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Het wijzigende automotive en

mobiliteitslandschap
De impact op de verzekeringssector



Even voorstellen …

12 jaar in automotive

Algemeen Management

Sales & Marketing

Business Development 

Koen Bekkers



Elon Musk



Naar analogie met …

10 jaar



De automotive sector op zijn kop
Ongekende veranderingen …



Automotive     ACES

Autonomous

Connected

Electrical

Shared

AANGEPASTE 

BUSINESS MODELLEN

DALING FREQUENTIE & 

TYPE SCHADES

HERSTELLINGEN & 

HERSTELKOST

NIEUWE RISICO'S & 

AANSPRAKELIJKHEDEN

NIEUWE 

VERZEKERINGSPRODUCTEN

VEILIGERE WAGENS

NIEUWE KLANTENGROEPEN
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Het wijzigende automotive landschap …

OEMs

Consolidaties

Nieuwe merken

Service & Mobility Solutions 

Providers

Connected & Autonomous 

Cars (ADAS)

Elektrificatie

Nieuwe distributiemodellen

Grondstoffen/Chips
Lange leveringstermijnen

Nieuwe verzekeringsproducten
Embeddes/Flat Rates/UBI 

Distributie

Consolidaties

Grote dealergroepen

Nieuwe distributiemodellen

Diversificatie
Alles onder één dak

Marges onder druk

Belang aftersales, financiële

producten en verzekeringen

Tweedehandswagens

Kwalificaties verkopers

Financiering

Leasing
56% banken – 34% constructeurs

Service & Mobility Solutions 

Providers

Nieuwe leasingformules
Nieuw en tweedehands

Financiering 

verzekeringspremies

Eigen verzekeringsproducten

Grondstoffen/Chips

Nieuwe

verzekeringsoplossingen

Consument

Multimodale

mobiliteitsconsumptie

Auto blijft preferente

vervoermiddel

Van bezit naar gebruik

Ease of use - MaaS

Uitstelgedrag o.w.v. 

elektrificatie

Tweedehandswagens

Fiscale context 

Online consumptie

Wijzigende 

automotive

landschap

Corona Chiptekort Energieprijzen Brandstofprijzen Oorlog Oekraïne



Bestuurder Eigenaar Voertuig

Het wijzigende automotive landschap …

Autonoom Geconnecteerd Elektrisch Gedeeld
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De weg naar autonoom rijden…

NIVEAUS 

AUTONOOM RIJDEN

FASERING

UITDAGINGEN



De weg naar autonoom rijden…

SAE level 3 en hoger nog

niet beschikbaar op 

personenwagens



De weg naar autonoom rijden…

Focus op: 
ADAS

Geen focus op
Autonoom

Rijden

Enkel Mobiliteit Services. 
(b.v. taxi’s)             

Alleen geo-fenced.                              
(b.v. luchthavens, 

snelwegen)



Naar autonoom rijden: fasering in de tijd (2018)



Naar autonoom rijden: fasering in de tijd (2021)



Naar autonoom rijden: uitdagingen …

Technologie

Aanvaarding

Consument

Wetgeving &

Regularisatie 

✓ technologische hindernissen

✓ faalveilige software 

✓ aanvaardbare systeemuitval

✓ cyber security

✓ kritische incidenten

✓ betrouwbaarheid

✓ menselijk vertrouwen

✓ Hindenburg-moment

✓ certificatie  

✓ trage wetgeving  

✓ ethische aspecten  

✓ aansprakelijkheid
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Advanced Driver Assistance Systems (ADAS)



Advanced Driver Assistance Systems (ADAS)



ADAS: de geconnecteerde wagen …

Volkswagen Golf 8 (2020)

Mogelijkheid om ADAS functies

achteraf te kopen in de Volkswagen

App Store (Matrix headlights, ACC)

Standaard V2X (‘Car2X’): 

• V2V wagens binnen 800m 

• V2I verkeersinfrastructuur

Transfer van bestuurdersprofiel en

wagen settings naar andere Golfs

Impacteert identificatie van ADAS herkalibraties en verschillende types van herkalibraties!  



ADAS penetratie groeit …



Europese wetgeving …

De Europese wetgeving zal bepaalde systemen gradueel verplicht maken voor de constructeurs bij de 

bouw van nieuwe wagens. 



