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Momenteel worden schadevrije jaren altijd afgegeven op naam van de polishouder. Door de introductie van producten als 

pakketpolissen, leidt dit tot onbegrip. De polishouder is namelijk niet altijd de eigenaar van de auto (kentekenhouder) en/of

regelmatige bestuurder van de auto. 

Er liggen twee alternatieven voor de huidige situatie op tafel:

1. Toestaan dat schadevrije jaren kunnen worden afgegeven op de polishouder of de regelmatige bestuurder.

2. Toestaan dat schadevrije jaren kunnen worden afgegeven op de polishouder of de kentekenhouder (eigenaar van het 

voertuig).

Het Verbond van Verzekeraars wil weten wat consumenten van deze twee alternatieven vinden. De resultaten worden 

gevoegd bij een advies aan het platform Mobiliteit ten aanzien van de wijziging van de regeling omtrent schadevrije jaren. 

Achtergrond
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Project doelstelling

Inzicht verkrijgen in de houding van de consument ten aanzien van twee alternatieven voor schadevrije jaren. Bij deze

alternatieven worden schadevrije jaren afgegeven op de regelmatige bestuurder of de kentekenhouder.

Onderzoeksvragen

Eerste indruk

• Wat is de eerste indruk van schadevrije jaren op regelmatige bestuurder en schadevrije jaren op kentekenhouder? 

• Als het mogelijk is schadevrije jaren af te geven op de regelmatige bestuurder zouden consumenten daar dan gebruik van 

maken?

• Als het mogelijk is schadevrije jaren af te geven op de kentekenhouder zouden consumenten daar dan gebruik van maken?

Begrip van herziende regeling

• Wat vinden consumenten ervan als schade wordt veroorzaakt door iemand anders dan de regelmatige bestuurder maar er 

wel aftrek van schadevrije jaren plaatsvindt bij de regelmatige bestuurder?

• Wat verstaan consumenten onder de regelmatige bestuurder?

• Hoeveel regelmatige bestuurders kan een auto volgens consumenten hebben?

• Welke omschrijven passen er volgens consumenten bij de regelmatige bestuurder?

• Wat vinden consumenten ervan als schade wordt veroorzaakt door iemand anders dan de kentekenhouder / eigenaar maar 

er wel aftrek plaatsvindt van schadevrije jaren bij de kentekenhouder? 

• Welke voor-en nadelen zien consumenten per alternatieve regeling?

• Welk alternatief heeft volgens consumenten de voorkeur?  

Doelstellingen
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300+
Posts

83
Actieve 

deelnemers

47% Vrouw 

53% Man 

3% 18-25 

9% 26-35 

13% 36-45 

34% 46-55 

43% 56+ 

14% Laag opleidingsniveau

51% Middel opleidingsniveau

35% Hoog opleidingsniveau

4
Opdrachten

79% Consument

21% ZZP’er / ondernemer

Profiel van de deelnemers

7

• Geïnteresseerd om mening te delen

• Geïnteresseerd in de thema’s schade, leven en 

inkomensverzekeringen

RESULTATEN  Schadevrije jaren

81% Polishouder van één auto waarvan hij/zij zelf ook  

kentekenhouder en regelmatige bestuurder is. 

12%       Bestuurder van een auto die verzekerd is door partner,  

familielid of huisgenoot.

5% Polishouder van een pakketpolis

1%         Polishouder van een verzekering waarmee één auto 

verzekerd is (niet de regelmatig bestuurder of 

kentekenhouder van deze auto)



Aanpak

Techniek

Discussie: deelnemers worden 

zogenaamd geïnterviewd door een 

reporter. 

Vragen

- Wat is jouw eerste reactie op de twee 

alternatieve regelingen?

- Heb je een voorkeur voor één van de 

twee alternatieven? Waarom wel of 

niet?

- Welke eerste voordelen zie je ten 

opzichte van de huidige regeling?

- Welke eerste nadelen zie je ten 

opzichte van de huidige regeling? 

Inzicht verkrijgen in de eerste reactie op 

de twee alternatieve schadevrije jaren 

regelingen. 

