
 
  
 
 

 

Draagvlak voor Intelligente 
Snelheidsassistentie (ISA) 

Vragenlijstonderzoek onder Nederlandse automobilisten 
R-2022-14 



 

  

 
 
 

Auteurs 

 

 

C. Mons, MSc 
 

Dr. Ch. Goldenbeld 
 

 
 

 
 

 

Ongevallen voorkomen 
Letsel beperken 
Levens redden 



 
  

 

 
 

Documentbeschrijving 

Rapportnummer:  R-2022-14 

Titel:  Draagvlak voor Intelligente Snelheidsassistentie (ISA) 

Ondertitel:  Vragenlijstonderzoek onder Nederlandse automobilisten 

Auteur(s):  C. Mons, MSc & dr. Ch. Goldenbeld 

Projectleider:  C. Mons, MSc 

Projectnummer SWOV:  S22.02.D 

   

Projectinhoud:  Sinds 6 juli 2022 moeten alle nieuwe voertuigmodellen in Europa zijn uitgerust met een ‘niet-dwingende’ variant van 

Intelligente Snelheidsassistentie (ISA). De voorgeschreven ISA is standaard actief bij het starten van de auto, maar de 

automobilist kan het systeem uitschakelen of tijdens de rit overrulen. Naar aanleiding van deze nieuwe wetgeving is 

een vragenlijstonderzoek uitgevoerd naar het draagvlak voor ISA onder Nederlandse automobilisten. Dit rapport doet 

daarvan verslag. 

Aantal pagina’s:  44 

Fotografen:  Paul Voorham (omslag) – Peter de Graaff (portretten) 

Uitgave:  SWOV, Den Haag, 2022 

  Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

   

  De informatie in deze publicatie is openbaar. 
Overname is toegestaan met bronvermelding. 

SWOV – Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid 
Bezuidenhoutseweg 62, 2594 AW Den Haag – Postbus 93113, 2509 AC Den Haag 
070 – 317 33 33 – info@swov.nl – www.swov.nl 

 

  @swov_nl / @swov   linkedin.com/company/swov 

http://www.swov.nl/
https://twitter.com/swov_nl
https://twitter.com/swov
http://linkedin.com/company/swov


 
  

 
 

Titel  Draagvlak voor Intelligente Snelheidsassistentie (ISA) 
Rapport  R-2022-14 

Pagina  4 

SWOV heeft een vragenlijstonderzoek uitgevoerd naar het draagvlak in Nederland voor 
Intelligente Snelheidsassistentie (ISA), een systeem dat de bestuurder ondersteunt bij het 
naleven van de snelheidslimiet. De aanleiding hiervoor is de sinds 6 juli 2022 geldende Europese 
wetgeving die voorschrijft dat alle nieuwe voertuigmodellen uitgerust moeten zijn met ISA. Vanaf 
7 juli 2024 geldt dat voor alle nieuwe voertuigen. Het gaat hier om een niet-dwingende ISA: een 
automobilist kan het systeem uitschakelen en het systeem overrulen. Wel is de ISA standaard 
actief bij het starten van de auto. ISA is een veelbelovend systeem dat naar verwachting lagere 
rijsnelheden zal bevorderen en daarmee tot minder ongevallen en slachtoffers zal leiden. Hoe 
groot het veiligheidseffect zal zijn, is afhankelijk van verschillende factoren. Schattingen lopen 
uiteen van een reductie van een paar procent tot de helft van het aantal dodelijke verkeers-
slachtoffers en ernstig verkeersgewonden. Om verkeersveiligheidseffecten te kunnen bereiken is 
een belangrijke voorwaarde dat automobilisten ervoor kiezen om het systeem te gebruiken. 
Er moet dus draagvlak voor zijn. 
 
De vragenlijst werd via een panelbureau online aangeboden en is door een gestratificeerde 
steekproef van 1000 automobilisten ingevuld. De meerderheid van de respondenten (83%) gaf 
aan ISA in ieder geval weleens, dat wil zeggen vaker dan nooit, te (willen) gebruiken: ongeveer 
een vijfde van alle respondenten zou ISA tijdens elke rit (willen) gebruiken. Meer dan een vijfde 
geeft aan ISA tijden bijna elke rit te (willen) gebruiken en bijna een derde tijdens sommige ritten. 
Iets meer dan een achtste van de respondenten wil ISA bijna nooit gebruiken. Deze resultaten 
wijzen erop dat er in Nederland een aanzienlijk draagvlak voor ISA is. Het draagvlak is van alle 
leeftijdsgroepen het grootst onder oudere automobilisten (vanaf 65 jaar). Wanneer we naar 
allerlei andere kenmerken van automobilisten kijken (zoals demografie, verkeersdeelname) is het 
draagvlak het laagst onder automobilisten die doorgaans de snelheidslimiet met meer dan 10 
km/uur overschrijden. Wat betreft de verschillende varianten van ISA, is het draagvlak het 
grootst voor de variant met een akoestische waarschuwing, gevolgd door ISA met automatische 
snelheidsregulering.  
 
Op vragen of zij het ISA-systeem op bepaalde wegen en in bepaalde omstandigheden aan 
(zouden) laten staan, antwoordden respondenten verschillend, afhankelijk van de voorgelegde 
wegen en omstandigheden. Wat opvalt is dat het (verwachte) gebruik op 30km/uur-wegen het 
laagst is. Dit is zorgelijk omdat automobilisten op deze wegen mengen met kwetsbare 
verkeersdeelnemers en een lage snelheid dan cruciaal is voor de veiligheid. Wat betreft de 
verschillende omstandigheden, blijkt dat respondenten ISA met name aan willen laten staan 
wanneer zij vermoeid zijn, een lange rit maken of een onbekende route rijden. Dit kan erop 
wijzen dat respondenten ISA zien als ondersteuning in de meer uitdagende situaties. 
 
Verder blijkt dat de belangrijkste redenen om ISA te gebruiken het voorkomen van verkeers-
boetes en het bevorderen van de veiligheid zijn. Ook respondenten die zeiden ISA nooit te 
(willen) gebruiken, gaven aan dat dit voor hen de twee eerste redenen zouden zijn om het 
systeem toch te gebruiken.  
 

Samenvatting 
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ISA is nog niet goed bekend onder de Nederlandse bevolking. Slechts iets meer dan een kwart 
van de respondenten gaf aan voor het onderzoek al van ISA gehoord te hebben. Eenmaal 
geïnformeerd over het systeem, blijkt dat een aanzienlijk deel van de respondenten ISA weleens 
zou (willen) gebruiken. Voor een zo snel en zo groot mogelijk verkeersveiligheidseffect lijkt het 
daarom kansrijk om in te zetten op het informeren van bestuurders over de beschikbaarheid en 
werking van ISA, in combinatie met het faciliteren van retrofit van het systeem in oudere 
automodellen.  
 
 



 
  

 
 

Titel  Draagvlak voor Intelligente Snelheidsassistentie (ISA) 
Rapport  R-2022-14 

Pagina  6 

Public support for Intelligent Speed Assistance (ISA);  
Questionnaire study among Dutch drivers 
 
SWOV conducted a questionnaire study of the support among Dutch drivers for Intelligent Speed 
Assistance (ISA), a system that helps drivers comply with speed limits. The study was prompted 
by new European legislation stipulating that, as of 6 July 2022, all new vehicle models should be 
equipped with ISA. As of 7 July 2024, this will apply for all new vehicles. It concerns a non-closed 
ISA: drivers can turn off and overrule the system. However, when starting the car, ISA is active by 
default. ISA is a promising system that is expected to encourage lower driving speeds, which will 
result in fewer crashes and casualties. The extent of the road safety effect depends on several 
factors. Estimates range from a reduction of a few percent to 50% in the number of road deaths 
and serious road injuries. A precondition of attaining road safety effects is that drivers choose to 
use the system. This implies that public support is essential. 
 
A panel agency offered the questionnaire online and it was completed by a stratified sample of 
1000 drivers. Most respondents (83%) indicated they would (want to) use ISA at least 
occasionally, that is to say more than never: about one fifth of all respondent would (want to) 
use ISA for almost every car trip, and almost one third for some car trips. Slightly more than one 
eighth of the respondents would almost never want to use ISA. The results show that, in the 
Netherland, public support for ISA is considerable. Among all age groups, support is strongest 
among older drivers (65+). Looking at several other driver characteristics (such as demography 
and traffic participation) support is weakest among drivers that usually exceed the speed limit by 
more than 10 km/h. Regarding the different ISA variants, support is strongest for the variant with 
acoustic warning, followed by ISA with automatic speed control. 
 
To questions about whether they would (want to) keep the system activated on certain roads 
and in certain conditions, the respondents gave different answers, depending on the roads and 
conditions presented. What is striking is that the (expected) use on 30 km/h roads is lowest. This 
is a cause for concern, since on these roads drivers mingle with vulnerable road users and a low 
speed is then crucial to road safety. Regarding the different conditions, the respondents appear 
to choose to keep ISA activated when they are fatigued, are travelling long distances or are 
driving an unfamiliar route. This may suggest that the respondents regard ISA as support in more 
challenging situations. 
 
Furthermore, the main reasons to use ISA appear to be preventing traffic fines and promoting 
safety. Even respondents that said they would not (want) to use ISA, did indicate that these 
would be the two first reasons to use the system after all.  
 
The Dutch population is not yet familiar with ISA. Merely slightly more than a quarter of the 
respondents said they had heard about ISA before the survey. Once they were informed about 
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the system, a significant number of respondents indicated that they would like to use the system. 
To obtain the quickest and largest road safety effect, it therefore appears to be promising to 
focus on informing drivers about the availability and functioning of ISA, in combination with 
facilitation of retrofitting the system in older car models. 
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Sinds 6 juli 2022 zijn alle nieuwe automodellen in Europa uitgerust met niet-dwingende 
Intelligente Snelheidsassistentie (ISA), een systeem dat de bestuurder ondersteunt bij het 
naleven van de snelheidslimiet (zie Paragraaf 1.1). Hogere rijsnelheden zijn over het algemeen 
gerelateerd aan een hogere ongevalskans en ernstiger letsel (SWOV, 2021). ISA zal naar 
verwachting lagere rijsnelheden bevorderen en daardoor tot minder en minder ernstige 
ongevallen leiden. Hoe groot het effect zal zijn, is afhankelijk van verschillende factoren, 
waaronder het type ISA (zie Paragraaf 1.2). Bij de niet-dwingende varianten kan er alleen een 
positief veiligheidseffect worden bereikt als automobilisten ervoor kiezen om het systeem te 
gebruiken, wat betekent dat er voldoende draagvlak voor moet zijn. Dit rapport doet verslag 
van een vragenlijstonderzoek naar het draagvlak voor ISA onder Nederlandse automobilisten 
(zie Paragraaf 1.3).  

1.1 Europese wetgeving 
De wetgeving over ISA is in Europees verband vastgelegd in verordening (EU) 2019/2144 
(European Parliament, 2019). Hierin staat beschreven dat nieuwe voertuigmodellen1 die vanaf 6 
juli 2022 op de markt komen over ISA moeten beschikken. Vanaf 7 juli 2024 geldt dit voor alle 
nieuwe voertuigen1 die in de handel worden gebracht. Het gaat hierbij om niet-dwingende 
varianten van ISA, wat betekent dat de bestuurder de mogelijkheid moet hebben om het systeem 
te overrulen en zo de snelheidslimiet te overschrijden, en om het systeem (al dan niet gedeeltelijk) 
uit te schakelen. Wel is het zo dat het systeem bij het starten van de auto standaard volledig 
ingeschakeld moet zijn. Als ISA is ingeschakeld, informeert het systeem de bestuurder via de 
speed limit information function (SLIF) over de geldende snelheidslimiet. Dit gebeurt op een 
scherm dat zich in het directe gezichtsveld van de bestuurder bevindt. Daarnaast waarschuwt ISA 
de bestuurder bij het overschrijden van de snelheidslimiet via een speed limit warning function 
(SLWF), of stelt ISA de snelheid van het voertuig automatisch bij via een speed control function 
(SCF). Wanneer er gebruikgemaakt wordt van een SLWF hebben fabrikanten de keuze tussen een 
visuele waarschuwing in combinatie met een akoestische óf haptische waarschuwing via het 
gaspedaal, of alleen een haptische waarschuwing via het gaspedaal. Mogelijke haptische 
waarschuwingen zijn tegendruk of een trilling van het gaspedaal. De specifieke eisen aan het 
systeem voor de typegoedkeuring van het voertuig staan vermeld in de gedelegeerde 
verordening (EU) 2019/2144 (European Parliament, 2021).  

 
1. Het gaat hierbij om motorvoertuigen in de categorieën M1 (personenauto’s), N1 (lichte 

bedrijfsauto’s/bestelwagens), N2/N3 (zware bedrijfsauto’s/vrachtwagens) en M2/M3 (bussen).  

