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Om innovaties op het gebied van zelfrijdende voertuigen te stimuleren, faciliteert Nederland het 
testen van zelfrijdende voertuigen op de openbare weg. Het ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat heeft een Testprocedure zelfrijdende voertuigen op de Nederlandse openbare weg 
opgesteld, die op basis van maatwerk bij een aanvraag voor een praktijkproef wordt gehanteerd. 
De procedure bestaat uit drie nauw met elkaar samenhangende onderdelen: voertuig, weg en 
mens (gedrag). Bij beoordeling van een praktijkproef is de Dienst Wegverkeer (RDW) 
eindverantwoordelijk voor de ontheffing en verantwoordelijk voor het onderdeel ‘voertuig’. De 
betreffende wegbeheerder of Taskforce Dutch Roads is verantwoordelijk voor het onderdeel ‘weg’. 
 
SWOV is gevraagd om RDW te adviseren over de mens-/gedragsaspecten van de proeven, zodat 
zij deze kunnen meewegen in hun (eind)oordeel voor de ontheffing. Het doel van het SWOV-
advies is om de mogelijke risicofactoren te beschrijven en te wegen, om zo te kunnen komen tot 
een bredere afweging dan op basis van het voertuig alleen en daarmee de veiligheid van te 
beproeven systemen op de openbare weg te bevorderen.  
 
Deze notitie beschrijft het SWOV-advies over een praktijkproef TNO Scenic CarLabs Platooning. 
De proef maakt net als de EcoTwin III-proef1 deel uit van TKI Smart Mobility. Bij de CarLabs-proef 
wordt op de openbare weg (A16, A67, N201, N205 en N270/A270) gereden met drie gekoppelde 
(in peloton rijdende) personenauto’s. De twee volgvoertuigen houden zelf, eenmaal gekoppeld, 
een volgtijd tussen 1,0 en 1,6 seconden aan. Het rijden in peloton wordt gecombineerd met 
verschillende ‘Infrastructure-to-Vehicle’- (I2V-)technologieën die informatie verschaffen over 
snelheidslimieten, de status van verkeerslichten, files, langzame voertuigen of 
wegwerkzaamheden.  
 
Dit SWOV-advies bevat een inventarisatie van de mogelijke verkeersveiligheidsrisico’s, een 
inschatting van de ernst van deze risico’s en een advies over hoe deze risico’s beperkt kunnen 
worden. We gaan er daarbij van uit dat de systemen werken zoals beschreven in de beschikbare 
documentatie. Het SWOV-advies beperkt zich tot de omstandigheden van deze specifieke 
praktijkproef. Met andere woorden, het zegt niets over de verkeersveiligheidseffecten van deze 
zelfrijdende voertuigen op een andere locatie, op een ander moment, of over een bredere 
toepassing van dit soort technologieën in ons verkeerssysteem.  
 
 
 

 
1. Mons, C., Hoekstra, A.T.G., Jansen, R.J., Kint, S.T. van der & Louwerse, W.J.R. (2020). Advies Praktijkproef: TKI Smart 

Mobility EcoTwin III. R-2020-3. SWOV, Den Haag. [Te verschijnen] 

1 Inleiding 
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2.1 Gebruikte informatie 
Voor dit advies is gebruikgemaakt van de volgende documenten: 
 SWOV-formulier Benodigde informatie voor de beoordeling van proeven met zelfrijdende 

voertuigen, zoals ingevuld voor het TNO Scenic CarLabs Platooning-project en ontvangen op 
4 juni 2020 (zie Bijlage A); 

 SWOV-document TKI Smart Mobility CarLabs – Verzoek Informatie SWOV, ontvangen op 
22 juni 2020; 

 TNO-document TKI CarLabs Platooning – Test Description, ontvangen op 14 mei 2020;  
 TNO-document Operational Protocol – TKI CarLabs Platooning, ontvangen op 14 mei 2020;  
 TNO-document TNO Safety Case Documentation: SC NL Smart Mobility Item Definition, 

ontvangen op 14 mei 2020;  
 TNO-document Driver Training Level B2 TNO Integrated Vehicle Safety 2019, ontvangen op 

14 mei 2020;  
 TNO-document TNO Safety Case Documentation: Infrastructure & Environment A16 Item 

Definition, ontvangen op 5 juni 2020;  
 TNO-document TNO Safety Case Documentation: Infrastructure & Environment A67 Item 

Definition, ontvangen op 5 juni 2020;  
 TNO-document TNO Safety Case Documentation: Infrastructure & Environment N205/N201 

Item Definition, ontvangen op 5 juni 2020;  
 TNO-document TNO Safety Case Documentation: Infrastructure & Environment N270 A270 

Item Definition, ontvangen op 5 juni 2020;  
 Conceptverslag van de startbijeenkomst die plaatsvond op 26 mei 2020, ontvangen op 28 mei 

2020.2 
 
Daar waar de verschillende documenten tegenstrijdige informatie geven, zijn we uitgegaan van 
de informatie die verstrekt is in het SWOV-formulier en de antwoorden op onze aanvullende 
vragen n.a.v. de startbijenkomst (SWOV-document TKI Smart Mobility CarLabs – Verzoek 
Informatie SWOV).   

2.2 De proef 
De huidige praktijkproef is gericht op het rijden van personenauto’s in een peloton met ‘Cooperative 
Adaptive Cruise Control’ (CACC) in combinatie met verschillende I2V-technologieën. Het doel van 
de proef is om de effecten van het rijden van personenauto’s in peloton te bepalen op de verkeers-
veiligheid, emissies en verkeersdoorstroming op snelwegen. Er zal gedurende enkele dagen in 
december 2020 en januari 2021 worden gereden. De precieze data zijn nog niet vastgelegd.  

 
2. Het definitieve verslag van de startbijeenkomst is niet door SWOV ontvangen voordat dit adviesrapport is 

opgesteld.  

2 Beschrijving van de proef 



 
  

 
  

Titel  Advies praktijkproef 
Rapport  R-2020-16 

Pagina  7 

Hieronder beschrijven we achtereenvolgens het voertuigsysteem waarvoor een ontheffing 
noodzakelijk is, de taken die de bestuurders in de proef moeten uitvoeren en de locatie waar de 
proef plaats zal vinden.  

2.2.1 De voertuigen 
Tijdens de praktijkproef zullen drie omgebouwde ‘Renault Grand Scenic’ personenauto’s 
(bouwjaar 2019) een peloton vormen. Bij een snelheid van 100 km/uur en een volgtijd van 1 
seconde zal het peloton ongeveer 70 m lang zijn. De uiterlijke kenmerken van de voertuigen 
verschillen nauwelijks van andere auto’s op de openbare weg.  
 
De personenauto’s zijn voor deze proef uitgerust met extra rijhulpsystemen. Deze extra 
rijhulpsystemen zijn alleen werkzaam als het centrale TNO-systeem (in de achterbak van de auto) 
is ingeschakeld. Om dat te kunnen controleren zijn binnen in de voertuigen vijf ledlichtjes 
geplaatst die de status van het centrale systeem weergeven: één voor de schakelpook (de ‘VITAL 
LED’) en een rij van vier leds achter de schakelpook. De VITAL LED geeft aan of het systeem is 
ingeschakeld. De overige leds geven de status van het systeem weer, afhankelijk van welke leds 
aan staan of knipperen. Twee van deze statussen betreffen ‘error’-statussen: ‘error’ (de 2e en 4e 
led staan aan) en ‘error but safe to use’ (de 1e en/of 3e led staan aan). De bestuurders dienen de 
leds alleen voor het wegrijden te controleren en niet tijdens de rit.  
 
Via een speciaal ingebouwd TNO-interface (de TNO-HMI) kunnen de bestuurders de extra 
ingebouwde rijhulpsystemen besturen en monitoren. Informatie van de rijhulpsystemen die al in 
het originele voertuig aanwezig zijn, wordt getoond op het dashboard en het head-up display van 
het voertuig. Hieronder worden de rijhulpsystemen waarover de voertuigen beschikken 
toegelicht. 
 
(Cooperative) Adaptive Cruise Control 
De originele voertuigen beschikken over ‘Adaptive Cruise Control’ (ACC), waarmee de snelheid en 
de afstand tot de voorligger gereguleerd kunnen worden. Wanneer de voertuigen in peloton 
rijden zal het voorste voertuig ACC gebruiken. De volgvoertuigen zullen echter gebruikmaken van 
de door TNO ontwikkelde ‘Cooperative Adaptive Cruise Control’ (CACC). Met CACC kunnen de 
voertuigen onderling communiceren, waardoor de volgvoertuigen direct op acties (versnellen of 
remmen) van de voorligger(s) binnen het peloton kunnen reageren, nog voordat de actie door de 
externe sensoren kan worden waargenomen. Alleen informatie over remmen en versnellen 
wordt via de CACC doorgegeven; de gewenste snelheid en volgtijd die de CACC moet aanhouden 
worden door iedere bestuurder in het peloton zelf ingesteld. In peloton rijdend, houden de 
voertuigen in principe een onderlinge volgtijd van 1 seconde aan. De volgtijd kan echter vergroot 
worden naar 1,2 en 1,6 seconden. Informatie over ACC wordt getoond op het dashboard en het 
head-up display van het voertuig. Informatie over CACC wordt getoond op de TNO-HMI.  
 
Active Lane Keeping 
De originele voertuigen beschikken over ‘Active Lane Keeping’ (ALK). Dit systeem houdt het 
voertuig actief in het midden van de rijstrook. ALK kan door de bestuurders worden ingeschakeld 
maar hoeft niet actief te zijn om in peloton te kunnen rijden. Informatie over ALK wordt getoond 
op het dashboard en het head-up display van het voertuig. 
 
