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Betreft: Rapportage over acties RAI Vereniging en BOVAG n.a.v. rapport Onderzoeksraad voor 
Veiligheid; "Wie Stuurt"

Geachte heer Dijsselbloem,

Ingevolge het verzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, in haar brief van 27 november 
2019 aan onze verenigingen inzake hun rapportage "Wie Stuurt?", gelieve u aan te treffen, een 
afschrift van de acties van BOVAG en RAI Vereniging naar aanleiding van de rapportage van de 
Onderzoeksraad.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

RAI Vereniging BOVAG

Dr. S.R.A. van Eijck Drs. J.H. ten Broeke





I

Bijlage 1: Acties van BOVAG en RAI Vereniging met betrekking tot bekendheid van ADAS bij 
(potentiële) gebruikers

1. Inleiding

Moderne auto's worden in toenemende mate uitgerust met zowel veiligheids- als 
comfortsystemen; ofwel: Advanced Driver Assistance Systems (ADAS). In steeds meer gevallen 
worden dergelijke systemen al standaard affabriek in het voertuig opgenomen. Daarnaast kan de 
autokoper er voor kiezen om dergelijke systemen aan te schaffen via een zgn. Optiepakket of als 
losse accessoire.
Aangezien ADAS worden geproduceerd en gedistribueerd door leden van de RAI Verenging en 
verkocht worden door de leden van BOVAG, zien beide partijen het belang van het verstrekken van 
de juiste informatie over ADAS door de distributieketen aan kopers/berijder van een voertuig; 
zowel vóór en tijdens de aankoop van een voertuig, als bij de aflevering, onderhoud en reparatie 
ervan. Om die reden zijn we al enkele járen actief om de informatieverschaffing omtrent aanschaf, 
bekendheid en gebruik van ADAS te bevorderen.
Niettemin heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) in haar rapport "Wie Stuurt?"
(november 2019) een aantal zaken gerapporteerd die vragen om verbetering. In de aanbevelingen 
in het rapport worden enkele partijen met naam genoemd, waaronder RAI Vereniging en BOVAG. 
De betreffende aanbeveling luidt:

"Zorg ervoor dat BOVAG-leden hun klanten uitgebreid instrueren over de mogelijkheden en 
beperkingen van hun auto met ADAS. En zorg ervoor dat de BOVAG-leden daartoe in staat worden 
gesteld."

Hierna beschrijven wij de, door de OvV, gevraagde acties ten aanzien van de aanbevelingen in het 
rapport "Wie Stuurt?", gecompleteerd met de belangrijkste activiteiten, die we gezamenlijk dan 
wel individueel de afgelopen járen terzake al hebben ondernomen.

2. Positie t.a.v. ADAS

RAI Verenging vertegenwoordigt in Nederland de Importeurs van personenauto's, die feitelijk 
voertuigen met ADAS op de markt brengen. De uiteindelijke verkoop en levering van ADAS vindt 
plaats door BOVAG-leden, te weten de dealers van het betreffende merk en universele 
autobedrijven. Beide verenigingen zien voor zichzelf een rol weggelegd voor een goede 
informatievoorziening rechtstreeks aan de consument of via de retailer, met betrekking tot 
aanschaf, het juiste gebruik en de goede werking op termijn, van ADAS. De schadeherstelbedrijven, 
welke eveneens BOVAG leden zijn, zijn betrokken bij de juiste werking van ADAS na het herstellen 
van schade aan het voertuig. BOVAG is verder van mening dat op het gebied van 
verkeersopleidingen ADAS eveneens onder de aandacht gebracht dient te worden en dat dit een 
verplicht integraal onderdeel zou moeten zijn in de verkeersopleiding en van een systeem van 
permanente verkeerseducatie, zodat ook weggebruikers die al lang in bezit zijn van hun rijbewijs 
goed met deze technieken om leren gaan. Deze beide branches verdienen eveneens aandacht in 
de gehele keten.
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Daarnaast vertegenwoordigt RAI Vereniging ook de importeurs van garage-equipment, waaronder 
kalibratie-apparatuur. De kwaliteit van dergelijke systemen alsmede de kennis m.b.t. het juiste 
gebruik ervan in de werkplaatsen m.b.t. ADAS, is een belangrijk aandachtspunt voor RAI 
Vereniging.

