
 

EXTREME VERSCHILLEN IN PREMIES 
AUTOVERZEKERINGEN 
Pricewise legt ‘postcodeloterij’ bloot 
 
AMSTERDAM – Autoverzekeraars maken groot onderscheid in premies 
voor bewoners binnen dezelfde straat. In de grote steden betalen 
autobezitters tot bijna 150 procent meer voor hun verzekering dan de 
buren verderop, met dezelfde auto en dezelfde polis van dezelfde 
verzekeraar. Dat is 2,5 keer zoveel. Vergelijkingssite Pricewise.nl heeft dit 
vastgesteld na uitgebreid onderzoek bij 31 autoverzekeraars tussen 16 
september en 22 oktober. 
 
De grote uitschieters kwamen naar voren uit vergelijkingen onder 
ongeveer 57.000 postcodes. Voor de vergelijking werd een vast profiel 
gehanteerd: een 35 jarige bestuurder met drie schadevrije jaren, die een 
WA-polis zoekt voor zijn grijze VW Golf Plus (bouwjaar 2008). Deze 
gegevens bleven bij alle postcodes hetzelfde.  
Ook wanneer de gemiddelde premies in ogenschouw worden genomen 
zijn de verschillen tussen de laagste en gemiddelde premie bij dezelfde 
verzekeraar opvallend groot. 
 
GROTE STEDEN 
 
Veel Nederlandse straten zijn zo lang dat ze meer dan één postcode 
bestrijken, soms ruim twintig. Met name daar ontstaan significante 
verschillen in premies. In de vier grote steden laat PolisVoorMij de 
grootste verschillen zien. Op de Amsterdamse Amsteldijk en de 
Stadhoudersweg in Rotterdam loopt de premie van dezelfde WA-polis van 
€ 34,10 euro op tot € 83,11. Een verschil van 144 procent, dat verschil 
geldt ook voor de Haagse Zuiderparklaan. 
Bij verzekeraar Zelf loopt het verschil op tot 122 procent in de 
Wolmaransstraat in Den Haag: € 27,25 tot € 60,44. InShared en WitGeld 
blijven respectievelijk steken op een maximum van 112 (Rotterdam) en 
104 (Amsterdam) procent, ook nog altijd een ruime verdubbeling. 
 
 



 

Alle geteste autoverzekeraars hanteren verschillende premies in straten 
met meer dan één postcode. Nederland telt zo’n 230.000 straten, 
waarvan 93.000 met meer dan één postcode. Hiervan heeft Pricewise.nl er 
in het onderzoek ruim 21.000 onder de loep genomen. 
 
KERKDORPEN 
 
Ook in veel plattelandsgemeenten met diverse kerkdorpen lopen de 
premies soms sterk uiteen. Meestal van dorp tot dorp, wanneer de 
situatie per verzekeraar wordt bekeken. Maar ook binnen dezelfde 
gemeenschap worden grote prijsverschillen zichtbaar. Zoals in Tiel (168 
procent verschil), in Benschop (77 procent) Wildervank (94 procent), 
Yerseke (83 procent), Eext (81 procent), Dokkum (68 procent) en 
Staphorst (72 procent). 
 
Pricewise.nl heeft een aantal autoverzekeraars gevraagd om een 
toelichting op de onderzoeksresultaten. De meeste verzekeraars geven 
aan dat hier complexe reken- en prijsmethoden aan ten grondslag liggen, 
die ze omwille van concurrentiegevoeligheden niet prijsgeven. 
 
Bij deze reken- en prijsmethoden worden doorgaans ook gegevens van 
een buurt meegewogen: het aantal verkeersongelukken, inbraken en 
vernielingen. Maar ook het aantal wanbetalers.  
 
KLANTWAARDE 
 
Verzekeraars proberen aan de hand van data (vaak op basis van geotypen) 
interessante en minder interessante klanten te identificeren. Aanlokkelijke 
groepen mensen in betere wijken proberen ze tegemoet te komen met 
lage premies. Aan hen verkopen ze ook graag meer polissen, zoals een 
tweede auto-, boot-, woon- en/of levensverzekering.  
 
,,Verzekeraars opereren in een vrije markt en mogen dus zelf bepalen 
welke premies ze aan wie vragen‘’, aldus Hans de Kok, directeur van 
Pricewise.nl. Hij voegt eraan toe: ,,De uitschieters zijn echter wel 
opvallend. Maar we weten ook dat tegenover een heel dure premie van 
de ene verzekeraar een goedkopere premie staat van een andere 



 

verzekeraar – voor dezelfde straat. Het loont dus vaak om je 
autoverzekering scherp te vergelijken met alle andere. Dat kan zelfs met 
een WA-polis een paar honderd euro per jaar schelen.” 
 
Voor autopolissen leveren maatschappijen momenteel keihard strijd op 
prijs- en polisvoorwaarden. Prijzen in Nederland zijn dan ook relatief laag. 
Dit werd vorig jaar onderstreept toen in de branche Motorrijtuigen 
Aansprakelijkheid circa 300 miljoen euro meer werd uitgekeerd dan er 
binnen kwam. Die ontwikkeling was aanleiding voor De Nederlandsche 
Bank om een waarschuwingsbrief te schrijven. 
 
 
Kader: VERANTWOORDING ONDERZOEK 
Pricewise.nl heeft de premies van autoverzekeringen voor 49.000 
postcodes van de vijf grote steden (de grote vier steden plus Eindhoven) 
en 8.000 postcodes in plattelandsgemeenten opgevraagd. Dit onderzoek 
nam al met al 37 dagen in beslag. De data zijn vervolgens nagetrokken op 
sites van verzekeraars. Tussen de peildata zijn geringe premieverschillen 
geconstateerd. De dure polissen bleken zo’n twee euro goedkoper. 
Mogelijke oorzaak: Autoverzekeraars stellen maandelijks hun premie bij. 
Enkele premies (5 procent) waren niet beschikbaar op de website van de 
verzekeraar. Naderhand zijn ook nog controlechecks gedaan met andere 
testprofielen en andere polissen (allrisk). Die extra checks ondersteunden 
het beeld van het grote onderzoek, met soms extreme prijsverschillen.  
Voor het onderzoek werd een vast profiel gehanteerd: een 35 jarige 
bestuurder met drie schadevrije jaren, die een WA-polis zoekt voor zijn 
grijze VW Golf Plus (bouwjaar 2008). Deze gegevens bleven bij alle 
postcodes hetzelfde. 
Al met al zijn ruim 3 miljoen premies berekend, met hulp van Voogd & 
Voogd. 
 
 
Voor meer informatie en commentaar bellen met Hans de Kok, directeur van Pricewise.nl (06-
48173610) of Ap van den Berg, senior public relations & communications strategist van 
Pricewise.nl (06-53374715). 
De uitgebreide resultaten van ons onderzoek, met de 5 grote steden en 13 
provinciegemeenten, zijn beschikbaar op de website van Pricewise. 
 

http://www.pricewise.nl/autoverzekering/autoverzekering-vergelijken/autopremieonderzoek/