1 Inleiding 
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1.2 Achtergrond ISA 
Snelheid heeft invloed op verkeersveiligheid: de kans op een ongeval en de ernst ervan, nemen 
toe naarmate de snelheid stijgt, en nemen af naarmate de snelheid daalt. Een te hoge of niet aan 
de omstandigheden aangepaste snelheid speelt naar schatting bij ongeveer een derde van de 
dodelijke ongevallen een rol (SWOV, 2021). Omdat ISA de bestuurder ondersteunt bij het 
respecteren van de snelheidslimiet, is de verwachting dat de implementatie van het systeem een 
positief effect op de verkeersveiligheid zal hebben. Hoe groot dit effect zal zijn, heeft onder 
andere te maken met de mate waarin het systeem ingrijpt. Tabel 1.1 toont een overzicht van de 
geschatte effecten van ISA op dodelijke en ernstige ongevallen, onderscheiden naar drie niveaus 
waarop het systeem ingrijpt:  

1. Adviserend: systemen die de bestuurder over de snelheidslimiet informeren of bij het 
overschrijden van de snelheidslimiet waarschuwen.  

2. Ondersteunend: systemen die de bestuurder ervan proberen te weerhouden de 
snelheidslimiet te overschrijden, maar die kunnen worden overruled of uitgeschakeld.  

3. Dwingend: systemen die de bestuurder ervan weerhouden om de snelheidslimiet te 
overschrijden en niet kunnen worden overruled of uitgeschakeld. 

 
Tabel 1.1. Overzicht geschatte 

effectiviteit van ISA in 

percentage reductie van 

dodelijke en ernstige 

ongevallen. Bronnen: Ryan 

(2018, p.46) en Doecke et al. 

(2021).   

  
ISA-type Ongevals- 

type 
Land: studie 

  GBR: ESVC FRA: LAVIA GBR: ISA-
UK 

AUS: TAC 
SafeCar  

AUS: Doecke 
& Wooley 

AUS: Doecke 
et al. (2021) 

Adviserend  Dodelijk 18-24% 4-7%   11%  

Ernstig 14-18% 0-3%   8,3% 5,1-9,0% 

Ondersteunend Dodelijk  19-32% 3-17% 21% 9% 18,4%  

Ernstig  15-25% 1-11%  7% 15,6% 8,1-12,3% 

Dwingend Dodelijk 37-59% 8-16% 46%  28,3%  

Ernstig  29-48% 0-9%   26,5% 17,6% 
 

 
Hoewel de geschatte effecten van ISA op het aantal ongevallen variëren, is het algemene beeld 
dat ISA de verkeersveiligheid aanzienlijk kan verbeteren. Het effect zal groter zijn naarmate het 
systeem dwingender is.  
 
Echter, om dergelijke verkeersveiligheidseffecten ook in de praktijk te bereiken moet er in ieder 
geval een voldoende hoge penetratiegraad van het systeem in het wagenpark zijn (de schattingen 
gaan doorgaans uit van 100%). De verwachting is dat de penetratiegraad van ISA in Nederland in 
2040 rond de 80% zal liggen (Van Bekkum, Schaap & Meurs, 2021).  
 
Daarnaast is het veiligheidseffect van niet-dwingende ISA-varianten – zoals de in Europa 
ingevoerde ISA – sterk afhankelijk van draagvlak, ofwel of mensen het systeem gaan gebruiken. 
Hoewel ISA verplicht wordt ingebouwd, zijn bestuurders namelijk niet verplicht deze te 
gebruiken. In de literatuur wordt de bereidheid of voorkeur om een systeem ook feitelijk te 
gebruiken vaak aangeduid als ‘acceptatie’. Er zijn verschillende studies uitgevoerd waarbij aan de 
hand van theoretische modellen factoren zijn onderscheiden die van invloed zijn op intentie tot 
gebruik en feitelijk gebruik van moderne rijhulpsystemen (Rahman et al., 2018). In eerdere 
praktijkproeven met ISA is in verschillende Europese landen (1997-2007) al regelmatig de 
acceptatie en de houding ten opzichte van ISA gemeten via vragenlijsten onder feitelijke 
gebruikers van de ISA-systemen (zie bijvoorbeeld Goodwin, Achterberg & Beckmann, 2006). Deze 
studies over acceptatie van ISA kennen echter enkele belangrijke beperkingen. Ten eerste 
kunnen de deelnemers die zich tijdens deze proeven vrijwillig hebben aangemeld voor het rijden 
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met ISA niet beschouwd worden als een representatieve steekproef van de nationale bevolking. 
Ook in Nederland uitgevoerde studies betroffen specifieke groepen deelnemers die niet 
representatief waren voor de Nederlandse bevolking (AVV, 2001; Katteler, 2005; Van der Pas, 
Van Ingen & De Wildt, 2012). De verwachting is dat mensen die bereid zijn om mee te werken 
aan proeven met voertuigtechnologie al meer dan gemiddeld positief staan tegenover dit 
onderwerp. Ten tweede waren de destijds beproefde ISA-systemen en ook de machine-interface-
applicaties in technisch opzicht minder goed ontwikkeld dan de huidige systemen. Ten derde zijn 
deze systemen qua vormgeving en feedbackfunctie niet geheel gelijk aan de in de Europese 
wetgeving vastgelegde varianten.  
 
Gezien het voorgaande en de nieuwe EU-wetgeving in 2022, is het van belang om inzicht te 
verwerven in het draagvlak voor ISA. Ook volgt uit het voorgaande dat daar een breder en 
representatiever onderzoek voor nodig is. Een dergelijk onderzoek kan inzicht geven in hoe en 
waarom automobilisten al dan niet gebruik zullen gaan maken van de nieuwe ISA-systemen. 

1.3 Dit onderzoek 
Het huidige onderzoek heeft als doel om het draagvlak voor de in de EU verplichte, niet-
dwingende variant van ISA in kaart te brengen onder Nederlandse automobilisten. Inzichten uit 
dit onderzoek kunnen beleidsmakers helpen bij het identificeren en benutten van kansen om de 
verkeersveiligheid te verbeteren.  
 
De hoofdvraag luidt: Hoe groot is het draagvlak voor de in de EU verplichte niet-dwingende ISA 
onder Nederlandse automobilisten?  
 
In dit vragenlijstonderzoek is het (verwachte) gebruik van ISA opgevat als draagvlak ervoor. Op 
verschillende manieren is niet alleen gevraagd naar óf het systeem gebruikt zal gaan worden (of 
reeds wordt), maar ook hoe en wanneer, en wat men van ISA vindt. De uitkomsten van de 
vragenlijst laten zo onder andere zien:  
 of automobilisten al voor het onderzoek bekend waren met ISA; 
 welke automobilisten ISA willen gebruiken en welke niet; 
 in welke omstandigheden automobilisten ISA aan willen laten staan; 
 op welk typen wegen automobilisten ISA aan willen laten staan; 
 of automobilisten verwachten dat ISA hen gaat helpen zich aan de snelheidslimiet te houden; 
 waarom automobilisten ISA wel of niet gebruiken;  
 wat automobilisten vinden van de wettelijke verplichting van ISA; 
 of de aan- of juist afwezigheid van ISA invloed heeft op de aanschaf van een nieuw of ouder 

model auto; 
 welke variant van ISA de voorkeur heeft. 

 
Het vervolg van dit rapport beschrijft de methode, resultaten en conclusies van dit onderzoek. 
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Dit hoofdstuk beschrijft de drie fases van het onderzoek: het opstellen van de vragenlijst 
(Paragraaf 2.1), de dataverzameling (Paragraaf 2.2) en de data-analyse (Paragraaf 2.3).  

2.1 Vragenlijst 
Om het draagvlak voor ISA in kaart te brengen heeft SWOV een vragenlijst ontwikkeld (zie Bijlage 
A). Deze vragenlijst bestaat voor een deel uit (vertaalde) items uit bestaande vragenlijsten. Dit is 
ten eerste gedaan om waar mogelijk gebruik te maken van gevalideerde schalen, ten tweede om 
aan te sluiten bij eerdere onderzoeken, en ten derde om tot een zo volledig mogelijk beeld te 
komen van de beoordeling en het mogelijke gebruik van ISA.  
 
Aan het begin van de vragenlijst werd een tweetal screeningvragen gesteld om te verifiëren dat 
de respondenten aan de deelnamecriteria voldeden: men moest in het bezit zijn van een rijbewijs 
B en vaker dan één keer per jaar autorijden. Vervolgens werden achtergrondvragen gesteld om 
een beeld van de respondent te krijgen. Er werd gevraagd naar demografische gegevens, 
verkeersdeelname, het gebruik van verschillende rijhulpsystemen en de innovatiebereidheid ten 
aanzien van dergelijke systemen. De items over innovatiebereidheid (vraag 11) zijn gebaseerd op 
Moore en Benbasat (1991). De overige vragen richtten zich specifiek op ISA.  
 
Omdat het algemene begrip ISA bij respondenten verschillende ideeën kan oproepen, is besloten 
om bij de vragen over ISA eerst een referentiekader te bieden. Een algemeen principe bij 
vragenlijstonderzoek is namelijk dat respondenten zo veel mogelijk eenzelfde referentiekader 
moeten hanteren bij het beantwoorden van vragen (Swanborn, 1987). In dit onderzoek is de 
focus gelegd op ISA met een visuele en akoestische waarschuwing (SLWF). Deze variant van ISA is 
vergelijkbaar met snelheidswaarschuwingen die bijvoorbeeld door losse navigatiesystemen of 
mobiele telefoons kunnen worden afgegeven en was daarmee naar verwachting het meest 
herkenbaar voor de respondenten. De volgende tekst is aan de respondenten voorgelegd om een 
referentiekader te schetsen: “ISA laat op het dashboard zien als u boven de snelheidslimiet rijdt 
(knipperend icoontje) en geeft kort daarna ook een waarschuwingsgeluid. Als u de snelheid 
verlaagt stopt het geluid; zo niet dan blijft het enkele seconden aanhouden. ISA schakelt 
automatisch in bij het starten van de auto, maar u kunt het systeem voorafgaand of tijdens de rit 
met een druk op een knop uitschakelen. Denk bij het beantwoorden van de volgende vragen aan 
deze ISA met beeld- en geluidswaarschuwing”. De vragen 12 t/m 23 richtten zich op deze variant 
van ISA.  
 
Bij vraag 15 (mening over of verwachting van ISA) is gebruikgemaakt van de acceptatieschaal van 
Van der Laan, Heino en De Waard (1997), die is ontwikkeld om de acceptatie van transport-
technologieën te meten. In vragen 19 t/m 21 is gevraagd naar verschillende omstandigheden en 
redenen van ISA-gebruik. Voor een zo volledig mogelijke lijst van beoordelingsaspecten van 
ISA/nieuwe technologie en van redenen en omstandigheden om ISA te gebruiken, is bij die vragen 
gebruikgemaakt van eerdere studies. De items van vraag 19 (verschillende omstandigheden) zijn 
mede geïnspireerd op studies van Van Driel (2004), Vlassenroot en De Mol (2011), Van der Pas 

2 Methode 
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(2012) en Rowe et al. (2021). De items bij vraag 20 en 21 (redenen om ISA juist wel of niet te 
gebruiken) zijn geïnspireerd op verschillende onderzoeken naar de acceptatie van technologische 
innovaties (Moore & Benbasat, 1991; Venkantesh & Davis, 2000) en rijhulpsystemen (Rahman et 
al., 2018; Rowe et al., 2021).  
 
Om het draagvlak voor verschillende varianten van ISA met elkaar te vergelijken, is aan het einde 
van de vragenlijst ook een aantal vragen gesteld over alternatieve varianten van ISA: één variant 
met een visuele en haptische waarschuwing via het gaspedaal (SLWF) en één variant waarbij de 
snelheid van het voertuig automatisch wordt bijgesteld (SCF).  

2.2 Dataverzameling en respondenten 
De dataverzameling is uitbesteed aan onderzoekpanel Panel Inzicht.2 Zij hebben de door SWOV 
aangeleverde vragenlijst geprogrammeerd en eind augustus 2022 uitgezet onder hun panelleden. 
Panel Inzicht beschikt over ruim 100.000 actieve panelleden in Nederland. Om deel te kunnen 
nemen aan het onderzoek moesten de respondenten beschikken over een rijbewijs B en vaker 
dan één keer per jaar autorijden. Panel Inzicht heeft zorggedragen voor een zo representatief 
mogelijke groep Nederlandse automobilisten op basis van leeftijd, geslacht en regio (volgens de 
Nielsen-indeling3). Het resultaat is een steekproef van 1000 respondenten (zie Tabel 2.1).  
 

Tabel 2.1. Demografische 

kenmerken van de 

respondenten. 

