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We zien het steeds vaker. Hier een 
auto gestolen, daar een camper 
ontvreemd en werkmaterieel is 
ook nergens meer veilig. Nederland 
behoort tot de top 10 van Europese 
landen met het hoogste risico op 
autodiefstal.

In Nederland zijn daarom de bevei-
ligingseisen voor auto’s strenger ten 
opzichte van andere Europese landen. 
Eigenaren van kostbare voertuigen 
worden door verzekeraars geconfron-
teerd met eisen voor uitgebreide be-
veiliging van hun voertuigen. Voldoet 
een voertuig niet aan gestelde eisen, 

dan kan het lastig worden om die auto 
te verzekeren.  Dat stelt u als auto 
eigenaar voor een dilemma. Want hoe 
moet u uw auto beveiligen, wat gaat 
dat kosten en wie gaat het regelen? In 
deze whitepaper leest u alle ins en outs 
over autobeveiliging. Na het lezen van 
deze whitepaper weet u wat u nodig 
heeft om uw auto adequaat te be-
veiligen en kunt u een inschatting 
maken van de bijkomende kosten.

Vaak bent u op een achteraf inge-
bouwd systeem aangewezen als u 
uw auto correct wilt beveiligen. Over 
het algemeen zijn dat zogenoemde 

aftermarket systemen, niet originele 
systemen van een externe fabrikant. 
Dat komt soms wat ‘eng’ over. Want 
er moet dus iets vreemds ingebouwd 
worden in uw (nieuwe) auto. Mag dat 
zomaar, gaat dat geen problemen 
opleveren? Wordt er niks veranderd 
aan mijn auto? Wat kost dat? Allemaal 
terechte vragen waarop u hopelijk 
antwoord vindt in deze whitepaper 
over autobeveiliging..

U LEEST ALLE INS EN 
OUTS OVER BEVEILIGING 
IN DEZE WHITEPAPER..
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Welke vormen van 
autobeveiliging 

zijn er?
Over het algemeen is een in Nederland nieuw 

afgeleverde auto voorzien van een inbraakalarm 
(Klasse 3). Bij auto’s vanaf nieuwwaarde € 75.000,-  

wordt een uitbreiding op het Klasse 3 alarm vaak 
verplicht. Duurdere voertuigen zijn nu eenmaal 

diefstalgevoeliger, verzekeringsmaatschappijen eisen 
dus een uitgebreidere beveiliging voordat zij overgaan 

tot verzekeren van voertuigen in deze prijsklasse. De 
beveiliging wordt dan uitgebreid met een Klasse 4 

of Klasse 5 systeem, wat voertuigvolgsystemen zijn. 
Als extra beveiliging kan er ook nog een na-diefstal 
terugvindsysteem (Klasse TV) geëist worden, beter 

bekend als een peilzender. Wat de specificaties van de 
verschillende beveiligingsklassen zijn vindt u 

verderop in deze whitepaper. 

Vanaf een bepaalde cataloguswaarde 
dient een voertuig extra beveiligd te 
worden. De eisen verschillen per verze-
keraar en lopen van klasse 1 t/m klasse 
5 en klasse TV. Voor duurdere en diefs-
talgevoelige auto’s wordt een hogere 
alarmklasse als voorwaarde gesteld. Een 
verzekeraar eist bijvoorbeeld een beveili-
ging vanaf klasse 3 voor voertuigen vanaf 
een cataloguswaarde van €50.000. Vanaf 
€75.000 wordt bijvoorbeeld klasse 4 of 5 
geëist. Volgens het Landelijk Informatie-
centrum Voertuigcriminaliteit (LIV) is het 
diefstalrisico van Audi A1 en Toyota C-HR 
veruit het hoogst.

VERZEKERAARS 
EISEN EEN EXTRA 

BEVEILIGING
Duurdere voertuigen zijn nu 
eenmaal diefstalgevoeliger



7 

Wat is een 
kiwa scm/CCV 

certificering?

03

7 



8

Pas als een certificaat voor een beveiligingssysteem aan-
wezig is bij een auto vertrouwen zij op goede werking van 
de systemen en geven zij een definitief akkoord voor het 
verzekeren van de betreffende auto. 
Om een voertuigvolgsysteem of terugvindsysteem te 
kunnen certificeren moeten die systemen een strenge 
keuring ondergaan waarbij op alle vereisten een uitgebreide 
controle wordt gedaan of het functioneert zoals verzekeraars 
en de certificeringsinstantie dat wil. Datzelfde geldt voor 
de basisbeveiliging systemen van autofabrikanten, in de 
volksmond het inbraakalarm of Klasse 3 systeem genoemd. 
Pas als KIWA SCM een systeem goedgekeurd heeft mag dit 
systeem na inbouw daadwerkelijk gecertificeerd worden. 
Het certificeren mag alleen gedaan worden door bedrijven 
die door het SCM erkend worden. Hiervoor moeten 
medewerkers een cursus doen, alleen die medewerkers 
mogen de certificering daarna verzorgen, of bijvoorbeeld 
keuringen van gecertificeerde systemen uitvoeren.