RAI Vereniging en BOVAG hebben goed kennis genomen van de ínhoud, bevindingen en 
aanbevelingen van het OvV-rapport "Wie Stuurt?' en kunnen zich hier goed in vinden, met de 
kanttekening dat een aantal zaken die door de OvV zijn geconstateerd, reeds in gang zijn gezet. 
Binnen de mogelijkheden die beide verenigingen, samen met hun leden hebben, worden de 
bestaande activiteiten voortgezet en geïntensiveerd en zullen zo nodig aanvullende activiteiten 
worden ondernomen. Dit alles, gericht op een verdere verbetering van de informatievoorziening 
aan de consument met betrekking tot scholing, aanschaf, gebruik en onderhoud en reparatie van 
ADAS, waarbij ten behoeve van reparatie, onderhoud en schadeherstei gebruik wordt gemaakt van 
deugdelijke kalibratieapparatuur met de juiste kennis en vaardigheden.

3. Activiteiten t.a.v. ADAS

ADAS worden al geruime tijd in auto's toegepast. Denk aan (gewone) Cruise Control, 
Navigatiesystemen, ABS, etc. De afgelopen 6-8 jaar is er echter sprake van een sterke toename van 
geavanceerde systemen in voertuigen die zowel het comfort als de veiligheid bevorderen. 
Aanvankelijk moest de klant doorgaans zelf kiezen voor levering van deze systemen in zijn auto; 
tegenwoordig zitten steeds meer systemen al standaard affabriek in de auto of maken deze 
onderdeel uit van een Optiepakket (bijv. een "Business-pakket). Daarnaast kan de klant nog steeds 
kiezen voor een ADAS uit de prijslijst van het merk. De systemen zijn door de járen heen steeds 
talrijker en complexer geworden, kennen verschillende benamingen en werking voor vergelijkbare 
systemen en vereisen meer uitleg aan de klant wat het systeem (niet) doet, hoe het aan/uit kan 
worden gezet, etc. Vanaf 2017 onderkende BOVAG en RAI Verenging deze ontwikkeling en zijn 
gestart met activiteiten om hier aandacht aan te geven. Wij noemen hier de belangrijkste.

A. ADAS Convenant en oprichting ADAS Alliantie
Na voorbereidingen in 2017, is RAI Vereniging in de loop van 2018 in nauwe samenwerking met 
l8tW, begonnen met creëren van een groep partners die allen op de één of andere wijze met 
ADAS te maken hebben. Denk aan onder meer BOVAG, VNA (leasemaatschappijen), RDW, CBR, 
Hoge School Arnhem/Nijmegen (HAN),Verzekeraars, RWS, EURO-NCAP, etc.
Het doel was om samen meer bekendheid te geven aan ADAS met oog op bevordering van 
bekendheid, aanschaf en veilig gebruik van ADAS door de bestuurder. Dit heeft begin 2019 geleid 
tot het opstellen van het ADAS Convenant. Dit convenant vormde de basis voor de oprichting van 
de ADAS Alliantie, die op 3 juni 2019 officieel door de minister van l&W is gelanceerd tijdens het 
ITS Europe Congres in Eindhoven. Momenteel kent de Alliantie 58 deelnemers, die allen het 
Convenant hebben ondertekend en een actielijst hebben ingediend om het doel van het 
Convenant nader in te vullen. In het voorjaar van 2020 zijn alle deelnemers aangeschreven om 
een voortgangsrapportage aan te leveren omtrent de vordering van hun ingediende acties. De 
resultaten worden thans verwerkt door de Kerngroep ADAS Alliantie (zie hierna).

