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Voorwoord 

Deze marktstudie ‘Industrie 4.0 in Oostenrijk’ bestaat uit 4 hoofdstukken.  

• In hoofdstuk 1 vindt u een kort, algemeen overzicht van het land en van de economie. 

• In hoofdstuk 2 schetsen we een algemeen beeld van Industrie 4.0 (waarbij ook wordt gerefereerd 

naar standaardliteratuur over Industrie 4.0), hoe het begon in Oostenrijk en welke de belangrijke 

deelsegmenten zijn. Dit deel zal wat academisch overkomen, maar het is voor Vlaamse bedrijven 

o.i. belangrijk om te begrijpen hoe Industrie 4.0 is ontstaan in Oostenrijk en waarop de plaatselijke 

focus ligt. 

• Op het einde van hoofdstuk 2 werpen we een korte blik op de belangrijke onderzoekcentra en 

spelers.  

• In hoofdstuk 3 en 4 gaan we dieper in op twee belangrijke segmenten van de industrie, nl. 

automotive (hoofdstuk 3) en cybersecurity (hoofdstuk 4).  
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1. Oostenrijk: kort overzicht van het land en van de 

economie 

1.1 Oostenrijk: kort overzicht van land en belang voor Vlaanderen 

Oostenrijk is een Centraal-Europees land dat 8,8 miljoen inwoners telt en 2,7 keer zo groot is als België. 

Oostenrijk is, net als België, een federaal land dat 9 Bundesländer (deelstaten) telt, elk met een eigen 

regering, naast de Bondsregering (federale regering) in Wenen. De 9 regio’s (elk met een regionale 

hoofdstad, waar de regionale regering zetelt) zijn: Boven- en Neder-Oostenrijk, Burgenland, Wenen, 

Salzburg, Tirol, Vorarlberg, Kärnten en Steiermark. Industrie 4.0 is cruciaal voor heel Oostenrijk, maar 

in het bijzonder in de deelstaten Boven-Oostenrijk (veel maakindustrie), Steiermark (automotive 

cluster) en Wenen (cybersecurity). Omwille van de sterk ontwikkelde industrie en de hoge koopkracht 

van de bevolking, is Oostenrijk een interessante en vrij belangrijke handelspartner voor Vlaanderen. 

In 2019 voerde Vlaanderen goederen uit ter waarde van 325 miljard euro. Daarvan was 3,3 miljard 

euro (of 1%) bestemd voor Oostenrijk, dat zo voor 2019 in de top 20 van Vlaanderens belangrijkste 

exportbestemmingen bleef en wel op plaats 16. 

1.2 Oostenrijk: economie in 2012-2019 en macro-economische 

vooruitzichten voor 2020-2021 

Oostenrijk kende in 2012-2015 een zwakke economische groei, met een reële bbp-groei lager dan 1% 

p.a., waarmee Oostenrijk onder het EU-gemiddelde presteerde. Die zwakke economische groei was 

het gevolg van een zwakke interne consumptie, een dalende export naar de Centraal-Europese 

buurlanden die economisch minder goed presteerden na de crisis van 2008-2009 en van te weinig 

innovatie. De Oostenrijkse economische motor sloeg opnieuw aan in 2016 met een reële bbp-groei 

van 1,5% dankzij een belastinghervorming die dat jaar in werking trad. De Oostenrijkse economie zette 

een sterke prestatie neer in de periode 2017-2018 met een economische groei van resp. 2,6% en 2,7%; 

de inflatie bleef met 2% onder controle. Het enige minpunt was de relatief hoge werkloosheid rond 

5% schommelde. In 2019 begon de groei van het reële bbp te vertragen tot 1,6%.  

De macro-economische vooruitzichten voor 2020 en 2021 worden volledig bepaald door 

de coronacrisis. De coronacrisis, die uitbrak begin april 2020 (na een eerste lockdown vanaf midden 

maart), zorgde ervoor dat de private consumptie, sinds 2016 een belangrijke motor van 

de economische groei, en de export kelderden (resp. -8,6% en -10,3%) in 2020. Bank Austria verwacht 

in haar update van november 2020 een reële bbp-krimp van 7,5% in 2020, ondanks het gevoerde 

relancebeleid. Dat laatste zorgt ervoor dat het overheidsdeficit oploopt tot 10,5% van het bbp in 2020.  

De tweede harde lockdown vanaf midden november zorgt voor een zwak vierde kwartaal met 

een belangrijke bbp-krimp (na een fase van herstel in het derde kwartaal) en een nieuwe recessie. 

Voor het voorjaar van 2021 wordt een moeilijke start verwacht, het wintertoerisme en andere 

diensten zijn immers zwaar getroffen.  
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Met het perspectief op een medische oplossing en de warmere periode wordt een rebound, 

ondersteund door fiscale maatregelen, verwacht vanaf het voorjaar 2021. De groeiverwachtingen zijn 

naar beneden bijgesteld, maar er wordt voor 2021 een reële bbp-groei van 3,1% voorspelt. 

Op de piek van de coronacrisis waren 1,4 miljoen mensen in ‘Kurzarbeit’, het Oostenrijkse equivalent 

van technische werkloosheid. Voor het jaar 2020 wordt een gemiddelde werkloosheid van 10% 

verwacht. Voor 2021 wordt maar een matige daling van de werkloosheid verwacht, het aantal 

personen in “Kurzarbeit” steeg immers opnieuw. 

 

Oostenrijkse economie 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

 __________________________________________________________________________________ 

BBP-groei (reëel) 1,0% 2,0% 2,4% 2,6% 1,4% -7,5% 3,1% 5,2% 

Inflatie (CPI) 0,9% 0,9% 2,1% 2,0% 1,5% 1,5% 1,5% 1,9% 

Werkloosheid (EU-def.) 5,7% 6,0% 5,5% 4,9% 4,5% 5,2% 5,4% 5,2% 

Begrotingstekort (% BBP) -1,0% -1,5% -0,8% 0,2% 0,7% -10,5% -6,9% -3,5% 

Overheidsschuld (% BBP) 84,9% 82,8% 78,5% 74,0% 70,5% 84,9% 87,9% 85,5% 

Nota: 2020-cijfers = verwachtingen; 2021 en 2022-cijfers = prognoses 

Bron: Bank Austria – Austrian Economy, ‘Austria-up-to-date’ rapport van november 2020 
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2. Industrie 4.0 in Oostenrijk: algemene inleiding 

(ontstaan, aspecten) 

2.1 Industrie 4.0: ontstaan en waar slaat de term op? 

Industrie 4.0, ook wel gekend als Smart Industry, is een term die gemunt werd in 2011, op de Hannover 

Messe in Duitsland. Deze term verwijst naar de 4de industriële revolutie die de 3de industriële revolutie, 

de digitalisering van de productieprocessen, opvolgt door alle systemen met elkaar te verbinden en te 

laten communiceren. Het omschrijft het vervagen van de grenzen tussen de fysieke, digitale en 

biologische wereld. 

De term “Industrie 4.0” is ontstaan uit een project in de hightech-strategie van de Duitse overheid. 

Het project had als doel de automatisering van de productie te bevorderen. Een werkgroep Industrie 

4.0 presenteerde het jaar daarop een reeks aanbevelingen aan de Duitse federale overheid voor 

de implementatie van Industrie 4.0. Deze werkgroep stond onder leiding van Siegfried Dais (Robert 

Bosch GmbH) en Henning Kagermann (Duitse Academie voor Wetenschap en Technologie). De leden 

en partners van deze werkgroep worden erkend als de grondleggers van en de drijvende kracht achter 

Industrie 4.0. Het eindrapport van deze werkgroep werd op 8 april 2013 op de Hannover Messe 

gepresenteerd. 

Industrie 4.0 wordt dus gedefinieerd als digitalisering en netwerkvorming binnen de volledige 

waardeketen. De verandering vindt plaats in het productieproces op alle niveaus. Industrie 4.0 doet 

zowel aan verticale als horizontale integratie. Industrie 4.0 integreert verticaal processen in de hele 

organisatie, zoals processen in de productie, logistiek en service. Bij horizontale integratie omvat 

Industrie 4.0 activiteiten van leveranciers tot klanten en partners. Industrie 4.0 leidt door meer 

innovatie en minder middelen tot een hogere productiviteit en flexibiliteit. Industrie 4.0 slaat op trends 

naar automatisering en gegevensuitwisseling in productietechnologieën & -processen, waaronder 

kunstmatige intelligentie (AI), cloud en cognitieve computing, cyber-fysieke systemen, het Internet of 

Things (IoT) en het Industrieel Internet of Things (IIOT). Een erg brede lading dus, waarbij enkele van 

deze begrippen worden toegelicht: 

Kunstmatige intelligentie (Artificial intelligence) 

Artificial intelligence (AI) is het ontwikkelen en toepassen van computeralgoritmen die in staat zijn om 

bestaande of nieuwe verbanden te ontdekken in (big) data waardoor de effectiviteit en efficiëntie van 

processen drastisch verbeterd worden. AI gaat, met andere woorden, over het registreren en 

opvangen van de juiste data en het ontwikkelen van intelligentie. Artificial Intelligence is een concept 

dat werkt met grote hoeveelheden data, die continu worden aangevoerd, zodat het algoritme 

zelflerend wordt en goed kan functioneren. 

De technologieën die vaak een rol spelen bij succesvolle AI zijn: 

• Sensoren die data genereren en iets vertellen over de toestand van een apparaat, mens, machine 

of omgeving. Bij de gegenereerde data gaat het zowel over beelden (foto’s), die worden 

gegenereerd, als over ‘rauwe data’, die moeten verwerkt worden;  
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• Big Data is de verzamelnaam voor alle data die te groot, te vluchtig of te complex zijn voor 

een reguliere database en die een complexere verwerking vereisen.  

• Programmeertalen en software laten organisaties toe om modellen te ontwikkelen met 

geavanceerde data/text mining en image processing. 

Cloud computing 

Cloud computing is het leveren van IT-diensten, zoals servers, storage, databases, netwerken, 

software, analytics, en intelligentie, via het internet (the Cloud) om snellere innovatie, flexibele 

middelen en schaalvoordelen aan te bieden. Men betaalt meestal alleen voor de cloud services die 

men gebruikt, waardoor de bedrijfskosten verlagen en de infrastructuur efficiënter werkt, zodat men 

- indien nodig - sneller en makkelijker wijzigingen kan aanbrengen. 

Cognitive computing 

Bij cognitieve computing gaat men ervan uit dat een computer beter iets geleerd kan worden dan dat 

hij wordt geprogrammeerd. Cognitieve computers leren uit de informatie die hen aangereikt wordt, 

bijvoorbeeld uit gestructureerde (documentatie, handleidingen, specificaties) en ongestructureerde 

(blogs, recensies, social media) bronnen. Ze proberen van deze data de context te 'begrijpen'. Als dit 

proces lukt, kan de computer een vraag beantwoorden zoals een mens doet, namelijk door het meest 

waarschijnlijke antwoord te kiezen in plaats van het correcte. 

Cyber-fysieke systemen 

Een cyber-fysiek systeem (Cyber-physical system, CPS) is een combinatie van een softwarecomponent 

en mechanische of elektronische onderdelen. Aansturing, bewaking, gegevensoverdracht en 

gegevensuitwisseling gebeuren meestal in real time via het internet. Cyber-fysieke systemen spelen 

een belangrijke rol in Industrie 4.0. CPS integreert de dynamiek van fysische processen met die van 

software en netwerking en biedt abstracties, modellering en analytische technieken. 

