
Snelheid, maar vooral onaangepaste snelheid, is een 

belangrijke oorzaak van verkeersongevallen. Het 

verhoogt ook de ernst van ongevallen, zorgt voor 

meer schadelijke emissies, veroorzaakt geluids-

overlast, verhoogt het brandstofverbruik, en het 

vermindert de (subjectieve) leefbaarheid. Een veel-

belovende maatregel om de overschrijding van op-

gelegde maximumsnelheden te beperken, is Intelli-

gente Snelheid Assistentie (ISA). In een enquête 

waaraan ruim 7500 bestuurders in België en Ne-

derland deelnamen, werd gepeild naar de accepta-

tie van ISA en hun houding tegenover snelheid.

Vaak blijkt dat niet één enkele maatregel (zoals politiecontroles) 

volstaat om snelheid beheersbaar te maken. Er is een samenspel 

nodig tussen infrastructurele maatregelen, techniek, handhaving, 

informatie, educatie en engagement1. Deze integrale aanpak is 

beter gekend als snelheidsmanagement.

VIER ISA-TYPES
Een van de meest veelbelovende Intelligente Transport Syste-

men (ITS) gericht op het verminderen van snelheidsoverschrij-

dingen, is Intelligente Snelheid Assistentie (ISA)2. ISA kan worden 

onderverdeeld in verschillende types, afhankelijk van hoe deze 

systemen ingrijpen: 

 – een informatief of adviserend systeem toont enkel de gel-

dende snelheidslimiet op een scherm; 

 – een waarschuwend systeem geeft een visueel of auditief sig-

naal aan de bestuurder wanneer de toegestane snelheidsli-

miet wordt overschreden;

 – een ondersteunend of halfopen systeem geeft tegendruk op 

het gaspedaal wanneer de bestuurder sneller rijdt dan de 

maximale snelheid;

 – een limiterend of gesloten systeem voorkomt dat de be-

stuurder de maximale snelheid overschrijdt. 

Allerlei initiatieven werden in Europa opgestart om de effecten 

van ISA te onderzoeken. Er wordt al onderzoek verricht sinds de 

jaren 80. Naast simulatorstudies werden er in heel wat landen 

trials gehouden om systemen te testen. Verschillende studies en 

proefprojecten hebben daarbij aangetoond dat ISA de snel-

heidsoverschrijding vermindert, de verkeersveiligheid verhoogt, 

gunstig is voor het milieu (als gevolg van lagere en homogenere 

snelheden) en dat ISA kan leiden tot meer homogene verkeers-

stromen. Ondanks veelbelovende initiatieven op Europees en 

nationaal niveau, zoals de ontwikkeling van geografi sche snel-

heidslimietdatabases en interfaces, is er nog geen grootschalige 

ISA-implementatie.

GROOTSCHALIGE ENQUÊTE
Naast de technische haalbaarheid van ISA is de aanvaardbaar-

heid van het systeem door de bestuurder een belangrijk aspect: 

hoe denken bestuurders erover als ISA wordt geïmplemen-

teerd? Met de acceptatie staat of valt de toepasbaarheid van een 

maatregel. Om meer inzicht te krijgen in de acceptatiegraad en 

hoe die acceptatie kan worden verhoogd, werden in België en 

Nederland bestuurders bevraagd via een online enquête. 

De bestuurders waren leden van de automobielvereniging VAB 

in België en ANWB in Nederland: 7528 bestuurders hebben de 

vragenlijst ingevuld waarvan 6370 in Vlaanderen en 1158 in Ne-

derland. Dit verschil in aantal lag vooral in de manier waarop de 

leden werden benaderd: VAB stuurde een persoonlijke e-mail, 

terwijl ANWB een link plaatste op de website en de vraag tot 

participatie meenam in een algemene nieuwsbrief voor actieve 

leden. 

De steekproef is relevant voor de ledendatabases van de auto-

mobielverenigingen. De steekproef geeft geen representatief 

staal van de bevolking, maar eerder een staal van autobestuur-

ders. Andere personen die niet of slechts sporadisch een voer-

tuig besturen, vindt men in dit staal niet terug. De respondenten 

waren overwegend mannelijk (77% in Vlaanderen, 89% in Ne-

derland). Driekwart van de bestuurders bevindt zich in de leef-

tijdscategorie 35-64 jaar. Eén op de twee respondenten volgde 

‘hoger onderwijs’ (universiteit). Dit was te verwachten aangezien 

het gebruik van een webenquête als bevragingsmethode vooral 

mensen met een hogere opleiding bereikt. 49% van de chauf-

feurs heeft geen thuiswonende kinderen.