3



B. Kerngroep ADAS Alliantie en haar acties
De ADAS Alliantie kent een Kerngroep, bestaande uit vertegenwoordigers van BOVAG, RAI 
Vereniging, l&W, ANWB, AON en Verbond voor Verzekeraars. RDW is regelmatig "te gast" en 
overweegt bij de Kerngroep aan te sluiten. RAI Vereniging is (samen met l&W) de belangrijkste 
"motor" geweest achter deze Kerngroep. Deze Kerngroep, soms aangevuld met externen als het 
onderwerp er om vraagt, houdt zich momenteel bezig met onder meer:

- communicatie met en aansturing van de deelnemers aan de ADAS Alliantie
- eenduidige benaming van ADAS door alle betrokkenen bij ADAS, in nauwe samenwerking 

met ANWB, EURO NCAP en de FIA; in eerste instantie voor Nederland met de ambitie om dit 
ook internationaal te bevorderen (hiermee worden thans zeer forse vorderingen geboekt!). 
Medio november 2020 zal deze lijst gepubliceerd worden

- een vorm van registratie van ADAS zodat belanghebbenden kunnen achterhalen of, en zo ja, 
welke ADAS op een bepaald voertuig aanwezig zijn (o.b.v. kenteken en/of VIN)

- monitoring van de (jaarlijkse) ingroei van ADAS in het wagenpark
- onderzoek naar de mate van bekendheid met en gebruik door de gebruiker m.b.t. ADAS
- onderhoud en {schade-)reparatie; hoe waarborgen we dat ADAS goed blijft werken tijdens 

onderhoudsbeurten en na een (schade-)reparatie? Kalibratie is hierbij een erg belangrijk 
onderdeel

- waarborgen dat kalibratie met deugdelijke katibratie-apparatuur plaatsvindt en met de juiste 
deskundigheid

- Is het wenselijk om de juiste werking van ADAS op te nemen in de APK en zo ja, hoe?

C. Internationale context
Eind januari 2020 heeft RAI Vereniging, samen met l&W, het initiatief genomen om in overleg te 
treden met de koepel van Europese autofabrikanten, ACEA in Brussel. Immers, ACEA is ook 
betrokken in het onderzoek van de OvV. De OvV was ook aanwezig bij dit gesprek. Doel van het 
overleg was om te bespreken welke mogelijkheden er zijn tot samenwerking tussen RAI 
Vereniging, l&W en ACEA. Eén van de besproken opties is het creëren van een Europese vorm 
van de ADAS Alliantie maar ook het inzetten van reeds in Nederland ontwikkelde initiatieven 
voor verbeteren van informatie aan de autobezitter m.b.t. ADAS op Europese schaal. De nadere 
uitwerking hiervan vindt momenteel plaats maar is vertraagd door de invloed van COVID19.

D. Oproep RAI Vereniging aan haar leden
Op 15 mei 2020 heeft RAI Verenging een brief gezonden aan alle leden van de secties 
Personenauto's en Lichte Bestelauto's en Trucks. Het doel van de brief was onze leden aan de 
hand van een tiental onderwerpen, met klem te wijzen op de verantwoordelijkheden die zij 
hebben richting hun dealernetwerk, teneinde deze laatste in staat te stellen tijdig en volledig de 
juiste informatie te verstrekken aan (aspirant) klanten m.b.t. ADAS. Het in de brief genoemde 
standpunt van RAI Vereniging heeft dezelfde strekking als het hiervoor onder punt 3. genoemde 
standpunt, echter in iets verkorte vorm. Het onder punt 3. genoemde standpunt is momenteel

4



leidend voor RAI Vereniging. De leden is gevraagd om een reactie op deze brief. De brief is als 
bijlage 2 toegevoegd alsmede een aantal reacties van leden hierop in bijlage 3.

E. Onderzoek onder BOVAG leden
BOVAG heeft de afgelopen periode meerdere onderzoeken gedaan naar ADAS. De diverse 
onderzoeken staan hieronder vermeld inclusief de belangrijkste conclusies.

Retail

Verkoop
BOVAG heeft in juli 2019 i.s.m. Universiteit van Twente en ANWB onderzoek gedaan naar de 
informatie voorziening aan en door onze leden omtrent ADAS.

De conclusie van dit onderzoek was dat er een groot kennisverschil bestaat tussen 
merkdealers en onafhankelijke autobedrijven. De merkdealers verkrijgen de informatie 
vanuit hun importeurs middels brochures en trainingen, terwijl de onafhankelijke 
autobedrijven dit grotendeels zelf moeten organiseren. Een krappe meerderheid van de 
onafhankelijke autobedrijven vindt dat BOVAG hier een rol in kan spelen middels digitaal 
voorlichtingsmateriaal.

