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Ethias lanceert de 'Young Drivers Bonus', 

de verzekering die de situatie voor jonge chauffeurs  

helemaal omgooit door veilig en verantwoord rijden te belonen 

 

Ethias onthult zijn nieuwe 'jongerenaanpak', een unieke formule op de 

verzekeringsmarkt voor jonge chauffeurs. De Young Drivers Bonus van Ethias 

beloont jongeren die foutloos rijden door hun bonus-malus in de eerste twee jaar 

tweemaal sneller te laten dalen dan gebruikelijk. En Ethias gaat nog een stap verder 

om jongeren een veilige en verantwoorde rijstijl aan te leren, door hen tips en advies 

aan te reiken via een website, een Twitteraccount en een mobiele app. 

 

Jonge chauffeurs worden gestigmatiseerd en zijn slecht geïnformeerd 

 

Een rijbewijs halen, een eerste auto kopen... Voor veel jonge chauffeurs zijn dit belangrijke 

stappen richting onafhankelijkheid en autonomie. De verzekering zet echter vaak een rem op 

die vrijheid. Doordat ongevallenstatistieken jongeren vaak met de vinger wijzen, moeten ze 

hogere premies betalen dan andere chauffeurs. Bovendien schrikt het bonus-malus systeem 

jongeren af, waardoor ze ontmoedigd raken om zich beter in te lichten over mogelijke 

alternatieven.  

 

Lieve Ketelslegers, woordvoerder van Ethias: “Jongeren denken vaak dat ze beter niet 

starten met een hogere bonus-malus. Ze verstoppen zich liever achter de verzekering van 

hun ouders. Hiermee omzeilen ze een hogere bonus-malus maar tijdelijk. Wanneer jonge 

chauffeurs uiteindelijk een eigen verzekering nemen, wordt hen toch opnieuw een hogere 

premie aangerekend. De oplossing van Ethias is dan ook om jongvolwassenen als dusdanig 

te beschouwen, door hen een eigen verzekering aan te reiken en hen de mogelijkheid te 

bieden hun bonus-malus sneller te doen dalen.” 

 

Verantwoordelijkheid wordt beloond!  

 

De verzekeringsmaatschappij wil jonge chauffeurs responsabiliseren en helpen. “Jong zijn 

maakt iemand niet noodzakelijk een slechte chauffeur, integendeel. Daarom hebben we de 

Young Drivers Bonus gecreëerd: jonge voorzichtige chauffeurs die nog geen ongeval 

veroorzaakt hebben bij Ethias, zullen in de eerste twee jaren hun bonus-malus met twee 

graden per jaar zien dalen (in plaats van één graad)”, legt Lieve Ketelslegers uit.  

 

Ethias onderstreept dat jong zijn niet noodzakelijk iemand tot slechte chauffeur maakt, en wil 

dit stereotype de wereld uit helpen. Daarom heeft Ethias de Young Drivers Bonus gecreëerd: 

jonge voorzichtige chauffeurs, die nog geen enkel ongeval veroorzaakt hebben bij Ethias, 

zullen in de eerste twee jaren hun bonus-malus met twee graden per jaar zien dalen (in 

plaats van één graad).  
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De Young Drivers Bonus biedt jongeren dus duidelijk een financieel voordeel, en stimuleert 

hen om verantwoord te rijden, aangezien ze beloond worden voor hun verstandig rijgedrag. 

In tegenstelling tot andere verzekeringen gaat het hier dus niet om een voordeel via de 

premie van de ouders. Een grote stap naar onafhankelijkheid dus! 

 

Steun, informatie en advies binnen handbereik 

 

Vanuit het principe dat leren rijden pas kan door effectief te rijden, zet Ethias nog een stap 

verder om de veiligheid van jonge chauffeurs te waarborgen. In plaats van hun gebrek aan 

ervaring op de weg te bestraffen, geeft Ethias hen liever advies. De website 

www.ethias.be/young is voor iedereen toegankelijk (dus niet alleen voor klanten van Ethias) 

en biedt naast goede ideeën om foutloos te rijden, ook praktische en slimme tips om 

onaangename verrassingen onderweg te vermijden. De gps instellen vóór vertrek 

bijvoorbeeld, zodat de bestuurder die onderweg niet meer hoeft aan te raken. Of een lijst van 

hulpmiddelen en voorwerpen uit de 'kit van de perfecte chauffeur': zonnebril, parkeerschijf, 

ijskrabber... En misschien zelfs een slaapzak om op elke onvoorziene omstandigheid 

voorbereid te zijn en te vermijden dat je na een leuke avond toch nog de weg op moet.  