In-Vehicle Signage 
Het ‘In-Vehicle Signage’- (IVS-)systeem ontvangt de snelheidslimieten die op matrixborden 
worden afgebeeld en past de gewenste snelheid van het peloton automatisch aan. Deze gewenste 
snelheid wordt vervolgens, samen met de door de bestuurder ingestelde volgtijd, gebruikt door 
de (C)ACC om de voertuigsnelheid aan te passen. Het aanpassen van de gewenste snelheid 
gebeurt geleidelijk (met maximaal 0,7 m/s2) en voordat het betreffende matrixbord is bereikt, 
waardoor het peloton bij het passeren van het matrixbord reeds de aangegeven snelheid heeft. 
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Nadat de tijdelijke limiet is opgeheven, accelereert het peloton weer geleidelijk (met maximaal 
1 m/s2) tot de door de bestuurder ingestelde snelheid.  
 
Indien de door de bestuurder handmatig ingestelde snelheid meer dan 30 km/uur verschilt van 
de limiet die wordt weergegeven op de matrixborden zal het systeem een waarschuwing geven 
(zowel auditief als op de TNO-HMI) en de gewenste snelheid niet automatisch meer dan 30 
km/uur aanpassen ten opzichte van de door de bestuurders ingestelde snelheid. Het is in dat 
geval aan de bestuurders om de ingestelde snelheid dusdanig aan te passen dat deze maximaal 
30 km/uur verschilt van de limiet op de matrixborden (bijvoorbeeld van 100 km/uur naar 80 
km/uur indien de matrixborden een limiet van 50 km/uur tonen).  
 
Green Light Optimised Speed Advice 
Het ‘Green Light Optimised Speed Advice’ (GLOSA) is een snelheidsadvies aan het peloton dat 
ervoor moet zorgen dat het peloton tijdens de groenfase bij een intelligente verkeersregelinstallatie 
(iVR) aankomt. Bij het naderen van een iVRI stuurt het peloton informatie zoals zijn locatie, lengte 
en snelheid naar de iVRI. De iVRI kan vervolgens prioriteit toekennen aan het peloton, waarbij de 
groenfase op het peloton wordt afgestemd.  
 
Indien prioriteit wordt toegekend, stuurt de iVRI de ‘Time-To-Red’ (TTR), de ‘Time-To-Green’ 
(TTG), de status van de iVRI en een snelheidsadvies naar het peloton. De status van de iVRI en het 
snelheidsadvies worden op de TNO-HMI getoond en het snelheidsadvies wordt automatisch3 
opgevolgd.  
 
Indien de iVRI geen prioriteit aan het peloton toekent, ontvangt het peloton nog wel de TTR, TTG 
en de status van het verkeerslicht, maar geen snelheidsadvies. Het peloton berekent in dit geval 
zelf een snelheidsadvies, maar volgt dit niet automatisch op. De status van de iVRI en het snelheids-
advies worden ook in dit geval weergegeven op de TNO-HMI. Omdat dit snelheidsadvies minder 
betrouwbaar is dan het advies dat wordt gegeven door de iVRI (in geval van prioriteit) wordt dit 
met een kleurcodering aangegeven: oranje in plaats van groen. De bestuurders beslissen in dit 
geval of zij het advies zullen opvolgen. De bestuurder zal zelf een remactie inzetten als de VRI bij 
het ‘point-of-no-return’ nog op rood staat.  
 
Traffic Jam Ahead Warning  
De ‘Traffic Jam Ahead Warning’ (TJAW) geeft op de TNO-HMI aan dat zich op de route een file 
bevindt. Het peloton ontvangt naast de waarschuwing de locatie- en snelheidsgegevens van de 
file en gebruikt deze om een snelheidsadvies te berekenen. Deze informatie kan worden verkregen 
via routeplanners met actuele route-informatie of via andere I2V-gekoppelde voertuigen. 
Wanneer het peloton de filestaart nadert, maar deze nog niet met zijn eigen sensoren kan 
waarnemen, zal het snelheidsadvies automatisch3 worden opgevolgd. Deze adviessnelheid zal 
nooit lager dan 70 km/uur of hoger dan de geldende limiet zijn. Zodra de sensoren van het 
peloton de filestaart kunnen waarnemen zal de snelheid met behulp van (C)ACC aan de file 
worden aangepast. Na de file zal het peloton weer tot de ingestelde snelheid accelereren.  
 
Slow Vehicle Warning 
De ‘Slow Vehicle Warning’ (SVW) geeft op de TNO-HMI aan dat zich op de route een (zeer) 
langzaam rijdend voertuig bevindt. Het systeem berekent vervolgens, net als bij TJAW, een 
snelheidsadvies dat automatisch3 wordt opgevolgd. Daarnaast kan het systeem bij nadering van 
het langzaam rijdende voertuig een inhaalverzoek op de TNO-HMI weergeven. De bestuurder 
beslist in dit geval of er zal worden ingehaald en voert deze inhaalmanoeuvre dan zelf uit. 
Bij het wisselen naar de linker rijstrook begint het achterste voertuig uit het peloton, gevolgd 
door het middelste en uiteindelijk het voorste voertuig. Bij een rijstrookwissel naar rechts begint 

 
3. Dit gebeurt binnen dezelfde marges voor snelheidsverschil (+/- 30 km/uur) en minimale en maximale versnelling als 

bij IVS (-0,7 m/s2 en 1 m/s2).    
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het voorste voertuig uit het peloton, gevolgd door het middelste voertuig en uiteindelijk het 
achterste voertuig.  
 
Road Works Warning 
De ‘Road Works Warning’ (RWW) geeft op de TNO-HMI aan dat zich op de route wegwerkzaamheden 
bevinden. Het peloton maakt gebruik van IVS om de snelheid aan te passen. Daarnaast zal het 
systeem een rijstrookwisselverzoek op de TNO-HMI weergeven. De bestuurders beslissen wanneer 
de rijstrookwissel wordt uitgevoerd en voeren de manoeuvre zelf uit. De volgorde waarin elk voertuig 
uit het peloton de rijstrookwissel uitvoert is gelijk aan de volgorde beschreven voor de SVW.  

2.2.2 De bestuurders en taakomschrijving 
De bestuurders die deelnemen aan deze proef zijn allen in het bezit van een geldig rijbewijs en 
hebben ervaring opgedaan met het voertuigsysteem: ze hebben een instructie gehad over de werking 
van het systeem, een rijtraining op een testbaan gevolgd en jaarlijks minimaal acht uren met het 
systeem gereden waarvan de eerste acht uur op een testbaan. Daarbij moeten de bestuurders op 
de hoogte zijn van de ‘safety case’ en dus de risico’s en veiligheidsmechanismen, het ‘operational 
protocol’ kennen en ervaring op de Nederlandse weg hebben. 
 
De bestuurder van het achterste voertuig is tevens de proefleider. Tijdens de gehele proef zijn de 
bestuurders in contact via een open spraakverbinding, die uitsluitend voor proefgerelateerde doel-
einden gebruikt mag worden. Waar mogelijk zullen de bestuurders in peloton rijden. Wanneer er 
tijdens de proef niet in peloton wordt gereden, besturen de bestuurders de testvoertuigen als 
normale personenauto.  

Peloton vormen 
Om de peloton-modus te activeren dient de bestuurder van een volgvoertuig een knop op het 
TNO-HMI-scherm in te drukken. De bestuurder in het voorliggende voertuig hoeft niets te doen, 
het peloton wordt automatisch tot stand gebracht. De betreffende knop verschijnt echter alleen 
als er aan de volgende voorwaarden is voldaan:  
 Er is ‘vehicle to vehicle’- ofwel V2V-communicatie. 
 De volgtijd ligt tussen de 0,5 en 1 seconden.4 (NB: Dit is korter dan de volgtijd die wordt 

aangehouden als de voertuigen eenmaal gekoppeld zijn.) 
 Het snelheidsverschil met het voorliggende voertuig ligt binnen de gezette marges.5 

Rijden in peloton 
Wanneer er in peloton wordt gereden wordt de longitudinale controle in alle voertuigen over-
genomen door het voertuigsysteem, waarbij het voorste voertuig met ACC en de volgvoertuigen 
met CACC rijden. De bestuurders kunnen ervoor kiezen om ter ondersteuning ook de laterale 
controle, door middel van ALK, door het voertuigsysteem te laten uitvoeren. Wel zijn de 
bestuurders hierbij verplicht hun handen aan het stuur te houden.  
 
De bestuurders dienen tijdens de test de rijomgeving en het systeem te monitoren. Het monitoren 
van het systeem gaat via de TNO-HMI. In het geval van foutmeldingen kleurt het display oranje of 
rood (afhankelijk van de fout) en wordt er een geluidssignaal afgegeven om aan te geven dat de 
bestuurder direct de controle over het voertuig dient over te nemen.  
 
Het peloton zal de geldende snelheidslimieten en verkeersregels niet overtreden. Bij een 
limietovergang (bijvoorbeeld bij matrixborden) is het wel mogelijk dat het peloton bij het 

 
4  Deze getallen zijn gebaseerd op het antwoord van TNO op vragen van SWOV (TKI Smart Mobility CarLabs – Verzoek 

Informatie SWOV). Hierbij werd aangegeven dat bij 100 km/uur de volgtijd tussen de 15 en 30 meter moet liggen 

voordat de knop voor een ‘engage request’ kan worden ingedrukt. Dit komt overeen met volgtijden tussen de 0,54 

en 1,08 seconden. 

5  TNO heeft geen eenduidig antwoord gegeven op de vraag van SWOV over de waardes van deze marges. 
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opvolgen van een snelheidsadvies onder de nieuw geldende snelheidslimiet rijdt. Een 
snelheidsadvies wordt namelijk tot 30 km/uur boven of onder de ingestelde snelheid begrensd.  
 
