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 Voor wie?i
➜  65-plussers
➜  Jongeren tot 24 jaar
➜  Voorzichtige bestuurders

‘JE BENT NIET MEER BEREID 
mee te betalen aan brokkenma-
kers (…) en kiest voor bewust 

en veilig rijgedrag.’ Of deze: ‘Je betaalt 
nooit meer net zoveel als die bumperkle-
ver achter je of die snelheidsduivel die  
je van rechts inhaalt. Wel zo fair vinden 
wij.’

Voelt u zich door dit soort teksten aan-
gesproken? Of baalt u stevig van de jaar-
lijkse premieverhoging bij de autoverzeke-
ring, alleen maar vanwege uw hogere 
leeftijd, terwijl u nog altijd vlekkeloos 
rijdt? Dan zou u eens kunnen denken aan 
een rijgedragverzekering. Dit nieuwe type 
verzekering schiet de laatste twee jaar als 
paddenstoelen uit de grond.   
Er  zijn tien verzekeraars die zo’n polis aan-
bieden; zie tabel op pag. 23. Daarnaast 
werken Allianz, FBTO, Van Kampen 

Groep, Lancyr, Ohra en Verzekeruzelf 
momenteel aan een eigen rijstijlpolis. 

Het klinkt niet onredelijk: waarom zou 
je inderdaad meebetalen aan het roekelo-
ze rijgedrag van de buurman of meer pre-
mie lappen, alleen maar omdat je jonger 
bent dan 25 of ouder dan 70. Hoewel er 
onderling verschillen zijn, is het principe 
bij de rijgedragverzekering in grote lijnen 
hetzelfde: wie rustig en netjes rijdt, krijgt 
een premiekorting  (oplopend tot 35%) 
boven op zijn no-claimkorting. De korting 
wordt  achteraf verrekend. 

Black box
Het rijgedrag wordt gemeten via een stek-
ker die de bestuurder in de OBD-poort 
onder het stuur van de auto steekt. Die 
houdt onder meer bij hoe hard, hoe laat en 
waar je rijdt, hoe fel je optrekt en hoe 
bruusk je remt. De veiligste rijders krijgen 
de hoogste korting, doorsneerijders een 
beetje korting en onveilige rijders niets.  
Bij ANWB betaal je bij onveilig rijgedrag 
de basiskorting van 10% terug. 

Hoe de verzekeraar bepaalt of je wel of 
niet veilig rijdt, blijft een beetje een black 

Goedkoop 
voor keurige 

rijders
Korting in ruil voor een inkijkje in je rijgedrag. 
Interessant voor wie meent dat hij nu te veel 

voor zijn autoverzekering betaalt.
TEKST  rIen meIJer  ILLUSTRATIES GUIDo booTZ

R I J S T I J L P O L I S
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autoverzekering

➜

box. Maar de beoordelingscriteria van 
Only I Benefit geven wel een indruk. Deze 
verzekeraar kijkt naar hoe vaak je per  100 
km te hard rijdt, te hard optrekt en te hard 
remt, en hoe vaak je op een ongunstige 
tijd (in het donker) en in een ongunstig 
gebied (stedelijke gebied) rijdt. 

De Consumentenbond heeft de premies 
van alle tien rijgedragverzekeringen ver-
geleken met ‘gewone’ autoverzekeringen 
en kwam tot opvallende conclusies. 

Voor jongeren en ouderen
De belangrijkste conclusie is dat de rijge-
dragverzekering voor jongeren en oude-
ren interessante mogelijkheden biedt om 
de premie te drukken; zie de premiebere-
keningen die we voor vier fictieve perso-
nen hebben gemaakt (pag. 22). 

Jongeren tot 24 jaar betalen relatief 
veel voor een normale autoverzekering. 
Zij beschikken namelijk niet over veel 
rijervaring en schadevrije jaren. Boven-
dien schermen verzekeraars met statistie-
ken waaruit blijkt dat jongeren relatief 
veel brokken maken. Maar ook ouderen 
betalen dikwijls een toeslag, ongeacht hun 
schadevrije jaren. Eerder onderzoek van 
de Consumentenbond toonde aan dat veel 
autoverzekeraars klanten na hun 65e een 
hogere premie berekenen. Een 85-jarige 
betaalt soms meer dan twee keer zo veel 
als een 35-jarige. Bepaalde verzekeraars 
weigeren zelfs nieuwe klanten boven een 
bepaalde leeftijd.  

