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Special Edition

Ten behoeve van de ProductRating Voorwaarden zijn alle schadeproduc-
ten voor zzp’ers uit de database van MoneyView onderzocht en vergeleken.  
Om de juiste producten met elkaar te vergelijken, heeft MoneyView geko-
zen om waar mogelijk te kiezen voor de standaard zzp-verzekeringen. Bij 
aanbieders met doelgroepverzekeringen is gekozen voor de branche waarin 
volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in 2018 de 
meeste zzp‘ers actief waren, te weten de zakelijke dienstverlening. Bij de 
Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) voor zzp’ers gaat het om 12 
verzekeraars, waarbij in totaal 75 verschillende kenmerken uit de MoneyView 
ProductManager zijn meegenomen in het onderzoek.

Bij de Rechtsbijstandverzekering voor Bedrijven zijn in totaal 17 rechtsbij-
standverzekeringen onderzocht en 62 unieke kenmerken gewogen voor de 
ProductRating. Het grotere marktaanbod bij de rechtsbijstandverzekering in 
vergelijking met de overige zakelijke schadeverzekeringen kent twee oorzaken. 
Ten eerste zijn er partijen die exclusief rechtsbijstandverzekeringen aanbieden, 
zoals ARAG en DAS. Ten tweede kiezen enkele partijen ervoor om twee rechts-
bijstandverzekeringen naast elkaar aan te bieden. Hierbij is het ene product 
vaak een variant met een uitgebreidere dekking en lager eigen risico. Door het 
grotere aanbod komen er bij de rechtsbijstandverzekeringen voor bedrijven 
twee aanbieders in aanmerking voor een 5-sterrenbeoordeling.

Het MPR-systeem voor de ProductRating ‘Voorwaarden’ omvat een puntensysteem, waarbij individuele productcriteria een score tussen 1 en 5 punten krijgen toegekend. De score 3 staat hierbij voor marktconform, 
de scores 4 en 5 voor meer dan marktconform en de scores 1 en 2 voor minder dan marktconform. Op deze ‘basisscores’ wordt vervolgens een weging toegepast. Bij de vertaling van de MPR-scores naar de MoneyView 
ProductRating worden de aan elkaar gerelateerde productcriteria bij elkaar gevoegd tot samenhangende clusters. De individuele MPR-scores per cluster worden bij elkaar opgeteld, waarna er per cluster eveneens een 
weging is toegekend. De aldus ontstane gewogen scores per cluster worden bij elkaar opgeteld waarna er een puntentotaal per product ontstaat. Voor een overzicht van de wegingsfactoren zie www.specialitem.nl

Dit jaar heeft MoneyView de module ZZP Schadeverzekeringen in de MoneyView ProductManager gelanceerd. 
Deze verzekeringen worden, tezamen met de zakelijke bestelautoverzekering, in deze tweede editie van het Special Edition 
Zakelijk nader toegelicht. Daarbij worden met name de werkgeveraansprakelijkheid voor zzp’ers behandeld, de externe kosten 
bij een rechtsbijstandverzekering en de dekking voor geld en waardepapieren bij de inventarisverzekering. Tot slot worden de 
uitkeringsregelingen van bestelauto- en personenautoverzekeringen met elkaar vergeleken. Maar zoals altijd beginnen we met de 
MoneyView ProductRating Voorwaarden. Bij de Zakelijke bestelautoverzekering is tevens sprake van de MoneyView ProductRating Prijs.

ZZP- & Bestelautoverzekeringen

ZZP- & Bestelautoverzekeringen April 2020

ProductRating Aansprakelijkheid voor Bedrijven ZZP

ProductRating Rechtsbijstand voor Bedrijven ZZP

ZZP AANSPRAKELIJKHEID

ZZP RECHTSBIJSTAND

• Allianz Aansprakelijkheid voor Bedrijven en Beroepen

• Univé Rechtshulp Verzekering Bedrijven MKB
• OHRA Rechtsbijstandverzekering ZZP

Heeft uw product een 5-sterren ProductRating? Gefeliciteerd! Wilt u met het ProductRating-logo naar buiten treden? Neem contact op met MoneyView en vraag naar de voorwaarden.
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De winnaar Allianz onderscheidt zich van de rest van de markt door een meer dan 
marktconforme dekking te bieden bij zaken onder opzicht. Daarnaast biedt Allianz 
een uitgebreidere dekking voor werkgeversaansprakelijkheid dan de concurrentie.