Internet of things (IoT) 

De term IoT omvat alles dat aangesloten is op het internet, maar wordt ook steeds vaker gebruikt om 

objecten die met elkaar communiceren te definiëren. Volgens Matthew Evans, hoofd van de afdeling 

IoT aan de TechUK, bestaat het internet der dingen uit apparaten, van eenvoudige sensoren tot 

smartphones en wearables, die met elkaar verbonden zijn en gegevens uitwisselen. 

Industrie 4.0 omvat vier cruciale componenten, namelijk: slimme productie, slimme fabriek, lichten uit 

(productie) en industrieel internet van dingen. 

1. Slimme productie (Smart Manufacturing) 

Smart Manufacturing zijn, volgens de National Institute of Standards and Technology (NIST), 

volledig geïntegreerde, gezamenlijke productiesystemen die in real time reageren om te voldoen 

aan veranderende eisen en omstandigheden in de fabriek, in het elektriciteitsnet, en te voldoen 

aan behoeften van de klant. Kortom slimme productie is het gebruik van real time data en 

technologie wanneer, waar en in de vormen die nodig zijn voor mens en machine. Het opent nieuwe 

gebieden van innovatie die de hele industrie zullen optimaliseren en die ervoor zorgen dat er 

hogere kwaliteitsproducten gemaakt kunnen worden en de productiviteit en de energie-efficiëntie 

zal stijgen. 
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2. Slimme fabriek (Smart Factory) 

Een slimme fabriek is een zeer gedigitaliseerd en verbonden productiefaciliteit die gebruik maakt 

van slimme productie. Een slimme fabriek werkt door het gebruik van technologie, zoals AI, 

robotica, analytics, big data en IoT. Deze soort fabriek kan grotendeels autonoom functioneren met 

de mogelijkheid om zichzelf te corrigeren. 

De kenmerken van de slimme fabriek zijn inzicht, connectiviteit en autonomie. Fabrieken hebben 

lang vertrouwd op automatisering, maar slimme fabrieken nemen dit concept veel verder en zijn in 

staat om te produceren zonder al te veel menselijke tussenkomst. Door het gebruik van moderne 

technologieën, kunnen deze fabrieken systemen leren en zich sneller aanpassen, waardoor ze veel 

flexibeler zijn. Dit soort fabriek maakt het mogelijk dat mensen zich kunnen concentreren op 

de behandeling van uitzonderingen en het nemen van beslissingen op hoger niveau. Robots zullen 

naar verwachting slimme fabrieken bevolken voor routinewerk en zullen samen werken met 

mensen. 

Slimme fabrieken vertrouwen op slimme productie, waardoor de fabriek gekoppeld wordt aan 

andere entiteiten in het digitale netwerk, waardoor effectiever supply chain management mogelijk 

wordt. Door de aaneenkoppeling van de gehele onderneming, m.a.w. alle afdelingen en ook 

de externe takken zoals de klanten en leveranciers, kunnen de behoeften en activiteiten sneller en 

efficiënter worden gecontroleerd. Aangezien verbondenheid één van de meest fundamentele 

kenmerken van een slimme fabriek is, zijn sensoren van cruciaal belang. Ze zijn belangrijk voor 

het koppelen van apparaten, machines en systemen voor de gegevens die nodig zijn om in real time 

beslissingen aan te bieden. De ideale slimme fabriek produceert op een veel grotere schaal, is 

zelfcorrigerend waar nodig en waarschuwt enkel wanneer menselijk ingrijpen nodig is. 

3. Lichten uit (productie)  

De term “Lichten uit productie” is beter bekend onder de naam donkere fabrieken. In tegenstelling 

tot slimme fabrieken, zijn dit fabrieken die geheel geleid zijn door robots. De robots die in deze 

fabrieken werken kunnen volledig autonoom en zonder menselijke steun functioneren. De lichten 

kunnen dus eigenlijk beter uitgedaan worden om elektriciteit te besparen, aangezien robots en 

machines geen nood hebben aan verlichting. Dit concept wordt mogelijk gemaakt door IoT. 

Donkere fabrieken zijn, met andere woorden, uitgerust met volledig geautomatiseerde systemen 

en structuren, waardoor de aanwezigheid van de mens niet nodig is. Veel van de fabrieken van 

vandaag hebben kenmerken van een donkere fabriek. Er zijn nog onderdelen binnen deze fabrieken 

waarbij typisch menselijke handelingen nodig zijn, zoals het verwijderen van onderdelen door 

arbeiders. Donkere fabrieken produceren 24 uur lang, zelfs onder mindere goede omstandigheden, 

wat resulteert in een verhoogde productiviteit. Vandaag de dag wordt mankracht nog steeds 

gebruikt in de productiemethoden, maar als je kijkt naar de werking van de machines wordt 

opgemerkt dat er veel meer rendement wordt bereikt met donkere productie. De voordelen van 

donkere productie zijn enorm: nieuwe manieren om automatisering te implementeren, nieuwe 

geautomatiseerde en snellere processen, betere analyse van knelpunten, een hogere 

doorvoersnelheid, meer betrouwbare voorspellingen en grotere nauwkeurigheid. 

4. Industrieel internet of things (IIOT) 

Zoals vermeld, zijn bij Internet of Things (IoT) alledaagse voorwerpen via het internet met elkaar 

verbonden en kunnen zo met elkaar gegevens uitwisselen. Dat principe geld ook voor 
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het industrieel internet, maar dan in engere zin, omdat het eveneens kan worden gebruikt voor 

bijvoorbeeld een intranet binnen een fabriek. Het verschil tussen IoT en IIOT ligt m.a.w. in 

de algemene toepassingen, die verschillend zijn: IoT mikt meer op huishoudelijk gebruik en op 

de commerciële sector, terwijl IIOT voor industriële doeleinden wordt gebruikt, zoals bijvoorbeeld 

bij de productie. IIOT gebruikt ook gevoeligere en nauwkeurige sensoren, waaronder ook meer 

locatie-bewuste technologieën. 

2.2 Industrie 4.0: verschillende deelaspecten m.b.t. industrie 

Automatisering: 

Vervanging van mensen in arbeidsprocessen door machines, met als doel verhoogde productiviteit, 

nauwkeurigheid of veiligheid. De eerste fase was ‘mechanisering’, bijvoorbeeld door invoering van 

een lopende band bij massaproductie. Tegenwoordig wordt veel gebruikgemaakt van zelfregulerende 

systemen met terugkoppeling en besturing door computers. 

Robotisering: 

Robotisering is het proces waarbij werkzaamheden worden overgenomen door robots. Hierbij wordt 

dus bedoeld dat een toenemende hoeveelheid taken, die eerst door mensen werden uitgevoerd, door 

machines worden uitgevoerd. De kernfunctie van robots is het automatiseren van fysiek werk en 

de intelligente interactie met de omgeving. Een robot heeft sensoren om de omgeving waar te nemen. 

Aan de hand van deze sensorgegevens worden met computeralgoritmen beslissingen genomen en 

motoren aangezet om iets mechanisch in beweging te zetten. Robots worden voornamelijk ingezet om 

het menselijk handelen te ondersteunen door de werklast te verminderen en/of betere prestaties te 

behalen in verschillende taken. Momenteel is er een opkomst van mobiele robots buiten de fabriek. 

De verwachting is dat robots steeds meer taken van ons kunnen overnemen. 

Factory of future: 

Een Factory of the Future blinkt uit in de manier waarop deze met energie en materialen omgaat. 

Creatieve en betrokken werknemers werken er met een state-of-the-art productieapparaat in slimme 

en duurzame productieprocessen. Het resultaat: een wendbaar en futureproof bedrijf, dat producten 

met een hogere toegevoegde waarde aflevert. 

2.3 Industrie 4.0: de start in Oostenrijk (korte historische terugblik) 

In Oostenrijk werd één van de eerste impulsen gegeven door het initiatief “TU Wien 4.0”, dat werd 

opgericht in het voorjaar van 2013 aan de Technische Universiteit Wenen (TU Wien). Daaruit ontstond, 

in 2015, de eerste testfabriek voor het ontwikkelen en testen van de nieuwe productieprocessen. 

In tussentijd werd aan het einde van het jaar 2014 het nationaal “Platform Industrie 4.0” gelanceerd 

op vraag van de industrie en op initiatief van het Oostenrijkse ministerie van Verkeer, Innovatie en 

Technologie (BMVIT). In juni 2015 ontstond hieruit de vereniging “Industrie 4.0 Oostenrijk - 

het platform voor intelligente productie”. 

Men kan dus stellen dat Industrie 4.0 in Oostenrijk officieel startte met en dankzij de lancering van 

het “Platform Industrie 4.0 Oostenrijk”. Dit platform werd opgericht door verschillende instanties: 

Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK), 

Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie (FEEI), Fachverband Metalltechnische Industrie 
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(FMTI), de Bundesarbeitskammer (BAK), Produktionsgewerkschaft (PRO-GE) en 

Industriellenvereinigung (IV). Het is een non-profit organisatie, waarvan men lid kan worden. 

Het lidmaatschap staat open voor bedrijven, academische instellingen, onderzoeksorganisaties, ngo's 

en andere instellingen die toonaangevend zijn op het gebied van Industrie 4.0 in Oostenrijk.  

In 2015 bleek dat het concept van Industrie 4.0 nog niet helemaal bekend was bij de meeste 

Oostenrijkse industriële ondernemingen. Uit een Gallup-onderzoek voor Festo bleek dat 53% van 

de ondervraagde kaderleden in het bedrijfsleven niet bekend waren met de term; een vijfde 

beschouwde het zelfs als slechts een tijdelijke hype. Vandaag de dag kijkt men er anders tegenaan. 

Dit bleek uit de resultaten van het rapport over investeringsonderzoek door de Europese 

Investeringsbank (EIB). Het rapport, “Wie is er voorbereid op het nieuwe digitale tijdperk?”, analyseert 

investeringen in en adoptie van digitale technologieën door bedrijven in de EU en de VS. Het levert 

bewijs voor betere prestaties van digitale bedrijven in vergelijking met niet-digitale. Het rapport is 

gebaseerd op twee unieke gegevenssets, waaronder de European Investment Bank Survey (EIBIS) 2019 

en de EIBIS Start-up and Scale-up Survey 2019.  

De resultaten voor Oostenrijk:  

• Oostenrijk behoort tot de sterke landen op de EIBIS-digitaliseringsindex. 

• De acceptatiegraad van afzonderlijke technologieën ligt boven het EU- en VS-gemiddelde voor 

robotica en platforms. 

• Digitale adoptiepercentages liggen boven het EU-gemiddelde voor productie- en dienstensectoren, 

maar onder het Amerikaanse gemiddelde voor alle sectoren. 

• Meer dan 60% van de digitale bedrijven meldt dat het aantal werknemers de afgelopen drie jaar is 

toegenomen, vergeleken met bijna 46% van de niet-digitale bedrijven. 

• Het mediane loon per werknemer is 1,4 keer hoger in digitale dan in niet-digitale bedrijven. 

