Veiliger auto = goedkoper verzekerd
Alexander Vancolen, Robert Bosch B.V.

Elke dag verliezen wereldwijd meer dan 3.000 mensen het leven bij een verkeersongeval. Dat hoeft
niet te verbazen. Het verkeersvolume neemt toe en dus ook de kans op ongevallen. Dat is zo in de
industrielanden, maar evenzeer in de opkomende markten en de ontwikkelingslanden. Steeds meer
regeringen en belangenverenigingen steunen daarom de ontwikkeling en toepassing van systemen
die de veiligheid verhogen. Dat is levensnoodzakelijk. Want volgens berekeningen van de Verenigde
Naties (VN) zou - als er geen actie wordt ondernomen - het aantal verkeersdoden tussen 2010 en
2020 tot 1,9 miljoen toenemen. Dat is een stijging met bijna 50 procent. Om deze trend om te
buigen, lanceerde de VN in 2011 de Decade of Action for Road Safety1, dat tot doel heeft het aantal
verkeersdoden tegen 2020 te stabiliseren en daarna te verlagen.

Ook de Europese Unie steunt deze doelstelling2. Zij streeft niet alleen naar minder verkeersdoden,
maar ook naar een daling van het aantal ongevallen met zwaargewonden. Naast de bijna 30.000
personen die ieder jaar in het Europese verkeer omkomen, lopen ook 1,5 miljoen mensen bij
verkeersongevallen verwondingen op.
Rijhulpsystemen kunnen - samen met het sensibiliseren van de bestuurder (veilig rijgedrag) en een
goede wegeninfrastructuur - er mee voor zorgen dat alle weggebruikers zich veilig door het verkeer
kunnen bewegen, ondanks de steeds grotere mobiliteit.
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In verkeersveiligheidscampagnes wordt de laatste tijd steeds vaker het belang van rijhulpsystemen
benadrukt. Zo lanceerde de consumentenorganisatie "Global New Car Assessment Program" (Global
NCAP) het "Stop the Crash"-initiatief3, dat met name in de groeimarkten de kennis van
veiligheidssystemen zoals het Elektronisch Stabiliteitsprogramma ESP, noodremsystemen en ABS
voor motoren wil verhogen. Ook verzekeringsbedrijven trekken steeds meer de kaart van veiligheid.
Wie veilig rijdt en minder ongevallen veroorzaakt, mag daarvoor beloond worden. En dus krijgt wie
voor een veilige auto kiest een korting op de premie.

Waarom rijhulpsystemen nodig zijn
Ongeveer 90 procent van de ongevallen is toe te schrijven aan menselijke fouten. Bestuurders
merken het gevaar niet (tijdig) op of schatten de situatie verkeerd in, waardoor te langzaam of
verkeerd gereageerd wordt. Om het verkeer veiliger te maken, is het belangrijk bestuurders minder
te belasten en hen te helpen de juiste beslissingen te nemen.
Dat blijkt ook uit een studie van Bosch4 naar de kennis van de Nederlander van moderne
rijhulpsystemen. Ondanks het feit dat Nederlanders graag autorijden, worden zij regelmatig
geconfronteerd met stressvolle verkeerssituaties. Meer dan de helft van de respondenten (56
procent) gaf toe in de voorbije maanden één of meerdere keren een noodstop te hebben uitgevoerd
ten gevolge van een onverwachte hindernis*. Meer dan 35 procent verklaarde ook één of meerdere
keren van rijstrook veranderd te zijn met het risico een voertuig op de andere rijstrook niet op te
merken. En bijna 20 procent voelde zich onzeker over de juiste beslissing in een gevaarlijke situatie:
uitwijken of remmen.
Er werden de voorbije jaren heel wat nieuwe rijhulpsystemen ontwikkeld. Steeds meer constructeurs
bieden ze standaard of als optie aan. We zetten de belangrijkste rijhulpsystemen en hun impact op
letselongevallen even op een rijtje. Adaptive Cruise Control (ACC) past de snelheid van de auto
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automatisch aan deze van de voorligger aan om zo een veilige afstand te behouden. Volgens een
Europese studie5 leidt ACC tot 11 procent minder letselongevallen. Ook noodremsystemen
(Automatic Emergency Braking Systems) die bij een dreigende kop-staartaanrijding of een plots
overstekende voetganger de auto automatisch doen afremmen of stoppen, leiden tot 11 procent
minder letselongevallen. Rijstrookassistentie waarschuwt de bestuurder als hij onbedoeld van
rijstrook verandert zonder zijn richtingaanwijzers te gebruiken. Het systeem kan enkel een
waarschuwing geven of de rijrichting corrigeren. Rijstrookassistentie vermindert het aantal
letselongevallen met 6 procent.