Wat voor verschillende vormen van autobeveiliging 
zijn er?
De meeste nieuwe auto’s die in Nederland geleverd worden 
zijn standaard voorzien van een inbraakalarm. Dat is een 
akoestisch alarm met een sirene, wat dus bijvoorbeeld afgaat 
als een auto ontgrendeld wordt zonder de afstandsbediening 
of een ruit wordt ingeslagen. Het inbraakalarm wordt ook 
wel omschreven als Klasse 3 alarm of Alarmsysteem met 
hellingshoekdetectie.
In het geval van een verhoogd diefstalrisico, ofwel diefstal-
gevoeligheid, van uw auto is het noodzakelijk om het 
inbraakalarm uit te breiden met een voertuigvolgsysteem, 
een terugvindsysteem of zelfs beiden. Uw verzekeraar kan u 
vertellen welke extra beveiliging noodzakelijk is.

In Nederland is er een instantie, het KIWA SCM, die alle 
systemen op gebied van voertuigbeveiliging in opdracht 

van het CCV certificeert, volgens het CCV Keurmerk 
Voertuigbeveiliging. Die certificering is voor verzekeraars 

van belang.

Voertuigvolgsysteem
De meest voorkomende vorm van extra beveiliging is een 
voertuigvolgsysteem. Een voertuigvolgsysteem wordt on-
zichtbaar in uw auto geïnstalleerd. Met een voertuigvolg-
systeem is  uw auto 24 uur per dag te volgen en wordt u op 
de hoogte gebracht van handelingen die met de auto gedaan 
worden die als niet gebruikelijk worden beschouwd. Dat 
kan zijn dat de auto beweegt zonder ingeschakeld motor-
contact, horizontaal of verticaal, of bijvoorbeeld als de accu 
van de auto losgekoppeld wordt. Op het moment dat er 
iets wordt geconstateerd wat niet correct is dan stuurt het 
voertuigvolgsysteem een melding naar de alarmcentrale. De 
alarmcentrale zal daarna op de afgesproken manier contact 
met u opnemen om de alarmmelding door te geven.
Een auto voorzien van een voertuigvolgsysteem kan na 
diefstal worden getraceerd. Het systeem geeft de locatie 
van het voertuig door aan een Particuliere Alarmcentrale 
(PAC). Deze alarmcentrale heeft direct contact met de 
politie. Zij kunnen het voertuig, wanneer gesignaleerd, direct 
aanhouden. Een achteraf gemonteerd voertuigvolgsysteem 
is voorzien van jamming detectie. Criminelen proberen via 
jamming het volgsysteem in een auto niet meer traceerbaar 
te maken. Jamming Detectie zorgt ervoor dat een auto niet 
meer kan worden gestart nadat er jamming is geconstateerd.

Terugvindsysteem
Een terugvindsysteem moet auto’s binnen 24 uur in 
Nederland terug kunnen vinden.  Een TV01 Terugvindsysteem  
wordt over het algemeen aangeduid als peilzender. Een 
peilzender is een autonoom functionerend systeem dat 
na-diefstal geactiveerd wordt om opsporing mogelijk te 
maken. In veel gevallen zal een geïnstalleerde peilzender ook 
eenmaal per dag een positie doorgeven, die voor u als klant 
ook inzichtelijk is.
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Het Keurmerk CCV Voertuigbeveiliging heeft de verschillende voertuigbeveiliging-klassen 
in Nederland opgedeeld in zes klassen. Welke beveiligingsklasse er door de verzekeraar 
wordt geëist is terug te vinden in de poliswaarden.

KLASSE 1
STARTONDERBREKER
Een Klasse 1 startonderbreker zorgt ervoor dat 
uw voertuig niet op eigen kracht verplaatst kan 
worden door onbevoegden. Om het voertuig te 
kunnen starten of verplaatsen is altijd een extra 
handeling nodig. Bijvoorbeeld het aanbieden van 
een autorisatiepas, het identificeren van de sleutel 
door middel van een transponder of het invoeren 
van een pincode.

KLASSE 2
AUTO ALARM MET INBRAAKDETECTIE
Een Klasse 2 alarm detecteert onrechtmatige 
toegang tot uw voertuig. Daarnaast zorgt het Klasse 
2 alarm ervoor dat uw voertuig niet op eigen kracht 
verplaatst kan worden door onbevoegden.

