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Inleiding 

 

De ontwikkelingen van mobiliteit staan niet stil: smart mobility, deelauto concepten om verdere congestie 

in met name de Randstad tegen te gaan, meer autonome voertuigen, verdergaande 

rijtaakondersteuning (ADAS), de hoeveelheid data die auto’s registeren en vragen over eigenaarschap, 

de verschuiving van aansprakelijkheid van bestuurder naar productaansprakelijkheid bij hoogautome 

voertuigen en de toename van Light Electrical Vehicles (LEV’s), zoals e-steps. Tegelijkertijd zien we op 

het gebied van verkeersveiligheid een zorgelijke toename van het aantal slachtoffers. 

 

Achtergrondinformatie 

Verkeersveiligheid • Op het punt van mobiliteit en verkeersveiligheid hebben de Mobiliteitsalliantie 

en de Verkeersveiligheidscoalitie, waarin ook onder meer verzekeraars participeren, het huidige 

kabinet van concrete adviezen en verbetervoorstellen voorzien. Deze vormen een belangrijk onderdeel 

van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030. Denk hierbij aan preventie van bestuurders en het 

verzamelen van data over ongevallen zodat gericht kan worden ingezet op verbeteringen. Daarnaast 

zijn een effectieve handhaving en een veilige (fiets)infrastructuur van groot belang. Het is goed dat het 

huidige kabinet hier onlangs extra financiële middelen voor de komende 10 jaar heeft vrijgemaakt. 

Nieuw systeem • We zien dat het huidige stelsel van aansprakelijkheid - waarbij consumenten zich 

moeten melden bij de verzekeraar van de tegenpartij - niet aansluit bij de technologische ontwikkelingen 

van autobezit naar gedeeld gebruik (deelauto’s) én de verwachtingen van consumenten zelf.   

Dat het systeem aan herziening toe is wordt bij  letselschades helemaal duidelijk als het gaat om de 

vergoeding van met name toekomstige schade. Deze schade moet concreet worden vastgesteld, maar 

dat is lastig. Om de toekomstige schade te kunnen begroten wordt uitgegaan van veronderstellingen, 

die vaak gebaseerd op de visies van meerdere experts. Dat leidt tot discussies en een lange 

doorlooptijd. 

Schadelast • De schadelast stijgt door een toename van de herstelkosten. Ook de letselschade-

schadelast stijgt als gevolg van een toename van de kosten van belangenbehartigers en vergoeding 

van nieuwe schadeposten, zoals affectieschade. Daarnaast neemt de schadelast toe door de stijging 

van het aantal verkeersongevallen. 

We zien de nodige ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit (ADAS, deelauto’s). Onder andere ADAS 

zorgen voor een toename van de kosten van schadeherstel en daarmee voor een hogere schadelast 

en premie, terwijl nog niet voldoende duidelijk is of ADAS leidt tot minder ongevallen en schade.  

Mobiliteit is zeer belangrijk voor mensen. Voor voertuigen geldt een verplichte WA-verzekering. Het is 

maatschappelijk van groot belang dat de autopremie betaalbaar blijft. Een hogere schadelast in 

combinatie met onvoldoende aandacht voor preventie / preventief gedrag leidt tot hogere premies voor 

verzekerden.  

Autodata en privacy • Auto’s verzamelen steeds meer data. Deze data gaat automatisch naar de 

autofabrikant. Partijen verenigd in de Nederlandse AFCAR coalitie, waaronder verzekeraars, maken 

zich hier zorgen over. Wij willen dat de bestuurder de regie houdt over zijn eigen data. 

 

• Maak werk van verkeersveiligheid • Meer onderzoek naar effectiviteit ADAS • 

• Duidelijke regels micromobiliteit • Meer grip op eigen data • 

 

 

https://mobiliteitsalliantie.nl/
https://verkeersveiligheidscoalitie.nl/
https://vng.nl/files/vng/definitief_spv_2030_-_veilig_van_deur_tot_deur.pdf
https://raivereniging.nl/nieuws/nieuwsberichten/2019-q4/1114-nieuw-manifest-afcar-voor-eerlijke-digitaliseringsmogelijkheden.html
https://www.verzekeraars.nl/verzekeringsthemas/nieuwe-risicos/autonome-voertuigen/voertuigdata
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Advies aan programmacommissie 

• Maak concreet werk van de implementatie van 

de actiepunten uit het Strategisch Plan 

Verkeersveiligheid 2030. Met deze maatregelen 

kan de zorgelijke tendens van meer slachtoffers 

in het verkeer worden gekeerd.  

• Het huidige wettelijke stelsel van autover-

zekeringen sluit niet goed aan op de huidige 

ontwikkelingen en toekomstig perspectief. Het 

systeem gaat nu nog steeds uit van de eigenaar 

van het voertuig. De stip op de horizon is een 

verzekering gekoppeld aan de bestuurder in 

plaats van aan het voertuig. Dat maakt het 

verzekeren van deelauto’s en autonomere 

voertuigen veel eenvoudiger.  

• De overheid zou meer onderzoek moeten 

doen naar de effectiviteit van ADAS. De 

effectiviteit kan bevorderd worden door meer 

regulering in de vorm van certificering.

• De overheid zou duidelijke regels moeten 

vaststellen met betrekking tot LEV’s, zodat 

bestuurders van bijvoorbeeld e-steps weten of 

zij met dit voertuig op de openbare weg aan het 

verkeer mogen deelnemen. Ook is het zaak 

onderzoek te doen naar de 

verkeersveiligheidsaspecten, voordat deze op 

de openbare weg worden toegelaten. 

• Leg wettelijk vast dat de bestuurder van het 

voertuig de regie heeft over de data die wordt 

verzameld door het rijden in dat voertuig. Ook 

dat alle relevante data verzameld moet worden 

door een onafhankelijke, niet-concurrentiele 

organisatie. 

• Bij ongevallen moet de politie data vanuit de 

Event Data Recorder (EDR) moet kunnen 

inzien zodat de oorzaak en daarmee de 

aansprakelijkheid kan worden vastgesteld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie:  

Maarten Heeneman 

m.heeneman@verzekeraars.nl 
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