  Demografische kenmerken Respondenten 

N % 

Geslacht Man 492 49,2% 

Vrouw 508 50,8% 

Leeftijd 18 t/m 24 42 4,2% 

25 t/m 34 220 22,0% 

35 t/m 44 141 14,1% 

45 t/m 54 173 17,3% 

55 t/m 64 186 18,6% 

65 t/m 74 172 17,2% 

75 en ouder 66 6,6% 

Regio Drie grote steden 157 15,7% 

Rest West 295 29,5% 

Noord 96 9,6% 

Oost 205 20,5% 

Zuid 247 24,7% 
 

 

 
2. https://panelinzicht.nl/ 

3. De vijf Nielsen regio’s zijn: 1) Drie grote steden: Amsterdam, Rotterdam en Den Haag met randgemeenten; 2) Rest 

West: Overige gemeenten in de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht; 3) Noord: Provincies 

Groningen, Friesland en Drenthe; 4) Oost: Provincies Overijssel, Gelderland en Flevoland; 5) Zuid: Provincies 

Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. 

https://panelinzicht.nl/
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2.3 Analyse 
Voor de analyse zijn de respondenten verdeeld in twee groepen: ‘ISA-gebruikers’ en ‘niet-ISA-
gebruikers’. Deze verdeling is gemaakt op basis van de antwoorden op de vraag ‘Hoe vaak 
gebruikt u ISA of zou u ISA gebruiken?’. Respondenten konden hierbij antwoord geven op een 5-
punts Likertschaal van ‘nooit’ tot ‘tijdens elke rit’. Respondenten die ISA vaker dan nooit, ofwel in 
ieder geval weleens, (zouden) gebruiken zijn ingedeeld als ISA-gebruikers en respondenten die 
ISA nooit (zouden) gebruiken zijn ingedeeld als niet-ISA-gebruikers. Dit om onderscheid te maken 
tussen respondenten waarbij helemaal geen draagvlak voor ISA bestaat versus respondenten 
waarbij in ieder geval enig draagvlak voor ISA lijkt te bestaan. Met dat onderscheid is ten eerste 
inzicht te verkrijgen in eventuele verbanden tussen ISA-gebruik en achtergrondkenmerken 
(demografie, verkeersdeelname, innovatiebereidheid) en ten tweede in eventuele verschillen in 
beweegredenen van de twee groepen.  
 
De beschrijvende analyses worden gepresenteerd als percentages en in tabellen en afbeeldingen. 
Antwoorden op 5-punts Likertschalen zijn gegroepeerd als (zeer) waarschijnlijk (4-5) versus 
neutraal/(helemaal) niet waarschijnlijk (1, 2 en 3) en als (helemaal) eens (4-5) versus 
neutraal/(helemaal) oneens (1, 2 en 3).  
 
Verbanden tussen kenmerken van de respondenten en (verwacht) ISA-gebruik worden 
gerapporteerd aan de hand van odds ratio’s en 95%-betrouwbaarheidsintervallen ten opzichte 
van een referentiecategorie. Aan die odds ratio’s is af te lezen hoeveel keer waarschijnlijker het is 
dat iemand in een bepaalde categorie (bijv. leeftijdsgroep) ISA weleens gebruikt of wil gebruiken 
dan de groep waarmee wordt vergeleken (referentie-leeftijdsgroep). Odds ratio’s met een 95%-
betrouwbaarheidsinterval dat in zijn geheel boven of onder de 1 ligt, zijn statistisch significant. 
Voor het toetsen van verschillen tussen gemiddelde scores wordt een Mann-Whitney U-toets 
gebruikt, waarbij een significantieniveau van α = 0,05 wordt gehanteerd. 
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Dit hoofdstuk presenteert de resultaten van het onderzoek. Paragraaf 3.1 beschrijft hoe bekend 
automobilisten met ISA zijn. In Paragraaf 3.2 wordt ingegaan op het (verwachte) gebruik van 
ISA en in Paragraaf 3.3 op meningen over ISA. In Paragraaf 3.4 worden verschillende ISA-
varianten vergeleken. De resultaten staan in dit hoofdstuk in geaggregeerde vorm weergegeven. 
De resultaten per vraag en per antwoordcategorie zijn te vinden in Bijlage B.   

3.1 Bekendheid ISA 
Van de respondenten geeft 44,2% aan ervaring te hebben met snelheidswaarschuwende systemen 
via bijvoorbeeld de mobiele telefoon of een navigatiesysteem. 26,7% van de respondenten geeft 
aan voor de deelname aan het onderzoek weleens specifiek van ISA gehoord te hebben. 
Uitgesplitst naar geslacht blijkt dat 35,6% van de mannen en 18,8% van de vrouwen weleens van 
ISA heeft gehoord. Afbeelding 3.1 toont per leeftijdscategorie het aandeel respondenten dat 
bekend is met ISA. Hierin valt op dat jongere respondenten in de leeftijdscategorieën van 18 t/m 24 
en 25 t/m 34 bovengemiddeld vaak van ISA hebben gehoord.  
 

Afbeelding 3.1. Aandeel 

respondenten dat aangeeft 

weleens van ISA gehoord te 

hebben uitgesplitst naar 

leeftijdscategorieën. 

  

 
 
 
Van de respondenten die al vóór het onderzoek bekend waren met ISA geeft 66,7% aan ervaring 
met het systeem te hebben: 35,6% als bestuurder, 21,0% als passagier en 10,1% als bestuurder 
én als passagier. 68,5% van deze respondenten geeft aan de beschikking te hebben over een auto 
met ISA.  
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3.2 (Verwacht) ISA-gebruik  

3.2.1 Algemeen gebruik 
83,2% van de respondenten zal ISA weleens (willen) gebruiken. De groep respondenten die ISA 
weleens (zou) willen gebruiken bestaat (zoals toegelicht in Paragraaf 2.3) uit respondenten die 
hebben aangeven ISA vaker dan nooit te (willen) gebruiken en wordt ook wel aangeduid als ‘ISA-
gebruikers’. Tabel 3.1 toont het aandeel respondenten per antwoordmogelijkheid. 
 

Tabel 3.1. Aandeel 

respondenten dat ISA (naar 

verwachting) ‘nooit’ tot ‘tijdens 

elke rit’ gebruikt. 

  (Verwacht) gebruik  Aandeel respondenten 
in steekproef 

Aandeel respondenten dat ISA 
weleens gebruikt/wil gebruiken 

Nooit 16,8% - 

Bijna nooit 13,5% 16,2% 

Tijdens sommige ritten 27,6% 33,2% 

Tijdens bijna elke rit 23,2% 27,9% 

Tijdens elke rit 18,9% 22,7% 

Totaal 100% 100% 
 

 
 
In de volgende drie sub-paragrafen wordt het aandeel (verwachte) ISA-gebruikers – respondenten 
die ISA weleens (willen) gebruiken – in perspectief geplaatst als het gaat om demografie, 
verkeersdeelname, de innovatiebereidheid ten aanzien van moderne rijhulpsystemen en de 
ervaring daarmee.  

3.2.1.1 Demografie 
Met behulp van odds ratio’s (OR) is onderzocht of geslacht, leeftijd, regio en opleidingsniveau 
samenhangen met (verwacht) ISA-gebruik. Tabel 3.2 toont per geslacht het aandeel respondenten 
in de steekproef en het aandeel respondenten dat aangeeft weleens ISA te (willen) gebruiken, 
met de bijbehorende OR’s en 95%-betrouwbaarheidsintervallen (95%-BI). Aan de OR’s is af te 
lezen hoeveel keer waarschijnlijker het is dat iemand uit een bepaalde categorie (bijv. regio, 
leeftijdsgroep) ISA weleens gebruikt of wil gebruiken dan de groep waarmee wordt vergeleken 
(referentieregio, -leeftijdsgroep). OR’s met een betrouwbaarheidsinterval dat in zijn geheel 
boven of onder de 1 ligt, zijn statistisch significant. In de tabel is te zien dat – hoewel meer 
vrouwen dan mannen ISA weleens (willen) gebruiken – er geen significant verband is tussen 
geslacht en (verwacht) ISA-gebruik.  
 

Tabel 3.2. Aandeel (verwachte) 

ISA-gebruikers, odds ratio’s 

(OR) en 95%-

betrouwbaarheidsintervallen 

naar geslacht.  

  Geslacht Aandeel respondenten 
in steekproef 

Aandeel respondenten dat ISA 
weleens gebruikt/wil gebruiken 

OR 95%-BI 

Man 49,2% 82,7% 1 - 

Vrouw 50,8% 83,7% 1,1 0,8-1,5 
 

 
 
Wat betreft leeftijd is in Tabel 3.3 te zien dat het (verwachte) ISA-gebruik het laagst is in de 
leeftijdscategorie 35 t/m 44. Deze groep is daarom gebruikt als referentiecategorie. Er is te zien 
dat alleen de twee oudste leeftijdscategorieën ISA statistisch significant verschillen van de 
referentiecategorie (35 t/m 44 jaar): het is 2 keer zo waarschijnlijk dat respondenten uit de 
leeftijdscategorie 65 t/m 74 ISA weleens (willen) gebruiken en 3,4 keer zo waarschijnlijk dat 
respondenten uit de leeftijdsgroep 75 en ouder ISA weleens (willen) gebruiken.  
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Tabel 3.3. Aandeel (verwachte) 

ISA-gebruikers, odds ratio’s 

(OR) en 95%-

betrouwbaarheidsintervallen 

naar leeftijd (*statistisch 

significant). 

  Leeftijd Aandeel respondenten 
in steekproef 

Aandeel respondenten dat ISA 
weleens gebruikt/wil gebruiken 

OR 95%-BI 

18 t/m 24 4,2% 83,3% 1,4 0,6-3,5 

25 t/m 34 22,0% 85,5% 1,7 1,0-2,9 

35 t/m 44 14,1% 78,0% 1 - 

45 t/m 54 17,3% 79,2% 1,1 0,6-1,8 

55 t/m 64 18,6% 80,6% 1,2 0,7-2,0 

65 t/m 74 17,2% 87,8% 2,0* 1,1-3,7 

75 en ouder 6,6% 92,4% 3,4* 1,3-9,3 
 

 
 
Als er wordt gekeken naar verschillen tussen regio’s blijkt dat het (verwachte) ISA-gebruik het 
laagst is in de regio Noord (Groningen, Friesland en Drenthe; zie Tabel 3.4). Met uitzondering van 
de respondenten uit de regio Oost (Overijssel, Gelderland en Flevoland) verschillen de 
respondenten uit alle overige regio’s statistisch significant van de respondenten uit de regio 
Noord: het is 2,1 keer zo waarschijnlijk dat respondenten uit de drie grote steden (Amsterdam, 
Rotterdam en Den Haag) ISA weleens (willen) gebruiken. Voor respondenten uit de regio Rest 
West (overige gemeenten in de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht) is dit 2,6 keer 
zo waarschijnlijk en voor respondenten uit de regio Zuid (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg) 
3,3 keer zo waarschijnlijk. 
 

Tabel 3.4. Aandeel (verwachte) 

ISA-gebruikers, odds ratio’s 

(OR) en 95%-

betrouwbaarheidsintervallen 

naar regio (*statistisch 

significant). 

  Regio Aandeel respondenten 
in steekproef 

Aandeel respondenten dat ISA 
weleens gebruikt/wil gebruiken 

OR 95%-BI 

Drie grote steden 15,7% 82,8% 2,1* 1,1-3,8 

Rest West 29,5% 85,8% 2,6* 1,5-4,5 

Noord 9,6% 69,8% 1 - 

Oost 20,5% 80,0% 1,7 1,0-3,0 

Zuid 24,7% 88,3% 3,3* 1,8-5,8 
 

 
 
De uitgevraagde opleidingsniveaus zijn ingedeeld in één van drie categorieën om onderscheid te 
maken tussen een laag, middelbaar en hoog opleidingsniveau. Er blijkt geen statistisch significant 
verband tussen opleidingsniveau en (verwacht) ISA-gebruik (zie Tabel 3.5).  
 

Tabel 3.5. Aandeel (verwachte) 

ISA-gebruikers, odds ratio’s 

(OR) en 95%-

betrouwbaarheidsintervallen 

naar opleidingsniveau. 

  Opleidingsniveau Aandeel respondenten 
in steekproef 

Aandeel respondenten dat ISA 
weleens gebruikt/wil gebruiken 

OR 95%-BI 

Laag 17,5% 81,1% 1 - 

Middelbaar 39,7% 81,9% 1 0,7-1,7 

Hoog 42,8% 85,3% 1,3 0,8-2,1 
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3.2.1.2 Verkeersdeelname 
Ook het verband tussen jaarkilometrage, het overschrijden van de snelheidslimiet en zakelijk 
rijden en het (verwachte) ISA-gebruik is met behulp van OR’s onderzocht. Tabel 3.6 toont per 
aantal jaarlijks gereden kilometers het aandeel respondenten dat aangeeft weleens ISA te (willen) 
gebruiken en de bijbehorende OR’s en 95%-betrouwbaarheidsintervallen (95%-BI). Een deel van 
de respondenten (2,6%) gaf aan het jaarkilometrage niet te weten, deze groep is hier buiten 
beschouwing gelaten. Er blijkt geen statistisch significant verband tussen kilometrage en 
(verwacht) ISA-gebruik.  
 