ONDERZOEKSMETHODE
Binnen de bestaande acceptatieonderzoeken zijn er geen duide-

lijke defi nities. Ook werd in verschillende ISA-onderzoeken de 

graad van acceptatie op diverse manieren geëvalueerd. Enerzijds 

gaf dit de tegenstanders van ISA een argument om de effecten 

harder te bekritiseren, en anderzijds maakten die verschillen het 

moeilijk om resultaten met elkaar te vergelijken. 

In het onderzoek werden diverse ISA, mobiliteits- en acceptatie-

studies geanalyseerd. Op basis van deze analyse werden die fac-

Veel bestuurders gewonnen 
voor ISA in hun auto 
Onderzoek naar acceptatie ISA bij 7528 bestuurders in België en Nederland
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1  Zie J. De Mol, “Engagement gevraagd. Waarom er in de verkeerskunde nood is aan 
een vierde E”, in Verkeersspecialist nr. 149, juni 2008, p. 3.

2  Meer info over ISA vindt u in de volgende nummers van Verkeersspecialist: 81, 83, 84, 
93, 94, 95, 96, 103, 112, 113, 137, 138.
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toren weerhouden die het vaakst gehanteerd werden in accep-

tatieonderzoek. Dit leidde tot 14 indicatoren die kunnen 

opgedeeld worden in twee groepen. De eerste groep heeft 

betrekking op de context, met name hoe kijkt men naar snelheid 

en het snelheidsprobleem. De tweede groep van indicatoren 

heeft betrekking op de karakteristieken van het systeem: effi ci-

entie van het systeem, effectiviteit, gebruiksvriendelijkheid, nut-

tigheid, tevredenheid, billijkheid en bereidheid om voor het sys-

teem te betalen. Dit conceptueel model werd verder gehanteerd 

in de survey. We zetten hieronder enkele opmerkelijke resulta-

ten op een rij.

SNELHEIDSBELEVING BESTUURDERS
Aan de respondenten werd gevraagd om te beoordelen in wel-

ke mate bepaalde situaties of verkeersovertredingen een oor-

zaak kunnen zijn van verkeersongevallen (zie tabel 1). Volgens de 

respondenten is ‘rijden onder invloed’ de belangrijkste oorzaak 

van ongevallen (89% stelde dat het een grote invloed heeft), 

gevolgd door ‘risico’s nemen’ (65%), ‘onaangepaste snelheid’ 

(57%), ‘geen afstand houden’ (51%) en ‘vermoeidheid’ (50%). 

Het merendeel van de bestuurders schrijft ongevallen toe aan 

het eigen rijgedrag in plaats van andere (omgevings)invloeden 

zoals slecht weer (26%), 

slechte infrastructuur (24%) 

of andere bestuurders 

(27%).

De chauffeurs werd ge-

vraagd hoe vaak ze sneller 

rijden in verschillende snel-

heidszones. Eén op twee be-

stuurders geeft aan dat ze 

‘soms’ sneller rijden. 30% 

rijdt regelmatig te snel bui-

ten de bebouwde omgeving 

en op snelwegen. 22% rijdt 

sneller in 30 km/uur-gebie-

den en slechts 10% rijdt 

sneller in de bebouwde kom. 

De respondenten konden 

ook aangeven welke snel-

heid ze de veiligste vinden in 

een bepaalde zone. Hierbij 

werd ook gevraagd welke 

snelheidsovertreding toe-

laatbaar zou kunnen zijn in 

een bepaalde zone (vergeef-

lijk of vergissing) en vanaf 

welke snelheid het een cri-

minele daad of onvergeefl ij-

ke fout zou zijn (zie tabel 2). 

Behalve voor woonerven en 

snelwegen stellen de res-

pondenten dat de wettelijke 

snelheid de veiligste snel-

heidslimiet is in de verschil-

lende zones. 10 km/uur snel-

ler rijden dan toegestaan wordt nog beschouwd als een 

vergeefl ijke foute inschatting. 20 km/uur sneller rijden in woon-

erf en zone 30 wordt beoordeeld als onverantwoord rijgedrag. 