• Onder de gemelde belemmeringen voor investeringen wordt ‘gebrek aan personeel’ het meest 

aangehaald, gevolgd door ‘zakelijke regelgeving en belastingen’ en ‘arbeidsmarktregels’. 
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2.4 Verschillende onderzoekscentra in Oostenrijk: een kort overzicht 

Plattform Industrie 4.0 

Deze organisatie werd, zoals vermeld, opgericht in 2015. De organisatie werd opgericht voor 

het samenbrengen van belangrijke maatschappelijke, politieke, economische en wetenschappelijke 

actoren. Op deze manier kunnen ze samen actief meewerken aan het vormgeven van de toekomstige 

productie en werkomgeving. De belangrijkste taak van het platform industrie 4.0 is de uitvoering van 

industrie 4.0 te vergemakkelijken en de samenwerking tussen de betrokken actoren te bevorderen. 

De vereniging probeert de toekomstige ontwikkeling van de Oostenrijkse verwerkende industrie veilig 

te stellen. Bovendien probeert ze om onderzoek, innovatie en vaardigheden te versnellen en zorgt ze 

voor een kwaliteitsvolle werkomgeving en een hoog niveau van werkgelegenheid.  

De doelstellingen en taken van het Platform zijn o.a.: 

• De industrie, onderzoek, beleidsmakers, werkgevers en werknemersverenigingen met elkaar te 

verbinden. 

• Het begeleiden van de veranderingsprocessen gedreven door digitalisering.  

• Het delen van kennis en leveren van diensten m.b.t. industrie 4.0 aan bedrijven, de academische 

wereld en het publiek. 

• Actieterreinen definiëren en beleidsmakers adviseren. 

• Het ontwikkelen van gemeenschappelijke strategieën met hoge leverage. 

• Het lanceren van initiatieven om de regionale, nationale en internationale activiteiten te 

begeleiden. 

• Het mogelijk maken van uitwisseling van ervaringen, best practices, data en studies.  

Bij de activiteiten van de vereniging zijn ongeveer 600 deskundigen betrokken. 

De belangrijkste drijvers van Industrie 4.0 werden in negen thema’s, “de expertgroepen”, gegoten. 

Deze werden samengesteld uit hooggeplaatste deskundigen uit hun respectieve gebieden. De kracht 

van het platform is gelegen in de uitgebalanceerde mix van deskundigen die wetenschappelijke 

ervaring en uitgebreide praktische en operationele ervaring hebben. 

De negen werkgroepen (of expertgroepen) zijn:  

1. Werkgroep Security & Safety 

Voor de succesvolle implementatie van industrie 4.0 en haar uitgebreide netwerk binnen 

de waardeketen zijn betrouwbare, alom beschikbare en permanent veilig te gebruiken wereldwijd 

geconnecteerde machines en installaties nodig, terwijl ook innovatieve, datagedreven 

technologieën essentieel zijn. Met de oprichting van de Security & Safety expertengroep, wil 

het platform de Oostenrijkse perceptie van het belang en de rol van veiligheid bij Industrie 4.0 

vergroten. 

2. Werkgroep Nieuwe businessmodellen 

De organisatie biedt vijf modules aan om bedrijven te helpen met de uitvoering van hun 

digitaliseringstrategieën. Ze ondersteunen hierbij bedrijven bij het ontwikkelen van hun 

businessmodellen in het digitale tijdperk. 
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• In de Executive Lounge, vindt een uitwisseling in kleine groepen plaats met deskundigen over 

specifieke businessmodel gerelateerde onderwerpen. Deze worden gehouden op 

managementniveau. Het doel is het verstrekken van informatie over actuele vraagstukken en 

het versterken van het bewustzijn op managementniveau. 

• De Industrie 4.0 Maturity Model biedt een onafhankelijke beoordeling van de huidige status van 

de digitalisering in het bedrijf en ondersteunt de implementatie van een digitaliseringsstrategie 

en werkt de volgende noodzakelijke stappen uit.  

• De Tool Box combineert alle expertises van de leden van het platform en buiten 

het platformnetwerk en geeft in één oogopslag een overzicht van de voordelen waarover men 

beschikt als lid, m.a.w. op welk gebied men concreet bij de uitvoering van de eigen 

digitaliseringsstrategie ondersteuning krijgt.  

• In de groep van deskundigen "Nieuwe businessmodellen" wordt in samenwerking met de leden 

en deskundigen de inhoud over relevante onderwerpen verwerkt en het netwerkkarakter 

versterkt. Een sterke focus wordt hierbij gelegd op de bespreking van in de praktijk bewezen 

Use Cases. 

• Als vijfde maakt het businessmodel Lab het voor bedrijven mogelijk om de nieuwe 

businessmodellen in een veilig kader met leden van het Platform Industrie 4.0 in het echt uit te 

testen. 

3. Werkgroep Smart Logistics 

Om Industrie 4.0 te realiseren levert logistiek een belangrijke bijdrage. Materiaalstromen worden 

steeds complexer, door een toenemende vraag naar levering, grotere verscheidenheid aan 

producten en steeds meer verschillende materialen. Voor klantgerichte productie en om efficiënt 

te werken is het beheer van de complexiteit en diversiteit, een belangrijk punt. 

Het onderwerp Smart Logistics bestaat uit het optimaliseren van de logistieke processen door 

middel van uitgebreid gebruik van informatie- en communicatietechnologie. De focus van Smart 

Logistics is een consistente koppeling van de informatie- en materiaalstroom om logistieke 

processen efficiënter te plannen, te sturen en gemakkelijker te kunnen aanpassen. 

De werkgroep Smart Logistics heeft als doel de stakeholders een geschikte oriëntatie aan te bieden 

voor de bespreking van de relevante thema’s voor de aanwending en individuele implementatie in 

de verschillende bedrijven. 

4. Werkgroep Proeffabriek (afgerond) 

Het BMVIT plande, na de opening van de eerste proeffabriek door de Technische Universiteit van 

Wenen ‘Aspern’, nog drie proeffabrieken. Een proeffabriek is een realistisch model van een fabriek, 

een laboratoriumsituatie met echte machines en logistieke systemen. Hier wordt een echte en 

onpartijdige test- en onderzoeksomgeving gecreëerd, waar er ontwikkeld en getest kan worden 

zonder verstoring van een lopende productie. Deze fabriek is toegankelijk voor zowel 

partnerorganisaties als niet-partnerbedrijven. 

Een proeffabriek dient voor de gezamenlijke ontwikkeling van nieuwe producten (prototypes) en 

processen en voor interdisciplinair onderzoek. Het is echter ook een testfaciliteit voor complexe, 

geavanceerde productiesystemen, een opleidingscentrum en een industriegeoriënteerde 

leeromgeving. 
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De werkgroep pilootfabrieken moest, samen met BMVIT en FFG (De Oostenrijkse Agentschap voor 

het Promoten van Onderzoek), een consultatieproces met bedrijven uitvoeren, met betrekking tot 

de aanbesteding van de drie proeffabrieken. 

In deze werkgroep werden drie complementaire thema's geïdentificeerd die de belangrijkste 

technologieën voor de industrie 4.0 vertegenwoordigen: Smart Electronic gebaseerde systemen, 

de productie van discrete producten en procestechnieken. De verkregen resultaten werden 

vervolgens opgenomen door BMVIT en FFG. Bij de laatste vergadering van deze werkgroep werden 

de activiteiten van de werkgroep met succes afgerond. Onderwerpen en ervaringen van 

de proeffabrieken worden besproken in de werkgroep ‘Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie’. 

5. Werkgroep Normen & Standaarden 

Om de fysieke wereld met de virtuele wereld - in de zin van Industrie 4.0 - te verbinden, is er 

een gemeenschappelijke taal en interface nodig. Deze taal moet worden gebaseerd op 

internationaal overeengekomen normen en standaarden, zodat verschillende systemen, van 

verschillende fabrikanten, met elkaar kunnen communiceren. 

Het doel van deze groep is het verstrekken van informatie van de normen die relevant zijn voor 

Industrie 4.0, om zo steun te bieden aan Oostenrijkse bedrijven voor hun product- en 

procesontwikkeling. 

De werkgroep ontwikkelde het Österreichische Normungs-Kompass Industrie 4.0. Het doel hiervan 

is om basiskennis te geven, in een compact praktisch overzicht, over de relevantie van de normen 

van de Industrie 4.0. In aanvulling hierop biedt men ook een online catalogus van industrie 4.0 aan. 

De catalogus bevat de actuele en relevante normen. Het geeft informatie over de desbetreffende 

instellingen en de relevante contactpersonen in Oostenrijk. Het Use Case product als een service is 

ontworpen als een aanvulling hierop en illustreert de voordelen van de normen in de ontwikkeling 

en implementatie van innovatieve businessmodellen. 

6. Werkgroep Onderzoek, Ontwikkeling & Innovatie 

De werkgroep identificeerde gebieden voor acties en maatregelen voor onderzoek, ontwikkeling 

en innovatie om de technologische expertise van industrie 4.0 te verbeteren. Het gaat om 

de productie en aan productie gerelateerde diensten in Oostenrijk bij zowel 

de technologieleveranciers als de technologiegebruikers. De focus van de werkgroep ligt op 

de versterking van de waardeketen en de gebruikte methodieken. Er wordt voornamelijk aandacht 

besteed aan de technologische sterke punten van Oostenrijk, zoals IT-beveiliging, 

sensortechnologie, virtualisatie, e.a. 

Een ander doel van de groep is het verhogen van het bewustzijn en de activering van bedrijven om 

de digitalisering als een hefboom te gebruiken om de efficiëntie te verhogen. De digitale economie 

biedt ook nieuwe diensten en innovatieve businessmodellen en daardoor nieuw, voorheen 

onbenut potentieel voor waardecreatie. Dit geldt ook voor een betere penetratie van digitale 

trends en kansen, evenals een goed inzicht van hoe de mededingingsregels in de digitale ruimte 

veranderen, om de bestaande businessmodellen aan te passen en te optimaliseren, maar ook om 

nieuwe te ontwikkelen. 
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7. Werkgroep Mens in de digitale fabriek 

Deze werkgroep heeft als doelstellingen het identificeren van de prioritaire thema's op de digitale 

werkplek en het ontwikkelen van strategieën ter ondersteuning van werknemers en bedrijven. 

Voorstellen en modellen voor de bevordering van de gezondheid in de digitale werkplek moeten 

ook worden ontwikkeld. De stap naar Industrie 4.0 moet in samenwerking gemaakt worden met de 

bedrijven en de werknemers, hierbij ligt de focus van deze werkgroep op de mensen en hun 

behoeften in de digitale werkomgeving. De technische mogelijkheden moeten zodanig zijn 

ontworpen dat ze zowel door de bedrijven als door de werknemers gezien worden als een voordeel. 

Centrale thema's zijn: organisatie van het werk, de bescherming van gegevens, ontwerp op 

bedrijfsniveau, werktijden, gezondheid en veiligheid op het werk. 

Het rapport Mens in de digitale fabriek bevat een analyse van de nationale en internationale studies 

op het gebied van de effecten van digitalisering op de arbeidsmarkt en neemt hierbij stellingen op 

over de impact van de digitale technologie op de organisatie van het werk. De kern van het rapport 

is dat de veranderingen in de werkomgeving niet worden gedicteerd door de techniek, maar het 

gevolg zijn van de technologie en het ontwerp van de oriëntatie van de werkorganisatie. 