Van de rijstijlpolissen hanteren alleen  
Fairzekering en CarKroodle een maximale 
leeftijd (75 jaar). Wel krijgen ouderen, net 
als bij de meeste normale verzekeringen, 
vaak te maken met een premietoeslag, die 
soms stevig is. Gunstige uitzonderingen 
zijn Only I Benefit en in mindere mate 
Delta Lloyd. Bij CarKroodle, Fairzekering 

en Voogd & Voogd betaalt een 71-jarige 
juist iets minder dan een 51-jarige. Car-
Kroodle hanteert een minimumleeftijd van 
26 jaar en valt dus af voor minder ervaren 
autorijders. 

De meeste rijgedragverzekeringen ken-
nen een kortingssysteem met drie treden: 
‘veilig’ (maximale korting), ‘gemiddeld’ 
(minder korting; doorgaans 10%) en ‘on-
veilig’ (geen korting). Maar een ongeluk of 
slippertje zit uiteraard in een klein hoekje. 
De korting raak je dan kwijt. Claim je de 
schade, dan zak je ook op de bonus-malus-
ladder. De basispremie gaat dan omhoog. 

In tegenstelling tot de bonus-malus-
korting, kun je de rijstijlkorting wel direct 
weer opbouwen. Iedere week (MyJINI), 
maand of kwartaal (ANWB, Only I Bene-
fit) begin je met een schone lei en kun je 
de maximale korting verdienen. Slecht 
rijgedrag blijft je dus niet het hele jaar 
achtervolgen. Maar bij Voorop, die ‘groe-
ne’ (veilige) rijders ook beloont met een 
snellere stijging op de bonus-malusladder,  
krijg je pas de 5% rijstijlkorting als je  
12 maanden aaneengesloten ‘groen’ hebt 
gereden.

Ronduit duur
Wie niet slecht rijdt, maar ook niet echt 
goed, ontvangt slechts een beetje korting 
en kan meestal beter een normale verze-
kering afsluiten. Zelfs bij dezelfde aanbie-
der ligt de premie hiervan soms lager dan 
die van de rijstijlpolis met 10% korting. 
Dit geldt bijvoorbeeld voor polissen van de 
ANWB, ASR en Reaal. 

Wie helemaal geen korting bij elkaar 
rijdt, is met de meeste rijstijlpolissen rond-
uit duur uit. De basispremie ligt bij de 
meeste aanbieders een stuk hoger dan de 
premie van een gewone autoverzekering. 
‘Dat lijkt mij logisch’, zegt Kees Veldhuizen 
van CarKroodle. ‘Alleen bij minder schade 
kunnen de premies omlaag.’

Goed om te weten: bij structureel on-
veilig rijgedrag kunnen de meeste aanbie-
ders de polis opzeggen, ook als er geen 
schade is veroorzaakt. Bij Fairzekering, 
Voorop en de polissen van ASR,  Delta 

Bij ANWB is één keer 
50 km per uur te hard 
rijden genoeg om je 
gedrag te bespreken
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Profiel 4
JARI (21) 
Woonplaats Amsterdam 
Auto Suzuki Splash (2010)
Catalogusprijs €15.162
Aantal gereden km’s 
per jaar 20.000
Schadevrije jaren 3
Beperktcasco jaarpremie 
van €758 (Ditzo) tot 
€1350 (Delta Lloyd) 

Goedkoopste gewone  
autoverzekering 
1 Ditzo €758
2 InShared €770

Goedkoopste  
rijgedragverzekering  
1 Delta Lloyd  
ChipWisepolis €527
2 Voorop €547
3 ANWB Veilig Rijden 
€630

