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6. Penetratiegraad ADAS in het wagenpark en voertuigkilometers
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Samenvatting
Advanced Driver Assistance Systemens (ADAS) ondersteunen de autobestuurder in het
uitvoeren van taken tijdens het autorijden. Het gaat om systemen die de bestuurder informeren,
waarschuwen of ingrijpen in het gedrag van het voertuig bij taken als navigeren, afstand
houden, koers houden, detectie van obstakels, automatisch inhalen en inparkeren et cetera.
Van het veilig gebruik van deze systemen wordt een gunstige bijdrage verwacht aan
verkeersveiligheid, doorstroming en andere beleidsdoelen.

Scope van het proj ect: beschouwde ADAS
Het project richt zich op de ADAS die nu al in het Nederlandse wagenpark te vinden zijn en op
systemen die door Europese regelgeving verplicht worden gesteld, vanaf 2022 in nieuw
ontworpen automodellen en vanaf zomer 2024 in alle nieuw geregistreerde auto’s. In het
onderzoek richten we ons op deze systemen:

Deze ADAS worden door de EU in 2022 – 2024 verplicht:

Advanced emergency braking (AEB)1;

Alcohol interlock installation facilitation;

Drowsiness and attentton detection;

Distraction recognition / prevention;

Event (accident) data recorder;

Emergency stop signal;

Intelligent speed assistance (ISA);

Emergency lane keeping system (ELKS)2;

Reversing camera or detection system;

Voor deze ADAS gaat geen verplichting gelden:

Cruise control, Adaptive cruise control (ACC), Cooperative adaptive cruise control
(CACC)

Forward collision warning (FCW);

Lane Departure Warning (LDW) en Lane Keep Assist (LKA)2.
Factoren die van invloed zijn op de penetratiegraad
Om inzicht in de ontwikkeling van de penetratiegraad te kunnen bieden is een overzicht
opgesteld van factoren die van invloed zijn op de penetratiegraad en de samenhang tussen
deze factoren.

1
2

De ADAS Alliantie spreekt van Autonomous Emergency Breaking
ELKS is een combinatie van een Lane Departure Warning en een Corrective Steering Function. De exacte
invulling van het lane departure systeem is op het moment van opstellen van dit rapport nog niet bekend
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Het doel van het onderzoek is te komen tot een onderbouwde inschatting van de ontwikkeling
van de penetratiegraad van ADAS in nieuw verkochte personenauto’s, in het wagenpark en in
de kilometers die worden afgelegd met voertuigen die zijn uitgerust met ADAS.
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Literatuurstudie
Een literatuurstudie bracht de volgende invloedsfactoren aan het licht:

De wettelijke verplichting in 2022 voor nieuwe modellen en in 2024 voor alle nieuw
verkochte personenauto’s speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van de
penetratiegraad van ADAS;

Er is sprake van een sterke groei van het aandeel elektrische voertuigen, die relatief vaak
van ADAS zijn voorzien;

Eigenaren blijken beperkte bekendheid te hebben van de aanwezigheid van ADAS in hun
voertuig. Bovendien hebben zij verwachtingen van de functionaliteiten die niet goed
overeenstemmen met de feitelijke mogelijkheden van de systemen;

Zakenauto’s zijn relatief nieuwer en duurder dan de gemiddelde nieuw verkochte auto’s en
zijn daarmee relatief vaak van ADAS voorzien. Het aantal zakenauto’s is in 2019 gestegen,
wat destijds met name werd veroorzaakt door groei van het aantal arbeidsplaatsen;

Van verschillende ADAS is het effect op de verkeersveiligheid niet goed bekend. Volgens
de SWOV beïnvloedt geen van de door hen onderzochte systemen de verkeersveiligheid
negatief. De combinatie van FCW en AEB hebben evident positieve effecten op de
verkeersveiligheid en dat geldt ook voor het alcoholslot en ISA, als het systeem ingrijpt in
het gedrag van het voertuig. De functie autopilot leiden ertoe dat de bestuurder minder
situatiebewust is en niet snel genoeg de rijtaak weer van het voertuig kan overnemen.

Verzekeraars werken aan (verdere) differentiatie van de premies voor autoverzekeringen;
bezitters en gebruikers van ADAS kunnen vanwege lagere kansen op ongevallen en
schades lagere premies tegemoet zien. Dat maakt de aanschaf van deze systemen
aantrekkelijker.

Workshop met ADAS experts
Met vertegenwoordigers vanuit diverse partijen die betrokken zijn bij ADAS3 is een expert
workshop georganiseerd. Doel van de workshop is om het inzicht in de verschillende
invloedsfactoren te completeren en een overzicht op te stellen van de invloedsfactoren in hun
onderlinge samenhang. De aandacht is met name gericht op het identificeren van
feedbackloops in de invloedsfactoren. Feedbackloops zijn gesloten ketens van oorzaak-gevolg
relaties, ze kunnen sterk bijdragen aan het gedrag van het systeem: een kleine stimulans van
één van de factoren in een zichzelf versterkende feedbackloop kan een escalerend effect
hebben.

3

Aan de workshop is deelgenomen door vertegenwoordigers van de ANWB, BOVAG, RAI Vereniging, TNO,
EuroNCAP, VNA, RDW en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De begeleiding van de workshop
werd verzorgd door MuConsult in samenwerking met experts van de Radboud Universiteit
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De literatuur biedt geen kwantitatieve onderbouwing met betrekking tot de penetratiegraad van
ADAS in de nieuwverkopen, het voertuigpark en de voertuigkilometers. Er blijkt weinig
onderzoek te zijn gedaan naar de ingroei van ADAS in het wagenpark in Nederland en
daarbuiten.
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De ontwikkeling van de penetratiegraad in nieuw verkocht voertuigen
Bij het opstellen van een kwantitatieve analyse van de penetratiegraad van ADAS in de nieuw
verkochte voertuigen maken we gebruik van S-krommes die de ingroei van de systemen in de
tijd beschrijven. Bij het schatten van de S-krommes maken we gebruik van historische data over
de penetratiegraad in de periode van 2012 tot 2018 en combineren die met een verwachting
van de verzadigingsgraad. Elke S-kromme begint in het jaar waarin de innovatieve techniek op
de markt komt en eindigt in het jaar waarin de verzadigingsgraad, dat is de maximale
penetratiegraad, wordt bereikt. In het begin van de periode is sprake van een geleidelijke
versnelling van de groei van de penetratiegraad; aan het eind vertraagt de ingroei, totdat de
verzadigingsgraad is bereikt. Het verloop van de penetratiegraad in de achterliggende periode
wordt uiteraard ook beïnvloed door diverse invloedsfactoren zoals de kwaliteit van ADAS, het
gebruik van ADAS, de positieve ervaringen die met ADAS zijn opgedaan, de consumentenprijs
van ADAS en de aantrekkelijkheid van ADAS.
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De resultaten van de workshop bieden de volgende inzichten:

Ervaringen met het gebruik van ADAS, zowel in de eigen auto als door ervaringen in
voertuigen van anderen of ervaringen die in gesprekken worden gedeeld leiden tot een
bepaalde perceptie van ADAS. Positieve ervaringen leiden tot een positieve attitude, die
leidt tot een grotere interesse in ADAS, de bereidheid om ADAS aan te schaffen en tot de
bereidheid om ADAS te gaan gebruiken. Afhankelijk van het juiste gebruik en de kwaliteit
van ADAS kunnen die ervaringen vervolgens worden bevestigd, waarna de feedbackloop
opnieuw (en sterker) opnieuw kan worden doorlopen, waarbij die positieve ervaringen met
weer andere mensen worden gedeeld.

Uit eerder onderzoek, en in de workshops wordt dat bevestigd, komt naar voren dat niet
alle eigenaren van auto’s met ADAS goed weten welke ADAS in hun voertuig zit. Ook zijn
eigenaren niet altijd goed bekend met de mogelijkheden of de juiste werking van de ADAS
in hun voertuig. Dat leidt er toe dat mogelijkheden onbenut blijven of dat onveilig gebruik
van ADAS negatieve effecten kan hebben op de verkeersveiligheid en op de perceptie van
ADAS. Verbetermogelijkheden liggen in de rijopleiding, in de instructie bij de aanschaf van
een nieuwe auto of in bijscholing van bestuurders in de vorm van cursusdagen.

In de workshop is gesproken over de aanstaande wettelijke verplichting voor ADAS.
Duidelijk is dat nieuwe voertuigen bepaalde functionaliteiten moeten kunnen bieden.
Onduidelijk is nog hoe en in welke mate de systemen, daarbij is met name ISA genoemd,
daadwerkelijk het rijgedrag van de bestuurder zullen beïnvloeden en/of op het gedrag van
zijn voertuig zal ingrijpen. Ook is niet duidelijk op welke delen van het wegennet dat zal
gebeuren en in hoeverre dat van invloed zal zijn op de (positieve) ervaringen van de
gebruiker. Het is wenselijk dat een nadere uitwerking volgt van de wettelijke verplichting
van de verschillende systemen.

De deelnemers aan de workshop beschikken niet over informatie om de kwantitatieve
analyse van de ontwikkeling van de penetratiegraad te ondersteunen.
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We hebben een verwachting opgesteld over de verzadigingsgraad in de nieuw verkochte
voertuigen, waarbij we onderscheid maken naar verschillende categorieën ADAS:

Voor de wettelijk verplichte systemen groeit de verzadigingsgraad in de nieuw verkochte
voertuigen vanaf het huidige niveau naar 100% in 2024. Voor een deel van de systemen
betekent dit een zeer sterke versnelling van de penetratiegraad.

Voor niet verplichte systemen die primair gericht zijn op effecten op de verkeersveiligheid
en de aangrijpen op de longitudinale controle van het voertuig veronderstellen we een
verzadigingsgraad van 95%. Deze hoge verzadigingsgraad voor systemen zoals (Adaptive)
Cruise Control, Forward Collision Warning, snelheidslimietherkenning, snelheidsbegrenzer
en verkeersbordherkenner is mede gebaseerd op de hoge penetratiegraad van deze
systemen (met name Cruise Control) in de huidige situatie in de nieuw verkochte auto’s.

Voor alle andere niet verplichte systemen gaan we uit van een maximale penetratiegraad
van 80%.
De ontwikkeling van de penetratiegraad in het wagenpark
De ontwikkeling van de penetratiegraad van ADAS in het wagenpark wordt bepaald door twee
grootheden: de penetratiegraad van ADAS in de nieuw verkochte voertuigen en de
vervangingssnelheid van het wagenpark. Bij de vervangingssnelheid van het wagenpark spelen
de koopkracht van huishoudens, consumentenvoorkeuren en de betalingsbereidheid voor
ADAS een belangrijke rol.

De gemiddelde levensduur van personenauto’s in het wagenpark bedraagt ongeveer 20 jaar.
Een deel van de voertuigen rijdt nog langer rond en het kan decennia duren voordat het hele
huidige wagenpark is vervangen door nieuw verkochte voertuigen. Zelfs als vanaf morgen alle
nieuw verkochte voertuigen zouden zijn uitgerust met ADAS, duurt het van de meeste ADAS
nog ten minste een decennium voordat sprake is dat een (ruime) meerderheid van het
wagenpark is voorzien van deze ADAS.
Het spreekt voor zich dat sommige systemen al veel sneller in een meerderheid van het
wagenpark aanwezig zijn, zoals systemen die al (enkele) jaren standaard in een groot deel van
de nieuw verkochte auto’s aanwezig zijn en al een behoorlijke penetratiegraad in het
wagenpark hebben bereikt, zoals Cruise Control.
In de navolgende figuren staan twee lijnen: de groene lijn toont de ontwikkeling van de
penetratiegraad van ADAS in de nieuw verkochte voertuigen, de blauwe lijn de ontwikkeling van
de penetratiegraad in het wagenpark. Dit is gedaan voor twee verschillende systemen: Lane
Keep Assist (LKA) en Rear Collision Warning (RCW).
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De penetratiegraad van ADAS in het wagenpark gaat het snelst als zowel de penetratiegraad in
alle nieuw verkochte auto’s hoog is en de vervangingssnelheid hoog is. Als één van beide
grootheden achterblijft, zal ook de penetratiegraad van ADAS in het wagenpark minder snel
verlopen.
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De ontwikkeling van de penetratiegraad van LKA en RCW in de nieuw
verkochte voertuigen en het wagenpark
Ontwikkeling penetratiegraad ADAS in nieuw verkopen en wagenpark van Lane Keep Assist
Lane Keep Assist (LKA) kent nu nog een lage penetratiegraad, zowel in de nieuw verkochte
auto’s als in het wagenpark. In 2022 wordt LKA verplicht in nieuwe modellen en in 2024 in alle
nieuwe auto’s. De groene lijn in figuur 1 laat zien dat de penetratiegraad in nieuwe auto’s vanaf
het huidige (lage) niveau heel snel gaat toenemen naar 100% uiterlijk in 2024.
De snelheid waarmee het wagenpark geleidelijk wordt vervangen bepaalt de veel tragere
ingroei van LKA in het wagenpark, aangegeven met de blauwe lijn. In 2038 (14 jaar na het
ingaan van de wettelijke verplichting) is de penetratiegraad in het wagenpark zo’n 80%. De
volledige 100% wordt pas na 2050 bereikt.
Penetratiegraden in nieuwverkopen en wagenpark van Lane Keep Assist

Ontwikkeling penetratiegraad in nieuw verkopen en wagenpark van Rear Collision Warning
De huidige penetratie van Rear Collision Warning (RCW) in de nieuw verkochte voertuigen is
vergelijkbaar met die van LKA. Voor RCW gaat geen wettelijke verplichting gelden. RCW
vergroot het comfort van het rijden; een expert inschatting is dat op termijn van alle nieuw
verkochte voertuigen maximaal zo’n 80% zal worden uitgerust met dit systeem. De groene lijn
in figuur 2 laat zien dat de groei van de penetratiegraad naar deze verzadigingsgraad van 80%
veel geleidelijker verloopt dan bij LKA, omdat voor LKA een wettelijke verplichting gaat gelden
en de adaptatie van RCW met name wordt bepaald door de prijs en de kwaliteit van het
systeem en de aanschafbereidheid van het systeem door consumenten.
De snelheid waarmee de penetratiegraad van RCW in het wagenpark toeneemt ligt veel lager
dan van LKA. De blauwe lijn in figuur 2 laat zien dat rond 2038 ongeveer de helft van het
wagenpark zal zijn voorzien van RCW. De penetratiegraad bereikt de 80% pas na 2050.
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Figuur 1:

8

Figuur 2:

Penetratiegraden in nieuwverkopen en wagenpark van Rear Collision Warning

De ontwikkeling van de penetratiegraad in voertuigkilometers
De penetratiegraad van ADAS in het wagenpark verloopt trager dan de penetratiegraad in de
nieuw verkochte voertuigen. De penetratiegraad van ADAS in de voertuigkilometers verloopt
daarentegen sneller dan de penetratiegraad in het voertuigpark. Dit is een gevolg van het feit
dat nieuwere auto’s, die relatief vaak voorzien zijn van ADAS, (gemiddeld) een hoger
jaarkilometrage hebben dan oudere auto’s, die relatief minder vaak zijn voorzien van ADAS.

Bandbreedte ontwikkeling penetratiegraad ADAS

Een drijvende kracht hierbij is dat een aanzienlijk deel van de nieuw verkochte voertuigen wordt
ingezet als leaseauto (circa 40%) en leaseauto’s in het algemeen een hoger kilometrage
hebben dan privé auto’s. Het verschil tussen beide penetratiegraden is het grootst als ongeveer
de helft van de voertuigen is uitgerust met een bepaald systeem.
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1.

Inleiding

1.1

Aanleiding

Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) ondersteunen de autobestuurder in het uitvoeren
van taken tijdens het autorijden. Het gaat hierbij om systemen die informeren, waarschuwen of
zelfs ingrijpen bij taken als navigeren, afstand houden, koers houden, detectie van obstakels,
automatisch inhalen en inparkeren, etc. Van het uitrusten van voertuigen met en het veilige
gebruik van ADAS wordt een gunstige bijdrage verwacht op verschillende beleidsdoelen, zoals
verkeersveiligheid, duurzaamheid en de doorstroming. Aanleiding voor dit onderzoek is het
gegeven dat de opkomst van smart een internationale ontwikkeling is, waarbij het aanbod van
ADAS zich deels autonoom ontwikkelt. De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft de
ambitie uitgesproken om het veilige gebruik van ADAS te vergroten.

1.2

Doel en beoogde resultaten

Het doel van het onderzoek is te komen tot een onderbouwde inschatting van de ontwikkeling in
de komende jaren van de penetratiegraad van ADAS in Nederland, zowel in de nieuw verkochte
auto’s als in het wagenpark van personenauto’s, en in de kilometers die worden afgelegd met
voertuigen die zijn uitgerust met ADAS.

1.3

Fasering van het project en opbouw van dit document

Tabel 1.1:

Fasering onderzoek penetratiegraad ADAS

Fase
1

Startoverleg

2A

Specificatie van de uitkomstvariabelen

2B

Specificatie van (klassen van) te beschouwen ADAS

3

Specificatie van factoren die van invloed zijn op de penetratiegraad van ADAS, de onderlinge
relaties daartussen en de richting daarvan

4

Kwantitatieve analyse van de penetratiegraad van ADAS in de nieuwverkopen, in het wagenpark
en de voertuigkilometers en de tijdlijn van deze ontwikkeling

Leeswijzer
Dit document bevat een beschrijving van de resultaten van het onderzoek. Hoofdstuk 2
beschrijft de resultaten van fase 2A, de specificatie van de uitkomstvariabelen, en fase 2B, de
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De navolgende tabel geeft de fasering weer van het onderzoek.
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specificatie van de (klassen van) te beschouwen ADAS. Hoofdstuk 3 bevat een
literatuuroverzicht van een aantal relevante studies. In hoofdstuk 4 geven we de resultaten weer
van het onderzoek naar de factoren die van invloed zijn op de ingroei van de penetratiegraad
van ADAS in het wagenpark. Hoofdstuk 5 biedt inzicht in de penetratiegraad van ADAS in
nieuw verkochte auto’s. In hoofdstuk 6 komt de penetratiegraad in het wagenpark en de
voertuigkilometers aan bod. In hoofdstuk 7 zijn een ‘hoog’ en een ‘laag’ scenario uitgewerkt
voor de ingroei van de penetratiegraad van ADAS in de nieuwverkopen en het wagenpark. Ten
slotte zijn in hoofdstuk 8 de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek opgenomen.
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2.

Uitkomstvariabelen en te beschouwen
ADAS

2.1

Doel

Uitkomstvariabelen
Het doel van dit hoofdstuk is het beschrijven van de uitkomstvariabelen waaraan de
ontwikkeling van de penetratiegraad van ADAS kan worden bepaald. De vraag is welke
indicatoren geschikt zijn om uitspraken te doen ten aanzien van de aanwezigheid van ADAS in
voertuigen. Die vraag beantwoorden we in paragraaf 2.2.
Te beschouwen systemen
ADAS is een verzamelnaam van verschillende systemen met elk hun eigen kenmerken, die de
bestuurder van het voertuig ondersteunen bij zijn rijtaak. Belangrijk is om te realiseren dat een
deel van de systemen al langere tijd verkrijgbaar is, terwijl andere systemen pas sinds kort
beschikbaar zijn in nieuw verkochte voertuigen. Naast de beschikbaarheid van de systemen op
de markt, kennen de systemen ook uiteenlopende (beoogde) effecten. Een deel van de
systemen richt zich daarbij (primair) op het verbeteren van het comfort van de bestuurder,
andere systemen beogen (primair) de veiligheid van het autorijden te ondersteunen. We
beschrijven in paragraaf 2.3 welke (klassen van) systemen in het onderzoek beschouwd
worden.