De Rechtshulp Verzekering Bedrijven MKB van Univé blijkt, ondanks de naam, ook 
een uitstekend product voor zzp’ers. Deze verzekering biedt de meest uitgebreide 
dekking bij geschillen en een ruimere dekking bij incassobijstand dan de rest van 
de markt. De Rechtsbijstandverzekering ZZP van OHRA onderscheidt zich van de 
rest van de markt door een kortere wachttijd en een relatief ruime vergoeding 
voor externe kosten.

https://request.moneyview.nl//default.aspx?action=steleenvraag
https://www.moneyview.nl
http://www.specialitem.nl/Default.aspx?pagina=SPECIALITEM_AANVRAAGFORMULIER
https://specialitem.moneyview.nl
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Marktfeiten Toegelicht
   Cijfers en productaanbod ZZP

Het aantal mensen dat als zzp’er werkzaam is in Nederland neemt elk jaar verder 
toe. Volgens cijfers van het CBS waren 1,1 miljoen Nederlanders in 2019 als zzp’er 
werkzaam. Dat was 12% van de totale beroepsbevolking. Het aantal zzp’ers is 
sinds 2003 met 467.000 toegenomen en is daarmee verantwoordelijk voor drie-
kwart van het totaal aantal zelfstandigen. Met de groei is de groep zzp’ers ook 
steeds interessanter geworden voor verzekeraars.

Mede als gevolg van bovenstaande ontwikkelingen zijn op de verzekerings-
markt voor zzp’ers meer aanbieders actief dan op de markt voor het midden- en 
kleinbedrijf (MKB). Naast de aanbieders die voor de zzp’er en het MKB dezelfde 
verzekeringen met identieke voorwaarden aanbieden, zijn er de verzekeraars die 
voor de zzp-markt een eigen product kennen dat op de behoefte van een zzp’er is 
afgestemd. OHRA, SNS en ZEKUR zijn tot slot niet actief op de MKB-markt, maar 
bieden wel specifieke zzp-verzekeringen aan.

In de grafiek is te zien dat in vergelijking met 2003 het aantal zzp’ers in 2018 binnen 
alle branches, met uitzondering van de landbouw, flink is gestegen. Verzekeraars 
als De Goudse spelen hier op in door op maat gemaakte verzekeringspakketten 
voor specifieke branches aan te bieden. Bij de zakelijke dienstverlening is de 
grootste toename te zien. In 2018 was 35% in deze branche een zelfstandige. Ook 
in de bouw, specialistische zakelijke dienstverlening, informatie en communicatie 
is het aantal zzp’ers flink gestegen. In andere grote branches was er nauwelijks 
een toename zichtbaar en in de horeca en landbouw, bosbouw en visserij was 
zelfs sprake van een kleine afname.

