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Zorgverzekeraar S

Vergoedingen Fysiotherapie Zorgverzekering
Tot 18 jaar Vanaf 18 jaar

Fysio- of oefentherapie met 

chronische indicatie

20 behandelingen 20 behandelingen

Fysio- of oefentherapie zonder 

chronische indicatie

20 behandelingen 0 behandelingen

Fysio- of oefentherapie bij 

etalagebenen

Maximaal 9 behandelingen per 

jaar

Maximaal 37 behandelingen per 

jaar

Fysiotherapie bij COPD De eerste 12 maanden krijgt u:

• 5 behandelingen bij klasse A

• 27 behandelingen bij klasse B

• 70 behandelingen bij klasse 

C en D

Na de eerste 12 maanden krijgt u, 

indien nodig, nog eens:

• 3 behandelingen bij klasse B

• 52 behandelingen bij klasse 

C en D

De eerste 12 maanden krijgt u:

• 5 behandelingen bij klasse A

• 27 behandelingen bij klasse B

• 70 behandelingen bij klasse 

C en D

Na de eerste 12 maanden krijgt u, 

indien nodig, nog eens:

• 3 behandelingen bij klasse B

• 52 behandelingen bij klasse 

C en D

Fysiotherapie bij artrose in het 

heup- of kniegewricht

20 behandelingen per jaar 12 behandelingen per jaar

Vergoedingen Fysiotherapie Aanvullende verzekering
Pakket A 

Premie: € 60,- per jaar

Pakket B

Premie: € 150,- per jaar

Fysio- of oefentherapie vanaf 18 

jaar

5 behandelingen 20 behandelingen

Fysio- of oefentherapie tot 18 jaar 10 behandelingen 20 behandelingen

Ergotherapie 8 behandelingen 15 behandelingen
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Eigen bijdrage gebitsprothese
Percentages eigen bijdragen voor implantaatgedragen gebitsprothese:

• 8% eigen bijdrage voor de bovenkaak;

• 10% eigen bijdrage voor de onderkaak;

• 10% eigen bijdrage voor reparatie en/of rebasen (passend maken); en

• 17% eigen bijdrage voor een combinatie met een normale gebitsprothese.
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Rechtsbijstandsverzekering

Consument

Inkomen

 

Verkeer

 

Wonen

 

Medisch
U heeft aanspraak op rechtsbijstand bij het verhalen van letselschade die veroorzaakt is door een foutieve 

medische handeling.
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Digital Classroom Wft Schade Particulier - Bijzondere  
voorwaarden persoonlijke ongevallenverzekering

1. Dekking bij blijvende invaliditeit
a. Vaststellen van de blijvende invaliditeit: Wij stellen de aanwezigheid en de mate van de blijvende 

invaliditeit bij verzekerde vast op basis van de rapportage van door ons aangewezen medische en 

(eventueel) andere deskundigen. De bepaling van het percentage functieverlies geschiedt volgens objectieve 

maatstaven en wel zoveel mogelijk overeenkomstig de laatste uitgave van de “Guides to the Evaluation of 

Permanent Impairment’ van de American Medical Association (A.M.A.) en de richtlijnen van de Nederlandse 

Vereniging voor Neurologie en de Nederlandse Orthopaedische Vereniging, tenzij het percentage van 

blijvende invaliditeit is terug te vinden in de hieronder in lid B vermelde Gliedertaxe.

b. Gliedertaxe: 

 
Bij volledig (functie-)verlies van Uitkerings-

percentage
Bij volledig (functie-)verlies van Uitkerings-

percentage

Hoofd Ledematen

Beide ogen 100 Beide armen 100

Een oog 50 Beide handen 100

Het gehele gehoorvermogen 60 Beide benen 100

Het gehoorvermogen van een oor 25 Beide voeten 85

Een oorschelp 5 Een arm of hand of een been of 
voet

100

Het spraakvermogen 50 Arm in het schoudergewricht 80

De reuk of smaak 10 Arm in het ellebooggewricht 75

De neus 10 Hand in polsgewricht 70

Een natuurlijk blijvend 
gebitselement

1 Een duim 25

Inwendig orgaan Een wijsvinger 15

De milt 10 Een middelvinger 12

Een nier 20 Een van de overige vingers 10

Een long 30 Een been of voet 70

Ledematen Een grote teen 10

Beide armen 100 Een van de andere tenen 5

c. Gedeeltelijk (functie-)verlies: Wanneer sprake is van een gedeeltelijk verlies of gedeeltelijk onbruikbaarheid 

van één of meer van de in de hierboven vermelde gliedertaxe genoemde lichaamsdelen of organen, wordt het 

uitkeringspercentage naar evenredigheid met de hiervoor vermelde percentages vastgesteld.
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d. Meerdere lichaamsdelen: Bij verlies of blijvende onbruikbaarheid van meerdere lichaamsdelen of organen 

worden de percentages opgeteld tot een maximum van 100%.

e. Maximale uitkering: Voor blijvende invaliditeit ontstaan door één of meerdere ongevallen worden de 

percentages blijvende invaliditeit opgeteld tot een maximum van 100%.

f. Beroep verzekerde: Bij het vaststellen van de mate van invaliditeit wordt géén rekening gehouden met het 

beroep van een verzekerde.

g. Bestaande invaliditeit: Indien een reeds bestaande vorm van invaliditeit door een ongeval wordt verergerd, 

zal de vastgestelde mate van invaliditeit na het ongeval worden verminderd met de reeds voor het ongeval 

bestaande mate van invaliditeit.

h. Psychische reactie op een ongeval: Bij het vaststellen van de mate van blijvende invaliditeit wordt geen 

rekening gehouden met psychische aandoeningen, van welke aard ook, tenzij dit medisch aantoonbaar het 

rechtstreekse gevolg zijn van bij het ongeval ontstaan hersenletsel.

i. Eerder overlijden tengevolge van een ongeval: Mocht verzekerde voor het vaststellen van de invaliditeit 

als gevolg van het ongeval zijn overleden, dan zijn wij geen uitkering verschuldigd voor blijvende invaliditeit.

j. Moment van vaststellen blijvende invaliditeit: Wij stellen de mate van blijvende invaliditeit vast zodra een 

onveranderlijke toestand is aangebroken, doch in ieder geval twee jaar na de datum van het ongeval. De 

hoogte van de uitkering wordt bepaald volgens de op grond van medische rapporten te verwachten 

verlengd tot drie jaar, wat verzekerde uiterlijk dertig dagen voor het verstrijken van de termijn van twee jaar 

schriftelijk aan ons dient te berichten.

k. Vergoeding rente: Indien binnen één jaar na de datum van het ongeval nog geen blijvende invaliditeit is 

vastgesteld vergoeden wij de wettelijke rente over de uitkering verminderd met de eventuele voorschot-

uitkeringen. Deze rente wordt berekend vanaf de 366e dag na de datum van het ongeval. Wij keren de rente 

gelijktijdig met de uitkering wegens blijvende invaliditeit uit. Geen recht op wettelijke rente bestaat indien 

verzekerde kiest voor verlenging van de termijn omschreven in lid J gerekend vanaf de 731e dag na het ongeval.

l. Plusdekking of Superdekking: Indien op het polisblad is vermeld dat voor deze rubriek de plus- of 

superdekking van kracht is, wordt bij een mate van blijvende invaliditeit van 31% of meer een uitkering 

 

 

Uitkeringstabel 

 
Invaliditeits -
graad

Uitkerings-
percentage
Plusdekking

Superdekking Invaliditeits -
graad

Uitkerings-
percentage
Plusdekking

Superdekking

31 t/m 35% 40% 45% 66 t/m 70% 120% 175%

36 t/m 40% 50% 55% 71 t/m 75% 135% 200%

41 t/m 45% 55% 70% 76 t/m 80% 150% 225%

46 t/m 50% 65% 85% 81 t/m 85% 165% 250%

51 t/m 55% 75% 100% 86 t/m 90% 180% 275%

56 t/m 60% 90% 125% 91 t/m 95% 195% 300%

61 t/m 65% 105% 150% 96 t/m 100% 210% 325%
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Regiopremie inboedelverzekering
Premie per € 1.000,- van de verzekerde som voor de inboedelverzekering.