De meerderheid van de dealers geeft aan dat men informatie omtrent ADAS aan de 
consument verschaft, bij de universele autobedrijven ligt dit aandeel lager.

Het volledige rapport "How are car buyers and car sellers currently informed about ADAS? An 
investigation among drivers and car sellers in The Netherlands" is in zijn geheel terug te lezen 
oo: https://www.sdencedirect.com/science/aiticle/Dii/S25901982203QQ142.

Schadeherstel, onderhoud en reparatie
BOVAG heeft begin 2019 een onderzoek laten uitvoeren naar de impact van ADAS bij 
schadeherstel, onderhoud en reparatie, waardoor er ook binnen deze branches meer focus is 
komen te liggen op ADAS. Dit onderzoek is terug te vinden op: 
https://miin.bovag.nl/downloads/onderzoek-ciifers/adas/adas2019 def e los.

Rijschoolhouders

BOVAG heeft bij haar afdeling rijschoolhouders onderzoek gedaan, de conclusie hiervan was 
dat de consument weinig tot geen interesse heeft om dit in de lesstof op te nemen indien dit 
niet overheidswege verplicht is.
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Onderzoek bij consumenten (1.000)

Begin 2019 heeft BOVAG in samenwerking met Multiscope de informatiebehoefte 
onderzocht van de consument met betrekking tot voorlichting over ADAS-systemen. De 
eerste uitkomsten van het consumentenonderzoek ADAS zijn, dat ruim 8096 van de 
ondervraagde consumenten door zijn dealer of autobedrijf over ADAS wil worden 
voorgelicht. Consumenten geven aan dat zij in veel mindere mate door fabrikanten en ANWB 
willen worden voorgelicht. Over de manier waarop consumenten willen worden voorgelicht, 
wil de helft van de ondervraagden mondelinge voorlichting van de verkoper en de helft zegt 
dat de ADAS-instructies in het instructieboekje moeten staan.

F. Ontwikkeling video "Alles over ADAS systemen"
Naar aanleiding van de diverse onderzoeken, heeft BOVAG begin 2020 een video opgenomen in 
de serie "Alles voor een betere kilometer". In deze video heef BOVAG meerdere populaire ADAS 
systemen onder de aandacht gebracht en de werking hiervan gedemonstreerd door 2 bekende 
racecoureurs. Deze video is gedeeld met de leden en is eveneens beschikbaar op youtube: 
httos:Z7www.voutube.comZwatch?v^Cq stFRnQ.

4. Tot slot

RAI Vereniging en BOVAG hebben hun verantwoordelijkheden reeds genomen door een reeks aan 
acties te ondernemen om zowel vanuit de verenigingen zelf, met partners als via leden, de 
verbetering van informatie en voorlichting met betrekking tot aanschaf, gebruik en onderhoud van 
ADAS te bevorderen, waaronder aandacht voor de kalibratieapparatuur en het kundige gebruik 
ervan. De constante ontwikkeling en introductie van nieuwe ADAS, vaak als "opmaat" naar 
zelfrijdende voertuigen, krijgt permanente aandacht van BOVAG en RAI Vereniging. Deze aandacht 
zal naar verwachting in de toekomst alleen maar toenemen.
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Bijlage 2: Brief RAI Vereniging aan haar leden van de secties 
Personenauto's en Lichte Bestelauto's en Trucks, 
d.d. 15-4-2010

Aan de leden van de RAI Vereniging, secties - Personenauto's en Lichte Bedrijfswagens
Trucks

Betreft: ADAS en het rapport van de OvV "Wie Stuurt?"

