
 
 
 
 
 
 
 

Addendum Bedrijfsregeling 11: Roy-data (geldig vanaf 01-01-2016) 
Voortaan berekenen de verzekeraars in Nederland het aantal schadevrije jaren volgens dezelfde 
onderstaande tabel. Dit is afgesproken binnen het Verbond van Verzekeraars. Uw schadevrije jaren 
zijn een indicatie van uw schadeverleden. Als u overstapt naar een andere verzekeraar gebruikt deze 
uw schadevrije jaren om uw premie vast te stellen. 
 
Onderstaande tabel is niet gelijk aan de Bonus/Malustabel (B/M tabel) die in de polisvoorwaarden 
staan vermeld. De B/M tabel geeft de korting op de premie aan die is opgebouwd uit het aantal 
schadevrije jaren en de eventuele inschalingstreden. Deze B/M tabel verschilt wel per verzekeraar. 
 

Aantal zuivere 
schadevrije 
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. 


