
 

Onderzoek automerken 

Online informatie  

Het onderzoeksteam heeft onderzoek gedaan hoe fabrikanten autokopers informeren over slimme 

hulpsystemen. Hiervoor hebben de onderzoekers gekeken naar de websites van diverse merken in 

zowel Groot-Brittannië als in Nederland. Onder de merken zijn Peugeot, Renault, Volkswagen, 

Toyota, Ford, Mercedes en Volvo. Doel van het onderzoek was om te bepalen of er per land 

verschillende informatie wordt aangeboden.  

Wat opvalt, is dat de online informatie verbetering behoeft. Momenteel richten merken zich vooral 

op de marketing en promotie van ADAS. De rol van de bestuurder en de verwachting die men mag 

hebben bij slimme hulpsystemen wordt nergens beschreven. Door de brede beschrijving in de vorm 

van marketing kan de automobilist een beeld krijgen dat de systemen tot veel in staat zijn. Dit 

beeld kan leiden tot overschatting van deze systemen bij de automobilist, wat weer kan leiden tot 

onveilig rijgedrag.  

Voornamelijk duurdere automerken bieden steeds meer informatie op hun website of bieden 

aanvullende instructievideo’s. Zo heeft Volvo grote stappen gezet om een uitleg te geven over alle 

zes de hulpsystemen. Als enige leggen zij in een video uit dat de systemen alleen ondersteunend 

zijn en dat de automobilist verantwoordelijk blijft voor het besturen van het voertuig.  

Bij het merendeel van de automerken is de uitleg op de homepage over ADAS summier. 

Vanzelfsprekend worden websites gebruikt voor marketing- en promotiedoeleinden, maar ook de 

veiligheid, zoals beperkingen, functionaliteit en de rol van de bestuurder, zouden hierin moeten 

worden opgenomen.  Via de zoekfunctie kwam er bij slechts twee van de zeven websites een 

resultaat bij de term ‘ADAS’. Geen enkel merk gaf uitleg over de beperkingen die er zijn bij ADAS.  

Met uitzondering van Volkswagen blijkt de getoonde informatie op de Nederlandse als op de Britse 

websites gelijk. Volkswagen gaf meer informatie over ADAS op de Britse pagina dan op de 

Nederlandse. Waar op de Britse pagina’s 5 van de 7 systemen werden uitgelegd, moeten 

Nederlanders het doen met slechts 2 systemen. Uiteindelijk was het ook makkelijker om informatie 

te krijgen via de Engelse pagina. Hier moesten de onderzoekers vier keer doorklikken om bij de 

gewenste informatie te komen, terwijl dit bij de Nederlandse pagina 15(!) keer was. Tenslotte zijn er 

vanaf de Nederlandse website van Volkswagen geen brochures te downloaden met meer 

achtergrondinformatie. Opvallend genoeg was het bij Ford juist andersom. Die bood meer 

informatie over de beperkingen van ADAS op de Nederlandse website. Zo waarschuwde Ford in 

Nederland ervoor dat Snelheidslimietherkenning en Rijstrookondersteuning alleen onder toezicht 

en bediening van de automobilist moet plaatsvinden.  

Volkswagen, Ford en Toyota bieden video’s met uitleg over de werking van ADAS alleen aan via de 

Nederlandse website.  

Instructieboekje 

Op basis van het instructieboekje wordt het er voor de autobezitter niet makkelijker op om te 

kunnen begrijpen waar de mogelijkheden en beperkingen liggen van de aanwezige hulpsystemen. 

Omdat voor elk hulpsysteem de uitleg in het instructieboekje praktisch gelijk is opgesteld, is alleen 

gekeken naar de toelichting op Rijstrookondersteuning. Wat opvalt, is dat het instructieboekje 

vooral bestaat uit allerlei waarschuwingen en juridische uitsluitingen (disclaimer). Het lijkt er vooral 



 

op gericht om de (juridische) verantwoordelijkheid te verschuiven van de fabrikant naar de 

automobilist. Dit in tegenstelling tot wat men van een instructieboekje mag verwachten; 

informatie bieden. Bovendien staan er ook optionele hulpsystemen genoemd, waarvan niet 

duidelijk is of die in het voertuig aanwezig zijn. 

Veel situaties waarbij een systeem problemen zou kunnen krijgen, worden niet duidelijk 

omschreven. De informatie kan vaak op meer dan één manier worden geïnterpreteerd. Zo wordt er 

bijvoorbeeld voor gewaarschuwd dat Rijstrookondersteuning niet functioneert bij hevige regen of 

in scherpe bochten, maar ontbreekt de definitie van een scherpe bocht of hevige regen. De 

automobilist moet dat zelf maar ontdekken, maar heeft vooraf geen weet of het systeem wel of 

niet zal functioneren in deze situaties. 

Het is juist daarom van belang dat automobilisten op de hoogte zijn dat er ook beperkingen 

(grenzen) aan een systeem verbonden zijn.  

Live Mystery shopping 

Hoewel autoverkopers uiteindelijk wel een bepaalde mate van informatie weten te geven over 

ADAS, is dit in eerste instantie vrij beperkt. Pas nadat een autokoper interesse toont in de 

betreffende systemen volgt meer informatie. Zo niet, dan blijft het beperkt tot een vermelding dat 

de systemen op een voertuig zitten, maar wordt niets uitgelegd over de werking of beperkingen 

ervan. 

Bovendien kregen de onderzoekers het gevoel dat de informatie selectief wordt gegeven, 

afhankelijk van de interesses van de potentiële klant. Zij proberen te achterhalen wat voor klant zij 

tegenover zich hebben en welke interesses deze heeft. Dit beïnvloedt mogelijk de soort en de 

hoeveelheid informatie die elke klant krijgt over ADAS. Dit zou in theorie later tot gevaarlijke 

situaties kunnen leiden, juist omdat deze groep mensen ook kennis moet nemen van de 

beperkingen van ADAS. Of zij komen er pas achter door het uit te proberen zonder enige vorm van 

instructie (trial and error). Juist klanten die weinig kennis van deze systemen hebben, zouden er 

meer uitleg over moeten krijgen. Ongeacht of hier behoefte naar is. Ook klanten die te kennen 

geven geen aanvullende informatie te hoeven, moeten uitleg krijgen. Juist dit kunnen mensen zijn 

die het systeem mogelijk overschatten. Dit is vooral van belang, omdat bepaalde ADAS altijd aan 

staan en daarom op elk moment kunnen ingrijpen. Als automobilist moet je hier dus op bedacht 

zijn.  

Bij proefritten zien de onderzoekers een verdeeld beeld. Sommige dealers geven de auto mee, 

zonder hen te begeleiden. Die lijken de indruk te wekken geen auto te willen verkopen, terwijl 

anderen juist meerijden. Zij zien het als een stuk service om de systemen nader uit te leggen. 

Daarnaast gaven een aantal ook aan dat er een uitgebreide instructie volgt, zodra het voertuig 

wordt afgeleverd.  

 

 

 

 

Onderdeel van een onderzoek naar ADAS, in opdracht van FIA Region 1, in samenwerking met diverse mobiliteitsclubs in Europa, 

waaronder ANWB. Het onderzoek is uitgevoerd door Royal HaskoningDHV, TNO en Hogeschool Arnhem Nijmegen (10-2020). 