1. Wat denk jij? (stap 1/4)
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Techniek

Discussie: deelnemers worden 

zogenaamd een artikel te schrijven voor 

een bekend magazine. 

Vragen

• Wat is jouw mening over deze 

alternatieve regeling nu je er wat meer 

over gelezen hebt? 

• Wat als schade wordt veroorzaakt door 

iemand anders dan de regelmatige 

bestuurder? Vind je het dan logisch dat 

de schadevrije jaren afgetrokken 

worden van de regelmatige 

bestuurder?

• Wat versta jij onder de regelmatige 

bestuurder?

• Welke voor- en nadelen heeft deze 

alternatieve regeling volgens jou?

Dieper inzicht verkrijgen in de houding 

van consumenten ten aanzien van de 

regeling schadevrije jaren afgeven op de 

regelmatige bestuurder.

2. Jouw mening (stap 2/4)

Techniek

Discussie: deelnemers worden 

zogenaamd een artikel te schrijven voor 

een bekend magazine. 

Vragen

• Wat is jouw mening over deze 

alternatieve regeling nu je er wat meer 

over gelezen hebt? 

• Wat als schade wordt veroorzaakt door 

iemand anders dan de 

kentekenhouder?

• Welke voor- en nadelen heeft deze 

alternatieve regeling volgens jou?

Dieper inzicht verkrijgen in de houding 

van consumenten ten aanzien van de 

regeling schadevrije jaren afgeven op 

kentekenhouder. 

3. Jouw tweede artikel (stap 3/4)

Techniek

Deelnemers vullen een vragenlijst in.

Vragen

• Hoeveel regelmatige bestuurders kan 

een auto volgens jou hebben?

• Welke omschrijvingen passen er bij de 

regelmatige bestuurder?

• Aan wie moeten schadevrije jaren 

worden toegekend?

• Met betrekking tot de voorkeurskeuze: 

waarom is dit beter dan de andere 

alternatieven? 

Inzicht verkrijgen in het eindoordeel van 

consumenten nadat zij in detail over beide 

regelingen gelezen hebben. 

4. Jouw eindoordeel (stap 4/4)



9 RESULTATEN  Schadevrije jaren

KEY TAKE OUTS & AANBEVELINGEN

VERZEKERINGSCOMMUNITY

RESULTATEN

DOELSTELLINGEN

BIJLAGE



Key take outs
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Deelnemers vinden het moeilijk een voorkeur uit te spreken. Mensen maken een afweging tussen

rechtvaardigheid, solidariteit en gemak.

Deelnemers zijn positief over de rechtvaardigheid. Vrijwel alle deelnemers vinden het eerlijk als rijgedrag directer in relatie komt te

staan tot de administratie van schadevrije jaren. Wat betreft solidariteit geeft een groep deelnemers aan poliskosten te delen met

zijn/haar partner of gezin. Deze deelnemers verwachten dat de alternatieve regelingen in praktijk hetzelfde effect heeft als de

huidige regeling. De alternatieve regelingen spelen niet in op de behoefte aan gemak. Deelnemers willen snel en simpel een

pakketverzekering kunnen regelen. De keuze die gemaakt moet worden in de alternatieve regelingen wordt vaak gezien als complex.

EERSTE INDRUK ALTERNATIEVE REGELINGEN

RESULTATEN  Schadevrije jaren

Schadevrije jaren afgeven op de regelmatige bestuurder wordt gezien als rechtvaardig, met name voor 

jongeren. Tegelijkertijd speelt dit alternatief niet in op de behoefte aan gemak. 

Een grote groep geeft aan dat de regelmatige bestuurder de grootste kans heeft op het veroorzaken van schade. Zij vinden dit 

alternatief daarom rechtvaardig. Positief vinden zij ook dat jongeren schadevrije jaren kunnen opbouwen. Tegelijk speelt het niet in op 

de behoefte aan gemak. Veel deelnemers voorzien dat de keuze voor de regelmatige bestuurder lastig is. 