Digitalisering zal niet leiden tot een competitie tussen mens en machine. Het roept echter de vraag 

op hoe men het best de samenwerking tussen mens en machine organiseert. 

8. Werkgroep Kwalificaties & Competenties 

Industrie 4.0 eist vooral een verandering in de kwalificaties en vaardigheden. De resulterende 

hiaten in de opleidingen en het onderwijs moeten worden geïdentificeerd en geremedieerd. 

De werkgroep is er om manieren te vinden om mensen die al in het werkveld staan en 

werkzoekenden op te leiden zodat ze kunnen voldoen aan de eisen van de industrie 4.0. 

Om de behandeling en het verantwoord gebruik van nieuwe digitale mogelijkheden zo goed 

mogelijk te begrijpen moet er zo vroeg mogelijk mee gestart worden. Daarom worden er 

voorstellen ontwikkeld en verbeterd voor onderwijsinstellingen (zoals scholen, instellingen voor 

volwassenenonderwijs) en bedrijven. Bovendien moet de algemene kennis van de leraren voor het 

gebruik van digitale toepassingen, verhoogd worden. 

9. Werkgroep Regionale strategieën 

Met de werkgroep regionale strategieën, biedt het platform industrie 4.0 Oostenrijk een forum 

waarin de deelstaten en de BMVIT regelmatig informatie kunnen uitwisselen. 

De onderstaande tabel lijst alle leden van Platform 4.0 in Oostenrijk op. Het platform is opgericht als 

een lidmaatschap gebaseerde non-profit organisatie. Bedrijven, academische instellingen, 

onderzoeksorganisaties en ngo's die toonaangevend zijn op het gebied van Industrie 4.0, kunnen lid 

worden van het platform. 

Leden 

A1 Telekom Austria AG 

ABAX Informationstechnik GmbH 

Andritz AG 
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Arthur D. Little Austria 

Austria Wirtschaftsservice – aws 

Austrian Institute of Technology (AIT) 

AUVA – Allgemeine Unfallversicherungsanstalt 

AVL List GmbH 

Axians ICT Austria GmbH 

BHDT 

Bundesarbeitskammer (BAK) 

Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie 

(bmkuemit) 

Business Integration Partners 

Craftworks 

crate.io 

EY 

Fachhochschule Kufstein 

Fachhochschule Technikum Wien 

Fachverband Bergwerke und Stahl 

Fachverband für Elektro- und Elektronikindustrie (FEEI) 

Fachverband Metalltechnische Industrie (FMTI) 

FH JOANNEUM Gesellschaft mbH 

FH Oberösterreich Forschungs & Entwicklungs GmbH 

FH St. Pölten 

FILL GESELLSCHAFT M.B.H. 

Fronius International GmbH 

Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier (GPA djp) 

IMC FH Krems 

Industriellenvereinigung (IV) 

Infineon Technologies Austria AG 

INS Insider Navigation Systems 

JKU – Johannes Kepler Universität Linz 

Joanneum Research Forschungsgesellschaft mbH 

Kapsch BusinessCom AG 
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Know-Center GmbH 

Magna Steyr Fahrzeugtechnik AG & Co KG 

Microsoft Austria 

Montanuniversität Leoben 

Österreichische Post AG 

Produktionsgewerkschaft (PRO-GE) 

REXEL Austria GmbH 

Rosenbauer International AG 

Salzburg Research Forschungsgesellschaft mbH 

SBA Research 

Schneider Electric 

Senseforce 

Siemens AG Österreich 

T-Systems Austria GesmbH 

Tablet Solutions 

Technische Universität Graz 

Technische Universität Wien 

The Unbelievable Machine Company GmbH 

Tieto Austria GmbH 

Upper Austrian Research GmbH 

Voestalpine AG 

VRVis Zentrum für Virtual Reality und Visualisierung Forschungs GmbH 

Wiener Stadtwerke GmbH 

Wirtschaftsagentur Wien 

Bron: https://plattformindustrie40.at/mitglieder/ 

Produktionsforschung in Österreich  

De website "Productie-onderzoek in Oostenrijk" geeft een databank weer waarin bestaande 

onderzoeksinstituten met expertise in productieonderzoek systematisch worden opgenomen en ter 

beschikking gesteld van bedrijven. Het doel van deze database is het beter connecteren van industriële 

bedrijven, ook kleine en middelgrote ondernemingen, met de academische onderzoeksinstellingen. 

Hierdoor vindt er een betere ondersteuning plaats voor de snelle invoering van nieuwe technologieën 

en processen. Bovendien kunnen bedrijven zich zo beter voorbereiden om te voldoen aan de nieuwe 

aankomende veranderingen in de verwerkende industrie. De bedoeling van deze databank is om 

het voor bedrijven makkelijker te maken om deel te nemen aan samenwerkingsprojecten. 

https://plattformindustrie40.at/mitglieder/
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Alle relevante gegevens van universitaire en niet-universitaire onderzoeksinstellingen kunnen in 

deze databank opgeroepen worden. Vaardigheden en referenties zijn zichtbaar en geven potentiële 

zakelijke partners snel toegang tot die informatie. De database wordt onderhouden door 

het ministerie van Verkeer, Innovatie en Technologie. 

http://www.faktenatlas.gv.at/articles/produktionsforschung.php 

Deelnemende instituten: 

INSTITUTEN  

Bautechnisches Institut, ACR - Austrian Cooperative Research 

Fachhochschule St. Pölten GmbH, 

Fachhochschule Technikum Wien, 

Forschungsbereich Mechatronik, Fachhochschule Vorarlberg 

Forschungszentrum Mikrotechnik, Fachhochschule Vorarlberg 

Fraunhofer Austria Research GmbH, 

Holzforschung Austria, ACR - Austrian Cooperative Research 

Holztechnologie & Holzbau, Fachhochschule Salzburg GmbH 

Informationstechnik & System-Management, Fachhochschule Salzburg GmbH 

Institute of Mechatronic Design and Production (IMDP), Johannes Kepler Universität Linz (JKU) 

Institut für Automatisierungs- und Regelungstechnik (ACIN), Technische Universität Wien 

Institut für Elektrische Antriebe und Leistungselektronik und JKU HOERBIGER Research Institute for 
Smart Actuators, Johannes Kepler Universität Linz (JKU) 

Institut für Elektrische Messtechnik, Johannes Kepler Universität Linz (JKU) 

Institut für Energiesysteme und Elektrische Antriebe, Technische Universität Wien 

Institut für Energietechnik und Thermodynamik, Technische Universität Wien 

Institut für Fertigungstechnik, Technische Universität Graz 

Institut für Fertigungstechnik und Hochleistungslasertechnik, Technische Universität Wien 

Institut für Festigkeitslehre, Technische Universität Graz 

Institut für Hydraulische Strömungsmaschinen, Technische Universität Graz 

Institut für Industriebetriebslehre und Innovationsforschung, Technische Universität Graz 

Institut für Konstruktionswissenschaften und Technische Logistik, Technische Universität Wien 

Institut für Leichtbau, Technische Universität Graz 

Institut für Leichtbau und Struktur-Biomechanik, Technische Universität Wien 

Institut für Managementwissenschaften, Bereich Betriebstechnik und Systemplanung, Technische 
Universität Wien 

Institut für Maschinenbau- und Betriebsinformatik, Technische Universität Graz 

http://www.faktenatlas.gv.at/articles/produktionsforschung.php
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Institut für Maschinenlehre und hydraulische Antriebstechnik, Johannes Kepler Universität Linz (JKU) 

Institut für Mechanik, Montanuniversität Leoben 

Institut für Mikroelektronik und Mikrosensorik, Johannes Keppler Universität Linz (JKU) 

Institut für physikalische Chemie / LIOS Institut für organische Solarzellen, Johannes Kepler 
Universität Linz (JKU) 

Institut für Polymer Spritzgießtechnik und Prozessautomatisierung, Johannes Kepler Universität Linz 
(JKU) 

Institut für Robotik, Johannes Kepler Universität Linz (JKU) 

Institut für Software Systems Engineering , Johannes Keppler Universität Linz (JKU) 

Institut für Strömungslehre und Wärmeübertragung, Johannes Kepler Universität Linz (JKU) 

Institut für Strömungsmechanik und Wärmeübertragung, Technische Universität Wien 

Institut für Technische Informatik, Technische Universität Graz 

Institut für Technische Logistik (ITL), Technische Universität Graz 

Institut für Technische Mechanik, Johannes Kepler Universität Linz (JKU) 

Institut für Thermische Turbomaschinen und Maschinendynamik, Technische Universität Graz 

Institut für Verfahrenstechnik, Johannes Kepler Universität Linz (JKU) 

Institut für Wärmetechnik, Technische Universität Graz 

Institut für Werkstoffkunde und Schweißtechnik (IWS), Technische Universität Graz 

Institut für Werkstoffwissenschaft und Werkstofftechnologie, Technische Universität Wien 

Institut für Werkzeugtechnik & Spanlose Produktion, Technische Universität Graz 

Institut Intelligente Produktion der FH OÖ, FH OÖ Forschungs & Entwicklungs GmbH 

Institut Medizin- und Biomechatronik, Johannes Kepler Universität Linz (JKU) 

Institute of Polymer Extrusion and Compounding, Johannes Kepler Universität Linz (JKU) 

Institute of Polymeric Materials and Testing, Johannes Kepler Universität Linz (JKU) 

Institute of Production Science and Management, Technische Universität Graz 

JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH, 

Kompetenzzentrum Holz GmbH, Upper Austrian Research GmbH 

Lehrstuhl für Allgemeinen Maschinenbau, Montanuniversität Leoben, Montanuniversität Leoben 

Lehrstuhl für Chemie der Kunststoffe, Montanuniversität Leoben 

Lehrstuhl für Eisen- und Stahlmetallurgie, Montanuniversität Leoben 

Lehrstuhl für Fördertechnik und Konstruktionslehre, Montanuniversität Leoben 

Lehrstuhl für Gießereikunde, Montanuniversität Leoben 

Lehrstuhl für Kunststoffverarbeitung, Montanuniversität Leoben 

Lehrstuhl für Spritzgießen von Kunststoffen, Montanuniversität Leoben 
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Lehrstuhl für Umformtechnik, Montanuniversität Leoben 

Lehrstuhl für Verarbeitung von Verbundwerkstoffen, Montanuniversität Leoben 

Lehrstuhl für Werkstoffkunde und Prüfung der Kunststoffe, Montanuniversität Leoben 

Linz Center of Mechatronics GmbH, 

OFI – Österr. Forschungsinstitut für Chemie und Technik, ACR - Austrian Cooperative Research 

Österreichisches Gießerei-Institut, ÖGI, 

Polymer Competence Center Leoben GmbH, 

PROFACTOR GmbH, 

RECENDT – Research Center for Non Destructive Testing GmbH, Upper Austrian Research GmbH 

Regelungs- und Automatisierungstechnik, Technische Universität Graz 

Salzburg Research Forschungsgesellschaft m.b.H., 

Software Competence Center Hagenberg GmbH, Upper Austrian Research GmbH 

Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen, Fachhochschule Kärnten 

Studienrichtung Automatisierungstechnik, CAMPUS 02 Fachhochschule der Wirtschaft GmbH 

Transfercenter für Kunststofftechnik GmbH, Upper Austrian Research GmbH 

Upper Austrian Research GmbH, 

V-Research GmbH, Industrielle Forschung und Entwicklung, ACR - Austrian Cooperative Research 

VÖZ, Vereinigung österreichischer Zementindustrie (VÖZ, VÖZfi, Smart Minerals GmbH), ACR -
Austrian Cooperative Research 

Fraunhofer Austria 

Sinds 2004 is Fraunhofer actief in Oostenrijk. Zij vormden de basis voor nauwe samenwerking met 

de technische universiteiten in Wenen, Graz, Innsbruck en Klagenfurt.  

