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Rechtsbijstandverzekeringen: meer eigen risico en lagere 

vergoedingen; premies stijgen licht 

VoorVoorVoorVoor    het Special Item van september 201het Special Item van september 201het Special Item van september 201het Special Item van september 2015555    onderzocht MoneyViewonderzocht MoneyViewonderzocht MoneyViewonderzocht MoneyView    rechtsbijstandverzekeringen en rechtsbijstandverzekeringen en rechtsbijstandverzekeringen en rechtsbijstandverzekeringen en 

aansprakelijkheidsverzekeringenaansprakelijkheidsverzekeringenaansprakelijkheidsverzekeringenaansprakelijkheidsverzekeringen. . . . Als gevolg van de uitspraak vanAls gevolg van de uitspraak vanAls gevolg van de uitspraak vanAls gevolg van de uitspraak van    het Hof van Justitie het Hof van Justitie het Hof van Justitie het Hof van Justitie die die die die verzekeraars verzekeraars verzekeraars verzekeraars 

verplichtte omverplichtte omverplichtte omverplichtte om    in een gerechtelijke of administratieve procedure in een gerechtelijke of administratieve procedure in een gerechtelijke of administratieve procedure in een gerechtelijke of administratieve procedure altijdaltijdaltijdaltijd    vrije advocaatkeuze toe te staan aan vrije advocaatkeuze toe te staan aan vrije advocaatkeuze toe te staan aan vrije advocaatkeuze toe te staan aan 

consumenten consumenten consumenten consumenten is de schadelast voor rechtsbijstandverzekeraars toegenomenis de schadelast voor rechtsbijstandverzekeraars toegenomenis de schadelast voor rechtsbijstandverzekeraars toegenomenis de schadelast voor rechtsbijstandverzekeraars toegenomen....    Verzekeraars vangen deze hogere Verzekeraars vangen deze hogere Verzekeraars vangen deze hogere Verzekeraars vangen deze hogere 

schadelast niet schadelast niet schadelast niet schadelast niet zo zeer zo zeer zo zeer zo zeer op door premies te verhogen, maar door hogere eigen risico’s te berekenen en lagere op door premies te verhogen, maar door hogere eigen risico’s te berekenen en lagere op door premies te verhogen, maar door hogere eigen risico’s te berekenen en lagere op door premies te verhogen, maar door hogere eigen risico’s te berekenen en lagere 

vergoedingen uit te kerenvergoedingen uit te kerenvergoedingen uit te kerenvergoedingen uit te keren.  .  .  .      

Inmiddels geldt bij 40% van de rechtsbijstandsverzekeringen een eigen risico als de verzekerde zelf een 

advocaat in wil schakelen. Omdat het vroeger de maatschappij was die bepaalde of een externe advocaat nodig 

was, golden deze eigen risico’s niet of nauwelijks. De tendens die vorig jaar al werd gesignaleerd ten aanzien 

van de maximale vergoeding van externe kosten zette verder door: er zijn nog maar drie verzekeringen die hier 

geen limiet voor kennen (behalve voor bepaalde specifiek benoemde geschillen). Bij alle andere 

rechtsbijstandverzekeringen treden grote verschillen op in maximale vergoedingen. Iets om bij het aangaan van 

zo’n verzekering scherp op te letten. 

MoneyView ProductRating Rechtsbijstandverzekeringen 

MoneyView heeft aan de hand van 252 fictieve klantprofielen 43 rechtsbijstandverzekeringen doorgerekend. 

A.s.r.A.s.r.A.s.r.A.s.r., Nationale, Nationale, Nationale, Nationale----NederlandenNederlandenNederlandenNederlanden    en Verzekeruzelf.nlen Verzekeruzelf.nlen Verzekeruzelf.nlen Verzekeruzelf.nl behaalden hier de maximale score van 5-sterren voor de 

ProductRating ‘Prijs’. Ook de voorwaarden zijn door MoneyView onderzocht: ruim 100 criteria werden 

vergeleken en ABN AMROABN AMROABN AMROABN AMRO en wederom NationaleNationaleNationaleNationale----NederlandenNederlandenNederlandenNederlanden en Verzekeruzelf.nlVerzekeruzelf.nlVerzekeruzelf.nlVerzekeruzelf.nl behaalden hier 5-sterren 

voor de ProductRating ‘Voorwaarden’. 

Particuliere Aansprakelijkheid: verzekeringspremies stijgen 

De Particuliere Aansprakelijkheidsverzekering (AVP) is de meest verkochte (niet-verplichte) verzekering in 

Nederland. 96% Van de Nederlanders heeft een dergelijke verzekering. In het afgelopen jaar werd bij 40% van 

de op de markt aanwezige producten een premieverhoging doorgevoerd van gemiddeld 8%. Volgens 

verzekeraars is deze stijging te wijten aan de toegenomen schadelast omdat consumenten claimbewuster zijn 

geworden en dus vaker een beroep doen op hun verzekering 

MoneyView ProductRating Particuliere Aansprakelijkheidsverzekeringen 

MoneyView berekende de premies voor 36 AVP’s en na analyse bleek dat de verzekeringen van Bruns ten BrinkBruns ten BrinkBruns ten BrinkBruns ten Brink,,,, 

EAG AEAG AEAG AEAG Asssssuradeurensuradeurensuradeurensuradeuren    en Klaverbladen Klaverbladen Klaverbladen Klaverblad in aanmerking kwamen voor de 5-sterren ProductRating ‘Prijs’. AAAAegon, egon, egon, egon, 

Interpolis en wederomInterpolis en wederomInterpolis en wederomInterpolis en wederom KlaverbladKlaverbladKlaverbladKlaverblad VVVVerzekeringenerzekeringenerzekeringenerzekeringen behalen de maximale score van 5 sterren voor de 

ProductRating ‘Voorwaarden’. 

Over MoneyView  

MoneyView is het onafhankelijke onderzoeks- en benchmarkinstituut voor financiële dienstverleners. MoneyView volgt op dagelijkse 

basis de productontwikkelingen op het gebied van levensverzekeringen, pensioenen, hypotheken, schadeverzekeringen, 

inkomensverzekeringen, beleggingsproducten en bancaire producten. Met producten als de ProductManager, Advisa Online en 

AeQuote Online biedt MoneyView productvergelijkings- en benchmarkoplossingen voor banken, verzekeraars en adviseurs.  
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