In en buiten de bebouwde kom is 30 km/uur sneller rijden dan 

50 km/uur volgens de bestuurders onvergeefl ijk en op autosnel-

wegen vindt men 40 km/uur boven de maximumsnelheid onver-

antwoord. 

HOUDING TEGENOVER 
TECHNOLOGIEGEBRUIK TIJDENS HET RIJDEN
Voordat de respondenten meer specifi eke aspecten beant-

woordden over ISA, werd gevraagd om de doeltreffendheid van 

de verschillende ITS-systemen te evalueren. Dit kan een indica-

tie geven van hoe bestuurders tegenover het gebruik van assis-

terende systemen staan. Er werd gekozen een beschrijving van 

de functie van de systemen te geven in plaats van de exacte 

naam (bijv. Active Cruise Control werd omschreven als een sys-

teem dat de auto automatisch doet afremmen wanneer de af-

stand tot de voorganger kleiner wordt).

Een alcoholslot en het ‘alcohol warning’-systeem worden als de 

meest effectieve beschouwd, gevolgd door het ‘collision war-

ning’-systeem. Telt men score 4 en 5 samen dan is 62% gewon-

Tabel 2: Veiligste snelheid, vergeefl ijke en onverantwoordelijke snelheidsovertredingen volgens de 

respondenten.

Tabel 1: Invloed van verkeerssituaties en overtredingen op ongevallen (in %).
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geen invloed    veel invloed

1 2 3 4 5

rijden onder invloed van alcohol 
of drugs

0 1 3 8 89

weinig rijervaring 0 6 25 37 33

onaangepaste snelheid 1 4 11 28 57

andere, weinig ervaren bestuurders 1 7 28 37 27

slechte weersomstandigheden 0 6 30 38 26

niet handenvrij telefoongebruik 1 6 18 32 44

slechte infrastructuur 1 11 31 34 24

ander risicovol gedrag 0 1 7 28 65

vermoeidheid 0 1 10 39 50

geen afstand houden 0 2 11 36 51

 Snelheidszone 
(Offi ciële limiet)

Veiligste aangegeven 
limiet 

(mediaan in km/u)

‘Vergeefl ijke’ 
snelheidsovertreding 

(mediaan in km/u)

Onverantwoordelijke 
snelheidsovertreding 

(mediaan in km/u)

Woonerf (20 km/u) 30 30 50

Zone 30 (30 km/u) 30 40 60

Bibeko (50 km/u) 50 60 80

Bubeko (80-90 km/u) 90 100 120

Snelweg (120 km/u) 130 130 160
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nen voor collision warning 

en 59% voor een alcoholslot. 

Zelfs 43% van de bestuur-

ders zou een black box (of 

rijgedragmonitor) vinden. Uit 

deze vragen kan men afl ei-

den dat bestuurders niet 

wantrouwig zijn voor syste-

men die kunnen assisteren in 

hun rijgedrag.

HOUDING 
TEGENOVER ISA
Om de effi ciëntie van ISA te 

bepalen werd ISA geplaatst 

in een lijst van andere maat-

regelen die te snel rijden 

kunnen voorkomen (zie ta-

bel 3). Volgens de respon-

denten zijn de beste maatre-

gelen tegen te hard rijden: 

politiecontroles (81%) en 

snelheidscamera’s (78%), ge-

volgd door het gebruik van 

technologie in het voertuig 

zoals ISA (69%). Verkeers-

drempels (48% genoteerd 

als effi ciënt) en campagnes 

(15% genoteerd als effi ciënt) 

werden het minst effi ciënt 

bevonden als maatregel om 

te snel rijden tegen te gaan.

Aan de respondenten werd 

ook gevraagd aan welk ISA-

systeem ze de voorkeur ga-

ven: informerend, waarschu-

wend, ondersteunend en 

limiterend. 30% is voorstander van een informatief systeem, 38% 

geeft de voorkeur aan een waarschuwingssysteem, 12% aan een 

ondersteunend systeem en 15% aan een gesloten. Slechts 5% 

gaf aan dat zij geen ISA willen, terwijl 27% van de bestuurders 

aangeven dat zij liever kiezen voor een ingrijpende vorm van ISA. 