In november 2008 werd Fraunhofer Austria Research GmbH opgericht, als onafhankelijke buitenlandse 

dochteronderneming van de Fraunhofer-Gesellschaft. Het verenigde ook de twee al bestaande 

projectkantoren bij de Technische Universiteit van Wenen en de Technische Universiteit van Graz. 

Daaruit ontstonden de twee succesvolle bedrijfsactiviteiten "Productie en Logistiek Management" 

(Wenen) en "Visual Computing" (Graz). 

In 2016 werd een extra locatie opgericht, de ‘Innovation Center’ (digitale transformatie van 

de industrie in Tirol), die zich bezighoudt met uitdagingen en toepassingen van digitale transformatie 

voor kmo’s.  

Fraunhofer Oostenrijk is een van de belangrijkste en meest betrokkene organisaties bij toegepast 

onderzoek in Oostenrijk.  
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Wat doen ze: 

• Onderzoek samen met de overheid (gefinancierde onderzoeksprojecten) 

• Industrieel contractonderzoek 

• Studies en technologisch onderzoek  

• Trainingen, workshops, lezingen 

• Begeleiding bij industrie-gerelateerde theses 

Der Forschungsatlas 

De onderzoeksatlas biedt iedereen, die geïnteresseerd is in wetenschap en onderzoek, een overzicht 

van de Oostenrijkse onderzoeksinstellingen, universiteiten en andere soorten instellingen 

(zoals archeologische vindplaatsen, musea en bibliotheken). Deze worden duidelijk weergegeven op 

de kaart met inbegrip van locatie en contactgegevens. 

 

2.5 Belangrijkste spelers (industriesegment): Industrie 4.0 pioniers 

Voor de industriesector zijn er enkele bedrijven zoals Infineon Austria, Siemens of AT&S, die kunnen 

worden beschouwd als Industrie 4.0-pioniers in Oostenrijk. De oprichting van de “pilotroom I.4.0” is 

namelijk in september 2014 begonnen op een Infineon-terrein in Villach. Op deelstaatniveau worden 

Opper-Oostenrijk en Stiermarken beschouwd als pioniers in Industrie 4.0-initiatieven. 

Infineon 

Voor het Europese project SemI40, Power Semiconductor en Electronics Manufacturing 4.0, werd er 

de afgelopen drie jaar onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van autonome fabrieken. Men sleutelde 

hier verder aan processen en methodes met toepassingen voor Industrie 4.0. Dit gebeurde onder 

leiding van Infineon Oostenrijk en in samenwerking met 37 partners uit de wetenschaps- en 

de industriesector. Hieruit ontstonden een uniek veiligheidsconcept voor de communicatie van 

fabrieken, een kwalitatieve verbetering in het productieproces en aanzienlijke verbeteringen inzake 

energie-efficiëntie. 

Het onderzoek SemI40 richt zich op intelligente productie en cyber-fysieke productiesystemen door 

middel van een verbeterde verwerking van gegevens en communicatiemethoden. Met de "Pilot Space 

Industrie 4.0" in Villach, heeft Infineon de ideale omstandigheden om deze nieuwe processen en 

methodes in reële omstandigheden te testen. 
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Volgens Sabine Herlitschka, CEO van Infineon Oostenrijk, is digitalisering de economische motor voor 

innovatie en het concurrentievermogen van de Europese industrie. Verder kan volgens 

mevr. Herlitschka door gezamenlijk onderzoek, aan de hand van het combineren van de strategische 

deskundigheid van alle partners over de grenzen heen, de mondiale positie van de Europese productie-

eenheid worden versterkt met resultaten zoals SemI40. 

KUKA 

KUKA Industrial Robots is een van de voornaamste fabrikanten van industriële robots en 

automatiseringssystemen voor diverse industrieën, onder meer de automobielindustrie, 

gefabriceerde metalen, voeding en plastics. Ze zijn actief over heel de wereld, maar hun hoofdvestiging 

bevindt zich in Duitsland. Eén van hun vestigingen bevindt zich echter ook in Oostenrijk. 

3. Industrie 4.0 in Oostenrijk: focus op Automotive 

3.1 Industrie 4.0: focus op Automotive - toepassing m.b.t. 

Autonomous Driving  

De automotive industrie is één van de grootste economische sectoren, niet enkel mondiaal gezien, 

maar ook voor Oostenrijk. Het FIT-kantoor in Wenen wijdde in 2016 dan ook een marktstudie aan 

‘Automotive industrie in Oostenrijk’, waarin u meer informatie vindt. In die studie leest u o.a. dat 

Oostenrijk aan de kop staat van onderzoek naar en ontwikkelen van ‘autonomous driving’, t.t.z. 

het rijden zonder bestuurder. Autonomous driving is pas mogelijk als enkele cruciale 

basisvoorwaarden vervuld zijn: talrijke sensoren vangen een massa aan signalen op. Deze massa aan 

signalen (big data) kan razendsnel worden geïnterpreteerd via intelligente algoritmes (AI) en 

vervolgens worden doorgegeven aan elkaar via een razendsnel mobiel internet (5G). Autonomous 

driving is het gebied waar automotive en Industrie 4.0 met elkaar verstrengeld geraken en Oostenrijk 

staat qua onderzoek en testen ervan aan de top in Europa. 

Oostenrijk: 

Oostenrijk heeft sinds 2016 een uitgebreid institutioneel kader geïntroduceerd voor geautomatiseerde 

en geconnecteerde mobiliteit, dat niet alleen betrekking heeft op technologische ontwikkelingen, 

maar ook op juridische kwesties en maatschappelijke uitdagingen. Het eerste nationale actieplan voor 

automatisch rijden “Automated - Connected - Mobile” had betrekking op de periode 2016 tot en met 

2018. In 2018 werd het nieuwe actieprogramma voor geautomatiseerde mobiliteit voor de periode 

2019 tot en met 2022 geïntroduceerd. 65 miljoen euro werd vrijgemaakt voor de follow-up acties op 

het gebied van geautomatiseerde en geconnecteerde mobiliteit. Het werd ontwikkeld door naar 

de perspectieven te kijken van meer dan 300 belanghebbenden op nationaal en internationaal niveau 

en alle vervoersmiddelen aan te pakken. De belangrijkste use-cases (Nieuwe flexibiliteit, Beveiliging + 

Totaaloverzicht, en Goed bevoorraad) uit het eerste actieplan van 2016 zijn nog steeds bepalend voor 

de afstemming van testen en implementatieactiviteiten met betrekking tot geautomatiseerde 

mobiliteit in Oostenrijk. Het huidige actieprogramma omvat 7 verschillende thematische gebieden 

zoals: transparante informatie, constante aanpassing van wettelijke kaders, capaciteit van de publieke 

sector, effectbeoordeling, R&D, infrastructuur en mens-machine. Onder deze thema’s vallen meer dan 

https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/marktstudie/de-automobielindustrie-oostenrijk
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30 maatregelen waarvan de verantwoordelijkheid bij verschillende publieke en sectorale instellingen 

ligt. 

Oostenrijk t.o.v. andere landen 

De Verenigde Staten en Azië (Japan, Singapore) hebben de voorbije jaren aanzienlijke technologische 

vooruitgang geboekt. Het zijn echter nog steeds de Europese autofabrikanten en leveranciers die 

de industrie blijven domineren. Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Zweden lopen 

voorop in Europa wat betreft de introductie en ontwikkeling van geautomatiseerde mobiliteit. 

Oostenrijk neemt een sterke positie in ten aanzien van andere Europese landen dankzij het uitgebreide 

initiatief dat het sinds 2016 heeft genomen. Op technologisch niveau onderscheidt Oostenrijk zich op 

het gebied van beeldverwerking, simulatie en (digitale) transportinfrastructuur. 

Oostenrijkse actoren hebben al zeer succesvol deelgenomen aan Europese projecten en initiatieven 

en zijn daarbij in veel gevallen verantwoordelijk voor coördinatietaken. Horizon 2020-projecten zoals 

INFRAMIX en TrustVehicle, die worden geleid door Oostenrijkse partners en waarbij talrijke nationale 

en internationale partners uit de industrie en het onderzoek betrokken zijn, pakken de scenario's en 

oplossingen voor gemengd vervoer aan, die het meest relevant worden geacht. Deze sterke en 

succesvolle betrokkenheid bij projecten en processen waaronder STRIA, C-ITS Platform, enz. is één van 

de redenen waarom het Europees symposium over geconnecteerd en geautomatiseerd rijden in april 

2018 in Wenen werd gehouden. 

Oostenrijk speelt ook een proactieve rol op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking. 

Oostenrijk, Hongarije en Slovenië hebben in maart 2018 een overeenkomst ondertekend over 

grensoverschrijdende tests en samenwerking. Dit gaat gepaard met samenwerking tussen belangrijke 

testinfrastructuren en wegbeheerders. 

In een wereldwijde vergelijking van landen die tot nu toe actief zijn geweest op het gebied van 

geautomatiseerd rijden, bevindt Oostenrijk zich in de middenklasse.  

De succesfactoren zijn:  

• De bereidheid van de overheid om de ontwikkeling van automatisch rijden te controleren en te 

reguleren 

• Uitstekende wegomstandigheden 

• Een goed ontwikkeld mobiel communicatienetwerk 

3.2 Autonomous driving: wetgeving en innovatie in Oostenrijk 

Op 11 maart 2019 trad een wet die autonoom rijden op Oostenrijkse snelwegen toestaat in werking. 

Daarnaast staat een wijziging van de regeling voor autonoom rijden (Automatisiertes Fahren 

Verordnung - AutomatFahrV) door het ministerie van Verkeer, Innovatie en Technologie in grote lijnen 

autonoom parkeren van voertuigen toe. 

De Oostenrijkse wetgever is de innovatie en ontwikkeling in de financiële/technische sector ver 

vooruit. Terwijl in andere landen, zoals de Verenigde Staten, autonoom rijden enorme ontwikkelingen 

heeft doorgemaakt, worstelen autofabrikanten op Europese markten met tegenzin met de hardware- 

en softwarevereisten voor zelfrijdende voertuigen. Door toenemende deregulerende wijzigingen, 
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zoals de laatste Oostenrijkse verordening, wordt er echter veel moeite gedaan voor onderzoek en 

ontwikkeling. Het is een kwestie van tijd tot zelfrijdende voertuigen ook doorbreken op Oostenrijkse 

autowegen. 

Het nieuwe amendement over autonoom rijden is in wezen beperkt tot bepaalde straten en rijstroken. 

Het wordt daarom niet beschouwd als een vergunning die de bestuurder volledig ontslaat van zijn 

taken in het verkeer.  

De belangrijkste facetten van autonoom rijden zijn: 

• Een ‘assistent’ in de auto, die door de bestuurder kan worden geactiveerd na het oprijden van 

de snelweg en die de controle over de auto kan overnemen. 