De bestuurders hebben de instructie om in peloton zo veel mogelijk op de rechter rijstrook te 
blijven, maar mogen langzaam rijdende weggebruikers inhalen om de verkeersstroom te 
verbeteren. Verder hebben de bestuurders ook de instructie om te anticiperen op voertuigen die 
zich tussen het peloton willen voegen en de volgtijd zo nodig handmatig te vergroten, vooral in 
situaties waar twee rijstroken samenkomen. De bestuurder van het voorste voertuig heeft 
daarnaast de instructie om tijdens het rijden in een peloton defensiever rijgedrag aan te nemen 
dan wanneer er niet in peloton wordt gereden (voldoende grote volgtijd tot de voorliggende 
weggebruiker, eerder snelheid verminderen, etc.).  

Peloton opbreken 
Volgens de documentatie wordt het peloton in de volgende situaties opgebroken:  
 Een individueel voertuig functioneert niet zoals verwacht (foutmeldingen, verdenking van 

falende rijhulpsystemen, prestatieverlies). 
 Een of meer van de testvoertuigen belanden in een uitzonderlijke situatie (zoals een 

noodstop).  
 Een medeweggebruiker voegt zich tussen de voertuigen (‘cut-in’-scenario).  
 Niet het gehele peloton is in staat de groenfase van een (i)VRI te benutten.  
 Er doet zich een onvoorziene verkeerssituatie voor (zoals uitzonderlijke drukte of file).  
 Een van de bestuurders geeft aan het peloton te willen opbreken.  
 Er is een onderbreking in de WiFi-verbinding (‘WiFi communication time out’). 
 Er is geen gps-informatie beschikbaar. 
 Er treden ernstige systeemfouten op. 

 
Het peloton kan automatisch worden opgebroken door het systeem of handmatig door de 
bestuurder. Wanneer ernstige systeemfouten optreden, er een WiFi communicatie time out is, 
er geen gps-informatie beschikbaar is of een medeweggebruiker zich in het peloton voegt, wordt 
het peloton automatisch opgebroken. In de andere hierboven opgesomde situaties wordt het 
peloton handmatig opgebroken door het systeem te overrulen (remmen of sturen) of door via de 
TNO-HMI de noodknop in te drukken. Na het opbreken van het peloton wordt er in principe 
verder gereden met ACC. Nadat het peloton is opgebroken, wordt het peloton alleen weer 
hersteld door de bestuurders als de drie voertuigen op ‘natuurlijke wijze’ weer achter elkaar 
rijden. Dit houdt in dat ander verkeer niet zal worden ingehaald en er niet langzamer of sneller 
zal worden gereden om het peloton te herstellen.  
 
Driver Monitoring System 
Om de alertheid van de bestuurder te controleren is er een Driver Monitoring System (DMS) in 
de TNO-HMI geïntegreerd. Op een willekeurig tijdstip wordt er zowel visueel als auditief een 
waarschuwing gegeven, waarna de bestuurder binnen 5 seconden moet aangeven nog steeds 
alert te zijn. De bestuurder kan dit doen door het gaspedaal in te drukken of op een ‘resume’-
knop op de TNO-HMI te drukken.  

2.2.3 Omstandigheden proef 

Route 
Tijdens de praktijkproef zal op vijf verschillende routes in beide richtingen in peloton worden 
gereden:  
1. De route op de A16 tussen knooppunt Ridderkerk en de noordelijke ingang van de 

Drechttunnel in Zwijndrecht. Op deze route zal als aanvulling op het rijden in peloton met IVS, 
SVW en RWW worden getest.  

2. De route op de A67 tussen Eindhoven en Venlo. Op deze route zal als aanvulling op het rijden 
in peloton met TJAW worden getest.  
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3. De route op de N205 tussen de Liede en het kruispunt met de Noordelijke Randweg. Op deze 
route zal als aanvulling op het rijden in peloton met GLOSA en TJAW worden getest.  

4. De route op de N201 tussen Uithoorn en Heemstede. Op deze route zal als aanvulling op het 
rijden in peloton met GLOSA en TJAW worden getest.  

5. De route op de N270/A270 tussen Helmond en Eindhoven. Deze route zal worden gebruikt 
om voorbereidende testen en eventuele demo’s uit te voeren.6 

Rijtijd 
De testdagen beginnen tussen 7:00 en 7:30 uur en eindigen tussen 18:30 en 19:30 uur. De 
bestuurders zullen maximaal twee en een half uur achtereen rijden en hierna pauzes van een half 
uur tot anderhalf uur inlassen. De totale rijtijd bedraagt niet meer dan 9 uur en een testdag duurt 
op de meeste dagen in totaal niet langer dan 11 uur. Een dag per week zal een testdag tot 12,5 
uur duren. Er wordt hiermee voldaan aan de wet op rij- en rusttijden.7  
 
Externe omstandigheden 
Tabel 2.1 laat zien bij welke weersomstandigheden de proef wel en niet zal plaatsvinden. Onder 
droge omstandigheden wordt met de kortste volgtijd (1,0 seconde) gereden en bij natte 
omstandigheden met de langste volgtijd (1,6 seconden).  
 

Tabel 2.1. Overzicht van 

externe omstandigheden 

waarbij de proef wel en niet 

plaatsvindt (tabel 

overgenomen uit TKI Smart 

Mobility CarLabs – Verzoek 

Informatie SWOV). 

  Light conditions Functional 

Day/sun  

Dazzling No 

Normal Yes 

Cloudy Yes 

Night/moon Any Yes 

Wind conditions Functional 

 0 - 6 Beaufort Weak - moderate Yes 

 7 - 9 Beaufort Hard wind - storm No 

 10 - 12 Beaufort Heavy storm - hurricane No 

Precipitation conditions Functional 

None Yes 

Drizzle / mild rain Yes 

Heavy rain No 

Mild fog Yes 

Dense fog No 

Mild sleet / snow / hail Yes 

Hail No 
 

 
6. Omdat niet duidelijk is welke rijhulpsystemen gedemonstreerd zullen worden, gaan wij ervan uit dat elk systeem op 

deze route gebruikt zou kunnen worden.  

7. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werktijden/vraag-en-antwoord/rijtijden-en-rusttijden-wegvervoer 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werktijden/vraag-en-antwoord/rijtijden-en-rusttijden-wegvervoer
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2.3 Samenvatting en aannames 
Hieronder vatten wij de praktijkproef samen: 
 Het betreft een proef met een peloton van maximaal drie personenauto’s.  
 Indien aan alle voorwaarden wordt voldaan, kunnen de bestuurders via een speciale interface 

de peloton-modus inschakelen.  
 Tijdens het rijden in peloton maakt het voorste voertuig gebruik van ACC en de overige 

voertuigen van CACC. 
 De voertuigen in het peloton houden een onderlinge volgtijd van 1,0 tot 1,6 seconden aan.  
 Bij gebruik van CACC wordt er via V2V-communicatie alleen informatie over versnellen of 

afremmen van de andere voertuigen in het peloton doorgegeven. De door de bestuurder 
ingestelde snelheid kan alleen door de bestuurder zelf worden aangepast.  

 Er wordt gebruikgemaakt van IVS, waarbij het peloton de snelheidslimieten ontvangt die 
worden weergegeven op de matrixborden. Deze snelheidslimieten worden automatisch 
gebruikt om de gewenste snelheid voor de (C)ACC in te stellen, mits deze niet meer dan 30 
km/uur afwijkt van de door de bestuurder handmatig ingestelde snelheid.  

 Er wordt gebruikgemaakt van GLOSA, waarbij het peloton I2V-snelheidsadviezen ontvangt en 
automatisch opvolgt die ervoor moeten zorgen dat het peloton de iVRI tijdens de groenfase 
bereikt. Indien het peloton geen I2V-snelheidsadvies ontvangt berekent het voertuigsysteem 
aan de hand van de TTR en TTG zelf een adviessnelheid die door de bestuurder handmatig 
kan worden opgevolgd.  

 Er wordt gebruikgemaakt van TJAW, waarbij het peloton met behulp van locatie- en 
snelheidsinformatie van files op de route een adviessnelheid berekent en deze automatisch 
opvolgt.  

 Er wordt gebruikgemaakt van SVW, waarbij het peloton met behulp van locatie- en snelheids-
informatie van langzaam rijdende voertuigen op de route een adviessnelheid berekent en 
deze automatisch opvolgt.  

 Er wordt gebruikgemaakt van RWW, waarbij via IVS adviessnelheden worden ontvangen en 
opgevolgd, en waarbij het systeem een inhaalverzoek kan weergeven.  

 Het peloton zal op vijf vaste routes en in twee richtingen rijden.  
 Het peloton kan op alle rijstroken rijden.  
 Rijstrookwisselingen en inhaalmanoeuvres worden altijd manueel uitgevoerd door de 

bestuurders.  
 Bestuurders zijn geïnstrueerd om invoegend verkeer ruimte te bieden door de onderlinge 

volgtijd handmatig te vergroten. 
 De voorste bestuurder van het peloton is geïnstrueerd om een defensieve rijstijl aan te 

nemen.  
 
In dit advies doen wij de volgende aannames: 
 Op de route op de N270/A270 tussen Helmond en Eindhoven kunnen tijdens de demo alle 

rijhulpsystemen worden gebruikt.  
 Er worden voor de proeven alleen natuurlijke situaties gebruikt, geen virtueel of fysiek 

gecreëerde situaties. Er worden bijvoorbeeld geen files, wegwerkzaamheden of langzaam 
rijdende voertuigen gesimuleerd of gecreëerd. 