   Ontwikkelingen ZZP-markt
Dat het groeiende aantal zzp’ers ook een keerzijde heeft, is de afgelopen maand 
met het uitbreken van het coronavirus zichtbaar geworden. Wat moet de overheid 
doen om zzp’ers meer bescherming te bieden in kwetsbare tijden?
In sommige branches worden mensen min of meer verplicht om als zzp’er aan de 
slag te gaan, omdat dat de enige manier is om aan werk te komen. Dat heeft de 
overheid doen besluiten in te grijpen, waardoor zelfstandig ondernemers de ko-
mende tijd gebruik kunnen maken van een noodregeling, waarbij hun inkomen de 
komende drie maanden wordt aangevuld tot € 1.050,-. Voor echtparen of samen-
wonenden die kinderen hebben en beide ondernemer zijn, is een maximumbedrag 
van € 1.500,- beschikbaar gesteld.
Deze regeling is bedoeld voor zelfstandigen, onder wie zzp’ers, waarbij het inko-
men door coronacrisis wegvalt tot onder het sociaal minimum inkomen. Onderne-
mers die dankzij andere inkomsten boven deze inkomensgrens zitten of minder 
dan 24 uur per week werken, komen niet in aanmerking voor de regeling.
De manieren waarop zelfstandigen in deze moeilijke tijden op zoek gaan naar 
andere inkomstenbronnen, laat hun creativiteit en inventiviteit zien. Veel on-
dernemers die normaliter een restaurant runnen, kiezen er nu bijvoorbeeld voor 
om de maaltijden te bezorgen. Gevaar hierbij is wel dat de verzekerde activiteit 
verandert. Dit zal dus wel gemeld moeten worden bij de verzekeraars. Helemaal 
als voor bezorging gebruik gemaakt wordt van eigen privéauto of fiets, in plaats 
van een officieel bedrijfsvoertuig. Zelfs als de verzekeringnemer een geschikte 
bestelauto heeft, wordt bij een groot deel van de onderzochte aanbieders maal-
tijdbezorging niet geaccepteerd bij de aanvraag van een bestelautoverzekering.
Naast bovengenoemde inkomenssteun heeft de overheid meer regelingen getrof-
fen voor ondernemers. Zo is het mogelijk voor zelfstandigen om een bedrag van 
maximaal € 10.527,- te lenen voor bedrijfskapitaal met een looptijd van drie jaar 
en 2% rente. Bedrijven in branches die verplicht de zaak hebben moeten slui-
ten, zoals de horeca, kappers en reisbureaus, krijgen een tegemoetkoming van  
€ 4.000,- om vaste lasten te dekken. Ook zzp’ers kunnen in aanmerking komen 
voor dit bedrag, maar niet als zij vanuit huis werken.

Inmiddels heeft de overheid al flink wat maatregelen aangekondigd.
Hieronder staan ze nog even kort benoemd:
1.  Overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) ten behoeve van levenson-

derhoud van maximaal van € 1.500,- per maand met een looptijd van drie maanden;
2.  Lening voor bedrijfskrediet van maximaal € 10.527,- met een looptijd van drie jaar 

en 2% rente;
3.  Compensatieregeling voor getroffen sectoren met eenmalige gift van € 4.000,- om 

lopende bedrijfskosten te compenseren;
4.  Uitstel van belastingafdracht en verlaging van Voorlopige Aanslagen op aanvraag;
5.  Versnelde openstelling BMKB-regeling om de kredietverlening aan het MKB te 

stimuleren;
6. Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid voor hybride ondernemers.

VIJF BRANCHES MET GROOTSTE AANTAL ZZP’ERS T.O.V. 
REST BEROEPSBEVOLKING IN 2003 EN 2018
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Bij de Inventaris en goederenverzekering zijn 12 producten vergeleken en 75 
verschillende kenmerken onderzocht en gewogen voor de ProductRating.

ProductRating 
Inventaris en Goederen ZZP

ZZP INVENTARIS
EN GOEDEREN

• OHRA Inboedelverzekering voor Zzp’ers

 VOORWAARDEN 

De Inboedelverzekering voor Zzp’ers van OHRA komt bij de Inventaris en goe-
derenverzekering als winnaar uit de bus. Dit product onderscheidt zich door een 
lager eigen risico en dekt meer schadeoorzaken dan de overige Inventaris en 
goederenverzekeringen op de markt. Ook bij schade veroorzaakt door de natuur, 
zoals bliksem, hagel of storm, kent de Inboedelverzekering voor Zzp’ers de ruimste 
dekking in de markt.
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   Rechtsbijstandverzekering voor ZZP
Met een rechtsbijstandverzekering voor zelfstandig ondernemers wordt juridische 
hulp bij een conflict met klanten, leveranciers of andere partijen geregeld. Voor 
relatief eenvoudige gevallen zal telefonisch advies van de juristen of verzekeraar 
volstaan, maar bij complexere zaken kan de uitvoerende instantie de ondernemer 
veel werk uit handen nemen. Indien de gang naar de rechter nodig wordt geacht, dan 
vergoedt de rechtsbijstandverzekering veelal de proceskosten, kosten voor een deur-
waarder en eventueel de kosten voor getuigen en deskundigen van de tegenpartij.
Als een zelfstandig ondernemer een beroep doet op de rechtsbijstandverzekering, 
dan worden de kosten van de medewerker van de uitvoerende instantie in princi-
pe volledig vergoed. Een verzekerde kan bij een procedure er ook voor kiezen om 
een externe advocaat of rechtshulpverlener in te schakelen. Ook als er sprake is 
van een procedure waarbij het niet verplicht is om je te laten vertegenwoordigen 
door een advocaat, is het vaak mogelijk om gebruik te maken van de rechtsbij-
standverzekering.
De kosten van geschillen zonder verplichte vertegenwoordiging, waarbij de on-
dernemer besluit een externe advocaat in te schakelen, kunnen hoog oplopen. 
Om dit in de hand te houden kiezen nagenoeg alle verzekeraars ervoor om een 
maximumvergoeding toe te passen. Van de 17 onderzochte verzekeringen kent 

