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Bij voorbaat dank om deze enquête in te vullen: 

Het belang van rijhulpsystemen voor vloten  
 

1. Speelt veiligheid een belangrijke rol in uw vlootbeleid?  

0 Ja    0 Neen 

 

Indien ja, op welke manier besteedt u aandacht aan veiligheid (meerdere opties mogelijk)?  

0 Informatiepakket met nuttige tips bij overhandiging van het voertuig 

0     Interne sensibiliseringscampagnes rond veilig rijden 

0 Trainingen/lessen rond veilig rijden 

0 Bewuste keuze voor veiligheidssystemen op vlootwagens 

0  Andere…. 

 

2. In hoeverre bent u het eens met volgende verklaringen? Een rijhulpsysteem…  

Geef een score van 1 tot 5 (1 = Helemaal oneens – 5 = Helemaal eens) 

 

 1 2 3 4 5 

Kan de veiligheid in de auto verhogen        

Verhoogt het rijcomfort en ontspant de bestuurder      

Doet vergeten hoe een auto te besturen en hoe te reageren in moeilijke 
situaties 

     

Mag eenvoudige rijhandelingen overnemen, zoals het filerijden in de stad      

Is onnodige technologie      

 

3. Kiest u in uw beleid bewust voor de verplichte aanwezigheid van een aantal rijhulpsystemen 

op de vlootwagens? 

0 Ja    0 Neen 

Indien ja, welke? (meerdere antwoorden mogelijk)  

0 Verkeersbordherkenning  

0 Rijstrookassistent 

0 Dodehoekdetectie 

0 Parkeerassistent  

0 Adaptive Cruise Control (ACC) 

0 Noodremsysteem 

0 Fileassistent bij snelheden tot 60 km/u 

0 Vermoeidheidsdetectie 

0     Andere… 

 

Indien neen, waarom niet? ______________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 

4. Bent u overtuigd dat rijhulpsystemen kunnen helpen om het aantal ongevallen te 

verminderen? 

0 Ja    0 Neen 
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5. Bent u overtuigd dat rijhulpsystemen uw onderneming kunnen helpen om de kosten die 

verband houden met ongevallen terug te dringen? 

0 Ja  0 Neen 

 

Indien ja, kunt u een concreet voorbeeld geven? ____________________________________  

 

6. Voert u ten overstaan van uw chauffeurs een actieve sensibiliseringscampagne waarin u pleit 

voor rijhulpsystemen? 

0 Ja 0 Neen 

 

Indien ja, hoe? _______________________________________________________________ 

7. Vindt u dat u voldoende geïnformeerd bent over de verschillende rijhulpsystemen waarmee 

uw wagens kunnen worden uitgerust? 

0     Ja 0     Neen

Indien ja, waar haalt u de informatie?  

0 Via het internet 

0 Informatie verstrekt door de autofabrikant/garage 

0 Media (kranten, automagazines,…) 

0     Andere…. 

 

8. Informeert u uw medewerkers over de aanwezige rijhulpsystemen op hun vlootwagen?  

0     Ja 0      Neen 

 

Zo ja, hoe? _______________________________________________________________ 

 

9. Zijn de rijhulpsystemen die door de constructeurs in veiligheidspacks worden aangeboden van 

doorslaggevend belang bij de keuze van de auto? 

0     Ja 0     Neen 

 

10. Zouden rijhulpsystemen zoals een noodremsysteem moeten verplicht worden door Europa? 

0     Ja 0     Neen 

 

Extra informatie 

Leeftijd: ___________ 

Geslacht: V/M 

Gemiddeld aantal km/jaar voor de vloot:______________ 

Welke segmenten van de automarkt zijn in uw vloot vertegenwoordigd:________________________ 

Omvang van de vloot:__________________________ 