Enkele cijfers …

Source: SBD Automotive, August 2020

België: evolutie nieuw ingeschreven wagens met front camera



Enkele cijfers …

Source: SBD Automotive, August 2020

België: evolutie totaal wagenpark met front camera



Naar autonoom rijden: impact schade (2018) 



Naar autonoom rijden: impact schade (2021) 



Impact van ADAS technologie op schadefrequentie en -kost …
Wat weten we vandaag? 

Verhoogde
Penetratie 

ADAS

Opleiding ADAS

Meer
Studies

U/W of
Marketing Tool

Offset 
Frequentie & 
Schadekost

• Concurrentiewedloop OEMs

• ADAS wordt verplicht 

• Gebrek aan informatie/opleiding bestuurder 

• Onjuist gebruik ADAS of uitgeschakeld  

• Te veel vertrouwen in ADAS-systemen

• Verantwoordelijkheid OEMs/dealers/overheid

• Meer studies over impact ADAS op schadefrequentie en -kost  

• Tonen verschillende resultaten gebaseerd op verschillende 

assumpties en voorspellingen

• Moeilijk om het effect van ADAS-systemen te isoleren

Betrouwbare
Statistieken

• Initiële premiekortingen gebaseerd op assumpties  

• Meer in relatie met veiligheidsvisie van OEMs

• Weinig controle op aanwezigheid en/of (correct) 

gebruik van ADAS-systemen bij onderschrijving

• High level analyse & statistieken over 

correlatie tussen type van ADAS-

systemen en schadepatronen 

• Geen details beschikbaar vandaag

• Globale rentabiliteit portefeuille is cruciaal

• Daarom belangrijk dat de stijgende

schadekost gecompenseerd wordt door

een aanzienlijke daling in frequentie 

• Niewe ADAS systemen

• OTA (Over-the-air)

• Geconnecteerde wagens – V2X (Vehicle-To-Everything)

• 5GTechnologische
Revolutie



Impact van ADAS technologie op schade …
Recente studies



Impact van ADAS technologie op schade …
Recente studies: enkele bevindingen

Schadefrequentie daalt maar verschil in resultaten tussen merken

De snelheid waarmee ADAS werkt is een belangrijke beperkende factor in 
de effectiviteit in de praktijk

ADAS zal het aantal ongevallen tegen 2030 
met 19 tot 24% doen dalen 

ADAS zal het aantal ongevallen tegen 2060 
met ongeveer 30% doen dalen 

Weersomstandigheden hebben grote invloed op
de doeltreffendheid van ADAS-technologie

ADAS biedt tegenwoordig zeer weinig bescherming 
tegen botsingen bij lage snelheid 

Onderwijs is de sleutel - cfr. ABS



Impact van ADAS technologie op schade …
Cijfers Baloise Insurance

Observaties

• Er is veel meer materiële schade, maar het schadebedrag is 

aanzienlijk groter voor lichamelijke schade

• Frequentie daalt met aantal veiligheidsvoorzieningen voor 

beide

• Gemiddelde schadelast is hoger voor auto's met meer 

veiligheidsvoorzieningen voor beide

Advies

• Veiligheidsvoorzieningen met een impact op het 

verminderen van lichamelijke schade zullen de grootste 

impact hebben op het verminderen van de gemiddelde 

schadelast



Basisprincipes aansprakelijkheid …

Aansprakelijkheid herstellers

→ WAM-wet:

• Aansprakelijkheid eigenaar, houder, bestuurder (art.3 WAM-wet)

✓ basisprincipe blijft vooralsnog behouden

✓ bestuurder behoudt controle over het voertuig en eindverantwoordelijkheid

Ook bij auto’s met rijhulpsystemen: rijhulpsystemen zijn assistentie en nemen geen taken over.

• Aschaffenburg zaak

✓ Een wagen met een ingestelde ‘Lane Keeping Assist’ blijft doorrijden nadat bestuurder beroerte kreeg 

en veroorzaakt in een dorp een ongeval met dodelijke afloop.

✓ De rechtbank veroordeelt de eigenaar van de wagen.

✓ Risicoaanvaarding door de eigenaar.



