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 5 – De prijs van je polis

Infofiche 

Verzekeraars hanteren een hele resem voorwaarden en criteria wanneer ze je een voors-

tel voor een autoverzekering bezorgen. Leeftijd en rijervaring spelen daarin een belan-

grijke rol. Maar ook het aantal schadegevallen dat je de laatste jaren bij elkaar sprokkel-

de, telt mee.

Maar zelfs daarmee is de kous niet af. Waar je woont, wordt ook in rekening gebracht. Is dat in de stad, dan loop je 

meer kans op een schram of een deuk. Een ongeval schuilt er in een klein hoekje. Op het platteland loop je iets 

minder gevaar. 

Maar anderzijds, wat als je in de stad woont en je auto enkel in de weekends gebruikt om te shoppen? Dan is je 

premie wellicht lager dan voor iemand die elke dag met de auto in Brussel gaat werken. 

Hoeveel kilometers je jaarlijks verrijdt en waarvoor je dat doet (privé of werk)? Het telt mee in de berekening van 

je verzekeringspremie.

En dan is er de auto zelf. Hoeveel pk’s schuilen er onder de motorkap? Hoe meer vermogen, hoe duurder je verze-

kering. En dat niet alleen, want ook de jaarlijkse verkeersbelasting is dan niet mals. Hou daar rekening mee als je 

een zogenaamd ‘goedkope’ tweedehands op de kop denkt te tikken.

Wat nog? De prijs uiteraard – maar dan alleen als je een omniumverzekering afsluit. De verzekeraar weet dan 

graag zowel de catalogusprijs als de verkoopprijs.

Waarmee houden verzekeraars géén rekening? Je geslacht. Man of vrouw, iedereen kan wel eens bij een ongeval 

betrokken raken. Tellen meestal niet mee: het merk van je auto, de brandstof die hij gebruikt of … de kleur. Al hoor 

je wel eens vertellen dat rode wagens omwille van hun agressieve kleur hoger ingeschaald worden. Larie!

Opdracht - Steven begrijpt het niet

Steven is verontwaardigd. Hij kreeg zonet de offerte van zijn verzekeraar in de bus. En wat blijkt? De voorgestelde 

premie ligt een pak hoger dan die van zijn vader. Hoe kan dat? Steven grijpt de telefoon en belt naar de verzeker-

ingsagent of -makelaar.

Lees het gesprek van Steven met de verzekeringsagent 

VA ‘Hallo Steven. Waarmee kan ik je helpen?’

ST ‘Waarom betaal ik meer voor mijn autoverzekering dan mijn pa?’

VA ‘Tja, dat is een ingewikkeld verhaal. Maar ik probeer het je uit te leggen. Luister: de prijs van een polis is niet 

voor elke chauffeur dezelfde. De verzekeraar houdt immers rekening met een hele resem parameters. 

Zo’n parameter is altijd veranderlijk. Je leeftijd bijvoorbeeld. Of je rijervaring. Wie op zijn dertigste leert rijden, zal 

een hogere premie betalen dan iemand die op die leeftijd al tien jaar ongevallenvrij rijdt. Het aantal veroorzaakte 

ongevallen is een derde factor. Met die verschillen houdt een verzekeringsonderneming rekening.’
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ST ‘Als ik het goed begrijp zijn leeftijd en rijervaring belangrijke maatstaven?’

AV ‘Samen met het aantal schadegevallen! En er is nog iets, Steven. Chauffeurs jonger dan 26 betalen niet alleen 

meer voor een autoverzekering. Dikwijls legt de maatschappij een vrijstelling op. Dat wil zeggen dat zo’n chauf-

feur bij schade aan een derde een deel van de kosten toch zelf moet betalen.’

ST ‘Maar dat is toch helemáál oneerlijk!’

AV ‘Dat zou je denken. Maar daarmee voorkomen de maatschappijen wel dat ze te diep in de buidel moeten tasten. 

Helaas veroorzaken jongeren vaker ongevallen dan oudere, ervaren bestuurders.’

ST ‘En blijft die premie voor mij dan altijd zo hoog?’

AV ‘Niet noodzakelijk. Met het ouder worden zal je premie verlagen. Op voorwaarde dat je geen ongevallen vero-

orzaakt, natuurlijk. Ook de vrijstelling valt dan na verloop van tijd weg. Maar, tja, op dit ogenblik ben jij voor ons 

nog een risicochauffeur.’

ST ‘Oké, ik zal dus maar best heel voorzichtig op de weg zijn.’

AV ‘Een goed plan. Rij defensief en anticipeer in het verkeer. En vooral: drink nooit achter het stuur. Het brengt je 

met de jaren veel op. Want hoe langer je ongevallenvrij rijdt, hoe minder je verzekeringspremie zal kosten.’

ST ‘Zeg, dankjewel voor je uitleg.’

AV ‘Graag gedaan.’

Beantwoord de vragen over de tekst

1. Met welke parameter houden verzekeringsondernemingen geen rekening?

a. Leeftijd

b. Geslacht

c. Ervaring

d. Veroorzaakte ongevallen 

2. Waarom is de premie van Stevens vader niet verhoogd ondanks zijn ongeval?

a. Hij had het ongeval niet veroorzaakt.

b. Hij was niet betrokken bij een ongeval.

c. Hij had het ongeval niet aangegeven.

d. Hij rijdt al langer met de auto dan Steven.

3. Een premie vermindert …

a. als je ouder wordt.

b. als je geen ongevallen hebt veroorzaakt.

c. als je geen ongevallen hebt.

d. als de vrijstelling vervalt.

4. Welke tips krijgt Steven tot slot van de verzekeringstussenpersoon?

a. Rij ongevallenvrij en je bespaart op je verzekeringskosten.

b. Rij defensief, neem geen risico’s en betaal niet te veel voor je verzekering.

c. Rij defensief, anticipeer en drink niet achter het stuur.

d. Rij defensief, drink niet en vermijd ongevallen.