• Het systeem is beperkt tot snelwegen en moet op bepaalde punten en situaties worden 

gedeactiveerd, zoals het wisselen van rijstrook, vóór bouwterreinen en voordat de afrit van 

de snelweg wordt bereikt. 

• De bestuurder moet de controle op elk moment kunnen overnemen en moet de ‘assistent’ in 

kritieke situaties kunnen overrulen. 

• De ‘assistent’ kan worden gebruikt in auto's, bussen en vrachtwagens. 

Hoewel autofabrikanten al lang auto's hebben met zelfparkerend vermogen, heeft de recente wijziging 

de juridische toepasbaarheid grondig uitgebreid.  

Zelfparkerende voertuigen zijn dus toegestaan onder de volgende voorwaarden: 

• Indien geactiveerd, moet het voertuigsysteem in staat zijn om individuele of alle reeksen van 

de parkeerprocedure (in- en uit) uit te voeren. 

• Indien geactiveerd, wordt de bestuurder ontheven van de verplichting om de plaats van 

het systeem in te nemen en het stuur met ten minste één hand vast te houden. Zolang het systeem 

is geactiveerd, moet de bestuurder zich dicht bij het voertuig bevinden en het parkeerproces 

volgen. 

• De bestuurder moet op elk moment de controle over het voertuig kunnen overnemen en moet 

de ‘assistent’ in kritieke situaties kunnen overrulen. 

• De ‘assistent’ kan worden gebruikt in auto's en kleine vrachtwagens (max. 3,5 ton). 

Men kan dus besluiten dat Oostenrijk met deze wet voor moderne assistenten in het verkeer 

een rechtsgrondslag heeft verschaft die rekening houdt met nieuwe technologieën. 

Een grote stap richting autonomous driving in Oostenrijk: 

Autosnelwegen en autowegen in Oostenrijk zullen in de toekomst worden uitgerust met een speciale 

wifi-verbinding voor communicatie tussen voertuigen. De plannen werd in september 2019 

geïntroduceerd en zouden klaar moeten zijn tegen 2023. 

De plannen hebben als doel een CITS-systeem (Cooperative Intelligent Transport Systems) met 

maximaal 500 wifi-boxes over het hele land te installeren. Volkswagen heeft al aangekondigd om 

de nieuwe wifi-technologie in zijn volgende serie motorvoertuig te implementeren. De verwachting is 

dat andere autofabrikanten zullen volgen. De introductie van semi-automatisch rijden in 

vrachtwagenkonvooien werd ook al besproken.  
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De verzamelde gegevens zullen naar ASFINAG worden gestuurd om updates te delen met 

de weggebruikers. ASFINAG is een Oostenrijkse federale onderneming die plannen maakt, financiert, 

bouwt, onderhoudt, en de tol voor de Oostenrijkse snelwegen verzamelt. Het doel is vooral om 

de wegen veilig te houden. Een boordcomputer zal gebruikers informeren over rijbaanbeperkingen, 

bouwplaatsen, snelheidsbeperkingen, storingen of ongevallen. Bovendien kan de verspreiding van 

bestaande technologieën helpen met het introduceren en installeren van toekomstige technologieën. 

Deze speciale wifi-verbinding wordt al gebruikt in de omgeving van Wenen en Graz, alsook op 

ASFINAG-waarschuwingstrailers. 

3.3 Industrie 4.0 – Automotive: de belangrijke instellingen en 

programma’s 

BMVIT 

BMVIT, het Oostenrijkse federale ministerie voor Verkeer en Transport, zet zwaar in op autonoom 

rijden omwille van verschillende redenen en objectieven. BMVIT wil, door het gebruik van 

geautomatiseerde voertuigen en mobiliteitssystemen, een aanzienlijke toename zien van 

de verkeersveiligheid en indirect, meer efficiëntie en een positieve impact op klimaat. Bovendien zou 

Oostenrijk worden versterkt als vestigingslocatie (Invest), het potentieel voor toegevoegde waarde 

wordt benut en hierdoor worden banen veiliggesteld en verder ontwikkeld.  

Geautomatiseerd rijden biedt veel potentieel voor het vormgeven van een duurzame toekomst voor 

onze mobiliteit. Om de voordelen van deze nieuwe technologieën daadwerkelijk te kunnen realiseren, 

legt BMVIT een grote nadruk op het mogelijk maken van testomgevingen. Dit moet zowel mogelijk zijn 

op de openbare weg als in toegankelijke testomgevingen met ondersteuning van de onderliggende 

technologieën. Het ministerie legt bovendien ook nadruk op het analyseren van de impact van 

geautomatiseerd rijden op verschillende gebieden van onze samenleving. Hierdoor zouden ze tijdig 

conclusies kunnen trekken en daar maatregelen uit afleiden. Nauwe betrokkenheid van de publieke 

sector wordt hierbij aangemoedigd, in het kader van een open dialoog tussen alle betrokkenen.  

Een belangrijk aandachtsgebied volgens BMVIT is om te leren van tests en proefprojecten in het kader 

van duidelijk gedefinieerde toepassingsgebieden en om nieuwe vormen van mobiliteit te ontwikkelen. 

Het overheidsprogramma voor 2019-2022 heeft als doel - gezien de positie van Oostenrijk als 

baanbrekend land en zijn status als hub voor onderzoek, ontwikkeling en productie voor automatisch 

rijden - de nauwe samenwerking met de auto-industrie en de wetenschappelijke gemeenschap te 

versterken. Bovenal zal BMVIT testwegen en relevante onderzoeksprojecten blijven promoten. 

Automated Driving Action Plan (2016-2018): 

BMVIT introduceerde in 2016 het eerste actieplan voor autonoom rijden. Dit eerste actieplan maakte 

testen op de openbare weg mogelijk, creëerde een eerste wettelijk kader en ondersteunde een breed 

scala aan onderzoeksactiviteiten. Sindsdien heeft Oostenrijk aanzienlijke bijgedragen geleverd aan 

projecten en heeft het land deelgenomen aan internationale debatten over geautomatiseerde 

mobiliteit. BMVIT heeft in deze periode ongeveer € 20 miljoen geïnvesteerd om de ontwikkeling van 

automatisch rijden in Oostenrijk te ondersteunen. De ervaring die is opgedaan door het eerste 

actieplan uit te voeren, benadrukte de noodzaak om door te gaan met testen en onderzoek. Het geeft 

verder de noodzaak aan om meer aandacht te besteden aan bijvoorbeeld de betrokkenheid van 
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de publieke sector. Het is echter even cruciaal om te zorgen voor een optimale integratie en 

bevordering van de activiteiten die in het kader van ‘spoorwegautomatisering’ worden gelanceerd en 

om aanvullende maatregelen te nemen om de connectiviteit tussen deze vervoerswijzen te 

bevorderen. 

Het eerste actieplan definieerde 10 maatregelen die in de periode 2016 tot en met 2018 werden 

geïmplementeerd:  

1. legaal kader voor het testen;  

2. testen op publieke wegen in Oostenrijk;  

3. technologische ondersteuning voor onderzoek en ontwikkeling van projecten;  

4. voorbereiding voor het creëren van een testinfrastructuur voor automatische treinen;  

5. uitvoeren van initiële impact-analyses en studies;  

6. initiële integratie van deelstaten, steden en gemeenten in de vorm van workshops voor 

overheidsinstanties voor gezamenlijke discussies over de randvoorwaarden voor geautomatiseerde 

mobiliteit;  

7. vertegenwoordiging van de belangen van Oostenrijk op Europees en internationaal niveau, evenals 

actieve betrokkenheid bij Europese projecten;   

8. oprichting van het nationale contactpunt geautomatiseerde mobiliteit bij AustriaTech; 

9. oprichting van een eenheid voor de coördinatie van activiteiten binnen autonoom rijden bij BMVIT;  

10. oprichting van een interdisciplinair panel van deskundigen voor de evaluatie van testaanvragen en 

om BMVIT te adviseren. 

Automated Mobility Action Plan (2019-2022): 

Het Oostenrijkse actieprogramma voor geautomatiseerde mobiliteit (2019-2022) werd gepresenteerd 

in november 2018. Het heeft voornamelijk betrekking op het gepaste en efficiënte gebruik van 

geautomatiseerde mobiliteit. Het is de opvolger van het eerste actieplan Automated Driving Action 

Plan (2016-2018), dat het BMVIT eerder lanceerde en waarmee de eerste stappen werden gezet naar 

de toekomstige implementatie en het gebruik van geautomatiseerde voertuigen en 

mobiliteitsdiensten. Dit actieprogramma is opgesteld in samenwerking met een grote groep van 

deskundigen, bestaande uit ongeveer 300 belanghebbenden uit de verschillende sectoren.  

De volgende use cases, die beschreven zijn in het actieplan, vormen de basis voor de concrete 

maatregelen: 

• Veiligheid bij het gebruik van geautomatiseerde mobiliteit. 

• Geconnecteerde vervoerswijzen moeten leiden tot meer flexibiliteit. 

• Efficiënt vrachtvervoer door automatisering. 

De belangrijkste kwesties blijven in wezen hetzelfde bij het nieuwe actieplan:  

• Hoe zal automatisering het transportsysteem van Oostenrijk veranderen en hoe kunnen we 

de ontwikkeling beïnvloeden?  

• Welke eisen kunnen worden gesteld aan de toekomstige (digitale) infrastructuur om 

geautomatiseerd rijden te realiseren?  

• Wat kan er gedaan worden om de betrouwbaarheid en veiligheid van nieuwe systemen en 

technologieën te garanderen, onder meer in het kader van gegevensbescherming?  

• Hoe kan Oostenrijk, met zijn sterke automobiel- en ICT-industrie, internationaal concurrerend 

blijven en zijn positie in de toekomst versterken? 
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Dankzij de nationale en internationale ervaring die de afgelopen jaren is opgedaan, worden deze 

kwesties in het nieuwe actieplan echter uitgebreider geformuleerd.  

Waar de focus in het eerste actieplan vooral lag op de ontwikkeling van geautomatiseerde mobiliteit 

in het kader van het gebruik ervan op de weg, is er nu ook veel belangstelling voor automatisering in 

het kader van spoorvervoer en vrachtoplossingen. Dit was aanleiding voor het initiatief om 

een testinfrastructuur te creëren voor zelfrijdende treinen op openbare routes. Het doel hierbij is om 

het gehele spoorsysteem te beoordelen, evenals de communicatie met passagiers en andere 

transportgebruikers. Dit zou uiteindelijk moeten uitmonden in de totstandbrenging van een efficiënter 

en minstens even veilig spoorwegsysteem. 

Momenteel zijn er 4 belangrijke trends:  

1. elektrificatie van aandrijflijnen,  

2. toenemende automatisering,  

3. gedeelde mobiliteit en  

4. multimodaliteit in de context van openbaar toegankelijke mobiliteit.  

Men wil deze trends combineren omdat ze een belangrijke bijdrage leveren aan het bereiken van 

de overkoepelende maatschappelijke en transportdoelstellingen in Oostenrijk. 

De belangrijkste doelstelling van BMVIT bij de introductie van dit nieuwe actieprogramma is 

het verzekeren van een zinvol en efficiënt gebruik van geautomatiseerde mobiliteit binnen 

de vervoerssector en het versterken van de concurrentiepositie van Oostenrijk binnen 

de internationale gemeenschap. Maar bovenal is het essentieel dat de openbare ruimte leefbaar blijft.  