Basisprincipes aansprakelijkheid …



Basisprincipes aansprakelijkheid …

Aansprakelijkheid herstellers

• Aansprakelijk voor het correct herstellen van de wagen:

✓ Klanten mogen verwachten dan een herstelling correct verloopt.

Vb. Losgekomen wiel na vervanging banden

✓ Bewijslast schadelijder

Fout – schade – oorzakelijk verband

✓ Honda Fit zaak – Echtpaar komt na ongeval klem te zitten in de wagen.

Deuren van de wagen gaan niet open door een eerdere foutieve herstelling van glazen dak.

Niet hersteld conform richtlijnen OEM.



Basisprincipes aansprakelijkheid …

Aansprakelijkheid herstellers

• Aansprakelijk voor het correct herstellen van de wagen.

✓ Herkalibreren van ADAS is onderdeel van herstelling.

✓ Klant mag uitgaan van een correcte herstelling => Aansprakelijkheid

✓ Richtlijnen OEM

✓ Herstelling = Certificaat

✓ Geen herstelling = Disclaimer

• Bewijs fout – schade – oorzakelijk verband is niet eenvoudig.

✓ Zwarte doos?

• Aansprakelijkheid van bestuurder blijft gelden

✓ Moet kunnen stoppen voor voorzienbare hindernis (art. 10,1,3 Verkeersreglement)



Geconnecteerd …

DATABRONNEN

ONTVANGERS

MOBILITY MANAGEMENT



Geconnecteerd: 100% van de nieuwe wagens na 2025 …
Regelgeving en comfort stimuleren adoptie

eCalls 5G voor
C-V2X

2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030

100

80

60

Steden, hoofdwegen 

en treinsporen uitgerust 

met ononderbroken 5G

EU General  

Safety 

Regulation

Emergency brake

Intelligent speed assist

Event data recorder Distraction recognition

Lane keeping assist Alcohol lock

Aandeel van nieuwe wagens die geconnecteerd zijn (%) in het VK



Data: Veel inputs en outputs, geen richting of grenzen …
Talloze ontvangers van gegevens

, dealership,

Databronnen/input

Data pack

Verzekering Fleet GAFA Breedband Dealers Overheid Gebruiker After Sales



Dealerships …
Mobiliteitstussenpersoon met pools van gegevens

, dealership,

Databronnen/input

Data pack

Dealers maken gebruik van gegevens 

voor nieuwe bedrijfsmodellen

KM not Metal Shared mobility Market data
Fleet  

Management



Verzekeraars …
Data gebruiken om de consumentenervaring opnieuw uit te vinden

, dealership,

Databronnen/input

Data pack

Verzekeringen

Tansparantie & Vertrouwen

Hernieuwingsproces niet altijd 

voorspelbaar en overtuigend

Veel heen en weer

Basis veranderingen kunnen 

meerdere interacties vereisen

Ondoorzichtig claimproces  

Gebrek aan bijgewerkte 

claimstatus en gebruik van 

gegevensbronnen

Prijsstelling niet conform risico 

Gebrek aan gegevens leidt tot 

discrepanties tussen risico en 

marktprijsstelling



Elektrische transitie …

WAAR STAAN WE?

DRAAGVLAK & FASERING

UITDAGINGEN



Belgisch wagenpark
Inschrijvingen 2021



→ Totaal wagenpark: 5 927 912

• ± 4,5 miljoen particulier (76%)

• ± 1,3 miljoen bedrijfswagens (24%)

✓waarvan ± 635 000 salariswagens

→ Gemiddelde leeftijd wagenpark: 9 jaar 5 maanden 

Belgisch wagenpark
Elektrische voertuigen in België 2021 



Aanbod elektrische wagens …



Elektrische wagens …
Nieuwe manier van denken



Elektrische wagens …
TCO calculatie



Elektrische wagens …
TCO calculatie



Elektrische wagens …
TCO calculatie



Elektrische wagens …
Laadpaalinfrastructuur



Enkele verzekeringstechnische gevolgen …

Blussingskosten elektrische wagens

• BA: vergoedt door aansprakelijke derde

• Omnium:

✓ Waarborg Brand

✓ Waarborg Voertuigschade

• Werkgroep Assuralia • Kostprijs: € 10 000 à € 12 000

• 1,3% van alle autobranden in Nederland in 2021

✓ 55 van 4 753

✓ EV: 4% van wagenpark



Enkele verzekeringstechnische gevolgen …

Aansprakelijkheid bij brand ondergrondse parking

• Blokpolis Brand: vergoedt schadelijders

• Verhaal BA Auto:

✓ Verzekeraar weigerde tussenkomst

▪ Geen “deelneming aan het verkeer”

✓ Hof Van Justitie:

▪ Voertuig gestald in de garage van appartementsgebouw 

toch beschouwd als voertuig dat deelneemt aan het verkeer.