Geachte leden,

Zoals u wellicht bekend zal zijn, heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) in november 2019 
een uitgebreid rapport uitgebracht, genaamd "Wie stuurt?”. Dit rapport gaat onder andere over 
de snelle opkomst van allerlei Advanced Driver Assistant Systems (ADAS). De OVV constateert een 
aanzienlijk aantal tekortkomingen met betrekking tot ADAS en vermeldt in haar rapport enkele 
aanbevelingen. Ook aan RAI Vereniging en BOVAG worden aanbevelingen gedaan, die voor een 
belangrijk deel verband houden met de informatievoorziening aan de klant. Hoewel de 
aangeschreven partijen, zoals RAI Vereniging, strikt genomen niet verplicht zijn de aanbevelingen 
op te volgen, zijn deze echter toch vrij dwingend. Het niet opvolgen van de OVV aanbevelingen is 
dus feítelijk geen optie en doet schade aan het imago van de branche.
RAI Vereniging heeft het afgelopen anderhalf jaar op collectief niveau al veel ondernomen met 
betrekking tot het "dossier ADAS". Niettemin wordt door de OVV nu ook het één en ander van de 
afzonderlijke leden van RAI Vereniging (en BOVAG) verwacht.

Aanbeveling OW aan RAI Vereniging en leden1

De betreffende passage in de "Aanbevelingen" (zie bijlage 1 voor alle aanbevelingen van de OW) 
van het rapport luidt:

Aan de BOVAG en RAI Vereniging:
2. Zorg ervoor dat BOVAG-leden klanten uitgebreid instrueren over de mogelijkheden en 
beperkingenvan hun auto met ADAS. En zorg dat BOVAG-leden daartoe in staat worden gesteld.

De OW is niet tevreden over wijze waarop eigenaren/bestuurders/autokopers door de sector 
worden geïnformeerd over ADAS in hun voertuigen.

In de Aanbiedingsbrief (zie bijlage 2.) van de OW bij het aanreiken van het rapport aan RAI 
Vereniging staat:

1 Betreft de importeurs en fabrikanten van zowel personenauto's, lichte bestelauto's en trucks
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"De Onderzoeksraad verzoekt u, ingevolge Artikel 74, Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid, uw 
standpunt ten aanzien van deze aanbeveling, binnen één jaar na verschijning van het rapport aan 
de minister van Infrastructuur en Waterstaat kenbaar te maken en een afschrift hiervan te zenden 
aan de minister van Justitie en Veiligheid en aan de Onderzoeksraad voor veiligheid. "

Het rapport is medio november 2019 verschenen. Vóór medio november 2020 moet RAI 
Vereniging dus met een reactie komen.
Hoewel in de betreffende "Aanbeveling" met name de BOVAG Ieden worden aangespoord om 
klanten goed te instrueren, wordt op (de leden van) de RAI Vereniging een dringend beroep 
gedaan om BOVAG-leden hiertoe ook daadwerkelijk in staat te stellen.

Standpunt en actie RAI Vereniging
De OW vraagt de RAI Vereniging om een standpunt ten aanzien van haar aanbevelingen in het 
rapport. Navraag bij de OW leerde dat men daarbij tevens verlangt dat RAI Vereniging aangeeft 
hoe men dit standpunt denkt in te vullen (welke actie). Dit is in beginsel "vormvrij"; ofwel: wij 
kunnen zelf bepalen hoe wij dit het beste kunnen doen. Wel is het idee van deze brief aan de OvV 
voorgelegd en men vond dit vooralsnog een goede stap.
Het standpunt van RAI Vereniging luidt:

RAI Vereniging onderschrijft de bevindingen en aanbevelingen van de OW in haar rapport "Wie 
Stuurt" (nov.2019) en zal haar betreffende leden aansporen om hun dealernetwerk optimaal te 
voorzien van middelen om hen in staat te stellen de klant beter te informeren over beschikbare en 
aanwezige ADAS in hun voertuigen.