INZOOMEN OP HET AFGEVEN VAN SCHADEVRIJE JAREN OP DE REGELMATIGE BESTUURDER

Verdeeldheid over de rechtvaardigheid en het gemak bij het afgeven van schadevrije jaren op de 

kentekenhouder

Aan de ene kant verwachten kentekenhouders dat de kentekenhouder verantwoordelijker met de auto omgaat. Tegelijk wordt het niet 

altijd als rechtvaardig ervaren als iemand anders dan de kentekenhouder schade veroorzaakt. Het wordt als gemakkelijk gezien dat het 

altijd duidelijk is wie de kentekenhouder is. Tegelijk is er de verwachting dat de regeling gaat zorgen voor administratieve druk. 

INZOOMEN OP HET AFGEVEN VAN SCHADEVRIJE JAREN OP DE KENTEKENHOUDER
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Het scenario van de daadwerkelijk bestuurder wordt positief beoordeeld. De huidige regeling en de twee

alternatieven neutraal of negatief

Schadevrije jaren op naam van de polishouder wordt uiteindelijk neutraal beoordeeld.

Deelnemers vinden het niet rechtvaardig dat de polishouder verantwoordelijk is voor schade die hij/zij niet veroorzaakt heeft. Het is wel

makkelijk omdat er niet gekozen hoeft te worden.

Schadevrije jaren op naam van de regelmatige bestuurder wordt uiteindelijk negatief beoordeeld.

Deelnemers vinden het rechtvaardiger, dit is met name relevant voor jongeren. Het is niet makkelijker. Deelnemers verwachten namelijk

dat zij een keuze moeten maken waarbij veel factoren een rol spelen.

Schadevrije jaren op naam van de kentekenhouder wordt uiteindelijk neutraal beoordeeld.

Deelnemers zijn verdeeld over rechtvaardigheid: het stimuleert verantwoordelijkheid voor de kentekenhouder maar de kentekenhouder

is niet altijd bestuurder. Er is ook verdeeldheid over gemak: het is altijd duidelijk wie kentekenhouder is. Echter, sommigen verwachten

wel administratieve druk.

Schadevrije jaren op naam van de daadwerkelijke bestuurder wordt uiteindelijk positief beoordeeld.

Deelnemers zien dat het zowel gemak als rechtvaardigheid biedt. Gemak omdat het altijd duidelijk is wie verantwoordelijk is.

Rechtvaardigheid omdat degene die schade veroorzaakt ook verantwoordelijk is.

EINDOORDEEL:

RESULTATEN  Schadevrije jaren

Deelnemers komen spontaan met een ander alternatief: de schadevrije jaren toekennen aan de

daadwerkelijk bestuurder.

Tegelijk beseffen deelnemers dat dit alternatief momenteel lastig in praktijk gebracht kan worden. Zij zien in dat het registreren van de

daadwerkelijke bestuurder lastig is.

INZOOMEN OP DE ALTERNATIEVE REGELINGEN
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Achtergrond | Deelnemers hebben twee alternatieve scenario’s voor het toekennen 

van schadevrije jaren bij pakketpolissen geëvalueerd.  

Schadevrije jaren worden momenteel altijd afgegeven op naam van de polishouder. Door de introductie van producten als pakketpolissen, leidt 

dit tot onbegrip. De polishouder is namelijk niet altijd de eigenaar van de auto (kentekenhouder) en/of regelmatige bestuurder van de auto. Er 

liggen twee alternatieven op tafel die door deelnemers geëvalueerd zijn. 

RESULTATEN  Schadevrije jaren

ALTERNATIEF 1

De polishouder heeft de keuze uit 2 opties:

Schadevrije jaren worden afgegeven 

(toegekend of aftegrokken) op DE 

POLISHOUDER

Schadevrije jaren worden afgegeven 

(toegekend of aftegrokken) op de 

REGELMATIGE BESTUURDER van een 

voertuig

OF

ALTERNATIEF 2

De polishouder heeft de keuze uit 2 opties:

Schadevrije jaren worden afgegeven 

(toegekend of aftegrokken) op DE 

POLISHOUDER

Schadevrije jaren worden afgegeven 

(toegekend of aftegrokken) op de 

KENTEKENHOUDER van een voertuig

OF
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Eerste indruk | Deelnemers vinden het moeilijk een voorkeur uit te spreken. De 

waarden rechtvaardigheid, solidariteit en gemak worden afgewogen. 