Uitkomstvariabelen

Penetratiegraad van ADAS in nieuw verkochte voertui gen
Als primaire uitkomstvariabele beschouwen we de penetratiegraad van ADAS in de nieuw
verkochte auto’s. Vanaf juli 2022 verplicht Europese wetgeving dat alle nieuwe typen voertuigen
standaard van een bepaalde groep ADAS zijn voorzien. Dezelfde wetgeving verplicht dat in
zomer 2024 alle nieuwe voertuigen met deze groep ADAS zijn uitgerust. Andere systemen
worden niet verplicht. In paragraaf 2.3 is een overzicht opgenomen van de verschillende
beschouwde systemen, waarbij is aangegeven of deze al dan niet onder de Europese
verplichting vallen.
Penetratiegraad van ADAS in het wagenpark
Een tweede uitkomstvariabele is de penetratiegraad van ADAS in het wagenpark. Meer
specifiek: het aandeel van de personenauto’s met een Nederlands kenteken dat is uitgerust met
ADAS. Uit het wagenpark verdwijnen voortdurend voertuigen, door sloop of export. Door nieuw
verkochte voertuigen en import wordt het wagenpark ook voortdurend uitgebreid. Nieuwe
voertuigen zijn, mede door de Europese wetgeving, in toenemende mate voorzien van ADAS.

Bandbreedte ontwikkeling penetratiegraad ADAS

2.2
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Geleidelijk vervangen nieuw verkochte voertuigen de oudere voertuigen, daardoor neemt het
aandeel voertuigen met ADAS in het wagenpark geleidelijk toe.
Retrofit
Ook door ADAS-retrofit, het achteraf inbouwen van ADAS in bestaande voertuigen, neemt de
penetratiegraad van ADAS in het wagenpark toe. Retrofit heeft alleen invloed op de
penetratiegraad in het wagenpark. De kosten van retrofit van complexe elektrische systemen
(denk aan het installeren van camera’s rondom het voertuig, nodig voor verschillende ADAS)
zijn aanzienlijk. Om die reden verwachten we dat retrofit in kwantitatieve zin een zeer beperkte
rol zal spelen in de ontwikkeling van de penetratiegraad van de belangrijkste ADAS. We laten
deze factor in het verdere onderzoek daarom buiten beschouwing.
Kwantitatieve analyse
We kunnen de penetratiegraad kwantificeren aan de hand van bij ons bekende gegevens over
de samenstelling van het wagenpark in het autobezitsmodel Dynamo en daaraan informatie toe
te voegen over de beschikbaarheid van ADAS in voertuigen. We combineren daarvoor
gegevens over de samenstelling van het wagenpark, onderscheiden naar bouwjaar,
gewichtsklasse en brandstofsoort, met de verdeling van ADAS over deze klassen. Zo krijgen we
inzicht in de huidige penetratiegraad. Op basis van te ontwikkelen scenario’s voor de in- en
uitstroom van voertuigen met en zonder ADAS kunnen we prognoses opstellen voor de
ontwikkeling van de penetratiegraad.
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Penetratiegraad van ADAS in voertuigkilometers
Als derde uitkomstvariabele beschouwen we de penetratiegraad van ADAS in het aantal
voertuigkilometers. Ook hiervoor is een kwantitatieve benadering mogelijk, omdat we
beschikken over het gemiddelde kilometrage van het wagenpark, met dezelfde klasse-indeling
als hierboven vermeld naar bouwjaar, gewichtsklasse en brandstofsoort.
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2.3

Te beschouwen systemen

De systemen worden groepsgewijs geanalyseerd, waarbij we groepen onderscheiden waarbij
dezelfde invloedsfactoren een rol spelen (homogeniteit binnen de groep) op de penetratiegraad,
maar waarbij er binnen de groep verschillen kunnen bestaan ten aanzien van de sterkte van de
invloed (de parameterwaarden). Tussen de onderscheiden groepen is sprake van essentiële
verschillen (heterogeniteit tussen de groepen) ten aan zien van de invloedsfactoren. Een
voorbeeld: voor systemen die door wetgeving in nieuw verkochte auto’s verplicht gesteld (gaan)
worden, spelen consumentenvoorkeuren geen rol. Consumentenvoorkeuren, de afweging van
nut, noodzaak en kosten spelen wel een rol bij systemen die niet verplicht zijn. Die afweging
van consumentenvoorkeuren speelt ook bij de keuze voor het moment waarop een nieuwe auto
wordt aangeschaft.

4
5

De ADAS Alliantie spreekt van Autonomous Emergency Breaking
ELKS is een combinatie van een Lane Departure Warning en een Corrective Steering Function. De exacte
invulling van het lane departure systeem is op het moment van opstellen van dit rapport nog niet bekend
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Het project richt zich op de ADAS die nu al in het Nederlandse wagenpark te vinden zijn en op
systemen die door Europese regelgeving verplicht worden gesteld, vanaf zomer 2022 in alle
nieuw ontworpen automodellen en vanaf zomer 2024 in alle nieuw geregistreerde auto’s. Door
de producenten van de systemen worden voor vergelijkbare systemen verschillende
benamingen gebruikt. In de wetgeving wordt een beschrijving gebruikt van de functionaliteit van
de systemen. Door deze verschillende uitgangspunten kan verwarring optreden. In bijlage 1 is
een beschrijving van ADAS opgenomen, die aansluit bij de definities van de ADAS Alliantie. In
het onderzoek richten we ons op deze systemen:

Door de EU in 2022 – 2024 in personenauto’s verplichte ADAS:

Advanced emergency braking (AEB)4;

Alcohol interlock installation facilitation;

Drowsiness and attentton detection;

Distraction recognition / prevention;

Event (accident) data recorder;

Emergency stop signal;

Intelligent speed assistance (ISA);

Emergency lane keeping system (ELKS)5;

Reversing camera or detection system;

Voor deze ADAS gaat geen verplichting gelden:

Cruise control, Adaptive cruise control (ACC), Cooperative adaptive cruise control
(CACC)

Forward collision warning (FCW);

Lane Departure Warning (LDW) en Lane Keep Assist (LKA)5.
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3.

Literatuurstudie

3.1

Doel

Het doel van dit hoofdstuk is een overzicht te geven van recente literatuur die inzicht biedt in
factoren die van invloed zijn op de penetratiegraad van ADAS. Het hoofdstuk heeft niet de
pretentie om daarin volledig te zijn. Het overzicht biedt bruikbare aanknopingspunten voor de
verdere verkenning van de invloedsfactoren, in de workshop met de stakeholders en voor de
onderbouwing van expert guesses. We vatten de verschillende documenten beknopt samen en
geven aan het eind van het hoofdstuk een aantal conclusies over de beschikbare informatie
over invloedsfactoren.

Invloedsfactoren ADAS

Wie stuurt? Verkeersveiligheid en aut omatisering in het wegverkeer .
Onderzoeksraad voor de veiligheid (2019)
Het rapport ‘Wie stuurt’? van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid is een belangrijke
aanleiding voor dit onderzoek. Het rapport stelt dat automatisering van rijtaken kan bijdragen
aan vergroting van de verkeersveiligheid en waarschuwt tegelijk dat het introduceren van
innovatieve technieken in voertuigen nieuwe verkeersveiligheidsrisico’s met zich mee kan
brengen. ADAS zijn nog niet volwassen als ze op de markt komen; ze worden na toelating nog
doorontwikkeld op de openbare weg. Bestuurders hebben niet altijd voldoende kennis over de
werking van de systemen, waardoor situaties ontstaan waarin zij niet begrijpen waarom de auto
op een bepaalde manier reageert (of niet reageert). Bestuurders kunnen door hun
veranderende rol naar operator minder alert zijn dan in conventionele auto’s en reageren
daardoor niet altijd op tijd. Veel hoop is gevestigd op technologische ontwikkelingen en
automatisering van de auto op het verbeteren van de verkeersveiligheid. De OVV dringt aan op
waarborgen om de risico’s die de introductie van ADAS met zich meebrengt voldoende te
onderkennen, te monitoren en te beheersen.
Slimme voertuigen , ontwikkelingen en cijfers veiligheids - en
comfortsystemen w agenpark 2019.
Ministerie van Infrastrucuur en Waterstaat (2019)
De Factsheet Slimme Voertuigen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat maakt een
onderverdeling van rijtaaksystemen in veiligheids- en comfortsystemen en naar de mate waarin
het systeem invloed uitoefent op het gedrag van de gebruiker en diens voertuig. Lang niet alle
bestuurders schakelen de beschikbare ADAS in hun voertuig in tijdens het rijden. Een
belangrijke reden daarvoor is dat de bestuurder niet altijd weet welke systemen in zijn voertuig
zitten en hij niet goed op de hoogte is van de werking en het juiste gebruik van ADAS in zijn
voertuig. Een deel van de bestuurders heeft een gebrek aan vertrouwen in de systemen.
Bestuurders die wel op de hoogte zijn van de aanwezigheid en juiste werking van de
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beschikbare ADAS heeft deze wel ingeschakeld staan. Om de potentie van ADAS aan de
verkeersveiligheid te benutten moeten stappen gezet worden ten aanzien van kennis,
bewustwording en draagvlak onder weggebruikers. Ook de nu nog beperkte aanwezigheid van
ADAS in voertuigen leidt tot een beperking van de potentiele effecten. In nieuw verkochte
voertuigen zijn standaard steeds meer veiligheidssystemen aanwezig. Ook de wettelijke
verplichte aanwezigheid van een aantal veiligheidssystemen vanaf 2022 in nieuw ontwikkelde
auto’s en vanaf 2024 in alle nieuw geregistreerde auto’s zal bijdragen aan een versnelling in de
groei van het aandeel van ADAS in het wagenpark.

Het effect van ADAS op schadehe rstel , onderhoud en reparatie.
BOVAG (2019)
Grote ontwikkelingen in de automotivebranche zijn elektrificatie van de voertuigen, autonoom
rijden en ‘connected car’. Alle drie de trends hebben invloed op hoe mensen in de toekomst
mobiel zijn, op de weginrichting en de verkeersveiligheid. Vanuit de aanbodkant zijn alle
autofabrikanten actief met de ontwikkeling en toepassing van ADAS in voertuigen, waarbij
premiumfabrikanten voorop lopen. Ook mainstreammodellen in betaalbare prijsklassen zijn
steeds vaker voorzien van ADAS. De aankomende wettelijke verplichting zal zorgen voor een
versnelde invloering van ADAS als standaarduitrusting. ADAS wordt vooral aangeschaft voor
verkeersveiligheid, comfort/gemak, verminderen van kosten en optimale benutting van de
ruimte. Onder de berijders is er onbekendheid en onwetendheid over ADAS. Er is weinig
voorlichting over de werking van ADAS. Ook is er geen eenheid in naamgeving of eenheid in
gebruik van systemen. Dit draagt niet bij aan de acceptatie en het optimaal gebruik van ADAS.
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Ontwikkelingen en cijfers veiligheids - en comfortsystemen wagenpark
2019, a chtergrondrapport age bij Factsheet Slimme Voertuigen.
Rijkswaterstaat (2019)
De achtergrondrapportage van de Factsheet Slimme Voertuigen is gericht op het
inventariseren, analyseren en rapporteren van de groeicijfers van de beschikbaarheid van
ADAS in nieuw verkochte voertuigen en in het Nederlandse personenauto wagenpark. De
rapportage biedt inzicht in de feitelijke aanwezigheid van een aantal veiligheidssystemen en
biedt een prognose van het aandeel daarvan in het Nederlandse wagenpark. Afhankelijk van
het beschouwde systeem beschikt 20% tot 60% van de nieuw verkochte voertuigen over één of
meerdere systemen. Het rapport beschrijft drie factoren die van invloed zijn op de het
veiligheidseffect van ADAS: de werking van het systeem (informeren, waarschuwen, de rijtaak
gedeeltelijk overnemen of bij noodsituaties ingrijpen), de accuraatheid van de systemen
(sensitiviteit en specificiteit) en de wijze waarop de bestuurder omgaat met de systemen
(verminderd situatiebewustzijn, afleiding, te groot vertrouwen op de systemen). De hoge prijs
van de systemen zorgt ervoor dat deze met name in duurdere auto’s beschikbaar zijn, waardoor
ADAS vooralsnog niet voor het grote publiek beschikbaar zijn. Op dit moment beslaan de
systemen die het meeste bijdragen aan de verkeersveiligheid een relatief klein deel van het
wagenpark.
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Inventarisatie van de impact van Smart Mobility op het wegennetwerk van
Rijkswaterstaat . Rebel (2017)
Het rapport heeft tot doel de ontwikkelingen van Smart Mobility in kaart te brengen en een
inschatting te maken van de impact ervan op de beleidsdoelen bereikbaarheid,
verkeersveiligheid, leefbaarheid en robuustheid. In het rapport zijn ontwikkelpaden
uitgeschreven waarvan er drie betrekking hebben op ADAS. Allereerst de ontwikkeling van de
vloot richting zelfrijdend en de standaardisatie van communicatie. Hierin spelen onder andere
de elektrificatie, Europese standaardisatie, de Nederlandse en Europese wet- en regelgeving,
gebruikersacceptatie en connectiviteit van voertuigen een rol. Als tweede de ontwikkeling van
technologie en reis- en routeinformatie en acceptatie van gebruikers. Hierin draait het om de
betrouwbaarheid van voorspellingen, de mate waarin reis- en routeinformatie gezien kan
worden als zeker en in hoeverre realtime informatie standaard is. Als derde wordt ook data
benoemd als belangrijke asset voor smart mobility. De data kan gebruikt worden door
wegbeheerders, beleidsmakers, private partijen en bijvoorbeeld verzekeraars. Hiervoor is met
name standaardisatie en open, betrouwbare, realtime data nodig. De conclusie luidt dat nog
veel onbekend is over de penetratiegraad van rijtaakondersteunende systemen in het
wagenpark, over het gebruik en opvolggedrag van de systemen, met name in gemengd verkeer
(waarbij een deel van de voertuigen wel en een ander deel geen beschikking heeft over deze
systemen). Het effect op de capaciteit is niet lineair afhankelijk van de penetratiegraad; de
verwachting is dat sprake zal zijn van een kantelpunt.
Impact op R&D budgetten aut omotive bedrijven door coronacrisis
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (2020)
De snelheid waarmee ADAS doorontwikkelt is mede afhankelijk van de budgetten die
beschikbaar zijn voor research en development (R&D). Het budget voor R&D is mede
afhankelijk van de bedrijfsresultaten in de automotive sector. Door de coronacrisis is de verkoop
van auto’s in de eerste helft van 2020 gedaald met 30% ten opzichte van 2019. Hiervoor zijn
meerdere oorzaken: de aanvoer van onderdelen vanuit Azië werd onderbroken, de lock down
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The future of motor insurance. How car connectivity and ADAS are
impacting the market . HERE and Swiss Re (2016).
Nieuwe technieken en connected services hebben grote invloed op de mobiliteit. Bestuurders
geven steeds meer verantwoordelijkheid uit handen aan hun voertuig. Ook de perceptie van het
voertuig verandert: het particuliere autobezit daalt met name in hoog stedelijke gebieden en
autodelen is sterk in opkomst. De auto wordt onderdeel van een breed netwerk van transport
opties. Het rapport onderzoekt hoe ontwikkelingen als de groei van ADAS en connectiviteit van
invloed zijn op voertuigverzekeringen. Het artikel schept de verwachting dat ADAS en de
connectiviteit belangrijke stappen zijn naar automatische voertuigen. Het succes van ADAS en
connectiviteit hangt af van de technische mogelijkheden en van de bekendheid en draagvlak
van consumenten met nieuwe rijtaakondersteuning. Uit een geciteerd onderzoek van
Capgemini komt naar voren dat 65% van de consumenten hun data wil delen met de
verzekeraar, in ruil voor een lagere verzekeringspremie. Bij het delen van deze data spelen
privacy issues een rol.
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Zakenauto in Nederland; n ationaal zakenauto onderzoek 2019
Automobiel Management (2019)
Doel van het zakenauto onderzoek is het bieden van inzicht in wensen, maatregelen en gedrag
van de zakelijke rijder en bedrijven in de mobiliteitsbranche. Het rapport geeft een compleet
beeld van de zakelijke automarkt in Nederland. Er is sprake van een snelle opkomst van
elektrische voertuigen (EV), onder andere door fiscale stimulering. Steeds meer bedrijven
stellen aan steeds minder werknemers een auto van de zaak ter beschikking, maar verwachte
groei van de bedrijven (het onderzoek is gedaan in de zomer van 2019) leidt tot de verwachting
dat het totaal aantal zakenauto’s toch nog zal toenemen. Bedrijven bieden medewerkers vaker
een mobiliteitsbudget aan (in plaats van een auto van de zaak), om aan wensen van
medewerkers naar meer keuze en flexibiliteit te kunnen voldoen. Bijkomend voordeel voor de
werkgever is een reductie van het wagenpark en daarmee een reductie van de CO2 uitstoot.
Medewerkers gebruiken vaker het openbaar vervoer en bedrijven stimuleren dat ook, maar voor
de grootste groep werknemers blijft de zakenauto de meest aantrekkelijke optie. Werkgevers
geven in het onderzoek aan dat zij veel belang hechten aan verkeersveiligheid.
Verkeersveiligheid wordt aangemerkt als belangrijk voor de zakelijke rijders. Een klein deel van
de bedrijven (11%) stelt eisen aan de aanwezigheid van bepaalde ADAS bij de keuze voor een
nieuwe zakenauto, maar de bereidheid om financieel bij te dragen aan ADAS is beperkt. De
aanwezigheid van ADAS in de zakelijke auto’s is zeer hoog en neemt jaar op jaar toe, met
name achteruitrijcamera (61%), emergence brake (56%), distance alert (46%) en adaptive
cruise control (43%).
Kamerbrief Smart Mobility, Dutch Reali ty
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (2018)
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat geeft in de Kamerbrief Smart Mobility, Dutch
Reality aan dat Nederland een koppositie heeft op het gebied van Smart Mobility en dat ze de
ambitie heeft om door te groeien naar grootschalig gebruik van producten en diensten die
bijdragen aan de beleidsdoelen. Van testen en experimenteren naar toepassen en gebruik. In
de kamerbrief worden vier actielijnen besproken. Allereerst het stimuleren van het gebruik van
bestaande producten en diensten. Hoe meer de slimme technologieën en diensten veilig
worden gebruikt, hoe groter het effect. Daarnaast de verantwoorde introductie van nieuwe
generatie voertuigen. Door middel van toelatingseisen, de experimenteerwet, internationale
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leidde tot een lagere behoefte aan mobiliteit en de onzekerheid over de economische
omstandigheden maakten dat de aanschaf van een nieuwe auto werd uitgesteld. Door de
teruglopende verkopen is er minder geld beschikbaar bij de automotive bedrijven en moeten zij
strategische keuzes maken. IHS Markit verwacht dat het onderzoeks- en ontwikkelingsbudget
van automotive bedrijven in 2020 en 2021 sterk afneemt. Bezuinigingen zullen naar
verwachting vooral projecten treffen met een lange terugverdientijd, zoals de ontwikkeling va
nADAS. De verwachting is dat daardoor startende ondernemingen die zich richten op
zelfrijdende technologieën het moeilijk zullen krijgen. De elektrificatie van het wagenpark zal
hier naar verwachting niet onder lijden. Dit komt mede door Europese wetgeving rondom de
CO2-uitstoot van nieuwe auto’s.
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verdragen en een rijbewijs van zelfrijdende auto’s. Gevolgd door de toekomstbestendige
infrastructuur en wegbeheer. Hierbij gaat het om zowel de digitale infrastructuur, zoals
beschikbaarheid en kwaliteit van informatie, als de fysieke infrastructuur, dus nieuwe generatie
VRI’s en nieuwe eisen aan de infrastructuur. Als laatste het zorgvuldig benutten van datauitwisseling en connectiviteit. Denk hierbij aan hybride communicatietechnologie, sensordata uit
voertuigen en algemene kaders rondom datadelen, veiligheid enprivacy in het mobiliteitsveld.
Met de brief wil de minister investeringen van publieke en private zijde richten en zo zorgen
voor meer impact en rendement. In combinatie met afspraken in de overleggen MIRT en in het
kader van het SPV en de klimaatagenda verwacht ze dat Smart Mobility op korte termijn al kan
bijdragen aan haar beleidsdoelstellingen.