Maatregelen/Actie
De feítelijke actie betreft voorliggende brief, waarbij wij onze leden aansporen tot het nemen van
maatregelen en/of acties richting hun dealernetwerk.
Indien en voor zover u niet al de nodige maatregelen heeft getroffen, vragen wij u in ieder geval te
zorgen dat uw dealers:
1. beschikken over de meest actuele en gedetailleerde informatie over welke ADAS beschikbaar is 

voor elke model, type en uitvoering in uw gamma en dit zo nodig periodiek te updaten
2. weten welke ADAS standaard wordt geleverd op het voertuig, welke ADAS onderdeel uitmaakt 

van bepaalde pakketten en welke ADAS apart leverbaar is als extra affabriek en dit uitleggen aan 
de klant

3. weten wat een ADAS van uw merk precies doet onder welke omstandigheden en dit uitleggen 
aan de klant

4. weten wat een ADAS van uw merk niet doet en dit uitleggen aan de klant
5. weten wat de beperkingen zijn (bijv. ADAS werkt niet beneden x km/uur, cq. boven y km/uur, het 

werkt alleen onder een bepaalde hoek, kijkt allen vooruit, kijkt niet opzij, etc.) en dit uitleggen 
aan de klant
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6. de klant wijst op de verantwoordelijkheden die de bestuurder heeft bij gebruik van de ADAS van 
uw merk (bijv.: de meeste ADAS assisteren slechts de bestuurder maar maken het voertuig niet 
zelfrijdend)

7. de klant wijzen op periodiek controle van zijn ADAS tijdens het reguliere onderhoud en (vooral) 
bij (kleine) schades

8. de verkoopstaf of een specialist adequaat (laten) trainen met betrekking tot 
informatievoorziening over ADAS; zowel in het aankoopproces, de aflevering als ten aanzien van 
het gebruik door de berijder

9. de werkplaats in staat stelt ADAS te controleren en te onderhouden, volgens voorschriften te 
repareren en zo nodig te kalibreren

10. meewerken aan een periodieke monitoring van uw organisatie over de wijze waarop de dealer 
om gaat met informatievoorziening over ADAS van uw merk richting de klant

Wellicht (en waarschijnlijk) beschikt uw organisatie reeds over de middelen om bovenstaande 
acties richting uw dealers in te vullen. Zo niet, dan verzoeken wij u met klem hiervoor contact op te 
nemen met uw fabrikant om deze acties op korte termijn mogelijk te maken.

Opvolging
Hoewel nog niet als zodanig aangekondigd, is het zeer wel denkbaar dat de OW tegen het einde 
van 2020 aan RAI Vereniging gaat vragen wat er terecht is gekomen van hun aanbevelingen. Wij 
verzoeken u in dat kader om uiterliik 31 mei 2020 in het kort aan te geven op welke punten u 
voldoet aan voornoemde 10 punten. Zijn er punten waar u niet aan voldoet, geeft u dan aan wat u 
inmiddels heeft ondernomen of nog gaat ondernemen met betrekking tot deze punten. U kunt dit 
doen d.m.v. een mail aan de heer Leo Bingen van RAI Vereniging (l.bingen@raiverenieine.nl).
Wij vertrouwen op uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
RAI Vereniging
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Biilaee 3: Enkele reacties van leden van RAI Vereniging van de secties 
Personenauto's ft Lichte Bestelauto's, alsmede Trucks

De brief, zoals opgenomen in bijlage 2, heeft een 15-tal reacties opgeleverd van importeurs van 
zowel personenauto's 8t lichte bestelwagen, als van importeurs van trucks, met betrekking tot hun 
merkorganisatie. Wij hebben de leden aangegeven anoniem om te gaan met hun reacties. Om die 
reden hebben we deze dus ook niet integraal opgenomen in dit document. Wij volstaan met 
onderstaand enkele relevante passages uit de reacties van de leden, die interessant en 
behulpzaam zijn voor (vervolg-)acties van RAI Vereniging.

Algemeen

Er is geen sprake van significante verschillen tussen de reacties van importeurs van personenauto's 
en van trucks. Om die reden wordt volstaan met de meest opvallende zaken in de reacties.

Reacties

1. Vrijwel alle merkorganisaties beschikken over websites en/of portals waar alle informatie te 
vinden over leverbare ADAS. De websites zijn vnl. bedoeld voor informatie aan het grote publiek. 
De portals zijn meer bedoeld voor interne informatievoorziening aan de verkoopstaf en 
werkplaatspersoneel.

