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Het Autonomous Emergency Braking System
(AEB) is een veiligheidssysteem dat kop-staartbot-
singen moet voorkomen of de schade bij een aan-
rijding beperkt. Het systeem ‘ziet’ een voorligger
door middel van lidar, radar of videocamera.
Zodra een object te dichtbij komt en de snelheid
te hoog is, bereidt de auto zich voor op een nood-
stop. Eerst krijgt de bestuurder vooraf een waar-
schuwing, zodat hij zelf tijdig in kan grijpen. Als
hij dat niet doet, remt de auto zelf. AEB werkt bij
de meeste auto’s tot 20 of 30 km/u. Als elke auto
over AEB beschikt, gebeuren er volgens EuroN-
CAP 27% minder ongevallen. Dat klinkt veelbelo-
vend. 

Acceptatie consumenten
Uit een recent onderzoek van Euro NCAP blijkt dat

op dit moment 79% van de automodellen in Eu-
ropa niet met AEB uitgerust kan worden. En bij
alle modellen waarbij het wel leverbaar is, is het
de vraag wat het systeem precies doet. Elk merk
heeft namelijk zijn eigen naam, zijn eigen tech-
niek en eigen criteria voor het AEB.
“Belangrijk is om consumenten het voordeel van
AEB in te laten zien, want niemand betaalt een
paar honderd euro voor een optie die hij niet ziet.
En de gebruiker moet het accepteren als hulpmid-
del. Hij moet niet het gevoel krijgen dat de auto
het rijden overneemt. Dat zou tot gevaarlijke situ-
aties kunnen leiden, als de rijder daardoor andere
dingen gaat doen. De beschikbare informatie over
AEB op de websites van autofabrikanten laat nog
te wensen over. De informatie is lastig te vinden”,
zegt Euro NCAP.

Er is dus nog een hoop werk aan de winkel en het
zal nog jaren duren voor AEB mogelijk wettelijk
verplicht wordt. Door AEB mee te nemen in de
sterrenscore hoopt Euro NCAP dat dit snel op
meer merken en modellen beschikbaar komt.
Want elke fabrikant wil natuurlijk vijf sterren
halen. Hoe wordt die score berekend en hoeveel
invloed krijgt AEB daarop?

Actieve veiligheid telt voor 10% mee
Jaarlijks heroverweegt Euro NCAP de criteria. Er
zijn auto’s die in 2009 nog vijf sterren scoorden,
terwijl ze met de huidige criteria nog maar vier
sterren zouden halen. De score is opgebouwd uit
vier categorieën waarop auto’s getest worden: vei-
ligheid voor inzittenden, bescherming van kinde-
ren, voetgangersveiligheid en actieve veiligheid.

Euro NCAP telt Autonomous Emergency
Braking in score

Geautomatiseerde remsystemen tegen kop-staartbotsingen

De moderne auto heeft steeds meer veiligheidssystemen. Sommige zijn verplicht, andere

 worden als optie aangeboden. Euro NCAP beoordeelt nieuwe auto’s op de bescherming van

 inzittenden, voetgangers en actieve veiligheid. Voor de actieve veiligheid neemt Euro NCAP

vanaf 2014 Autonomous Emergency Braking System mee in de beoordeling. Welke gevolgen

heeft dat?

De Volkswagen Up! kan van City Emergency Brake voorzien
worden. De auto stopt op het allerlaatste moment wanneer
een aanrijding dreigt en de berijder niet op de rem trapt.
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In elke categorie wordt een bepaald aantal pun-
ten gehaald. Daarna krijgt elke categorie een
weegfactor mee. Die is dit jaar voor de genoemde
tests achtereenvolgens 50%, 20%, 20% en 10%.
De ‘gewogen’ uitkomsten worden opgeteld. Als
het totaal boven de 80% van de maximaal haal-
bare score komt, krijgt de auto vijf sterren.
Tenminste, tenzij de auto in één van de catego-
rieën lager scoort dan het minimum vereiste. Voor
vijf sterren moet een auto minimaal 80% scoren
op de veiligheid voor inzittenden, 75% op be-
scherming van kinderen, 60% op voetgangersvei-
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Autofabrikanten hebben verschillende namen
voor Autonomous Emergency Brake. Voor de con-
sument is het verwarrend, want niet alleen de
naam is anders, ook de manier waarop het sys-
teem werkt is verschillend. Zo werken sommige
systemen met lidar, andere met radar of video. En
de snelheden waarbij het systeem werkt, verschil-
len ook. AMT zet een aantal systemen op een rij.

Audi pre sense front plus
Audi pre sense front plus is ontworpen om kop-
staartbotsingen te voorkomen bij snelheden van
0 tot 200 km/u. Hiervoor maakt Audi gebruik van
twee long range radars en een videocamera. In
eerste instantie waarschuwt de auto de bestuur-
der met optische- en geluidssignalen. Als de be-
stuurder hier niet op reageert, trekken de gordels
zich aan, remt de auto maximaal en gaan de
alarmlichten branden. Boven de 200 km/u remt
de auto niet zelf, maar geeft hij wel een signaal
aan de bestuurder. De bestuurder kan Audi pre
sense front plus uitschakelen en het blijft uitge-
schakeld totdat het weer handmatig ingeschakeld
wordt. De radar wordt belemmerd in zijn functie
wanneer het hard regent of sneeuwt.