 

Lieve Ketelslegers, woordvoerder van Ethias: “Ook voor iedereen, en niet alleen voor Ethias-

klanten, lanceren we een mobiele app, de 'Young Drivers'-app, waarmee je kunt deelnemen 

aan de 'Ethias Young Drivers Challenge', een wedstrijd voor jongeren tussen 18 en 29 jaar. 

Met deze wedstrijd kan je je rijgedrag op een ludieke manier verbeteren en talloze mooie 

prijzen winnen.” 

  

Per team van vier gaan jonge chauffeurs diverse uitdagingen aan, gaande van veilig rijden 

tot carpoolen. De resultaten van de verschillende uitdagingen kan men delen op de sociale 

netwerken. Via de Twitter-account @ethiasyoungdrivers kun je niet alleen talloze tips 

bekijken en de resultaten van de teams volgen, maar vooral onmiddellijk een antwoord 

krijgen op al je vragen over de Young Drivers Bonus en de Ethias Young Drivers Challenge. 

De hoofdprijs: elk lid van het winnend team krijgt een jaar lang een auto ter beschikking, 

inclusief verzekering en tankkaart. Nóg een mooie beloning dus om de inspanningen van de 

jongeren achter het stuur te bekronen! 
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Ethias, verzekeraar Leven en Niet-Leven, engageert zich voor een wederzijds vruchtbare 
vertrouwensrelatie met haar partners van de openbare diensten en hun personeelsleden, met de 
ondernemingen en met de particulieren die hun vertrouwen in haar stellen.  
 
Ethias zet zich in om al haar cliënten eersterangsproducten en -diensten aan te bieden met de beste 
prijs-kwaliteitverhouding voor het garanderen van een duurzame rentabiliteit, met respect voor haar 
fundamentele waarden van menselijkheid, ethiek, engagement en nabijheid. 
 
 
 

Enkele statistieken van Ethias met betrekking tot jongeren en hun schadelast: 

 Ethias telt bijna 59.000 klanten tussen 18 en 29 jaar met een autoverzekering. Van elke tien 

nieuwe contracten, worden er vier ondertekend door een jonge chauffeur. 

 De schadefrequentie op basis van leeftijd ligt op 24,1 % voor 18-19-jarigen, van 18,4 % voor 

20-21-jarigen, tot 14,3 % voor 22-24-jarigen, en 10,5 % voor 25-29-jarigen, tegenover 7,3 % 

voor alle andere klanten. De schadefrequentie voor jonge chauffeurs ligt dus 2 à 3 keer hoger 

dan voor andere klanten. 

 

Enkele statistieken van het BIVV met betrekking tot het rijgedrag van jongeren: 

 Jongeren hebben drie keer meer kans op een ongeval dan chauffeurs die meer dan 10.000 km 

op de teller hebben. 

 Vanaf 100.000 km wordt een chauffeur als een ervaren chauffeur beschouwd. 

 De belangrijkste oorzaak voor ongevallen bij jongeren is onervarenheid.  
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De tips voor 'Young Drivers' van Ethias 

 

Ethias wil jonge chauffeurs helpen een eigen verzekering aan te gaan en hun bonus-malus 

snel te laten dalen. Om hen hierbij te helpen biedt de verzekeringsmaatschappij 

verschillende hulpmiddelen aan voor een veilige en verantwoorde rijstijl: een website, een 

mobiele app en een Twitteraccount. 

Waarom deze kanalen? Omdat Ethias er zich van bewust is dat het via deze kanalen de 

jongeren het beste kan bereiken. Een recent onderzoek heeft aangetoond dat de 

leeftijdscategorie 18 tot 44 jaar het best vertegenwoordigd is onder de 5,4 miljoen Belgen die 

actief zijn op de sociale netwerken
1
. 

 

Een website, voor duidelijke en toegankelijke informatie 

De website 'Ethias Young Drivers' (www.ethias.be/young) heeft een dubbele functie: 

enerzijds jongeren inlichten over autoverzekeringen, en hen anderzijds advies geven voor 

een voorzichtige rijstijl. De website biedt tal van 'goede ideeën'
1
 om de rijkwaliteit en het 

gedrag op de weg te verbeteren. Daarnaast verschaft de site de gebruiker ook informatie 

over de Ethias Young Drivers-app, die eveneens voorzichtig rijgedrag stimuleert. 

 

GOED IDEE 1: ERVARING OPBOUWEN  

Alleen door te rijden kun je een goede chauffeur worden. 

