
VERZEKEREN PER KILOMETER

> Een andere manier om je vervoermiddel te verzekeren

THEMA ZELFSTURING: ZELFSTURING DOOR PRIJS EN ANDERE INCENTIVES IN HET PERSONENVERVOER

EEN NIEUWE
MANIER VAN
VERZEKEREN

In de sfeer van autoverzekeringen kennen we
ICT vooral als het gaat om sites die diensten
van verzekeraars onderling vergelijken.
Verzekeraars zetten ICT ook al in om direkt
contact met de (potentiële) klant te leggen:
het doen van aanbiedingen, het afsluiten van
een verzekering. Verder is bij duurdere auto’s
meestal sprake van systemen voor tracking en
tracing van het voertuig bij diefstal. Maar ICT
wordt nog maar beperkt ingezet in de feitelij-
ke autoverzekering zélf.
Het concept Kilometerverzekering brengt
hierin verandering. Bij de Pay As You Drive
(PAYD)-verzekering is de premie gebaseerd
op het feitelijk gebruik. Het rijgedrag wordt
geregistreerd d.m.v. een Blackbox in de auto,
die GPS-signalen ontvangt en via GPRS com-
municeert. Op een website krijgen de deelne-
mers feedback over hun rijgedrag. Een ander
rijgedrag kan leiden tot een lagere premie.
Het variabiliseren van de autokosten leidt tot

bewustwording bij de berijder omtrent het
gebruik. Dat was de hypothese bij de start van
het project Kilometerverzekeren van
Transumo.

DOEL
Het doel van het project is drieledig.

Toetsen of een prijsprikkel leidt tot ander rij-
gedrag
Er is veel gespeculeerd over de invloeden van
prijsprikkels op rijgedrag. In de Transumo-
portefeuille is met SpitsMijden al eerder erva-
ring opgedaan met de effecten een prijsprik-
kel afkomstig van de wegbeheerder. Ook in
het Transumo-project Kilometerverzekeren is
sprake van een prijsprikkel, maar dan van
private herkomst: verzekeraars.

Bijdragen aan de invoering van PAYD in
Nederland
Het project Verzekeren per kilometer (VpK)
wil daarnaast bijdragen aan de introductie
van het nieuwe fenomeen kilometerverzeke-
ringen in Nederland. Transumo draagt aan
deze transitie bij in de vorm van een pilot. In
de pilot gaat het om kennisontwikkeling rond
gedragsbeïnvloeding.

Voor de verzekeraar biedt PAYD het voordeel
van een beter risicomanagement: een aan-
toonbaar beter rijgedrag van de verzekerde
leidt tot een lager risico. Om PAYD voor de
verzekeringsbranche te agenderen, moet
daarom in een proef duidelijk worden, dat het
variabiliseren van de verzekeringspremie
invloed heeft op het gedrag van de consu-
ment, én dat de consument een dergelijke
dienst op prijs stelt.

Bijdragen aan de ontwikkeling van duurza-
me mobiliteit.
Aanpassing van rijgedrag kan positieve effec-
ten hebben op verkeersveiligheid en milieu.
Daarom is invoering van kilometerverzekeren
niet alleen een kwestie van innovatie van
dienstverleners in de verzekeringsbranche,
maar ook een thema op macroniveau.
Saillant punt is dat de Kilometerverzekering-
proef van Transumo is gericht op jongeren –
bij 8% van de rijbewijzen zijn jongeren
betrokken bij 20% van de ernstige en dodelij-
ke ongevallen.

WERKWIJZE
Om dit inzicht te verkrijgen rust het project
op 3 kennispijlers:

>>



Techniek
Ontwikkelen van een dienstverlenende orga-
nisatie die verzekeringsmaatschappijen facili-
teert bij het op de markt brengen van PAYD-
diensten. Omvat onder meer registratie,
inwinnen, bewerken en distribueren van data.
Vanuit deze organisatie kunnen later aanvul-
lende diensten aan weggebruiker, overheid en
andere partijen worden aangeboden. Binnen
het Transumo-project vervult de Stichting Ter
Ontwikkeling van Kilometerverzekeren
(STOK) deze rol. STOK is ook de initiatiefne-
mer achter het project.

Vraag
Toetsen van de dienst in de praktijk. Daarbij
komen technische, juridische, ergonomische,
mobiliteits- en gedragsaspecten aan de orde.
Cruciale vragen zijn: Werkt de dienst? Is de
dienst aantrekkelijk voor de klant? Heeft de
dienst een positief effect op het rij- en ver-
plaatsingsgedrag?

Ondernemerschap
Verzekeringstechniek: overgang van een sys-
teem van vaste naar variabele premies, gere-
lateerd aan werkelijk gereden kilometers en
werkelijke risico’s. De resultaten van het pro-
ject moeten leiden tot marktacceptatie in
Nederland.

Kenmerkend voor de Transumo-werkwijze is
de tripartiete werkwijze. In dit project werken
onder meer samen wetenschap (VU, RUG, TU
Delft), bedrijfsleven (Interpolis, London
Verzekeringen, Nationale Nederlanden,
Proteq, RVS, en Unigarant, STOK, New Limit
Database Solutions, Dekra Unfall), en
Rijkswaterstaat (inbreng van de
Snelheidskaart van Nederland).