Toch is in Nederland maar een beperkt aantal nieuwe auto's met deze rijhulpsystemen uitgerust. In
2014 had slechts 17 procent van de nieuw geregistreerde auto's een automatisch noodremsysteem.
Elf procent had rijstrookassistentie en 10 procent vermoeidheidsdetectie, dat bestuurders
waarschuwt als zij tekenen van vermoeidheid vertonen. Adaptive Cruise Control komt amper voor:
slechts 4 procent van de nieuwe auto's in Nederland is met dit systeem uitgerust6.
Toch vindt meer dan de helft van de Nederlanders (60 procent) dat rijhulpsystemen de veiligheid
verhogen en 53 procent vindt ook dat zij het rijcomfort vergroten en de bestuurder helpen te
ontspannen. Maar Nederlanders zijn niet erg bereid om dieper in de buidel te tasten voor deze
functies. Slechts twaalf procent van de Nederlanders wil extra betalen voor het noodremsysteem bij
hoge snelheden, 11 procent voor dodehoekdetectie en 8 procent voor een noodremsysteem voor
voetgangers.

Extra aanmoediging is essentieel
De ervaring leert ons dat wetgeving en andere stimuli kunnen helpen om rijhulpsystemen sneller
standaard te maken. Zo is vandaag elke nieuwe auto in de Europese Unie standaard uitgerust met
het elektronisch stabiliteitsprogramma ESP. Sinds de introductie van dit systeem in 1995 heeft ESP volgens een onderzoek van Bosch7 - in Europa bijna 260.000 verkeersongevallen helpen voorkomen
en circa 8.500 levens gered. "Na het dragen van de gordel is ESP het belangrijkste veiligheidssysteem.
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Mochten alle voertuigen met dit antislipsysteem zijn uitgerust, dan kan wereldwijd tot 80 procent
van alle slipongevallen vermeden worden," aldus Bosch. Toch is ESP in de Europese Unie pas sinds 1
november 2014 op alle nieuw geregistreerde auto's en lichte bedrijfsvoertuigen verplicht. Inmiddels
zijn in de EU 90 procent van alle nieuwe auto's en bedrijfsvoertuigen met ESP uitgerust. Wereldwijd
is dat slechts 64 procent.