KLASSE 3
AUTO ALARM MET HELLINGSHOEKDETECTIE
Een Klasse 3 alarm detecteert onrechtmatige 
toegang en/of gebruik van uw voertuig. Daarnaast 
detecteert het Klasse 3 het onrechtmatig wegslepen 
of heffen van uw voertuig (hellingshoekdetectie).

KLASSE 4
VOERTUIGVOLGSYSTEEM MET 
STARTONDERBREKER
Een Klasse 4 voertuigvolgsysteem geeft u 24/7 
inzicht in de locatie en status van uw voertuig. Het 
systeem detecteert sabotage, beweging zonder 
motorcontact (slepen) en kan realtime meldingen 
doorsturen aan de gekoppelde PAC (Particuliere 
Alarmcentrale). Daarnaast is een startonderbreker/
blokkeersysteem onderdeel van een Klasse 4 
voertuigvolgsysteem, daarmee kan verplaatsing van 
het voertuig voorkomen worden.

KLASSE 5
VOERTUIGVOLGSYSTEEM MET 
STARTONDERBREKER EN KOPPELING 
MET KLASSE 3
Een Klasse 5 voertuigvolgsysteem geeft u 24/7 
inzicht in de locatie en status van uw voertuig. 
Het systeem detecteert sabotage, beweging 
zonder motorcontact (slepen) en kan realtime 
meldingen doorsturen aan de gekoppelde PAC 
(Particuliere Alarmcentrale). Daarnaast is een 
startonderbreker/blokkeersysteem onderdeel 
van een Klasse 5 voertuigvolgsysteem, daarmee 
kan verplaatsing van het voertuig voorkomen 
worden, alsook een koppeling met het Klasse 3 
alarmsysteem met hellingshoekdetectie. Wanneer 
het Klasse 3 alarm geactiveerd wordt, zal het Klasse 
5 voertuigvolgsysteem  dit rechtstreeks melden bij 
de PAC, daarmee kan verplaatsing van het voertuig 
voorkomen worden.

KLASSE TV
TERUGVINDSYSTEEM
Een Klasse TV is een na-diefstal terugvindsysteem 
wat de positie van uw voertuig volledig autonoom, 
op interne accu, kan bepalen. In geval van 
diefstal kan dit systeem geactiveerd worden om 
vaker posities door te geven en zo uitgepeild en 
opgespoord worden.

10
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De eisen die verzekeraars stellen aan be-
veiliging van de door hun te verzekeren 
voertuigen of object zijn in hun eigen 
voorwaarden vastgelegd, maar wel aan 
de hand van de eerder genoemde 
beveiligingsklassen. Die verschillende 
klassen zijn door het Verbond van Ver-
zekeraars in samenwerking met het CCV 
samengesteld, dus algemeen in gebruik. 
Het kan uiteraard wel per verzekeraar 
verschillen welke vorm van beveiligen zij 
eisen. Om te weten te komen aan welke 
klasse beveiliging uw auto moet voldoen 
kunt u het beste uw (toekomstige) 
verzekeraar raadplegen.

Wat kost dat?

ALS HET SYSTEEM GEÏNSTALLEERD IS, HEB IK DAARNA NOG KOSTEN?

Het is lastig om daar een eenduidig antwoord op te 
geven. Uw dealer kan u adviseren.
Er zijn natuurlijk veel mogelijkheden en combinaties te be-
denken. Het meest gangbare qua uitbreiding van beveiliging is 
het Klasse 4 of klasse 5 voertuigvolgsysteem. De gemiddelde 
prijs voor zo’n systeem is € 875,-. Een peilzender heeft u al 
vanaf € 349,- incl. BTW en installatie, maar ook daarin kunnen 
prijzen per fabrikant verschillen.

Om een Klasse 4 of Klasse 5 voertuigvolgsysteem of TV01 
terugvindsysteem actief in gebruik te hebben en de bijbeho-
rende certificaten geldig te kunnen verklaren is het nood-
zakelijk dat voor het betreffende systeem een abonnement 
afgesloten wordt. In dat abonnement zit alle dienstverlening 
inbegrepen die bij het systeem hoort. Denk hierbij aan een 

contract met een Particuliere Alarmcentrale, sabotagedetec-
tie, diefstalopsporing en de mobiele verbinding die nodig is 
om het systeem online te houden. Dit abonnement sluit u af 
bij de leverancier van het geïnstalleerde systeem, waarbij u 
in de meeste gevallen ook de mogelijkheid krijgt om in een 
persoonlijk account of een app uw systeem te beheren.
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TIP 1

Laat een voertuigvolgsysteem inclusief 
jamming detectie installeren. Een 
voertuigvolgsysteem houdt uw auto 
continu in de gaten. Sabotage en 
ongeoorloofd gebruik (slepen, bewegen 
zonder ingeschakeld motorcontact) 
wordt gedetecteerd. Bij jamming wordt 
de extra startonderbreker geblokkeerd, 
de eerst volgende startpoging zal 
niet lukken. Een alarmcentrale staat 
24/7 paraat om u op de hoogte te 
brengen van alarmmeldingen. Meer 
info: movingintelligence.com/nl/
autobeveiliging.

