
Reactie Verbond van Verzekeraars op vragen over deelautoverzekeringen 
 

• Waar zou een ideale verzekering voor deelauto’s aan moeten voldoen? 
  
De ideale verzekering is natuurlijk iets persoonlijks, maar van belang voor de consument is in ieder 
geval dat het helder is welke dienst je afneemt (voorwaarden, tarieven), dat het afsluiten ervan niet 
te ingewikkeld is en dat je in geval van schade goed geholpen wordt. Voor verzekeraars is het van 
belang dat er voldoende informatie beschikbaar is over de deelrijders om daarmee een goede risico-
inschatting te kunnen doen. Verzekeraars die het aanbieden zijn, naast Snappcar, waarmee een 
particulier zijn auto kan verhuren (Auto huren in je buurt - Auto delen - Carsharing - SnappCar) – 
gefaciliteerd door Allianz en Deelauto Vereniging voor Gedeeld Autogebruik - Centraal 
Beheer (gefaciliteerd door Centraal Beheer). 
  

• Wat maakt het verzekeren van deelauto’s zo ingewikkeld? 
De Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen (WAM) bepaalt dat de verzekering altijd aan (de 
eigenaar) van de auto gekoppeld moet worden. Dit om zeker te stellen dat er in geval van schade 
altijd een verzekering is, zodat de schade aan derden vergoed wordt. De verplichte autoverzekering 
kan hierdoor alleen op basis van bezit geregistreerd worden bij het RDW en niet op basis van 
gebruik.  Een verzekering op persoon zou hier uitkomst kunnen bieden. Met informatie over de 
berijder kun je het risico op schade namelijk beter inschatten. Een dergelijke verzekering sluit ook 
goed aan bij Mobility as a service-concepten. De WAM is vanuit slachtofferbelang bedacht en komt 
uit Europa. Aanpassing van deze Europese richtlijn is niet eenvoudig, omdat er veel partijen bij 
betrokken zijn, zowel binnen Europa als in Nederland. Denk naast de eerdere genoemde registratie 
bij de RDW bijvoorbeeld ook aan het huidige systeem voor verkeersovertredingen van het CJIB. Een 
wijziging is dus impactvol zijn en zal daarom goed met alle betrokkenen moeten worden besproken 
en verder uitgewerkt. 
  

• Is het mogelijk om de rit te verzekeren in plaats van het voertuig, zodat 
gebruikers ook zonder een eigen auto te bezitten schadevrije jaren kunnen 
opbouwen? 

Nee dat is nog niet mogelijk, zie bovenstaand antwoord.  
  

• Is dit iets dat in de toekomst kan veranderen, n.a.v. een grotere behoefte aan 
autodelen?  

  
Ja zeker, zie bovenstaande antwoorden. Een verzekering op persoon zou uitkomst kunnen bieden. 
Daarmee zouden bijvoorbeeld ook schadevrije jaren aan de persoon gekoppeld kunnen worden, 
onafhankelijk van het feit of de persoon bezitter, lener of huurder is. Er moet dan natuurlijk wel 
voldoende informatie vastgelegd en gedeeld kunnen worden, bijvoorbeeld wie er op welk moment 
van het voertuig gebruik maakt en wat de schadehistorie is. 
 


