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Wat zijn schadevrije jaren? 

Een schadevrij jaar is een jaar waarin je geen schade hebt gehad of gemaakt. De schadevrije jaren 

worden gebruikt om de instappremie te bepalen wanneer je overstapt naar een andere verzekeraar. 

Wanneer u de verzekering afsluit, zal de verzekeraar het aantal door u opgebouwde schadevrije jaren 

opvragen in informatiesysteem Roy-Data. 

 

Daling schadevrije jaren bij schade 

Heeft de verzekeraar in een verzekeringsjaar een schadevergoeding betaald, of wordt verwacht dat er 

een bedrag betaald moet worden, dan daalt u één of meerdere schadevrije jaren. Voorheen was het zo 

dat dit aantal schadevrije jaren per verzekeraar verschillend was. Dit zorgde voor verwarring.  

Het Verbond van Verzekeraars heeft daarom afgesproken dat vanaf 1 januari 2016 opbouw en afname 

van schadevrije jaren bij iedere verzekeraar op dezelfde manier wordt vastgelegd. De nieuwe, uniforme 

tabel voor opbouw en afname van schadevrije jaren vindt u op de volgende pagina.  

 

Heeft u geen schade? 

Heeft de verzekeraar in een verzekeringsjaar geen schadevergoeding hoeven betalen, en is deze 

verwachting er ook niet, dan krijgt u er een schadevrij jaar bij. U kunt uw aantal schadevrije jaren zien 

op uw polisblad. 

 

No-claimkorting 

De no-claimkorting wordt bepaald door uw positie (trede) op de no-claimladder. Net zoals bij  

schadevrije jaren zal uw no-claimkorting stijgen bij een jaar schadevrij rijden. In geval van schade zal uw  

no-claimkorting, afhankelijk van de trede op de no-claimladder, afnemen. Deze no-claimladder is per 

verzekeraar verschillend. Er is dus sprake van een tabel voor uw schadevrije jaren, en een tabel voor uw 

no-claimkorting. De no-claimladder is opgenomen in de polisvoorwaarden welke van toepassing zijn op 

uw verzekering. 

 

Het verschil tussen schadevrije jaren en de no-claimladder: 

• De tabel schadevrije jaren laat uw schadeverleden zien. Iedere verzekeraar gebruikt vanaf  

01-01-2016 dezelfde tabel. Verander je van verzekeraar, dan zal de nieuwe verzekeraar op basis 

van uw schadevrije jaren het risicoprofiel en daarmee de instappremie bepalen. 

• De no-claimladder verschilt per verzekeraar en bepaalt de premiekorting of -toeslag op uw 

motorrijtuigenverzekering.  
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Tabel opbouw en afname schadevrije jaren 

 
 
 

Schade-vrije jaren Aantal schadevrije jaren in het eerstvolgende 
verzekeringsjaar: 

 Zonder 
schade 

Bij één 
schade 

Bij twee 
schades 

Bij drie 
schades 

Bij vier of 
meer schades 

16 of meer +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 

*U krijgt er 1 schadevrij jaar bij.  