Veiligheidseffect en van rijtaakonderst eunende systemen . Bijlage bij het
convenant van de ADAS Alliantie . SWOV (2019)
In het rapport wordt ingegaan op de wetenschappelijke literatuur over het effect van
rijtaakondersteunende systemen op de verkeersveiligheid. Uit deze literatuur komt naar voren
dat geen enkel systeem de verkeersveiligheid ongunstig lijkt te beïnvloeden. Van verschillende
systemen is niet goed bekend welk effect ze hebben op de verkeersveiligheid. Andere
systemen hebben geen groot effect op de verkeersveiligheid. Twee systemen hebben wel een
duidelijk positief effect op de verkeersveiligheid: als eerste de combinatie van Forward Collision
Warning (FCW) en Autonomous Emergency Braking (AEB) en als tweede het alcolholslot. Ook
Intelligente SnelheidsAdaptatie (ISA) kan een positief effect hebben, mits het systeem ingrijpt in
het gedrag van het voertuig en dus niet uitsluitend informeert of waarschuwt. De meeste
systemen functioneren accuraat, dat wil zeggen dat ze waarschuwen of ingrijpen in kritieke
situaties en geen valse alarmen geven of onnodig ingrijpen. Detectie van voetgangers, fietsers
en vermoeidheid bij de bestuurder zijn vermoedelijk nog onvoldoende accuraat. De meeste
systemen leiden niet tot een sterke gedragsaanpassing bij de bestuurder, met uitzondering van
de zogenoemde autopilot. Daarvan is het effect op het gedrag groot: het systeem wekt sterk de
suggestie dat het voertuig de controle volledig van de bestuurder overneemt, maar dat is niet
terecht: de bestuurder moet op elk moment in staat zijn om de controle snel weer te kunnen
overnemen van het voertuig. Bestuurders hebben moeite om zich op het verkeer te
concentreren als de autopilot aanstaat. Ten slotte is gekeken naar randvoorwaarden waaraan
voldaan moet zijn om de systemen onder alle omstandigheden goed te laten functioneren. Voor
ISA is het nodig dat de positiebepaling van het voertuig voldoende nauwkeurig is, om de juiste
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ADAS Convenant. Verhogen veilig gebruik ADAS door het bevorderen van
doorontwikkeling, bekendheid en aanschaf. ADAS Alliantie (2019)
De ADAS Alliantie heeft een convenant opgesteld waarin partijen beloven zich gezamenlijk in te
zetten om het veilige gebruik van ADAS in de 3 jaar vanaf de ondertekening met minimaal 20%
te verhogen. Doel is om de voordelen van ADAS maximaal te benutten: ADAS draagt bij aan
een verbetering van de verkeersveiligheid, de duurzaamheid van het wegverkeer en de
doorstroming van het verkeer op de weg. De ADAS alliantie wil dit bereiken door het
bevorderen van de doorontwikkeling van ADAS, door het vergroten van de bekendheid van
ADAS en het stimuleren van de aanschaf van ADAS.
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snelheidslimiet te kunnen toepassen. Voor Lane Departure Warning (LDW), Lane Keeping
System (LKS) en autopilot is het van belang dat de belijning van de weg onder alle
omstandigheden goed herkend wordt door de camera’s van het voertuig.

ADAS: from owner to user. Insights in the conditions for breakthrough of
Advanced Driver Assistance Systems . Connecting Mobility (2017)
Het onderzoek heeft tot doel om inzicht te bieden in de keten van ADAS eigenaar tot ADAS
gebruikers. In eerdere onderzoeken is ADAS eigenaren gevraagd naar het gebruik van de
systemen. Dit onderzoek laat zien dat een deel van de eigenaren niet goed weet welke ADAS in
zijn auto aanwezig zijn. Daarnaast blijken ADAS eigenaren verwachtingen te hebben over de
functies van verschillende soorten ADAS, die niet overeenstemmen met de feitelijke
mogelijkheden van de systemen. Een verklaring hiervoor kan zijn dat er geen uniformiteit
bestaat in de naamgeving en functionaliteiten van ADAS. Het begrip van ADAS zal verbeteren
als door consensus of regelgeving meer eenheid ontstaat in namen en functionaliteiten. Slechts
een kwart van de zakelijke rijders kreeg instructies over ADAS van de autodealer. Inzicht in de
keten van ADAS eigenaar tot ADAS gebruiker is essentieel om de voorwaarden te begrijpen
voor een doorbraak van ADAS gebruik.
Addressing the awareness gap: A combined survey and vehicle
registration analysis to assess car owners’ usage of ADA S in fleets
Harms, I.M. et al (2020)
Om de potentiële voordelen van ADAS op het gebied van verkeersveiligheid of duurzaamheid
(CO2 reductie) ten volle te kunnen benutten, is het nodig om na te gaan in hoeverre ADAS
eigenaren de beschikbare systemen ook daadwerkelijk gebruiken. In dit onderzoek wordt een
verband gelegd tussen het zelf gerapporteerde bezit van ADAS en het feitelijke bezit van ADAS
uit de voertuigregistratie. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt hoe groot de bewustzijnskloof is.
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How are buyers and car sellers currentl y informed about ADAS?
Boelhouwer, A. et al (2020)
Het onderzoek geeft een overzicht van de manier waarop consumenten en autoverkopers
worden geïnformeerd over ADAS in Nederland. Die informatie is van belang om de potentiële
economische, comfort en veiligheidsvoordelen van de systemen te benutten. Chauffeurs
moeten weten hoe ze de ADAS veilig en efficient kunnen gebruiken. Resultaat van het
onderzoek is dat het grotendeels onbekend blijft hoe gebruikers worden geïnformeerd over de
ADAS in hun voertuig en het onderzoek laat verschillende problemen zien met de manier
waarop autoverkopers en consumenten worden geïnformeerd. Een kwart van de gebruikers
ontving geen informatie over de ADAS in de auto die zij hebben gekocht. Van de chauffeurs die
wel informatie ontvingen, kon 9% de systemen uitproberen voordat ze de auto mee naar huis
nemen. 40% van de autoverkopers ontving niet (voldoende) informatie over ADAS. Merkdealers
ontvangen vaker voldoende informatie dan onafhankelijke dealers. Zowel gebruikers als
autodealers moeten geïnformeerd worden over ADAS, om onveilig gebruik van de systemen te
voorkomen. Het onderzoek sluit af met aanbevelingen hoe de verschillende stakeholders
(automotive sector, belangenorganisaties en overheid) daaraan kunnen bijdragen.
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Veel zakelijke rijders blijken niet goed op de hoogte van de systemen waarover zij in hun
voertuig beschikken. Daarnaast kunnen ze ook niet aangeven welke ADAS zij gebruiken. Een
andere groep zakelijke rijders geeft aan een bepaalde ADAS te bezitten, maar vanuit de
voertuiginformatie bleek dit niet te kloppen. Er kan geconcludeerd worden dat er een kloof zit in
de kennis van de bestuurders over de beschikbare ADAS in hun voertuig en de daadwerkelijke
aanwezigheid van ADAS. Dit beperkt de mogelijkheden om de potentie van ADAS te benutten.
Het onderzoek biedt een methode om beter met deze awareness gap rekening te houden.

Defining the future of passenger car transport, deliverable D6.1 of the
H2020 project LEVITATE . Boghani, H. C. et al (2019)
Het LEVITATE project heeft als doel om een beoordelingskader op te stellen waarmee
beleidsmakers in staat worden gesteld om de introductie van connected voertuigen en
automatische transportsystemen te ondersteunen en de potentiële maatschappelijke voordelen
maximaal te benutten. Het rapport beschrijft de potentiële effecten van connected en
automatische voertuigen, de invloed van de penetratiegraad van deze systemen in het
wagenpark op deze effecten en de invloed van marktwerking (prijs en kwaliteit) en de
acceptatie van de innovatieve technologie. In het onderzoek wordt een prognose uit 2005 van
de penetratie van ADAS vergeleken met de werkelijke penetratie van ADAS; de verwachtingen
van destijds blijken een duidelijke overschatting te zijn. Mogelijk vormen ook de huidige
verwachtingen over de toekomstige penetratiegraad van automatische voertuigen een
overschatting, vanwege (gebrek aan) vertrouwen door de gebruiker, marktwerking: (hoge)
kosten van de systemen en (beperkte) betalingsbereidheid, beleid en regelgeving. De hoge
kosten leiden tot de verwachting bij een referentiegroep van belanghebbenden dat ADAS eerst
doordringt in voertuigen voor gedeeld gebruik, met name voor (aanvullend) openbaar vervoer,
zoals bijvoorbeeld taxi’s. De voordelen van ADAS zullen volgens dit onderzoek naar
verwachting alleen worden behaald als er een verschuiving komt van auto’s in privébezit naar
gedeeld gebruik.
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Effect of advanced driver -assistance systems trainings on dr iver workload,
knowledge and trust , Zahabi, M. et al (2021)
Toenemende fysieke beperkingen zorgen voor een grotere kans op ongevalsbetrokkenheid bij
ouderen. Rijtaakondersteunende systemen kunnen bijdragen aan het beperken van de
specifieke risico’s, maar een gebrek aan kennis van en ervaring met ADAS beperkt de
mogelijkheden hiertoe. In dit onderzoek is gekeken naar de effectiviteit van twee verschillende
manieren om ouderen te trainen (met behulp van video en op basis van demonstratie) in het
gebruik van ADAS, in relatie met het geslacht van de deelnemer. De resultaten laten zien dat
de trainingen even effectief zijn om de kans op ongelukken bij oudere bestuurders te verlagen.
Voor ons onderzoek is van belang dat leeftijd en geslacht van invloed kunnen zijn op de
mogelijkheden om ADAS veilig te gebruiken.
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Limitations and aut omation. The role of information about device -specific
features in ADAS acceptability . Biassoni, F. et al (2016)
De acceptatie van een innovatie door consumenten vóór gebruik hangt af van de houding ten
opzichte van de innovatie, en die houding wordt beïnvloed door informatie die wordt verkregen
over de kwaliteit van het innovatieve apparaat vóór het feitelijke gebruik. Het doel van dit
onderzoek is om te bepalen welke invloed de kwaliteit van informatie over de systemen heeft op
de acceptatie van ADAS. In het onderzoek is gekeken hoe de attitudie van een groep potentiële
kopers (beginnende bestuurders) van auto’s met geavanceerde ADAS wordt beïnvloed door
informatie over beperkingen en automatiseringsniveaus. Uit het onderzoek blijkt dat de
hoeveelheid en kwaliteit van informatie over systeem specifieke kenmerken systematisch de
aanvankelijke acceptatie van het veiligheidssysteem kan veranderen. Het gebruiksgemak en de
waardering van de voordelen voor de veiligheid waren de belangrijkste invloedsfactoren voor de
groep beginnende bestuurders.
Commission staf f working document impact assessment .
European Commission (2018)
Dit rapport beschrijft de resultaten van een impact assessment van de Europese Commissie
van verschillende beleidsopties voor het verplicht stellen van een aantal ADAS. De
beleidsopties zijn uitgewerkt in scenario’s, waarvan de verwachte sociale impact, de
milieueffecten en de economische effecten met elkaar zijn vergeleken. In de scenario’s dragen
ADAS bij aan het vermijden van dodelijke en ernstige ongelukken en heeft ADAS positieve
effecten op het milieu. De prijs van een voertuig zal door het installeren van ADAS stijgen, voor
een personenauto met een maximum van € 516. Het rapport geeft aan dat dit een relatief klein
aandeel is van de nieuwprijs van het voertuig.

Conclusie

Vanuit de literatuur komen verschillende invloedsfactoren naar voren op de penetratiegraad van
ADAS in personenauto’s in Nederland. We noemen op deze plaats:

Vanaf 2022 geldt een wettelijke verplichting voor de aanwezigheid van een aantal ADAS in
alle nieuwe voertuigmodellen en in alle nieuw verkochte voertuigen vanaf 2024.

Er is sprake van een sterke groei van het aandeel elektrische voertuigen, die relatief vaak
van ADAS zijn voorzien.

Eigenaren blijken beperkte bekendheid te hebben van de aanwezigheid van ADAS in hun
voertuig. Bovendien hebben zij verwachtingen van de functionaliteiten die niet goed
overeenstemmen met de feitelijke mogelijkheden van de systemen.

Zakenauto’s zijn relatief nieuwer en duurder dan de gemiddelde nieuw verkochte auto’s en
zijn daarmee relatief vaak van ADAS voorzien. Het aantal zakenauto’s is in 2019 gestegen,
wat destijds met name werd veroorzaakt door groei van het aantal arbeidsplaatsen;

Van verschillende ADAS is het effect op de verkeersveiligheid niet goed bekend. Volgens
de SWOV beïnvloedt geen van de door hen onderzochte systemen de verkeersveiligheid
negatief. De combinatie van FCW en AEB hebben evident positieve effecten op de
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verkeersveiligheid en dat geldt ook voor het alcoholslot en ISA, als het systeem ingrijpt in
het gedrag van het voertuig. De functie autopilot leiden ertoe dat de bestuurder minder
situatiebewust is en niet snel genoeg de rijtaak weer van het voertuig kan overnemen.
Verzekeraars werken aan (verdere) differentiatie van de premies voor autoverzekeringen;
bezitters en gebruikers van ADAS kunnen vanwege lagere kansen op ongevallen en
schades lagere premies tegemoet zien. Dat maakt de aanschaf van deze systemen
aantrekkelijker.

De invloedsfactoren vanuit de literatuur hebben gediend als input voor de workshops en
gesprekken in het vervolg van dit project.
De literatuur biedt geen kwantitatieve onderbouwing met betrekking tot de penetratiegraad van
ADAS in de nieuwverkopen, het voertuigpark en de voertuigkilometers. Er blijkt weinig
onderzoek te zijn gedaan naar de ingroei van ADAS in het wagenpark in Nederland en
daarbuiten.
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4.

Invloedsfactoren ingroei ADAS

4.1

Doel en methodiek

Het doel van dit hoofdstuk is het in beeld brengen van de ontwikkelingen en de bestaande
maatregelen die van invloed kunnen zijn op de ontwikkeling van de penetratiegraad van ADAS.
Hiervoor passen we Systeem Dynamica (SD) toe. Het doel van SD is om een complex concept
beter te begrijpen en de relaties tussen verschillende factoren die invloed hebben op de
ontwikkeling van het concept in kaart te brengen. In bijlage 2 beschrijven we de toegepaste
methodiek in detail.
Bij het opstellen van het SD-model is gebruik gemaakt van de techniek van Group Model
Building. Van belang is dat bij de opbouw van het SD-model een groep experts wordt betrokken
vanuit verschillende disciplines of achtergronden. In gesprek met elkaar worden invloedfactoren
genoemd en besproken. Verschillen van inzicht worden beargumenteerd, om te komen tot
consensus over de rol van de invloedsfactor in het SD-model, de samenhang met andere
invloedsfactoren in het model en de richting van de invloed: positief of negatief. Het toepassen
van de techniek van Group Model Building zorgt voor een breed draagvlak voor het
opgebouwde SD-model en gedeeld inzicht in de werking van de invloedsfactoren. Dat draagt bij
aan onderling begrip voor de rol van de betrokken partijen en voor inzicht in de rol die elke partij
kan spelen bij het beïnvloeden van het systeem.

Organisatie van de workshop

Afbakening scope
Het doel van het project is om te achterhalen hoe de penetratiegraad van ADAS zich de
komende jaren gaat ontwikkelen. Er is gekozen om in de workshop een meta systeem te
ontwikkelen dat zoveel mogelijk alle verschillende rijtaakhulpsystemen beschouwt. Het zou
kunnen zijn dat voor sommige systemen bepaalde factoren belangrijker zijn dan andere.
Tijdens de workshop is ingegaan op de autonome ontwikkeling van de penetratiegraad van
ADAS zonder dat daarbij is gekeken naar de kansen en mogelijkheden van nieuwe
beleidsmaatregelen.
Rijkswaterstaat heeft in een parallel traject de ontwikkeling van de penetratiegraad vanuit het
verleden tot aan voor de huidige situatie bepaald. Het is niet vanzelfsprekend dat de historische
ontwikkeling van de penetratiegraad in de komende jaren op dezelfde manier voortgaat. Hierin
spelen diverse ontwikkelingen een rol. Zoals de snelheid van technologische ontwikkelingen,
acceptatie bij gebruikers, aanpassingen in beleid, et cetera. Deze hebben allemaal invloed op
de ingroei van ADAS in de nieuwverkopen en daarmee ook in het wagenpark. Tussen deze
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factoren zit een zekere mate van interactie, als ook feedback. Al deze factoren bepalen wat een
realistische bandbreedte is voor de penetratiegraden.
Deelnemers aan de workshop
Voor de expertworkshop zijn deelnemers uitgenodigd vanuit verschillende organisaties, die op
hun beurt allemaal deelnemen in de ADAS Alliantie. De deelnemers droegen op persoonlijke
titel bij aan de workshop, vanuit hun eigen kennis, ervaring en perspectief. Zij vertolkten in hun
bijdrage aan de workshop niet noodzakelijk de standpunten van de organisaties. Er is in de
workshop gekeken vanuit verschillende oogpunten, zoals de gebruiker, de aanbieder, de
technologische ontwikkelingen en de overheid. Voor de workshop zijn deelnemers uitgenodigd
die verbonden zijn aan de ANWB, Aon, BOVAG, RAI Vereniging, Verbond van Verzekeraars,
TNO, EuroNCAP, VNA, RDW en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat6.
Begeleiding van het proces
De begeleiding van de workshop was in handen van een team van MuConsult en de Radboud
Universiteit Nijmegen. Belangrijke rollen zijn die van facilitator van het gesprek, expert in de
opbouw van het SD model en verslaglegging.
Startpunt van het SD-model
Als startpunt voor de workshop is gekozen om een eerste versie van een systeem dynamisch
model te laten zien, om de discussie op gang te helpen, zie figuur 4.1. Dit model is samen met
experts op het gebied van systeem dynamica opgesteld.

6

Startmodel van de workshop

Aon en Verbond van Verzekeraars zijn door omstandigheden niet bij de workshop aanwezig geweest. Het
begeleidingsteam heeft het gezichtspunt van de verzekeraars in de workshop vertolkt.
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4.3

Resultaten van de workshop

Tijdens de workshop zijn factoren die invloed hebben op de ontwikkeling van ADAS
geïnventariseerd. De invloedsfactoren zijn in hun samenhang in het SD-model opgenomen. De
samenhang is met blauwe pijlen aangegeven. In het model is ook de richting van de relatie
aangegeven met een plus (+) of min (-).
Het gesprek met experts zowel in de workshop als daarbuiten heeft geleid tot de samenstelling
van het SD-model, zoals dat in figuur 4.2 is weergegeven.
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De verschillende invloedsfactoren in het SD-model worden toegelicht in tabel 4.1. Er wordt
beschreven waarom de factor is opgenomen in het SD-model en de discussie die de factor in
de workshop teweeg bracht.
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Resultaat van de workshop: invloedsfactoren op de penetratiegraad van ADAS
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Invloedsfactoren in het SD-model en motivatie

Invloedsfactoren
Gebruiker
Penetratiegraad ADAS

Beïnvloede factor

Onderbouwing/discussie

Meer auto’s met ADAS leiden tot toename van
gebruik van ADAS
Gebruik van ADAS
Positieve ervaringen met Voertuigeigenaren doen ervaring op met gebruik
ADAS en toename met
van ADAS, zien er de voordelen van in, rijden meer
ADAS gereden kilometers kilometers
Positieve ervaringen
Aantrekkelijkheid ADAS Ervaringen met ADAS verspreiden zich, van mondmet ADAS
tot-mond, sociale media etc. Positieve ervaringen
leiden tot grotere aantrekkelijkheid
Aantrekkelijkheid ADAS Verkoop ADAS
Aantrekkelijker product zorgt voor toename verkoop
Verkoop ADAS
Auto’s met ADAS
Hogere verkopen zorgen voor stijging van het
aantal auto’s met ADAS
Auto’s met ADAS
Penetratiegraad ADAS en Meer auto’s met ADAS leidt tot een hogere
kwaliteit ADAS
penetratiegraad. Verkoop van het producent zorgt
voor budget om de kwaliteit van ADAS verder te
verbeteren
Consumentenprijs
Aantrekkelijkheid ADAS Hogere prijs verkleint de aantrekkelijkheid van
ADAS
ADAS voor de consument. Verschil tussen
ingebouwd ‘af fabriek’, standaard optiepakket of
tailor made inbouwpakket door de dealer
ADAS in rijopleiding
Vaardigheid gebruiker
Voertuigeigenaar moet leren wat ADAS is, hoe het
met ADAS
werkt en hoe gebruiker het kan inzetten. Instructie
bij verkoop, introductie gedurende proefperiode,
integreren in de rijopleiding
False positives
Negatieve invloed op
Als een ADAS onterecht aanslaat, bijvoorbeeld
positieve ervaringen met phantom braking, leidt dat tot een negatieve
ADAS
ervaring, die sterk afbreuk doet aan vertrouwen in
ADAS
Aanbod
Kwaliteit ADAS
Positieve ervaringen
Verbetering van de werking van ADAS leidt tot
minder negatieve en meer positieve ervaringen met
ADAS
Aandeel elektrische
Aanbod ADAS
Elektrische voertuigen zijn voorzien van meer ADAS
voertuigen
dan gemiddeld, dus meer EV betekent meer ADAS
Striktheid NCAP ADAS Veiligheid ADAS
Strengere veiligheidsnormen leiden tot betere
ADAS met hogere meerwaarde voor
voertuigeigenaar
Aandeel deelauto’s
Aanbod ADAS
Toename van aandeel deelauto’s heeft positieve
invloed op het aanbod aan ADAS
Aandeel leaseauto’s
Aanbod ADAS
Een groot deel van de nieuwverkochte auto’s, met
relatief veel ADAS, wordt als leaseauto ingezet
Wet- en regelgeving
Verplichtstelling ADAS Aanbod ADAS
Verplichting leidt tot snelle groei, omdat alle
in wetgeving
nieuwverkochte auto’s standaard zijn voorzien van
specifieke ADAS
Geschiktheid
Veiligheid ADAS
Onveiligheid verminderen
infrastructuur ADAS
Gebruik van ADAS
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Invloedsfactoren
Beïnvloede factor
Onderbouwing/discussie
Stimuleren ADAS door Kennis van en vaardigheid Overheden kunnen zorgen voor bekendheid met
overheid
met ADAS vergroten
ADAS en kennis over potentie van ADAS
verspreiden

In het SD-model zijn de belangrijkste factoren opgenomen die in de workshop zijn genoemd. In
bijlage 3 is een aantal factoren vermeld die zijn genoemd maar die niet in het SD-model zijn
opgenomen, met de motivatie waarom daarvoor is gekozen.