   Bedrijfsaansprakelijkheid voor ZZP
Producten voor de zzp-markt hebben vaak subtiele verschillen met MKB-pro-
ducten. Een voorbeeld hiervan is de kring van verzekerden. Deze bestaat bij de 
Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) voor beide doelgroepen uit 
ondergeschikten, huisgenoten en familieleden. Maar voor de MKB-markt wordt 
dit bij het grootste deel van de aansprakelijkheidsverzekeringen aangevuld met 
vennoten, compagnons, bestuurders, commissarissen, de ondernemingsraad, 
personeelsvereniging en pensioenfonds.
Daarnaast is een ondergeschikte bij een zzp’er geen vaste medewerker in loon-
dienst, maar een tijdelijke uitzendkracht of stagiair. Een aantal van de onderzochte 
verzekeraars hanteert een maximumtermijn voor de werkduur van een stagiaire 
of uitzendkracht van zes maanden. Soms geldt deze maximumtermijn alleen voor 
de uitzendkracht en is een stagiaire voor maximaal de lengte van de opdracht 

   Inventaris en goederenverzekering voor ZZP
De zakelijke brandverzekeringen, de inventaris en goederen- en gebouwenverzeke-
ring, worden vaak in één adem genoemd. Maar in het geval van zzp-verzekeringen 
zijn alleen voor de inventaris- en goederenverzekering specifieke producten op de 
markt. Naast de te verwachten dekking voor de inventaris en andere goederen, biedt 
de inventaris en goederenverzekering vaak ook een vergoeding voor contant geld.
In Nederland worden veel betalingen aan de kassa tegenwoordig per pin gedaan. 
Het contactloos betalen had samen met de normale pinbetaling een marktaandeel 
van 66,5% in 2019. Dit blijkt uit cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB) en Betaal-
vereniging Nederland. Dat betekent echter ook dat nog altijd € 2,34 miljard (33% 
van alle betalingen) contant wordt afgerekend. Voor zelfstandig ondernemers be-
tekent dat een grote kans om met (kas)geld of vals geld in aanmerking te komen.
In de de grafiek hiernaast is aangegeven welke dekkingen de markt biedt in het 
geval van diefstal van geld en waardepapieren. Twee verzekeraars bieden in het 
geheel geen dekking voor geld en waardepapieren. Van de overige inventarisver-
zekeringen is het laagste verzekerde bedrag een maximale vergoeding voor geld 
en waardepapieren van € 500,-.
Sommige verzekeraars kennen een keuze uit meerdere maximale verzekerde be-
dragen voor geld en waardepapieren. Bij één inventarisverzekering wordt een 
afwijkend maximaal verzekerd bedrag gehanteerd op basis van de branche waar-
binnen de ondernemer actief is. Voor de branche ‘persoonlijke verzorging’ is het 
maximaal verzekerd bedrag € 2.500,-; voor alle overige branches bedraagt het 
maximum € 1.250,- per gebeurtenis.
Andere aanbieders maken onderscheid op basis van de plaats waar het geld of 
waardepapieren zich bevinden. Zo is bij hen bijvoorbeeld de maximale vergoeding 
binnen het gebouw € 1.000,- per gebeurtenis en daarbuiten € 500,-.