Effectiviteit
Om de effectiviteit te bepalen werd aan de bestuurders ge-

vraagd om de verschillende ISA-systemen te beoordelen voor 

diverse functies (zie tabel 4). Een waarschuwend systeem werd 

in alle snelheidszones als de meest effectieve vorm van ISA be-

schouwd (38% in woonerf en zone 30; 42% in bebouwde kom, 

41% buiten bebouwde kom en 36% op snelwegen). Hoe hoger 

de snelheidszone, des te minder een ingrijpend systeem werd 

gekozen. Limiterende ISA had het meeste succes in lage snel-

heidszones (19% in woonerf en zone 30). 

Op vlak van milieuaspecten zoals brandstofverbruik en uitstoot 

gaven de respondenten aan dat een informatief systeem het 

meest effectief zou zijn. Een waarschuwend systeem zou de vei-

ligheid verhogen en helpen om snelheidsboetes te vermijden. Bij 

dit laatste wordt het limiterend systeem ook meer gekozen.

Nuttigheid en tevredenheid
Het bepalen van deze indicatoren is gebaseerd op de methode 

van Van Der Laan, Heino en De Waard . In hun concept wordt 

aanvaarding gemeten aan de hand van directe attitudes tegen-

over het systeem, die worden afgezet op een tweedimensionale 

grafi ek. Negen eigenschappen werden afgezet op 2 assen die 

enerzijds de ‘nuttigheid’ (usefulness) en anderzijds ‘bevredigend’ 

of tevredenheid (satisfaction) bepalen (zie fi guur 1). 

Alle vier de systemen werden positief beoordeeld. Bestuurders 

die voor een gesloten systeem kozen, vonden dit het meest 

bevredigend. Respondenten die de voorkeur gaven aan een 

waarschuwende ISA, vinden het meer nuttig. Het ondersteu-

nend systeem is beoordeeld als minder bevredigend en nuttig in 

relatie tot de andere systemen. Een mogelijke verklaring kan zijn 

dat men een ondersteunend systeem moeilijk kan inschatten 

indien men er geen ervaring mee heeft.

Tabel 3: Effectiviteitswaardering van verschillende ITS-systemen door de respondenten (in %).

Tabel 4: Inschatting welk systeem meest effectief is in verschillende snelheidszones.
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Niet eff. Zeer eff.

1 2 3 4 5

Following Distance Warning (FDW) 19 12 20 24 26

Adaptive Cruise Control (ACC) 22 14 18 21 25

Collision Warning System 10 9 18 25 37

Auto start niet wanneer de 

bestuurder de gordel niet draagt 
25 10 16 18 32

Auto start niet wanneer niemand de 

gordel draagt
25 12 17 18 29

Alcohol warning 21 9 15 18 38

Alcoholslot 22 8 11 14 45

Black box (of rijgedragmonitor) 27 12 18 20 23

Geen enkel 
systeem

Informatief 
systeem

Waar-
schuwend 
systeem

Onder-
steunend 
systeem

Limiterend 
systeem

Om je aan de snelheid te 

houden in een woonwijk
8 22 39 13 19

Om je aan de snelheid te 

houden in zone 30
8 20 38 14 20

Om je aan de snelheid te 

houden in een dorps- of 

stadskern

7 22 42 15 15

Om je aan de snelheid te 

houden buiten bebouwde 

kom

8 29 41 13 10
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Billijkheid 
Billijkheid wordt gemeten 

aan de hand van enerzijds de 

vraag vanaf welke voorwaar-

de (of penetratiegraad) de 

respondenten bereid waren 

ISA te installeren en ander-

zijds welk systeem het meest 

geschikt is voor bepaalde 

groepen van bestuurders 

(zie fi guur 1). Eén op de vier 

bestuurders zou al vrij snel 

een informatief systeem in-

stalleren, zelfs indien slechts 

5% van de bevolking over 

zo’n ISA-systeem zou be-

schikken. Limiterende en on-

dersteunende ISA kent het hoogste verzet en enkel indien de 

penetratiegraad haast 100% is, overwegen ze om deze vorm van 

ISA aan te schaffen. Het valt op dat hoe ingrijpender een sys-

teem is, hoe hoger de penetratiegraad moet zijn vooraleer een 

bestuurder kiest voor dat type van ISA. 