METHODOLOGIE
Prijsdifferentiatie vormt de kern van het pro-
ject. Die klant wordt niet gestraft – integen-
deel: gewenst gedrag wordt beloond.
Kilometerverzekeren levert een positieve

prikkel om bewust met mobiliteit om te gaan.
De consument kan de kosten van de eigen
mobiliteit beïnvloeden.
De deelnemende verzekeraars hebben alle
klanten benaderd en geselecteerd voor deel-
name in de proef. Interpolis, London
Verzekeringen, Nationale Nederlanden,
Proteq, RVS, en Unigarant.
Het onderzoek heeft geen invloed op lopende
polissen van deze klanten. Maar door ‘goed’
rijgedrag valt een bedrag te verdienen dat kan
oplopen tot maximaal €200,- per verzekerde.
Om het rijgedrag te kunnen beoordelen is
registratie daarvan noodzakelijk. In de proef
gaat het om combinaties van aantal gereden
kilometers, tijdstip en snelheid.
Om te toetsten of het PAYD-concept in
Nederland werkt is er een pilot uitgevoerd.
De pilot toetste of en in welke mate variabili-
seren van kosten van mobiliteit een positieve
gedragsverandering teweegbrengt.
Deelname door verzekerden gebeurt op basis
van vrijwilligheid. Er zijn uiteraard strikte
regels ter bescherming van de privacy. Er is
een Privacyreglement voor de proef. Het pro-
ject is bovendien door STOK aangemeld in
het kader van de Wet Bescherming
Persoonsregistratie (WBP).

RESULTATEN
Het project leidt uiteindelijk tot een aantal
wetenschappelijk publicaties van de betrok-
ken kennisinstellingen.
Maar feitelijk vormen die een nevenproduct
van het project. De hoofddoelstelling is
gericht op het beïnvloeden van de maatschap-
pelijke context waarbinnen de proef plaats-
vindt. Het project beoogt bij te dragen aan
het mogelijkheidsbesef en de agendering van
zelfsturing als kansrijk nieuw thema in de
wereld van verkeer en vervoer.
Zelfsturing wordt daarbij opgevat als een
bepaalde vorm van inrichting van financiële
arrangementen. Daarbij wordt de mobilist
met een prijsprikkel beloond voor gewenst
gedrag. Nieuwe toepassingen liggen in diverse

toepassingsgebieden, zoals SpitsMijden (weg-
beheer), logistiek en distributie (tariefdiffe-
rentiatie van beleveringstijden boodschap-
penbezorgdiensten), tariefdifferentiatie voor
medewerkersparkeren bij ziekenhuizen, het
mobiliteitsbudget als alternatief voor de
leaseauto.
Overigens liggen ook in de business-tot-busi-
nesssfeer liggen effectieve toepassingen. Ze
combineren kwaliteitsverbetering van dienst-
verlening aan reductie van congestie.
Voorbeelden zijn de bekende aankomst- en
vertrekslots in de luchtvaart, en tariefdiffe-
rentiatie in combinatie met tijdvensters bij
het afhalen van goederen in de Rotterdamse
haven.
Binnen Transumo is in het thema Zelfsturing
de aandacht gericht op toepassingen van zelf-
sturing voor de individuele consument /
medewerker / mobilist.

De voorbereiding van de proef omvatte
wetenschappelijke aspecten als literatuurstu-
die, het ontwerp van vragenlijsten en model-
structuren, etc.
Een belangrijke stap was het betrekken van
verzekeraars. In samenspraak met de verze-
keraars is besloten, de proef te richten op
jongeren. De werving van deelnemers uit hun
klantbestanden vond plaats in maart en april
2007. In mei en juni 2007 vond de inbouw
van apparatuur plaats in de auto´s van de
deelnemers.
De proef was opgedeeld in fasen: de nulme-
ting (juli – oktober 2007), de feedbackfase
(november – december 2007), de belonings-
fase (januari – april 2008) en de eindmeting
(mei – juli 2008).
In de loop van het project zijn 3 enquêtes
afgenomen onder degenen die zich hebben
aangemeld en onder de feitelijke deelnemers.
De proef is afgerond met 180 deelnemers.
Sinds het voltooien van de eindmeting zijn de
meetresultaten inmiddels verwerkt en is het
onderzoek naar de betekenis van de resulta-
ten op gang. Daarmee is de basis gelegd voor



de eerste publicaties, presentaties en voor een
bezinning op de vervolgstappen.

LESSONS LEARNED
De belangrijkste lessen liggen op meerdere
vlakken.

Acceptatie
Tijdens de proef is informatie verzameld over
aspecten als de houding van verzekerden ten
opzichte van de kilometerpolis en ten opzich-
te van de bonus, over hun mening over de
rechtvaardigheid van deze nieuwe verzekering
en over privacy. De resultaten zijn overwe-
gend positief.