slechts één verzekering geen maximering. Bijna een kwart van de markt keert 
maximaal € 5.000,- uit.
Welke kostenposten onder de externe kosten vallen, verschilt per aanbieder. Bij 
een deel van de markt valt alleen het uurloon van de expert onder de externe 
kosten en worden overige kosten op de reguliere manier vergoed. Bij andere aan-
bieders moeten juist alle gemaakte kosten betaald worden van het aangegeven 
maximum bedrag. Dat bedrag kan, zeker bij een verloren geschil, flink oplopen.

verzekerd. De reden hiervoor is dat het anders geen tijdelijke werkzaamheden meer 
betreft en de ondernemer in dat geval niet meer onder de classificatie zzp’er valt.

Hierdoor is ook bij de AVB voor zzp’ers werkgeversaansprakelijkheid een onder-
deel. Wellicht niet de eerste dekking waar een zelfstandig ondernemer aan zal 
denken, maar toch zijn er situaties mogelijk waarbij dit noodzakelijk of wenselijk 
is. Bij alle onderzochte verzekeringen zijn arbeidsongevallen of beroepsziektes 
verzekerd. Wel heeft een aantal verzekeraars een uitzondering voor aansprake-
lijkheid als gevolg van schilderziekte gemaakt en wordt bij een enkele verzekeraar 
de beroepsziekte als gevolg van TSE uitgesloten. Dit betreft de vrij zeldzame 
ziekte van Creutzfeldt-Jakob, waarvan een variant ook voorkomt als scrapie bij 
schapen en de ziekte bij runderen.

Of ondernemers krijgen zelf de keuze tussen een maximale vergoeding voor geld 
en waardepapieren van € 5.000,- of € 10.000,-, mits dit geld in een kluis wordt 
bewaard. Wanneer het geld wordt gestolen buiten de kluis, dan heeft dat gevol-
gen voor het uitgekeerde bedrag. De vergoeding wordt in dat geval gelimiteerd 
tot € 2.500,-. Ook wanneer de kluis onvoldoende waarde-indicatie heeft, kan de 
uitkering worden beperkt.

Bij zelfstandigen met een eenmanszaak is de kans groot dat er kasgeld in de 
winkel aanwezig is. De meeste verzekeraars maken geen onderscheid tussen de 
hierboven besproken dekking voor geld en waardepapieren enerzijds en kasgeld 
anderzijds. Vier verzekeraars bieden geen dekking voor kasgeld. Bij één inventa-
risverzekering is juist voor kasgeld dekking, terwijl geld en waardepapieren niet 
verzekerd zijn. Als een ondernemer schade lijdt als gevolg van vals geld of valse 
papieren is dit bij de helft van de aanbieders verzekerd.

VERZEKERD BEDRAG VOOR EXTERNE KOSTEN BIJ 
NIET-VERPLICHTE VERTEGENWOORDIGING
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ProductRating Bestelauto Volledig Casco (VC)

ProductRating Bestelauto Beperkt Casco (BC)

ProductRating Bestelauto Wettelijke Aansprakelijkheid (WA)

ZZP BESTELAUTO BC

ZZP BESTELAUTO WA

ZZP BESTELAUTO VC ZZP BESTELAUTO VC

ZZP BESTELAUTO BC

ZZP BESTELAUTO WA

• Reaal Bestelautoverzekering• Interpolis Bestelautoverzekering

 PRIJS

 PRIJS

 PRIJS

 VOORWAARDEN 

 VOORWAARDEN 

 VOORWAARDEN 

Ten behoeve van de ProductRating Prijs is gebruik gemaakt van een profielenset ge-
baseerd op 45 marktconforme postcodes, 8 combinaties van leeftijden en schadevrije 
jaren en een uitgebreide bestelautoselectie. De gebruikte bestelautoselectie varieert 
per dekkingsvorm. De klantprofielen zijn gebaseerd op 99 bestelauto’s, bestaande uit 
een martktconforme selectie uit de bouwjaren 2012 tot en met 2020. Dit resulteert in 
35.640 fictieve klantprofielen. Voor de ProductRating Voorwaarden zijn 13 producten 
onderzocht. Hiervoor zijn 91 kenmerken uit de MoneyView ProductManager geselec-

teerd, geclusterd en gewogen. De Bestelautoverzekering van Interpolis behaalt een 
5-sterrennotering op ‘Voorwaarden’. Dit product onderscheidt zich van de rest van de 
markt door de ruimste dekking bij een occasionwaarderegeling en door het hanteren 
van een gunstig eigen risico.
De 5-sterrennotering op ‘Prijs’ wordt behaald door de Bestelautoverzekering
van Reaal. Deze verzekering is onderdeel van het BedrijfsTotaal Plan en kan via
adviseurs worden afgesloten.