Acht van de tien bestuurders stellen dat problematische be-

stuurders moeten uitgerust worden met limiterende ISA. Ten 

minste een op de twee respondenten geeft aan dat beroeps-

chauffeurs best gebruikt maken van ingrijpende systemen zoals 

ondersteunende en limiterende ISA. Jongere bestuurders zou-

den ook met meer ingrijpende ISA moeten rijden (let wel dat 

de responsgraad van jongeren op deze survey laag was). 97% 

van de respondenten stelt dat ISA heilzaam kan zijn voor alle 

bestuurders: 24% voor informatieve ISA, 42% waarschuwende 

ISA, 18% ondersteunende ISA en 12% kiest voor beperkende ISA.

Bereidheid tot het betalen voor ISA
De respondenten konden aangeven onder welke fi nanciële 

voorwaarden zij een bepaald systeem zouden aanschaffen (zie 

fi guur 2). Voor informatieve en waarschuwende ISA is minimaal 

24% bereid om te betalen voor ISA indien de prijs (vergeleken 

met de prijzen van een navigatiesysteem) eerlijk is. Ondersteu-

nende ISA kent nog hoge weerstand (36% zou het onder geen 

enkele voorwaarde wensen), 

maar een kleinere vergoe-

ding in verzekeringspolis 

(15%) en subsidies (14%) 

kan mensen overtuigen om 

het te installeren. De beste 

strategie voor de implemen-

tatie van een restrictieve ISA 

zou gratis installatie zijn 

(19%), maar nog steeds zou 

een op twee bestuurders 

het dan nog niet wensen.

CONCLUSIES
De hoge responsgraad maakt het huidige onderzoek tot een 

zeer waardevolle survey over de acceptatie van ISA. Toch mag 

men niet vergeten dat de resultaten niet mogen gegeneraliseerd 

worden naar alle bestuurders of alle weggebruikers in Vlaande-

ren en Nederland. 

Uit de perceptie over snelheidsgedrag en het snelheidspro-

bleem kan men vaststellen dat de respondenten het huidig be-

leid van snelheidslimieten goed vinden, maar toch nog moeite 

hebben om zich aan de snelheid te houden in lagere snelheids-

zones. Tevens zijn ze van mening dat vooral hun eigen rijgedrag 

invloed heeft op ongevallen eerder dan contextuele factoren. 

Dit opent perspectieven voor gedragsondersteunende intelli-

gente systemen. Dit blijkt ook uit de antwoorden over het po-

tentieel gebruik van verschillende systemen: haast 1 op 2 be-

stuurders is te vinden voor het gebruik van een 

gedragsondersteunend systeem. 

Dat limiterende ISA een grotere voorkeur kreeg dan ondersteu-

nende ISA, is opmerkelijk aangezien in de meeste ISA-trials, on-

dersteunende ISA de voorkeur kreeg. De verklaring hiervoor 

kan zijn dat respondenten het moeilijk hebben om de werking 

Figuur 1: Niveau van penetratiegraad dat de installatie van een bepaald systeem zal beïnvloeden.

Figuur 2: Financiële voorwaarden die de aanschaf van bepaalde vormen van ISA kunnen bepalen.

3  J.D. Van der Laan, A. Heino & D. De 
Waard (1997), A simple procedure 
for the assessment of acceptance of 
advanced transport telematics. Trans-
portation Research Part C: Emerging 
Technologies, vol. 5, nr. 1, p. 1–10.
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van ISA minder effect zou hebben in het verhogen 

van de verkeersveiligheid en het ook langer zou du-

ren vooraleer de effecten gunstig zijn. 

Dit onderzoek toont aan dat ISA potentieel aan-

vaardbaar is voor bestuurders en dus zeker een 

veelbelovende weg is om te bewandelen indien 

men de verkeersveiligheid wil verhogen. Deze stu-

die toont ook aan dat het verder investeren in ISA 

technologie zoals betere kaarten, betere systemen 

enz. daarbij de moeite waard zijn. ISA blijkt ook één 

van de systemen te zijn die het best bijdragen aan 

het verhogen van de veiligheid. 