Deelnemers hebben als introductie een uitleg gelezen over beide alternatieven (zie bijlage 1). De alternatieven spelen in op het gevoel van 

rechtvaardigheid. Tegelijk zorgt de behoefte aan gemak en het gevoel van solidariteit voor terughoudendheid ten aanzien van de alternatieven. 

RESULTATEN  Schadevrije jaren

RECHTVAARDIGHEID

Vrijwel alle deelnemers vinden het eerlijk als

rijgedrag directer in relatie komt te staan tot

de administratie van schade vrije jaren.

Dit geldt met name voor de situatie waarin

ouders willen dat hun kind schadevrije jaren

opbouwt. Zij vinden het onrechtvaardig als

hun kind geen schade vrije jaren opbouwt als

zij geen schade veroorzaken.

De alternatieven spelen in op het 

gevoel van rechtvaardigheid 

GEMAK

Deelnemers willen snel en simpel een

pakketverzekering kunnen regelen.

De keuze die gemaakt moet worden in de

alternatieve regelingen wordt vaak gezien als

complex. Deelnemers vinden het veelal

moeilijk om in eerste instantie de voor- en

nadelen van beide opties af te wegen.

De alternatieven spelen niet in op de 

behoefte aan gemak

SOLIDARITEIT

Een groep deelnemers geeft aan alle

poliskosten te delen met zijn/haar partner of

gezin.

Volgens deze deelnemers maakt het binnen

hun huishouden niet uit op wiens naam de

schadevrije jaren komen. De gedachte is dat

alle kosten uiteindelijk toch gedeeld worden.

De alternatieven of de huidige regeling 

hebben in praktijk hetzelfde effect
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Eerste indruk | Deelnemers vinden het moeilijk een voorkeur uit te spreken. De 

waarden rechtvaardigheid, solidariteit en gemak worden afgewogen. 

RESULTATEN  Schadevrije jaren

“Ik heb een lichte voorkeur voor de regelmatige

bestuurder. Ik vind het een beloning als je goed

rijdt, dat je dan ook schadevrije jaren opbouwt.

Momenteel ben ik bijv. de polishouder van de

auto van mijn vrouw, maar dat is eigenlijk jammer

voor haar, want jarenlang schadevrij rijden wordt

niet beloond.” ID252, M, 36-45

“Ik kan me voorstellen dat men kiest voor het

alternatief. (…) Het volwassen kind bouwt geen

schadevrije jaren op en zal, als hij of zij een eigen

auto koopt een heel hoge premie betalen, terwijl

hij of zij misschien al jaren schadevrij heel wat

kilometers maakt.” ID642, V, 56-70

GEMAK

“Het lijkt mij een heleboel administratie om dit bij

te houden, wat de verzekering weer duurder

maakt. Nooit is waterdicht wie er in de auto rijdt. Ik

vind zoals het nu is prima.” 706, F, 56-70

“Ervan uitgaande dat de polishouder ook de

premie betaalt vind ik optie 1 het meest eerlijk en

dus de beste. (…) Het wordt veel ingewikkelder.

Nu is het duidelijk. Ben je polishouder en er wordt

schade veroorzaakt dan gaat je premie omhoog”
ID291, V, 46-55

“Ik vind het te omslachtig een kentekenhouder

etc., regelmatige bestuurder kan snel veranderen

en dan???? Ik blijf de huidige regeling het

duidelijkst vinden.” ID497, V, 56-65

De drie waarden in de woorden van deelnemers:

15

“Uiteindelijk maakt het niet zo veel uit bedenk ik

me net, want stel ik heb twee auto's en ik ben de

regelmatige bestuurder van auto 1 en mijn vrouw

van auto 2. Bij schades en dus schadevrije jaren

aftrek betalen we toch nog het hetzelfde als

voorheen. Het is lood om oud ijzer.” ID322, M, 56-70

“Nee, voor mij komt het op hetzelfde neer, de

polishouder is volgens mij altijd verantwoordelijk

voor hetgeen hij /zij verzekert Ik zie geen voor

en/of nadelen top de huidige regeling.” ID10, V, 46-55

SOLIDARITEITRECHTVAARDIGHEID
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Inzoomen | Duaal beeld: regelmatige bestuurder wordt gezien als iemand die het vaakst in een 

voertuig rijd. Tegelijk vinden deelnemers dat een voertuig meerdere regelmatige bestuurders 

kan hebben. 

