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Subsidieregeling Slimme Toepassingen in Transport
Get connected!

Wat levert het op?

Geld CO2 besparing Veiligheid Tevreden chauffeurs

Slimme toepassingen



Subsidieregeling Slimme  
Toepassingen in Transport

De subsidieregeling

In totaal is 1 miljoen euro beschikbaar om meer 
beroepschauffeurs ‘connected’ te laten rijden.  
De regeling:
• Is opgedeeld in twee onderdelen: een voor IT-leveranciers 

én een voor transporteurs;
• Richt zich op ITS-diensten die worden geïntegreerd in 

bestaande logistieke in-truck oplossingen (o.a. FMS, 
RFMS, Orderapp, truck-navigatie). Losstaande in-truck 
oplossingen als de Talking Traffic-apps en Google vallen 
hier niet onder.

IT-leverancier
• Leverancier van logistieke in-truck oplossingen.
• Minimaal twee klanten met een vestiging in  

provincie Noord-Brabant of Limburg.
• De ITS-dienst wordt via de standaard FMS-ITS 

koppeling geïmplementeerd.
• De ITS-dienst bestaat uit minimaal  

twee slimme toepassingen.

De slimme toepassingen kunnen via de standaard 
FMS-ITS koppeling met de Talking Traffic-
dienstverlening onderdeel worden gemaakt van 
uw product. Meer informatie vindt u op de website.

Transporteur
• Transporteur gevestigd in provincie  

Noord-Brabant of Limburg, óf (aantoonbaar)  
een deel van de klanten in deze regio.

• Licentie voor een ITS-dienst die via de standaard 
FMS-ITS koppeling wordt geïmplementeerd.

• Licentie van ITS-dienst voor één of  
meer toepassingen.

Wilt u via uw bestaande systeem gebruikmaken van 
deze slimme toepassing? Of wilt u bepalen voor welk 
deel van uw vloot de toepassing interessant kan zijn?  
Of heeft u nog geen systeem in uw vrachtwagens  
en wel interesse om de toepassing te gebruiken?  
Neem dan contact met ons op. 

De voordelen

500 trucks die per dag 5x minder hoeven te 
stop  pen, besparen ruim 105.000 liter diesel 
per jaar.

U bespaart 0,32 kg CO2 en 1,8 g NOx,  
per stop. Essentieel voor het verbeteren  
van de luchtkwaliteit.

Incidenten voorkomen door tijdige 
waarschuwingen op basis van uw huidige 
locatie en route.

Actuele informatie, alleen op relevante 
momenten. Dit biedt comfort en rust én  
een tevreden chauffeur!

Meer weten? 
www.slimmetoepassingentransport.nl 
of neem contact met ons op via smartlogistics@smartwayz.nl

Wanneer komt u in aanmerking? 
In het kort:

Wilt u ook in-truck waarschuwingen bij incidenten en wegwerkzaamheden, een streepje  
voor bij verkeerslichten of actuele informatie over snelheden? Niet op een losse app,  
maar geïntegreerd in uw bestaande logistieke in-truck oplossing? Maak dan gebruik van  
de subsidieregeling Slimme Toepassingen in Transport.

http://www.slimmetoepassingentransport.nl
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