 

GOED IDEE 2: VERSTROOIING VERMIJDEN 

Stel de gps in voor je vertrekt, leg je gsm aan de kant (zodat je niet verleid wordt hem te 

gebruiken tijdens het rijden) en vraag je passagiers je niet te storen. 

 

GOED IDEE 3: JE VERANTWOORDELIJKHEID OPNEMEN ACHTER HET STUUR 

 De wegcode respecteren 

 Verantwoordelijkheid opnemen voor de veiligheid van je passagiers 

 Hoffelijk en respectvol zijn tegenover andere weggebruikers 

 Enkel achter het stuur kruipen als je fris en voldoende wakker bent 

 Niet rijden onder invloed van alcohol of drugs 

  

GOED IDEE 4: JE RIJSTIJL VERZORGEN! 

 Zithouding achter het stuur 

 Blik in de verte 

 Bochten verzorgd nemen 

 Rekening houden met je dode hoek 

 

                                                 
1
 Deze ‘goede ideeën’ worden gepresenteerd in de BIVV-brochure 'en route pour l’expérience!' voor 

jonge chauffeurs, BIVV, 2014 
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GOED IDEE 5: HOUD HET HOOFD KOEL!  

Ruzie, slecht nieuws of boosheid kunnen je rijstijl negatief beïnvloeden. 

 

GOED IDEE 6: WEES GEDULDIG EN HOUD JE AAN DE MAXIMUMSNELHEID 

Tips en advies voor snelheid, om ongevallen te voorkomen. 

 

GOED IDEE 7: EEN 'KIT VAN DE PERFECTE CHAUFFEUR' MEENEMEN 

De lijst van essentiële zaken die je als chauffeur bij je moet hebben. 

 

De website bevat bovendien ook een pagina voor ouders, waarop ze meer kunnen leren 

over de Young Drivers Bonus van Ethias. 

 

Een mobiele app, voor verantwoord rijgedrag, altijd en overal 

De 'Young Drivers'-app is een mobiele app die bedoeld is om jongeren te helpen voorzichtig 

te rijden. De app is toegankelijk voor iedereen (ook voor wie niet verzekerd is bij Ethias) en 

kan gedownload worden op iOS en Android. De Ethias Young Drivers-app biedt twee 

functies: 'Safe Drive' en de 'Ethias Young Drivers Challenge'. 

 

1. Safe Drive 

In enkele woorden: Safe Drive is een hulpmiddel dat het rijgedrag meet en inschat of de 

chauffeur voorzichtig is of niet.  

Werking: de app moet opgestart worden voor je vertrekt met de auto. Bij aankomst geeft de 

app een overzicht van het rijgedrag en een lijst van mogelijke verbeteringen op basis van de 

handelingen onderweg (bijvoorbeeld: het naleven van de snelheidsbeperking, vertragen in 

bochten enz.).  

Timing en toegankelijkheid: de app is binnenkort voor iedereen (zowel klanten en niet-

klanten) beschikbaar en dit zonder enige beperkingen. 

 

2. De Ethias Young Drivers Challenge  

In enkele woorden: de Ethias Young Drivers Challenge is een wedstrijd waarbij jongeren in 

teams van vier een reeks van uitdagingen aangaan met betrekking tot verantwoord 

rijgedrag, en hierbij kans maken op talloze prijzen. 

Werking: per team van vier personen, drie uitdagingen aangaan over een periode van zes 

maanden:  

 Safe Drive challenge: een parcours van minstens 20 km foutloos rijden dankzij de Safe 

Drive-functie 

 Carpool challenge: samen carpoolen met minstens 2 personen van hetzelfde team 

 Share challenge: de resultaten van Safe Drive en van de uitdagingen delen op Twitter 

en Facebook. 

Wanneer het team alle uitdagingen tot een goed einde heeft gebracht, maakt het kans om 

prijzen te winnen. Een team dat kans wil maken op de eerste prijs, moet minstens 3 

maanden hebben deelgenomen. 
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Timing en toegankelijkheid: toegankelijk voor alle jongeren tussen 18 en 29 jaar, klanten 

van Ethias en anderen. Binnenkort te downloaden.  

 

Talrijke prijzen te winnen:  

 Bioscoop-, concert- en festivaltickets 

 Eerste prijs: elk lid van het winnende team krijgt een jaar lang een auto, inclusief 

verzekering en tankkaart. 