2. Er wordt door de importeurs veel aandacht besteed aan trainingen van zowel verkoopstaf als 
werkplaatspersoneel van hun dealers, zodat men weet welke ADAS door het merk per 
model/type/uitvoering leverbaar zijn, hoe deze functioneren en hoe deze moeten worden 
onderhouden en gerepareerd (incl. kalibratie)

3. In enkele gevallen wordt aangegeven dat de complexiteit van de systemen en de snelle 
ontwikkeling ervan het lastig maken om de materie te kunnen (blijven) beheersen

4. Enkele importeurs geven aan behoefte te hebben aan richtlijnen waar een merkorganisatie aan 
moet voldoen m.b.t. ADAS

5. Doorgaans biedt het instructieboekje de nodige informatie over ADAS; wat het is, hoe het werkt 
en wat de verantwoordelijkheid van de bestuurder is. De instructieboekjes zijn echter vaak 
generiek voor een bepaald model/type/uitvoering en de bestuurder weet dan nog niet exact wat 
er op zijn/haar auto zit. Sommige merken lossen dit op met een modulair opgezet instructieboek, 
dat precies aansluit bij het voertuig dat de klant heeft gekocht en/of werken met video's over 
specifieke ADAS van hun merk. In een enkel geval wordt het handboek voor bestuurder 
gebaseerd op het chassisnummer (VIN) van het voertuig. Dit nummer geeft in beginsel alle 
informatie over de aanwezige ADAS in dit specifieke voertuig. Ook worden in sommige gevallen 
rijtrainingen aan de klant aangeboden.

6. Verkooppersoneel wordt doorgaans goed getraind m.b.t. de uitleg over ADAS aan de klant bij 
oriëntatie en verkoop. Dit geldt echter nog niet in alle gevallen voor het feítelijke afleverproces.
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7. Enkele merkorganisaties werken met monitoring van hun dealers m.b.t. ADAS, bijv. met behulp 
van Mystery Shoppers

8. Doorgaans is men duidelijk over de instructie aan de klant dat de huidige generatie ADAS een 
voertuig nog niet zelfrijdend maken en dat de bestuurder in alle gevallen zelf verantwoordelijk is 
en blijft voor de besturing van diens voertuig

9. Nagenoeg alle merkorganisaties beschikken over de vereiste informatie over ADAS m.b.t. 
onderhoud en reparatie alsmede kalibratie en beschikken ook over de vereiste specifieke 
gereedschappen en apparatuur.

Samengevat:
Alle merkorganisaties besteden ruimschoots aandacht aan informatie over ADAS in hun voertuigen 
richting hun dealernetwerk. Vrijwel allen doen dat door beschikbaarheid en -stelling van duidelijke 
informatie over de ADAS systemen die zij bieden. Ook wordt veel aandacht besteed aan training 
van verkoopstaf en werkplaatspersoneel en beschikken alle bedrijven over de juiste kennis, 
informatie en apparatuur voor reparatie, onderhoud, schadereparatie (indien in eigen beheer) en 
kalibratie
Hoewel er veel overeenkomsten zijn, vult ieder merk de informatievoorziening over ADAS op zijn 
eigen manier in. Dit hangt naar verwachting samen met commerciële overwegingen van de 
merkorganisatie.

Leerpunten voor RAI Vereniging

In een aantal gevallen is gevraagd om een vorm van "Richtlijnen ADAS" voor merkorganisaties. 
Hierbij kan worden gedacht aan een aantal generieke uitgangspunten die vervolgens door elke 
merkorganisaties afzonderlijk kan worden ingevuld voor zijn eigen merk maar tot een collectieve 
verbetering leiden met betrekking tot aanschaf, gebruik en onderhoud van ADAS. Hierin zou ook 
aandacht moeten worden geschonken aan de in- en verkoop van gebruikte voertuigen. RAI 
Vereniging kan hier een belangrijke rol in spelen (zo mogelijk in samenwerking met de ADAS 
Alliantie). Hiervoor heeft RAI Vereniging al een tooi gereed, nl. de "Lyfe-cyde van een ADAS", 
waarin alle communicatie-momenten rondom een ADAS zijn weergegeven, van ontwerp tot 
demontage.

-0-0-0-0-0-0-0-0-
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