RESULTATEN  Schadevrije jaren

OMSCHRIJVING
Deelnemers konden meerdere omschrijvingen kiezen die 

zij vinden passen bij de term ‘regelmatige bestuurder’. 

Iemand die het vaakst in een bepaald voertuig rijd

Iemand die verantwoordelijk is voor het voertuig (hoe 

er in wordt gereden en door wie)

Iemand die eindverantwoordelijk is voor mogelijke 

schade aan de auto

Huisgenoot van de polishouder

AANTAL REGELMATIGE BESTUURDERS
Deelnemers is gevraagd hoeveel regelmatige bestuurders 

één voertuig volgens hun moet kunnen hebben. 

Een voertuig kan meerdere regelmatige bestuurders 

hebben. 

Een voertuig kan maar één regelmatige bestuurder 

hebben. 

~2/3

~1/3

~1/3

~1/4

~2/3

~1/3

Na een gedetailleerde omschrijving gelezen te hebben (bijlage 2), ziet de minderheid van de deelnemers de regelmatig bestuurder als 

verantwoordelijk voor het voertuig en eindverantwoordelijk voor schade. Volgens de meerderheid van deelnemers kan een voertuig meerdere 

regelmatige bestuurders hebben. 
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Inzoomen | Schadevrije jaren afgeven op de regelmatige bestuurder wordt 

gezien als rechtvaardig, met name voor jongeren. 

RESULTATEN  Schadevrije jaren

RECHTVAARDIGHEID

Speelt in op deze behoefte. Met name als de 

regelmatige bestuurder een jongere is. 

Een grote groep geeft aan dat de regelmatige bestuurder de 

grootste kans heeft op het veroorzaken van schade. Zij vinden dit 

alternatief daarom rechtvaardig. Positief vinden zij ook dat 

jongeren schadevrije jaren kunnen opbouwen. 

GEMAK

Speelt niet in op de behoefte aan gemak

Met name in situaties waarbij geen jongeren betrokken zijn, 

voorzien veel deelnemers dat de keuze voor de regelmatige 

bestuurder lastig is. Afgewogen moet worden wie in praktijk de 

regelmatige bestuurder is en wie premie technisch gezien het best 

aangewezen kan worden als regelmatige bestuurder. 

Deelnemers vinden dit alternatief rechtvaardig, met name voor jongeren. Tegelijk wordt de regeling niet als gemakkelijk ervaren, met name als 

er geen jongeren bij betrokken zijn. In tegenstelling tot de eerste impressie, is bij de verdiepende bespreking de waarde solidariteit niet door 

deelnemers genoemd.  

“Ervan uitgaande dat de premie berekend wordt over de

schadevrije jaren van de polishouder lijkt het me voor starters een

goed begin om schadevrije jaren op te bouwen.’ ID562, V, 56-70

“Positief. Je bent als bestuurder verantwoordelijk voor het

schadevrij rijden. De polishouder heeft daar geen invloed op.”
ID563, V, 46-55

“Ik vind het allemaal moeilijk geneuzel. Waarom niet gewoon de

verzekerde laten opbouwen/verminderen. Dat is minder

administratieve rompslomp” ID279, M, 26-35

“Een ongeluk of schade is altijd emotioneel en om dan in termen

van geld te moeten denken vind ik erg vervelend.”
ID160, V, 56-70
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Inzoomen | Het merendeel vindt het logisch dat de regelmatige bestuurder 

verantwoordelijk is voor schade veroorzaakt door derden. 