 

 

Een Twitteraccount om het rijgedrag te delen 

 

Via de Twitteraccount @ethiasyoungdrivers krijg je niet alleen talloze tips voor een 

voorzichtige rijstijl, maar je kan ook de resultaten van de teams volgen en vooral 

rechtstreeks communiceren met de Ethias-adviseurs. Het is de bedoeling om een echte 

gemeenschap van jonge verantwoordelijke chauffeurs te creëren. 
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Ethias, verzekeraar Leven en Niet-Leven, engageert zich voor een wederzijds vruchtbare 
vertrouwensrelatie met haar partners van de openbare diensten en hun personeelsleden, met de 
ondernemingen en met de particulieren die hun vertrouwen in haar stellen.  
 
Ethias zet zich in om al haar cliënten eersterangsproducten en -diensten aan te bieden met de beste 
prijs-kwaliteitverhouding voor het garanderen van een duurzame rentabiliteit, met respect voor haar 
fundamentele waarden van menselijkheid, ethiek, engagement en nabijheid. 
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De 'Young Drivers Bonus' van Ethias 

 

De Young Drivers Bonus is de nieuwe benadering van Ethias op het vlak van 

autoverzekeringen voor jonge chauffeurs. 

 

Waarom?  

 

Ethias is zich ervan bewust dat jonge chauffeurs vaak benadeeld worden door de 

ongevallenstatistieken en dat ze daardoor hogere verzekeringspremies moeten betalen. Ook 

zijn jongeren vaak slecht geïnformeerd over de verschillende verzekeringsproducten, de 

premies en vooral de beruchte bonus-malus. Het doel van Ethias is niet alleen om jonge 

chauffeurs de kans te geven hun eigen verzekering aan te gaan, in plaats van zich te 

verbergen achter die van hun ouders, maar ook om hen te helpen hun bonus-malus sneller 

te laten dalen. Een uniek aanbod op de Belgische markt! 

 

Hoe werkt het? 

Na een jaar zonder ongeval in fout bij Ethias biedt de Young Drivers Bonus een daling van 

niet één, maar twee graden op de bonus-malusschaal, en dit maximum twee jaar op rij. Dit is 

een concreet hulpmiddel voor de responsabilisering van jonge chauffeurs. 

 

Op welke manier? 

Ethias doet er alles aan om de veiligheid van jongeren op de weg te verbeteren:  

 Op de website www.ethias.be/young staan tips en 'goede ideeën'  

 Een mobiele app, 'Young Drivers' app, zal beschikbaar zijn om jonge chauffeurs te 

helpen verantwoordelijker en voorzichtiger te rijden. Om hen nog meer aan te 

moedigen, kunnen ze hier ook tal van mooie prijzen winnen.  

 

Voor jonge verzekerden van 18 tot en met 29 jaar biedt de verzekeringsmaatschappij ook 

een terugbetaling van € 50 indien hij/zij een rijstage heeft gevolgd bij Febic-Febir (de 

Federatie van Belgische Instituten voor Rijvaardigheid), dat al jarenlang een trouwe partner 

is van Ethias. 

 

Wie heeft recht op de Young Drivers Bonus? 

 Jongeren van 18 tot en met 26 jaar. 

 Jongeren die een nieuwe autoverzekering willen aangaan bij Ethias of al klant zijn bij 

Ethias en van voertuig wisselen 

 Jongeren die geen ongeval met schuld hebben gehad in de voorbije vijf jaar. 
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Een duidelijk financieel voordeel 

De Young Drivers Bonus biedt jonge verantwoordelijke chauffeurs de kans hun premie 

gedurende twee opeenvolgende jaren twee keer sneller te verlagen dan normaal. Als een 

jongere zich op zijn 18
de

 verzekert, zal hij dankzij de Young Drivers Bonus om en bij de € 

760 euro hebben gespaard. 

 

En nog meer... 

Ethias biedt een voordelig tarief aan zodra het contract in werking treedt, goed voor een 

extra korting tot 15 %. 

 Voor jongeren van 18 tot en met 29 jaar 

 Die in de voorbije 5 jaar niet aansprakelijk waren voor een ongeval in Burgerlijke 

Aansprakelijkheid en evenmin een schadegeval in Stoffelijke Schade hebben gehad. 

Twee manieren om dit te verkrijgen: 

 Als de jongere nog thuis woont, moeten de ouders minstens één autoverzekering bij 

Ethias hebben. 

 Als de jongere niet meer bij zijn/haar ouders woont, moet hij/zij minstens twee andere 

contracten bij Ethias hebben uit de volgende lijst: een auto- motor- of 

bestelwagenverzekering, een bijstandsverzekering, een woningverzekering, een 

familiale verzekering, een (individuele) hospitalisatieverzekering of CertiFlex. 
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