Regio Premie Uitgebreide 
Dekking

Premie Allrisk

Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht € 2,94 € 3,86

Zeeland, Noord-Brabant, Limburg, Gelderland, Overijssel € 2,76 € 3,54

Flevoland, Drenthe, Groningen, Friesland € 2,65 € 3,49
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Samenvatting VRKI 2.0 versie 2020 
Deze samenvatting is met zorg samengesteld; bij vragen of twijfel kunt u de complete tekst raadplegen op: www.hetccv.nl. De inbraakgevoeligheid van 
woningen wordt bepaald door de aanwezigheid van – voor inbrekers – attractieve zaken van de inboedel. De totale waarde ervan bepaalt de risicoklasse. 
De beveiligingsmatrix geeft voor iedere risicoklasse de bijbehorende beveiligingsmaatregelen. 

 

WONINGEN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De inbraakgevoeligheid van bedrijven wordt bepaald door de aanwezigheid van de soort attractieve goederen en inventaris, de waarde ervan en onder 
welke omstandigheden die goederen aanwezig zijn (eigen gebruik, winkel / showroom of in een magazijn)  
De beveiligingsmatrix geeft voor iedere risicoklasse de bijbehorende beveiligingsmaatregelen.
 

BEDRIJVEN 
 

Onder attractieve zaken van de inboedel wordt verstaan: 

• Audiovisuele en computerapparatuur;  

• Lijfsieraden en contant geld of waardepapieren;  

• Bijzondere bezittingen: bijvoorbeeld antiek, kunst, 

muziekinstrumenten en verzamelingen. 
 
Attractiviteit kenmerkt zich door: 

• De waarde van de attractieve zaken vastgelegd in het 

Intakedocument; 

• Dat zaken ‘gemakkelijk te vervoeren’ zijn (onder de 

arm mee te nemen);  

• Dat zaken goed verhandelbaar zijn. 
 

 

   BEVEILIGINGSMATRIX WONINGEN – minimale eisen 
 

WAARDE ATTRACTIEVE 
ZAKEN VAN DE INBOEDEL 

RISICO- 
KLASSE 

COMBINATIES VAN BEVEILIGINGSMAATREGELEN 

Uitgangspunt: CO en/of ME maatregelen toepassen 

VOORWAARDEN 

 

t /m  € 50.000 
 

1 
 

of: O1 + BK2 
of: O1 + BK1 + EL1 + AT1 + RE1  

 

 

€ 50.001 t/m € 100.000 
 

2 
 

of: O1 + BK2 + EL2 + AT2 + RE2 
of: O1 + BK1 + EL2 + AT2 + RE2 + CO2 en/of ME2 

 

 

€ 100.001 t/m € 150.000 
 

3 of: O2 + BK3 + EL2 + AT3 + RE2 
of: O2 + BK2 + EL3 + AT3 + RE2 
of: O2 + BK1 + EL3 + AT3 + RE2 + CO2 en/of ME2 

 

 

meer dan € 150.000 
 

4 
 

Maatwerk i.o.m. de verzekeraar maar minimaal: 
O2 + BK2 + EL4 + AT4 + RE3 + CO3 en/of ME3 

 

 

 

 

 

ATTRACTIVITEIT 
 

  RISICOKLASSEN BEDRIJVEN 
 

 

  WAARDE x € 1.000 
 

 
 

< € 7,5 
 

€ 7,5- 
< € 75 
 

 

€ 75- 
< € 150 

 

€ 150- 
< € 300 

 

 € 300-  
> € 300  

 

L 
 

 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

2 
 

M 
 

 
 

1 
 

2 
 

2 
 

2 
 

3 
 

H 
 

 
 

2 
 

2 
 

2 
 

3 
 

4 
 

ZH 
 

 
 

2 
 

3 
 

4 
 

4 
 

4 

 
Aandachtspunten voor bedrijven: 
• Niveau BK3 en BK4 zijn primair bedoeld voor gevels 

waarachter zich direct attractieve goederen bevinden; 
• Vanaf risicoklasse 3 kan tevens ramkraakbeveiliging van 

toepassing zijn (zie VRKI 2.0 deel B hoofdstuk 3). 
 

 
 
 

 
Organisatorische maatregelen 
O1 
O2 

Standaard organisatorische maatregelen 
O1 met daarbij een omschrijving van de 
specifieke organisatorische maatregelen 
die zijn toegespitst op het risico 

 

Bouwkundige maatregelen 
BK1 Bouwkundige maatregelen met 

functionerend hang- en sluitwerk en 
goede kwaliteit van de gevelelementen  

BK2 Prestatie-eis 3 min. inbraakwerendheid  
BK3 Prestatie-eis 5 min. inbraakwerendheid  
BK4 Prestatie-eis 10 min. inbraakwerendheid  
 

Compartimenterings maatregelen 
CO1 Geen prestatie-eis voor 

inbraakwerendheid  
CO2 Prestatie-eis 3 min. inbraakwerendheid  

CO3 Prestatie-eis 5 min. inbraakwerendheid 

CO4 Prestatie-eis 10 min. inbraakwerendheid 

 

 

Meeneembeperkende maatregelen 
ME1 Geen prestatie-eis voor diefstalvertraging    
ME2 Prestatie-eis: 3 min. diefstalvertraging 
ME3 Prestatie-eis: 5 min.  diefstalvertraging 
ME4 Prestatie-eis: 10 min. diefstalvertraging 
 
Elektronische maatregelen 
EL1 Grade 2  
EL2 Grade 2  
EL3 Grade 2 / Grade 3 
EL4 Grade 3 + maatwerk 
Zie verder VRKI 2.0 deel B hoofdstuk 6 
 
Schildetectie (zie VRKI 2.0 deel B hoofdstuk 6) 
SD1 Woningen: openstanddetectie op 

bereikbare, beweegbare gevelelementen.  
Bedrijven: openstanddetectie op 
nooduitgangen 

SD2 Voor bereikbare vaste en beweegbare 
gevelelementen 

SD3 Voor bereikbare vaste en beweegbare 
gevelelementen , wanden, vloeren en 
daken 

SD4 Detectie op terreingrenzen + 
camerasysteem met video-analytics met 
doormelding naar de PAC 

 

Alarmtransmissie 
AT1 Zie VRKI 2.0 deel B hoofdstuk 7 
 
 
AT2 
AT3 
AT4 

ATS Security 
grade 

Ontvangst 
PAC 

SP2/DP1 Grade 2 T2 

DP3 Grade 3 T4 

DP4 Grade 3 T5 
 

 
Reactie 
RE1 In deze situatie kan de alarmering door het 

alarmsysteem gemeld worden naar een 

(mobiele) telefoon die bereikbaar is. Bij 

bedrijven is dit een eis. 
RE2 Alarmopvolging door PAC naar 

sleutelhouder(s) 
RE3 Alarmopvolging door PAC naar een erkende 

particuliere beveiligingsorganisatie. Of RE2 + 
technische alarmverificatie  waarbij 
opvolging door sleutelhouder + prioriteit 1 
politie 