 De bestuurder zorgt ervoor dat het complete systeem (voertuig en bestuurder) zich te allen 
tijde aan de geldende verkeersregels houdt.  

 Bij het automatisch opvolgen van adviessnelheden tijdens het rijden in het peloton is de 
vertraging maximaal 0,7 m/s2 en de versnelling maximaal 1 m/s2. 
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Om de risico’s in deze proef te beoordelen is een expertteam (allen SWOV-onderzoekers) met de 
onderstaande expertises samengesteld: 
 Dr. ir. D. Cleij (lucht- en ruimtevaartingenieur; expertise meet- en regeltechniek en mens-

machine-interactie); 
 Dr. ir. R.J. Jansen (industrieel ontwerper; expertise mens-productinteractie en cognitieve 

psychologie); 
 S.T. van der Kint, MSc (psycholoog; expertise cognitieve psychologie); 
 C. Mons, MSc (psycholoog; expertise cognitieve psychologie);  
 Ir. J.W.H. van Petegem (verkeerskundig ingenieur; expertise relatie tussen wegontwerp en 

verkeersveiligheid). 
 
In een consultatie met deze experts op 20 augustus 2020 zijn potentiële risico’s in kaart gebracht.  

Risicomatrix 
Voor het advies is gebruikgemaakt van de door SWOV ontwikkelde risicomatrix (zie Bijlage B). De 
tabel op de volgende pagina’s toont de uitgewerkte risicomatrix voor deze praktijkproef. De 
risico’s zijn verdeeld in vijf categorieën: 
1. Risico’s die kunnen spelen bij de toepassing van het (voertuig)systeem.  
2. Risico’s die samenhangen met opleiding en belasting van de bestuurder/toezichthouder.  
3. Risico’s die kunnen spelen bij de interactie tussen het testvoertuig en andere 

verkeersdeelnemers.  
4. Risico’s die samenhangen met de locatie en het moment van de praktijkproef. Hierbij zijn de 

plaats op de weg en de route belangrijke uitgangspunten.  
5. Overige risico’s: risico’s die samenhangen met veranderingen in externe omstandigheden, 

prestatiedruk en incidenten. 
 
De kolommen van de matrix beschrijven het volgende: 
 In de eerste kolom staat het beoordelingscriterium. 
 In de tweede kolom volgt een toelichting op het criterium. 
 In de derde kolom staat het door de experts geïnventariseerde risico voor deze praktijkproef. 

Hiervoor is consensus gezocht tussen de experts. 
 In de laatste twee kolommen wordt aangegeven wat de kans is dat het risico zich tot een 

kritische situatie ontwikkelt en wat dan de gevolgen in termen van letsel zijn (* = klein, ** = 
middelgroot en *** = groot). Elke expert heeft hiervoor een individuele inschatting gegeven. 
Voor de uiteindelijke inschatting op kans en gevolg is de modus (de beoordeling die het 
vaakst voorkomt) bepaald.8 

Alle door de experts geconstateerde potentiële risico’s zijn in donkerblauw weergegeven.9 
Risico’s met minstens 2 x 2 sterren zijn aangemerkt als relevant risico (RR) en worden in het 
volgende hoofdstuk nader besproken. Als een beoordelingscriterium niet van toepassing is op de 

 
8.  Bij een ‘gelijke stand’ in het oordeel van de experts is het hoogst aantal sterren aangehouden. 

9.  Wij kunnen niet garanderen dat de genoemde lijst met (potentiële) risico’s uitputtend is. 

3 Beoordeling van de risico’s 
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praktijkproef, of reeds is afgedekt, is deze in grijsblauw weergegeven. De ‘kans/gevolg’-
beoordeling is niet kwantitatief, en geeft dus geen oordeel over het absolute risico of de 
gevolgen in termen van letsel. De beoordeling wordt gebruikt als indicatie welke risico’s volgens 
de experts het meest relevant zijn.  
 

Tabel 3.1. Risicomatrix zoals ingevuld voor de praktijkproef TNO Scenic CarLabs Platooning. 

Beoordelingscriteria 
Toelichting op 
beoordelingscriteria Toepassing op deze praktijkproef Kans Gevolg 

1. Toepassing voertuig(systeem) 

Ontwerp 

Voorziet het ontwerp van het 
voertuig- en/of monitoring-
systeem in de wijze waarop de 
bestuurder of toezichthouder 
het voertuig binnen de proef 
dient te gebruiken 
(bijvoorbeeld: zichtbaarheid 
Human Machine Interface, 
bediening noodknop, 
belemmering/onvoldoende 
zicht vanuit de 
cabine/controlekamer, plaats 
bestuurder in voertuig)? 

In de documentatie staat: "een engage 
request kan aangevraagd worden als auto 
een minimale en maximale afstand van 
ongeveer 15 en 30 meter is bij een snelheid 
van 100 km/h." Omgerekend betreft dit een 
volgtijd tussen de 0,5 en 1 seconden. Een 
volgbestuurder zal dus zijn voorligger tot 
een volgtijd van maximaal 1 seconde10 
moeten naderen, alvorens een engage 
request kan worden verstuurd. Door een 
dergelijke korte volgtijd, in combinatie met 
de tijdelijke afleiding door de interactie met 
de TNO-HMI, kan de bestuurder niet tijdig 
reageren op onverwachte situaties (zoals 
plotseling remmen). Dit kan voor onveilige 
situaties zorgen. (RR1) 

** *** 

Wanneer er in peloton wordt gereden 
wordt met CACC een volgtijd van 1 seconde 
aangehouden. Deze volgtijd is korter dan de 
geadviseerde 2 seconden.10 Hoewel de 
volgtijd na het opbreken van het peloton 
wordt vergroot, zien wij hierbij een risico, 
omdat bij het opbreken eerst deze 
connected technologie wordt uitgeschakeld 
en daarna pas de afstand wordt vergroot. 
Dit betekent dat het, bij een snelheid van 
100 km/uur en de maximale remvertraging 
van 10 m/s2, nog 2,3 seconden duurt 
voordat de volgtijd is vergroot van 1 naar 2 
seconden. Als het peloton ongepland wordt 
opgebroken (bijvoorbeeld wegens een 
foutmelding van de ACC), zal de bestuurder 
de besturing handmatig moeten 
overnemen en daarbij met een korte 
volgtijd moeten rijden wat het risico op 
ongevallen vergroot.  

* *** 

Oneigenlijk gebruik van het systeem 

Wordt het voertuig(systeem) 
gebruikt op een manier, plaats 
of tijd die niet past binnen het 
Operational Design Domain 
(ODD) (bijvoorbeeld: het 
systeem in de verkeerde 
omstandigheden 
(de)activeren)? 

Het voertuig(systeem) wordt tijdens de 
proef binnen zijn ODD gebruik. Wanneer de 
protocollen worden gevolgd zien we geen 
risico’s met betrekking tot oneigenlijk 
gebruik.  

n.v.t. n.v.t. 

 
10  Op basis van de reactietijd van de bestuurder wordt over het algemeen een volgtijd van 2 seconden geadviseerd. Zie 

SWOV (2012). Volgtijd en verkeersveiligheid. Gearchiveerde SWOV-Factsheet, december 2012. SWOV, Leidschendam. 



 
  

 
  

Titel  Advies praktijkproef 
Rapport  R-2020-16 

Pagina  15 

Beoordelingscriteria 
Toelichting op 
beoordelingscriteria Toepassing op deze praktijkproef Kans Gevolg 

Mode confusion 

Zijn er maatregelen genomen 
om te voorkomen dat er bij de 
bestuurder gedurende de proef 
onduidelijkheid ontstaat over 
het huidige niveau van 
automatisering?  

De twee error-statussen die de leds 
aangeven, lijken visueel op elkaar: led 1 
en/of 3 staan aan (‘error but safe to use’) of 
led 2 en 4 staan aan (‘error’). De toevoeging 
‘but safe to use’ bij de eerste error-status 
impliceert dat het bij de andere status 
onveilig is om het systeem te gebruiken. 
Aannemende dat bij de ene error-status wel 
gereden mag worden en bij de andere niet, 
zien wij de mogelijkheid dat er bij de 
verkeerde error-status en dus met een 
onveilig systeem gereden wordt. 

* ** 

Transition of control 

Wordt er tijdig een 
waarschuwing gegeven indien 
rijtaken (op afstand) 
overgenomen moeten 
worden?  

In de proef wordt gewerkt met 
rijhulpsystemen. Hoewel de bestuurder 
wordt ondersteund in het uitvoeren van de 
rijtaak, wordt de rijtaak niet geheel door het 
systeem overgenomen. Een daaraan 
verbonden controletransitie is dan ook niet 
beoordeeld.  

n.v.t. n.v.t. 

Automation surprise 

Kan de 
bestuurder/toezichthouder 
verrast worden door wat het 
voertuig(systeem) doet? 

Omdat op de TNO-HMI wordt aangegeven 
welk systemen actief zijn, gaan wij er niet 
van uit dat de bestuurders door het gedrag 
van de testvoertuigen worden verrast.  

n.v.t. n.v.t. 

Anticiperen 

Kan het voertuig(systeem) 
anticiperen op onverwacht 
gedrag van andere 
weggebruikers? 

In de proef wordt gewerkt met 
rijhulpsystemen, waarbij de bestuurder de 
aangewezen persoon is om te anticiperen op 
onverwacht gedrag van andere 
weggebruikers. Het voertuigsysteem is hier 
dan ook niet beoordeeld op zijn vermogen 
om te anticiperen.  

n.v.t. n.v.t. 

Verkeersregels Volgt het voertuig(systeem) de 
verkeersregels en -tekens? 