Tabel 3.6. Aandeel (verwachte)  

ISA-gebruikers, odds ratio (OR) 

en 95%-

betrouwbaarheidsinterval 

(95%-BI) naar jaarkilometrage. 

  Jaarkilometrage Aandeel respondenten 
in steekproef 

Aandeel respondenten dat ISA 
weleens gebruikt/wil gebruiken 

OR 95%-BI 

0 t/m 5.000  16,8% 80,4% 1,1 0,6-2,0 

5.001 t/m 10.000  26,4% 85,2% 1,5 0,9-2,8 

10.001 t/m 15.000  25,6% 83,2% 1,4 0,8-2,4 

15.001 t/m 20.000  17,0% 87,1% 1,8 1,0-3,5 

Meer dan 20.000  11,6% 78,4% 1 - 
 

 
 
Daarnaast is onderzocht of er samenhang is tussen het overschrijden van de snelheidslimiet (en 
de mate van overschrijding) en (verwacht) ISA-gebruik. Tabel 3.7 toont wederom per groep het 
aandeel respondenten dat aangeeft ISA weleens te (willen) gebruiken en de bijbehorende OR’s 
en 95%-betrouwbaarheidsintervallen (95%-BI). Ten opzichte van de referentiecategorie – 
respondenten die de snelheidslimiet doorgaans met meer dan 10 km/uur overschrijden – blijkt 
het 3,7 keer zo waarschijnlijk dat iemand die de snelheidslimiet doorgaans tot 10 km/uur 
overschrijdt ISA gebruikt of wil gebruiken en 5,1 keer zo waarschijnlijk dat iemand die de 
snelheidslimiet doorgaans niet overschrijdt ISA gebruikt of wil gebruiken.  
 

Tabel 3.7. Aandeel (verwachte) 

ISA-gebruikers, odds ratio (OR) 

en 95%-

betrouwbaarheidsinterval 

(95%-BI) naar overschrijding 

snelheidslimiet (*statistisch 

significant). 

  Overschrijding 
snelheidslimiet 

Aandeel respondenten 
in steekproef 

Aandeel respondenten dat ISA 
weleens gebruikt/wil gebruiken 

OR 95%-BI 

Geen 55,6% 85,8% 5,1* 2,2-11,8 

Minder dan 
10 km/uur 

42,0% 81,4% 3,7* 1,6-8,6 

Meer dan 
10 km/uur 

2,4% 54,2% 1 - 

 

 
 
Ten slotte is onderzocht of er een samenhang is tussen of men aangeeft weleens zakelijk te rijden 
of niet en (verwacht) ISA-gebruik. In Tabel 3.8 is te zien dat het 1,6 keer zo waarschijnlijk is dat 
respondenten die weleens zakelijk rijden ISA (willen) gebruiken dan respondenten die niet 
zakelijk rijden.  
 

Tabel 3.8. Aandeel (verwachte) 

ISA-gebruikers, odds ratio (OR) 

en 95%-

betrouwbaarheidsinterval 

(95%-BI) naar wel/niet zakelijk 

rijden (*statistisch significant). 

  Weleens zakelijk 
rijden 

Aandeel respondenten 
in steekproef 

Aandeel respondenten dat ISA 
weleens gebruikt/wil gebruiken 

OR 95%-BI 

Nee 65,2% 81,1% - - 

Ja 34,8% 87,1% 1,6* 1,1-2,3 
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3.2.1.3 Ervaring en innovatiebereidheid moderne rijhulpsystemen 
Aan de respondenten is gevraagd of zij als bestuurder ervaring hebben met verschillende 
moderne rijhulpsystemen. Afbeelding 3.2 toont per uitgevraagd modern rijhulpsysteem welk 
aandeel van de respondenten aangeeft er als bestuurder ervaring mee te hebben. Hierin is te 
zien dat respondenten die ISA weleens (willen) gebruiken vaker als bestuurder ervaring hebben 
met moderne rijhulpsystemen dan respondenten die ISA nooit (willen) gebruiken.   
 

Afbeelding 3.2. Per modern 

rijhulpsysteem het aandeel 

respondenten dat aangeeft er 

ervaring mee te hebben. 

  

 
 
 
Om niet alleen de ervaring met, maar ook de innovatiebereidheid of houding ten aanzien van 
moderne rijhulpsystemen in kaart te brengen is een korte reeks stellingen voorgelegd. De interne 
consistentie van de antwoorden op de vier stellingen bij elkaar was twijfelachtig (Cronbach’s 
alpha = 0,662). Door het excluderen van één van de stellingen (“Ik ben meestal de eerste in mijn 
vriendengroep die nieuwe rijhulpsystemen uitprobeert”) is een acceptabele interne consistentie 
bereikt (Cronbach’s alpha = 0,772) en kon voor elke respondent een gemiddelde score van de 
antwoorden op de drie stellingen worden berekend. Scores kunnen lopen van 1 tot 5, waarbij 
een hogere score een positievere houding ten aanzien van moderne rijhulpsystemen betekent. 
Een Mann-Whitney U-test wijst uit dat de gemiddelde score op de houding ten aanzien van 
moderne rijhulpsystemen statistisch significant hoger is in de groep respondenten die ISA 
weleens (willen) gebruiken (Mdn = 3,33) dan de groep respondenten die ISA nooit (willen) 
gebruiken (Mdn = 3,00), U = 51702, p < 0,001. De effectgrootte is echter klein (r = 0,17).   

3.2.2 Wegtypen 
Aan de respondenten is gevraagd hoe waarschijnlijk het is dat zij ISA op verschillende typen 
wegen aan (zouden) laten staan. Er is daarbij onderscheid gemaakt tussen snelheidslimieten. 
Afbeelding 3.3 toont per uitgevraagde snelheidslimiet welk aandeel van de respondenten het 
(zeer) waarschijnlijk acht ISA aan te laten staan. Hierin is te zien dat dit zowel voor respondenten 
die ISA weleens (willen) gebruiken als voor respondenten die ISA nooit (willen) gebruiken het 
hoogst is op 100km/uur-wegen (respectievelijk 68,6% en 21,4%) en 80km/uur-wegen 
(respectievelijk 70,9% en 20,8%). Op 30km/uur-wegen geven beide groepen aan dat het aan 
laten staan van ISA het minst waarschijnlijk is (respectievelijk 52,4% en 15,5%). In beide groepen 
lijkt de bereidheid om ISA aan te laten staan hoger te zijn naarmate de snelheidslimiet hoger is. 
Opvallend is dat voor elk wegtype 15,5% tot 21,4% van de respondenten die ISA nooit (willen) 
gebruiken aangeeft dat het (zeer) waarschijnlijk is dat zij het systeem op deze wegen aan zullen 
laten staan.  
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Afbeelding 3.3. Per wegtype 

het aandeel respondenten dat 

het (zeer) waarschijnlijk acht 

ISA aan te laten staan.  

  

 

3.2.3 Omstandigheden 
Aan de respondenten is ook gevraagd hoe waarschijnlijk het is dat zij ISA in verschillende 
omstandigheden aan (zouden) zouden laten staan. Afbeelding 3.4 toont per uitgevraagde 
omstandigheid welk aandeel van de respondenten het (zeer) waarschijnlijk acht ISA aan te laten 
staan. Hierin is te zien dat dit zowel voor respondenten die ISA weleens (willen) gebruiken als 
voor respondenten die ISA nooit (willen) gebruiken het hoogst is wanneer zij vermoeid zijn, een 
lange rit maken of een onbekende route rijden. Tijdens korte ritten geven beiden groepen aan 
dat het aan laten staan van ISA het minst waarschijnlijk is. Wederom valt op dat voor elk 
omstandigheid ongeveer 9% tot 29% van de respondenten die ISA nooit (willen) gebruiken 
aangeeft dat het (zeer) waarschijnlijk is dat zij het systeem aan zullen laten staan.  
 

Afbeelding 3.4. Per 

omstandigheid het aandeel 

respondenten dat het (zeer) 

waarschijnlijk acht ISA aan te 

laten staan. 
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3.3 Mening over ISA 

3.3.1 Acceptatie 
Om de acceptatie van ISA te meten is gebruikgemaakt van de acceptatieschaal van Van der Laan 
et al. (1997). Deze schaal bestaat uit twee sub-schalen: één voor nut (5 vragen) en één voor 
tevredenheid (4 vragen). Omdat de interne consistentie van de antwoorden op de vragen hoog 
was (met respectievelijk een Cronbach’s alpha van 0,889 en 0,872) kon voor elke respondent de 
gemiddelde score op de betreffende schaal worden berekend. De scores kunnen lopen van 2 
tot -2, waarbij een hogere score betekent dat men het systeem nuttiger vindt of er tevredener 
over is. Door de scores tegen elkaar af te zetten, wordt in één oogopslag duidelijk of men positief 
of negatief over het systeem is. Afbeelding 3.5 toont de scores voor respondenten die ISA 
weleens (willen) gebruiken en de respondenten die ISA nooit (willen) gebruiken. Hierin is te zien 
dat respondenten die ISA weleens (willen) gebruiken het systeem nuttiger vinden en er 
tevredener over zijn dan respondenten die ISA nooit (willen) gebruiken. Respondenten die ISA 
niet (willen) gebruiken scoren met name negatief op tevredenheid, qua nut neigt hun score naar 
neutraal.  

Afbeelding 3.5. Acceptatie van 

ISA naar tevredenheid en nut.   

  

 
 

3.3.2 Verwachte effectiviteit  
54,8% van de respondenten geeft aan het (helemaal) eens te zijn met de stelling dat ISA hen zal 
helpen om zich aan de snelheidslimiet te houden. 18,3% is het er (helemaal) mee oneens. 
Uitgesplitst naar ISA-gebruik zijn dit respectievelijk 61,9% en 11,8% van de respondenten die ISA 
weleens (willen) gebruiken en 19,6% en 50,6% van de respondenten die ISA nooit (willen) 
gebruiken. 

3.3.3 Redenen voor gebruik 
Aan de respondenten is een aantal redenen om ISA te gebruiken voorgelegd en is gevraagd in 
hoeverre dit voor hen redenen zouden zijn om ISA te gebruiken. Afbeelding 3.6 toont per 
uitgevraagde reden welk aandeel van de respondenten het er (helemaal) mee eens is. De meest 
genoemde redenen voor het (verwachte) gebruik van ISA in de groep ISA-gebruikers zijn het 
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voorkomen van verkeersboetes (78,1%), het bevorderen van hun veiligheid en die van anderen 
(71,9%) en dat het systeem makkelijk in gebruik is (65,9%). Voor de groep niet-ISA-gebruikers zijn 
de meest genoemde redenen om ISA toch wel te gebruiken eveneens het voorkomen van 
verkeersboetes (39,9%) en het bevorderen van hun veiligheid en die van anderen (33,9%) en 
daarnaast het besparen van brandstof (28,6%). Voor beide groepen is het feit dat mensen in hun 
omgeving ISA-gebruik toejuichen de minst genoemde reden (respectievelijk 25,5% en 8,9%).  
 

Afbeelding 3.6. Per reden om 

ISA te gebruiken het aandeel 

respondenten dat aangeeft het 

hiermee (helemaal) eens te 

zijn. 

  

 
 

3.3.4 Redenen tegen gebruik 
Aan de respondenten is ook een aantal redenen om ISA niet te gebruiken voorgelegd en is 
gevraagd in hoeverre dit voor hen redenen (zouden) zijn om ISA niet te gebruiken. Afbeelding 3.7 
toont per uitgevraagde reden welk aandeel van de respondenten het er (helemaal) mee eens is. 
De meest genoemde redenen tegen het gebruik van ISA in de groep niet-ISA-gebruikers zijn dat 
zij het niet nodig hebben (62,5%), dat zij het irritant vinden (58,3%) en dat het niet past bij hun 
rijstijl (50,6%). Voor de groep ISA-gebruikers zijn de meest genoemde redenen tegen het gebruik 
van ISA dat zij het irritant vinden (27,8%), dat ze het afleidend vinden (24,6%) en dat zij het niet 
nodig hebben (22,4%). Voor beide groepen is de reden dat mensen in hun omgeving ISA afkeuren 
het minst genoemd (respectievelijk, 8,3% en 10,0%). 
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Afbeelding 3.7. Per reden om 

ISA niet te gebruiken het 

aandeel respondenten dat 

aangeeft het hiermee 

(helemaal) eens te zijn. 

  

 
 

3.3.5 Gebruik door anderen 
41,9% van de respondenten geeft aan het (heel) belangrijk te vinden dat andere automobilisten 
ISA gebruiken. 17,1% vindt dit (helemaal) niet belangrijk. Uitgesplitst naar ISA-gebruik zijn dit 
respectievelijk 47,4% en 11,2% van de respondenten die ISA weleens (willen) gebruiken en 14,9% 
en 46,4% van de respondenten die ISA nooit (willen) gebruiken.  