RE4 Technische alarmverificatie verplicht 
Alarmopvolging door PAC naar een erkende 
particuliere beveiligingsorganisatie (max 15 
min.) en prioriteit 1 politie 

 

BEVEILIGINGSMATRIX BEDRIJVEN – minimale eisen 
 
 

 

RISICOKLASSE 
 

 

COMBINATIES VAN BEVEILIGINGSMAATREGELEN 
 

VOORWAARDEN 
 

 

1 
 

of: O1 + BK2 
of: O1 + BK2 + EL1 + AT1 + RE1 
of: O1 + BK1 + EL2 + AT2 + RE2 + CO2 en/of ME2 

 

(1) 
(3) 
- 

 

 

2 
 

of: O1 + BK3 + EL2 + AT2 + RE2 
of: O1 + BK2 + EL2 + AT2 + RE2 
of: O1 + BK2 + EL2 + AT2 + RE2 + CO2 en/of ME2 
of: O1 + BK1 + EL3 + AT2 + RE2 + CO3 en/of ME3 

 - 
(2) 
 - 
 - 

 

 

3 
 

of: O2 + BK4 + EL3 + SD2 + AT4 + RE3 
of: O2 + BK3 + EL3 + SD2 + AT4 + RE3 
of: O2 + BK2 + EL3 + AT3 + RE3 + CO3 en/of ME3 
of: O2 + BK1 + EL3 + AT3 + RE3 + CO4 en/of ME4 

 - 
(2) 
 - 
 - 

 

 

4 
 

Maatwerk i.o.m. de verzekeraar maar minimaal: 
of: O2 + BK2 + EL4 + AT4 + RE4 + CO4 en/of ME4 
of: O2 + BK4 + EL4 + SD3 + AT4 + RE4 

 
 

 

Voorwaarden: 
(1) Niet voor bedrijven waar niet of nauwelijks sociale controle kan plaatsvinden 
(2) Niet bij Zeer Hoge attractiviteit 
(3) AT1 mét doormelding GSM verplicht 
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INBOEDELWAARDEMETER 2016 

   

Naam verzekeringnemer ____________________________________ 

Adres ____________________________________ 

Postcode / Woonplaats ____________________________________ 

Polisnummer (indien bekend) ____________________________________ 

   

Leeftijd hoofdkostwinner  punten 

○ 35 jaar en jonger  22 

○ 36 t/m 50 jaar  29 

○ 51 t/m 70 jaar  39 

○ 71 jaar en ouder  37 

 Aantal punten: _______ 

   

Samenstelling huishouden  punten 

○ Alleenstaande (met/zonder inwonende kinderen) 0 

○ Echtpaar/samenwonende (met/zonder inwonende kinderen) 10 

 Aantal punten: _______ 

  

Netto maandinkomen hoofdkostwinner punten 

○ Tot en met € 1.000  0 

○ € 1.001 tot en met € 2.000  10 

○ € 2.001 tot en met € 3.000  17 

○ € 3.001 tot en met € 4.850  28 

   

  Aantal punten: _______ 

    

 Oppervlakte woning  punten 

○ Tot en met 90 m²  0 

○ 91 m² tot en met 140 m²  6 

○ 141 m² tot en met 190 m²  18 

○ 191 m² tot en met 300 m²  23 

  Aantal punten: _______ 

   

  Totaal aantal punten: _______ 

   x € 1.004 

 Subtotaal geschatte waarde inboedel : _______(A) 

  

 

 

Eventuele bijtellingen (voor zover niet apart verzekerd)*): 

    

○ Heeft u meer dan € 12.000 aan audiovisuele en computerapparatuur 

 Zo ja, welk bedrag boven de € 12.000? € __________ 

○ Heeft u meer dan € 6.000 aan lijfsieraden? 

 Zo ja, welk bedrag boven de € 6.000? € __________ 

○ Heeft u meer dan € 15.000 aan bijzondere bezittingen? 

 Zo ja, welk bedrag boven de € 15.000 € __________ 

○ Is het huurdersbelang meer dan € 6.000  

 Zo ja, welk bedrag boven € 6.000 € __________ 

   ____________ 

 Subtotaal bijtellingen (B) € __________ 

 

    

 De geschatte totale waarde van uw inboedel is  

  Tel A en B op € ___________ 

    

 De inboedelwaardemeter is door mij naar waarheid ingevuld; 

    

 Plaats _________________________ Datum ____-____ 20.. 

    

 Handtekening   

    

    

    

*) De bedragen kunnen afwijken van de in de polisvoorwaarden gehanteerde bedragen.  

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 2.  

Toelichting bij de inboedelwaardemeter 2016 

 

Algemeen 

De inboedelwaardemeter van het Verbond van Verzekeraars is een hulpmiddel om op 

eenvoudige en objectieve wijze de globale waarde van een inboedel vast te stellen, 

met name voor het geval u een inboedelverzekering wilt afsluiten of wilt wijzigen. 

Het puntensysteem van de inboedelwaardemeter is gebaseerd op  uitkomsten van 

onderzoek naar de waarde van de inboedel van een groot aantal huishoudens in 

Nederland in 2007. Dit onderzoek heeft uitgewezen dat de inboedelwaarde vrij 

nauwkeurig kan worden vastgesteld aan de hand van de leeftijd en inkomen van de 

hoofdkostwinner, de samenstelling van het huishouden en de oppervlakte van de 

woning. 

Let op:  

1. De inboedelwaardemeter kan alleen worden gebruikt als het netto maandinkomen 

van de hoofdkostwinner maximaal € 4.850 bedraagt en/of het woonoppervlak niet 

groter is dan 300m². 

2.  De inboedelwaardemeter is alleen bedoeld als een hulpmiddel om de waarde van 

uw inboedel globaal vast te stellen; de uitkomsten kunnen daarom niet gelden als 

getaxeerde waarde in de zin van de wet. Daarnaast wordt geadviseerd om deze 

inboedelwaardemeter alleen te hanteren in combinatie met een verzekering met 

garantie tegen onderverzekering. 

 

Netto maandinkomen hoofdkostwinner  

Hieronder wordt verstaan: het totale netto maandinkomen van de hoofdkostwinner in 

het huishouden. Het inkomen kan bestaan uit loon, salaris, inkomen uit eigen bedrijf, 

pensioen, ontvangen alimentatie, AOW of andere sociale uitkeringen. Rente en 

inkomsten uit beleggingen worden niet meegerekend. 

 

Oppervlakte woning 

Hieronder wordt verstaan het binnenshuis aanwezige vloeroppervlak (lengte x 

breedte) van alle bewoonbare en/of beloopbare ruimtes van de woning, alsmede de 

buitenshuis aanwezige privé (berg) ruimtes, zoals schuur, garage en kelderbox. 

 

 

 

 

Audiovisuele en computerapparatuur   

Hieronder vallen: 

 beeld- en geluidsapparatuur; 

 computerapparatuur: desktops, werkstations, servers, laptops, netbooks, note-

books, tablets, etc.; 

 bij bovenstaande apparatuur behorende randapparatuur en actuele software; 

 gameconsoles en gamesoftware; 

 geluids-, beeld- en informatiedragers: cd’s, dvd’s, usb-sticks, geheugenkaarten, 

harddisks, cd-/dvd-branders; 

 telefoons: mobiel, smartphones, inclusief prepaid kaarten. 

 

Lijfsieraden  

Dit zijn sieraden, inclusief horloges, die zijn vervaardigd om op of aan het lichaam 

gedragen te worden en die geheel of ten dele bestaan uit edel- of ander materiaal, 

gesteente, mineraal, parels, (bloed)koraal of andere dergelijke materialen.  

 

Bijzondere bezittingen 

Hieronder worden waardevolle bijzondere bezittingen verstaan. 

