod van voertuigen over de 
betreffende rijstrook. 

 
Deze procedure wordt uitgevoerd voor elke camera die voor SLIM Prijzen RegioRing wordt gebruikt 
voor kentekenherkenning tijdens de referentiemeting of de beloningsmeting.  De gepresenteerde 
resultaten zijn bepaald op de in het overzicht aangegeven momenten.  Het betreft een moment 
opname en fluctuaties in de resultaten tijdens de metingen zijn mogelijk.  Om deze reden worden de 
camera’s continu gemonitoord op functioneren en wordt regelmatig de kwaliteit van de metingen 
middels een ‘quick scan’ gecontroleerd. 
 
Deze resultaten worden in het bijgevoegde overzicht weergegeven.  In dit overzicht zijn niet van alle 
camera’s de resultaten bekend.  Doordat het een gemiddelde doorsnede van de camera’s betreft is in 
het fraudebestrijdingsplan wel gebruikt gemaakt van de gemiddelde score op het 
herkenningspercentage (93,5%). 
 
Quick scan 
Middels de quickscan methode wordt vastgesteld of de kwaliteit van een kentekenherkenningscamera 
na verloop van tijd achteruit gaat.  De volgende procedure wordt hiervoor gehanteerd: 

1. Van het herkenningssysteem wordt een serie foto’s opgehaald van een recente 
voertuigpassage 

2. De bijbehorende metingen wordt opgezocht in het centrale systeem om te verifiëren dat de 
kentekens juist zijn herkend 

3. De omstandigheden op de foto’s worden beoordeeld op de volgende aspecten: 
a. Staat het kenteken op de juiste manier op de foto (dwz, horizontaal georiënteerd) 
b. Is de camera uitgelijnd op het midden van de rijstrook (af te leiden uit belijning of de 

plaats van de kentekens op de foto’s) 
c. Zijn de kentekens voldoende helder belicht (om te verifiëren dat de infrarood 

belichting op peil blijft). 
4. Van het systeem worden ook de status meldingen onderzocht op continuïteit (zijn er geen 

meldingen gemist) en inhoud (staan er foutmeldingen in). 
Indien uit bovenstaande controles de indruk ontstaat dat de meetkwaliteit achteruit is gegaan wordt 
een correctieve actie ondernomen.  De invulling daarvan is afhankelijk van het vermoedelijke defect.  
Indien hieruit een wijziging in de configuratie van de camera ontstaat (opnieuw uitlijnen, vervanging 
van hardware, etc) wordt de gedetailleerde detectierate controle (zie eerder procedure) nogmaals 
uitgevoerd voor deze locatie. 


