
Wie wordt er beter van de bonus-malus? 

 

 

Het gezin Walker heeft verzekeringen lopen bij twee verschillende commerciële 

verzekeringsmaatschappijen. 

 

Voor de verzekering tegen autoschade heeft het gezin gekozen voor 

verzekeringsmaatschappij CarSure. De verzekering voor ziektekosten is 

afgesloten bij verzekeringsmaatschappij ZekerGezond. 

 

Beide maatschappijen maken gebruik van een bonus-malussysteem zoals 

weergegeven in onderstaande tabel. 

 

bonus-maluspercentages ten opzichte van de basispremie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De basispremie is constant. 

 

Een verzekerde die in een jaar eenmaal een claim indient, daalt in het volgende 

jaar één trede in bovenstaand systeem. Bij twee claims of meer daalt de 

verzekerde het volgende jaar twee treden. De percentages korting en boete 

gelden ten opzichte van de basispremie behorend bij trede 1. Als de verzekerde 

gedurende een jaar niets claimt, stijgt hij het volgende jaar één trede en betaalt 

hij een lagere premie. 

 

De vereniging ‘Vervoer Veilig’ toont zich voorstander van het gebruik van dit 

bonus-malussysteem door CarSure, met het argument dat dit leidt tot veiliger 

verkeer. 

 

a Leg dit argument van de vereniging ‘Vervoer Veilig’ uit. 

 

Klantenorganisatie Het Ziekenboegje maakt daarentegen bezwaar tegen 

toepassing van het bonus-malussysteem in de zorg. 

b Welk bezwaar zou de klantenorganisatie maken? Licht dit bezwaar toe. 

trede bonus (korting) malus (boete) 

7 50,0% (maximale korting)  

6 40,0%  

5 30,0%  

4 20,0%  

3 12,5%  

2 5,0%  

1 0,0% 0,0% 

0  10,0% (maximale boete) 

 



Het gezin Walker is al een aantal jaren voor medische kosten bij ZekerGezond 

verzekerd, en is inmiddels op trede 6 ingeschaald. Het contract met de 

verzekering loopt nog drie jaar. 

De premie voor deze verzekering voor het gezin Walker, na aftrek van korting, 

bedraagt € 252 en het eigen risico voor het gezin is € 100.  

Het gezin heeft dit jaar een claim ter waarde van € 180 voor een medische 

behandeling die het overweegt in te dienen. Daarbij gaat het uit van de 

verwachting dat zich in de komende drie jaren geen verdere schadegevallen 

zullen voordoen. 

c Laat met een berekening zien of het voor het gezin Walker voordelig of nadelig is 

als het deze € 180 claimt bij ZekerGezond. 

 

Het gezin Walker overweegt beide verzekeringen onder te brengen bij een niet-

commerciële verzekeringsmaatschappij, omdat de premies daar op dit moment 

lager zijn. De oudste dochter heeft twijfels of het gezin daarmee in de komende 

jaren ook goedkoper uit zal blijven. Zij is bang dat zo’n verzekeraar minder op de 

kosten let en minder efficiënt werkt. Haar vader meent dat ze daar niet zo bang 

voor hoeft te zijn. 

 

d Geef een verklaring waarom de hoogte van de totale verzekeringspremie die het 

gezin Walker moet betalen zou kunnen dalen, als het beide verzekeringen 

onderbrengt bij een niet-commerciële maatschappij. 

 

e Leg het standpunt van de vader uit. 