Denk hierbij aan bijvoorbeeld: 

 verzamelingen; 

 antiek; 

 kunst; 

 muziekinstrumenten. 

 

Huurdersbelang 

Onder huurdersbelang worden alle veranderingen en verbeteringen aan de 

huurwoning verstaan die door u als bewoner voor eigen rekening zijn aangebracht. 

Hieronder vallen o.a. verbeteringen aan c.v., keuken- en sanitaire installaties, 

betimmeringen, parket- en tegelvloeren, schuurtjes en schuttingen. 

Als u eigenaar bent van het huis of het appartement hoeft u dus niets in te vullen. 

 

 

Geldig t/m 31 december 2016 

 

 



De Herbouwwaardemeter Woningen is een handig, niet verplicht  
hulpmiddel voor verzekeraars en verzekeringsadviseurs om op een 
snelle, eenvoudige manier de gemiddelde herbouwkosten van  
standaardtypen woningen vast te stellen. De herbouwwaarde is het 
bedrag dat een verzekerde nodig heeft om een woning, mocht deze totaal 
verloren gaan, weer op te bouwen in dezelfde staat en volgens de huidige 
bouwvereisten. De herbouwwaarde is dus iets anders dan de vraagprijs 
of WOZ-waarde van de woning. 

Jaarlijks actualiseert het Verbond van Verzekeraars de meter aan de hand 
van de dan geldende herbouwkosten. Een onafhankelijk technisch  
adviesbureau levert hiervoor gegevens aan. Bij de berekening wordt niet 
uitgegaan van de actuele dagprijzen. De golfbewegingen in de economie 
zijn immers van invloed op deze prijzen. Daarom gaat de Herbouw
waardemeter uit van de structurele kostenontwikkeling. Omdat de  
actuele dagprijzen kunnen schommelen, raadt het Verbond verzekeraars 
aan om bij gebruik van de herbouwwaardemeter de klant garanties te 
geven tegen onderverzekering.

Hernieuwbare energie
Bij herbouw moeten verzekeraars ook rekening houden met de nieuwe  
eisen hernieuwbare energie (‘gasloos bouwen’). Hoewel de  
mogelijkheden per gemeente, straat en pand kunnen verschillen, is  
vanwege de werkbaarheid besloten voor 2020 een vast percentage  
mee te nemen. Deze is reeds verwerkt in de basisprijzen. 

De Herbouwwaardemeter is niet bedoeld voor consumenten. De verzekeraar of 
adviseur dient het formulier samen met de klant in te vullen. 

Herbouwwaardemeter 
Woningen 2020
Geldig t/m 31 december 2020

Toelichting 

1. Algemeen 
De herbouwwaardemethode is gebaseerd op (1) het type woning, (2) de 
kwaliteit van de bouwdelen en (3) de inhoud van de woning. De in de 
tabellen genoemde bedragen zijn op basis van herbouw volgens de huidige 
eisen, zoals uitgebreide en/of aangepaste bouwregelgeving, het bouw besluit 
en innovatief materiaalgebruik. De bedragen zijn inclusief btw, honoraria 
voor de architect/adviseurs en exclusief sloop en  
opruimingskosten. De m3 prijzen vormen de basis voor het vaststellen  
van de gemiddelde herbouwkosten van het type woning. Met name  
nieuwe bouwmethoden (veelal door regelgeving) zijn in de startfase  
hoger. Naar verloop van tijd worden de gemiddelde materialen en  
arbeidsprocessen weer goedkoper.  
De regionale of lokale herbouwkosten kunnen ook afwijken. De verzeke
raar dient aan de hand van specifieke kennis over de regio, de stad, het 
dorp of de buurt zelf te bepalen of er sprake is van een korting of toeslag 
op de herbouwkosten. 

Bij de berekening van de inhoud van de woning, houdt de verzekeraar 
rekening met de inhoud van de aanwezige kelder/souterrain, garage,  
hobbyruimte, praktijkruimte, vrijstaande berging etc. Bij appartementen
complexen en f lats (gebouwen met meerdere wooneenheden) geldt dit  
voor de aanwezige trappenhuizen en liftinstallaties, exclusief de kosten  
van individueel aangebrachte luxe en/of verbeteringen. (Bij)gebouwen die 
zich niet redelijk verhouden tot de woning, moet de verzekeraar apart  
berekenen.

Prijsstelling 
Per m3 in EUR

Tussenwoning  
(rijtjeswoning)

Hoekwoning  
(rijtjeswoning)

2 onder 1 kap Vrijstaand Appartement in complex 
t/m 4 bouwlagen

Appartement in complex 
met 5 t/m 8 bouwlagen

Bestaande bouw 610 691 713  800  756 697

Nieuwbouw Vanaf 2015 578 670 713  800  756 697

Categorie: Prijsstelling: Inhoud woning:

e/m3 m3

Bouwdeel  Keuzeoptie Correctie Keuze

1. Fundering a Niet meeverzekerd 5%  

b Op zand  2%  

c Bij f lats: heiwerk niet meeverzekerd  2%  

 2. Dak en constructie a bijzonder +4%  

b plat  +9%  

c Isolatiewaarde hoger dan de minimale rc/rd waarde  +1%  

3. Gevel a Kopgevel (rijtjeshuis)  +10%  

b Isolatiewaarde hoger dan de minimale rc/rd waarde +1%

4. Afbouw en afwerking a Nieuwe badkamer en/of keuken +9%  

b Zonnepanelen meer dan wettelijk minimum +2%

Toeslagen/kortingen

Totale prijsstelling corrigeren met:

  Berekening:

Herbouwwaarde woning: (prijsstelling + correctie) x inhoud e

Extra toeslagen: e

Totaal: e



oningenoningen

herbouwwaarde  meter

2014
Toelichting

1. Algemeen

De herbouwwaardemethode is gebaseerd op een driedeling. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in het ‘type’ woning, de ‘kwaliteit’ van de bouw-
delen en de ‘inhoud’. De aandacht wordt erop gevestigd, dat de genoemde m3-prijzen dienen voor de globale vaststelling van de gemiddelde
herbouwkosten van het getypeerde woongebouw. Dit betekent dat de herbouwkosten door regio-invloeden of in individuele gevallen kunnen
afwijken. Bij de berekening van de inhoud van de woning dient eveneens de inhoud van de aanwezige kelder/souterrain, garage, hobbyruimte,
praktijkruimte, vrijstaande berging e.d. te worden meegenomen. Bij appartementencomplexen dienen trappenhuizen en liftinstallaties eveneens
te worden meegenomen in de berekening. Niet in redelijke verhouding met de woning staande (bij)gebouwen dienen apart te worden berekend.

De genoemde prijzen voor gebouwen met meer wooneenheden, zoals appartementen en flats, zijn exclusief de kosten van individueel aange-
brachte luxe en/of verbeteringen.

De bedragen zijn op basis van herbouw, waarbij herbouwen volgens de huidige eisen (bijvoorbeeld het bouwbesluit) mogelijk is, en zijn inclusief
BTW, honoraria voor de architect, adviseurs e.d., exclusief opruimingskosten. 

2. Herbouw-/vraagprijzen

Het verschil tussen de herbouwprijzen en vraagprijzen, zoals deze b.v. regelmatig in advertenties worden gepubliceerd, is niet exact weer te geven.
Wel staat vast dat vraagprijzen niet als basis gehanteerd kunnen worden om te komen tot een advies inzake het verzekerde bedrag. Ditzelfde geldt
voor de WOZ-waarde van gebouwen. 

