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Directie RDW

t.a.v. de heer drs. A. van Ravestein

Postbus 777
2700 AT Zoetermeer

Brussel, L4 oktober 2016,

Geachte heer Van Ravestein,

De Federation of European Motorcyclists' Associations (FEMA), de Koninklijke Nederlandse
Motorrijders Vereniging (KNMV) en de Motorrijders Actie Groep Nederland (MAG NL) hebben met
zorg kennisgenomen van een aantal ongevallen en bijna ongevallen met Tesla's met ingeschakelde
"Autopilot". Eerder al (op 10 maart 2016) heeft de FEMA via e-mail aan de RDW vragen gesteld over
het afgeven van vergunningen voor het testen van min of meer autonoom rijdende voertuigen
zonder dat duidelijk is of de hierbij gebruikte systemen met motorfietsen en andere tweewielers zijn
getest. Op deze vragen is nimmer een concreet antwoord ontvangen.

De directe aanleiding voor deze brief is een ongeval op 27 juli 2016 op de E18 bij Drammen in
Noorwegen. Hierbij werd een motorrijdster vanachter aangereden door een Tesla met ingeschakelde
Autopilot en zij raakte daardoor zwaargewond. Tevens hebben wij kennisgenomen van een artikel in

Der Spiegel van 7 oktober 20L6, waarin verslag werd gedaan van testen door de Duitse organisatie
BASI. Uit deze testen is gebleken dat het toelaten van de Tesla op de openbare weg onverantwoord
is. Letterlijk wordt hier gesteld dat "mit dem Wissen um die Gefahr des Tesla-Systems hàtte er (de

minister von Verkeer Dobrindt) handeln und das Model S aus dem Verkehr ziehen mlissen, so wie es

ihm seine Beamten nahelegen." De reden dat wij u benaderen is het gegeven dat de Europese gehele

voertuig typegoedkeuring voor de Tesla door de RDW is afgegeven.

Wij maken ons ernstige zorgen over het gegeven dat voor dit soort voertuigen, waarbij het mogelijk
is om cruciale besturingshandelingen over te laten aan bewezen niet goed werkende apparatuur
door de RDW Europese gehele voertuig typegoedkeuring is afgegeven. Dit roept bij ons de volgende
vragen op:

L. Valt software onder de toelatingseisen?
2. Valt software onder de permanente eisen?
3. Wat zijn de gevolgen van gewijzigde software?
4. Hoe en door wie wordt de software getest?

5. ls bij de Tesla de oorspronkelijke software getest?
6. ls bij de Tesla de update getest?
7. ls bij het testen van de sensoren rekening gehouden met motorfietsen en andere tweewielers?



8. Waarom is de Tesla toegelaten tot de openbare weg, ondanks dat het voertuig is voorzien van
aantoonbaar niet of onvoldoende geteste elementen?

Een ander zorgwekkend gegeven is dat uit een Amerikaans onderzoek door John F. Lenkeit van
Dynamic Research, lnc., USA (Preliminary investigation of the response to motorcycles of forward
collision warning systems) gepresenteerd op 3 oktober 2016 in Keulen op de 11th lnternational
Motorcycle Conference, georganiseerd door het lnstitut fiir Zweiradsicherheit, is gebleken datin 41%

van de geteste gevallen motorfietsen niet adequaat werden opgemerkt, vergeleken met3,6% van de
personenauto's.

De ontstane situatie geeft ons ook aanleiding tot het formuleren van een aantal eisen:
L. ADAS (advanced driver assistant systems) dienen altijd getest te worden met tweewielers,

inclusief motorfietsen.
De RDW dient hier bij het afgeven van een Europese gehele voertuig typegoedkeuring en bij
het afgeven van een typegoedkeuring voor componenten op toe te zien en geen

typegoedkeuring af te geven indien niet met motorfietsen en andere tweewielers is getest of
indien niet duidelijk is of met motorfietsen en andere tweewielers is getest.
De RDW dient bij het afgeven van vergunningen voor het doen van testen op de openbare
weg van ADAS en van voertuigen die hiermee zijn uitgerust toe te zien of deze systemen met
motorfietsen zijn getest en geen vergunning af te geven indien niet met motorfietsen en
andere tweewielers is getest of indien niet duidelijk is of met motorfietsen en andere
tweewielers is getest.
Voertuigen die zijn voorzien van ADAS dienen na een update opnieuw te worden getest om
te zien of zij nog voldoen aan de Europese gehele voertuig typegoedkeuring. Ook hier dient,
indien van toepassing, de RDW toe te zien op het testen van de updates met motorfietsen en

andere tweewielers.

Wij geven de RDW in overweging Europese gehele voertuig typegoedkeuring voor alle Tesla
modellen in te trekken, zolang de veiligheid van het overige verkeer niet gewaarborgd kan worden.

Wij ontvangen graag binnen twee weken antwoord op deze brief. Ons contactadres is Motorrijders
Actie Groep, ter attentie van dhr. Dolf Willigers, Postbus 46, 8900 AA Leeuwarden, e-mailadres:
secretary.general@fema-online.eu. Een kopie van deze brief zal ook worden verstuurd aan het
Ministerie van lnfrastructuur en Milieu en aan de Vaste commissie voor lnfrastructuur en Milieu van
de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
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