Het heeft meer dan 25 jaar geduurd vooraleer het antiblokkeersysteem ABS tot de
standaarduitrusting ging behoren en bijna 20 jaar voor ESP verplicht werd. De hoop bestaat dat dit
voor rijhulpsystemen, zoals het automatisch noodremsysteem niet zo lang duurt. Want ook hier zijn
de bewijzen van effectiviteit duidelijk.
Er zijn op dit ogenblik meerdere noodremsystemen op de markt. Er is het noodremsysteem bij lage
snelheden dat bij een snelheid tot 30 km/uur, bijvoorbeeld in de stad, kop-staartaanrijdingen helpt
voorkomen. Het noodremsysteem bij hogere snelheid grijpt in bij een snelheid hoger dan 30 km/uur.
Het systeem geeft bij een dreigende kop-staartaanrijding een vroegtijdige waarschuwing. Indien de
bestuurder niet voldoende remt, voert het systeem extra remkracht uit of het remt automatisch als
de bestuurder zelf niet reageert. Tenslotte is er het noodremsysteem voor voetgangers dat ingrijpt
als een voetganger plots voor de auto opduikt. Ook hier kan het systeem een waarschuwing geven,
ondersteunen bij het remmen of een noodrem uitvoeren. Studies tonen aan dat de drie
noodremsystemen samen 350.000 dodelijke en letselongevallen in de EU positief kunnen
beïnvloeden, zijnde voorkomen of de ernst beperken.
Bovendien vormt de radar- en videotechnologie gebruikt voor noodremsystemen de basis voor een
pak andere rijhulpsystemen. Auto's met een noodremsysteem kunnen ook met Adaptive Cruise
Control, snelheidsassistentiesystemen en rijstrookassistentie worden uitgerust.
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Sinds november 2015 neemt Euro NCAP een test van het noodremsysteem voor voetgangers8 mee in
de beoordeling voor het toekennen van de vijf veiligheidssterren. "Onafhankelijke analyse van
werkelijke ongevallencijfers in de UK en Duitsland geeft aan dat automatische noodremsystemen op
de auto één op de vijf dodelijke aanrijdingen met voetgangers kan voorkomen. De meeste
aanrijdingen gebeuren omdat de bestuurder niet, te laat of te zacht remt, vaak omdat de bestuurder
verstrooid is of de voetganger onverwacht oversteekt. Automatische noodremsystemen gebruiken
lasers, radars en/of camera's om een dreigende botsing te detecteren en voeren een noodrem uit of
verminderen de impact van de aanrijding," aldus Euro NCAP. Euro NCAP test het systeem in een
simulatie van reële stadsverkeersituaties, zoals volwassenen die het pad van de auto kruisen of een
kind dat vanachter een geparkeerde auto plots oversteekt. Om een goede score te behalen moet het
systeem aan een snelheid van 40 kilometer per uur de voetganger kunnen ontwijken.
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Geïnspireerd door Euro NCAP lanceerde het Thatcham Research Centre9, het onderzoekscentrum
van de Britse autoverzekeraars dat noodremsystemen keurt en erkent, de #stopthecrash-actie10 op
Twitter. De bedoeling is autoconstructeurs aan te moedigen noodremsystemen standaard aan te
bieden. "Noodremsystemen zijn het meest effectief bij lage snelheden (25 miles per hour of 40
kilometer per uur). Meer dan 75 procent van alle ongevallen gebeuren aan deze snelheid, maar
automatische noodremsystemen zijn ook uiterst efficiënt in het verminderen van de verwoestende
gevolgen van ongevallen tegen hoge snelheid," zegt Thatcham. Heel wat veiligheidsorganisaties
wereldwijd ondersteunen inmiddels de #stopthecrash-actie.
De rol van de verzekeringssector
Onder impuls van Thatcham kennen de meeste Britse verzekeraars vandaag een lagere
verzekeringspremie toe voor auto's uitgerust met een automatisch noodremsysteem. En met succes.
De jaarlijkse verzekeringspremie voor auto's met een noodremsysteem is volgens Thatcham
gemiddeld 80 pond (iets meer dan 100 euro) goedkoper dan de reguliere premie in de UK. Dat is het
gevolg van het feit dat voor auto's met een noodremsysteem de derde-partij schadeclaims met 18
procent gedaald zijn. De Golf VII, die behalve voor de instapversie in de UK standaard met een
noodremsysteem is uitgerust, scoort nog beter. Volgens Thatcham11 liggen derde-partij
schadeclaims voor de Golf VII in 2014 45 procent lager dan bij een gelijkaardige "kleine familieauto".
"Deze cijfers zijn gebaseerd op het equivalent van meer dan 7000 Volkswagen Golf VII's verzekerd
voor een volledige 12 maanden en komt van de ingediende claims van onze leden
verzekeringsbedrijven," aldus Matthew Avery, directeur veiligheid bij Thatcham Research. De data
voor 2014 werden vergeleken met de ingediende schadeclaims voor 2012.