Ford Active City Stop
Ford gebruikt lidar voor zijn Active City Stop. Lidar
staat voor light detection and ranging. Het maakt

gebruik van laserlicht om de afstand te bepalen.
De reikwijdte van Ford Active City Stop is 7,6
meter. Daarmee remt de auto tot 15 km/u auto-
matisch op tijd. Tussen de 15 en 30 km/u beperkt
het systeem de impact, mocht de auto niet meer
op tijd kunnen stoppen. Door veel gas te geven of
te sturen blijft een AEB-ingreep uit, het systeem
neemt aan dat bestuurder uitwijkt of vóór een ge-
detecteerde auto langs kan schieten. Active City
Stop waarschuwt de bestuurder niet vooraf. Het
systeem kan uitgeschakeld worden, maar staat
weer aan als de auto opnieuw gestart wordt. Door
de sensor achter de voorruit in het gebied achter
de ruitenwisser te plaatsen, probeert Ford het
zicht van de sensor optimaal te houden. Toch
werkt Active City Stop minder goed in slechte
weersomstandigheden. Ford Forward Alert is een
ander systeem, dat op basis van radar tussen de 7
en 180 km/u werkt. Dit veiligheidssysteem waar-
schuwt de bestuurder wel vooraf en zodra die het
gas loslaat, remt de auto. Als de bestuurder het
rempedaal intrapt remt de auto maximaal, onge-
acht hoe hard op het pedaal wordt getrapt.

Honda Collision Mitigation Brake System
Honda CMBS werkt boven 15 km/u en kijkt 100
meter vooruit met een radar. De bestuurder wordt
eerst gewaarschuwd, dan trekt CMBS de gordels
aan en remt. Het systeem ziet niet alleen andere
auto’s, maar ook motorfietsen. Opvallend is dat
CMBS standaard uitgeschakeld is. Als het eenmaal
ingeschakeld wordt, blijft het ingeschakeld tot de
bestuurder het uitschakelt.

Mercedes-Benz Pre-Safe Brake
Mercedes heeft twee verschillende veiligheidssys-
temen, Pre-Safe Brake en Collision Prevention As-
sist. Pre-Safe Brake is het AEB-systeem dat een long
range radar gebruikt om voorgangers te identifice-
ren op een afstand tot 200 meter. Het systeem
werkt tussen de 30 en 200 km/h. Vlak voor het kri-
tieke punt wordt de bestuurder gewaarschuwd. Als
de bestuurder op dat moment op de rem trapt, le-
vert de auto de benodigde remkracht om veilig tot
stilstand te komen, ongeacht de kracht waarmee
de bestuurder het pedaal intrapt. Mocht de be-

stuurder de waarschuwing negeren, dan remt de
auto zelf. Het systeem garandeert niet dat er geen
aanrijding plaatsvindt, maar reduceert de snelheid
wel. Mercedes-Benz Collision Prevention Assist ge-
bruikt een short range radar en kijkt 80 meter voor-
uit. Dit systeem waarschuwt de bestuurder en remt
niet zelf. Collision Prevention Assist is niet uit te
schakelen. Pre-Safe Brake is dat wel en blijft uitge-
schakeld tot het handmatig geactiveerd wordt.

Volkswagen City Emergency Brake
City Emergency Brake van VW werkt met lidar. Bij
een snelheid van 5 tot 30 km/u grijpt het systeem
in als er een aanrijding dreigt te ontstaan. Tot 20
km/u vermijdt de auto een aanrijding, vanaf die
snelheid redt de auto het niet om op tijd tot stil-
stand te komen. De auto remt wel, om de schade
zoveel mogelijk te beperken. De bestuurder wordt
vooraf niet gewaarschuwd. Door snel te accelere-
ren of te sturen wordt de remingreep voorkomen.
CEB kan door de gebruiker uitgeschakeld worden,
maar zodra de auto opnieuw gestart wordt, staat
het weer aan. Opvallend is dat zelfs de goedkoop-
ste VW, de VW Up!, met AEB uitgerust kan worden.
De Up! is natuurlijk wel een stadsautootje, waar
snelheden tot 30 km/u veel voorkomen.

Volvo City Safety
Volvo staat bekend om zijn veiligheidssystemen.
Volvo City Safety werkt met lidar. Tot een snelheid
van 50 km/u is het systeem in staat om te rem-
men. Bij een snelheidsverschil van 15 km/u of
minder kan een aanrijding worden voorkomen.
Als het snelheidsverschil groter is, beperkt de auto
de schade door krachtig te remmen, waardoor de
botssnelheid lager ligt. Bij alleen City Safety krijgt
de bestuurder geen waarschuwing. Bij Collision
Warning met Full Auto Brake en Pedestrian Detec-
tion, krijgt de bestuurder wel vooraf een optische
en akoestische waarschuwing. Als hij hier niets
mee doet, grijpt de auto zelf in. Dit systeem werkt
met een radar en een videocamera. De camera is
bij daglicht in staat om voetgangers te herken-
nen. Mocht er onverwacht een voetganger over-
steken en de bestuurder ziet hem over het hoofd,
dan maakt de auto een noodstop.

