
Duurzamere schadedienstverlening
Kostenefficiënt en vlot handelen staat
momenteel binnen de repatriëring centraal.
Duurzaamheid heeft geen hoge prioriteit.
Investeren in duurzaamheid is risicovol.
Marges zijn namelijk niet heel ruim.
Technologische uitdagingen zoals accu
range op lange afstanden en een tekort
aan oplaadmogelijkheden staan
verduurzaming in de weg.

Vóór COVID-19 bestond er een groter aanbod
aan vervangende voertuigen voor
repatriëring. Door het kleinere aanbod is de
huidige werkwijze minder efficiënt met een
negatieve impact op de duurzaamheid. Door
de vergaande focus op de kostenefficiënte
valt duurzaamheid in het niet.

MONTR stimuleert de schadedienstverleners
om te verduurzamen met daartegenover
langdurige zekerheid door het verkrijgen van
de tender.
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Monitort, inspireert 
en resulteert.

Eerlijke en transparante 
markt

Zekerheid over 
inkomsten

“Je kunt beter wachten met 
investeren in verduurzaming totdat de 

juiste technieken goed zijn door- en 
uitontwikkeld”

- schadedienstverlener

Een tender en monitor versterken elkaars effect

Een tender beloont koplopers op het gebied van duurzaamheid. De monitor stimuleert,
reguleert en motiveert de gehele markt om (verder) te verduurzamen.

Belangrijke factoren binnen de tender zijn duurzaamheid en kostenefficiëntie. De tender
wordt gegund aan de meest duurzame en de financieel toegankelijkste schadedienstverlener.

De monitor bevat duurzame gegevens die nodig zijn voor het beoordelen van de
geschiktheid van de schadedienstverleners. Om de zaag scherp te houden wordt de mate van
duurzaamheid gemonitord. Deze monitor is inzichtelijk voor alle schadedienstverleners. Dit
wakkert niet alleen concurrentie aan, maar ook een intrinsieke motivatie om (verder)
te verduurzamen.

MONTR levert continu waarde door het doorlopende proces welke inspireert en monitort, met
het resultaat: een duurzamere wereld.

• Een tender biedt meerdere jaren 
zekerheid om duurzaam 
te investeren;

• Een tender in combinatie met een 
monitor beloont voorlopers 
die investeren in verduurzaming;

• Openheid en inzicht (monitor) stimu-
leren natuurlijke concurrentie op 
basis van onder andere 
duurzaamheid.

Het Data Analytics Centre van het Verbond
van Verzekeraars is een uitermate geschikte
partij voor het uitwerken van MONTR. Zij
kan de data ontwikkelen en invoeren om
de monitor invulling te geven.

De tender dient juridisch goed gekaderd te
zijn. Eveneens dient er een ontbindings-
clausule te worden opgenomen welke kan
worden ingeroepen, indien de schadedienst-
verlener niet voldoet aan de (in de toekomst
geldende) duurzaamheidsmaatstaven.

Waarom werkt dit? Next steps

Langdurige
verandering
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