Ergonomie
Tijdens de proef konden deelnemers informa-
tie krijgen over hun rijgedrag en de vertaling
naar beloning/verlies. De informatie is ver-
strekt op een website. Deelnemers zijn
gevraagd naar hun oordeel over de website.
Ook hier zijn de resultaten overwegend posi-
tief.

Gedrag
Uit de verzamelde gegevens valt vooral ten
aanzien van snelheidsgedrag een aantal con-
clusies te trekken. Daar zijn verbanden aan-
getoond tussen de financiële prikkels en min-
der snel rijden.
Dit is een kapitaal punt voor risicobeheersing
en verkeersveiligheid. Op dit punt worden de
verzamelde data nu nader onderzocht.
Functionaliteiten, systemen, techniek
Om de proef te kunnen houden is een opera-
tionele ICT-infrastructuur opgebouwd. Met
de Front- en Backoffice is praktijkervaring
opgedaan - en daarmee waardevolle kennis
voor de verdere implementatie van kilometer-
verzekeringsdiensten.

IMPLEMENTATIE TRAJECT
Met de Transumo-proef zijn de eerste praktij-
kresultaten geboekt. Maar ook in internatio-
naal verband is de proef vernieuwend, vanwe-

ge de betrokkenheid van universiteiten.
Met de geboekte resultaten is een basis gelegd
om te komen tot de commerciële introductie
van kilometerverzekeren. In feite gaat het om
niets meer, maar ook niets minder dan indivi-
dualisering van autoverzekeringen op basis
data omtrent het feitelijk gebruik van het
voertuig. Daarmee wordt ICT voor het eerst
ingezet in het hart van dit product.
Een belangrijke stap is een tijd geleden al
gezet met de uitspraak van de brancheorgani-
satie van verzekeraars dat PAYD niet tegen te
houden is.

Het doel van de proef is niet alleen om een
nieuwe vorm van verzekeren te onderzoeken.
De samenwerkende partijen willen door het
ter beschikking stellen van kennis en experti-
se een bijdrage leveren aan een oplossing van
maatschappelijke problemen die samenhan-
gen met mobiliteit.
Het project onderzoekt in welke mate verze-
keren per kilometer verzekerden bewuster
maakt van hun rijgedrag. Bewust rijgedrag
kan bijdragen aan het oplossen van proble-
men op het gebied van milieu, verkeersveilig-
heid en congestie.
Dit vindt ook zijn weerslag in de brede
samenstelling van het Comité van

Aanbeveling. Daarin participeren onder meer
de Stichting Natuur en Milieu, Veilig Verkeer
Nederland en de Stichting Wetenschappelijk
Onderzoek Verkeersveiligheid.
Niet vaak genoemd bij PAYD is het aspect van
de innovatie in de financiële dienstverlening.

VOLGENDE STAPPEN IN HET
PROJECT
Op basis van de verzamelde data zal de
komende maanden nog nader onderzoek
plaatsvinden. De eindrapportage van het pro-
ject in 2009 wordt gevolgd door de weten-
schappelijke publicatie van de resultaten.

KENNISVERANKERING EN
DOORWERKING
Het project van Transumo is ook internatio-
naal in de voorhoede van praktijkexperimen-
ten met betrokkenheid van de wetenschap. De
eerste resultaten zijn veelbelovend.
Toch is de invoering een zaak meerdere par-
tijen – en daarmee van lange adem.
Transumo heeft met het project in Nederland
een perspectief geopend dat veelbelovend is
voor meerdere categorieën partijen, wo.:
Verzekeraars – overgang van prijsconcurren-
tie naar dienstinnovatie op basis van de regi-
stratie van individueel mobiliteitsgedrag;
Automotive branche – ontwikkeling van een
bredere propositie: van variabiliseren van de
verzekeringspremie naar variabiliseren van
ook andere, nu nog vaste, private kostencom-
ponenten als onderhoud en financiering;
Overheid - ook in het verkeersveiligheidbeleid
is aandacht voor het potentieel van ICT na de
jarenlange, succesvolle aandacht voor aanpas-
singen van de fysieke verkeersinfrastructuur.
Kilometerverzekeren ligt dicht tegen toepas-
singen als Intelligente Snelheids Adaptie
(ISA), en onderscheidt zich doordat het voor
belangrijkste risicogroepen als jongeren pri-
vaat kan worden gefinancierd.
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Transumo (TRANsition SUstainable
MObility) is een platform met ruim 300
bedrijven, overheden en kennisinstellingen
die gezamenlijk de kennisontwikkeling naar
duurzame mobiliteit aanpakken.
Transumo streeft naar een transitie vanuit
het
huidige inefficiënte mobiliteitssysteem naar
een systeem dat bijdraagt aan het bereiken
van een sterkere positie op het terrein van de
economische ontwikkeling, met aandacht
voor mens en milieu. De activiteiten van
Transumo zijn gestart in 2005 en lopen tot
eind 2009. Momenteel lopen binnen
Transumo ruim 30 projecten op dit terrein.
Voor nadere informatie wordt verwezen naar
de website van Transumo. Deze informatie is
tevens te downloaden van
www.transumofootprint.nl.
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