Men focust op: 

• Het testen en leren. 

• Het verhogen van transportveiligheid voor alle vervoersgebruikers. 

• Het aanbieden en ondersteunen van nieuwe mobiliteitsdiensten. 

• De CO2-uitstoot in de transportsector moet in 2030 drastisch worden verminderd en 

het transportsysteem van Oostenrijk moet in 2050 klimaatneutraal zijn. 

• Ondersteunen van binnenlandse (leveranciers) industrie. 

• Open communicatie en transparantie van kwesties met betrekking tot geautomatiseerde 

mobiliteit, evenals de ontwikkeling van geschikte juridische kaders. 

• De belangrijkste focus in de spoorsector zal liggen op het verlagen van de systeemkosten, terwijl 

de kwaliteit en veiligheid van het systeem behouden of verbeterd wordt. 

Op de basisagenda voor de komende jaren staan zaken zoals: technologische ontwikkeling, ervaring 

opdoen en resultaten boeken om zo naar een zinvolle en veilige inzet van geautomatiseerde mobiliteit 

binnen de transportsector te evolueren. De maatregelen die het BMVIT daarvoor neemt, worden 

uitvoerig beschreven in het actieplan en hebben betrekking tot de focuspunten beschreven in 

de vorige paragraaf. Bij elke maatregel wordt er bovendien beschreven wie er verantwoordelijk voor 

is en wanneer de maatregel wordt uitgevoerd. 



 

Industrie 4.0 Oostenrijk I Wenen, december 2020 27 

AustriaTech: Contact Point Automated Mobility  

Het contactpunt voor geautomatiseerde mobiliteit onderzoekt en ondersteunt tests van 

geautomatiseerde voertuigen. De oprichting van dit contactpunt was één van de maatregelen die 

het BMVIT nam voor de introductie en ontwikkeling van de geautomatiseerde mobiliteit in Oostenrijk. 

Het is het aanspreekpunt voor organisaties die geautomatiseerde voertuigen op de openbare weg in 

Oostenrijk willen testen. Bovendien verbindt het de verschillende proefterreinen, projecten en actoren 

om op de best mogelijke manier kennis en informatie over te dragen en uit te wisselen en feedback te 

geven in het kader van ‘impact assessment’.  

Een belangrijk aandachtspunt van de Oostenrijkse strategie bij het omgaan met geautomatiseerde 

mobiliteit is uit de resultaten van testen leren en hieruit nieuwe mobiliteitsvormen te ontwikkelen. 

Het contactpunt werd in 2016 opgericht bij AustriaTech om Oostenrijkse testomgevingen te adviseren 

en te ondersteunen. Het contactpunt ondersteunt en adviseert (gericht op juridische en 

technologische problemen) ook nationale en internationale bedrijven die willen testen in Oostenrijk in 

overeenstemming met de ‘Automated Driving Regulation’. 

Het Contact Point Automated Mobility heeft, naast het behandelen van testaanvragen en het afgeven 

van testcertificaten, nog andere taken in de context van communicatie en kennisoverdracht met 

betrekking tot geautomatiseerde mobiliteit. 

De belangrijkste taken zijn: 

• Organisatie van kennisuitwisseling tussen projectdeelnemers/belanghebbenden en begeleiding. 

• Dialoog met verschillende instellingen, belanghebbenden en lokale autoriteiten over de kansen, 

acties en effecten van geautomatiseerde mobiliteit. 

• Ontwikkeling van internationale samenwerking met focus op harmonisatie van raamvoorwaarden 

en processen om grensoverschrijdende testen mogelijk te maken.  

• Bepalen van de vereisten voor testen, die de wettelijk toegestane huidige toepassingen 

overschrijden, om vervolgens te analyseren naar welke aanvullende toepassingen vraag is om deze 

naderhand te kunnen implementeren. 

• Internationale uitwisseling over de juridische en organisatorische randvoorwaarden ook wat 

betreft het onderzoeklandschap en de financieringskansen in andere landen wereldwijd. 

Zodat Oostenrijk deze succesvolle benaderingen en oplossingen kan leren kennen en kan 

onderzoeken of ze kunnen geïmplementeerd worden in Oostenrijk. 

• Deelname aan internationale onderzoekprojecten om op de hoogte te blijven van de snelle 

ontwikkeling van geautomatiseerde mobiliteit en om proactief ontwikkelingen vorm te geven. 

• Opstellen van het jaarlijkse monitoringverslag over geautomatiseerde mobiliteit in Oostenrijk. 

Austrian Institute of Technology (AIT): 

AIT hanteert een holistische benadering bij de ontwikkeling van nieuwe technologieën voor 

Automated Driving en brengt zijn expertise uit vier verschillende centra op een synergetische manier 

samen. Dit heeft betrekking op de ontwikkeling van auto-onderdelen, het onderzoek van 

de infrastructuurbenodigdheden en de gevolgen daarvan, alsook de nieuwste methoden voor 

het testen van intelligente en veilige kritische geautomatiseerde systemen. Daarnaast analyseert AIT 

overkoepelende effecten op het verkeersysteem en de verkeersveiligheid. AIT ontwikkelt samen met 

fabrikanten van spoorwegvoertuigen, landbouwmachines, voertuigen voor de bouw en speciale 

voertuigen, hulpsystemen en autonome systemen voor diverse samenwerkingsprojecten. Daarnaast 
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ondersteunt AIT verschillende publieke en industriële belanghebbenden bij het vaststellen van 

de industriële normen en heeft het aandacht voor de gevolgen van de verschillende standaarden op 

het gebied van Automated Driving.  

De mobiliteit van de toekomst: 

Het Oostenrijkse FTI-financieringsprogramma ‘Mobility of the Future’ is door BMVIT vastgelegd voor 

de periode 2012-2020. Het financieringsprogramma initieert holistische benaderingen in onderzoek, 

technologie en innovatie (RTI) om mobiliteit te waarborgen en de negatieve effecten van verkeer tot 

een minimum te beperken. Het programma ondersteunt onderzoeksprojecten die naar verwachting 

een aanzienlijke bijdrage zullen leveren aan het oplossen van mobiliteitsgerelateerde sociale 

uitdagingen op de middellange tot lange termijn en die door innovaties nieuwe markten zullen 

creëren. Het programma helpt bij het in evenwicht brengen van belangen tussen samenleving, milieu 

en economie. 

Onderzoeksprogramma's in de eerste vier vakgebieden worden sinds 2012 ondersteund in 

het programma ‘Mobiliteit van de toekomst’. Automatisering werd als vijfde vakgebied toegevoegd in 

2016. 

• Vormgeving van innovatieve persoonlijke mobiliteit  

• Reorganisatie van goederenmobiliteit 

• Ontwikkeling van voertuigtechnologieën  

• Gezamenlijke ontwikkeling van transportinfrastructuur  

• Automatisering 

Het programma biedt ook mobiliteitslaboratoria aan om de belangrijkste mobiliteitsproblemen aan te 

pakken en verleent daarbij steun aan onderzoek en innovatie bij het ontwikkelen van het aanwezige 

potentieel. 

Het Oostenrijkse federale ministerie van Transport, Innovatie en Technologie (BMVIT) stimuleert 

innovatieve ‘living lab-benaderingen’ om de effectiviteit en acceptatie van onderzoeks- en innovatie-

initiatieven te vergroten. Daartoe heeft de BMVIT een nieuw initiatief gelanceerd als onderdeel van 

het ‘Mobility of the Future-programma’, dat resulteerde in het opzetten van verschillende laboratoria. 

De laboratoria ondersteunen onderzoek en innovatie door verschillende ideeën van gebruikers en 

experts te harmoniseren. De laboratoria maken een combinatie mogelijk van verschillende 

perspectieven voor toekomstige benaderingen. Open experimentruimtes kunnen zowel lokale 

innovatoren als het grote publiek in staat stellen om bestaande problemen om te zetten in 

oplossingen. 

Vijf van de laboratoria bevinden zich in vier steden en pakken de belangrijkste mobiliteitsproblemen 

en lokale of regionale uitdagingen aan in stedelijke gebieden. Door hun functie als hotspots voor 

toekomstige mobiliteitsinnovaties, zullen ze Oostenrijkse steden ondersteunen bij het ontwikkelen, 

testen en implementeren van nieuwe oplossingen. 

De volgende projecten zijn geselecteerd voor financiering: 

• aspern.mobil Lab (Wenen) 

• Thinkport Vienna (Wenen) 
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• Mobility Lab (Graz) 

• MobiLab (Linz / Steyr) 

• UML Salzburg (Salzburg) 

 

Mobility Transformation Lab (MTL) 

Het zogenaamde "Centrum voor Mobiliteitsverandering" dient als denktank, uitwisselingshub en 

katalysator in het vakgebied "Mobiliteitsgedragsverandering" in Oostenrijk. Dit overkoepelende 

laboratorium richt zich op een betere integratie van onderzoek en praktijk, met als doel de bestaande 

hiaten in kennis te dichten en gedragsveranderingen te bevorderen door middel van innovatieve 

oplossingen, waarbij het potentieel van digitalisering optimaal wordt benut. 

A3PS 

Het doel van A3PS is het promoten van R&D en innovatie op het gebied van geavanceerde 

aandrijflijnsystemen en energiedragers, evenals de opslag voor mobiele toepassingen.  

A3PS heeft de volgende doelstellingen en taken: 

• Regelmatige gezamenlijke activiteiten om samenwerking en gemeenschappelijke projecten voor 

aangesloten instellingen, mogelijk te maken; 

• Stimuleren van R&D-samenwerking bij het inbedden van de Oostenrijkse industrie en 

onderzoeksinstellingen in leidende posities in nieuwe nationale en internationale waardenketens; 

• Versterken van de competentie van Oostenrijkse bedrijven en onderzoeksinstellingen door 

informatie over geavanceerde voortstuwingssystemen en nieuwe energiedragers te verzamelen, 

samen te stellen en te verspreiden. En het publiek te informeren over de mogelijkheden van 

geavanceerde voortstuwingssystemen en energiedragers; 

• De technologische competentie van Oostenrijk presenteren op nationale en internationale 

conferenties en initiatieven; 

• Ondersteunen van de vertegenwoordiging van Oostenrijkse belangen in internationale commissies 

en initiatieven van de EU en het IEA; 
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• Een gemeenschappelijke visie tot stand brengen tussen industrie, onderzoeksinstellingen en 

technologiebeleid door een gemeenschappelijke strategie, routekaarten en ‘position papers’ te 

ontwikkelen ter versterking van technologieontwikkeling; 

• Het verstrekken van op feiten gebaseerd advies en aanbevelingen voor beleidsmakers ter 

ondersteuning van de optimalisatie van hun beleidsinstrumenten (financieringsprogramma's, 

voorschriften, normen, overheidsopdrachten, enz.). 

3.4 Industrie 4.0 – Automotive: enkele belangrijke spelers 

De belangrijkste spelers volgens ABA (Austrian Business Agency) zijn: 

BMW group: 

Meer dan de helft van alle nieuw verkochte BMW Group-voertuigen heeft een motor die gefabriceerd 

is in de Oostenrijkse motorfabriek in Steyr, gelegen in Opper-Oostenrijk. De fabriek is ook 

het competentiecentrum voor de ontwikkeling van BMW-dieselmotoren.  