Ten behoeve van de ProductRating Prijs is gebruik gemaakt van een profielenset 
gebaseerd op 67 bestelauto’s, bestaande uit een martktconforme selectie van bestel-
auto’s uit de bouwjaren 2009 tot en met 2015. Dit resulteert in 24.120 fictieve klant-
profielen. Voor de ProductRating Voorwaarden zijn 12 producten onderzocht. Hiervoor 
zijn 88 kenmerken uit de MoneyView ProductManager geselecteerd, geclusterd en 
gewogen. Bij de beperkt cascodekking behaalt opnieuw Interpolis vijf sterren 

op ‘Voorwaarden’ voor haar Bestelautoverzekering. Wederom onderscheidt de 
Bestelautoverzekering zich van de rest door de ruime occasionwaarderegeling 
en door het hanteren van een gunstig eigen risico.
Bij de ProductRating Prijs BC is een soortgelijk beeld zichtbaar. Dezelfde aan-
bieder als bij de volledig cascodekking behaalt hier vijf sterren: Reaal met de 
Bestelautoverzekering.

• Reaal Bestelautoverzekering

• Reaal Bestelautoverzekering

• Interpolis Bestelautoverzekering

• Univé Bedrijfsautoverzekering
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Een bestelautoverzekering en autoverzekering zijn bijna in alle opzichten vergelijk-
baar. De bestelautoverzekering heeft alleen een zakelijk karakter, waar de autover-
zekering vooral voor particulieren is bedoeld. Verder verzekeren beide verzekeringen 
gelijksoortige objecten en is de opbouw van de dekkingen nagenoeg gelijk. De uit-
keringsregelingen tussen beide verzekeringen verschillen echter wel behoorlijk. Dat 
is opvallend, aangezien de bestelauto een object is met hoge economische waarde. 
Naast een aanzienlijk hogere aanschafprijs, stelt de bestelauto zzp’ers in staat om hun 
beroep uit te oefenen. In de onderstaande grafiek wordt de gemiddelde catalogus-
waarde van een bestelauto vergeleken met die van een personenauto over de periode 
2007 tot en met 2020.

Uit de grafiek blijkt dat het aanschaffen van een bestelauto tegenwoordig gemiddeld 
rond de € 45.000,- kost, terwijl voor personenauto’s gemiddeld € 36.000,- moet worden 
betaald. Dit is een verschil van € 9.000,-. Kanttekening hierbij is dat een bestelauto 
die zakelijk wordt aangeschaft, zowel vrijgesteld kan worden van BPM als van BTW, 
waardoor een lagere waarde wordt gebruikt als basis voor de verzekeringspremie.
Een zelfstandige krijgt met zijn verzekerde bestelauto niet de zekerheid dat binnen 
een periode van maximaal 36 maanden na aanschaf van een nieuwe of tweedehands 
bestelauto de betaalde prijs wordt uitgekeerd wanneer de bestelauto wordt gestolen 
of total loss wordt verklaard. In de onderstaande diagrammen wordt (in geval van een 
volledig cascodekking) het aantal bestelauto- en personenautoverzekeringen getoond 
en de uitkeringsregelingen die na één, twee en drie jaar van toepassing zijn.