TIP 3

TIP 2

Mechanische beveiliging. Een 
versnellingsbakslot of stuurslot maken 
de uitdaging te groot voor dieven, deze 
mechanische beveiliging is niet snel en 
makkelijk te ‘kraken’.

Installeer een extra startonderbreker. 
Een extra startonderbreker zoals de 
MiBlock van Moving Intelligence zorgt 
ervoor dat er altijd een handeling 
gedaan moet worden, meestal door het 
invoeren van een code of het tonen van 
een autorisatiepas, om het voertuig te 
starten. Ook al is de sleutel in de buurt.

TIP 5

TIP 4

Controleer altijd of uw auto goed 
afgesloten is. Maak het dieven niet te 
makkelijk.

Keyless entry? Laat uw sleutel niet 
zomaar rondslingeren, tot zeker 6 meter 
rondom de sleutel is het signaal te 
onderscheppen en verlengen, waarmee 
ongestoord toegang tot uw auto 
verschaft kan worden.

TIP 7

TIP 6

Laat uw kenteken in uw ruiten graveren. 
Kentekenplaten zijn makkelijk te 
vervangen door dieven, maar alle ruiten 
vervangen gaat ze al gauw een stapje te 
ver.

Even simpel als doeltreffend: Zet uw 
auto achter slot en grendel, in een 
schuur, achter een hek. Maak het dieven 
zo moeilijk mogelijk.

TIP 8

TIP 10

Stel de startonderbreker van uw 
voertuigvolgsysteem zo in dat wanneer 
uw auto onbeheerd staat deze altijd 
blokkeert. Alleen door een handeling 
van u kan de auto dan gebruikt worden.

Laat naast een voertuigvolgsysteem ook 
een peilzender in uw auto installeren. 
Mocht uw voertuig toch onverhoopt 
gestolen worden, dan is dit na-
diefstalsysteem een extra ondersteuning 
in het terugvinden van uw auto. Zoals de 
Mi01 peilzender van Moving Intelligence.

TIP 9

Laat een inbraakalarm installeren, zodra 
er iets raars gebeurt met uw auto, zal de 
sirene gaan loeien.

http://movingintelligence.com/nl/autobeveiliging
http://movingintelligence.com/nl/autobeveiliging
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U heeft nu een duidelijk beeld van 
welke beveiliging noodzakelijk is 
voor uw auto. Wellicht heeft uw 
dealer u ook al geadviseerd. 

Een keuze is gemaakt over welk 
systeem er geïnstalleerd gaat worden. 
Vervolgens gaat uw dealer of een 
onafhankelijke inbouwspecialist het 
gekozen systeem installeren in uw 
auto. Uiteraard gebeurt dat met uw 
toestemming. En er zal niks zichtbaar 
veranderen aan uw auto, omdat de 
systemen onzichtbaar en moeilijk 
vindbaar geïnstalleerd moeten 
worden. Gaat er toch iets mis, dan is 
de dealer of inbouwspecialist verze-

kerd voor het herstel van de eventuele 
schade. Geen zorgen dus. Normaal 
gesproken merkt u niks van de aanwe-
zigheid van de geïnstalleerde sys-
temen, behalve als ze doen waarvoor 
ze in uw voertuig zitten. 

In deze whitepaper heeft u kunnen 
lezen wat autobeveiliging inhoudt en 
waar u rekening mee moet houden. 
Hopelijk heeft het lezen ervan u duide-
lijkheid gebracht over de beveiliging 
van uw eigen auto. 

Moving Intelligence kan u volledig 
voorzien van elke vorm van be-
veiliging, of het nu voor auto, motor, 

aanhanger, oldtimer, caravan, cam-
per, werkmaterieel of kunstobject is. 
Moving Intelligence is marktleider in 
Nederland en heeft het creëren van 
veiligheid tot een hoogstandje ver-
heven. Met 100% ‘Made in Holland’ 
hardware en software. 

Voor meer informatie over de oplos-
sing die Moving Intelligence heeft 
voor uw beveiligingsvraag kunt u 
contact opnemen met onze Sales af-
deling via sales@movingintelligen-
ce.com of bel ons op 088-9900000.

OKEE, IK HEB NU EEN BEELD VAN WAT ER 
ALLEMAAL MOGELIJK EN NODIG IS, MAAR HOE 

GAAT HET NU VERDER?

Hulp nodig bij uw keuze?
Bel ons op 088 99 00 000 of stuur een mail naar 
sales@movingintelligence.com onze mannen 
staan u graag te woord.
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