3.3.6 Wettelijke verplichting 
37,2% van de respondenten is voor de wettelijke verplichting om ISA in nieuwe auto’s te 
installeren en 32,6% is tegen. De overige respondenten hebben geen mening. Uitgesplitst naar 
ISA-gebruik zijn dit respectievelijk 41,1% en 26,4% van de respondenten die ISA weleens (willen) 
gebruiken en 17,9% en 63,1% van de respondenten die ISA nooit (willen) gebruiken.  

3.3.7 Aanschaf nieuwe auto 
33,8% van alle respondenten geeft aan dat de aan- of afwezigheid van ISA invloed heeft op hun 
keuze om een nieuwe auto aan te schaffen: 23,7% zou voor een nieuw model met ISA te kiezen, 
terwijl 10,1% juist aangeeft voor een ouder model zonder ISA te kiezen. Tabel 3.9 toont in 
hoeverre de aanwezigheid van ISA een rol speelt bij de aanschaf van een nieuwe auto, 
uitgesplitst respondenten die ISA weleens of nooit (willen) gebruiken. 
 

Tabel 3.9. Aandeel 

respondenten dat aangeeft dat 

de aanwezigheid van ISA 

(geen) invloed heeft op de 

aanschaf van een nieuwe auto.     

  Invloed ISA op aankoop auto ISA-gebruikers Niet-ISA-gebruikers 

Kiest nieuw model met ISA 27,3% 6,0% 

Kiest oud model zonder ISA 6,9% 26,2% 

Geen invloed 65,9% 67,9% 
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3.4 ISA-varianten 
Ten slotte is onderzocht voor welke variant van ISA, aanvullend op visuele informatie (akoestische, 
haptisch of snelheidsregulering) het meeste draagvlak bestaat. Bij de vraag welke ISA-variant het 
beste bij iemand past wordt de ISA met geluidswaarschuwing het meest gekozen, namelijk door 
38,7% van de respondenten. Tabel 3.10 toont het aandeel respondenten dat voorkeur heeft voor 
een bepaalde variant.   
 

Tabel 3.10. Aandeel 

respondenten dat kiest voor 

een bepaalde ISA-variant. 

  Voorkeur Aandeel respondenten  

Akoestisch  
(geluidswaarschuwing) 

38,7% 

Haptisch  
(tegendruk op gaspedaal) 

8,6% 

Snelheidsregulering  
(automatische snelheidsverlaging) 

17,0% 

Alle varianten (geen voorkeur) 12,9% 

Geen van de varianten 22,8% 

Totaal 100% 
 

 
 
Daarnaast is aan de respondenten gevraagd hoe vaak zij elke variant zouden gebruiken. Zoals in 
Paragraaf 3.2.1 al is beschreven, geeft 83,2% van alle respondenten aan ISA met een visuele en 
akoestische waarschuwing weleens te (willen) gebruiken. Voor de variant met een aanvullende 
haptische waarschuwing is dit 69,4% en voor de variant met aanvullende snelheidsregulering is 
dit 71,4%. Tabel 3.11 toont per variant het (verwachte) gebruik van ISA.  
 

Tabel 3.11. Aandeel 

respondenten dat een 

bepaalde ISA-variant (naar 

verwachting) ‘nooit’ tot ‘tijdens 

elke rit’ gebruikt. 

  (Verwacht) gebruik  Akoestisch Haptisch Snelheidsregulering 

Nooit 16,8% 30,6% 28,6% 

Bijna nooit 13,5% 19,2% 17,5% 

Tijdens sommige ritten 27,6% 27,8% 28,8% 

Tijdens bijna elke rit 23,2% 13,5% 13,8% 

Tijdens elke rit 18,9% 8,9% 11,3% 

Totaal 100% 100% 100% 
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Het huidige vragenlijstonderzoek had als doel het draagvlak voor ISA onder Nederlandse 
automobilisten in kaart te brengen en beter inzicht te krijgen in hoe het systeem gebruikt zal 
worden. De aanleiding hiervoor was de nieuwe Europese wetgeving waarin een niet-dwingende 
variant van ISA verplicht wordt gesteld in nieuwe voertuigmodellen (vanaf juli 2022) en in 
nieuwe voertuigen (vanaf juli 2024). De kennis uit dit onderzoek kan beleidsmakers helpen bij 
het identificeren en benutten van kansen om de verkeersveiligheid te verbeteren. In dit 
hoofdstuk worden de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek beschreven.  
 
Draagvlak is in dit onderzoek gedefinieerd als (de intentie tot) gebruik van ISA. De meerderheid 
van de respondenten (83%) geeft aan ISA weleens, dat wil zeggen vaker dan nooit, te (willen) 
gebruiken: ongeveer een vijfde van alle respondenten zou ISA tijdens elke rit gebruiken. Meer 
dan een vijfde geeft aan ISA tijden bijna elke rit te (willen) gebruiken en bijna een derde tijdens 
sommige ritten. Iets meer dan een achtste van de respondenten wil ISA bijna nooit gebruiken. Dit 
wijst erop dat er in Nederland aanzienlijk draagvlak voor ISA is.  
 
Hoewel het draagvlak onder alle leeftijdsgroepen aanzienlijk is, is dit het hoogst onder ouderen 
vanaf 65 jaar (tot boven de 90%). Als er wordt gekeken naar het draagvlak in verschillende regio’s 
valt op dat dit in de regio Noord (Groningen, Friesland, Drenthe) en in mindere mate in de regio 
Oost (Overijssel, Gelderland, Flevoland) lager is dan in de rest van Nederland. Mogelijk staat dit in 
verband met de voorkeur van noordelijke (en oostelijke) automobilisten voor iets hogere 
snelheden. In eerder vragenlijstonderzoek over geloofwaardige snelheidslimieten op 80km/uur-
wegen werd gevonden dat automobilisten uit het noorden van het land en, in mindere mate, 
automobilisten uit het oosten van het land, de voorkeur geven aan een hogere rijsnelheid dan 
automobilisten uit het westen en het zuiden van het land (Goldenbeld, Van Schagen & Drupsteen, 
2005). Daarnaast bleek uit een Engelse veldstudie dat ISA op wegen met eenzelfde snelheidslimiet 
minder werd gebruikt in landelijke dan in stedelijke omgevingen (Jamson, 2006). Andere 
demografische kenmerken lijken geen verband met het draagvlak te hebben.  
 
Het draagvlak voor ISA blijkt hoger te zijn onder respondenten die weleens zakelijk rijden dan 
onder respondenten die nooit zakelijk rijden. Mogelijk sluit het gebruik van ISA beter aan bij de 
doelen van zakelijke rijders. De huidige vragenlijst geeft hierin echter geen inzichten. Het 
draagvlak is het laagst in de kleine groep respondenten die regelmatig de snelheidslimiet met 
meer dan 10 km/uur overschrijdt. Van deze groep wil maar iets meer dan de helft ISA weleens 
gebruiken. Ook uit eerdere onderzoeken bleek dat bestuurders die (graag) de snelheidslimiet 
overschrijden minder geneigd zijn om ISA te gebruiken (Jamson, 2006; Warner, Özkan & Lajunen, 
2010). Dit is voor de verkeersveiligheid ongunstig omdat juist snelheidsovertreders op dat punt 
het meeste veiligheidsvoordeel uit ISA kunnen halen.  
 
Verder blijkt dat respondenten die ISA weleens (willen) gebruiken ook in het algemeen een 
positievere houding ten aanzien van moderne rijhulpsystemen hebben. Zij scoren namelijk 
significant hoger op de schaal voor innovatiebereidheid. Ook blijken zij vaker ervaring met andere 

4 Conclusie 
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moderne rijhulpsystemen te hebben. Dit wijst erop dat het draagvlak voor ISA samenhangt met 
het draagvlak voor andere moderne rijhulpsystemen. 
 
Uitgaand van een ISA met in elk geval visuele waarschuwingen is het draagvlak voor ISA met een 
aanvullende akoestische waarschuwing is het grootst, gevolgd door ISA met een aanvullende 
automatische snelheidsregulering en ISA met een aanvullende haptisch waarschuwing via het 
gaspedaal. Of de voorkeur voor een akoestisch systeem ook in de praktijk standhoudt is lastig te 
voorspellen. Uit een rijsimulatorstudie van Carsten et al. (2020) bleek juist dat bestuurders een 
voorkeur hadden voor ISA met automatisch snelheidsregulering en hun tevredenheid over de 
akoestische variant significant lager was, terwijl uit oudere vragenlijstonderzoeken een voorkeur 
voor systemen met visuele of akoestische waarschuwingen bleek (Piao et al., 2005; Vlassenroot, 
2011). Een mogelijke verklaring hiervoor is dat haptische en snelheidsregulerende systemen 
moeilijker zijn voor te stellen én beperkender lijken, waardoor bestuurders deze pas in de 
praktijk gaan waarderen. Wel is het belangrijk om te benoemen dat de werking van de ISA-
varianten uit eerdere studies verschillen van de hedendaagse moderne systemen die nu worden 
voorgeschreven door de Europese wetgeving, waardoor de destijds geïnventariseerde 
voorkeuren maar in beperkte mate iets zeggen over de meningen en voorkeuren ten aanzien van 
de hedendaagse ISA-varianten.  
 
Opvallend is dat het draagvlak voor een wettelijke verplichting om ISA in nieuwe auto’s te 
installeren niet in verhouding staat tot het draagvlak voor het gebruik. Maar 37% van de 
respondenten geeft namelijk aan voor een dergelijke wettelijke verplichting te zijn. Dit percentage 
is een stuk lager dan het Europees gemiddelde (61%) en lager dan de 48% die eerder uit een 
grootschalige vragenlijststudie over attitudes van weggebruikers (ESRA) bleek. De weerstand 
tegen de wetgeving lijkt gerelateerd aan de individualistische Nederlandse cultuur (Goldenbeld, 
2021; Van den Berghe, 2022). De resultaten uit het huidige onderzoek wijzen er echter op dat 
weerstand tegen de wetgeving niet per se weerstand tegen het gebruik van ISA betekent.  
 
Wanneer er wordt gekeken naar hoe waarschijnlijk het is dat automobilisten ISA aan (willen) 
laten staan op verschillende wegtypen – onderscheiden naar snelheidslimiet – blijkt dat meer dan 
60% van de respondenten die ISA weleens (willen) gebruiken het op de meeste wegen (zeer) 
waarschijnlijk achten dat zij het systeem aan zullen laten staan. Dit is in lijn met de uitkomsten 
van een eerdere Engelse veldstudie, waaruit bleek dat bestuurders ISA ongeveer 60% van de tijd 
activeerden (Jamson, 2006). Opvallend is dat aandeel respondenten dat ISA (zeer) waarschijnlijk 
aan zal laten staan op 30km/uur-wegen het laagst is. Dit is ongunstig omdat automobilisten op 
deze wegen mengen met kwetsbare verkeersdeelnemers. Daarbij komt dat de verkeershandhaving 
op dit soort wegen zeer gering is (SWOV, 2019). Ook uit onderzoek van Vlassenroot et al. (2007) 
bleek dat ISA op 30km/uur-wegen minder geaccepteerd wordt. Daarnaast bleek uit Engels 
onderzoek dat ISA op 30km/uur-wegen4 vaak wordt overruled om de limiet te overschrijden; 
alleen op wegen met een limiet boven de 100 km/uur5 gebeurde dit vaker (Lai & Carsten, 2012).  
 
Verder bleek dat respondenten ISA het meest waarschijnlijk aan laten staan in situaties waarin zij 
vermoeid zijn, een lange rit maken of een onbekende route rijden. Het aan laten staan van ISA 
lijkt het minst waarschijnlijk tijdens korte ritten. Over het algemeen valt op dat het aan laten 
staan van ISA waarschijnlijker lijkt in uitdagender omstandigheden (lange vs. korte ritten, veel 
verkeer vs. weinig, slecht weer vs. goed weer). Dit zou een indicatie kunnen zijn dat respondenten 
ISA als ondersteuning zien in moeilijke situaties. Dit sluit aan bij modellen over de acceptatie van 
rijhulpsystemen, waaruit blijkt dat het waargenomen nut van invloed is op het verwachte gebruik 
(Vlassenroot, 2011; Rahman et al., 2018).  
 

 
4. Het ging hierbij om wegen met een limiet van 20 mijl/uur, wat ongeveer overeenkomt met 30 km/uur.  

5. Het ging hierbij om wegen met een limiet van 70 mijl/uur, wat ongeveer overeenkomst met 110 km/uur. 
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Opvallend is dat een deel van de respondenten die ISA nooit (willen) gebruiken bij de vragen over 
wegtypen en omstandigheden aangeeft dat het (zeer) waarschijnlijk is dat zij ISA aan (zullen) 
laten staan als deze eenmaal geactiveerd is. Het is onduidelijk wat de reden hiervoor is. Een 
mogelijke verklaring kan zijn dat het uitvragen van specifieke locaties en omstandigheden en 
beter beeld van het (verwachte) gebruik geeft dan de algemene vraag naar hoe vaak men ISA zou 
gebruiken.  
 