MOGELIJK VOORDEEL P. JR

€221 

Profiel 2
MARTIN (51) 
Woonplaats Den Bosch
Auto Dezelfde auto, dek-
king, schadevrije jaren en 
aantal gereden km’s als 
Bert
Allriskpolis jaarpremie 
van €576 (Route Mobiel)
tot €1373 (AutoWeek) 

Goedkoopste gewone 
autoverzekering  
1 Route Mobiel €576
2 ZLM €585

Goedkoopste  
rijgedrag verzekering
1 Voorop €511
2 Only I Benefit €528 
3 MyJINI €583

MOGELIJK VOORDEEL P. JR

€65 

Profiel 3
JEANETTE (71)
Woonplaats Oldenzaal 
Auto Mercedes B15 
(2007)
Catalogusprijs €30.665
Aantal gereden km’s 
per jaar 20.000
Schadevrije jaren 6
Allriskpolis jaarpremie
van €554 (Lancyr) tot 
€1412 (Avéro Achmea)

Goedkoopste gewone  
autoverzekering
1 Lancyr €554
2 Centraal Beheer 
Achmea €573

Goedkoopste  
rijgedragverzekering 
1 Only I Benefit €425
2 Voorop €514
3 MyJINI €616

MOGELIJK VOORDEEL P. JR

€129 

Profiel 1
BERT (81) 
Woonplaats Den Bosch
Auto Renault Megane  
1.5 DCI GT-LIne (2013)
Catalogusprijs €32.190
Aantal gereden km’s 
per jaar 20.000 
Schadevrije jaren 15
Allriskpolis jaarpremie 
van €585 (ZLM) tot €1702 
(AutoWeek) 

Goedkoopste gewone  
autoverzekering 
1 ZLM €585 
2 Univé Budget €802

Goedkoopste  
rijgedragverzekering 
1 Only I Benefit €528 
2 Voorop €630 
3 MyJINI €748

MOGELIJK VOORDEEL P. JR

€57 

Premievergelijking 
Onze profielpersonen hebben nu nog geen verzekering 
 afgesloten. Bij de rijgedragverzekering  zijn we uitgegaan 
van de maximaal haalbare premiekorting. ZLM is  alleen 
actief in Zeeland en noord-Brabant. 

1 2 3 4

Premies zijn inclusief 21% assurantiebelasting en 
afgerond op hele euro’s. Die van de rijgedragverze-
keringen zijn inclusief de kosten voor de stekker. 
 Peildatum: 13 september 2016.
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autoverzekering

MEER INFORMATIE 

Vergelijk autopolissen op consumen
tenbond.nl/autoverzekering

Verzekeraar & product

ANWB Veilig Rijden n.v.t. S/O/R/B 30% korting terugbetalen, polis opzeggen €0

ASR ChipWise-polis €24 S/O/R/L/T 35% geen korting, polis opzeggen €150

Delta Lloyd ChipWise-polis €24 S/O/R/L/T 23% geen korting, polis opzeggen €0

Fairzekering Autofairzekering €74 S/O/R/L/T 35% geen korting, polis opzeggen €250

Aegon CarKroodle n.v.t. S/R/T 20% geen korting €250

Allsecur MyJInI n.v.t. O/R/T 25% geen korting €0

Generali Only I Benefit €47 S/O/R/L/T 30% geen korting €0

Reaal ChipWise-polis €24 S/O/R/L/T 35% geen korting, polis opzeggen €150

Voogd & Voogd AutoPrismaPolis €24 S/O/R/L/T 35% geen korting, polis opzeggen €0

Voorop Autoverzekering €74 S/O/R/L/T 5% rijgedragcursus, polis opzeggen €150

Toelichting 
 Peildatum: 13 september 2016.
 Bij Voorop stijgen veilige rijders 

sneller op de bonus-malusladder. 
Je krijgt 5% rijstijlkorting als je  

12 maanden aangesloten veilig hebt 
gereden.

 Bij MyJInI krijg je alleen korting  
als je bij de beste 75% klanten hoort.

 ASR, Delta Lloyd, Fairverzekering, 

Reaal, Voogd & Voogd en Voorop 
kunnen de polis stopzetten als je  
10 van de 12 maanden geen korting 
hebt verdiend.