Positieve ervaringen met ADAS
De feedbackloops in het model gaan allemaal langs de invloedfactor positieve ervaringen met
ADAS. Deze factor is gebruiker georiënteerd en kan vanuit verschillende hoeken worden
beïnvloed. De positieve ervaringen rondom ADAS kunnen zijn in een eigen auto, maar ook
doordat andere gebruikers er positief over praten, of de ervaring in een auto die de gebruiker
niet bezit.
Allereerst beïnvloedt de kwaliteit van ADAS de ervaringen met ADAS. Als de kwaliteit van de
systemen hoog is, zijn de ervaringen positief. Aan de kwaliteit van ADAS hangen ook de false
positives, waarmee het systeem bijvoorbeeld ingrijpt terwijl dit niet nodig is. Deze hebben een
negatieve invloed op de positieve ervaringen van de gebruiker. Deze beide indicatoren zitten
aan de kant van de aanbieders van ADAS en de technologische ontwikkelingen.
Daarnaast is ook het gebruik van ADAS van invloed op de positieve ervaringen met ADAS. Hoe
meer de ADAS worden gebruikt, hoe meer positieve ervaringen er zijn. Het kan echter wel zo
zijn dat vooral de negatieve ervaringen gedeeld worden en niet de positieve ervaringen. Dit
komt omdat het falen van systemen meer opvalt dan een werkend systeem. Deze factor zit aan
de kant van de gebruiker en de menselijke factoren die van invloed zijn.
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Feedback loops
Binnen het SD-model is een aantal feedbackloops aanwezig, dit zijn gesloten ketens van zgn
causale of oorzaak-gevolg relaties. Deze feedback loops zijn van groot belang, omdat ze in
sterke mate het gedrag van het systeem, in dit geval de penetratiegraad van ADAS, verklaren
en kunnen beïnvloeden. Er zijn twee typen feedback loops: zichzelf versterkende mechanismen
met louter “plus”-relaties en zichzelf balancerende mechanismen met zowel “plus” als “min”relaties. Bij een zichzelf balancerend mechanisme leidt een ingezette verandering via de andere
causale relaties tot een tegenbeweging met een dempend effect als gevolg. Bij een zichzelf
versterkend mechanisme leidt een eenmaal ingezette verandering via de andere causale
relaties tot een verdere verandering dezelfde kant op. Deze relatie kan zichzelf in principe
eindeloos versterken, waarbij de feedback loop meerdere malen doorlopen wordt. Een klein
zetje kan daarbij genoeg zijn om een lawine op gang te brengen. Het belang van de zichzelf
versterkende mechanismes kan moeilijk worden overschat: deze feedback loops bieden de
meest kansrijke aangrijpingspunten voor het effectief stimuleren van een ontwikkeling.
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Als laatste directe invloed op de positieve ervaringen is de vaardigheid met ADAS. Wanneer
gebruikers vaardig zijn met de systemen en weten hoe ze werken, kunnen de systemen
gebruikt worden zoals bedoeld. Dit vergroot dit het aantal positieve ervaringen met ADAS. Deze
vaardigheid kan op verschillende manieren vergroot worden. Zo is standaardisatie van de
systemen een beïnvloedende factor. Wanneer de systemen allemaal hetzelfde werken is het
makkelijker om ze te gebruiken en er informatie over te delen. Ook standaardisatie in
naamgeving valt hieronder, zodat men over hetzelfde systeem praat en ervaringen kan delen.
Informatiegap
De informatievoorziening rondom ADAS heeft ook invloed op de vaardigheid met de systemen.
Uit eerder onderzoek7 komt naar voren dat er een “gap” zit tussen de systemen die men denkt
in de auto te hebben en de systemen die daadwerkelijk in de auto zitten. De “gap” kan worden
verkleind als de aanbieder tijdens de proefrit duidelijke uitleg geeft over de aanwezige systemen
in de auto en hoe deze te gebruiken zijn en wat ze doen als ze ingrijpen. Op deze manier wordt
informatie verschaft aan de gebruiker zodat zijn vaardigheid met de systemen in zijn auto wordt
vergroot en hij hierdoor meer positieve ervaringen heeft met ADAS.

Wettelijke verplichting
Een factor van belang bij de penetratiegraad in de nieuwverkopen is de wettelijke verplichting
die voor verschillende systemen gaat gelden in nieuwe typen voertuigen vanaf 2022 en vanaf
2024 in alle nieuwe voertuigen. Er rijzen vragen ten aanzien van de precieze functionaliteiten
die deze systemen gaan vervullen. Een voorbeeld: Intelligente Snelheids Adaptatie (ISA) is één
van de verplichte systemen. De potentiële invloed op het gedrag van voertuigen en daarmee
het potentiële effect op de verkeersveiligheid van ISA is groot. Duidelijk is dat alle nieuwe
voertuigen de functionaliteiten van ISA moeten kunnen bieden. Onduidelijk is nog hoe en in
welke mate het systeem daadwerkelijk het rijgedrag van de bestuurder zal beïnvloeden en/of op
het gedrag van zijn voertuig zal ingrijpen. Ook is niet duidelijk op welke delen van het wegennet
dat zal gebeuren en in hoeverre dat van invloed zal zijn op de (positieve) ervaringen van de
gebruiker. Het is wenselijk dat een nadere uitwerking volgt van de wettelijke verplichting van de
verschillende systemen, die houvast biedt ten aanzien van de te verwachten wijze waarop de
systemen het rijgedrag ondersteunen.

7

“Monitor Rijtaakautomatisering (ADAS): bezig, bekendheid en gebruik”, MuConsult in opdracht van
Rijkswaterstaat WVL, 2020
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Een andere mogelijkheid om het gat te verkleinen is de integratie van ADAS in de rijopleiding.
Aangezien er steeds meer systemen zitten in auto’szou het handig zijn als dit terugkomt in de
rijopleiding, zeker richting de toekomst. Wanneer een gebruiker in de rijopleiding leert om te
gaan met de systemen, vergroot dit zijn vaardigheid met de systemen.
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4.4

Conclusies

Door het in een workshop gezamenlijk opstellen van het SD-model is een veelheid aan relaties
tussen verschillende invloedsfactoren en de penetratiegraad van ADAS inzichtelijk geworden.
De methode van Group Model Building heeft ervoor gezorgd dat de verschillende relaties en
factoren vanuit verschillende invalshoeken zijn bediscussieerd en dat het SD-model een
gedeeld beeld geeft van de invloedsfactoren op de penetratiegraad van ADAS.
Uit de workshop en het opgestelde model komt naar voren dat er vele uiteenlopende factoren
zijn die een rol spelen bij de ontwikkeling van de penetratiegraad van ADAS. Die factoren
spelen een rol vanuit uiteenlopende invalshoeken: vanuit de gebruiker, de techniek, de
aanbieder en wettelijke bepalingen.

Een essentiële factor in het model is de bekendheid van de gebruiker met de ADAS in zijn
voertuig. Onbekendheid met de systemen kan ervoor zorgen dat de gebruiker niet weet welke
systemen hij in zijn auto heeft, hoe deze werken en hoe hij de systemen veilig kan gebruiken.
Ook weet hij niet welke reacties van de systemen hij mag verwachten bij bepaalde
verkeerssituaties. Elk van deze factoren kan bijdragen aan negatieve ervaringen met ADAS.
Vertrouwen komt te voet en gaat te paard; informatie over negatieve ervaringen verspreidt zich
bovendien snel. Alle partijen zijn zich hiervan bewust en hebben vanzelfsprekend de intentie om
negatieve ervaringen zoveel mogelijk te voorkómen.
De wettelijke verplichting om in de nabije toekomst verschillende ADAS in alle nieuwe
voertuigen op te nemen, zorgt voor een versnelling van de groei van de penetratiegraad van
deze systemen. Er bestaat onzekerheid ten aanzien van de manier waarop deze systemen de
rijtaak zullen ondersteunen en daarmee op het feitelijke effect op het rijgedrag en op de
(positieve) ervaringen van de gebruiker.
De workshop werd positief ervaren, met een enthousiaste terugkoppeling aan de organisatoren
en facilitatoren. Door verschillende partijen samen te brengen ontstond de beoogde boeiende
uitwisseling van gedachten. We zijn er goed in geslaagd de verschillende perspectieven over de
invloedsfactoren van ADAS bij elkaar te brengen en het SD-model daarmee invulling te geven.
De werkwijze met het gebruik van SD en Group Model Building heeft sterk bijgedragen aan dit
resultaat.
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Een factor die in de workshop uitgebreid is besproken en waarvan een grote invloed wordt
verwacht is de ervaring van gebruikers met ADAS. Die factor is onderdeel van verschillende
feedback loops. Positieve ervaringen zijn daardoor een sterke aanjager van een hogere
penetratiegraad. Er bestaat grote overeenstemming over het inzicht dat elke bijdrage aan
positieve gebruikerservaringen met ADAS leidt tot een grotere interesse in, draagvlak voor en
aanschafbereidheid van ADAS.
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5.

Penetratiegraad ADAS in nieuw verkochte
auto’s

5.1

Doel

In dit hoofdstuk beschrijven we de resultaten van een methodiek om de relaties in het SD-model
te kwantificeren. Idealiter kan daarvoor het opgebouwde SD-model gebruikt worden. Dit is
echter niet goed mogelijk, vanwege beperkt beschikbare kwantitatieve data van de relaties in
het SD-model. Daarom is een alternatieve methode ontwikkeld, waarin zo goed mogelijk wordt
aangesloten bij het SD-model. De methodiek omvat twee elementen: de penetratiegraad van
ADAS in nieuwverkopen (in dit hoofdstuk) en de penetratiegraad van nieuwe voertuigen in het
wagenpark (in het volgende hoofdstuk).

We bieden in dit hoofdstuk inzicht in de ontwikkeling van de penetratiegraad van ADAS in de
nieuwverkopen. We baseren die op de gerealiseerde historische penetratiegraad in de periode
2012 – 2018 en op de verwachte ontwikkeling in de toekomst in de periode 2019 – 2050. De
historische penetratiegraad is gerapporteerd in een onderzoek van Rijkswaterstaat8. Om de
toekomstige penetratiegraad van ADAS te kunnen bepalen is een kwantitatieve methodiek
ontwikkeld. Paragraaf 4.2 geeft een beschrijving van de methodiek; in paragraaf 4.3 bieden we
inzicht in de resultaten.

5.2

Methodiek toekomstige penetratiegraad

De uitkomsten zijn beleidsarm doorgerekend; als uitgangspunt is zogenaamd “staand beleid”
gehanteerd. Er is in de berekeningen dus geen rekening gehouden met het mogelijke effect van
additionele beleidsmaatregelen. Daarbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld betalen naar
gebruik of specifieke stimuleringsacties om ADAS versneld te laten ingroeien of auto’s zonder
ADAS versneld af te voeren.
Er zijn twee variabelen die de penetratiegraad van ADAS in de nieuw verkochte auto’s
beschrijven: de snelheid waarmee de penetratiegraad in de nieuw verkochte auto’s per jaar
8

“Monitor Rijtaakautomatisering (ADAS): bezig, bekendheid en gebruik”, MuConsult in opdracht van
Rijkswaterstaat WVL, 2020. De resultaten van dit onderzoek zijn opgenomen in bijlage 6.
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Het doel van dit hoofdstuk is het bieden van een beschrijving van de ontwikkeling van de
penetratiegraad van ADAS in de nieuwverkopen. Bij die ontwikkeling spelen verschillende
invloedsfactoren een rol die in het SD-model zijn beschreven, waaronder de kwaliteit van
ADAS, het gebruik van ADAS, de positieve ervaringen die met ADAS zijn opgedaan, de
consumentenprijs van ADAS, de wettelijke verplichting en de aantrekkelijkheid van ADAS. Al
deze factoren hebben invloed op de verkoop van ADAS in nieuwe voertuigen.
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toeneemt en de verzadigingsgraad, ofwel de maximale penetratiegraad die zal worden bereikt.
Beide variabelen kunnen verschillen tussen de verschillende systemen.

penetratiegraad

S-kromme beschrijft ingroei innovatief systeem
Deze maximale penetratiegraad, ook wel verzadigingsgraad, en het aantal jaren dat het duurt
voor deze verzadigingsgraad wordt bereikt, beschrijven samen een S-kromme, zoals in de
figuur is weergegeven. Hierbij gaan we uit van vrijwillige aanschaf van het systeem. Vanaf de
introductie van een nieuw systeem loopt het aandeel voertuigen dat is voorzien van dit
systeem op. De bekendheid van en de belangstelling voor het systeem groeit, de snelheid van
de ingroei neemt in deze fase geleidelijk toe, de lijn in de grafiek verloopt steeds steiler. Vanaf
een zeker moment stabiliseert de
ingroeisnelheid zich, omdat een
ingroei innovatief systeem
steeds groter deel van de voertuigen
100%
inmiddels is voorzien van het systeem.
De ingroeisnelheid neemt dan niet
80%
meer toe, de hellingshoek van de lijn
in de grafiek verandert dan niet meer.
60%
Als de meerderheid van de voertuigen
is voorzien van het systeem, gaat de
40%
ingroeisnelheid dalen en neemt de
helling van de lijn in de grafiek af. Het
20%
duurt een tijd voordat alle voertuigen
0%
van het systeem zijn voorzien en de
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
maximale penetratiegraad is bereikt.
jaar
In de figuur is deze verzadigingsgraad
gesteld op 100%.
Bij het samenstellen van de S-krommes van de verschillende ADAS maken we gebruik van de
kwantitatieve informatie uit het rapport Monitor Rijtaakautomatisering (ADAS): bezit, bekendheid
en gebruik9. Dit rapport biedt (onder meer) inzicht in de aanwezigheid van ADAS in het
wagenpark en de ontwikkeling daarvan per systeem in de jaren 2012 – 2018.

9

Monitor Rijtaakautomatisering (ADAS): bezig, bekendheid en gebruik, stand van zaken 2018, MuConsult in
opdracht van Rijkswaterstaat WVL, december 2020
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Aannames
De uitkomsten in dit hoofdstuk hangen vooral van de volgende aannames af:

De gehanteerde maximale penetratiegraad in de nieuwverkopen, per type ADAS. Bij een
hogere waarde van dit maximum zal de ingroei ook in het personenauto park langer
doorlopen en (geleidelijk) een hoger niveau bereiken.

Het aantal jaren dat het duurt voordat deze maximum penetratiegraad wordt bereikt,
gerekend vanaf de introductie van het systeem.
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Onderscheiden typen syst emen
In de uitkomsten van de kwantitatieve analyse van de penetratiegraad van ADAS in de
nieuwverkopen maken we onderscheid naar verschillende typen systemen. Een uitgebreide
beschrijving van de systemen is opgenomen in bijlage 1. De systemen die we in dit hoofdstuk
beschouwen zijn de volgende:

Type A: de longitudinale controle van het voertuig, betreft de positie in de rijrichting van
het voertuig, met name het aanhouden van een veilige volgafstand bij het volgen van
voorliggers en het aanpassen van de snelheid aan de geldende maximum;

Type B: de laterale controle van het voertuig, betreft de zijdelingse positie van het
voertuig;

Type C: gecombineerde longitudinale en laterale controle van het voertuig .

Type D: de staat van de bestuurder.

Type E: bijzondere verrichtingen.

In de navolgende tabellen bieden we nader inzicht in de verwachtingen die bestaan over de
verzadigingsgraad van de verschillende systemen. We maken daarbij onderscheid naar drie
categorieën systemen, op grond van de verwachting dat de S-krommes tussen deze
categorieën van elkaar verschillen:

Tabel 5.1, systemen van categorie 1, hieronder rekenen we de systemen waarvoor een
wettelijk verplichting gaat gelden10:

Type A: Intelligente Snelheidsassistent (ISA), Autonoom noodremsysteem;

Type B: Lane Keep Assist (LKA), Lane Departure Warning (LDW);

Type D: Vermoeidheidsherkenning, Afleidingsherkenning;

Tabel 5.2, systemen van categorie 2: onverplichte systemen, waarvan met name op de
verkeersveiligheid een gunstig effect wordt verwacht:

Type A: (Adaptive) Cruise Controle, Forward Collision Warning, Snelheidsbegrenzer,
Snelheidslimietherkenning en Verkeersbordherkenning;

Type B: Lane Centering, Dodehoekwaarschuwing;

Tabel 5.3, systemen van categorie 3: onverplichte systemen, die met name het comfort van
de automobilist dienen:

Type E: Navigatiesysteem, Verkeersinformatie, Parkeersensoren, Omgevingscamera,
Assisted Parking, Automatic Parking, Rear Collision Warning (RCW).