In de proef wordt gewerkt met 
rijhulpsystemen, waarbij de bestuurder de 
aangewezen persoon is om verkeersregels op 
te volgen. Het voertuigsysteem is dan ook 
niet beoordeeld op zijn vermogen om 
verkeersregels te volgen. 

n.v.t. n.v.t. 

2. Bestuurder/toezichthouder 

Ervaring/Opleiding 

Heeft de bestuurder of 
toezichthouder voldoende 
relevante rij- en/of 
monitoringervaring?  

Rijervaring over een langere periode 
vergroot de kans dat de bestuurder ervaring 
heeft met een breed scala aan relevante 
rijsituaties. Doordat niet duidelijk is welke 
eisen aan de rijervaring van de bestuurders 
worden gesteld, bestaat het risico dat een 
bestuurder onvoldoende rijervaring heeft en 
niet adequaat reageert op de voor hem/haar 
nieuwe situaties. 

* ** 
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Beoordelingscriteria 
Toelichting op 
beoordelingscriteria Toepassing op deze praktijkproef Kans Gevolg 

Heeft de 
bestuurder/toezichthouder een 
opleiding gevolgd waarin ten 
minste behandeld is 
(1) in welke omgevingen/onder 
welke omstandigheden het 
voertuig(systeem) veilig kan 
functioneren, 
(2) welke beperkingen het 
voertuig(systeem) heeft, en 
(3) wat er moet gebeuren na 
een incident (bijvoorbeeld zorg 
voor veiligheid van inzittenden 
en omstanders gedurende de 
afwikkeling van het incident)? 

Er is weinig inzicht in de trainingen voor de 
bestuurders in het omgaan met het systeem 
en uitvoeren van bijzondere manoeuvres. De 
bestuurders worden geacht het systeem te 
stoppen en/of het peloton op te breken 
indien zich onveilige situaties voordoen. 
Onvoldoende training voor beoordelen van 
de in deze proef specifieke situaties (zoals 
GLOSA-gebruik en het in peloton wisselen 
van rijstrook) kan ervoor zorgen dat 
bestuurders verkeerd reageren en er 
gevaarlijke situaties ontstaan.  

* ** 

Heeft de bestuurder of 
toezichthouder praktische 
ervaring met het voertuig- 
en/of monitoringsysteem 
(inclusief het gebruik van 
noodmiddelen zoals een 
noodknop)?  

De periode tussen de laatste ervaring met 
het systeem en de praktijkproef kan tot een 
jaar oplopen. Er is daardoor een risico dat de 
ervaring met het systeem te ver is 
weggezakt om veilig met het systeem op de 
openbare weg te kunnen rijden.  

* * 

(Rij)geschiktheid 

Is de 
bestuurder/toezichthouder 
geschikt voor het uitvoeren 
van de vereiste taak of taken 
(bijvoorbeeld: reactietijd, 
risicoschatting, 
taalbeheersing)? 

Hoewel weinig bekend is over de ervaring en 
opleiding van de bestuurders (zie de eerder 
genoemde risico’s) zien wij in de huidige 
proef geen risico’s met betrekking tot hun 
algemene (rij)geschiktheid.  

n.v.t. n.v.t. 

Situation 
Awareness 

(Mentale) 
Onderbelasting 

Is de taak (te) weinig 
belastend waardoor de kans 
op afleiding en 
concentratieverlies bestaat? 

Op de route op de N201 worden 14 
verkeerslichten gepasseerd en daarbij 
gereden met GLOSA. Als het systeem goed 
werkt en het peloton dus bij een groot deel 
van de kruisingen door groen licht kan 
rijden, kan de bestuurder er onbewust van 
uitgaan dat dit een volgende keer ook zo zal 
zijn. Dergelijke ‘overreliance’ – te groot 
vertrouwen – in het systeem kan zorgen 
voor een verlaagde ‘situation awareness’, 
een langere reactietijd en/of onveilige 
beslissingen. (RR2) 

** ** 

(Mentale) 
Overbelasting 

Is de taak (te) belastend 
waardoor de kans op het 
missen van relevante 
informatie of het niet 
uitvoeren van relevante 
handelingen bestaat 
(bijvoorbeeld: programmering, 
hosting, volgen dienstregeling, 
aansturen te veel voertuigen 
vanuit controlekamer)? 

Hoewel de bestuurders zich aan de rij- en 
rusttijdenwet houden, maken zij lange 
dagen; een testdag duurt immers 11 uur (en 
op één dag 12,5 uur). Het risico bestaat dat 
bestuurders vermoeid raken en daardoor de 
rijtaak minder goed uitvoeren (uit ‘the loop’ 
raken, traag reageren, in slaap vallen etc.). 
(RR3) 

** ** 

Het DMS zorgt voor extra belasting van de 
bestuurder doordat deze hierop moet letten 
en manueel moet reageren.  

** * 
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Beoordelingscriteria 
Toelichting op 
beoordelingscriteria Toepassing op deze praktijkproef Kans Gevolg 

Er zijn in totaal drie schermen waar de 
bestuurder op wordt geacht te letten, 
waarbij vooral het TNO-HMI veel 
verschillende informatie bevat. Het 
monitoren en analyseren van deze 
informatie kan voor extra afleiding van de 
bestuurder zorgen.  

** * 

Wanneer een iVRI geen prioriteit toekent 
aan het peloton berekent het 
voertuigsysteem zelf een – minder 
betrouwbaar – snelheidsadvies dat de 
bestuurders handmatig kunnen opvolgen. 
De beslissing om een adviessnelheid (of 
mogelijk wisselende adviessnelheden) met 
onbekende betrouwbaarheid op te volgen, 
in combinatie met het handmatig instellen 
van snelheden, kan voor mentale 
overbelasting zorgen. Omdat dit ook nog 
eens door alle drie bestuurders moet 
worden gedaan is dit een extra groot risico. 
(RR4) 

** ** 

Onvoorziene situaties 

Weet de 
bestuurder/toezichthouder wat 
te doen in geval van 
onvoorziene situaties 
(bijvoorbeeld: overstekende 
dieren/voetgangers/objecten, 
file op het traject, lekke band, 
ziekte of vermoeidheid 
bestuurder, overbezetting 
voertuig)? 

In de documentatie 
wordt aangegeven dat 
bij een kritische 
foutmelding 
(kleurcode rood) de 
bestuurder de auto 
tot stilstand moet 
brengen. Het is echter 
onduidelijk op welke 
manier dit moet 
gebeuren. Er zijn 
hierdoor een tweetal 
risico’s. 

Het voertuig wordt 
onnodig in de berm 
geplaatst, waar 
extra 
veiligheidsrisico’s 
zijn. 

* ** 

De bestuurder rijdt 
door om een 
parkeerplek te 
vinden terwijl dit 
door de toestand 
van het systeem 
onveilig is.  

* ** 

3. Interactie van andere weggebruikers met het voertuig 

Voorspelbaarheid 

Maakt het voertuig 
bewegingen die afwijken van 
de verwachtingen van andere 
weggebruikers? 

De voertuigen in het peloton passen hun 
snelheid aan op basis van informatie die op 
dat tijdstip niet beschikbaar is voor de 
andere weggebruikers. Het kan daardoor 
moeilijk zijn voor andere weggebruikers om 
op het remgedrag van de testvoertuigen te 
anticiperen, wat tot gevaarlijke situaties kan 
leiden en irritatie bij medeweggebruikers 
kan opwekken. 

** * 

Indien het peloton niet 
op de meest rechter 
rijstrook rijdt en naar 
aanleiding van een 
I2V-advies de snelheid 
wordt verlaagd, kan 

Andere 
weggebruikers 
voeren gevaarlijke 
inhaalmanoeuvres 
uit, zoals rechts 
inhalen. 

*** * 
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Beoordelingscriteria 
Toelichting op 
beoordelingscriteria Toepassing op deze praktijkproef Kans Gevolg 

het voorkomen dat 
het peloton significant 
langzamer gaat rijden 
dan het overige 
verkeer. We zien 
hierbij twee mogelijke 
risico’s. 

De rijstrookwissel 
terug naar de voor 
de snelheid 
geschikte rechter 
rijstrook kan 
gevaarlijk worden. 

* * 

Wanneer het systeem ten onrechte 
snelheidsadvies opvolgt op basis van 
informatie over een niet-bestaande of reeds 
opgeloste file (bijvoorbeeld verkregen via 
routeplanners met actuele route-
informatie), kan het rijden met een lagere 
snelheid dan het omliggende verkeer 
opstopping veroorzaken waardoor er 
ongevallen kunnen gebeuren.  

* * 

Wanneer een rijstrook is afgesloten wegens 
wegwerkzaamheden zal het peloton 
proberen als één geheel te ‘ritsen’ in plaats 
van om en om per voertuig, zoals 
gebruikelijk en sociaal geaccepteerd is. Deze 
aangepaste manier van ‘ritsen’ kan voor 
irritatie bij andere weggebruikers en 
mogelijk onveilige situaties zorgen.  

** * 

Op de twee routes bevindt zich een aantal 
kruispunten met oversteekfaciliteiten voor 
kwetsbare verkeersdeelnemers. Kwetsbare 
verkeersdeelnemers die hier dagelijks 
oversteken kunnen een 
verwachtingspatroon hebben van wanneer 
de groenfase van het verkeerlicht begint. 
Tijdens de proef kunnen de groenfasen 
echter worden aangepast door GLOSA, 
waardoor een mismatch met het 
verwachtingspatroon ontstaat. We zien 
daarom het risico dat kwetsbare 
verkeersdeelnemers, specifiek 
(brom)fietsers, uit gewoonte oversteken 
terwijl dit niet veilig is: (onbedoelde) 
roodlichtnegatie. 

* *** 

Gedragsadaptatie 

Wat is de kans dat andere 
weggebruikers op 
onwenselijke wijze gedrag van 
automatische voertuigen 
overnemen (bijvoorbeeld: te 
korte volgtijd in navolging van 
platooning trucks)? 