Uit de resultaten op de acceptatieschaal (Van der Laan, 1997) blijkt zoals verwacht dat respondenten 
die ISA weleens (willen) gebruiken positief scoren op ‘nut’ en ‘tevredenheid’. Respondenten die ISA 
nooit (willen) gebruiken zijn met name ontevreden, maar neutraal als het gaat over het nut van het 
systeem. Wanneer specifiek wordt gevraagd naar de verwachte effectiviteit, geven de respondenten 
die ISA weleens (willen) gebruiken veel vaker aan te verwachten dat ISA hen zal helpen bij het 
naleven van de snelheidslimiet; 62% van hen geeft dit aan, tegenover 20% van de respondenten 
die ISA nooit (willen) gebruiken. Uit de huidige vragenlijst wordt niet duidelijk waarom men denkt 
dat ISA al dan niet effectief zal zijn. Wat betreft de specifieke redenen om ISA wel of niet te (willen) 
gebruiken blijkt dat respondenten die ISA weleens (willen) gebruiken voornamelijk verkeersboetes 
willen voorkomen, gevolgd door het bevorderen van hun veiligheid en die van anderen. Als derde 
reden wordt genoemd dat het systeem makkelijk in gebruik is. Respondenten die ISA nooit (willen) 
gebruiken geven als belangrijkste redenen dat zij het systeem niet nodig hebben, irritant vinden en 
het niet vinden passen bij hun rijstijl. Voor beide groepen geldt dat de mening van mensen in hun 
omgeving de minste invloed heeft. Als respondenten die ISA nooit (willen) gebruiken worden 
gevraagd wat een reden zou zijn om het systeem toch te gebruiken, geven zij als belangrijkste 
redenen eveneens het voorkomen van verkeersboeten en het bevorderen van de veiligheid. Als 
derde wordt het besparen van brandstof genoemd.  
 
Hoewel het draagvlak voor ISA aanzienlijk lijkt, is het belangrijk om te benoemen dat het grootste 
deel van de respondenten nog nooit van ISA had gehoord. Slechts iets meer dan een kwart van 
de respondenten gaf aan voor het onderzoek al bekend te zijn geweest met ISA en weer iets 
minder dan de helft van deze respondenten gaf aan als bestuurder rijervaring met het systeem te 
hebben opgedaan. Bestuurders alleen beter over ISA informeren zal echter niet meteen zorgen 
voor een hogere penetratiegraad van het systeem in het wagenpark. Het merendeel van de 
respondenten geeft namelijk aan dat de aanwezigheid van ISA voor hen geen invloed heeft op de 
aanschaf van een nieuwe auto. Om het gebruik van ISA te stimuleren is het raadzaam om 
alternatieven zoals retrofit van ISA te verkennen, waarmee sneller een groter verkeersveiligheids-
effect kan worden bereikt. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de acceptatie van retrofit-rijhulp-
systemen hoog is (Seter, Hansen & Arnesen, 2021). Met name oudere automobilisten zouden 
hiervan kunnen profiteren, omdat bij deze groep het draagvlak verhoudingsgewijs hoog is, maar 
de bekendheid laag. Uit verkennend onderzoek van HAN Automotive Research blijkt dat het 
retrofitten van ISA voor ouderen potentie heeft (Hetjes & Van Stekelenburg, 2021).    
 
Concluderend is te zeggen dat er een relatief eenvoudig te benutten kans is om de acceptatie en 
het gebruik van ISA en daarmee de verkeersveiligheid te verbeteren. Deze kans ligt in het 
informeren van bestuurders over de beschikbaarheid en de werking van ISA, in combinatie met 
het faciliteren van retrofit. De niet-dwingende ISA-variant zoals die in Europa is ingevoerd, is bij 
de respondenten namelijk nog niet goed bekend, maar een aanzienlijk deel van de bestuurders 
geeft desgevraagd aan het systeem wel te willen gebruiken. Het informeren over ISA en het 
faciliteren van retrofit kan het gebruik bevorderen, zodat er sneller een hoge penetratiegraad van 
ISA wordt bereikt dan wanneer dit alleen door de vernieuwing van het wagenpark zou gebeuren. 
Hierbij kan in eerste instantie gefocust worden op groepen die het meest geneigd zijn ISA te 
gebruiken, zoals ouderen en zakelijke bestuurders. Daarnaast kan worden ingezet op 
samenwerkingen met bijvoorbeeld consumentenorganisaties om eventuele knelpunten in het 
gebruik te identificeren en hier op in te springen. De in dit onderzoek gepresenteerde resultaten 
kunnen daarbij als leidraad dienen.   
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Bijlage A Vragenlijst 
 
A. Screeningvragen  
1. Welk rijbewijs of welke rijbewijzen heeft u in bezit? Er zijn meerdere antwoordopties 

mogelijk. 
- Rijbewijs AM (bromfiets, snorfiets of brommobiel)  
- Rijbewijs A (motor) 
- Rijbewijs B (personenauto) 
- Rijbewijs E (aanhangwagen) 
- Rijbewijs C, C1, C1E of CE (vrachtwagen) 
- Rijbewijs D of DE (bus) 
- Geen rijbewijs 

 
Geen rijbewijs B -> einde vragenlijst. 

 
2. Hoe vaak rijdt u gewoonlijk als bestuurder in een auto? 

- Elke dag 
- 3-6 dagen per week 
- 1-2 dagen per week 
- 1 keer per 2 weken 
- 1 keer per 3 weken 
- 1 keer per maand 
- Enkele keren per jaar 
- 1 keer per jaar of minder 
- Nooit 

 
1 keer per jaar of nooit -> einde vragenlijst. 
 
B. Achtergrondvragen 
3. Wat is uw geslacht?  

- Man 
- Vrouw 

 
4. Wat is uw leeftijd?  

- [laten invullen] 
 

5. In welke regio woont u? 
- 3 grote steden plus randgemeenten, Amsterdam (plus Diemen, Ouder-Amstel, 

Landsmeer, Amstelveen), Rotterdam (plus Schiedam, Capelle aan den IJssel, 
Krimpen aan den IJssel, Nederlek, Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) en 's-
Gravenhage (plus Leidschendam, Voorburg, Rijswijk, Wassenaar, Wateringen)  

- Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht (exclusief de regio’s hierboven)  
- Groningen, Friesland en Drenthe  
- Overijssel, Gelderland en Flevoland  
- Zeeland, Noord-Brabant en Limburg 
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6. Wat is de hoogste opleiding die u heeft afgerond of waar u nu mee bezig bent? 
- Geen of basisonderwijs  
- LBO / VMBO (kader- of beroepsgericht) / MBO 1 / VBO 
- MAVO / HAVO of VWO (eerste drie jaar) / VMBO (theoretisch of gemengd) / 

(M)ULO 
- MBO 2, 3, 4 of MBO vóór 1998 
- HAVO of VWO (4e, 5e of 6e klas) / HBS / MMS 
- HBO (behalve HBO-master) / WO-kandidaats of WO-bachelor 
- WO-doctoraal / WO-master / HBO-master / postdoctoraal  

 
Bedankt voor uw interesse in deze vragenlijst over snelheidswaarschuwingssystemen in de auto. 
Dit zijn systemen die u waarschuwen bij het overschrijden van de snelheidslimiet (bijv. via de 
mobiele telefoon, een navigatiesysteem, of ingebouwd in de auto). Uw antwoorden helpen ons bij 
het begrijpen van de behoeftes van automobilisten. Het is voor het invullen van de vragenlijst niet 
nodig dat u zelf al gebruikmaakt van een snelheidswaarschuwingssysteem. 
 
7. Hoeveel kilometer rijdt u jaarlijks gemiddeld met de auto? 

- 0 t/m 5.000 kilometer per jaar 
- 5.001 t/m 10.000 kilometer per jaar 
- 10.001 t/m 15.000 kilometer per jaar 
- 15.001 t/m 20.000 kilometer per jaar 
- Meer dan 20.000 kilometer per jaar 
- Weet ik niet 

 
8. Rijdt u over het algemeen langzamer of sneller dan de snelheidslimiet? 

- Ik rijd veel langzamer (10 km/uur of meer onder de limiet) 
- Ik rijd langzamer (5-10 km/uur onder de limiet) 
- Ik wijk niet af van de snelheidslimiet 
- Ik rijd sneller (5-10 km/uur boven de limiet) 
- Ik rijd veel sneller (10 km/uur of meer boven de limiet) 

 
9. Rijdt u wel eens zakelijk voor werk?  

Met zakelijk rijden wordt bedoeld: rijden voor het werk of de onderneming, buiten woon-
werkverkeer om. 

- Ja 
- Nee, ik rijd niet zakelijk voor werk 
- Nee, ik heb geen werk 

 
10. Heeft u als bestuurder ervaring met één of meerdere van onderstaande rijhulpsystemen?  

Rijhulpsystemen (in willekeurige volgorde aangeboden) Schaal 
(Adaptive) Cruise Control ((A)CC) 
Cruise control zorgt ervoor dat de auto een ingestelde 
snelheid rijdt totdat u remt, gas geeft of het systeem 
uitschakelt. Adaptive Cruise Control lijkt op Cruise 
Control maar past de snelheid ook aan op de auto die 
voor u rijdt.  

0 = Nee 
1 = Ja 
2 = Weet ik niet 

Lane Departure Warning (LDW) 
Lane Departure Warning geeft een waarschuwing als u 
onbedoeld, dat wil zeggen zonder richting aan te geven, 
de rijstrook aan de linker- of rechterzijde dreigt te 
overschrijden.  
Lane Keep Assist (LKA) 
Lane Keep Assist stuurt de auto automatisch richting het 
midden van de rijstrook als u onbedoeld, dat wil zeggen 
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zonder richting aan te geven, de rijstrook aan de linker- 
of rechterzijde dreigt te overschrijden.  
Automatisch noodremsysteem (AEB) 
Een automatisch noodremsysteem kan een potentieel 
gevaar voor de auto herkennen en, wanneer u dat zelf 
niet tijdig hebt gedaan, een noodstop uitvoeren.  
Achteruitrijcamera 
Achteruitrijcamera’s zijn vanaf de auto naar achteren 
gericht en geven het beeld weer op het dashboard.  
Systeem voor detectie van voetgangers en fietsers 
Dit zijn systemen die voetgangers en/of fietsers 
herkennen en u waarschuwen als zij met uw auto 
kunnen botsen. Ook kan het zo zijn dat het systeem een 
noodstop uitvoert en/of probeert uit te wijken.  
Snelheidswaarschuwingssysteem 
Snelheidswaarschuwingssystemen geven een 
waarschuwing als u de snelheidslimiet van de weg 
waarop u rijdt overschrijdt. Bijvoorbeeld via de mobiele 
telefoon, een navigatiesysteem, of ingebouwd in de 
auto. 
Dodehoekverklikker 
Dodehoekverklikkers geven een waarschuwing als zich 
een ander voertuig in de dode hoek bevindt. Vaak 
gebeurt dit via een lampje dat is ingebouwd in de 
zijspiegel.  

 
11. Geef aan in hoeverre u het eens bent met de volgende stellingen. 

Stellingen innovatiebereidheid (in willekeurige volgorde 
aangeboden) 

Schaal 

Ik ga graag aan de slag met moderne rijhulpsystemen  1 = Helemaal oneens 
2 = Oneens 
3 = Neutraal 
4 = Eens 
5 = Helemaal eens 
 

Ik ben meestal de eerste in mijn vriendengroep die 
nieuwe rijhulpsystemen uitprobeert 
Over het algemeen aarzel ik om nieuwe rijhulpsystemen 
te gebruiken 
Ik heb een hekel aan nieuwe rijhulpsystemen 

 
C. ISA  
C1. Bekendheid  
De volgende vragen gaan over de Intelligente Snelheidsassistent (ISA), een systeem dat vanaf juli 
2022 in nieuwe automodellen aanwezig is. Het meest voorkomende type ISA laat op het 
dashboard zien als u boven de snelheidslimiet rijdt (knipperend icoontje) en geeft kort daarna ook 
een waarschuwingsgeluid. Als u de snelheid verlaagt stopt het geluid; zo niet dan blijft het enkele 
seconden aanhouden. ISA schakelt automatisch in bij het starten van de auto, maar u kunt het 
systeem voorafgaand of tijdens de rit met een druk op een knop uitschakelen. Denk bij het 
beantwoorden van de volgende vragen aan deze ISA met beeld- en geluidswaarschuwing.  
 
12. Heeft u voor de deelname aan dit onderzoek weleens gehoord van ISA?  

Met ISA wordt bedoeld: een snelheidswaarschuwingssysteem met beeld- en 
geluidswaarschuwing.  

- Ja 
- Nee 

 
Nee -> volgende vraag overslaan. 
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13. Heeft u tijdens het rijden ervaring opgedaan met ISA?  

Met ISA wordt bedoeld: een snelheidswaarschuwingssysteem met beeld- en 
geluidswaarschuwing.  

- Ja, als bestuurder 
- Ja, als passagier 
- Ja, als bestuurder en als passagier  
- Nee 

 
Nee -> volgende vraag overslaan. 
 