3. Grote en bijzondere objecten, monumentale panden

Waardevaststelling van objecten als winkelpanden, kantoor- en fabrieksgebouwen, winkelcentra, kerken, ziekenhuizen, bejaardentehuizen, scholen,
openbare gebouwen e.d., is specialistenwerk. Dit geldt tevens voor zeer luxe bungalows, villa's of landhuizen, oudere herenhuizen en grachten-
panden, zeer luxe flatgebouwen en portiekwoningen, woonhuizen met een bijzondere bouwstijl, historische of monumentale woonhuizen of
woonhuizen die onder speciale voorwaarden herbouwd mogen worden (bijvoorbeeld omdat deze onder Monumentenzorg of beschermd 
stadsgezicht vallen en/of onder architectuur zijn gebouwd of omdat er bij herbouw speciale vergunningen of voorzieningen noodzakelijk zijn). 

4. Hoekwoningen

Woningen die als eindwoning van een rijtje voorkomen of woningen die meer dan 1/3 ten opzichte van elkaar verspringen, dienen bij het bouwdeel
gevel een toeslag te krijgen voor de kopgevel.

Inhoudsberekening:

De inhoud van gebouwen kan berekend worden met behulp van de onderstaande schetsjes en berekeningen.
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D
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A x B x C = ......... m3

A x B x D/2= ......... m3

Totaal = ......... m3 A x B x (C + D/3) = ......... m3

A x (B + C + D) x E = ......... m3

A x B x F/2 = ......... m3

A x (C + D) x F/3 = ......... m3

Totaal = ......... m3

A x B x C = ......... m3

B x (A + F)/2 x D = ......... m3

B x E/2 x F = ......... m3

Totaal = ......... m3

in de praktijk:
A x B x (C + D) = ......... m3

A x B x C = ......... m3

A x B x D/2 = ......... m3

Totaal = ......... m3

A x B x (C + F/2) = ......... m3

D x B x (E + G/2) = ......... m3

Totaal = ......... m3
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Berekening inhoud gebouw 
Door het buitenwerks (de afstand van de ene buitenzijde tot de andere buitenzijde van een woning) gemeten oppervlak te vermenigvuldigen 
met de gemiddelde hoogte, wordt het aantal kubieke meters berekend. De hoogte wordt gemeten vanaf de bovenkant van de begane grondvloer.
Zijn er kelders of souterrains aanwezig? Dan wordt de hoogte gemeten vanaf de vloer van deze ruimte. Een handig hulpmiddel om de 
verdiepingshoogte te berekenen, is door de treden van de trap op te meten en te tellen. De m3 inhoud van de zolderberging telt de verzekeraar 
op bij de inhoud. 

geldig t/m 31 december 2020

De inhoud van gebouwen kan berekend worden met behulp van de onderstaande tekeningen.

Toeslagen en kortingen 
1. Fundering
a.  Bij het niet verzekeren van de fundering kan de verzekeraar een korting 

toepassen van 5%. Soms is de fundering niet verzekerbaar. Dat speelt 
met name in gebieden waar sprake is van sterke bodemdaling.

b. Bij zandgronden kan een korting worden toegepast van 2%.
c.  Voor flats wordt bij ‘Fundering’ aangeven dat heiwerk niet is meeverzekerd. 

2. Dak en constructie
a. Bijzonder: Denk aan bijvoorbeeld daken met riet of leisteen.
b.  Platte daken: Voor woningen met platte daken wordt een toeslag  

berekend (zie onderdeel 2, Dak en constructie, kwaliteitskeuze b)  
omdat de Herbouwwaardemeter uitgaat van schuine daken bij de  
verschillende woningtypes. De m3 van zolderruimten zijn relatief laag 
geprijsd en daardoor van invloed op de m3 prijs van de vermelde 
woningtypen. Bij appartementen wordt standaard uitgegaan van een  
plat dak. Daar hoeft de verzekeraar  dus geen toeslag voor te berekenen.

c.  Isolatiewaarde: Voor extra isolatie wordt een opslag van 1% gerekend.

3. Gevel
a.  Kopgevel: Woningen die meer dan 1/3 ten opzichte van elkaar 

verspringen, krijgen een toeslag voor de kopgevel omdat er 
relatief meer materialen en afwerking nodig zijn.

b.  Isolatiewaarde: Voor extra isolatie wordt een opslag van  
1% gerekend.

4.Afbouw en afwerking
a.  Nieuwe badkamer en/of keuken. Als de klant de net  

gerenoveerde luxe keuken of badkamer wil meeverzekeren, 
wordt een toeslag van 9% gerekend.

b.  Zonnecollectoren en PV panelen. Het wettelijk minimum
vereiste van het aantal zonnepanelen bij nieuwbouw is  
standaard verwerkt. Voor meer zonnepanelen dan het  
minimumvereiste wordt een opslag van 2% gerekend. 



geldig t/m 31 december 2020

Verzekeringnemer: Polisnummer:

Adres object: Plaats:  

Ingevuld door: Datum:

1. Bepaling van het type woning 2. Dak en constructie

  r a. Normale kap

Onder een normale kap wordt verstaan een kap met een gebruikelijke 
schuining (300600) en bedekt met dakpannen. 

 r b. Bijzonder (vorm, geleding, materiaal)

Bijzonder is als de vorm van het dak opmerkelijke bijzonderheden ver
toont, wanneer de geleding veel variatie of verspringingen heeft of wanneer 
het materiaal afwijkt van een normale kap (bijvoorbeeld riet of leisteen). 

  r c. Plat dak

Een dak dat bestaat uit één vlak onder een lichte helling (< 300).

Aan de hand van de schematische tekeningen kan de verzekeraar de te 
taxeren woning in een categorie plaatsen. 

  r I rijtjeswoning/hoekwoning

Sinds 2020 wordt in de Herbouwwaardemeter onderscheid gemaakt tussen 
de tussenwoning en de hoekwoning. Voor rijtjeswoningen die ten opzichte 
van elkaar verspringen, geldt een toeslag van 10% (zie III). Rijtjeshuizen 
vanaf circa 2015 hebben door veranderende bouwregelgeving andere 
maten, met name hogere plafonds. Dat heeft impact op de prijs per kubieke 
meter. Daarom is dit een aparte categorie. Omdat de bouwregelgeving 
sinds begin jaren 2000 continue verandert, raden wij verzekeraars aan om 
bij huizen vanaf 2000 altijd kritisch te kijken naar de daadwerkelijke maten 
van het betreffende huis. 

  r II 2/1 kap woning

Geschakelde woningen, bijvoorbeeld door middel van een garage, waarvan 
de hoogte maximaal 1,5 laag bedraagt, worden beschouwd als een 2/1kap 
woning. 

  r III vrijstaande woning

Elke woning die vrij is van naastgelegen bebouwing, is vrijstaand.  
Woningen in een rijtje, waarbij het contact met de naastgelegen bebouwing 
minimaal is, worden ook beschouwd als vrijstaand. 

  r IV hoogbouw tot en met 4 bouwlagen

Gestapelde woningen worden over het algemeen als deel van het gehele 
blok berekend.

Kleine woningen 
Is de totale inhoud van de woning kleiner dan 250 m3? Dan geldt een  
toeslag van 10% omdat er ten opzichte van de inhoud per m3 relatief meer 
herbouwkosten worden gemaakt.

Eenvoudige vrijstaande woningen 
Voor eenvoudige vrijstaande woningen, vaak onderdeel van het standaard 
assortiment van aannemers, kan de verzekeraar een korting toepassen van 
ongeveer 15%. 