10

Vanaf 2022 zijn deze systemen verplicht in alle nieuw ontworpen automodellen en vanaf 2024 in alle nieuw
verkochte voertuigen.
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In dit onderzoek beschouwen we types A, B, D en E. Type C wordt niet meegenomen vanwege
onvoldoende betrouwbare data. De systemen zijn in het onderzoek ieder afzonderlijk
beschouwd. We houden geen rekening met afhankelijkheden tussen de systemen, zoals
wanneer sprake is van de verkoop van een pakket van systemen, die er toe zouden kunnen
leiden dat de penetratiegraad van systemen kunnen samenhangen.
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Tabel 5.1:

Categorie 1: wettelijk verplichte systemen

Invloedsfactoren vanuit SD-model

Uitwerking van kwantitatief scenario

Samenstelling s-kromme nieuwverkopen

•

•

S-kromme is bepaald

•

Startwaarde uit beschikbare data

•

Basis: verloop van historische ingroei

•

Verzadigingsgraad 100% in 2024

Wettelijke verplichting 2022 / 2024

(geen verbijzondering voor 2022)
•

Categorie 2: onverplichte veiligheidssystemen

Invloedsfactoren vanuit SD-model

Uitwerking van kwantitatief scenario

Samenstelling s-kromme nieuwverkopen

•

Kwaliteit van ADAS

•

S-kromme geschat

•

Startwaarde uit beschikbare data

•

Prijs en onderhoudskosten van ADAS

•

Expert guesses t.a.v. verzadigingsgraad

•

Verzadigingsgraad type A geschat op 95%

•

Aantrekkelijkheid

•

Verloop van historische ingroei

•

Verzadigingsgraad type B geschat op 80%

•

Gebruik en positieve ervaringen

•

Invloed van WLO scenario’s

•

False positives

•

WLO laag: -10% lagere verzadigingsgraad

•

Bekendheid en vaardigheid met ADAS

•

WLO hoog: -10% hogere verzadigingsgraad

•

Veiligheidsnorm NCAP

•

Geschiktheid infra (meerwaarde)

•

Aandeel deelauto’s, EV, leaseauto’s

Tabel 5.3:

Categorie 3: onverplichte comfortsystemen

Invloedsfactoren vanuit SD-model

Uitwerking van kwantitatief scenario

Samenstelling s-kromme nieuwverkopen

•

Kwaliteit van ADAS

•

S-kromme geschat

•

Verzadigingsgraad type E geschat 80%

•

Prijs en onderhoudskosten van ADAS

•

Expert guesses t.a.v. verzadigingsgraad

•

Aantrekkelijkheid

•

Verloop van historische ingroei

•

WLO laag: -10% lagere verzadigingsgraad

•

Gebruik en positieve ervaringen

•

Invloed WLO scenario’s

•

WLO hoog: -10% hogere verzadigingsgraad

•

Bekendheid en vaardigheid met ADAS

•

Aandeel deelauto’s, EV, leaseauto’s
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Tabel 5.2:

Lineaire ingroei
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Schatting van verzadigingsgraden
In de tabel is de verzadigingsgraad van onverplichte veiligheidssystemen voor de longitudinale
controle van het voertuig (type A) geschat op 95%. Dit aandeel is gebaseerd op de historische
ontwikkeling en huidige penetratiegraad van Cruise Control: dit veiligheidssysteem is tot op
heden onverplicht en heeft inmiddels een penetratie van meer dan 90% bereikt (zie figuur 5.1).
We gaan er vanuit dat ook toekomstige onverplichte veiligheidssystemen zo’n penetratie
kunnen bereiken. Er is sprake van een onzekerheidsmarge, omdat verschillende van dergelijke
veiligheidssystemen verplicht worden en de meerwaarde van onverplichte systemen dan
mogelijk kleiner is. Dat kan leiden tot een lagere verzadigingsgraad voor dergelijke onverplichte
veiligheidssystemen. Andersom kan het zijn dat additionele niet-verplichte veiligheidssystemen
in een pakket met verplichte systemen worden opgenomen, wat kan bijdragen aan een hogere
verzadigingsgraad.
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De verzadigingsgraad voor andere systemen is geschat op 80%. Dit is gebaseerd op het
gegeven dat de ‘onderkant’ van de markt omwille van een zo laag mogelijke kostprijs zich zal
beperken tot de systemen die wettelijk verplicht zijn. Ook hier is sprake van een
onzekerheidsmarge.
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5.3

Resultaten nieuwverkopen

Systemen voor longitudinale controle van het voertuig (type A)
Figuur 5.1 geeft de ontwikkeling weer in de periode 2012 tot en met 2050 van de
penetratiegraad van systemen voor longitudinale controle van het voertuig in de
nieuwverkopen. Het autonoom noodremsysteem valt in categorie 1 en zijn vanaf 2022 of 2024
wettelijk verplicht; de andere systemen zijn categorie 2, onverplichte veiligheidssystemen.
Penetratiegraad ADAS longitudinale controle nieuwverkopen

Ontwikkeling penetratiegraad verplichte systemen
In de berekeningen is van de verplichte systemen uitgegaan van een wettelijke verplichting in
2022/2024. De ingroei loopt lineair op tot 100% in alle nieuw verkochte voertuigen in 2024. De
ingroei van de systemen die in alle nieuwe modellen in 2022 verplicht zijn zitten hier bij in. In de
figuur is ISA niet opgenomen.
Ontwikkeling penetratiegraad niet-verplichte systemen
Voor de onverplichte systemen verloopt de ontwikkeling van de penetratiegraad volgens een Skromme. Van deze niet-verplichte veiligheidssystemen verwachten experts een
verzadigingsgraad van 95%. Het duurt enige jaren voordat dit maximale niveau wordt bereikt.
Dat geldt met name voor systemen waarvan de huidige penetratiegraad in de nieuwverkopen
nog relatief laag is.
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Figuur 5.1:
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Systemen voor laterale control e van het voertuig (type B)
Figuur 5.2 laat voor drie systemen voor laterale controle (Type B) de penetratiegraad in de
nieuwverkopen zien in de periode 2012 tot en met 2050.
Figuur 5.2:

Penetratiegraad ADAS laterale controle nieuwverkopen

Ontwikkeling penetratiegraad niet-verplichte systemen
De Lane Departure Warning en de dodehoekwaarschuwing worden niet verplicht. De
penetratiegraad volgt vanaf 2018 een S-kromme en voor dit systeem verwachten we een
maximale penetratiegraad van 80%.

11

De exacte invulling van LKA is ten tijde van schrijven van dit rapport nog niet definitief vastgesteld. Wetgeving
rondom LKA en LDW is ontwikkeling.
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Ontwikkeling penetratiegraad verplichte systemen
Voor Lane Keep Assist11 is in deze berekening uitgegaan van een wettelijke verplichting in
2022/2024. De lijnen in de figuur voor nieuwverkopen lopen vanaf 2018 lineair op tot 100%.
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Syste em voor de st aat van de bestuurder (type D)
Figuur 5.3 laat voor één systeem voor de staat van de bestuurder (Type D), de
afleidingsherkenning, de penetratiegraad in de nieuwverkopen zien in de periode 2012 tot en
met 2050.
Figuur 5.3:

Penetratiegraad ADAS staat van de bestuurder nieuwverkopen
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Ontwikkeling penetratiegraad verplichte systemen
Voor Afleidingsherkenning geldt een wettelijke verplichting in 2022/2024; de lijn in de figuur voor
nieuwverkopen loopt vanaf 2018 lineair op tot 100%.
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Systemen voor bijzondere verrichtingen (type E)
Figuur 5.4 laat voor verschillende systemen voor bijzondere verrichtingen (Type E) de
penetratiegraad in de nieuwverkopen zien in de periode 2012 tot en met 2050.
Figuur 5.4:

Penetratiegraad ADAS bijzondere verrichtingen nieuwverkopen

Navigatiesystemen vormen een buitenbeentje in dit type systemen. Een aantal aspecten zorgt
voor onzekerheid omtrent de toekomstige ontwikkeling van de penetratiegraad van dit systeem.
Ten eerste is in 2018 de penetratiegraad al relatief hoog, mogelijk leidt dat tot een hogere
verzadigingsgraad dan de veronderstelde 80%. Ten tweede zien we dat steeds vaker navigatieapps worden gebruikt in handhelds zoals een mobiele telefoon; de in het voertuig ingebouwde
navigatie wordt in dat geval niet gebruikt. Dit gegeven leidt mogelijk juist tot een lagere
verzadigingsgraad dan de veronderstelde 80%. De beschreven aspecten hebben een
tegengesteld effect op de verzadigingsgraad. We hebben voor navigatie geen specifieke
aanvullende kwantitatieve informatie over de ontwikkeling van de penetratiegraad. We hebben
daarom voor navigatiesystemen dezelfde aannamen gedaan als voor de andere onverplichte
systemen die het comfort van de bestuurder dienen en gaan daarom uit van een
verzadigingsgraad van 80%.
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Voor geen van deze systemen geldt een 100% verplichting in de nieuwverkopen, ze groeien elk
geleidelijk toe naar de verwachte maximale penetratiegraad van 80%.
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5.4

Conclusies

Dit hoofdstuk biedt inzicht in de ontwikkeling van de penetratiegraad van ADAS in nieuw
verkochte auto’s.
Verplicht e syst emen: lineaire groei naar 100% in 2024
Voor verschillende systemen geldt een wettelijke verplichting:

Type A (longitudinale controle): Intelligente Snelheidsassistent (ISA), Autonoom
noodremsysteem;

Type B (laterale controle): Lane Keep Assist (LKA);

Type D (staat van de bestuurder): Vermoeidheidsherkenning, Afleidingsherkenning.

Niet-verplichte systemen: groei volgt S -kromme naar verzadigingsgraad
De volgende systemen worden niet verplicht:

Type A (longitudinale controle): (Adaptive) Cruise Control ((A)CC), Forward Collision
Warning (FCW), Snelheidsbegrenzer, Snelheidslimietherkenning en
Verkeersbordherkenning;

Type B (laterale controle): Lane Departure Warning (LDW), Lane Centering,
Dodehoekwaarschuwing;

Type E (bijzondere verrichtingen): Navigatiesysteem, Verkeersinformatie, Parkeersensoren,
Omgevingscamera, Assisted Parking, Automatic Parking, Rear Collision Warning (RCW).
Voor deze systemen wordt verwacht dat de verzadigingsgraad in de nieuw verkochte auto’s
lager dan 100% ligt, omdat een deel van de autofabrikanten hun auto’s zo goedkoop mogelijk
zal willen aanbieden en er daarom voor kiest om hun auto’s niet te voorzien van ADAS, of
omdat optioneel verkrijgbare systemen niet door alle autokopers zullen worden aangeschaft.
Verwacht wordt dat een minderheid van de nieuwe auto’s zonder ADAS zal worden verkocht;
een ruime meerderheid van de nieuwe auto’s zal met ADAS verkocht worden. In de loop van de
tijd zal de prijs van de systemen geleidelijk dalen en zullen steeds meer fabrikanten overgaan
tot het standaard installeren van ADAS in hun nieuw verkochte auto’s. Daarbij speelt ook een
rol dat er sprake is van technische samenhang tussen de systemen, waardoor de meerkosten
van een extra systeem relatief klein zijn.
De maximale penetratiegraad die op termijn wordt bereikt is in de berekeningen op basis van
expert judgement gesteld op 95% voor systemen voor longitudinale controle van het voertuig en
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In 2022 zullen nieuwe modellen verplicht voorzien zijn van deze systemen, in 2024 geldt dat
voor alle nieuw verkochte voertuigen. Vanwege de korte periode tot de wettelijke verplichting
van kracht is, zal de ingroei van deze systemen in de komende jaren sterk groeien. In de
berekeningen veronderstellen we een lineaire groei vanaf de huidige penetratiegraad naar
100% in 2024. Het precieze verloop in de periode tot 2024 is met enige onzekerheid omgeven,
maar is van ondergeschikt belang voor de penetratiegraad van deze systemen op de langere
termijn.
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op 80% voor systemen voor laterale controle en bijzondere verrichtingen. Zie ook tabel 4.1. Er
bestaat onzekerheid over de exacte hoogte van de verzadigingsgraad; uiteraard kan dit
percentage daarom ook hoger of lager liggen. Ook het moment (jaartal) waarop deze maximale
penetratiegraad wordt bereikt kan eerder of later zijn dan in de berekeningen is verondersteld.
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Op de basisvorm van de ontwikkeling van de penetratiegraad heeft dit geen invloed: die
basisvorm blijft een S-kromme die in een zeker jaar op een zekere penetratiegraad eindigt. De
invloed van deze parameters op de ontwikkeling van de penetratiegraad van ADAS in het
wagenpark onderzoeken we in het volgende hoofdstuk.
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6.

Penetratiegraad ADAS in het wagenpark
en voertuigkilometers

6.1

Doel

Het doel van dit hoofdstuk is het bieden van een beschrijving van de penetratiegraad van ADAS
in het wagenpark en de voertuigkilometers op basis van de huidige ontwikkeling. Het hoofdstuk
bevat de resultaten van berekeningen van de penetratiegraad in het personenautopark in de
periode 2012 – 2050, op basis van de omvang en samenstelling van het personenautopark.
Om te komen tot een inschatting van de penetratiegraad van ADAS in het wagenpark
combineren we de resultaten van het vorige hoofdstuk, waarin de ontwikkeling van de
penetratiegraad van ADAS in de nieuwverkopen is bepaald, met informatie over de snelheid
waarmee nieuwverkopen (met ADAS) in het wagenpark personenauto’s worden opgenomen en
de snelheid waarmee bestaande voertuigen (zonder ADAS) uit het wagenpark verdwijnen door
sloop of export. Door deze beide ontwikkelingen neemt de penetratiegraad van ADAS in het
wagenpark geleidelijk toe.
Bij de totale omvang en samenstelling van het wagenpark spelen verschillende invloedsfactoren
een rol die ook bij het opstellen van het SD-model aan de orde zijn gekomen, zoals het aandeel
elektrische voertuigen, het aandeel leaseauto’s, de kosten van onderhoud en de
consumentenprijs van de voertuigen.

Methodiek

De berekening is uitgevoerd op basis van informatie over de samenstelling en ontwikkeling van
het wagenpark, zoals opgenomen in het automarktmodel Dynamo en de gemaakte aannames
over de ontwikkeling van ADAS in de nieuw verkochte voertuigen. Dit is in het voorgaande
hoofdstuk gerapporteerd. Meer informatie over het automarktmodel Dynamo is opgenomen in
bijlage 6. Paragraaf 6.3 bevat de resultaten van de berekening.
In paragraaf 6.4 wordt voor een drietal specifieke ADAS gekeken naar de mate waarin de
ontwikkeling van de penetratiegraad in de nieuwverkopen zich vertaalt in de penetratiegraad in
het personenautopark. In paragraaf 6.5 geven we een voorbeeld van de doorrekening van het
effect op de penetratiegraad in het aantal voertuigkilometers.
In hoofdstuk 4 zijn een berekeningswijze en uitkomsten daarvan beschreven ten aanzien van
de ontwikkeling van de penetratiegraad van ADAS in de nieuwverkopen. Die uitkomsten zijn
gebruikt in de berekeningen van de ontwikkeling van de penetratiegraad van ADAS in het
wagenpark. In de berekening spelen daarnaast de omvang en samenstelling van het
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personenautopark en de te verwachten economische ontwikkeling een belangrijke rol. De
toekomstige ontwikkeling van de omvang en samenstelling van het personenautopark is hier
namelijk in grote mate van afhankelijk. In de doorrekeningen in dit hoofdstuk zijn we uitgaan van
het “WLO-Hoog” scenario. Dit scenario kenmerkt zich door een relatief sterke economische
groei. Dit betekent dat onder andere sprake is van een relatief hoog inkomen van huishoudens,
een groot personenautopark en een groot aantal nieuwverkopen, in vergelijking met een
scenario met een minder sterke economische groei. Tevens is in het “hoog”-scenario sprake
van een relatief groot zakelijk wagenpark en een relatief hoog aandeel elektrische voertuigen.

6.3

Resultaten wagenpark

Systemen voor longitudinale controle van het voertuig (type A)
Het verloop van de lijnen in de grafiek wordt bepaald door de ingroeisnelheid van de
penetratiegraad in de nieuw verkochte voertuigen, zoals in het vorige hoofdstuk is beschreven.
Verschillen in het verloop daarvan verklaren de verschillen die hier optreden in de ontwikkeling
van de penetratiegraad in het wagenpark. Verschillen worden met name verklaard door de
ingroei in de periode 2012 – 2018: als daarin sprake is van een snelle stijging van de
penetratiegraad in de nieuwverkopen, zal dat doorwerken in de snelheid waarmee de
penetratiegraad oploopt in het wagenpark.
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Figuur 6.1 laat de penetratiegraad in het personenautopark zien van systemen voor
longitudinale controle van het voertuig (type A). Voor een deel van deze systemen geldt een
wettelijke verplichting vanaf 2022/2024: Intelligente Snelheidsassistent (ISA) en Autonoom
noodremsysteem. Een aantal andere van deze systemen is niet verplicht: (Adaptive) Cruise
Controle, Forward Collision Warning, Snelheidsbegrenzer, Snelheidslimietherkenning en
Verkeersbordherkenning.

45

Figuur 6.1:

Penetratiegraad ADAS longitudinale controle wagenpark

Ontwikkeling penetratiegraad niet-verplichte systemen
De systemen waarvoor geen verplichting geldt ((A)CC, Forward Collision Warning,
Snelheidslimietherkenning, Verkeersbordherkenning, Snelheidsbegrenzer) bereiken een
penetratiegraad van ten minste 80% enkele jaren later dan de verplichte systemen, het verschil
kan oplopen tot zo’n 15 jaar (snelheidslimiet, verkeersbordherkenning). De penetratiegraad van
deze systemen groeit geleidelijk door naar de veronderstelde verzadigingsgraad van 95%; de
lijnen komen rond 2050 steeds dichter bij elkaar.
Systemen voor laterale control e van het voertuig (type B)
Figuur 6.2 laat voor drie systemen voor laterale controle (Type B) de penetratiegraad in het
wagenpark zien in de periode 2012 tot en met 2050.
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Ontwikkeling penetratiegraad verplichte systemen
De figuur laat zien dat verwacht mag worden dat het verplichte systeem voor longitudinale
controle (Autonoom noodremsysteem) een penetratiegraad in het wagenpark bereikt van meer
dan 80% vanaf 2028, die daarna geleidelijk nog doorgroeit richting 100%.
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Figuur 6.2:

Penetratiegraad ADAS laterale controle wagenpark

Ontwikkeling penetratiegraad verplichte systemen
Lane Keep Assist (LKA) valt onder de wettelijke verplichting en bereikt een penetratiegraad in
het personenautopark van meer dan 80% vanaf 2038. Daarna groeit de penetratiegraad
geleidelijk door richting de 100%.

Systemen voor de staat van de best uurder (type D)
Figuur 6.3 laat voor één systeem voor de staat van de bestuurder (Type D), de
afleidingsherkenning, de penetratiegraad in het wagenpark zien in de periode 2012 tot en met
2050.
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Ontwikkeling penetratiegraad niet-verplichte systemen
Voor twee van de drie systemen voor laterale controle (LDW en afleidingsherkenning) geldt
geen wettelijke verplichting. Hier verloopt de penetratiegraad in het personenautopark trager
dan van het verplichte LKA-systeem en de verzadigingsgraad ligt met 80% lager dan van LKA.
In 2050 heeft ruim driekwart van de auto’s deze systemen.
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Figuur 6.3:

Penetratiegraad ADAS staat van de bestuurder wagenpark
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Ontwikkeling penetratiegraad verplichte systemen
De afleidingsherkenning valt onder de wettelijke verplichting en bereikt een penetratiegraad in
het personenautopark van meer dan 80% vanaf 2038. Daarna groeit de penetratiegraad
geleidelijk door richting 100%.
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Systemen voor bijzondere verrichtingen (type E)
Figuur 6.3 laat voor verschillende systemen voor bijzondere verrichtingen (Type E) de
penetratiegraad in het wagenpark zien in de periode 2012 tot en met 2050.
Figuur 6.3:

Penetratiegraad ADAS bijzondere verrichtingen wagenpark
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Voor geen van de systemen voor bijzondere verrichtingen geldt een wettelijke verplichting in de
nieuwverkopen. De penetratiegraad in het totale personenautopark verloopt in alle gevallen vrij
geleidelijk. Afhankelijk van het huidige niveau in de nieuwverkopen, zie figuur 4.3, gaat de
penetratiegraad in het totale personenautopark wat sneller (navigatie) of langzamer (assisted
parking) voordat het maximale veronderstelde niveau van 80% wordt bereikt.
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6.4

Penetratiegraden van drie systemen vergeleken

Voor 3 specifieke systemen vergelijken we de ontwikkeling van de penetratiegraad in de
nieuwverkopen en het wagenpark met elkaar. De systemen verschillen van elkaar voor wat
betreft de wettelijke verplichting en de huidige penetratiegraad in de nieuwverkopen.