(BA Motorrijtuigen) 



Car- & Ridesharing …

VERVLOTING

COMMERCIELE KOPERS 

DRIVER-CENTRIC

USER BASED 

SELF-INSURANCE

JONG - STEDELIJK

TECHNOLOGIE & GEWOONTES 



Car- & Ridesharing …

BEDRIJF TYPE REGIO

Battmobiel Station Based Meerdere

Steden en

Gemeenten

Bolides Station Based Antwerpen

Cambio Station Based Meerdere

Steden

CarAmigo Peer-2-Peer België

Claus2you Station Based België

Coopstroom Station Based Meerdere

Steden en

Gemeenten

Cozycar Delen met 

buren

België

Dégage Delen met 

buren

Gent

Flexigo Station Based België

Getaround Peer-2-Peer Brussel

Green Mobility Free Float Antwerpen

Brussel

Gent

Partago Station Based

+ Free Float

Meerdere

Steden en

Gemeenten

Poppy Free Float Meerdere

Steden en

Gemeenten

Stapp-in Station Based Meerdere

Steden

Ubeeqo Station Based Brussel

(niet meer actief 

in België)

Share Mobility

(Valckenier)

Station Based Meerdere

Steden en

Gemeenten

Zen Car Station Based Brussel

Hasselt



Toekomstige mobiliteitsvormen …

Eigendom Voertuig
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Persoonlijk Gedeeld
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Asset  EfficiëntieLaag Hoog

3 4

1 2

De bestuurdersloze

revolutie

Tijdperk van

toegankelijke 

autonomie

Een wereld

van carsharing

Incrementele

verandering 



Toekomstige mobiliteitsvormen: producten

Eigendom Voertuig
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3 4

1 2

✓ Privé-eigenaar voertuig 

✓ BA - Omnium

✓ Commerciële of privé-eigenaar voertuig

✓ BA – Omnium

✓ Vb. Taxi's, vloten, verhuur, particuliere 

carsharing, commerciële 

carsharing, ….

✓ Privé-eigenaar voertuig: Omnium 

✓ OEM/OS: AV Productaansprakelijkheid

✓ Commerciële eigenaar voertuig: Omnium 

✓ OEM/OS: AV Productaansprakelijkheid



Toekomstige mobiliteitsvormen: distributie

Eigendom Voertuig
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A
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3 4

1 2

✓ Makelaars/Agenten/Direct 

✓ # polissen/commissie zal dalen 

✓ Verzekering per trip 

✓ Partnerships  tussen verzekeraars en

mobility management bedrijven (MMB)

✓ Makelaars/Agenten/Direct ✓ BtoB relaties:

➢ MMB, vlootbedrijven, automerken,OS

✓ Ondernemingsmakelaars

Personal Lines Commercial LinesSelf-insurance



Prognose premie per voertuigtype …

Traditionele Polissen
Car- & Ridesharing

Polissen

Zelfrijdende Voertuig 

Polissen

Gedeelde Zelfrijdende 

Voertuig Polissen

T
o

ta
a

l 
P

re
m

ie
v
o

lu
m

e

2015 2040| | | |

€ 0

€ 3,9 mld

-

-

-

Traditionele 

Polissen

Nieuwe 

verzekerings

-modellen



Nieuwe verzekeringscompetenties …

NIEUWE

PRODUCTEN & DIENSTEN

ACCURATE 

TARIFICATIE EN U/W

EXPERTISE IN NIEUWE 

TECHNOLOGIE

NIEUWE DATABRONNEN

NIEUWE CLAIMS HANDLING 

PLATFORMEN/ECO-SYSTEMEN 



Naar mobiliteits-ecosystemen 
Nieuwe kansen



De automobielindustrie …
120 jaar onafhankelijk industrieën



Mobiliteit …
Integrerend en transformatief voor vele industrieën 



Covid …
Auto’s en actieve mobiliteit als veilig ervaren

100%

140%

194%

87%
77%

103%

69% 50%

57%

124%

75%

157%

100%

Verwachte impact van Covid-19 op gebruik transportmodi (gemiddelde van 5 studies*)

