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tot aan de hoogste baas

Stel: u heeft dezelfde autoverzeke-
ring als uw buurman, maar u betaalt 
jaarlijks €130 meer. Niet omdat u een 
duurdere auto heeft of minder scha-
devrije jaren, maar omdat u op 10A 
woont en uw buurman op nummer 10. 

Reaal/Vivat gaat bij zijn autoverzeke-
ringen nog een stap verder dan het 
postcodebeleid bij inboedelverzekerin-
gen (zie pagina 40): verzekerden met 
een huisnummertoevoeging betalen bij 
Reaal/Vivat meestal fors meer premie 
dan die zonder (zie de tabel). 
Onze onderzoeker rekende 10 wille-

keurige combinaties van postcode en 
huisnummer door, met opmerkelijke 
resultaten. Zo betaalt de bewoner van 
huisnummer 83A, postcode 2593 in 
Den Haag, jaarlijks €105 meer voor 
dezelfde WA-autoverzekering dan de 
buren op nummer 83. Een enkele keer 
is het andersom en betaalt degene mét 
huisnummertoevoeging minder. Maar 
nooit zijn de premies gelijk. 
Wij kunnen hier geen enkele reden 
voor bedenken en bellen Reaal met 
de simpele vraag: ‘Vanwaar deze 

vAnwAAr die verSChiLLen in

 premie?

Reaal autoveRzekeRing 
pRemieveRschillen peR huisnummeR

premieverschillen?’. We benaderen 
de bestuursvoorzitter van SNS Reaal, 
Gerard van Olphen en Wim Henk 
Steenpoorte, ‘hoogste baas’ van de 
verzekeringstak. Maar zij willen niet 
 reageren. ‘Hoe ons tarief is opge-
bouwd is concurrentiegevoelige in-
formatie’, aldus woordvoerder Hidde 
Kuik. ‘Reaal wil een zo goed mogelijke 
risico- inschatting maken. Statistische 
methoden spelen hierbij een belang-
rijke rol. Onderdeel van de statistieken 
zijn bijvoorbeeld het type en de waar-

de van de auto.’ Tot zover is het nog 
te volgen. Maar dan: ‘Ook een analyse 
van onze klantgegevens, tot op post-
code- en huisnummerniveau, is van 
invloed op de premie. Omdat verzeke-
raars differentiëren op prijs proberen 
we op basis van al deze inschattingen 
een scherpe premie aan te bieden.’ 
Heel fijn, maar die ‘scherpe premie’ 
geldt dus meestal niet voor wie woont 
op een adres met een huisnummer-
toevoeging. Waarom dat zo is, blijft 
helaas een raadsel.  <<

tekst els brenninkmeijer

ook een vraag? Heeft u een vraag die u wilt  voorleggen aan de ‘hoogste 
baas’ van een bedrijf?  Mail  naar consumentengids@consumentenbond.nl

De bewoner van 
83A betaalt jaarlijks 
€105 meer voor  
dezelfde autoverze-
kering dan de buren 
op nummer 83

Postcode en  
huisnummer

Wettelijke  
aansprakelijkheid Beperkt casco Volledig casco 

(All risk)

2515 nummer 4 €34,30 €48,95 €87,07

2515 nummer 4/1 €45,29 €59,94 €98,05

Verschil per jaar €131,88 €131,88 €131,76

2593 nummer 83 €33,96 €48,61 €84,44

2593 nummer 83A €42,74 €57,94 €93,23

Verschil per jaar €105,36 €111,96 €105,48

2517 nummer 223 €38,67 €52,78 €88,88

2517 nummer 223C €39,76 €54,41 €92,52

Verschil per jaar €13,08 €19,56 €43,68

1011 nummer 186 €42,16 €63 €88,65

1011 nummer 186A €31,75 €51,82 €81,96

Verschil per jaar €124,92 €134,16 €80,28

Gepeild in april voor een bestuurder van 30 jaar, met een Toyota Auris en 5 schadevrije jaren.
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