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Belg houdt auto nog even op stal 
 

Klanten van Corona Direct Verzekeringen anticiperen op minder 
autogebruik 

 

 
 
Machelen, 18 september 2020 – De coronacrisis zorgt voor een duidelijke kentering in 
ons autogebruik. Ook de komende maanden gaan we de auto klaarblijkelijk minder 
gebruiken. Dat blijkt uit cijfers die directe verzekeraar Corona Direct bekendmaakt naar 
aanleiding van de Week van de Mobiliteit. Klanten met een kilometerverzekering 
anticiperen op minder verplaatsingen in de toekomst. Waar voor de lockdown 40% zijn 
premie doorgaans verlaagde, gaat het nu om 60% - een stijging van 20%. 
 
 
1 op 5 past zijn kilometerverzekering aan 
 
Directe verzekeraar Corona Direct biedt een autoverzekering aan waarbij je betaalt per 
gereden kilometer. Een aantal keer per jaar betaal je een voorschot en bij de eindafrekening 
geef je het aantal gereden kilometers in. Werd er minder gereden dan verwacht, dan stort 
Corona Direct Verzekeringen het te veel betaalde bedrag terug. Steeds meer klanten met een 
kilometerverzekering blijken nu hun premie te wijzigen na die eindafrekening.  
 
“Bijna 1 op de 5 past vandaag zijn premie aan na de jaarlijkse verrekening om te anticiperen 
op een lager aantal afgelegde kilometers. Vroeger wijzigde slechts 1 op de 10 zijn premie na 
de verrekening. Nu gaat het in 60% van de gevallen om een verlaging van de premie, terwijl 
we voor de lockdown zagen dat 60% zijn premie net verhoogde en 40% hem verlaagde”, aldus 
CEO van Corona Direct Verzekeringen Els Blaton.  
 
Coronacrisis verandert het autogebruik 
 
Uit een bevraging bij de klanten van Corona Direct1 blijkt dat de coronacrisis het autogebruik 
vandaag aanzienlijk heeft beïnvloed. 52% gebruikt de auto (veel) minder, tegenover 34% die 
hem even veel als vroeger gebruikt en 5% die hem (veel) meer gebruikt. Heel wat mensen 
pasten hun manier van verplaatsen aan tijdens de lockdown en dat effect lijkt zich nu door te 
zetten. Er is natuurlijk de impact van het telewerken, maar mensen gingen ook dichter bij huis 
gaan winkelen (19%), namen vaker de fiets (14%), gingen vaker te voet (13%) of gebruikten 
de auto enkel voor korte afstanden (12%).  
 
 
 

 
1 Het gaat om een online bevraging waaraan 7.062 Belgen deelnamen, uitgevoerd tussen 23 juli en 10 
augustus 2020. 



15% minder kilometers 
 
Sinds maart 2020 legden de klanten van Corona Direct gemiddeld 15% minder kilometers af 
ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In april 2020, in volle lockdown, werd nog 
uitgegaan van 30%, maar dat percentage werd nu bijgesteld op basis van de extra data. Onder 
de huidige omstandigheden zal Corona Direct tegen maart 2021 zo’n 2 miljoen euro 
terugbetalen in premies aan de klanten die hun auto minder gebruikt hebben dan voorzien. 
Elk geval wordt daarbij apart bekeken, op basis van de kilometers die elke individuele 
verzekerde rijdt en het type polis dat hij heeft afgesloten. 
 
--- 
 
De kilometerverzekering van Corona Direct is zeer flexibel en daarmee een unicum op de 
markt. Enkel bij Corona Direct kun je als klant je premie aanpassen in functie van je gebruik. 
Belangrijk: je blijft altijd volledig verzekerd, ook al rijd je meer dan de opgegeven kilometers. 
 
 
 
Over Corona Direct Verzekeringen 
In 1974 werd Corona Direct Verzekeringen de eerste directe verzekeraar in België en die 
jarenlange ervaring leidt ook vandaag nog tot de beste service. Doordat alles via één centraal 
kantoor verloopt, gaat verzekeren niet alleen veel sneller en eenvoudiger, maar liggen de 
kosten ook lager en dat vertaalt zich automatisch in goedkopere verzekeringspremies. Met de 
autoverzekering per kilometer realiseerde Corona Direct Verzekeringen een Belgische primeur 
en die polis groeide uit tot hét stokpaardje. Daarnaast biedt Corona Direct Verzekeringen alle 
basisverzekeringen en een interessante hondenverzekering. Als filiaal van Belfius Insurance 
is Corona Direct Verzekeringen een uiterst betrouwbare partner. 
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