Het eerste systeem in de vergelijking heeft in 2018 al een relatief hoge penetratiegraad in
de nieuwverkopen en is in 2024 verplicht in alle nieuwe voertuigen (autonoom
noodremsysteem). Verwacht mag worden dat de penetratiegraad in het wagenpark al
relatief hoog is en snel groeit naar 100%;

Het tweede systeem heeft in 2018 een lage penetratiegraad in de nieuwverkopen en is
vanaf vanaf 2024 verplicht aanwezig in nieuwverkopen (Lane Keep Assist). Verwacht mag
worden dat de penetratiegraad van dit systeem vanaf de verplichtstelling in 2024 snel
groeit;

Het derde systeem heeft in 2018 een lage penetratiegraad in de nieuwverkopen en hiervoor
geldt geen wettelijke verplichting vanaf 2024 (Rear Collision Warning). Verwacht mag
worden dat de penetratiegraad van dit systeem zeer geleidelijk zal toenemen.
Autonoom noodremsysteem
Voor het autonoom noodremsysteem geldt dat de penetratiegraad in het huidige
personenautopark al meer dan 25% is en door het huidige hoge aandeel in de nieuwverkopen
(vanaf 2024 verplicht, dus 100%) ook voortvarend zal doorgroeien tot 100%. Een aandeel van
80% in het wagenpark wordt bereikt rond 2036.
Penetratiegraden autonoom noodremsysteem in nieuwverkopen en wagenpark
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Figuur 6.4:
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Lane Keep Assist
Voor Lane Keep Assist geldt dat de penetratiegraad nu nog zeer beperkt is. De aanstaande
wettelijke verplichting is de belangrijkste drijfveer achter de relatief snelle toename van de
penetratiegraad in het personenautopark. Een aandeel van 80% in het wagenpark wordt bereikt
rond 2038.
Figuur 6.5:

Penetratiegraden Lane Keep Assist in nieuwverkopen en wagenpark

Verwacht wordt dat de penetratiegraad in de nieuwverkopen geleidelijk oploopt,. Rond 2032
wordt de veronderstelde maximale penetratiegraad (80%) bereikt in de nieuwverkopen, voor het
totale personenautopark is dit pas na 2050 het geval.
Figuur 6.6:

Penetratiegraden Rear Collision Warning in nieuwverkopen en wagenpark
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Rear Collision Warning
Rear Collision Warning is een relatief nieuw systeem. Daardoor is de penetratiegraad in het
personenautopark nog relatief laag. De penetratiegraad in de nieuwverkopen is ook nog relatief
laag. Er is voor dit systeem geen sprake van een wettelijke verplichting.
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Gevoeligheidsanalyse versnelde ingroei rear col lision warning
Figuur 5.7 laat zien hoe de ingroei in het wagenpark voor Rear Collision Warning zou verlopen
als de ingroei in de nieuwverkopen sterk versneld zou plaatsvinden. In dat geval verloopt de Skromme veel steilere S-kromme. In deze analyse gaan we ook uit van een hogere maximale
penetratiegraad van 90% in plaats van 80% in de nieuwverkopen.
Figuur 6.7:

Penetratiegraad Rear Collision Warning in nieuwverkopen (groen) en wagenpark
personenauto’s bij versnelde ingroei
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De gevoeligheidsanalyse laat zien dat ook bij een sterk versnelde penetratiegraad van Rear
Collision Warning in de nieuwverkopen het nog steeds geruime tijd duurt voordat een hoge
penetratiegraad in het personenautopark wordt bereikt. Dit wordt veroorzaakt door de lange
levensduur van personenauto’s en daarmee samenhangende beperkte vervangingssnelheid
van het wagenpark.
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De maximale penetratiegraad van 90% in de nieuwverkopen wordt rond 2024 bereikt, in plaats
van 80% rond 2032. Toch duurt het nog tot 2042 voordat ook in het wagenpark een
penetratiegraad van 80% is bereikt. In figuur 5.6 is dat na 2050.
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6.5

Resultaten voertuigkilometers

Het autobezitmodel Dynamo bevat ook informatie over het voertuigkilometrage. Op basis van
die informatie zijn analyses uitgevoerd voor de penetratiegraad van ADAS in de
voertuigkilometers.
In figuur 6.8 zijn de penetratiegraad in het voertuigpark en in de voertuigkilometers in één
afbeelding weergegeven voor het systeem Lane Keep Assist (LKA). Dat systeem is gekozen,
omdat het op dit moment nog een relatief lage penetratiegraad in het voertuigpark kent en het
systeem in 2024 verplicht is in alle nieuw verkochte voertuigen. De penetratiegraad in het
voertuigpark neemt daarom in de komende jaren snel toe.
De penetratiegraad van ADAS in de voertuigkilometers verloopt sneller dan de penetratiegraad
in het voertuigpark. Dit is een gevolg van het hogere kilometrage van nieuwere auto’s ten
opzichte van oudere auto’s. Een drijvende kracht hierbij is dat een aanzienlijk deel van de nieuw
verkochte voertuigen wordt ingezet als leaseauto (circa 40%) en leaseauto’s in het algemeen
een hoger kilometrage hebben dan privé auto’s. Het verschil tussen beide penetratiegraden is
het grootst als ongeveer de helft van de voertuigen is uitgerust met een bepaald systeem. Is de
penetratiegraad in het personenautopark lager of hoger, dan is de penetratiegraad in de
voertuigkilometers navenant ook lager of hoger.
Figuur 6.8:
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In 2029 is de penetratiegraad van LKA 44% in het personenautopark en 55% in het
kilometrage. Het verschil in penetratiegraad tussen het personenautopark en het kilometrage is
maximaal 11 procentpunt, in de periode 2026 tot 2029. Daarna neemt de penetratiegraad in de
voertuigkilometers sneller toe dan in de voertuigen en wordt het verschil steeds kleiner.
Bij andere systemen zijn de verschillen kleiner. Bij alle systemen stijgt de penetratiegraad in
beide indicatoren geleidelijk; uiteindelijk groeien de penetratiegraden in de voertuigkilometers
en de voertuigen naar elkaar toe.
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6.6

Conclusies

De penetratiegraad van de verplichte systemen in het wagenpark groeit sneller dan van de nietverplichte systemen en komt dicht in de buurt van 100%. Toch duurt het ook van bij verplichte
systemen nog zo’n 15 jaar voordat de penetratiegraad in het wagenpark boven 80% komt. Bij
de niet-verplichte systemen duurt het aanzienlijk langer voordat dit percentage wordt bereikt.
Hierbij spelen ook de verwachtingen over de verzadigingsgraad een rol: mogelijk zijn er
systemen waarbij in de nieuwverkopen de verzadigingsgraad niet hoger dan 80% wordt. De
penetratiegraad in het wagenpark kan op lange termijn de verzadigingsgraad in de
nieuwverkopen bereiken maar zal deze normaal gesproken niet overstijgen, tenzij door retrofit
of door import van voertuigen met ADAS.
De ingroei van de penetratiegraad van de wettelijk verplichte systemen in het wagenpark duurt
relatief lang. Dit komt door de lange levensduur van auto’s van gemiddeld 20 jaar en daarmee
door de geleidelijke vervangingssnelheid van het wagenpark. Dit leidt er toe dat in het
wagenpark het verschil tussen de ontwikkeling van de penetratiegraad van de verplichte en
niet-verplichte systemen minder groot is dan wellicht op voorhand verwacht wordt.

In het voertuigkilometrage neemt het aandeel ADAS iets sneller toe dan in het wagenpark. Dat
heeft meerdere oorzaken: nieuwe voertuigen beschikken relatief vaak over ADAS en hebben
vaak een relatief hoog jaarkilometrage, ook omdat een groot deel van de nieuwverkochte
voertuigen als leaseauto wordt ingezet.
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Verschillende socio-economische factoren spelen een rol bij de vervangingssnelheid van het
wagenpark. Een belangrijke factor is de economische groei: bij een hogere economische groei
is een groter budget beschikbaar voor (auto)mobiliteit en wordt meer waarde gehecht aan de
eigen auto. Bij hogere economische groei ligt de vervangingssnelheid van het wagenpark hoger
dan bij lagere groei. Met stimuleringsmaatregelen kan de vervangingssnelheid worden
beïnvloed, bijvoorbeeld door kortingacties, inruilpremies of sloopregelingen.
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7.

Scenario’s

7.1

Inleiding en doel

De vorige twee hoofdstukken gaven een beeld van hoe de penetratiegraad van de verschillende
systemen in de toekomst zou kunnen verlopen in de nieuwverkopen en personenautopark
wanneer uitgegaan wordt van voortzetting van de trendmatige ontwikkeling van de afgelopen
jaren. In dit Referentiescenario is uitgegaan van een relatief sterke economische ontwikkeling in
de periode 2020 – 2050 volgens het WLO Hoog lange termijn scenario.
Dit hoofdstuk heeft tot doel de uitgangspunten van het toekomstscenario wat te variëren en
daarmee inzicht te bieden in de bandbreedte in de penetratiegraad van ADAS in nieuwverkopen
en wagenpark. De bandbreedte wordt opgespannen door een scenario met een sterkere en een
scenario met een zwakkere ontwikkeling van de penetratiegraad van ADAS in de
nieuwverkopen en het wagenpark.

7.2

Scenario’s

Bij de scenario’s en de uitkomsten kijken we vooral naar de lange(re) termijn. Grote
ontwikkelingen op de (zeer) korte termijn in het gebruik van auto’s en in de nieuwverkopen, met
name ten gevolge van COVID-19, laten we buiten beschouwing. Een belangrijk aandachtspunt
is verder dat de markt voor ADAS een internationale, wereldwijde markt is; de invloed van de
Nederlandse of zelfs Europese markt op de ontwikkeling van ADAS is beperkt.
We beschouwen twee scenario’s, één waarbij de penetratiegraad van ADAS in de
nieuwverkopen sneller oploopt en één waarbij dit juist minder snel oploopt en tegelijk ook
sprake is van een minder sterke economische ontwikkeling. Beide scenario’s blijven wel uitgaan
van de wettelijke verplichting voor een aantal systemen. Voor die systemen zal de bandbreedte
dus beperkter zijn dan voor systemen waarbij de penetratiegraad in de nieuwverkopen niet
vastligt vanaf 2024.
Scenario 1: groei en bloei, ADAS plus
In dit scenario veronderstellen we dat het consumentenvertrouwen toeneemt, de economie zich
op korte termijn herstelt en er zelfs sprake is van een inhaalslag: hoogconjunctuur. De
economische groei van voor 2020 zet zich dus (versterkt) door.
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Deze paragraaf geeft een overzicht van de verhaallijnen van de scenario’s op basis waarvan de
bandbreedte is bepaald en de instellingen waarmee is gerekend. Paragraaf 6.3 geeft de
uitkomsten van de berekeningen.
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In hoogconjunctuur is sprake van sterke groei van de bevolking, economie en besteedbaar
inkomen. Ontwikkelingen specifiek voor verkeer en vervoer in hoogconjunctuur zijn de lagere
gebruikskosten van auto’s waaronder ook elektrische voertuigen. Dit leidt tot een relatief sterke
groei van de nieuwverkopen van auto’s en daarmee van het wagenpark.
Consumenten hechten veel waarde aan status en hebben daar ook geld voor over. Ook is er
meer aandacht voor ‘zachte’ waarden als gezondheid en klimaat. Ze zullen dus bijvoorbeeld
eerder elektrische auto aanschaffen. Mede daardoor is het voor (meer) autofabrikanten
aantrekkelijk ADAS standaard of optioneel aan te bieden. Bovendien komt er hiermee budget
beschikbaar voor research & development naar nieuwe functionaliteiten of koppeling van
bestaande systemen in nieuwe ADAS. De penetratiegraad van bestaande en nieuwe generatie
ADAS in de nieuwverkopen zal dus sterker verlopen ten opzichte van de huidige trend. Tevens
leidt een hogere economische groei tot een hoger aandeel zakelijke auto’s. Dit leidt direct (via
meer nieuwverkopen) of indirect (via meer elektrische auto’s waarin relatief meer ADAS
aanwezig is) tot een hogere penetratiegraad van ADAS in de nieuwverkopen.
In Dynamo en de specificatie van de ADAS S-krommen in de nieuwverkopen wordt met de
invloed van deze factoren rekening gehouden, door van de volgende aannames uit te gaan:
1. WLO-hoog scenario, cf. de eerder gerapporteerde Referentie berekening;
2. Hoger aandeel zakelijke auto’s, meer werkenden met zakelijke auto;
3. Hoger aandeel elektrische voertuigen in nieuwverkopen, zowel op zakelijke als privémarkt;
4. Snellere ingroei ADAS door “steilere” S-kromme, korte ingroeiperiode;
5. Hoger maximaal niveau ADAS voor de niet-verplichte systemen, door meer aanbod ADAS
en meer optionele aanschaf.

Scenario 2: gelei delijke groei, ADAS min
In dit scenario gaan we uit van een op langere termijn lagere economische groei ten opzichte
van de Referentie. Dit leidt onder andere tot minder werkgelegenheid en lagere inkomens en
een beperkt Research- en Development-budget voor doorontwikkeling van ADAS. Mede door
deze factoren is het zakelijke wagenpark fors kleiner en verloopt ook de ingroei van elektrische
voertuigen trager. Dit alles leidt tot een veel minder hoge snelheid van de ingroei van ADAS en
zal ADAS ook minder vaak (optioneel) worden aangeboden en aangeschaft.
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Genoemde punten 2 en 3 hebben zowel effect op de omvang en samenstelling van het
wagenpark als op de penetratiegraad van ADAS in de nieuwverkopen (de hoogte en “steilheid”
van de S-krommen) wat in punt 4 en 5 wordt geconcretiseerd.
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In Dynamo en de specificatie van de ADAS S-krommen in de nieuwverkopen is met de invloed
van deze factoren rekening gehouden, door van de volgende aannames uit te gaan:
1. WLO-laag scenario;
2. Lager aandeel zakelijke auto’s, minder werkenden met zakelijke auto;
3. Lager aandeel elektrisch in nieuwverkopen, zowel op zakelijke als privémarkt;
4. Langzamere ingroei ADAS door “vlakkere” S-kromme, langere ingroeiperiode;
5. Lager maximaal niveau ADAS voor niet-verplichte systemen door minder aanbod ADAS en
minder optionele aanschaf.
Overzicht scenario’ s
Tabel 6.1 geeft een samenvattend overzicht van een aantal instellingen waarmee in het ADASMin en ADAS-Plus scenario is gerekend en van het “Referentie” scenario op basis waarvan de
uitkomsten in hoofdstukken 4 en 5 zijn bepaald.
Tabel 7.1:

Kenmerken van de scenario’s

Variabele

ADAS-Min

Referentie

ADAS-Plus

Lange Termijn WLO scenario

WLO Laag

WLO Hoog

WLO Hoog

Omvang zakelijke wagenpark

O.b.v. WLO Laag O.b.v. WLO Hoog O.b.v. WLO Hoog

Aandeel elektrische voertuigen in 2050

WLO Laag (50%) WLO Hoog (90%) WLO Hoog + 5%a

Ingroei ADAS in nieuwverkopen

10 jaar trager

Ref. (zie Hfst. 4)

10 jaar sneller

Het aandeel zakelijke auto’s in beide scenario’s ligt opgesloten in het lange termijn scenario
(WLO Hoog of Laag). Ten opzichte van de Referentie, die ook gebruik maakt van het WLO
Hoog scenario12, veronderstellen we in het ADAS-Plus scenario wel een hoger aandeel
elektrische voertuigen in de nieuwverkopen. Dit draagt mede bij aan een hoger niveau van
ADAS in de nieuwverkopen voor de niet-verplichte systemen en aan een snellere ingroei;het
hogere maximum wordt 10 jaar eerder bereikt. In het ADAS-Min scenario is – naast een lagere
economische ontwikkeling – de maximale penetratiegraad van systemen lager en wordt dit
maximum 10 jaar later bereikt dan in de Referentie. We veronderstellen dat eventuele andere
effecten van een snellere of tragere ingroei (bijvoorbeeld het effect op (gemiddelde) autoprijzen
en verbruikscijfers) liggen opgesloten in de instellingen van het WLO Laag en Hoog scenario13.

12

13

Merk op dat dit tevens betekent dat de totale omvang van het personenautopark in de Referentie en het ADASPlus scenario gelijk is, wel verschilt de samenstelling (o.a. meer elektrisch in ADAS-Plus). In het ADAS-Min
scenario is sprake van een kleinere omvang van het totale personenautopark (zie paragraaf 6.3).
Alle instellingen voor Dynamo met betrekking tot WLO Laag en Hoog zijn door het PBL bepaald. Dit betreft
onder andere de omvang en samenstelling van huishoudtypen, autokosten (vast en variabel), autobelastingen
en aandeel zakelijke auto’s.
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Max niveau ADAS (A/B/D/E)b nieuw verkopen
85/70/80/70%
95/80/90/80%
98/90/95/90%
a: In 2050, geleidelijk oplopend tussen 2020 en 2050
b: Max. penetratiegraad nieuwverkopen voor niet verplichte systemen van resp. type A/B/D/E
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7.3

Resultaten

In deze paragraaf presenteren we de uitkomsten voor het totale personenautopark. We kijken in
deze analyse naar systemen waar geen 100% verplichting voor geldt in de nieuwverkopen. De
uitkomsten voor deze systemen worden grafisch weergeven voor de hele periode 2012 – 2050.
Voor de systemen met een 100% verplichting kijken we alleen naar de penetratiegraad in het
wagenpark in 2050 voor het ADAS-Min scenario en de Referentie. Vanwege deze 100%
verplichting is er voor deze systemen immers geen ADAS-Plus scenario omdat de ingroei in de
nieuwverkopen niet sneller kan verlopen dan waarmee in de Referentiesituatie al is gerekend.
Niet-verplichte systemen
Figuren 7.1 t/m 7.14 geven de uitkomsten weer voor de drie scenario’s voor de verschillende
systemen waar geen 100% verplichting in de nieuwverkopen voor geldt.
In de drie scenario’s zien we dat de penetratiegraad in het wagenpark ten opzichte van de
Referentie sneller verloopt in het ADAS-Plus scenario en minder snel in het ADAS-Min
scenario. De mate waarin deze lijnen per systeem afwijken van de Referentie wordt vooral
bepaald door het type systeem, omdat het verloop van de S-kromme en het maximale niveau
tussen de type systemen van elkaar verschillen. En wordt ook bepaald door het uitgangsniveau
in 2018. Als in 2018 een systeem al een relatief hoge penetratiegraad in de nieuwverkopen
heeft, dan is de bandbreedte beperkter dan wanneer het systeem nog nauwelijks aanwezig is.
Type A, systemen voor longitudinale controle
Penetratiegraad Snelheidslimietherkenning in het personenautopark in 3
scenario’s

Bandbreedte ontwikkeling penetratiegraad ADAS

Figuur 7.1:
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Figuur 7.2:

Penetratiegraad Verkeersbordherkenning in het personenautopark in 3
scenario’s
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Figuur 7.3:

Penetratiegraad Snelheidsbegrenzer in het personenautopark in 3 scenario’s

Figuur 7.4:

Penetratiegraad Cruise Control in het personenautopark in 3 scenario’s
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Penetratiegraad Adaptive Cruise Control (ACC) in het personenautopark in 3
scenario’s

Figuur 7.6:

Penetratiegraad Forward Collision Warning (FCW) in het personenautopark in 3
scenario’s
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Figuur 7.7:

Penetratiegraad Dodehoekwaarschuwing in het personenautopark in 3 scenario’s

Figuur 7.8:

Penetratiegraad Lane Departure Warning (LDW) in het personenautopark in 3
scenario’s
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Type E, systemen voor bijzondere verrichtingen
Figuur 7.9:

Penetratiegraad Navigatiesysteem in het personenautopark in 3 scenario’s

Figuur 7.10:

Penetratiegraad Verkeersinformatie in het personenautopark in 3 scenario’s
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Penetratiegraad Omgevingscamera in het personenautopark in 3 scenario’s
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Penetratiegraad Assisted Parking in het personenautopark in 3 scenario’s

Figuur 7.13:

Penetratiegraad Automatic Parking in het personenautopark in 3 scenario’s

Figuur 7.14:

Penetratiegraad Rear Collision Warning (RCW) in het personenautopark in 3
scenario’s
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Vanaf 2022/ 2024 verplichte systemen
Tabel 7.2 laat het verschil zien in penetratiegraad van ADAS in het wagenpark in 2050, van het
ADAS-Min scenario en de Referentie, voor de systemen waar vanaf 2024 een 100%
verplichting in de nieuwverkopen geldt. Er is geen verschil tussen het ADAS-plus scenario en
het Referentie scenario, omdat het hier gaat om de verplichte systemen, die in 2022/2024 een
verzadigingsgraad van 100% bereiken.
Naast een verschil in de uiteindelijke penetratiegraad is een belangrijk verschil dat in het ADASMin scenario de omvang van het totale personenautopark in 2050 met 9,4 miljoen voertuigen
kleiner is dan in de Referentie en het ADAS-Plus scenario, waarbij het wagenpark 11,6 miljoen
voertuigen omvat.
Penetratiegraad ADAS in personenautopark in 2050 voor systemen met 100%
verplichting in de nieuwverkopen vanaf 2024 (scenario’s ADAS-Min en
Referentie)

Type, systeem

ADAS-Min

Referentie

Verschil

Type A. Autonoom noodremsysteem

95%

97%

2%

Type B. Lane Keep Assist (LKA)

94%

96%

2%

Type B. Lane Departure Warning (LDW)

94%

96%

2%

Type D. Afleidingsherkenning

94%

96%

2%

7.4

Conclusies

De verschillen tussen de scenario’s ADAS Min en de Referentie zijn in 2050 bij de verplichte
systemen met 2% zeer beperkt. Bij de niet-verplichte systemen zijn de verschillen groter dan bij
de verplichte systemen. Cruise Control kent met 10% het kleinste verschil. Dat het verschil zo
klein is, komt omdat de penetratiegraad in de huidige situatie al relatief hoog is. De andere
systemen hebben in de huidige situatie een lagere penetratiegraad en daardoor is het verschil
in 2050 dan groter.
De verschillen tussen beide scenario’s zijn vooral een gevolg van een kleiner aantal
nieuwverkopen in het ADAS-Min scenario waardoor de geleidelijke vervanging van het
personenautopark wat trager verloopt en het aandeel auto’s zonder ADAS wat hoger is. Maar
ook in het ADAS-Min scenario geldt dus dat de 100% verplichting vanaf 2024 er voor deze
systemen voor zorgt dat de penetratiegraad in het personenautopark sterk oploopt. Het
absolute aantal auto’s met ADAS is in dit scenario wel fors kleiner omdat het totale
personenautopark een stuk kleiner is in 2050 (ruim 2 miljoen auto’s minder).
Dit hoofdstuk liet zien hoe een sterkere of minder sterke ingroei van ADAS in de nieuwverkopen
doorwerkt in de penetratiegraad van ADAS in het wagenpark. Vooral wanneer er geen 100%
verplichting voor een systeem geldt, kan de bandbreedte van de penetratiegraad in het
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wagenpark behoorlijk groot zijn op de lange termijn. De bandbreedte hangt vooral af van het
type systeem en de verwachting over de verzadigingsgraad, het veronderstelde ingroeipatroon
en de actueel al gerealiseerde penetratiegraad in de nieuwverkopen en het wagenpark. Als een
systeem nu al relatief vaak aanwezig is dan zal de bandbreedte op de langere termijn kleiner
zijn dan bij een systeem dat nu nog nauwelijks aanwezig is.
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Voor systemen die vanaf 2024 verplicht aanwezig zijn in de nieuwverkopen geldt dat de
bandbreedte veel kleiner is. De wettelijke verplichting zorgt ervoor dat in alle gevallen de
penetratiegraad in het wagenpark sterk oploopt, waarbij in 2050 een groot deel van het hele
wagenpark (meer dan 90%) over deze systemen zal beschikken.
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Conclusies en aanbevelingen

8.1

Conclusies

Invloedsfactoren op de penetratiegraad van ADAS
De literatuurstudie bracht verschillende invloedsfactoren op de penetratiegraad van ADAS aan
het licht:

De wettelijke verplichting in 2022 voor nieuwe modellen en in 2024 voor alle nieuw
verkochte personenauto’s speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van de
penetratiegraad van ADAS;

Er is sprake van een sterke groei van het aandeel elektrische voertuigen, die relatief vaak
van ADAS zijn voorzien;

Eigenaren blijken beperkte bekendheid te hebben van de aanwezigheid van ADAS in hun
voertuig. Bovendien hebben zij verwachtingen van de functionaliteiten die niet goed
overeenstemmen met de feitelijke mogelijkheden van de systemen;

Zakenauto’s zijn relatief nieuwer en duurder dan de gemiddelde nieuw verkochte auto’s en
zijn daarmee relatief vaak van ADAS voorzien. Het aantal zakenauto’s is in 2019 gestegen,
wat destijds met name werd veroorzaakt door groei van het aantal arbeidsplaatsen;

Van verschillende ADAS is het effect op de verkeersveiligheid niet goed bekend. Volgens
de SWOV beïnvloedt geen van de door hen onderzochte systemen de verkeersveiligheid
negatief. De combinatie van FCW en AEB hebben evident positieve effecten op de
verkeersveiligheid en dat geldt ook voor het alcoholslot en ISA, als het systeem ingrijpt in
het gedrag van het voertuig. De functie autopilot leiden ertoe dat de bestuurder minder
situatiebewust is en niet snel genoeg de rijtaak weer van het voertuig kan overnemen.

Verzekeraars werken aan (verdere) differentiatie van de premies voor autoverzekeringen;
bezitters en gebruikers van ADAS kunnen vanwege lagere kansen op ongevallen en
schades lagere premies tegemoet zien. Dat maakt de aanschaf van deze systemen
aantrekkelijker.
De literatuur biedt geen kwantitatieve onderbouwing met betrekking tot de penetratiegraad van
ADAS in de nieuwverkopen, het voertuigpark en de voertuigkilometers. Er blijkt weinig
onderzoek te zijn gedaan naar de ingroei van ADAS in het wagenpark in Nederland en
daarbuiten.
Uit de workshop met de ADAS experts komen de volgende inzichten naar voren, met betrekking
tot de invloedsfactoren op de penetratiegraad:

Ervaringen met het gebruik van ADAS, zowel in de eigen auto als door ervaringen in
voertuigen van anderen of ervaringen die in gesprekken worden gedeeld leiden tot een
bepaalde perceptie van ADAS. Positieve ervaringen leiden tot een positieve attitude, die
leidt tot een grotere interesse in ADAS, de bereidheid om ADAS aan te schaffen en tot de
bereidheid om ADAS te gaan gebruiken. Afhankelijk van het juiste gebruik en de kwaliteit
van ADAS kunnen die ervaringen vervolgens worden bevestigd, waarna de feedbackloop
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De ontwikkeling van de penetr atiegraad in nieuw verkocht voertuigen
We hebben een verwachting opgesteld over de verzadigingsgraad, dat is de maximale
penetratiegraad, van ADAS in nieuw verkochte voertuigen. We maken daarbij onderscheid naar
verschillende categorieën ADAS:

Voor de wettelijk verplichte systemen groeit de verzadigingsgraad in de nieuw verkochte
voertuigen vanaf het huidige niveau naar 100% in 2024. Voor een deel van de systemen
betekent dit een zeer sterke versnelling van de penetratiegraad.

Voor niet verplichte systemen die primair gericht zijn op effecten op de verkeersveiligheid
en de aangrijpen op de longitudinale controle van het voertuig veronderstellen we een
verzadigingsgraad van 95%. Deze hoge verzadigingsgraad voor systemen zoals (Adaptive)
Cruise Control, Forward Collision Warning, snelheidslimietherkenning, snelheidsbegrenzer
en verkeersbordherkenner is mede gebaseerd op de hoge penetratiegraad van deze
systemen (met name Cruise Control) in de huidige situatie in de nieuw verkochte auto’s.

Voor alle andere niet verplichte systemen gaan we uit van een maximale penetratiegraad
van 80%.
De ontwikkeling van de penetratiegraad in het wagenpark
De penetratiegraad van ADAS in het wagenpark gaat het snelst als zowel de penetratiegraad in
alle nieuw verkochte auto’s hoog is en de vervangingssnelheid hoog is. Als één van beide
grootheden achterblijft, zal ook de penetratiegraad van ADAS in het wagenpark minder snel
verlopen.
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opnieuw (en sterker) opnieuw kan worden doorlopen, waarbij die positieve ervaringen met
weer andere mensen worden gedeeld.
Uit eerder onderzoek, en in de workshops wordt dat bevestigd, komt naar voren dat niet
alle eigenaren van auto’s met ADAS goed weten welke ADAS in hun voertuig zit. Ook zijn
eigenaren niet altijd goed bekend met de mogelijkheden of de juiste werking van de ADAS
in hun voertuig. Dat leidt er toe dat mogelijkheden onbenut blijven of dat onveilig gebruik
van ADAS negatieve effecten kan hebben op de verkeersveiligheid en op de perceptie van
ADAS. Verbetermogelijkheden liggen in de rijopleiding, in de instructie bij de aanschaf van
een nieuwe auto of in bijscholing van bestuurders in de vorm van cursusdagen.
In de workshop is gesproken over de aanstaande wettelijke verplichting voor ADAS.
Duidelijk is dat nieuwe voertuigen bepaalde functionaliteiten moeten kunnen bieden.
Onduidelijk is nog hoe en in welke mate de systemen, daarbij is met name ISA genoemd,
daadwerkelijk het rijgedrag van de bestuurder zullen beïnvloeden en/of op het gedrag van
zijn voertuig zal ingrijpen. Ook is niet duidelijk op welke delen van het wegennet dat zal
gebeuren en in hoeverre dat van invloed zal zijn op de (positieve) ervaringen van de
gebruiker. Het is wenselijk dat een nadere uitwerking volgt van de wettelijke verplichting
van de verschillende systemen.
De deelnemers aan de workshop beschikken niet over informatie om de kwantitatieve
analyse van de ontwikkeling van de penetratiegraad te ondersteunen.
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De gemiddelde levensduur van personenauto’s in het wagenpark bedraagt ongeveer 20 jaar.
Een deel van de voertuigen rijdt nog langer rond en het kan decennia duren voordat het hele
huidige wagenpark is vervangen door nieuw verkochte voertuigen. Zelfs als vanaf morgen alle
nieuw verkochte voertuigen zouden zijn uitgerust met ADAS, duurt het van de meeste ADAS
nog ten minste een decennium voordat sprake is dat een (ruime) meerderheid van het
wagenpark is voorzien van deze ADAS.
Het spreekt voor zich dat sommige systemen al veel sneller in een meerderheid van het
wagenpark aanwezig zijn, zoals systemen die al (enkele) jaren standaard in een groot deel van
de nieuw verkochte auto’s aanwezig zijn en al een behoorlijke penetratiegraad in het
wagenpark hebben bereikt, zoals Cruise Control.
De ontwikkeling van de penetratiegraad in voertuigkilometers
De penetratiegraad van ADAS in het wagenpark verloopt trager dan de penetratiegraad in de
nieuw verkochte voertuigen. De penetratiegraad van ADAS in de voertuigkilometers verloopt
daarentegen sneller dan de penetratiegraad in het voertuigpark. Dit is een gevolg van het feit
dat nieuwere auto’s, die relatief vaak voorzien zijn van ADAS, (gemiddeld) een hoger
jaarkilometrage hebben dan oudere auto’s, die relatief minder vaak zijn voorzien van ADAS.

Aanbevelingen

Het onderzoek laat zien dat er sterk uiteenlopende factoren zijn die van invloed zijn op de
penetratiegraad van ADAS in de nieuw verkochte personenauto’s en het wagenpark. Het
opgestelde System Dynamics Model laat een aantal feedbackloops zien. Maatregelen die
aangrijpen op de invloedsfactoren in deze feedbackloops hebben naar verwachting een grote
invloed op de penetratiegraad van ADAS. De resultaten van het onderzoek geven daarmee
ruime mogelijkheden om nader te onderzoeken welke incentives vanuit de automotive sector,
belangenorganisaties en de overheid kunnen worden ingezet om bij te dragen aan het
vergroten van het veilige gebruik van ADAS.
Vertrouwen komt te voet en gaat te paard, luidt het gezegde. Dat geldt uiteraard ook voor
ADAS: verhalen over negatieve ervaringen verspreiden zich sneller dan verhalen van positieve
ervaringen. De toepassing van innovatieve systemen in het wegverkeer vraagt om gedegen
monitoring en evaluatie van de juiste werking ervan. Om het vertrouwen in ADAS te laten
groeien is het van belang dat eventuele gebreken van de systemen, die leiden tot ‘false
positives’ of het onverwacht uitblijven van reacties van de systemen snel aan het licht komen en
opgelost worden.
Het lijkt evident dat ADAS gunstige effecten heeft op de verkeersveiligheid, doorstroming en
andere beleidsdoelen. Om de potentie van ADAS maximaal te kunnen benutten is het van
belang om diepgaand inzicht te krijgen in de hele keten die leidt tot veilig gebruik van ADAS in
het voertuig. Die keten start bij de attitude over ADAS en loopt via de aanschafbereidheid van
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ADAS, bekendheid met de aanwezigheid van ADAS in het voertuig, kennis van de
mogelijkheden van de systemen en van het veilige gebruik van de systemen tot effecten op de
ongevalskans en de gevolgen van een eventueel ongeval. Het verdient aanbeveling om de
verschillende onderdelen van deze keten in hun samenhang nader te onderzoeken.
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Ten slotte kan in een vervolg op dit project een pakket van stimuleringsmaatregelen worden
uitgedacht, waarbij alle betrokken stakeholders een rol spelen en de kennis van met name de
feedback loops wordt benut om relatief grote effecten op de penetratiegraad te kunnen
bereiken.
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Bijlage 1 Beschrijving en overzicht ADAS
Tabel Bx.1 geeft een overzicht van de systemen die door de ADAS Alliantie in het “ADAS
woordenboek” zijn opgenomen. De systemen worden onderscheiden in een vijftal types:

Type A: de longitudinale controle van het voertuig, betreft de positie in de rijrichting van het
voertuig, met name het aanhouden van een veilige volgafstand bij het volgen van
voorliggers en het aanpassen van de snelheid aan de geldende maximum;

Type B: de laterale controle van het voertuig, betreft de zijdelingse positie van het voertuig;

Type C: gecombineerde longitudinale en laterale controle van het voertuig .

Type D: de staat van de bestuurder.

Type E: bijzondere verrichtingen.
In dit onderzoek beschouwen we met name types A, B, D en E. Type C wordt niet
meegenomen vanwege onvoldoende betrouwbare data.
Tabel B1.1:

Naamgeving en omschrijving ADAS volgens ADAS Alliantie

Type Naamgeving
A

Cruise Control (CC)

Omschrijving
Biedt de mogelijkheid om uw snelheid vast te zetten zodat
het gaspedaal losgelaten kan worden.

A

Adaptive Cruise Control (ACC)

Biedt de mogelijkheid om de gewenste snelheid en afstand
tot de voorligger in te stellen.

A

Speed Limit Information Function

Toont verkeersborden alleen met snelheidslimiet (die de

(SLIF)

bestuurder wellicht kan missen) op een scherm in het

NL naam: Snelheidslimietherkenning voertuig14.

A

Traffic Sign Recognition (TSR)

Toont verkeersborden (die de bestuurder wellicht kan

NL naam: Verkeersbordherkenning

missen) op een scherm in het voertuig.

Intelligent Speed Assistance (ISA) Speed control functie gekoppeld aan
NL naam: Intelligente

snelheidsinformatiefunctie. Past automatisch snelheid aan

snelheidsassistent

geldende snelheid.

Speed Control Function

Zorgt ervoor dat de auto niet sneller rijdt dan de

NL naam: Snelheidsbegrenzer

snelheidslimiet die de bestuurder heeft ingesteld.

A

Forward Collision Warning (FCW)

Functie die waarschuwt bij dreigende botsingen.

A

Autonomous Emergency Braking

A

(AEB)

Grijpt bij gevaar in door het voertuig middels een noodstop

NL naam: Autonoom

tot stilstand te laten komen.

noodremsysteem
B

Lane Keep Assist (LKA)

Geeft stuurcorrecties en/of een waarschuwing wanneer u
onbedoeld uw rijstrook dreigt te verlaten.

14

Het gaat hierbij alleen om het informeren van de bestuurder van de geldende maximumsnelheid. Systemen die
waarschuwen of ingrijpen bij (dreigende) overschrijding van deze maximumsnelheid vallen onder de Intelligente
snelheidsassistent.
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Type Naamgeving
B

Lane Departure Warning (LDW)

Omschrijving
Waarschuwt wanneer u van uw rijstrook afdwaalt zonder
dat u uw richtingaanwijzer heeft gebruikt.

B

Emergency Lane Keeping (LKA)

Dit is effectief de default ON versie van LKA, maar hier zit

(also includes Active BlindSpot)

ook Road Edge detection (wegkantherkenning zonder
belijning) in.

B

Lane Centering

Houd voertuig in het midden van de rijstrook.

B

Blind Spot Warning (BSW)

Camera in de buitenspiegel van de bestuurder waarschuwt

NL naam: Dodehoekwaarschuwing

met lichtsignaal als een bestuurder wordt ingehaald. Ook
met geluid, als de bestuurder toch van rijstrook verandert.

D

Drowsiness detection

Herkent vermoeidheid bij automobilist en geeft een

NL naam: Vermoeidheidsherkenning waarschuwingssignaal of grijpt in dmv een gecontroleerde
stop en sneller ingrijpen van Safety ADAS
D

Distraction recognition

Herkent afleiding bij de automobilist en geeft een

NL naam: Afleidingsherkenning

waarschuwing (huidige systemen). In 2023 wanneer Euro
NCAP dit introduceert zal dit systeem de Safety ADAS
systemen aanscherpen om irritante waarschuwingen te
voorkomen

Navigation Systems

Geeft een automatische routebeschrijving zonder actuele

NL naam: Navigatiesysteem

verkeersinformatie.

Traffic Information

Geeft actuele verkeersinformatie weer. Denk aan

NL naam: Verkeersinformatie

wegwerkzaamheden en file-informatie.

E

Parkeersensoren

Geeft beeld- en/of geluidssignaal bij nadering obstakel

E

Omgevingscamera

Kan achteruitrijdcamera, combi van vooruit en achteruit of

E
E

360 graden camera zijn.
E

Assisted Parking

Auto stuurt automatisch in bij fileparkeren, automobilist

E

Automatic Parking

Voertuig parkeert zichzelf zelfstandig op een parkeerplaats
onder supervisie van automobilist.

E

Rear Collision Warning (RCW)

Detectie van gemotoriseerd verkeer tijdens achteruitrijden
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geeft gas en moet remmen.
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Bijlage 2 Methode Participatieve Systeem
Dynamica
Participatieve Systeem Dynamica, kortweg SD, is een computer ondersteunde methode voor
beleidsanalyse en -ontwerp. De methode bestaat uit verschillende stappen van ‘mapping’ en
modellering die helpen om vertrouwen op te bouwen in het resulterende model en de
bijbehorende implicaties voor beleid.
Een centraal uitgangspunt in systeem dynamica is dat de effecten van beleid in hoge mate
worden bepaald door niet-lineaire feedbackmechanismen: gesloten cirkels van causale relaties
die ervoor zorgen dat kleine veranderingen op één plek in het systeem kunnen leiden tot
drastische gevolgen op andere plekken. Of juist dat enorme investeringen op één plek in het
systeem tot vrijwel geen gevolgen elders leiden. Voor meer informatie zie bijv.
https://www.systemdynamics.org/what-is-sd#overview.