Uit rijsimulatoronderzoek blijkt11, 12 dat 
pelotons waarbij een korte volgtijd wordt 
aangehouden kopieergedrag bij andere 
weggebruikers, namelijk kortere volgtijden, 
kan veroorzaken.  

* ** 

 
11  Gouy, M., Wiedemann, K., Stevens, A., Brunett, G. & Reed, N. (2014). Driving next to automated vehicle platoons: 

How do short time headways influence non-platoon drivers’ longitudinal control? In: Transportation Research 

Part F: Traffic Psychology and Behaviour, vol. 27, p. 264-273.  

12  Yang, D., Farah, H., Schoenmakers, M. J. & Alkim, T. (2019). Human drivers behavioural adaptation when driving 

next to a platoon of automated vehicles on a dedicated lane and implications on ttraffic flow: a driving simulator 
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Beoordelingscriteria 
Toelichting op 
beoordelingscriteria Toepassing op deze praktijkproef Kans Gevolg 

Uittesten voertuig 

Is er voldoende rekening 
gehouden met de mogelijkheid 
dat andere weggebruikers het 
voertuig uittesten 
(bijvoorbeeld: overige 
weggebruikers testen of het 
voertuig inderdaad 
automatisch remt)? 

De voertuigen wijken niet merkbaar af van 
andere personenauto’s op de openbare 
weg. We gaan er daarom niet van uit dat 
andere weggebruikers de voertuigen zullen 
testen.  

n.v.t. n.v.t. 

Herkenbaarheid 

Afleiding en 
waarneembaarheid 

Zijn de kenmerken van het 
voertuig zo opvallend dat 
overige wegverkeer hierdoor 
kan worden afgeleid, dan wel 
zo onopvallend dat andere 
verkeersdeelnemers er 
overheen kijken? 

De voertuigen zijn duidelijk herkenbaar als 
verkeersdeelnemer en wijken niet merkbaar 
af van andere personenauto’s op de 
openbare weg. We gaan er daarom niet van 
uit dat andere weggebruikers hierdoor 
worden afgeleid.  

n.v.t. n.v.t. 

Informatie 

Zijn andere weggebruikers 
geïnformeerd over de 
aanwezigheid van het 
(gedeeltelijk) zelfrijdende 
voertuig? 

Gezien de aard van de proef achten wij het 
niet nodig om andere weggebruikers te 
informeren over de aanwezigheid van de 
voertuigen.   

n.v.t. n.v.t. 

4. Locatie en tijden praktijkproef 

Plaats op de weg 

Is de voorgestelde plaats op de 
weg de meest veilige als het 
voertuig mengt met ander 
verkeer (voorbeeld: rijbaan, 
fietspad, afgesloten rijbaan)? 

De rijbaan is de veiligste plaats op de weg 
voor dit type voertuig. Op een eigen rijbaan 
zouden niet alle onderdelen van de proef 
getest kunnen worden, het gebruik van een 
eigen rijbaan is dus niet van toepassing.   

n.v.t. n.v.t. 

Route/netwerk 

Omgeving 

Leidt de route-/netwerkkeuze 
tot verhoogd risico gelet op de 
omgeving (op- en afritten, 
weefvakken, drukte, winkels, 
scholen, speeltuinen, etc.) en 
het gebruik van de 
infrastructuur door andere 
verkeersdeelnemers en door 
het voertuig zelf? 

Wanneer de protocollen (bijvoorbeeld met 
betrekking tot het laten invoegen van 
andere verkeersdeelnemers) worden 
gevolgd, zien wij geen verhoogde risico’s als 
gevolg van de routekeuze. 

n.v.t. n.v.t. 

Snelheidslimiet 

Is de snelheid van het voertuig 
passend gezien de geldende 
snelheidslimiet(en), dan wel de 
snelheden die er daadwerkelijk 
gereden worden (bijvoorbeeld: 
niet te langzaam of te snel 
voor de omstandigheden)? 

De voertuigen in het peloton passen hun 
snelheid aan op basis van informatie die op 
dat tijdstip niet beschikbaar is voor de 
andere weggebruikers. Hierdoor kan het 
voorkomen dat het peloton met een lagere 
snelheid dan het omliggende verkeer rijdt, 
wat een extra risico op ongevallen 
veroorzaakt. (RR5) 

** ** 

Externe omstandigheden (weer en 
verkeer) 

Zijn de omstandigheden 
waaronder wel/niet gereden 
wordt duidelijk gedefinieerd?  

De externe omstandigheden zijn duidelijk 
gedefinieerd en te vinden in Tabel 2.1.  n.v.t n.v.t. 

 
and microscopic simulation study in the Netherlands. In: Proceedings of the 98th Annual Meeting of the 

Transportation Research Board, 13-17 January 2019, Washington D.C. 
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Beoordelingscriteria 
Toelichting op 
beoordelingscriteria Toepassing op deze praktijkproef Kans Gevolg 

5. Overig 

Verandering in externe 
omstandigheden 

Is duidelijk vastgelegd 
wanneer en door wie besloten 
wordt om de proef (tijdelijk) te 
staken bij veranderingen in 
externe omstandigheden 
(weer en verkeer)?  

Dit is vastgelegd in het Operational Protocol.  n.v.t. n.v.t. 

Prestatiedruk 

Is duidelijk beschreven hoe 
prestatiedruk en de daaruit 
voortvloeiende risico’s 
voorkomen kunnen worden? 
(bijvoorbeeld: is vastgelegd 
hoe en door wie er op wordt 
toegezien dat de formeel 
vastgelegde protocollen in de 
praktijk worden nageleefd? 
Denk aan het overslaan van 
pauzes om extra data te 
verzamelen of het nalatig 
omgaan met veiligheids-
protocollen om de proef te 
laten slagen.) 

We zien het risico dat bestuurders, ondanks 
de instructie het peloton in ongunstige 
situaties op te breken, extra risico’s nemen 
om het peloton in stand te houden 
(bijvoorbeeld door auto’s niet tussen te 
laten voegen of door te rijden bij een oranje 
verkeerslicht). 

* ** 

Incidenten 

Is duidelijk vastgelegd wat de 
verschillende betrokkenen 
(projectleiding, RDW, 
wegbeheerder, SWOV, etc.) 
moeten doen in geval van 
incidenten?  

Dit is vastgelegd in het Operational Protocol.  n.v.t. n.v.t. 
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4.1 Risicoanalyse 
In dit veiligheidsadvies duiden wij de belangrijkste risico’s waarvoor de aanvrager mitigerende 
maatregelen dient te treffen. De potentiële risico’s met minstens 2 x 2 sterren in de risicomatrix 
zijn aangemerkt als relevant risico (RR) en worden hieronder uitgebreider besproken.  

4.1.1 Korte volgtijden alvorens inschakelen CACC (RR 1) 
Hoewel de V2V-communicatie die wordt gebruikt bij het rijden met CACC korte volgtijden veiliger 
maakt, wordt er tijdens de proef in verschillende situaties met dezelfde volgtijden gereden terwijl 
deze functie niet aan staat. Dit gebeurt onder andere bij het koppelen van het peloton, waarbij 
de bestuurder eerst een volgtijd van (minder dan) 1 seconde moet bereiken voordat de auto 
gekoppeld kan worden en dus V2V-communicatie begint te gebruiken. Een soortgelijke situatie 
doet zich voor bij het opbreken van het peloton, waarbij eerst de V2V-communicatie wordt 
verbroken en pas daarna de volgtijd wordt vergroot.  
 
In de eerste situatie wordt er bovendien van de bestuurder verwacht dat hij/zij op dat moment 
de TNO-HMI bedient. In de tweede situatie kan het bij een fout in de ACC, hoewel deze kans klein 
wordt geacht, gebeuren dat de bestuurder op dat moment ook de controle over het voertuig 
weer moet overnemen.  
 
De combinatie van extra taakbelasting en een korter dan geadviseerde volgtijd kan ervoor zorgen 
dat de bestuurder niet op tijd of niet adequaat reageert op bijvoorbeeld invoegen van een 
andere weggebruiker of hard remmen van de voorligger.  

4.1.2 Oververmoeidheid (RR 3) 
Hoewel de bestuurders zich aan de rij- en rusttijdenwet houden, maken zij lange dagen: een 
testdag duurt 11 tot 12,5 uur waarvan er 8 à 9 uur wordt gereden. We zien hierbij het risico dat 
bestuurders vermoeid raken en hierdoor hun rij- en monitoringtaken minder goed uitvoeren 
(meldingen of de aanwezigheid van andere weggebruikers missen, traag reageren, in slaap vallen 
etc.). De kans op vermoeidheid wordt versterkt doordat er steeds dezelfde route wordt gereden 
(bestuurders kunnen onterecht in routine vervallen). Daarnaast is er geen Driver Monitoring 
System (DMS) dat een waarschuwing kan geven als de aandacht van de bestuurder voor de 
rijsituatie verzwakt. Het aanwezige DMS controleert namelijk alleen op alertheid voor de TNO-
HMI. 