14. Beschikt één van de auto’s waarin u rijdt over ISA?  

Met ISA wordt bedoeld: een snelheidswaarschuwingssysteem met beeld- en 
geluidswaarschuwing. 

- Ja 
- Nee 

 
Indien vraag 12, 13 of 14 = nee: Stelt u zich bij het beantwoorden van de overige vragen voor dat 
de auto waarin u rijdt beschikt over ISA met beeld- en geluidswaarschuwing. 
 
Ter herinnering nogmaals de uitleg die u eerder heeft gelezen: ISA laat op het dashboard zien als 
u boven de snelheidslimiet rijdt (knipperend icoontje) en geeft kort daarna ook een 
waarschuwingsgeluid. Als u de snelheid verlaagt stopt het geluid; zo niet dan blijft het enkele 
seconden aanhouden. ISA schakelt automatisch in bij het starten van de auto, maar u kunt het 
systeem voorafgaand of tijdens de rit met een druk op een knop uitschakelen.  
 
C2. Mening 
15. Geef aan wat uw mening over of verwachting van ISA is. Ik vind ISA/ISA lijkt mij… 

Met ISA wordt bedoeld: een snelheidswaarschuwingssysteem met beeld- en 
geluidswaarschuwing. 

Van der Laan items (in willekeurige volgorde 
aangeboden) 

Schaal 

Nuttig – Zinloos 5-punts schaal (nuttig 1-2-3-4-5 zinloos etc.). 
Plezierig – Onplezierig 
Slecht – Goed 
Leuk – Vervelend 
Effectief – Onnodig 
Irritant – Aangenaam 
Behulpzaam – Waardeloos 
Ongewenst – Gewenst  
Waakzaamheid verhogend – Slaapverwekkend  

 
C3. Verwachte effectiviteit (wat betreft het houden aan snelheidslimiet)  
16. In hoeverre bent u het eens met de volgende stelling? Ik verwacht dat ISA mij zal helpen om 

mij aan de snelheidslimiet te houden.  
Met ISA wordt bedoeld: een snelheidswaarschuwingssysteem met beeld- en 
geluidswaarschuwing. 

- Helemaal oneens 
- Oneens 
- Neutraal 
- Eens 
- Helemaal eens 
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C4. Verwacht gebruik 
17. Hoe vaak gebruikt u ISA of zou u ISA gebruiken? 

Met ISA wordt bedoeld: een snelheidswaarschuwingssysteem met beeld- en 
geluidswaarschuwing.  

- Nooit 
- Bijna nooit 
- Tijdens sommige ritten 
- Tijdens bijna elke rit 
- Tijdens elke rit 

 
18. Hoe waarschijnlijk is het dat u ISA op de volgende wegen aan zal laten staan?  

Met ISA wordt bedoeld: een snelheidswaarschuwingssysteem met beeld- en 
geluidswaarschuwing.  

Locaties  Schaal 
30 km/uur-wegen   1 = Helemaal niet waarschijnlijk 

2 = Niet waarschijnlijk 
3 = Neutraal 
4 = Waarschijnlijk 
5 = Zeer waarschijnlijk 

50 km/uur-wegen   
60 km/uur-wegen   
70 km/uur-wegen   
80 km/uur-wegen   
Auto(snel)wegen (100 km/uur of meer) 

 
19. Hoe waarschijnlijk is het dat u ISA in de volgende omstandigheden aan zal laten staan?  

Met ISA wordt bedoeld: een snelheidswaarschuwingssysteem met beeld- en 
geluidswaarschuwing.  

Omstandigheden (in willekeurige volgorde aangeboden) Schaal 
Bij slecht weer (neerslag, gladheid, slecht zicht) 1 = Helemaal niet waarschijnlijk 

2 = Niet waarschijnlijk 
3 = Neutraal 
4 = Waarschijnlijk 
5 = Zeer waarschijnlijk 

Bij goed weer (droog, geen gladheid) 
Bij veel verkeer 
Bij weinig verkeer 
Als ik een onbekende route rijd 
Als ik een bekende route rijd 
Als ik een lange rit maak 
Als ik een korte rit maak 
Als ik haast heb 
Als ik geen haast heb 
Als anderen bij mij in de auto zitten 
Als ik alleen in de auto zit 
Als ik vermoeid ben 
Als ik niet vermoeid ben  

 
C5. Redenen voor/tegen gebruik 
20. Hieronder worden verschillende redenen genoemd om ISA te gebruiken. Geef aan in 

hoeverre dit voor u redenen (zouden) zijn om ISA te gebruiken. Ook als u ISA niet gebruikt of 
niet zou gebruiken zijn we benieuwd in hoeverre onderstaande redenen een rol spelen bij 
uw keuze. 
Met ISA wordt bedoeld: een snelheidswaarschuwingssysteem met beeld- en 
geluidswaarschuwing.  
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Ik gebruik ISA omdat...  
Redenen voor gebruik (in willekeurige volgorde 
aangeboden) 

Schaal 

…ik het leuk vind 1 = Helemaal oneens 
2 = Oneens 
3 = Neutraal 
4 = Eens 
5 = Helemaal eens 
 

…het goed is voor de veiligheid van mijzelf en anderen 
…mensen in mijn omgeving dit toejuichen 
…ik verkeersboetes wil voorkomen 
…ik brandstof wil besparen 
…het systeem nou eenmaal in mijn auto zit 
…ik hiermee (in de toekomst) korting op mijn 
autoverzekering kan krijgen 
…het goed past bij mijn rijstijl 
…het autorijden makkelijker maakt 
…ik graag gebruik maak van nieuwe technologie 
…het makkelijk te gebruiken is 

 
21. Hieronder worden verschillende redenen genoemd om ISA niet te gebruiken. Geef aan in 

hoeverre dit voor u redenen (zouden) zijn om ISA niet te gebruiken. Ook als u ISA wel 
gebruikt of zou gebruiken zijn we benieuwd in hoeverre onderstaande redenen een rol 
spelen bij uw keuze.  
Met ISA wordt bedoeld: een snelheidswaarschuwingssysteem met beeld- en 
geluidswaarschuwing.  
Ik gebruik ISA niet omdat… 

Redenen tegen gebruik (in willekeurige volgorde 
aangeboden) 

Schaal 

…ik het irritant vind 1 = Helemaal oneens 
2 = Oneens 
3 = Neutraal 
4 = Eens 
5 = Helemaal eens 

…ik geen bemoeienis van technologie wil 
…mensen in mijn omgeving ISA afkeuren  
…het een moeilijk te begrijpen systeem is 
…dit tot ergernis zal leiden bij andere weggebruikers 
…dit tot tijdverlies leidt  
…het fouten maakt 
…ik het niet nodig heb 
…ik het afleidend vind 
…dit mij extra moeite kost 
…het niet past bij mijn rijstijl 

 
22. Welke invloed heeft de aanwezigheid van ISA als u een nieuwe auto zou aanschaffen?  

Met ISA wordt bedoeld: een snelheidswaarschuwingssysteem met beeld- en 
geluidswaarschuwing.  

- Ik kies voor een ouder model waarin geen ISA zit. 
- Ik kies voor een nieuw model waarin ISA zit. 
- De aan- of afwezigheid van ISA speelt voor mij geen rol bij de aanschaf van een 

nieuwe auto. 
 

23. Hoe belangrijk vindt u het dat andere automobilisten ISA gebruiken?  
Met ISA wordt bedoeld: een snelheidswaarschuwingssysteem met beeld- en 
geluidswaarschuwing.  

- Helemaal niet belangrijk 
- Niet belangrijk 
- Neutraal 
- Belangrijk 
- Heel belangrijk 
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C6. Alternatieve vormen van ISA 
De eerdere vragen gingen over ISA met een geluidswaarschuwing. Er zijn ook andere varianten 
van ISA, namelijk:  

• ISA die lichte tegendruk geeft op het gaspedaal. De tegendruk kan worden gestopt door 
de snelheid te verlagen of door een speciale knop te drukken. Als er niet op de 
waarschuwing wordt gereageerd stopt de tegendruk na maximaal 20 seconden. 
Ondanks de tegendruk blijft het mogelijk het gaspedaal in te drukken en de snelheid te 
verhogen.   

• ISA die automatisch de snelheid van de auto verlaagt. Dit gebeurt door minder gas te 
geven en niet door te remmen. Het automatisch verlagen kan worden gestopt door het 
gaspedaal in te drukken.  

Beide varianten geven op het dashboard aan als u boven de snelheidslimiet rijdt (knipperend 
icoontje) en kunnen op elk moment volledig worden uitgeschakeld.  
 
24. Hoe vaak zou u een ISA met beeldwaarschuwing en tegendruk op het gaspedaal gebruiken? 

- Nooit 
- Bijna nooit 
- Tijdens sommige ritten 
- Tijdens bijna elke rit 
- Tijdens elke rit 

 
25. Hoe vaak zou u een ISA met beeldwaarschuwing en automatische snelheidsverlaging 

gebruiken? 
- Nooit 
- Bijna nooit 
- Tijdens sommige ritten 
- Tijdens bijna elke rit 
- Tijdens elke rit 

 
26. Welke van de beschreven ISA varianten past het beste bij u?  

- ISA met beeld- en geluidswaarschuwing 
- ISA met beeldwaarschuwing en tegendruk op het gaspedaal 
- ISA met beeldwaarschuwing en automatische snelheidsverlaging  
- Allemaal 
- Geen van alle 

 
C7. Verplichting 
27. Bent u voor of tegen een wettelijke verplichting om (één van) deze vormen van ISA te 

installeren in alle nieuwe auto’s? 
- Voor 
- Tegen 
- Geen mening 

 
Dit was de laatste vraag. Hartelijk dank voor u deelname aan dit onderzoek! 
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Bijlage B Antwoorden respondenten per vraag 
 
 
A. Screeningvragen 
1. Welk rijbewijs of welke rijbewijzen heeft u in bezit? Er zijn meerdere antwoordopties 

mogelijk. 
Antwoordopties N = 1000 

Rijbewijs AM (bromfiets, snorfiets of brommobiel)  27,9% 
Rijbewijs A (motor) 14,6% 
Rijbewijs B (personenauto) 100,0% 
Rijbewijs E (aanhangwagen) 33,4% 
Rijbewijs C, C1, C1E of CE (vrachtwagen) 5,4% 
Rijbewijs D of DE (bus) 3,1% 
Geen rijbewijs 0% 

 
2. Hoe vaak rijdt u gewoonlijk als bestuurder in een auto? 

Antwoordopties N = 1000 

Elke dag 29,9% 
3-6 dagen per week 40,1% 
1-2 dagen per week 20,6% 
1 keer per 2 weken 3,7% 
1 keer per 3 weken 1,3% 
1 keer per maand 1,9% 
Enkele keren per jaar 2,5% 
1 keer per jaar of minder 0% 
Nooit 0% 

 
B. Achtergrondvragen 
3. Wat is uw geslacht? 

Antwoordopties N = 1000 

Man 49,2% 
Vrouw 50,8% 

 
4. Wat is uw leeftijd?  

Leeftijdscategorieën N = 1000 

18 t/m 24 4,2% 
25 t/m 34 22,0% 
35 t/m 44 14,1% 
45 t/m 54 17,3% 
55 t/m 64 18,6% 
65 t/m 74 17,2% 
75 en ouder 6,6% 
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5. In welke regio woont u? 
Antwoordopties N = 1000 

3 grote steden plus randgemeenten, Amsterdam (plus Diemen, Ouder-Amstel, Landsmeer, 
Amstelveen), Rotterdam (plus Schiedam, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, 
Nederlek, Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) en 's-Gravenhage (plus Leidschendam, 
Voorburg, Rijswijk, Wassenaar, Wateringen) 

15,7% 

Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht (exclusief de regio’s hierboven) 29,5% 
Groningen, Friesland en Drenthe 9,6% 
Overijssel, Gelderland en Flevoland 20,5% 
Zeeland, Noord-Brabant en Limburg 24,7% 

 
6. Wat is de hoogste opleiding die u heeft afgerond of waar u nu mee bezig bent? 

Antwoordopties N = 1000 

Geen of basisonderwijs  0,2% 
LBO / VMBO (kader- of beroepsgericht) / MBO 1 / VBO 7,7% 
MAVO / HAVO of VWO (eerste drie jaar) / VMBO (theoretisch of gemengd) / (M)ULO 9,6% 
MBO 2, 3, 4 of MBO vóór 1998 28,0% 
HAVO of VWO (4e, 5e of 6e klas) / HBS / MMS 11,7% 
HBO (behalve HBO-master) / WO-kandidaats of WO-bachelor 31,9% 
WO-doctoraal / WO-master / HBO-master / postdoctoraal  10,9% 

 
7. Hoeveel kilometer rijdt u jaarlijks gemiddeld met de auto? 

Antwoordopties N = 1000 

0 t/m 5.000 kilometer per jaar 16,8% 
5.001 t/m 10.000 kilometer per jaar 26,4% 
10.001 t/m 15.000 kilometer per jaar 25,6% 
15.001 t/m 20.000 kilometer per jaar 17,0% 
Meer dan 20.000 kilometer per jaar 11,6% 
Weet ik niet 2,6% 