Het participatief opstellen van een systeem dynamica model is een methode om een integraal
beeld van een complexe situatie te ontwikkelen. Group model building start in het algemeen
met het kiezen van een dynamisch probleem: het verloop van een relevante prestatie-indicator
over de tijd. In dit geval is dat de ontwikkeling van de penetratiegraad van ADAS in het
wagenpark en in de voertuigkilometers op het Nederlandse wegennet. De groep van experts,
beslissers en andere stakeholders brengt samen in kaart welke structuur het dynamische
probleem verklaart.
De deelnemers worden begeleid door een team van facilitators die het proces bewaken en
neutraal staan ten opzichte van de inhoud. De rol van facilitators is in het project ingevuld door
experts vanuit MuConsult en de Radboud Universiteit Nijmegen. De collega’s vanuit de
Radboud Universiteit hebben brede ervaring met het begeleiden van het proces van de
participatieve SD. In de werksessies droegen ook procesbegeleiders en inhoudelijk
deskundigen vanuit MuConsult bij aan de gedachtewisseling over de opbouw van het model.
Evaluatiestudies van group model building laten zien dat deelnemers aan dit proces met elkaar
een gedeeld beeld van de situatie ontwikkelen (consensus, draagvlak) en in staat zijn om
samen een set acties te definiëren om de situatie te verbeteren (commitment). Dat laatste is in
dit project niet noodzakelijk de bedoeling, maar kan een mooie bijvangst zijn. Het model dat de
groep ontwikkelt brengt de uiteenlopende visies van de deelnemers bij elkaar en is daarom bij
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Het SD model wordt opgebouwd met behulp van de techniek van Group Model Building, waarbij
experts en praktijkmensen, beleidsmakers en belangengroepen hun kennis bij elkaar brengen
en gezamenlijk bijdragen aan de ontwikkeling van het SD-model. In een expertsessie vullen we
het model met de input vanuit de experts en toetsen de samenhang van de invloeden zoals die
in het model zijn opgenomen.
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uitstek een proces van integrale beleidsontwikkeling. Voor meer informatie zie.
https://en.wikibooks.org/wiki/Scriptapedia/System_Dynamics.
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Bijlage 3 Workshop Penetratiegraad ADAS
Op 28 januari 2021 is een workshop georganiseerd over de penetratiegraad van ADAS. Ter
voorbereiding op de workshop met externe experts is ervoor gekozen om eerst een interne
workshop te houden met het begeleidingsteam en collega’s van MuConsult. Tijdens deze
workshop is de methode om te komen tot een SD-model en het gebruik van het computermodel
VENSIM om de resultaten vast te leggen diepgaand getest. De lessons learned van de interne
workshop zijn meegenomen naar de workshop met experts.
VENSIM
Vensim is software waarmee de interacties in een complex systeem tussen verschillende
systeemelementen schematisch vormgegeven kunnen worden. Vensim biedt een grafische
modelleringsinterface met voorraad- en stroomdiagrammen en causale diagrammen, bovenop een op
tekst gebaseerd systeem van vergelijkingen. De software biedt de mogelijkheid om weer te geven hoe
diverse invloedsfactoren inwerken op elkaar en op een systeemgrootheid. De software biedt de
mogelijkheid om invloedsfactoren op deze systeemgrootheid in een schema op te nemen, de richting van
de betreffende relatie aan te duiden met behulp van pijlen en de richting van de invloed weer te geven
met een plus of min. De software is flexibel en staat toe om in een workshop het schema eenvoudig
voortdurend aan te passen.
Naast een visuele weergave van de grootheden en invloedsfactoren biedt de software de mogelijkheid
om de relaties ook te kwantificeren. Daarvoor is het nodig dat van onderliggende relaties data
beschikbaar is. Het model is, onder voorwaarden, in staat om ook veranderingen in kwantiteiten door te
rekenen en daarmee inzicht te bieden in de effecten van die veranderingen. Een belangrijke voorwaarde
daarvoor is dat van voldoende relaties in het model kwantitatieve informatie over de relatie beschikbaar

Deelnemers aan de workshop waren betrokken bij verschillende organisaties met een rol bij
ADAS en deelnemers in de ADAS Alliantie. Tabel B2.1 geeft een overzicht van de organisaties.
Tabel B2.1:

Achtergrond van de deelnemers aan de workshop

Organisatie
ANWB
BOVAG
RAI Vereniging
TNO
EuroNCAP
VNA
RDW
IenW DGMo
Radboud Universiteit

Achtergrond
Weggebruikers (gebruik)
Automobielhandelaren en garagehouders (onderhoud)
Autofabrikanten en -importeurs (leveranciers)
Verkeersveiligheid en gedrag, human interaction met slimme technologie
Instituut voor verkeersveiligheid van auto’s
Vereniging Nederlandse autoleasemaatschappijen
Rijksdienst voor het wegverkeer, registratie van voertuigen
Duurzame mobiliteit, klimaat akkoord
Toekomstbeeld ADAS, verzekeraars
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De workshop duurde in totaal 3 uur. Gestart is met een introductie van het doel van de
workshop en een uiteenzetting van de werkwijze. Aan het eind van de workshop is teruggeblikt
met de vraag of aan de verwachtingen is voldaan.
Tijdens de workshop zijn factoren ter discussie gesteld die de ontwikkeling van ADAS
beïnvloeden. Er is gekeken vanuit verschillende oogpunten zoals de gebruiker, de aanbieders,
de technologische ontwikkelingen en de overheid. In de workshop is het SD-model ontwikkeld
dat is opgenomen in figuur 3.2 in hoofdstuk 2. In dat hoofdstuk, in tabel 3.1, zijn ook de
invloedsfactoren beschreven die in het model zijn opgenomen.
Buiten de factoren die zijn meegenomen is er ook een aantal factoren niet meegenomen in het
SD-model. Hieronder worden deze factoren benoemd, waarbij ook, voor zover dat expliciet is
gemaakt, is aangegeven waarom deze niet zijn meegenomen in het uiteindelijke SD-model.
Invloedsfactoren

Beïnvloede factor

Onderbouwing/discussie

Gebruiker
Betrokkenheid van

(+) de acceptatie van de

Op basis van het rapport van de

eindgebruikers bij de

eindgebruiker

onderzoeksraad van de veiligheid

ontwikkeling van ADAS
Bekendheid van wat de

(+) de willingness van

systemen kunnen

systemen (een grotere
bekendheid)

Hoeveelheid negatieve media- (-) acceptatie ADAS
aandacht
Hoeveelheid communicatie

(+) bekendheid van ADAS,

over ADAS

(+) nieuwsgierigheid naar

Gewenning ADAS

(+) positieve ervaringen
ADAS

The way of life

Zegt iets over waarom het stoer kan zijn,
status verhogend o.i.d. om ADAS te
hebben

Besteedbaar budget
consumenten
Toegevoegde waarde ADAS

(+) positieve ervaringen

Dus wanneer de infra aantrekkelijker

ADAS

wordt voor ADAS, heeft dit meer
toegevoegde waarde en daardoor meer
positieve ervaringen

Vertrouwen in ADAS
False negatives

Die dient te ondersteunen, het irritante
piepje

Aantal ingrijpende ADAS

Meerwaarde die je ervaart of last die je
er van hebt
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Invloedsfactoren

Beïnvloede factor

Aantal informerende ADAS

Onderbouwing/discussie
Meerwaarde die je ervaart of last die je
er van hebt

Imago elektrische voertuigen

(+) aantal elektrische auto’s

Aantrekkelijkheid autorijden

(+) aantal kilometers gereden Leuker worden om auto te rijden door

Het is duur, lastig, et cetera.

(vergroot door wegnemen van met de auto, (-) bijdrage aan ADAS, niet goed voor duurzaamheid
irritaties/moeite door ADAS)

duurzaamheid door ADAS

Hoge verwachtingen ADAS

Hoe meer hoge verwachtingen van
ADAS, hoe meer kans dat dit niet waar
wordt.

Begrip van technologie achter

Kan zowel positief, hoe meer je de tech

ADAS

begrijpt hoe meer je accepteert, als
negatief, als je de tech niet begrijpt kan
je minder snel accepteren als het iets
voor je bepaald.

Aanbieder
Elektrificatie van het wagenpark (+) penetratiegraad ADAS

Dit was een discussiepunt, niet alle
partijen zijn het eens over deze relatie!

Aantal automaten in het

(+) aantal ADAS per auto, (+) Hierover waren niet alle partijen het

wagenpark

penetratiegraad

eens.

Verkoop ADAS

(+) penetratiegraad ADAS

Stimuleren van deze verkoop, meer
nieuwe auto’s vervangt sneller het
wagenpark (penetratiegraad ADAS)

R&D budgetten bij
ontwikkelaars
R&D budgetten bij aanbieders
Aantal ADAS in auto

Meer mogelijkheden
(+) energie de auto gebruik,

Topsector energie afspraak hoeveel

(+) elektriciteit er nodig is, (-) energie elektrische auto’s vragen in
bijdrage aan duurzaamheid

bepaalde jaren, hoe groot is dit aandeel?

door ADAS
Innovatiebudgetten van OEMS

Heeft invloed op de uitrol en technische
perfectionering van ADAS (performance)

Communicatie vanuit
aanbieders
Vindbaarheid van ADAS

Uitwerkingsvariabelen. De tweedehands
markt, als een auto verkocht wordt wil je
weten wat erop zit, dit is niet terug te
vinden en komt niet gebruik van ADAS
ten goede en acceptatie.

Deelbaarheid van informatie

(+) de performance van

tussen merken

ADAS, (+) acceptatie van
ADAS, …

Hier is de alliantie voor een deel voor.
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Invloedsfactoren

Beïnvloede factor

Onderbouwing/discussie

Wet- en regelgeving
Internationale regelgeving

(+) wettelijke verplichtingen

rondom ADAS

ADAS

Kwaliteit infrastructuur

Zijn de lijnen wel goed getrokken
bijvoorbeeld

Aantrekkelijkheid infrastructuur

Geen matrixborden meer maakt ISA
aantrekkelijker

Helderheid aansprakelijkheid

Gerelateerd aan acceptatie bij
gebruikers, maar ook producten, geeft
richting aan wel niet ontwikkelen

Rekening rijden

In-car systeem, wordt nog besloten,
extra systeem in een auto. –
geschiktheid voor maatregelen

Eis alleen nog elektrische

(+) duurzaamheid

auto’s verkopen in 2030

Elektrische auto’s hebben vaker ADAS
dus een positievere bijdrage aan
veiligheid en duurzaamheid

Verduurzaming wagenpark

(+) behoefte aan ADAS, (+)

Dit zijn eisen/gesprekken vanuit de

werkgevers

aantrekkelijkheid ADAS

beleidsoogpunt

Veiligheid wagenpark

(+) behoefte aan ADAS, (+)

Dit zijn eisen/gesprekken vanuit de

werkgevers

aantrekkelijkheid ADAS

beleidsoogpunt

Technologische
ontwikkelingen
ADAS

ADAS

Performance van ADAS

(+) de positieve ervaringen

Dit wordt door meerdere partijen gezien

van ADAS, (+) goed imago

als iets belangrijks

van ADAS, (+) acceptatie van
ADAS
Hoeveelheid data

Hoe meer ADAS hoe meer beschikbare
data, daar kan iets mee.

Externe factoren
Import met ADAS

(+) auto’s met ADAS

Export met ADAS

(-) auto’s met ADAS

Wordt gezien als een belangrijke factor
door meerdere partijen
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Bijlage 4 Expert guess verzadigingsgraad
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Bij het bepalen van ontwikkeling van de penetratiegraad in de nieuwverkopen is per type
systeem een aanname gemaakt voor wat betreft het maximale penetratieniveau ofwel het
verzadigingsniveau dat zonder wettelijke verplichting bereikt zou kunnen worden in de nieuw
verkochte voertuigen. Per type systeem zijn de volgende verzadigingsniveaus gebruikt in de
berekeningen:

Longitudinale controle, veiligheidssystemen volggedrag, type A: 95%.
Het gaat hier om veiligheidssystemen tijdens het rijden. Aangenomen is dat deze
uiteindelijk in bijna alle merken/modellen (standaard) aanwezig zullen zijn.

Laterale controle, veiligheidssystemen zijdelingse verplaatsingen, type B: 80%.
Ook hier gaat het om veiligheidssystemen tijdens het rijden, maar dan bij het uitvoeren van
zijdelingse bewegingen. Aangenomen is dat deze uiteindelijk in een groot deel van alle
merken/modellen aanwezig zullen zijn, maar dat er ook merken/modellen zijn waar deze
niet of alleen optioneel aanwezig zullen zijn waardoor een lagere maximale penetratiegraad
wordt behaald.

Systemen die bijzondere verrichtingen ondersteunen, type E: 80%.
Hier gaat het om systemen die de bestuurder behulpzaam zijn bij het uitvoeren van
bijzondere verrichtingen. Ook hier is aangenomen dat deze uiteindelijk in een groot deel
van alle merken/modellen aanwezig zullen zijn, maar dat er ook merken/modellen zijn waar
deze niet of alleen optioneel aanwezig zullen zijn.

Staat van de bestuurder, type D, en overige systemen: 90%.
Gemiddelde van de overige systemen.
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Bijlage 5 Actuele penetratiegraad ADAS in het
wagenpark
In het rapport “Monitor Rijtaakautomatisering (ADAS): bezit, bekendheid en gebruik”
(MuConsult, 2020) is de stand van zaken voor het jaar 2018 bepaald van de penetratiegraad
van ADAS in de nieuwverkopen en het personenautopark. In het onderzoek is een vergelijking
gemaakt van de volgende grootheden:

de objectieve aanwezigheid van de verschillende systemen, zoals vastgelegd in gegevens
van de nieuwverkopen,

de subjectieve aanwezigheid van ADAS: de kennis die de autobezitters heeft over de
aanwezigheid van systemen in zijn auto, en

de mate waarin de systemen worden gebruikt of ingeschakeld zijn.
Voor het onderzoek naar de penetratiegraden is alleen de eerste, de objectieve aanwezigheid,
relevant. Voor details over het onderzoek verwijzen we naar de rapportage15.

Om deze aanwezigheid van de systemen te kunnen bepalen is een aantal stappen uitgevoerd:

Van 14 systemen was de (objectieve, standaard) aanwezigheid in de nieuwverkopen
bekend voor de jaren 2012-2018.

Voor 9 systemen waren voor de jaren 2017-2018 eveneens cijfers voor de optionele
aanschaf beschikbaar.

Voor de jaren 1992-2011 is de ingroei ingeschat, op basis van o.a. informatie over het jaar
waarop de systemen zijn geïntroduceerd. Alleen voor Cruise Control (1999-2005) en
Adaptive Cruise Control (1999-2011) waren aanvullende gegevens bekend over de
(objectieve, standaard) aanwezigheid in de nieuwverkopen.

Met behulp van gegevens van het automarktmodel Dynamo van het aantal auto’s van
bouwjaar 1992 (of eerder), 1993, …, 2018 (nog) aanwezig in het actieve personenautopark
van 2018 is ten slotte, per systeem de penetratiegraad in het personenautopark bepaald.

15

Monitor Rijtaakautomatisering (ADAS): bezit, bekendheid en gebruik, MuConsult i.o.v. RWS WVL december
2020
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Figuur B4.1 geeft weer in welke mate de verschillende systemen aanwezig zijn in het actieve
personenautopark in 2018. Van de systemen waar geen percentage bij staat vermeld, waren
geen gegevens beschikbaar van de objectieve aanwezigheid in de nieuwverkopen en kon dus
ook de aanwezigheid in het personenautopark niet bepaald worden.
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Figuur B4.1: Aanwezigheid ADAS (standaard plus optioneel) in actieve personenpark o.b.v.
aantallen auto’s, stand van zaken 2018
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Bijlage 6 Autobezitsmodel Dynamo
Dynamo is een model voor de personenautomarkt, met als kern een dynamisch
evenwichtsmodel voor aanbod van en vraag naar personenauto’s. Dynamo modelleert jaar op
jaar de omvang en samenstelling van het autopark in Nederland op het niveau van
huishoudens. De ontwikkelingen kunnen op korte en lange termijn (tot maximaal 2050)
geraamd worden.
Het personenautopark is in Dynamo opgenomen, onderverdeeld naar uiteenlopende
kenmerken van de voertuigen, waaronder de leeftijd van het voertuig, de gewichtsklasse, de
brandstofsoort en de CO2 klasse. Daarnaast is de verdeling in privé en leasevoertuigen in het
model meegenomen. In het basisscenario van Dynamo wordt derhalve al rekening gehouden
met verschillende variabelen die van invloed kunnen zijn op de penetratiegraad van ADAS:

Aandeel leaseauto’s.

Aandeel elektrische voertuigen.

Voertuigkilometrage.

Dynamo maakt gebruik van discrete keuzemodellen om de omvang en de samenstelling van
het personenautopark te bepalen (gebaseerd op revealed- en stated preference-onderzoeken)
en van elasticiteiten om de effecten op het autogebruik te modelleren. De kans voor een
huishoudtype om al dan niet één of meer auto’s te bezitten en de kansen voor het type auto’s
dat men bezit hangen af van huishoudkenmerken, vaste en variabele autokosten en andere
autokenmerken, zoals brandstofsoort en bouwjaar. Ook de kansen op sloop, import en export
van autotypes hangen van autokenmerken en autokosten af. De evenwichtsmodule van
Dynamo past iteratief jaarlijks alle tweedehands autoprijzen aan tot een evenwicht is bereikt
tussen vraag en aanbod voor elk afzonderlijk auto- en huishoudtype.
Het model Dynamo is eigendom van Rijkswaterstaat en het PBL en is ontwikkeld door
MuConsult. De eerste versie van dit model werd vanaf 2003 gebruikt voor beleidsstudies. De
werking van het model is in 2017 door TNO gereviewd. De aanbevelingen die hieruit naar voren
zijn gekomen, zijn in latere modelupdates zoveel mogelijk opgepakt.
Nieuw verkochte auto’s vormen de instroom in het wagenpark van personenauto’s; geleidelijk
vervangen nieuwe voertuigen de voertuigen die in de huidige situatie al deel uitmaken van het
wagenpark. Als de penetratiegraad van ADAS in de nieuwverkopen hoger is dan in het
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Ontwikkelingen in het personenautopark kunnen worden uitgesplitst naar doelgroepen (128
huishoudtypen), gedefinieerd op basis van inkomen, werkzaamheid, leeftijdsklasse en
huishoudensgrootte. Ook levert Dynamo uitkomsten die uit autobezit en autogebruik worden
afgeleid: CO2-emissies, overheidsinkomsten uit autobelastingen en kosten van autobezit en
gebruik voor huishoudens. Met het model kunnen effecten van maatschappelijke
ontwikkelingen, technologische ontwikkelingen en beleidsscenario’s op het personenautopark
worden gekwantificeerd.
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bestaande wagenpark, zal de penetratiegraad in het wagenpark toenemen. Die vervanging gaat
heel geleidelijk en is sterk afhankelijk van de vervangingssnelheid van voertuigen. De
gemiddelde leeftijd van personenauto’s bedraagt ongeveer 10 jaar. Gemiddeld gaan auto’s
ongeveer 20 jaar mee. Zelfs als in de nieuwverkopen de penetratiegraad van ADAS vanaf
vandaag 100% is, dan nog zal dat pas na verloop van tientallen jaren in het gehele wagenpark
ook zo zijn. Een voorbeeld van hoe lang het kan duren voordat alle voertuigen ADAS hebben:
er rijden nog altijd oldtimers in Nederland rond zonder autogordels, terwijl die in 1971 verplicht
zijn geworden.
De penetratiegraad van ADAS in het personenautopark groeit dus geleidelijk in. Om de snelheid
van die ingroei te kunnen bepalen, combineren we de informatie die we hebben over de
penetratiegraad in de nieuwverkopen met de informatie uit Dynamo.

De aandelen ADAS in de nieuwverkopen, zoals die hiervoor zijn beschreven, gelden voor elk
Dynamo autotype. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar brandstofsoort, gewichtsklasse of
naar type eigenaar (zakelijk / privé).
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Ten behoeve van het bepalen van de (toekomstige) penetratiegraad in het personenautopark
zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

De variabelen van het wagenpark die van invloed zijn op de penetratiegraad veranderen
alleen autonoom. Er wordt daarin geen trendbreuk verwacht. Het gaat hierbij om het
aandeel leaseauto’s, het aandeel elektrische voertuigen en het voertuigkilometrage.

Als lange termijn scenario is, in de Referentie, gebruik gemaakt van het WLO-Hoog
scenario. Het PBL heeft de voor Dynamo relevante invoer bepaald.

Voor de autobelastingen en de kosten van autobezit en autogebruik is uitgegaan van het
meest recente belastingplan.

Aangezien geen gegevens beschikbaar zijn van het aandeel ADAS in import, export en
sloop is aangenomen dat deze aandelen gelijk zijn aan die van het aandeel zoals voor het
desbetreffende bouwjaar geldt. Er is dus geen rekening gehouden met versnelde of
vertraagde ingroei van ADAS door import, export en sloop.
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