Magna Steyr: 

Bij Magna Steyr rollen elk jaar ongeveer 140.000 op bestelling gemaakte, complete auto's van 

de lopende band. Magna Steyr is onderdeel van Canadian Magna International, 's werelds 

toonaangevende, merkonafhankelijke engineering- en productiepartner voor autofabrikanten. 

Zo'n 7.000 medewerkers produceren in de omgeving van Graz o.a. voertuigen voor BMW, Mercedes-

Benz en Peugeot. Elke tweede auto met vierwielaandrijving wereldwijd gebruikt een aandrijfsysteem 

van Magna Powertrain in Oostenrijk. 

Bosch: 

Het Duitse bedrijf Bosch heeft zijn vestigingen in Wenen, Linz en Hallein uitgebreid tot internationale 

competentiecentra voor de ontwikkeling van autotechnologie en heeft in Oostenrijk bijna 

3.000 mensen in dienst.  

4. Industrie 4.0 in Oostenrijk: het belang van 

cybersecurity  

4.1 Industrie 4.0: omschrijving van belang van cybersecurity  

Cybersecurity is het beschermen van computers, servers, mobiele apparaten, elektronische systemen, 

netwerken en gegevens tegen schadelijke aanvallen. Het staat ook bekend als IT-beveiliging of 

de beveiliging van elektronische gegevens. De term is breed en geldt voor alles wat te maken heeft 

met computerbeveiliging, noodherstel en het wegwijs maken van eindgebruikers. Cybersecurity is 

een evoluerende discipline die probeert elektronische systemen zo goed mogelijk te beschermen 

tegen steeds nieuwe dreigingen. 

De dreigingen waartegen cybersecurity beschermt zijn: cybercriminaliteit, cyberoorlog en 

cyberterreur. Cybercriminaliteit is criminaliteit waarbij criminelen alleen of in een bende systemen 

aanvallen voor financieel gewin, terwijl cyberoorlog vaak gepaard gaat met informatieverzameling en 
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politiek getint is. Bij cyberterreur probeert men elektronische systemen te ondermijnen en paniek en 

angst te zaaien. 

Methodes die veel worden gebruikt door aanvallers om de controle te krijgen over computers of 

netwerken, zijn virussen, wormen, spyware en trojans. Virussen en wormen kunnen zichzelf kopiëren 

en bestanden of systemen beschadigen, terwijl spyware en trojans vaak worden gebruikt om stiekem 

gegevens te verzamelen. De gemiddelde gebruiker komt doorgaans in aanraking met schadelijke code 

via een ongevraagde e-mailbijlage of door het downloaden van programma's die er legitiem uitzien, 

maar in feite malware bevatten. Het doel van cybersecurity is de eindgebruiker voor al deze methoden 

te beschermen. Dit gebeurt ten eerste aan de hand van cryptografische protocollen die worden 

gebruikt voor het coderen van e-mails, bestanden en andere kritieke gegevens. Dit beschermt niet 

alleen de informatie die wordt verzonden, maar beschermt ook tegen verlies of diefstal. 

Daarnaast worden ook de computers van de eindgebruikers gescand aan de hand van 

een beveiligingssoftware. In extreme gevallen, zoals bij een opstartsectorvirus, kan een computer 

volledig worden gewist. Elektronische beveiligingsprotocollen richten zich ook op malwaredetectie, 

liefst in real time. Vaak wordt gebruik gemaakt van zogenaamde 'heuristische analyse' om het gedrag 

en de code van een programma te beoordelen, wat bijdraagt aan de verdediging. 

In een steeds meer digitale en verbonden wereld groeien de cyberdreigingen in complexiteit en 

omvang. Gecombineerd met de toenemende wettelijke eisen, zoals de Europese privacyregels (GDPR), 

en de noodzaak om de bedrijfsvoering onder controle te houden, groeit de impact hiervan op 

organisaties onevenredig. Cybersecurity is een belangrijk thema voor ieder type organisatie, van kmo 

tot multinational. Traditionele beveiligingsconcepten en op compliance gerichte controles zorgen 

vandaag niet voor een afdoend beschermingsniveau tegen hackers. Voorkomen is niet langer 

voldoende in deze digitale wereld. Met behulp van cybersecurity kan men zichzelf en het bedrijf 

beschermen tegen ongewenste aanvallen. 

Het waarborgen van cyberveiligheid in nationale en internationale cyberspace is een van 

de topprioriteiten van Oostenrijk en een gemeenschappelijke uitdaging voor de staat, het bedrijfsleven 

en de samenleving. Met de ‘Oostenrijkse strategie voor cyberveiligheid’ kwam de federale regering in 

2013 met een alomvattend en proactief concept voor de bescherming van cyberspace en zijn 

gebruikers. 

Bij de uitvoering van de strategie voor cyberveiligheid is op landelijk niveau een coördinatiestructuur 

gecreëerd. Het doel van deze structuur is te zorgen voor een regelmatige informatie-uitwisseling 

tussen de cybersecurity-belanghebbenden in Oostenrijk, om de situatie in cyberspace continu te 

volgen en te evalueren. Evenzo definieert deze structuur gezamenlijke maatregelen om 

de cyberbeveiliging in Oostenrijk te vergroten en een hoge weerbaarheid van kritieke infrastructuren 

tegen cyberaanvallen te waarborgen. 

De strategie is ontwikkeld door de contacten met de National Security Council en cyberspecialisten 

onder leiding van de Bondskanselarij. Samen vormen zij de ‘Cyber Security Steering Group’. De groep 

coördineert en begeleidt de uitvoering van de strategie en stelt jaarlijks een verslag op rond 

cybersecurity en adviseert de federale regering omtrent dit thema. 
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4.2 Industrie 4.0 – cybersecurity: de belangrijkste onderzoekscentra 

KIRAS 

Het Oostenrijkse programma voor veiligheidsonderzoek KIRAS ondersteunt nationale 

onderzoeksprojecten waarvan de resultaten bijdragen tot de veiligheid van alle leden van 

de samenleving. Het programmabeheer, met name het projectmanagement, valt namens BMVIT 

onder de verantwoordelijkheid van het Austrian Research Promotion Agency (FFG). Op de officiële 

website van KIRAS is een onderzoekskaart waarop de verschillende Oostenrijkse bedrijven, 

onderzoeksinstellingen en onderwijsinstellingen die onderzoek doen naar cybersecurity, vermeld zijn. 

De kaart ondersteunt geïnteresseerde partijen bij het vinden van de juiste partners. 

Austrian Cyber Security Platform (CSP) 

Het Cyber Security Platform (CSP) opgericht in 2015, heeft meer dan 100 belanghebbenden uit 

het bedrijfsleven, de wetenschap en de administratie. Het platform implementeert de Oostenrijkse 

strategie voor cyberveiligheid. Het CSP garandeert een periodieke uitwisseling van informatie over 

fundamentele kwesties van cyberveiligheid en zorgt voor de aanzet tot samenwerking tussen 

de deelnemende partners. Daarnaast is het platform beschikbaar om als adviseur te assisteren. 

Het platform wil bestaande activiteiten en werkgroepen samenbrengen zonder hun structuur en 

samenstelling te veranderen. Het primaire doel hier is om activiteiten op het gebied van cybersecurity 

transparant te maken voor alle stakeholders en de vorming van synergieën te bevorderen. 

Het platform is niet alleen bedoeld om de voortdurende communicatie met alle belanghebbenden te 

ondersteunen, maar ook om de samenwerking tussen de publieke en private sector te verbeteren. 

Cyber Security Austria (CSA) 

CSA is een onafhankelijke en niet-partijgebonden vereniging zonder winstoogmerk met als doel 

het aanpakken van transversale beveiligingsproblemen op het gebied van cyberveiligheid van kritieke 

en/of strategische infrastructuren in Oostenrijk. Publicaties, lezingen en projectwerk verbinden 

bestaande kennis en vergroten het bewustzijn van afhankelijkheid. 

Austria IT Security Hub 

Het platform streeft naar een intensieve samenwerking tussen een grote verscheidenheid aan 

bedrijven en individuen op het gebied van cyberveiligheid. Het centrale ankerpunt bevindt zich in 

St. Pölten. Er wordt samengewerkt met belanghebbenden in heel Oostenrijk. 

Austrian Institute of Technology (AIT) 

Het AIT is een onderzoeks- en technologiefaciliteit die zich bezighoudt met de centrale 

infrastructuurvraagstukken van de toekomst. Een van de faciliteiten dat ze aanbieden is een centrum 

voor cyberveiligheid. Het AIT Center for Digital Safety & Security helpt bedrijven en administraties om 

hun kritieke netwerken en IT-infrastructuren te vergroten en hun activa zoveel mogelijk te 

beschermen. 

4.3 Industrie 4.0 – cybersecurity: de belangrijkste spelers  

De volgende drie bedrijven werden in het rapport van cybersecurity van BMVIT genoemd als 

belangrijke spelers met betrekking tot cybersecurity: 
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VACE Group 

VACE, Value Added Consulting & Engineering, werd opgericht in 1981 als Voest Alpine Consulting 

Engineering. De expertise lag toen in human resources. In 2010 werd de VACE group opgericht en werd 

hun portfolio uitgebreid naar IT-services. Deze omvat momenteel zowel HR- en engineeringservices 

als  IT-beveiliging, IT-diensten en compliance. 

FH Joanneum GmbH  

Deze hogeschool werd in 1994 opgericht onder de naam Technikum Joanneum GmbH. Het heeft meer 

dan 4.500 leerlingen en biedt 49 verschillende bachelor- en masteropleidingen aan. De hogeschool 

bestaat uit 6 verschillende departementen en 26 instituten, verspreidt over 3 locaties in Oostenrijk. 

Alpha Strike Labs GmbH 

Alpha Strike Labs is een beveiligingsadviesbureau dat gespecialiseerd is in industriële beveiliging en 

geavanceerde beveiligingsbeoordelingen. Het bedrijf heeft vestigingen in Berlijn en Wenen. Het biedt 

professionele diensten aan op verschillende gebieden van cybersecurity. Ze zijn gespecialiseerd in 

industriële IOT-beveiliging, beveiliging door ontwerp, open source-intelligentie, IoT-beveiliging en 

draadloze beveiliging. Bovendien verzorgen ze ook trainingen en workshops. 

4.4 Aanstaande events in Oostenrijk 

2nd International Conference on Cloud Computing and IOT 20-21/03/2021: 

https://acsty2021.org/ccciot/index?ref=infosec-conferences.com 

6th European Symposium on Security and Privacy 07-11/09/2021: 

https://www.ieee-security.org/TC/EuroSP2021/index.html 

Verder wordt door ‘Plattform Industrie 4.0’ jaarlijks een ‘Summit Industrie 4.0’ georganiseerd. In 2020 

ging het event virtueel door: https://plattformindustrie40.at/event/5-summit-industrie-4-0-

oesterreich/). Telkens heeft een focusland de mogelijkheid om aan de Oostenrijkse industrie mogelijke 

samenwerkingsopportuniteiten te presenteren. In 2020 was Australië het focusland. Het programma 

van 2020 is via de volgende link verkrijgbaar: https://plattformindustrie40.at/wp-

content/uploads/2020/07/Industrie4.0_Programm_Summit2020_0112.pdf. 
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