Grote en bijzondere objecten, monumentale panden 
Een berekening via de Herbouwwaardemeter is niet geschikt voor historische, 
monumentale, luxe en/of grote bungalows, villa’s, landhuizen, herenhuizen 
en/of grote zakelijke objecten etc. Dat is specialistenwerk. Ook omdat er bij 
de herbouw speciale vergunningen of voorzieningen noodzakelijk zijn.
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Bedrijfsregeling 11: Roy-data 

De Algemene Ledenvergadering van het Verbond van Verzekeraars, 

 

overwegende 

 

 dat motorrijtuigverzekeraars een no-claim- respectievelijk bonus/malus-systeem 

toepassen; 

 dat daarmee voor verzekerden een systeem wordt toegepast waarbij schadelast 

beperkend gedrag in het verkeer wordt beloond; 

 dat voor verzekeraars met dit systeem een bijdrage wordt geleverd om het 

verzekeringsrisico van een aspirant verzekerde in te schatten; 

 dat het bonus/malus-systeem dan wel no-claim systeem in zijn algemeenheid leidt tot een 

lagere schadelast voor verzekeraars; 

 dat uit oogpunt van klantvriendelijkheid en efficiency een centrale database voor 

royementsgegevens genaamd Roy-data wordt gebruikt; 

 dat uit oogpunt van juist gebruik van royementsgegevens wordt vastgelegd of 

royementsgegevens reeds in gebruik zijn ten behoeve van een verzekering dan wel 

ongebruikt zijn;   

 dat een bevredigende werking van het bonus/malus-systeem en Roy-data slechts mogelijk 

is indien éénduidige, voor alle motorrijtuigverzekeraars en gevolmachtigden geldende 

systematiek en procedures worden voorgeschreven en nageleefd;  

 dat op grond van deze regeling het niet is toegestaan om Roy-data in te zetten ten 

behoeve van marktbewerkingsdoeleinden indien hier geen aanvraag van een aspirant 

verzekerde aan ten grondslag ligt. 

  

heeft de volgende bedrijfsregeling op 12 juni 2013 vastgesteld. 

 

Artikel 1 – Gegevensaanlevering aan Roy-data 
a)  Als royementsgegevens gelden de volgende gegevens: 

a. NAW gegevens; 

b. Geboortedatum; 

c. Geslacht of rechtsvorm; 

d. Aantal zuivere schadevrije jaren; 

e. Polisnummer; 

f. Kenteken;  

g. Hoofdpremievervaldatum; 

h. Verwerkingsdatum; 

i. Royementsdatum; 

j. WAM/volmachtcode.  

  

De zuivere schadevrije jaren betreffen het rekenkundig genoten aantal schadevrije jaren. 

Zuivere schadevrije jaren geven inzicht in het werkelijke rijgedrag van de verzekerde en niet 

in tarieftechnische factoren. De zuivere schadevrije jaren worden bepaald aan de hand van 

Bijlage 1.  

 

b) Bij beëindiging van een verzekeringsovereenkomst leveren motorrijtuigverzekeraars 

de royementsgegevens aan Roy-data, op basis van zuivere schadevrije jaren.  

c) Bij schorsing leveren motorrijtuigverzekeraars royementsgegevens aan aan Roy-data 

indien bij de geldende verzekeringsovereenkomst sprake is van negatieve schadevrije 

jaren op basis van zuivere schadevrije jaren.  
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d) De verstrekker van de royementsgegevens dient de voormalige verzekeringnemer te 

informeren dat bovenstaande gegevens worden vastgelegd in een centrale database 

(Roy-data) en dat deze gegevens slechts toegankelijk zijn voor 

motorrijtuigverzekeraars en te worden aangegeven wat het doel van de registratie is.  

   

Artikel 2 – Termijn 
Ten aanzien van de termijn van aanlevering van royementsgegevens aan Roy-data worden 

drie situaties onderscheiden, te weten: 

1. De opzegging vindt plaats meer dan één maand voorafgaand aan de 

hoofdpremievervaldatum en de verzekeringsovereenkomst dient te vervallen per de 

hoofdpremievervaldatum. 

 In dat geval kunnen de royementsgegevens eerst vanaf twee maanden voor de 

hoofdpremievervaldatum worden aangeleverd (niet eerder) en dienen uiterlijk op de 

contractvervaldatum te zijn aangeleverd.  

2. De opzegging vindt plaats minder dan één maand voorafgaand aan de 

hoofdpremievervaldatum en de verzekeringsovereenkomst dient te vervallen per de 

hoofdpremievervaldatum.  

 In dat geval dienen de royementsgegevens zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen vier 

weken na het verzoek tot royement te zijn aangeleverd. 

3. Het royement vindt tussentijds in het verzekeringsjaar plaats.  

In dat geval dienen de royementsgegevens zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen vier 

weken na de ter kennisgeving van het royement aan de assuradeur of aan de 

verzekeringnemer, door de assuradeur aan Roy-data te zijn aangeleverd. Vindt de 

kennisgeving meer dan een maand voorafgaand aan de uiteindelijke royementsdatum 

plaats, dan dienen de royementsgegevens in de maand voorafgaand aan de 

royementsdatum aan Roy-data te worden aangeleverd. 

 

Artikel 3 Sanctiebeleid 

De Stichting Efficiënte Processen Schadeverzekeraars (EPS) is gerechtigd bij overschrijding 

van de in artikel 2 genoemde aanlevertermijnen het tarief voor bevragingen in Roy-data voor 

de betreffende deelnemer te verhogen met 50%. Daartoe zal EPS: 

1. Jaarlijks criteria vaststellen op basis waarvan wordt bepaald wanneer gegevens te laat 

zijn aangeleverd. Deze criteria houden rekening met de in Artikel 2 genoemde termijnen, 

gemiddelde aanlevertermijn van alle deelnemers in het afgelopen jaar, de mate van 

overschrijding van de gemiddelde aanlevertermijnen door de deelnemer en valide 

redenen van te late aanlevering. 

2. De jaarlijks vastgestelde criteria kenbaar maken aan de deelnemers. 

3. De deelnemers maandelijks informeren over de aanlevering en de prestaties die zij 

gemiddeld leveren op dit punt. 

4. Een functionaliteit ter beschikking stellen waarmee de deelnemers tot op dossierniveau 

inzicht kunnen krijgen in de te laat aangeleverde gegevens. 

 

Indien het volgende kwartaal de aanlevering op orde is, wordt de tariefsverhoging aan de 

deelnemer terugbetaald. Er wordt slechts over één kwartaal terugbetaald.  

 

EPS zal bovengenoemd sanctiebeleid slechts toepassen indien het direct aanspreken van de 

betreffende maatschappij en het openbaar maken van aanleverprestaties niet tot de 

gewenste resultaten leidt. Alvorens in z’n algemeenheid tot financieel sanctiebeleid wordt 

overgegaan dient dit te worden goedgekeurd door de afdelingscommissie Motorrijtuigen van 

het Verbond van Verzekeraars. Mocht dit worden besloten dan wordt dit besluit in een 
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Verbondscirculaire gecommuniceerd met de deelnemers naast de informatiemiddelen die de 

Stichting EPS tot haar beschikking staan. 

 
Artikel 4 – Gebruik Roy-data 
a)  Indien bij een (aspirant)verzekerde sprake is van een verzekeringsverleden voorafgaand 

aan de nieuw af te sluiten verzekeringsovereenkomst dienen de royementsgegevens in 

Roy-data van de betreffende verzekeringnemer door de nieuwe verzekeraar in gebruik te 

worden genomen. 

b) Indien bij een verzekerde sprake is van een verzekeringsverleden voorafgaand aan de te  

royeren verzekeringsovereenkomst, dient de opgave van zuivere schadevrije jaren bij 

royement of schorsing mede te zijn gebaseerd op de registratie van schadevrije jaren in 

Roy-data.  