4.1.3 Mentale overbelasting en ‘overreliance’ (RR 2 en RR 4) 
Op de route op de N201 worden veertien verkeerslichten gepasseerd en er zal daarbij ook 
worden gereden met GLOSA. Tijdens het rijden met GLOSA zal het peloton snelheidsadvies 
ontvangen via I2V of, wanneer er geen prioriteit wordt toegekend, dit snelheidsadvies zelf 
berekenen op basis van de I2V-informatie die wel ontvangen wordt. Er is in de documentatie 
aangegeven dat in het tweede geval het snelheidsadvies onbetrouwbaar kan zijn. De bestuurder 
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van elk voertuig kan aangeven via de TNO-HMI of het snelheidsadvies wordt opgevolgd. In het 
geval van een mogelijk onbetrouwbaar advies, wordt de bestuurder geacht zelf een inschatting te 
maken of het veilig is om het advies op te volgen of niet. Als het snelheidsadvies meer dan 30 
km/uur afwijkt van de snelheid die de bestuurder van het voertuig zelf heeft ingesteld, zal er een 
waarschuwing worden gegeven. Elke bestuurder in het peloton kan de ingestelde snelheid 
aanpassen, waarna het snelheidsadvies door dat betreffende voertuig wel weer kan worden 
opgevolgd. Bij het naderen van een verkeerslicht, zal elke bestuurder in het peloton daarbij zelf 
een veiligheidsinschatting moeten maken en een afweging maken om het peloton op te breken 
of niet. 
 
Tijdens het rijden met GLOSA worden alle bestuurder dus geacht: 1) de TNO-HMI in te stellen 
voor het wel/niet opvolgen van dit advies, 2) de ingestelde snelheid aan te passen via de TNO-
HMI indien nodig, en 3) een veiligheidsinschatting te maken bij elk verkeerslicht en bijbehorende 
acties uit te voeren. Wij zien hierbij onder andere een risico in de mentale belasting van de 
bestuurders, voornamelijk in het geval van een mogelijk onbetrouwbaar snelheidsadvies. 
Voorafgaand aan de genoemde extra taken moet de bestuurder ook nog voorspellen of een 
advies betrouwbaar zal zijn, terwijl uit de documentatie niet duidelijk is of de bestuurder 
daarvoor op dat moment wel over de juiste informatie beschikt. Deze extra werkdruk kan ervoor 
zorgen dat andere taken, zoals het adequaat inschatten van de veiligheid, niet goed worden 
uitgevoerd.  
 
Aan de andere kant, als er bij de meeste verkeerslichten prioriteit gegeven wordt, de door de 
bestuurder ingestelde snelheid niet veranderd hoeft te worden en het systeem goed lijkt te 
werken, kan dit ‘overreliance’ creëren: een te groot vertrouwen in het systeem. Hierdoor kan de 
veiligheidsinschatting die voor elk verkeerslicht moet worden gedaan worden beïnvloed, e.g., de 
veiligheid kan te hoog worden ingeschat en er kan te laat worden ingegrepen. Een Driver 
Monitoring System dat kan nagaan of het blikpatroon voldoende lijkt op dat van iemand die de 
omgeving goed scant zou hierbij kunnen helpen. Het DMS dat hier is geïmplementeerd kijkt 
echter alleen of de bestuurder alert is op informatie van de TNO-HMI. 

4.1.4 Onvoorspelbaar rijgedrag (RR 5) 
Het gedrag van de voertuigen in het peloton kan afwijken van het verwachtingspatroon van 
andere weggebruikers. Zo volgen de voertuigen snelheidsadviezen op die op dat moment nog 
niet bekend zijn bij andere weggebruikers. Door deze mismatch tussen de verwachting van 
andere weggebruikers en het daadwerkelijke gedrag van het voertuig ontstaat het risico dat 
medeweggebruikers verrast worden door het remgedrag van het peloton en de relatief lage 
snelheid. Onverwacht remgedrag, ook als dit geen noodrem is, kan voor extra veiligheidsrisico’s 
zorgen tijdens bijvoorbeeld inhaalmanoeuvres door een achterliggend voertuig. Hierbij kijkt de 
bestuurder van dat voertuig naar de linkerrijstrook om zijn/haar manoeuvre voor te bereiden en 
wordt de afstand tot de voorligger voor een groot deel gebaseerd op het verwachte rijgedrag van 
zijn voorligger, in dit geval het pelotonvoertuig. Bij onverwacht remmen van het peloton kan de 
achterliggende bestuurder dus te laat reageren.  
 
Daarbij kunnen ook constante snelheidsverschillen tussen voertuigen zorgen voor extra 
veiligheidsrisico’s. Als de voertuigen zonder duidelijke reden significant langzamer rijden dan het 
overige verkeer, vooral als dit op de middelste of linker rijstrook gebeurt, kan dit bijvoorbeeld 
gevaarlijke inhaalmanoeuvres uitlokken bij het overige verkeer. 
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4.2 Leerpunten 
We zien kennisvragen met betrekking tot de interactie tussen (1) de bestuurder en het 
voertuigsysteem en (2) het peloton en het overige verkeer. 

4.2.1 Interactie tussen de bestuurder en het voertuigsysteem 
 Hoe wordt het omgaan met de TNO-HMI ervaren? Denk hierbij aan het tot stand brengen van 

het peloton, het reageren op het DMS en het omgaan met foutmeldingen.  

4.2.2 Interactie tussen het peloton en het overig verkeer 
 Gaan andere weggebruikers in de nabijheid van het peloton dezelfde korte volgtijd ten 

opzichte van hun voorliggers aanhouden? 
 Hoe vaak en in welke situaties voegen andere voertuigen in het peloton in? Met welke 

afstand tot het voorste of achterste voertuig?  
 Hoe vaak en in welke situaties voegen andere voertuigen vóór of juist achter het peloton in? 

Met welke afstand tot het voorste, respectievelijk achterste voertuig?  
 Hoe gaat het peloton om met in- en uitvoegend verkeer? En (hoe vaak) leidt dit tot risicovolle 

situaties? En welke situaties zijn dat? Hoe kunnen deze worden voorkomen? 
 Is het peloton voor medeweggebruikers als zodanig herkenbaar en hoe wordt het gedrag van 

het peloton door hen ervaren? 

4.3 Aandachtspunten bij bredere uitrol 
Deze praktijkproef beperkt zich tot specifieke routes. Een bredere uitrol van voertuigen in een 
peloton in Nederland valt buiten de scope van dit advies. We zijn van mening dat er alleen sprake 
kan zijn van een bredere uitrol wanneer vast is komen te staan dat dit ten opzichte van de 
‘gewone’ verkeerssituatie geen extra risico’s oplevert voor het overige verkeer. Hierbij is te 
overwegen om de voorliggende voertuigen de mogelijkheid te bieden om een ‘engage request’ 
van het achterste voertuig af te keuren, omdat bij bredere uitrol de bestuurders in het peloton 
onderling waarschijnlijk geen direct contact hebben, anders dan in deze proef. Bij deze keuze kan 
de bestuurder van een voorliggend voertuig dan meewegen of het een goed moment is voor 
pelotonvorming en de acties die daarbij horen, zoals een eventueel defensievere rijstijl.   
 
Verder is de manier van snelheidsadvies berekenen een extra aandachtspunt. Wanneer het 
peloton in deze proef geen prioriteit toegekend krijgt van de iVRI, berekent het voertuigsysteem 
een dergelijk advies zelf. Het is vooral van belang dat bij die berekening veilig wordt omgegaan 
met het ‘point of no return’. In de documentatie staat beschreven dat uiterlijk bij dit punt de 
bestuurder een beslissing moet hebben genomen om het snelheidsadvies op te volgen of niet. Bij 
onverwachte veranderingen na dit ‘point of no return’, of bij een onbetrouwbaar snelheidsadvies, 
kan dit tot extra veiligheidsrisico’s leiden. Door in de berekening van het snelheidsadvies mee te 
nemen dat het voertuig, wanneer het verkeerslicht op rood gaat, altijd op tijd moet kunnen 
stoppen, kunnen deze risico’s worden vermeden.13 

 
13. Stebbins, S., Hickman, M., Kim, J. & Vu, H.L. (2017). Characterising Green Light Optimal Speed Advisory trajectories 

for platoon-based optimisation. In: Transportation Research Part C: Emerging Technologies, vol. 82, p. 43-62. 
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4.4 Conclusie 
In dit rapport zijn vijf risico’s geconstateerd die met twee of meer sterren zijn gescoord op zowel 
‘kans’ als ‘gevolg’. Deze hebben betrekking op de korte volgtijd die nodig is om CACC in te 
schakelen, het voor overige weggebruikers onvoorspelbare rijgedrag van het peloton en 
oververmoeidheid, mentale overbelasting en ‘overreliance’ van de bestuurders. 
 
Een kenmerk van deze praktijkproef is dat de volgtijd tussen de testvoertuigen tussen de 0,5 en 1 
seconde moet liggen alvorens CACC kan worden ingeschakeld. Uit onderzoek blijkt dat de 
reactietijd van bestuurders varieert van minder dan één seconde tot ruim twee seconden.14, 15 Bij 
optimale alertheid van getrainde en ervaren chauffeurs lijkt 1 seconde reactietijd een minimum. 
We adviseren de RDW daarom in de ontheffing op te nemen dat de onderlinge volgtijd tussen de 
testvoertuigen minimaal 1 seconde bedraagt.  
 
Daarnaast adviseren wij de RDW erop toe te zien dat de aanvrager concrete mitigerende 
maatregelen treft voor de overige in dit hoofdstuk beschreven risico’s en pas een ontheffing te 
verlenen wanneer de RDW heeft kunnen vaststellen dat de door de aanvrager getroffen 
mitigerende maatregelen voldoende zijn om de risico’s beheersbaar te maken. 
 
Tot slot willen we benadrukken dat de lijst met risico’s niet uitputtend is en dat niet alle risico’s 
geheel weggenomen kunnen worden. Het experimenteren met innovatieve vervoerswijzen op de 
openbare weg zal altijd gepaard gaan met een bepaalde mate van risico. 
 