*Source: Espace Mobilité (BE), Cyclofix (FR), IBM, Ipsos (US) Ipsos (CN), TU, Mobi via Arthur D. Little. Image source: designyoutrust.com. Headline: Electrek, Sep 10 2020



Covid …
Werken op afstand verstoort de algemene behoefte aan reizen

Source: Eurostat and LFS - *Usually worked from home (i.e. half of the days worked)

Thuiswerl vóór Covid-19 (2018)

EU gemiddelde
pre pandemie*

5.4%

EU gemiddelde tijdens 
en na pandemie

25%

■ Verstedelijkingspatronen

■ Gebruik van openbaar vervoer, 

budgetten, uitbreiding, bedrijfsmodellen

■ Infrastructuurgebruik en piektijden

■ Eisen inzake goederenlogistiek

Na Covid-19 (2018)

6,6%



Covid …
Pre-Covid: Verstedelijking komt primaire steden het meest ten goede

Randstad

Randstad

Grootstad 

Voorstad

Randstad



Covid …
Thuiswerk: Randsteden winnen aan belang

Randstad

Randstad

Randstad

Grootstad

61



Voor de grootste transparantie, het krachtigste mobiliteitsmiddel ...

Smartphone



In heel Europa, Mobility-As-A-Service een transparant alternatief ...



Automotive en mobiliteit: verschillende core business ...

Bezit

Gedeeld

OEM

focus

Mobiliteitsplatformen

focus

Fabricatie Operation



Automotive: een gevestigde waardeketen ...

1st | 2nd | … – Tier 
Provider

OEM

Dealership

Fleet 
Management



Mobiliteit: een nieuwe waardeketen voor een nieuwe industrie ...
Investeerders zien waarde in exploitatie, niet in productie

OEM Fleet 
Management

Mobiliteits
Operator

Mobility 
Aggregator

Technologie
Systemen

& Data

106.1

62.2 60.5

99.7

0

40

80

120

Tech EV Connectivity Mobility

Venture Investments, 2010-2020, $ bn

Source: McKinsey based on Capial IQ, Pitchbook, McKinsey Growth Analytics



Nieuwe industriële titanen in mobiliteitsoperaties ...

0 50 100 150

Toyota
Nvidia
Tesla

Uber  
Volkswagen

Arrival  
Lyft

Li Auto  
Lucid 
Geely 
Rivian 
Cruise 

Waymo  
Xpeng 
SAIC
Grab

Ford  
Hyundai  
Honda

Nio  
Stellant is

BMW
BYD
GM

Daimler

Sixt

Faraday Future
Zoox

Lordstown
Canoo

Market value ($ bn) – 05/04/21
*
*

*

*

Nikola *

635

*

//

200 250

≈

+

New OEM (founded post-2000)

Legacy OEM

Mobility

Source: Neckermann Strategic Advisors analysis

SPAC*

*



Verzekeraars …
Nieuwe bedrijfsmodellen op basis van nieuwe gegevens

, dealership,

Databronnen/input

Data pack

Verzekeraars kunnen nieuwe business 

modellen ontwikkelen

PAYG Shared mobility Data management Autonomous



Data …
De nieuwe core van mobiliteitsmanagement

SubscriptieHuurwagens

Fleet 

Management Micromobiliteit

Carsharing



Mobility: een nieuwe wereld van opportuniteiten …

Aftermarket: Op verzoek en op locatie. Ga naar klanten en niet 

andersom. Potentieel om de leiding te nemen01

Verzekeringen: PAYG, gedeelde mobiliteit, abonnementen, 

autonoom met productaansprakelijkheid - minder retail02

Data: Data is een business op zich met veel opportuniteiten03

Dealerships: Stop met het verkopen van plaatwerk, begin met het 

verkopen van km04



Bronnen:

Dank voor het luisteren!