 CarKroodle en Fairverzekering 

hanteren een maximumleeftijd  
van 75 jaar. CarKroodle hanteert 
verder een minimumleeftijd van  
26 jaar. 

B=Bochten (hoe neem je bochten?), L = Locatie (rijd je binnen of buiten de bebouwde kom?),  O = Optrekken  
(hoe snel trek je op?), R = Remmen (hoe stevig rem je?), S = Snelheid (hoe hard rijd je?), T = Tijdstip (wanneer rijd je?)

Tabel Rijstijlverzekeringen
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Lloyd, Reaal en Voogd & Voogd dreigt dat 
scenario voor wie 10 van de 12 maanden 
geen korting heeft verdiend. Bij de ANWB 
is één keer 50 km per uur te hard rijden al 
genoeg om de consequenties van dat ge-
drag met je te bespreken. De verzekering-
nemer krijgt dan slechts vijf dagen om de 
polis te beëindigen en ergens anders een 
verzekering af te sluiten. Ben je daarmee 
te laat, dan zegt de ANWB je polis op. Als 
dat gebeurt, komt dat in de database CIS  
te staan, waartoe alle maatschappijen 
toegang hebben. Je kunt dan bijna ner-
gens meer een autoverzekering afsluiten. 
Alleen bij CarKroodle, MyJINI en Only I 
Benefit dreigt dit doemscenario niet; daar 
loop je alleen alle korting mis.

MyJINI kent wel een ander bezwaar: 
het is nogal ingewikkeld hoe de korting 
(wekelijks maximaal 25%) tot stand komt. 
Het aantal kilometers dat je die week hebt 
afgelegd is bepalend, evenals de rijtijden 
en de rijstijl. Wat betreft die laatste twee 
aspecten ben je echter ook afhankelijk van 

andere MyJINI-rijders; alleen de 75% 
veiligste klanten verdient ‘JINI$’. In theo-
rie kan iemand die weinig en veilig heeft 
gereden zodoende toch geen korting krij-
gen. De 5% standaardkorting ten opzichte 
van de premie van moedermaatschappij 
Allsecur krijgt diegene wel.

Privacy in het geding
Door nieuwe technieken krijgen verzeke-
raars steeds meer inzage in het rijgedrag. 
Nu die apps en stekkers ons voortdurend 
in de gaten houden, rijst de vraag: hoe zit 
het met de privacy? De Consumentenbond 
volgt de ontwikkelingen nauwlettend en 
eist dat de verzamelde data niet wordt 
gebruikt om in de toekomst consumenten 
uit te sluiten of toeslagen te berekenen. 
Ook vinden wij het belangrijk dat de ver-
zekerde inzage heeft in de opgeslagen 
gegevens en die te allen tijden kan (laten) 
verwijderen. Verder mogen verzekeraars 
niet meer gegevens verzamelen dan strikt 
noodzakelijk is. En mogen de gegevens in 

geen enkele vorm aan derden ter beschik-
king worden gesteld.

Aan de eerste twee punten komen de 
rijgedragverzekeringen redelijk tegemoet. 
Maar wat het verzamelen van gegevens 
betreft: er wordt wel degelijk meer geme-
ten dan van belang is voor het bepalen van 
de premiekorting. Zo meet de Chip Wise-
stekker onder meer de snelheid en de loca-
tie van de auto, de verandering van snel-
heid bij het optrekken, het remmen en 
nemen van bochten, het toerental van de 
motor en de accuspanning. Maar voor de 
premiekorting telt alleen de snelheid, hoe 
er wordt opgetrokken en geremd en in 
mindere mate waar en wanneer er wordt 
gereden. Ook een punt van zorg is de vage 
manier waarop veel aanbieders in hun 
voorwaarden hebben staan wie er (moge-
lijk) toegang hebben tot de gegevens.  
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consumentenbond.nl/kioskgeld

WIL JE MEER 
UIT JE GELD HALEN?

NU MET
50% KORTING

Door het lezen van de Geldgids wordt iedereen
een financieel expert!
Kennismaken? Nu 8 nummers voor €22,50 

©