 

 
14. SWOV (2012). Volgtijd en verkeersveiligheid. Gearchiveerde SWOV-Factsheet, december 2012. SWOV, Leidschendam. 

15  Petegem, J.H. van, Schermers, G., Hogema, J., Stuiver, A., et al. (2015). European Sight Distances in perspective - 

EUSight: Literature review report. Deliverable 2.1 of CEDR Call 2013: Safety. CEDR, Brussels. 
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Bijlage A SWOV-formulier praktijkproef 
TNO Scenic CarLabs Platooning 
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Bijlage B Risicomatrix 
 
 
Op basis van expertkennis en literatuur is een ‘risicomatrix’ opgesteld.16 Deze beschrijft hoe 
potentiële risico’s die voor (semi-)geautomatiseerde voertuigen voor verschillende 
gedragsaspecten te verwachten zijn. Zie de rapporten Veiligheid bij praktijkproeven met (deels) 
zelfrijdende voertuigen17 en Advisering over praktijkproeven met zelfrijdende voertuigen18 voor 
een uitgebreide beschrijving van het samenstellen van de matrix. 
 
De risicomatrix is toepasbaar op alle niveaus van automatisering en bevat de volgende vijf 
categorieën risico’s:  
1. Risico’s die kunnen spelen bij de toepassing van het (voertuig)systeem.  
2. Risico’s die samenhangen met opleiding en belasting van de bestuurder/toezichthouder.  
3. Risico’s die kunnen spelen bij de interactie tussen het testvoertuig en andere 

verkeersdeelnemers.  
4. Risico’s die samenhangen met de locatie en het moment van de praktijkproef. Hierbij zijn de 

plaats op de weg en de route belangrijke uitgangspunten.  
5. Overige risico’s die samenhangen met veranderingen in externe omstandigheden, 

prestatiedruk en incidenten. 
 
De risicomatrix dient als leidraad bij het beoordelen van de testaanvraag voor de praktijkproef. 
 
 

 
16  Hierbij is gebruikgemaakt van de FMEA-methode (zoals beschreven in het ADVISORS-project: ADVISORS (2003). 

Advanced Driver Assistance and Vehicle Control System Implementations, Standardisation, Optimum Use of the 

Road Network and Safety: Final report. Commission of the European Communities, Brussels.) 

17  Boele, M.J., et al. (2015). Procedure en criteria voor de veiligheid van praktijkproeven op de openbare weg met 

(deels) zelfrijdende voertuigen. Achtergrond en aanpak van het SWOV-veiligheidsadvies. R-2015-15A. SWOV, 

Den Haag. 

18  Hoekstra, A.T.G. & Mons, C. (2020). Advisering over praktijkproeven met zelfrijdende voertuigen; Herziening 

risicomatrix en lessen uit eerdere proeven. R-2020-14. SWOV, Den Haag.  
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Beoordelingscriteria Toelichting op beoordelingscriteria 

1. Toepassing voertuig(systeem) 

Ontwerp 

Voorziet het ontwerp van het voertuig- en/of monitoringsysteem in de 
wijze waarop de bestuurder of toezichthouder het voertuig binnen de proef 
dient te gebruiken (bijvoorbeeld: zichtbaarheid Human Machine Interface, 
bediening noodknop, belemmering/onvoldoende zicht vanuit de 
cabine/controlekamer, plaats bestuurder in voertuig)? 

Oneigenlijk gebruik van het 
voertuig(systeem) 

Wordt het voertuig(systeem) gebruikt op een manier, plaats of tijd die 
niet past binnen het Operational Design Domain (ODD)1 (bijvoorbeeld: het 
systeem in de verkeerde omstandigheden (de)activeren)? 

Mode confusion2 
Zijn er maatregelen genomen om te voorkomen dat er bij de bestuurder 
gedurende de proef onduidelijkheid ontstaat over het huidige niveau van 
automatisering?  

Transition of control3 Wordt er tijdig een waarschuwing gegeven indien rijtaken (op afstand) 
overgenomen moeten worden?  

Automation surprise4 Kan de bestuurder/toezichthouder verrast worden door wat het 
voertuig(systeem) doet? 

Anticiperen Kan het voertuig(systeem) anticiperen op onverwacht gedrag van andere 
weggebruikers? 

Verkeersregels Volgt het voertuig(systeem) de verkeersregels en -tekens? 

2. Bestuurder/toezichthouder 

Ervaring/Opleiding5, 

Heeft de bestuurder of toezichthouder voldoende relevante rij- en/of 
monitoringervaring?  

Heeft de bestuurder/toezichthouder een opleiding gevolgd waarin ten 
minste behandeld is (1) in welke omgevingen/onder welke omstandigheden 
het voertuig(systeem) veilig kan functioneren, (2) welke beperkingen het 
voertuig(systeem) heeft en (3) wat er moet gebeuren na een incident 
(bijvoorbeeld zorg voor veiligheid van inzittenden en omstanders 
gedurende de afwikkeling van het incident)? 

Heeft de bestuurder of toezichthouder praktische ervaring met het 
voertuig- en/of monitoringsysteem (inclusief het gebruik van 
noodmiddelen zoals een noodknop)?  

(Rij)geschiktheid 
Is de bestuurder/toezichthouder geschikt voor het uitvoeren van de 
vereiste taak of taken (bijvoorbeeld: reactietijd, risicoschatting, 
taalbeheersing)? 

Situation  
Awareness 6,7,8 

(Mentale) 
Onderbelasting9,10 

Is de taak (te) weinig belastend waardoor de kans op afleiding en 
concentratieverlies bestaat? 

(Mentale) 
Overbelasting11 

Is de taak (te) belastend waardoor de kans op het missen van relevante 
informatie of het niet uitvoeren van relevante handelingen bestaat 
(bijvoorbeeld: programmering, hosting, volgen dienstregeling, aansturen 
te veel voertuigen vanuit controlekamer)? 

Onvoorziene situaties 

Weet de bestuurder/toezichthouder wat te doen in geval van onvoorziene 
situaties (bijvoorbeeld: overstekende dieren/voetgangers/objecten, file 
op het traject, lekke band, ziekte of vermoeidheid bestuurder, 
overbezetting voertuig)? 
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Beoordelingscriteria Toelichting op beoordelingscriteria 

3. Interactie van andere weggebruikers met het voertuig 

Voorspelbaarheid 12,13 Maakt het voertuig bewegingen die afwijken van de verwachtingen van 
andere weggebruikers? 

Gedragsadaptatie14,15 
Wat is de kans dat andere weggebruikers op onwenselijke wijze gedrag 
van automatische voertuigen overnemen (bijvoorbeeld: te korte volgtijd 
in navolging van platooning trucks)? 

Uittesten voertuig 
Is er voldoende rekening gehouden met de mogelijkheid dat andere 
weggebruikers het voertuig uittesten (bijvoorbeeld: overige 
weggebruikers testen of het voertuig inderdaad automatisch remt)? 

Herkenbaarheid 

Afleiding en 
waarneembaarheid 

Zijn de kenmerken van het voertuig zo opvallend dat overige wegverkeer 
hierdoor kan worden afgeleid, dan wel zo onopvallend dat andere 
verkeersdeelnemers er overheen kijken? 

Informatie16 Zijn andere weggebruikers geïnformeerd over de aanwezigheid van het 
(gedeeltelijk) zelfrijdende voertuig? 

4. Locatie en tijden praktijkproef 

Plaats op de weg17 
Is de voorgestelde plaats op de weg de meest veilige als het voertuig 
mengt met ander verkeer (voorbeeld: rijbaan, fietspad, afgesloten 
rijbaan)? 

Route/netwerk 

Omgeving 

Leidt de route-/netwerkkeuze tot verhoogd risico gelet op de omgeving 
(op- en afritten, weefvakken, drukte, winkels, scholen, speeltuinen, etc.) 
en het gebruik van de infrastructuur door andere verkeersdeelnemers en 
door het voertuig zelf? 

Snelheidslimiet18 
Is de snelheid van het voertuig passend gezien de geldende snelheids-
limiet(en), dan wel de snelheden die er daadwerkelijk gereden worden 
(bijvoorbeeld: niet te langzaam of te snel voor de omstandigheden)? 

Externe omstandigheden  
(weer en verkeer) 

Zijn de omstandigheden waaronder wel/niet gereden wordt duidelijk 
gedefinieerd?  

5. Overig 

Verandering in externe 
omstandigheden 

Is duidelijk vastgelegd wanneer en door wie besloten wordt om de proef 
(tijdelijk) te staken bij veranderingen in externe omstandigheden (weer en 
verkeer)?  

Prestatiedruk 

Is duidelijk beschreven hoe prestatiedruk en daaruit voortvloeiende 
risico’s voorkomen kunnen worden? (bijvoorbeeld: is vastgelegd hoe en 
door wie er op wordt toegezien dat de formeel vastgelegde protocollen in 
de praktijk worden nageleefd? Denk aan het overslaan van pauzes om 
extra data te verzamelen of het nalatig omgaan met 
veiligheidsprotocollen om de proef te laten slagen.) 

Incidenten Is duidelijk vastgelegd wat de verschillende betrokkenen (projectleiding, 
RDW, wegbeheerder, SWOV, etc.) moeten doen in geval van incidenten?  

1Czarnecki (2018); 2Endsley (2017); 3Zhang et al. (2019); 4Muslim & Itoh (2019); 5Forster et al. (2020); 5Marinik et al. 
(2014); 6De Waard (1996); 7Endsley (1995); 8Endsley & Kaber (1999); 9Gaspar & Carney (2019); 10Victor et al. (2018); 
11Biondi, Alvarez & Jeong (2019); 12Houtenbos (2008); 13Sivak & Schoettle (2015); 14Gouy et al. (2014); 15Skottke et 
al. (2014); 16Hoekstra & Wegman (2011); 17Wegman & Aarts (2005); 18Aarts & Van Schagen (2006). 
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