“Het is het risico van de regelmatige bestuurder als die zijn of haar auto uitleent aan een ander persoon, 

maakt die schade dat dat dan het vervolg is dat de schade toch op iemand verhaald wordt en dan is dat 

een logisch als dat verhaald wordt op de regelmatige bestuurder. Ik kan me niet voorstellen dat een 

regelmatige bestuurder aan Jan en Alleman de auto uitleent dus het gaat in goed vertrouwen.” ID46, V, 46-55

“Dit lijkt mij vrij logisch want de regelmatige bestuurder lijkt mij ook de verantwoordelijke voor de auto.” 
ID58, V, 56-70

“De regelmatige bestuurder is diegene die het vaakst de auto gebruikt. As er schade door derden wordt 

veroorzaakt lijkt het me logisch dat deze op de "regelmatige bestuurder" wordt verhaald als deze de 

schadevrije jaren toegekend heeft gekregen.” ID62, V, 56-70

“Ja, als je dat van te voren afspreekt en je tekent ervoor, lijkt het mij logisch dat de schadevrije jaren van de 

regelmatige bestuurder worden afgetrokken” ID56, M, 56-65

“Als schade door iemand anders wordt veroorzaakt dan is het logisch dat het afgetrokken wordt van de 

regelmatige bestuurder. Die is verantwoordelijk.” ID66, M,46-66

RESULTATEN  Schadevrije jaren

‘‘

Verwachting is dat de regelmatig bestuurder veruit het meest in de auto zal rijden. Als deze incidenteel uitgeleend wordt, dan is de verwachting 

dat dit alleen in goed vertrouwen gebeurt aan bekenden. Het merendeel van de deelnemers vindt het dan ook logisch dat de schadevrije jaren 

van de regelmatige bestuurder aangepast worden als er schade wordt gereden door iemand anders dan de regelmatige bestuurder. 
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Inzoomen | Verdeeldheid over de rechtvaardigheid en het gemak bij het 

afgeven van schadevrije jaren op de kentekenhouder. 

RESULTATEN  Schadevrije jaren

RECHTVAARDIGHEID

Stimuleren verantwoordelijk 

gebruik

Verwachting is dat de

kentekenhouder verantwoordelijker

met de auto om gaat. Het is dan

rechtvaardig dat hij/zij ook de

schadevrije jaren opbouwt in geval

van geen schade.

Kentekenhouder niet altijd 

veroorzaker van schade

Dit alternatief is daarom niet

rechtvaardiger dan de huidige

situatie. De kans wordt als groot

beschouwt dat iemand

verantwoordelijk is voor schade die

hij/zij niet veroorzaakt heeft.

“Als schade door iemand anders als

kentekenhouder wordt veroorzaakt zou

dat ook op diegene zijn rekening

moeten komen. Dit is nog een hiaat.”
ID131, M, 46-55

“Deze regeling zorgt vooral voor een

betere verdeling. Iedereen kan nu

makkelijk en snel schadevrije jaren

sparen. Zo krijgt de polishouder niet

alle korting, maar wordt alles netjes

verdeeld.” I203, M, 26-35

GEMAK

Het is altijd duidelijk wie 

kentekenhouder is

In tegenstelling tot de regelmatige

bestuurder is het altijd duidelijk wie de

kentekenhouder is. Deelnemers

betogen dat een auto immers maar

op naam van één persoon kan staan.

Dit wordt gezien als eenvoudig.

Verwachting dat dit 

administratieve druk oplevert

Verwachting is dat de

kentekenhouder en polishouder veel

formulieren moeten invullen. Dit wordt

gezien als ongemakkelijk.

“Ook dit vind ik weer omslachtig, de 

kenteken houder zou voor mij ook 

polishouder moeten zijn en verder 

geen ingewikkelde instructies!” 
ID318, M, 18-25

“Ik vind dat de verzekering gewoon op 

naam van de kentekenhouder moet 

staan. Zo ontstaat er ook geen 

verwarring.” ID437, M, 46-55

In tegenstelling tot de eerste impressie, is bij ook deze verdiepende bespreking de waarde solidariteit niet door deelnemers genoemd.
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Inzoomen | Deelnemers komen spontaan met een ander alternatief: schadevrije 

jaren toekennen aan de daadwerkelijke bestuurder.