Ook in België geven steeds meer verzekeraars een lagere premie als een auto is uitgerust met één of
meerdere rijhulpsystemen. In België gebeuren jaarlijks zo'n 350.000 schadeongevallen in het verkeer.
Dat kost verzekeraars op jaarbasis ongeveer 1,1 miljard euro. Een deel van deze kosten wordt
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terugverdiend door het innen van een premie. Dat betekent hoe meer schadeongevallen, hoe hoger
de premie van de autoverzekering. Door zich te richten op een nieuw publiek (bestuurders met een
veilige auto) proberen de Belgische autoverzekeraars de premie lager te houden.
AG Insurance12 kondigde in september 2015 aan dat het bestuurders die investeren in
rijhulpsystemen wil belonen met een korting op de verzekeringspremie. Wie minstens twee van zes
geselecteerde rijhulpsystemen (eCall, ACC, automatisch noodremsysteem, rijstrookassistentie,
dodehoeksignalisatie of vermoeidheidsdetectie) op zijn nieuwe auto heeft, krijgt bij AG Insurance
een korting van 10 procent. Volgens AG Insurance wordt de eventuele extra kosten van dergelijke
systemen hierdoor in ongeveer 4 tot 5 jaar terugverdiend. "Als verzekeraar is AG Insurance
rechtstreeks gebaat bij systemen die het aantal en de kost van verkeersongevallen doen dalen. Maar
ook vanuit onze maatschappelijke functie en onze positie als eerste verzekeraar van België, vinden
we het belangrijk om preventie te stimuleren. Daarom willen we onze klanten aanmoedigen om deze
systemen in hun auto te installeren," aldus AG Insurance.
Trouw aan de slogan "Uw veiligheid, onze zorg" volgde Baloise Insurance13 al snel het voorbeeld van
AG Insurance. Ook Baloise geeft een korting voor wie kiest voor veiligheidssystemen. Bestuurders
kunnen een totale korting van 10 procent krijgen als de auto is uitgerust met "een
parkeerhulpsysteem, aandachthulpsystemen, aanrijdingswaarschuwing- en remhulpsystemen of een
detectie voor voetgangers en fietsers". Elk systeem krijgt een kortingswaarde. Hoe meer systemen de
auto heeft, hoe groter de korting (met een maximum tot 10 procent). Baloise zette de actie in de
kijker met een leuke campagne.

Naast AG Insurance en Baloise kondigden recent ook de verzekeraars P&V14, Fidea15, Allianz16 en
Vivium17 gelijkaardige kortingen aan.

Volgt ook Nederland?
In Nederland vielen in 2014 570 doden en 20.700 ernstig gewonden in het verkeer te betreuren18.
Voorlopig zijn er in Nederland geen autoverzekeraars die een korting op de verzekeringspremie
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geven als de auto is uitgerust met één of meerdere rijhulpsystemen. Daartoe liep onlangs een test
met vijftig semi-zelfrijdende auto's. De test was een initiatief van Aon, Business Lease Nederland,
RoyalHaskoningDHV en Prodrive Training. Volgens Aon19 biedt de zelfrijdende auto in potentie veel
voordelen voor de verzekeringswereld. “Als de auto steeds meer functies overneemt, leidt dat tot
minder ongevallen en minder files, mits de bestuurder is geleerd om de systemen op de juiste wijze
te gebruiken,” zegt Aon. Toch zijn verzekeraars nog zoekende naar hun rol.

Mogelijks geven leasemaatschappijen hen een extra duwtje in de rug. Om ervoor te zorgen dat de
zelfrijdende auto geen toekomstmuziek blijft, onderzoekt Business Lease samen met Aon de
mogelijkheid om rij-ondersteunende technologieën kosteloos aan haar klanten aan te bieden. "Als
leasemaatschappij kijken we verder dan alleen het leveren van een auto. Berijders kunnen dankzij dit
soort innovaties veiliger de weg op. En dat redt niet alleen levens, dat bespaart ook kosten. Daarom
zetten wij in op de verdere ontwikkeling van de zelfrijdende auto," zegt Vincent Peeters, algemeen
directeur van Business Lease Nederland20.
Bovenstaande vat goed samen waarom de Britse en Belgische verzekeringsbedrijven al gewonnen
zijn voor het toekennen van lagere verzekeringspremies voor een auto met rijhulpsystemen. Het is
een win-winsituatie voor alle partijen: de klant betaalt minder en het verzekeringsbedrijf heeft
minder schadegevallen. Maar het belangrijkste argument is dat het aantal ongevallen afneemt en de
bestuurder met deze rijhulpsystemen zichzelf en zijn passagiers beter beschermt.
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