Marktfeiten Toegelicht
  Marktcijfers bestelauto’s

Het totaal aantal bestelauto’s op de Nederlandse wegen is per 1 januari 2020 vol-
gens het CBS gestegen tot 939.801. Afgelopen jaar zijn 73.780 nieuwe bestelau-
to’s verkocht. Dat is een daling ten opzichte van de 77.161 verkochte bestelauto’s 
in 2018, terwijl de verkoop in de jaren daarvoor juist een constante groei liet zien.
Niet in alle branches waarin zzp’ers actief zijn, wordt veelvuldig gebruik gemaakt 
van een bestelauto. Van de in 2019 geregistreerde bestelauto’s zijn 256.000 

voertuigen eigendom van bedrijven binnen de branche ‘bouwnijverheid’; een 
branche waarbinnen maar liefst één op de vier werkzaam is als zzp’er. Dit is 31% 
van het totaal aantal bestelauto’s. Ook in de bedrijfstak ‘groot- en detailhandel’ 
wordt veelvuldig gebruik gemaakt van bestelauto’s. Die bedrijfstak is goed voor 
174.000 voertuigen en daarmee een goede tweede. De overige branches volgen 
op gepaste afstand.

  Uitkering bij totaalverlies aanzienlijk minder dan bij autoverzekeringen

Ten behoeve van de ProductRating Prijs is gebruik gemaakt van een profielenset 
gebaseerd op 192 bestelauto’s bestaande uit een martktconforme selectie uit de 
bouwjaren 2006 tot en met 2012. Dit resulteert in 21.960 fictieve klantprofielen. Voor de 
ProductRating Voorwaarden zijn 13 producten onderzocht. Hiervoor zijn 34 ken-
merken uit de MoneyView ProductManager geselecteerd, geclusterd en gewogen. 
De Bedrijfsautoverzekering van Univé behaalt bij de WA-dekking een 5-sterrenno-
tering op ‘Voorwaarden’. De WA-verzekering van Univé onderscheidt zich van de 

overige bestelautoverzekeringen door minder strenge voorwaarden te hanteren 
bij acceptatie. Daarnaast biedt Univé de verzekeringnemer het ruimste aanbod 
aan extra dekkingen.

Bij de ProductRating Prijs is het wederom de Bestelautoverzekering van Reaal 
die als winnaar uit de bus komt. Daarmee heeft Reaal bij alle dekkingsvormen de 
hoogste score behaald.

Bron: RDW
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Uit de gegevens blijkt dat slechts 4 van de 13 bestelautoverzekeringen de nieuw-
waarde in het eerste jaar uitkeren bij totaal verlies. Na het eerste jaar is er geen 
enkel product meer dat nog de volledige nieuwwaarde vergoedt. Bij de autoverze-
kering vergoeden nog 19 van de 43 aanbieders de actuele nieuwwaarde of de aan-
schafwaarde van de auto bij totaal verlies binnen drie jaar. Bij een tweedehands 
voertuig is een soortgelijk beeld zichtbaar. Bij twee bestelautoverzekeringen 
krijgt de verzekerde nog de aanschafwaarde uitgekeerd bij totaal verlies binnen 
een jaar. Na het tweede jaar na aanschaf van de tweedehands bestelauto keert 
geen enkele verzekering meer de aanschafwaarde uit.

Een particulier met een autoverzekering heeft in dezelfde situatie een grote kans 
wel voor langere tijd de aanschafwaarde uitgekeerd te krijgen. Bij 35 van de 43 
verzekeringen wordt de aanschafwaarde vergoed bij totaal verlies binnen een 
jaar. Zelfs in het derde jaar biedt bijna de helft, 18 van de 43 producten, een uit-
kering op basis van de aanschafwaarde. De particulier met een autoverzekering is 
op het gebied van uitkeringsregelingen derhalve aanzienlijk beter bedeeld dan de 
zelfstandige met een bestelautoverzekering. Bij alle gegevens over de uitkerings-
regeling is uitgegaan van een uitkeringsregeling inclusief eventuele optionele 
verlengingen bij de VC-dekking.

Dit is een speciale editie van het MoneyView Special Item. In verband met de coronacrisis zal het Special Item Reisverzekeringen tot 

nader order niet verschijnen. Vanaf mei 2020 geldt de normale maandagenda weer.

UITKERING BIJ TOTAAL VERLIES VAN BESTELAUTO UITKERING BIJ TOTAAL VERLIES VAN AUTO

Bron: MoneyView ProductManagerBron: MoneyView ProductManager
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