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Premies rechtsbijstandverzekeringen stijgen licht 

Dekking externe advocaatkosten wordt meer en meer beperkt 

In het Special Item van september 2014 onderzocht MoneyView de stand van zaken op de markt van 

rechtsbijstandverzekeringen en aansprakelijkheidsverzekeringen. Vorig jaar deed het Hof van Justitie een 

uitspraak die rechtsbijstandverzekeraars verplichtte om altijd vrije advocaatkeuze toe te staan aan 

consumenten die in een gerechtelijke procedure verwikkeld raken. Tot aan dat moment was het vaak de 

verzekeraar die bepaalde of er externe juristen ingezet mochten worden.   

Inmiddels hebben de meeste verzekeraars gereageerd op deze uitspraak. Hoewel de verwachting was dat de 

premies fors verhoogd zouden worden, is deze nog niet uitgekomen: gemiddeld zijn de premies voor een 

rechtsbijstandverzekering in het afgelopen jaar 3% duurder geworden. In plaats van een verhoging van de 

premies zochten de verzekeraars het in een aanpassing van de productvoorwaarden door het maximale 

verzekerde bedrag voor externe advocaatkosten te verlagen voor die rechtszaken waarvoor geen verplichte 

procesvertegenwoordiging geldt. De verschillen in dekking voor dit soort externe kosten zijn inmiddels groot: 

deze lopen uiteen van een dekking van maximaal EUR 5.000,- tot een onbeperkte vergoeding. Dit is dan ook 

zeker een element waar consumenten die een rechtsbijstandverzekering afsluiten voortaan scherp op moeten 

letten. 

MoneyView ProductRating Rechtsbijstandverzekeringen 

MoneyView heeft aan de hand van 252 fictieve klantprofielen 36 rechtsbijstandverzekeringen doorgerekend. 

BLG Wonen, Univé en Nationale-Nederlanden (met de Online-variant van de rechtsbijstandsverzekering) 

behaalden hier de maximale score van 5-sterren voor de ProductRating ‘Prijs’. Ook de kwaliteit van de 

dekkingen is door MoneyView onderzocht: ruim 100 productvoorwaarden werden vergeleken en Centraal 

Beheer Achmea, DAS en wederom Nationale-Nederlanden behaalden hier 5-sterren voor de ProductRating 

‘Kwaliteit’. 

Particuliere Aansprakelijkheid: premieverschillen tot meer dan 100% 

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

Nederland. 96% Van de Nederlanders heeft een dergelijke verzekering. Hoewel het bij deze verzekeringen in 

zijn algemeenheid niet gaat om hoge premies, geldt ook hier weer het adagium dat vergelijken loont: de 

premieverschillen tussen de duurste en goedkoopste aanbieder kunnen oplopen tot meer dan 100%! 

MoneyView ProductRating Particuliere Aansprakelijkheidsverzekeringen 

MoneyView berekende de premies voor 35 AVP’s en na analyse bleek dat de verzekeringen van AEGON, 

Bruns ten Brink en EAG Assuradeuren in aanmerking kwamen voor de 5-sterren ProductRating ‘Prijs’. A.s.r., 

Klaverblad Verzekeringen en Turien & Co. behalen de maximale score van 5 sterren voor de ProductRating 

‘Kwaliteit. 

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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