  

Artikel 5 – Verstrekken toelichting op opgave schadevrije jaren 
Indien door een verzekeraar gevraagd wordt om een toelichting op de opgave van zuivere 

schadevrije jaren is de afgevende verzekeraar verplicht een goed onderbouwde toelichting 

zo snel mogelijk, echter uiterlijk binnen 2 weken, te geven. Met goed onderbouwd wordt 

bedoeld: inzicht in de totstandkoming van het aantal toegekende zuivere schadevrije jaren 

voor zover de laatste verzekeraar daar inzicht in kan geven. 

 

Artikel 6 – Vermelding aan verzekeringnemer 
In de volgende situaties dient de verzekeringnemer te worden geïnformeerd over het aantal 

zuivere schadevrije jaren, namelijk: 

a.  Bij aanvang en/of prolongatie van de polis en/of er sprake is van een tussentijdse 

wijziging van de polis op basis waarvan de premie wijzigt: 

 Aantal zuivere schadevrije jaren waarop de premie is gebaseerd 

 

b.  Bij beëindiging of royement 

 Het aantal zuivere schadevrije jaren die de verzekeringnemer zou hebben 

opgebouwd op de eerstkomende hoofdpremievervaldatum. 

 

Eenduidige communicatie 

Verzekeraars onthouden zich voor de eenduidigheid richting verzekerden van de term 

zuivere schadevrije jaren of schadevrije jaren indien daarmee jaren worden bedoeld die niet 

conform deze bedrijfsregeling zijn bepaald. Indien op de verzekering geen B/M- of No-claim 

regeling van toepassing is wordt geadviseerd dit bij aanvang, prolongatie en tussentijdse 

wijziging telkens te melden aan verzekeringnemer. Bijvoorbeeld: opgebouwde zuivere 

schadevrije jaren: niet van toepassing. 

 
Artikel 7 – Geschillencommissie Schadeverzekeraars 
Geschillen tussen twee of meer verzekeraars over de uitleg of de toepasselijkheid en/of de 

uitvoering van deze bedrijfsregeling worden voorgelegd aan de Geschillencommissie 

Schadeverzekeraars (GCS), die daarop een beslissing geeft. Tegen een beslissing van de 

GCS staat geen beroep open. De GCS behandelt de aan haar voorgelegde verzoeken en 

geschillen volgens het Reglement van de Geschillencommissie Schadeverzekeraars zoals 

dat is vastgesteld door het sectorbestuur Schade van het Verbond van Verzekeraars.  
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Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens 

a) De Stichting Efficiënte Processen Schadeverzekeraars (EPS) is verantwoordelijk voor de 

verwerking van gegevens in Roy-data en houdt toezicht op de naleving van 

bedrijfsregeling 11 en het deelnemersreglement Roy-data door de deelnemers.  

b) In Roy-data worden persoonsgegevens verwerkt in de zin van de Wet Bescherming 

Persoonsgegevens (WBP). 

c) Regels omtrent doelstelling, beheer, inhoud en gebruik van Roy-data zijn neergelegd in 

het  deelnemersreglement Roy-data. Het reglement ligt ter inzage bij de Stichting EPS.  

 

Artikel 9 – Geheimhouding 

Royementsgegevens uit Roy-data zijn in beginsel vertrouwelijk, met dien verstande dat aan 

derden mededelingen kunnen worden gedaan, binnen de grenzen bepaald in het 

deelnemersreglement Roy-data en voor zover de WBP zich daartegen niet verzet. 

 

Artikel 10 – Titel en ingangsdatum 

De onderhavige regeling wordt aangehaald als ‘Bedrijfsregeling no.11 (Roy-data nieuw)’.  

Deze bedrijfsregeling is van kracht vanaf 01-01-2014. Het vaststellen van de zuivere 

schadevrije jaren volgens de in deze regeling bijgevoegde vaste B/M tabel gaat in op 01-01-

2016. 

Nieuwe motorrijtuigen schadeverzekeringsproducten dienen aan ‘Roy-data nieuw’ te voldoen 

vanaf 1 januari 2015.  

Aan Roy-data kan worden aangeleverd en worden opgevraagd vanaf 1 juli 2007. 
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Toelichting Bedrijfsregeling 11 
 

De oorspronkelijke Bedrijfsregeling 11 dateert uit een tijd dat verzekeraars nog allemaal 

(nagenoeg) dezelfde B/M-ladder, B/M-inschaling en regels voor het schadeverleden 

hanteerden. Deze bedrijfsregeling had de bedoeling een gelijke situatie tussen de 

verzekeraars te creëren, zodat de klant bij iedere verzekeraar dezelfde inschaling krijgt. De 

eenduidigheid ten aanzien van B/M-ladders en dergelijke is in de loop van de tijd verdwenen, 

aangezien verzekeraars commerciële treden in diverse vormen hebben ontwikkeld of zelfs 

geen B/M-ladder of No-claimsysteem meer toepassen. 

  

Met de op 20 juni 2007 gewijzigde regeling was het uitgangspunt om tot een voor 

verzekeraars goed hanteerbaar begrip van ‘schadevrije jaren’ te komen waarmee een goede 

inschatting van het verzekeringsrisico van de aspirant verzekerde kon worden gemaakt.  

 

Naar nu blijkt voldoet de gewijzigde regeling niet. Verzekerden begrijpen de door 

verzekeraars verschillend gehanteerde methodes van opbouw van en vooral terugval in 

schadevrije jaren niet. Dit leidt tot veel vragen en klachten van verzekerden wat ongewenst is 

in het kader van het herstel van vertrouwen in verzekeraars. Ook leidt het ontbreken van een 

eenduidige terugval ertoe dat schadevrije jaren als risico-indicator voor verzekeraars minder 

betrouwbaar worden. Deze nieuwe regeling beoogt door het harmoniseren van de 

systematiek van schadevrije jaren voor alle verzekeraars het vertrouwen bij verzekerden te 

herstellen en de schadevrije jaren als risico-indicator betrouwbaar te maken. 

 

Daarnaast wordt er nog een aantal verbeteringen doorgevoerd die bijdragen aan het herstel 

van vertrouwen, zoals de verplichting aan verzekeraars om frequenter met verzekeringnemer 

te communiceren over de opgebouwde zuivere schadevrije jaren en aan het aan 

verzekeraars opleggen van sancties indien ze te laat aanleveren. Dit laatste omdat de 

huidige snelheid van aanlevering van royementsgegevens aan Roy-data te wensen over laat. 

Verzekerden worden dan onnodig en soms ook nog in een zeer laat stadium met 

premiemutaties geconfronteerd.  

 

Deze bedrijfsregeling geldt voor alle soorten gekentekende en regulier gebruikte WAM-

plichtige motorrijtuigen. 

 

De regeling geldt voorts: 

 voor oldtimers, indien er op de daarop betrekking hebbende verzekering een B/M ladder 

van toepassing is. 

 

De regeling geldt niet voor: 

 voor motorrijtuigen > 3500kg, tenzij dit in de verzekeringsovereenkomst uitdrukkelijk wel is 

overeengekomen; 

 bromfietsen of aan bromfiets gerelateerde voertuigen zoals bromscooters, brommobielen, 

snorbrommers, electrosteps, snorsteps en snorfietsen; 

 de zakelijke (collectieve) markt (wagenparken); 

 landbouwvoertuigen of werkmaterieel. 

 

Per verzekerd voertuig kunnen alléén op naam van de verzekeringnemer zuivere schadevrije 

jaren worden opgebouwd. 
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Bedrijfsregeling 11: Roy-data 

Op grond van de nieuwe bedrijfsregeling 11 vindt de distributie van royementsgegevens via 

Roy-data plaats. 