Hoe werkt Autonomous Emergency Brake?

Volvo City Safety werkt met lidar. Tot 50 km/u remt het voertuig
automatisch om een aanrijding te voorkomen of de botssnelheid
te verlagen.

Autonomous Emergency
Brake is een veiligheidssys-
teem dat de bestuurder
moet helpen. De bestuurder
mag er niet op vertrouwen
dat het systeem altijd werkt.
Hij moet dus zelf op blijven
letten tijdens het rijden en
blijft verantwoordelijk.

+/- 2,6 sec
voor de aanrijding.
Visuele en akoestische
waarschuwing.

+/- 1,6 sec
voor de aanrijding.
Na drie waarschuwingen remt
Pre-Safe Brake automatisch
geleidelijk als de bestuurder
niet reageert.

+/- 0,6 sec
voor de aanrijding.
Als de bestuurder niet reageert, treedt
het Autonomous Emergency Braking in
werking met de maximale remkracht.
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ligheid en 60% op actieve veiligheid. Die laatste
60% is de afgelopen jaren niet gewijzigd. Vanaf
2014 gaat het vereiste percentage voor actieve
veiligheid omhoog naar 65% voor vijf sterren. En
er wordt gekeken naar de aanwezigheid van AEB.
De voetgangersveiligheid heeft sinds 2009 een
flinke sprong gemaakt. Waar in 2009 nog 25% vol-
doende was voor vijf sterren, moet een auto daar-
voor nu minimaal 60% scoren. 

Wat gaat er veranderen?
Op dit moment telt actieve veiligheid voor 10%

mee in de totale score. In 2014 is dat 20%. De weeg-
factoren voor de andere categorieën worden 40%
voor de veiligheid voor inzittenden, 20% voor be-
scherming van kinderen en 20% voor voetgangers-
veiligheid. In de categorie actieve veiligheid kun-
nen in totaal dertien punten gehaald worden. Naast
AEB worden ook Lane Departure Warning (LDW) en
Lane Keeping Assistant (LKA) in 2014 in de score bij
actieve veiligheid meegenomen. Met LDW en LKA
samen kan dan één punt verdiend worden. Voor
AEB kent Euro NCAP maximaal drie punten toe.
Al vanaf volgend jaar neemt Euro NCAP ook
Speed Assistance Systems (SAS) mee in de score.
Tot nu toe kunnen auto’s één punt scoren als ze
beschikken over een snelheidsbegrenzer. Vanaf

volgend jaar kunnen ze drie punten scoren als de
auto de toegestane maximumsnelheid weergeeft.
Onder actieve veiligheid kunnen verder nog drie
punten verdiend worden voor de aanwezigheid
van een Seat Belt Reminder en drie punten voor
het Electronic Stability Program.
Voor vijf sterren in de categorie actieve veiligheid
moet minimaal 65% van de dertien punten ge-
haald worden, dat zijn afgerond negen punten.
Voor vier sterren ligt het percentage op 55%. AEB
heeft maar een klein aandeel in de totale Euro
NCAP-score, zodat een auto zonder AEB wel vijf
sterren kan scoren. Maar een auto die geen AEB
en SAS kan bieden verliest al zes punten, en haalt
dus geen vijf sterren. “Het is de bedoeling dat de
systemen in meer auto’s op de markt komen. Op
die manier is het EU-doel om het aantal verkeers-
doden in 2020 met 50% te verlagen realistischer”,
zegt Euro NCAP. De komende paar jaar worden
bovendien de minimaal vereiste scores per cate-
gorie opgetrokken. Zodat het verwerven van vijf
sterren veel minder vanzelfsprekend wordt, of
nieuwe auto’s een nóg betere veiligheid zullen
moeten bieden.

Meer weten over de 
Euro NCAP-scores?
Uitleg van de Euro NCAP-scores en meer achtergrondinformatie
staat op onze website. U vindt dit in het maanddossier op
www.amt.nl/september2012, of scan de QR-code met uw smartphone.
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Volvo Collision Warning met Full Auto Brake en Pedestrian Detection detecteert via een camera voet-
gangers en remt in een noodgeval zelf.

Vier of vijf sterren? De uitslag van de Euro NCAP-score hangt af van vier categorieën: veiligheid voor
inzittenden, bescherming van kinderen, voetgangersveiligheid en actieve veiligheid.

22% van de ongevallen is een kop-staartbotsing. Hoewel de snel-
heden meestal laag zijn, komt een whiplash vaak voor. Volkswa-
gen City Emergency Brake moet botssnelheden verminderen.

De VW Up!, Mazda CX-5 en de Ford Focus zijn al (optioneel) met
AEB beschikbaar. De Europese Unie wil in 2020 het aantal ver-
keersdoden halveren. Euro NCAP wil fabrikanten stimuleren AEB
te leveren en neemt het vanaf 2014 op in de Euro NCAP-score. 
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