Een vaak aangehaalde reden om ISA niet verder te 

implementeren is dat beleidsmakers stellen dat ‘het 

publiek’ dit niet wil. Deze studie toont aan dat de 

aanvaardbaarheid voor ISA zeer groot is maar dat 

een gericht beleid, afhankelijk van het type systeem, 

noodzakelijk is. Hierbij kan men denken aan bijvoor-

beeld verschillende types ISA in combinatie met verschillende 

stimuleringsmaatregelen (subsidies, premiekorting, verplichte in-

voer) voor verschillende bestuurdersgroepen (privé, professio-

neel, snelheidsovertreders, enz.).  ■

van ondersteunende ISA in te schatten. Het is namelijk ook zo 

dat de acceptatie van ISA vergroot naarmate men deze syste-

men kon gebruiken en dit is zeker het geval bij ondersteunende ISA. 

Als men wil overgaan naar de implementatie van meer ingrij-

pende ISA dan moet men acties voorzien die kunnen zorgen 

voor een voldoende penetratiegraad. Hierbij kunnen subsidies 

en voordelen in verzekeringspremies helpen, maar de weer-

stand voor deze systemen zal groter zijn. De implementatie van 

informatieve en waarschuwende ISA (meer open systemen) kan 

mogelijk worden overgelaten aan de markt (zonder inmenging 

van de overheid) aangezien bestuurders nog bereid zijn om dit 

vrij snel aan te schaffen en hiervoor zelfs willen betalen. Noch-

tans kan een subsidiepolitiek helpen om de penetratiegraad te 

verhogen. Men stelt wel dat een marktgedreven implementatie 

Deze studie toont aan dat de aanvaardbaarheid voor ISA zeer groot is maar dat 

een gericht beleid, afhankelijk van het type systeem, noodzakelijk is. 

SAMENVATTING
In een doctoraatsstudie aan de TU Delft onderzocht Sven Vlassenroot de acceptatie voor ISA en welke factoren die acceptatie 
beïnvloeden. Hij voerde daarvoor een online enquête uit bij 7528 bestuurders in België en Nederland. ISA blijkt voor veel 
bestuurders potentieel aanvaardbaar.

Trefwoorden: beleid (lokaal), snelheid.

Dit onderzoek vond plaats in kader van de doctoraatsstu-

die van Sven Vlassenroot en werd deels gefi nancierd door 

het Steunpunt Mobiliteit en Openbare Werken – spoor 

verkeersveiligheid en de Technische Universiteit Delft. Het 

volledige proefschrift kan als pdf gedownload worden via 

http://repository.tudelft.nl/view/ir/uuid%3A87d8b0ce-ae5f-

4788-9b4c-1b162e1f1057/.
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Extra verkeersregels voor motorrijders vanaf 1 september
Vanaf 1 september 2011 moeten motorrijders en hun pas-
sagiers niet alleen een valhelm, maar ook beschermende kle-
dij (handschoenen, een jas met lange mouwen, een lange 
broek of een overall en laarzen of bottines die de enkels be-
schermen) dragen. De motorrijders mogen inhalen tussen 2 
rijstroken of fi les, maar met maximaal 50 km/uur. Het snel-
heidsverschil met de ingehaalde voertuigen mag niet meer 
dan 20 km/uur zijn. Er komen ook strengere regels voor het 
vervoeren van kinderen op bromfi etsen en motorfi etsen, 
amazonezit wordt uitdrukkelijk verboden op motorfi etsen, 
het trekken van een aanhangwagen achter een motorfi ets 
met zijspan wordt mogelijk, en motorfi etsen mogen onder 
bepaalde voorwaarden op trottoirs en verhoogde bermen 

geparkeerd worden. Er bestaat vanaf 1 
september ook een specifi ek verbods-
bord voor quads: verkeersbord C6. 
Wegbeheerders kunnen van dan af 
busstroken en bijzondere overrijdbare 
beddingen (BOB) toegankelijk maken 
voor andere weggebruikers (fi etsers, 
bromfi eters, motorfi eters, autobussen, 
taxi’s). 

 Meer info: Koninklijk besluit van 11 juni 2011 ter bevordering 

van de veiligheid en de mobiliteit van motorrijders 

(BS 20 juni 2011).

WETGEVING
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