RESULTATEN  Schadevrije jaren

DAADWERKELIJKE

BESTUURDER

In de verdiepende besprekingen rondom schadevrije jaren toekennen aan de regelmatige bestuurder of kentekenhouder, kwamen deelnemers 

spontaan met dit alternatief. Tegelijk beseffen zij dat dit alternatief momenteel lastig in praktijk gebracht kan worden. Zij zien in dat het 

registreren van de daadwerkelijke bestuurder lastig is. 

“Ik zou het liefste willen zien dat het daadwerkelijk 

persoonsgebonden is, maar dat is heel lastig te controleren 

als een auto gedeeld wordt.” ID571,V, 36-45

“Het meeste eerlijke systeem is natuurlijk dat degene die het 

voertuig bestuurt, ook degene is die de verzekering heeft. 

Dat is de persoon die op dat moment schade maakt of juist 

schadevrije jaren opbouwt.” ID333,V, 46-55

“De bestuurder die op dat moment rijd is verantwoordelijk 

dus ook bij schade eigenschuld ook de jaren inleveren!” 
ID41, V,46-55

‘‘
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Eindoordeel | Het scenario van de daadwerkelijk bestuurder wordt positief 

beoordeeld. De huidige regeling en de twee alternatieven neutraal of negatief.  

RESULTATEN  Schadevrije jaren

HUIDIG ALTERNATIEVEN TOEKOMSTSituatie

Schadevrije

jaren op naam 

van…

Score

DAADWERKELIJKE 

BESTUURDER

POLISHOUDER KENTEKENHOUDERREGELMATIGE 

BESTUURDER

Neutraal NeutraalNegatief Positief

In een vragenlijst hebben deelnemers een ranking gemaakt van vier mogelijke regelingen. 

Afweging

Rechtvaardigheid Gemak
De grootte van het icon geeft de relevantie 

in de afweging aan

Uitleg

Niet rechtvaardig dat de polishouder

verantwoordelijk is voor schade die

hij/zij mogelijk niet veroorzaakt heeft.

Wel makkelijk omdat er niet gekozen

hoeft te worden.

Regeling biedt rechtvaardigheid, met

name voor jongeren. Niet makkelijk

omdat een keuze gemaakt moet

worden waarbij veel factoren een rol

spelen.

Verdeeldheid over rechtvaardigheid:

het stimuleert verantwoordelijkheid

maar de kentekenhouder is niet altijd

bestuurder. Verdeeldheid ook over

gemak: het is altijd duidelijk wie

kentekenhouder is. Echter, sommigen

verwachten wel administratieve druk.

Biedt zowel gemak als

rechtvaardigheid. Gemak omdat het

altijd duidelijk is wie verantwoordelijk is.

Rechtvaardigheid omdat degene die

schade veroorzaakt ook

verantwoordelijk is.



22 RESULTATEN  Schadevrije jaren

KEY TAKE OUTS & AANBEVELINGEN

VERZEKERINGSCOMMUNITY

RESULTATEN

DOELSTELLINGEN

BIJLAGE
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Bijlage 1 | Visual activiteit 1: uitleg van de 2 alternatieven

RESULTATEN  Schadevrije jaren

De visual hiernaast is gebruikt om aan 

deelnemers uit te leggen wat de 2 

alternatieven voor een 

pakketverzekering inhouden. 
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Bijlage 2 | Visual activiteit 2: uitleg van de optie schade vrije jaren op naam van 

de regelmatige bestuurder

RESULTATEN  Schadevrije jaren

De visual hiernaast is gebruikt om 

deelnemers meer achtergrond informatie 

te geven over de optie schade vrije jaren 

op naam van de regelmatige bestuurder.  
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Bijlage 3 | Visual activiteit 3: uitleg van de optie schade vrije jaren op naam van 

de kentekenhouder

RESULTATEN  Schadevrije jaren

De visual hiernaast is gebruikt om 

deelnemers meer achtergrond informatie 

te geven over de optie schade vrije jaren 

op naam van de kentekenhouder.