 

Kenmerk Definitie 

A) NAW/Bedrijfsnaam Voorletters, voorvoegsels, achternaam, tweede voorvoegsel, 

tweede achternaam, adres, huisnummer, toevoeging 

huisnummer, postcode en woonplaats van de verzekeringnemer. 

B) Geboortedatum (verplicht bij een 

natuurlijk persoon) 

Dag, maand en jaar waarop de verzekeringnemer is geboren. 

C) Subjecttype M/V/O/R (man, vrouw, onbekend, rechtsvorm) 

D) Het aantal zuivere schadevrije 

jaren 

Het aantal zuivere schadevrije jaren wordt bepaald aan de hand 

van Bijlage 1.  

In het aantal zuivere schadevrije jaren worden regelingen of 

producten zoals bonusbescherming, coulancehalve verleende 

extra treden en andere ‘commerciële’ tarieftechnische treden niet 

meegenomen.  

 

Ook verzekeraars die niet werken met bonus/malus en/of zonder 

terugval in schadevrije jaren bij schade bepalen aan de hand van 

Bijlage 1 het aantal zuivere schadevrije jaren. 

 

Het aantal zuivere schadevrije jaren heeft betrekking op de 

schadevrije jaren die de verzekeringnemer zou hebben 

opgebouwd op de eerstkomende hoofdpremievervaldatum. 

E) Polisnummer Het nummer (of het meest significante deel hiervan) waaronder 

de (geroyeerde) polis bij de (oude) verzekeraar staat 

geregistreerd. 

F) Kenteken Het verzekerd kenteken ten tijde van het royement 

(=verwerkingsdatum) van de polis. 

G) Hoofdpremievervaldatum De premievervaldatum waarvan de dag/maand gelijk is aan de 

dag/maand van de contractvervaldatum. 

H) Verwerkingsdatum De datum waarop het royement dan wel het aanmaken van de 

royementsgegevens in de administratie van de verzekeraar is 

verwerkt. 

I) Royementsdatum/schorsingsdatum De datum waarop de verzekering effectief is beëindigd dan wel is 

geschorst. 

J) WAM-volmachtcode De code van de risicodrager gevolgd door de code van de 

volmacht. Indien de royementsgegevens niet worden uitgegeven 

door een volmacht hoeft hier geen volmachtcode te worden 

opgegeven.  
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Bedrijfsregeling 11: Roy-data 

Bijlage 1: Bepaling zuivere schadevrije jaren 
 

Een schade leidt tot terugval in zuivere schadevrije jaren conform onderstaande tabel, 

behalve bij de volgende schades:  

 

1. Als de verzekeraar een schade betaald heeft en het hele bedrag terug laat betalen 

door iemand anders.  

2. Als de verzekeraar het bedrag moet betalen alleen omdat dit is afgesproken met een 

andere verzekeraar. Of als de verzekeraar het bedrag niet terug kan krijgen alleen 

omdat dit is afgesproken met een andere verzekeraar.  

3. Als de verzekeraar door de verzekering meer moet betalen dan de werkelijke schade. 

En iemand anders alleen maar de werkelijke schade aan de verzekeraar terugbetaalt. 

4. Als de verzekeraar schade heeft betaald maar deze schade volgens de wet niet 

helemaal terug kan krijgen. 

5. Als de verzekeraar het totale bedrag van de schade dat de verzekeraar heeft betaald 

van verzekerde heeft teruggekregen. 

6. Als in het motorvoertuig gewonde personen zijn vervoerd, en hierdoor is er schade aan 

het motorvoertuig.  

7. Als de verzekeraar heeft betaald voor een aanrijding met een fietser of voetganger. 

Maar alleen als de verzekerde kan aantonen er niets aan te kunnen doen.  

8. Als de verzekeraar een bedrag heeft betaald voor een van deze schades aan het 

motorvoertuig: 

 Schade aan ruiten van het motorvoertuig, ook breken of barsten. 

 Schade door glasscherven van een gebroken ruit van het motorvoertuig. 

 Schade door brand, ontploffing, kortsluiting of blikseminslag. 

 Schade doordat het motorvoertuig omwaait door storm. Met storm wordt bedoeld 

minstens windkracht 7 (een windsnelheid van minstens 14 meter per seconde).  

 Schade doordat er iets op het motorvoertuig of tegen het motorvoertuig valt door 

storm, bijvoorbeeld een boom.  

 Schade door hagel, een aardbeving, een uitbarsting van een vulkaan of geiser, 

lawines, stenen die van een berg vallen, een aardverschuiving, een overstroming of 

een vloedgolf.  

 Schade doordat het motorvoertuig botst met vogels of loslopende dieren. Maar 

alleen als de schade aan het motorvoertuig rechtstreeks door de botsing met het 

dier komt. 

 Schade doordat er een luchtvaartuig op het motorvoertuig valt. Of als delen 

daarvan op het motorvoertuig vallen, of als er iets uit het luchtvaartuig op het 

motorvoertuig valt.  

 Als er in het motorvoertuig ingebroken is of iemand gaat ermee joyriden.  

 Het motorvoertuig is gestolen. Of het motorvoertuig is verduisterd. Of het 

motorvoertuig is in die tijd beschadigd.  

9. Als de verzekeraar alleen een bedrag heeft betaald uit hoofde van een aan de 

motorrijtuigverzekering verwante dekking, zoals hulpverlening, pech of mechanische 

schade, op grond van een schade- of ongevallenverzekering voor in- of opzittenden of 

(verkeers-)rechtsbijstand. 
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Bedrijfsregeling 11: Roy-data 

Aantal 

zuivere 

schadevrij

e jaren 

Aantal zuivere schadevrije jaren in het volgende verzekeringsjaar 

zonder 

schade 

met 1 schade 

die leidt tot 

terugval in 

zuivere 

schadevrije 

jaren 

met 2 schaden 

die leiden tot 

terugval in 

zuivere 

schadevrije 

jaren 

met 3 

schaden die 

leiden tot 

terugval in 

zuivere 

schadevrije 

jaren 

met 4 of meer 

schaden die 

leiden tot 

terugval in 

zuivere 

schadevrije 

jaren 

>=16  +1* 10 5 0 -5 

15 16 10 5 0 -5 

14 15 9 4 -1 -5 

13 14 8 3 -2 -5 

12 13 7 2 -3 -5 

11 12 6 1 -4 -5 

10 11 5 0 -5 -5 

9 10 4 -1 -5 -5 

8 9 3 -2 -5 -5 

7 8 2 -3 -5 -5 

6 7 1 -4 -5 -5 

5 6 0 -5 -5 -5 

4 5 -1 -5 -5 -5 

3 4 -2 -5 -5 -5 

2 3 -3 -5 -5 -5 

1 2 -4 -5 -5 -5 

0 1 -5 -5 -5 -5 

-1 0 -5 -5 -5 -5 

-2 -1 -5 -5 -5 -5 

-3  -2 -5 -5 -5 -5 

-4 -3 -5 -5 -5 -5 

-5 -4 -5 -5 -5 -5 

 

* = het aantal zuivere schadevrije jaren wordt met 1 verhoogd.  

Het maximum aantal te bereiken zuivere schadevrije jaren is 99. 

De door het Actuarieel Genootschap gehanteerde objectieve actuariële berekeningen en de 

daaruit voortvloeiende vaste terugvaltabel hebben uitgewezen dat meer dan 15 schadevrije 

jaren geen invloed meer hebben op het (actuariële) risico voor de verzekeraar en de 

beoordeling daarvan. Dit heeft als gevolg dat ongeacht het aantal zuivere schadevrije jaren 

boven de 15 de terugval bij een schade altijd naar 10 zal zijn. 

 




