
Auto’s worden ‘rijdende iPads’: schadebedragen
nemen toe
Rapport Moving forward in mobility: aantalschadegevallen neemt af, maar toegenomen hoeveelheid
elektronica aan boord leidttot fikse schadeposten

CAPELLE AAN DEN IJSSEL, 5 april2016 - Gaat het omschade dan beginnen auto’s steeds meer op
iPads te lijken: lopen ze schade op,dan moet de eigenaar zich meestal schrap zetten voor een fors
schadebedrag. Kunnenin oudere auto’s onderdelen gemakkelijk en redelijk goedkoop vervangen
worden,nieuwe auto’s bevatten zoveel vernuftige technologie dat schades steedskostbaarder
worden.

Uit het rapport Moving forward in mobility van schadespecialist CED blijkt dat schadeverzekeraars rode
cijfers schrijven op motorrijtuigenverzekeringen. Tegenover elke euro premie staat gemiddeld € 1,09 aan
schade en bedrijfskosten. Ruimte om kosten door te berekenen is er nauwelijks.
Binnen schadeverzekeringen is de markt voor motorrijtuigen het grootst, maar ook het meest competitief.

 

Verlies voor schadeverzekeraars

Schadeverzekeraars lijden verliesterwijl het aantal autoschades juist afneemt. Nederlanders rijden
voorzichtiger, maar als ze brokken maken is de schade groter. Uit berekeningenvan CED blijkt dat het
aantal voertuigschades over de afgelopen vijf jaar metmaar liefst 28 procent is gedaald: van 2,3 miljoen
naar 1,8 miljoen. Overdezelfde periode steeg het gemiddeld schadebedrag met 13 procent.

Belangrijkereden voor de stijgende schadeposten: de toegenomen hoeveelheid elektronica inauto’s. “Als
het gaat om schade beginnen auto’s steeds meer op iPads te lijken:eenvoudige reparaties bestaan niet
meer. Heb je schade dan is het schadebedragdoor de elektronica die vervangen moet worden vaak gelijk



hoog”, zegt RuudKooijman, directeur CED Nederland. “Alle nieuwe modellen beginnen steeds meerop
rijdende computers te lijken, dat geldt zeker voor de elektrische auto’s enplug-ins.”

Meer auto’s total loss

De elektronica zorgt ervoor dat auto’s met schade eerder total loss wordenverklaard. In nieuwe auto’s zijn
onderdelen meer geïntegreerd. Is er schade danmoet vaak de complete unit worden vervangen.
Elektronica en geïntegreerdeonderdelen zijn steeds meer merkspecifiek wat repareren duurder maakt. Niet
merk gelieerde en vaak goedkopere autoherstellers moeten vaker passen, omdat zeniet over de middelen
en kennis beschikken om de vernuftige technologie in deauto te herstellen.

Schadeverzekeraarszitten overigens niet bij de pakken neer. Niet alleen gaat er veel aandacht uitnaar het
voorkomen van schade, ze investeren massaal in automatisering om debedrijfskosten te beheersen. Ze
maken vooral werk van straight-through-processing. Doel hiervan is zoveel mogelijkstappen in de
schadebehandelketen te automatiseren, integreren en in eenminimaal aantal contactmomenten af te
wikkelen.
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OVER CED

CED-group is al 45 jaar dé full-service schadespecialist van Europa. Vanuit haar Nederlandse thuisbasis
ontwikkelt CED unieke, innovatieve diensten op het gebied van schadebehandeling: geïntegreerde oplossingen
die de efficiëntie verhogen en de beleving van de consument versterken. Dat doet CED voor én met haar
businesspartners - verzekeraars, woningcorporaties en eigen risicodragers. Met 1.450 medewerkers in veertien
Europese landen zet CED-group zich dagelijks in voor het optimaal behandelen, onderzoeken, verhalen,
onderhouden en herstellen van schades.
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