 
8. Rijdt u over het algemeen langzamer of sneller dan de snelheidslimiet? 

Antwoordopties N = 1000 

Ik rijd veel langzamer (10 km/uur of meer onder de limiet) 1,9% 
Ik rijd langzamer (5-10 km/uur onder de limiet) 10,2% 
Ik wijk niet af van de snelheidslimiet 43,5% 
Ik rijd sneller (5-10 km/uur boven de limiet) 42,0% 
Ik rijd veel sneller (10 km/uur of meer boven de limiet) 2,4% 

 
9. Rijdt u wel eens zakelijk voor werk?  

Antwoordopties N = 1000 

Ja 34,8% 
Nee, ik rijd niet zakelijk voor werk 43,0% 
Nee, ik heb geen werk 22,2% 
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10. Heeft u als bestuurder ervaring met één of meerdere van onderstaande rijhulpsystemen? 
Rijhulpsysteem Nee Ja Weet ik niet 

(Adaptive) Cruise Control ((A)CC) 40,8% 57,9% 1,3% 
Lane Departure Warning (LDW) 69,0% 27,8% 3,2% 
Lane Keep Assist (LKA) 69,6% 27,2% 3,2% 
Automatisch noodremsysteem (AEB) 64,1% 30,9% 5,0% 
Achteruitrijcamera 49,5% 49,1% 1,4% 
Systeem voor detectie van voetgangers en fietsers 75,7% 19,9% 4,4% 
Snelheidswaarschuwingssysteem 53,6% 44,2% 2,2% 
Dodehoekverklikker 72,0% 24,9% 3,1% 

 
11. Geef aan in hoeverre u het eens bent met de volgende stellingen. 

Stellingen innovatiebereidheid Helemaal 
oneens 

Oneens Neutraal Eens Helemaal 
eens 

Ik ga graag aan de slag met moderne 
rijhulpsystemen  

6,8% 12,6% 36,8% 33,3% 10,5% 

Ik ben meestal de eerste in mijn vriendengroep 
die nieuwe rijhulpsystemen uitprobeert 

25,9% 31,7% 26,8% 11,6% 4,0% 

Over het algemeen aarzel ik om nieuwe 
rijhulpsystemen te gebruiken 

11,5% 30,3% 31,8% 21,9% 4,5% 

Ik heb een hekel aan nieuwe rijhulpsystemen 17,4% 36,0% 31,4% 11,4% 3,8% 
 
C. ISA 
C1. Bekendheid 
12. Heeft u voor de deelname aan dit onderzoek weleens gehoord van ISA?  

Antwoordopties N = 1000 

Ja 26,7% 
Nee 73,3% 

 
13. Heeft u tijdens het rijden ervaring opgedaan met ISA?  

Antwoordopties N = 267 

Ja, als bestuurder 35,6% 
Ja, als passagier 21,0% 
Ja, als bestuurder en als passagier 10,1% 
Nee 33,3% 

 
14. Beschikt één van de auto’s waarin u rijdt over ISA?  

Antwoordopties N = 178 

Ja 68,5% 
Nee 31,5% 

 
C2. Mening 
15. Geef aan wat uw mening over of verwachting van ISA is. Ik vind ISA/ISA lijkt mij… (N = 1000) 

 1 2 3 4 5  

Nuttig 28,2% 39,6% 18,0% 9,0% 5,2% Zinloos 
Plezierig 13,0% 24,0% 31,7% 20,6% 10,7% Onplezierig 
Slecht 4,9% 6,4% 21,9% 40,6% 26,2% Goed 
Leuk 11,7% 22,8% 33,6% 22,9% 9,0% Vervelend 
Effectief 23,2% 39,2% 17,8% 13,7% 6,1% Onnodig 
Irritant 12,1% 23,4% 26,4% 26,1% 12,0% Aangenaam 
Behulpzaam 25,7% 41,3% 19,1% 9,0% 4,9% Waardeloos 
Ongewenst 7,6% 13,9% 25,3% 33,1% 20,1% Gewenst 
Waakzaamheid verhogend 24,5% 43,3% 20,6% 8,5% 3,1% Slaapverwekkend 
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C3. Verwachte effectiviteit (wat betreft het houden aan snelheidslimiet)  
16. In hoeverre bent u het eens met de volgende stelling? Ik verwacht dat ISA mij zal helpen om 

mij aan de snelheidslimiet te houden.  
Antwoordopties N = 1000 

Helemaal oneens 6,5% 
Oneens 11,8% 
Neutraal 26,9% 
Eens 41,0% 
Helemaal eens 13,8% 

 
C4. Verwacht gebruik 
17. Hoe vaak gebruikt u ISA of zou u ISA gebruiken? 

Antwoordopties N = 1000 

Nooit 16,8% 
Bijna nooit 13,5% 
Tijdens sommige ritten 27,6% 
Tijdens bijna elke rit 23,2% 
Tijdens elke rit 18,9% 

 
18. Hoe waarschijnlijk is het dat u ISA op de volgende wegen aan zal laten staan? (N = 1000) 

Wegtype  Helemaal niet 
waarschijnlijk 

Niet 
waarschijnlijk 

Neutraal Waarschijnlijk Zeer 
waarschijnlijk 

30 km/uur-wegen   19,4% 17,7% 16,7% 29,2% 17,0% 
50 km/uur-wegen   14,2% 12,7% 17,9% 35,3% 19,9% 
60 km/uur-wegen   14,5% 12,6% 18,5% 33,7% 20,7% 
70 km/uur-wegen   13,8% 10,8% 18,5% 33,8% 23,1% 
80 km/uur-wegen   12,3% 9,6% 15,6% 36,5% 26,0% 
Auto(snel)wegen  
(100 km/uur of meer) 

12,9% 10,3% 16,1% 31,9% 28,8% 

 
19. Hoe waarschijnlijk is het dat u ISA in de volgende omstandigheden aan zal laten staan? (N = 

1000) 
Omstandigheid  Helemaal niet 

waarschijnlijk 
Niet 

waarschijnlijk 
Neutraal Waarschijnlijk Zeer 

waarschijnlijk 

Bij slecht weer  11,1% 11,4% 18,5% 33,7% 25,3% 
Bij goed weer  11,3% 14,4% 22,5% 33,3% 18,5% 
Bij veel verkeer 11,2% 14,6% 20,9% 31,5% 21,8% 
Bij weinig verkeer 12,2% 15,4% 23,6% 31,4% 17,4% 
Als ik een onbekende route rijd 8,4% 8,1% 15,7% 36,8% 31,0% 
Als ik een bekende route rijd 12,4% 16,0% 23,9% 29,3% 18,4% 
Als ik een lange rit maak 9,3% 7,2% 15,8% 38,5% 29,2% 
Als ik een korte rit maak 14,9% 20,7% 23,4% 26,4% 14,6% 
Als ik haast heb 11,6% 15,5% 20,2% 29,7% 23,0% 
Als ik geen haast heb 11,8% 15,2% 24,1% 30,3% 18,6% 
Als anderen bij mij in de auto 
zitten 

10,2% 12,0% 23,6% 34,4% 19,8% 

Als ik alleen in de auto zit 10,8% 10,5% 22,1% 34,9% 21,7% 
Als ik vermoeid ben 8,7% 8,7% 17,8% 35,9% 28,9% 
Als ik niet vermoeid ben  11,2% 13,5% 25,8% 31,0% 18,5% 
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C5. Redenen voor/tegen gebruik 
20. Hieronder worden verschillende redenen genoemd om ISA te gebruiken. Geef aan in 

hoeverre dit voor u redenen (zouden) zijn om ISA te gebruiken. Ook als u ISA niet gebruikt of 
niet zou gebruiken zijn we benieuwd in hoeverre onderstaande redenen een rol spelen bij 
uw keuze. (N = 1000) 

Ik gebruik ISA omdat…  Helemaal 
oneens 

Oneens Neutraal Eens Helemaal 
eens 

…ik het leuk vind 11,7% 17,5% 36,9% 24,7% 9,2% 
…het goed is voor de veiligheid van 
mijzelf en anderen 

5,9% 6,0% 22,6% 38,6% 26,9% 

…mensen in mijn omgeving dit 
toejuichen 

13,8% 18,5% 45,0% 16,6% 6,1% 

…ik verkeersboetes wil voorkomen 5,4% 5,2% 17,7% 39,2% 32,5% 
…ik brandstof wil besparen 7,5% 10,6% 29,3% 34,8% 17,8% 
…het systeem nou eenmaal in mijn 
auto zit 

8,4% 9,6% 31,5% 37,5% 13,0% 

…ik hiermee (in de toekomst) korting 
op mijn autoverzekering kan krijgen 

7,9% 7,3% 35,3% 31,9% 17,6% 

…het goed past bij mijn rijstijl 9,6% 17,2% 32,5% 28,7% 12,0% 
…het autorijden makkelijker maakt 9,0% 11,2% 28,6% 35,7% 15,5% 
…ik graag gebruik maak van nieuwe 
technologie 

11,6% 16,3% 35,8% 25,8% 10,5% 

…het makkelijk te gebruiken is 6,5% 5,0% 30,0% 41,0% 17,5% 
 
21. Hieronder worden verschillende redenen genoemd om ISA niet te gebruiken. Geef aan in 

hoeverre dit voor u redenen (zouden) zijn om ISA niet te gebruiken. Ook als u ISA wel 
gebruikt of zou gebruiken zijn we benieuwd in hoeverre onderstaande redenen een rol 
spelen bij uw keuze. (N = 1000) 

Ik gebruik ISA niet omdat… Helemaal 
oneens 

Oneens Neutraal Eens Helemaal 
eens 

…ik het irritant vind 16,2% 26,0% 24,9% 22,2% 10,7% 
…ik geen bemoeienis van technologie 
wil 

19,5% 30,6% 26,6% 15,8% 7,5% 

…mensen in mijn omgeving ISA 
afkeuren  

29,7% 34,1% 26,5% 7,0% 2,7% 

…het een moeilijk te begrijpen 
systeem is 

23,6% 33,5% 32,2% 7,5% 3,2% 

…dit tot ergernis zal leiden bij andere 
weggebruikers 

23,1% 31,8% 28,9% 11,5% 4,7% 

…dit tot tijdverlies leidt  21,3% 34,6% 31,1% 9,2% 3,8% 
…het fouten maakt 15,0% 28,4% 39,7% 12,6% 4,3% 
…ik het niet nodig heb 13,6% 26,6% 30,7% 20,4% 8,7% 
…ik het afleidend vind 15,6% 26,1% 29,4% 21,5% 7,4% 
…dit mij extra moeite kost 20,3% 35,7% 27,9% 11,9% 4,2% 
…het niet past bij mijn rijstijl 16,5% 27,3% 30,4% 17,9% 7,9% 

 
22. Welke invloed heeft de aanwezigheid van ISA als u een nieuwe auto zou aanschaffen?  

Antwoordopties N = 1000 

Ik kies voor een ouder model waarin geen ISA zit. 10,1% 
Ik kies voor een nieuw model waarin ISA zit. 23,7% 
De aan- of afwezigheid van ISA speelt voor mij 
geen rol bij de aanschaf van een nieuwe auto. 

66,2% 
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23. Hoe  belangrijk vindt u het dat andere automobilisten ISA gebruiken?  
Antwoordopties N = 1000 

Helemaal niet belangrijk 7,5% 
Niet belangrijk 9,6% 
Neutraal 41,0% 
Belangrijk 31,4% 
Heel belangrijk 10,5% 

 
C6. Alternatieve vormen van ISA 
24. Hoe vaak zou u een ISA met beeldwaarschuwing en tegendruk op het gaspedaal gebruiken? 

Antwoordopties N = 1000 

Nooit 30,6% 
Bijna nooit 19,2% 
Tijdens sommige ritten 27,8% 
Tijdens bijna elke rit 13,5% 
Tijdens elke rit 8,9% 

 
25. Hoe vaak zou u een ISA met beeldwaarschuwing en automatische snelheidsverlaging 

gebruiken? 
Antwoordopties N = 1000 

Nooit 28,6% 
Bijna nooit 17,5% 
Tijdens sommige ritten 28,8% 
Tijdens bijna elke rit 13,8% 
Tijdens elke rit 11,3% 

 
26. Welke van de beschreven ISA varianten past het beste bij u?  

Antwoordopties N = 1000 

ISA met beeld- en geluidswaarschuwing 38,7% 
ISA met beeldwaarschuwing en tegendruk op het 
gaspedaal 

8,6% 

ISA met beeldwaarschuwing en automatische 
snelheidsverlaging  

17,0% 

Allemaal 12,9% 
Geen van alle 22,8% 

 
27. Bent u voor of tegen een wettelijke verplichting om (één van) deze vormen van ISA te 

installeren in alle nieuwe auto’s? 
Antwoordopties N = 1000 

Voor 37,2% 
Tegen 32,6% 
Geen mening 30,2% 
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