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Limburgers betalen hogere autopremie 

Limburgers betalen gemiddeld 12% meer voor hun autoverzekering  

Uit onderzoek door MoneyView blijkt dat de meest zuidelijke provincie gemiddeld het 

meeste betaalt voor een autoverzekering. Limburgers betalen 12% en Zuid-Hollanders 

6% meer dan de rest van Nederland. In de drie noordelijkste provincies Groningen, 

Drenthe en Friesland worden de laagste gemiddelde premies voor een beperkt 

cascodekking betaald. In deze gebieden kan een auto gemiddeld voor een 13% tot 17% 

lagere premie worden verzekerd. 

Op basis van de diefstal- en braakcijfers zou het logisch zijn als de provincies met de 

grootste steden en gemeenten en de hoogste autocriminaliteit ook de hoogste premies 

zouden betalen. Dat is echter slechts gedeeltelijk het geval. Inwoners van de gemeente 

Heerlen betalen bijvoorbeeld gemiddeld 27% meer premie voor een beperkt 

cascodekking. De kans op autocriminaliteit in deze gemeente is relatief hoog en dat 

verklaart gedeeltelijk de hoge premie. Deze verklaring houdt echter minder stand als 

Heerlen wordt vergeleken met de gemeente Utrecht, waar de kans op autocriminaliteit 

nog een stuk hoger is, maar de premie juist minder hoog. De gemeente Nijmegen valt op met een relatief hoge kans op 

autocriminaliteit, maar weer met een aanzienlijke lagere premie dan de overige gemeenten. De verschillen kunnen deels 

verklaard worden doordat verzekeraars meerjarige statistische schadecijfers hanteren en bovendien meerdere 

schadeveroorzakende voorvallen erin betrekken, zoals brand, storm en ruitschades. Dan nog kan MoneyView de grote 

verschillen niet helemaal verklaren. 

Meer hierover en over andere marktontwikkelingen is te lezen in het Special Item Autoverzekeringen, dat gratis is te 

downloaden vanaf de website specialitem.nl. 

deeplink https://download.moneyview.nl/specialitem/2020/8.%20Autoverzekeringen/SI-122_AUTO_08-2020_A.pdf 

MoneyView ProductRating Autoverzekeringen 

MoneyView heeft ook de jaarlijkse MoneyView ProductRating Autoverzekeringen vastgesteld. 

Volledig Casco (VC), vijf sterren voor voorwaarden   Volledig Casco (VC), vijf sterren Premiestelling 

ABN AMRO  Autoverzekering     ANWB (leden en niet-leden) Veilig Rijden Autoverzekering 

InShared Autoverzekering     InShared   Autoverzekering 

OHRA  Autoverzekering Aanvullend   Vereniging Eigen Huis (leden) Autoverzekering 

 

Beperkt Casco (BC), vijf sterren Voorwaarden   Beperkt Casco (BC), 5 sterren Premiestelling 

ABN AMRO Autoverzekering     ANWB (leden en niet-leden)  Veilig Rijden Autoverzekering 

Interpolis Autoverzekering    SNS     Autoverzekering 

OHRA  Autoverzekering Aanvullend  Vereniging Eigen Huis (leden)  Autoverzekering 

 

Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) 5 sterren Voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) 5 sterren Premiestelling 

Allianz Direct  Autoverzekering     ANWB (leden)    Veilig Rijden autoverzekering 

HEMA   Autoverzekering     SNS     Autoverzekering 

InShared  Autoverzekering     Vereniging Eigen Huis (leden)  Autoverzekering 

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 productkennissystemen als de ProductManager, Advisa 

Online en AeQuote hebben banken, verzekeraars en adviseurs inzicht in en vergelijkingsmogelijkheden van nagenoeg de hele markt aan 

financiële producten. 
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