
»

CONSUMENTENGIDS, DECEMBER 2012 13

Van alle autoschades is 80% 
‘ruitgerelateerd’: een ster, barst 
of  ingeslagen bij een inbraak. 

Volgens het Verbond van Verzekeraars 
kost het herstellen van die schade jaar-
lijks zo’n €150 miljoen. Voor wie verze-
kerd is, wordt de schade bijna pijnloos 
hersteld. Bij een sterreparatie vervalt 
het eigen risico en bij vervanging door 
een aangewezen herstelbedrijf  wordt het 
doorgaans verlaagd tot €75. Ook heeft 
een claim dan zelden gevolgen voor de 
bonus-malusregeling. 
De rode loper gaat nog net niet uit, maar 
de bedrijven nemen de klant het papier-
werk uit handen, en de verzekeraar be-
taalt zonder morren.
Met alleen een WA-verzekering is ruit-
schade niet gedekt. Onverstandig? Dat 
valt te bezien. Een automobilist heeft ge-
middeld eens in de tien jaar te maken 
met ruitschade. Bij een aantal verzeke-
raars is een module ruitschade af  te slui-
ten. Voor de Peugeot 308 met zes schade-
vrije jaren uit onze test kost de premie 
bij budgetverzekeraar Ditzo €53. Niet 
verzekeren scheelt in tien jaar €530 pre-
mie. Daar kun je een mooie voorruit 

Het vervangen van een autovoorruit kost de verzekerde klant 

bij marktleider Carglass gemiddeld €450. Achter de schermen 

betaalt de verzekeraar tot 40% minder. En er zijn adressen waar 

het nog goedkoper kan. Is die verzekering eigenlijk wel nodig?

Tekst Harry van Dooren

Autoruitvervanging 
ondoorzichtige handel

Prijzen kunstmatig hoog

geld & recht
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PRIJZEN VOOR AUTORUITVERVANGING

van kopen. Zelfs wel twee, want uit onze 
prijspeiling blijkt dat je zelfs zonder on-
derhandelen een ruit kunt laten vervan-
gen voor de helft van de Carglassprijs.

Select clubje
We informeerden telefonisch en schrifte-
lijk naar de prijzen van een voorruitver-
vanging bij acht autotypen van verschil-
lende leeftijd. We vroegen steeds om de 
eenvoudigste ruit die voor dat model be-
schikbaar was. De grootste uitschieter in 
deze prijspeiling is de ruit voor de Opel 
Omega Caravan. Die kost bij Carglass 
bijna drie keer zo veel als bij Autoglas- 
Select, die net als de andere reparateurs 
in deze prijspeiling de verzekerings-
rompslomp van de klant overneemt. 
Over die scherpe prijs hoefden we niet te 
onderhandelen. Maar ook bij de dure 
jongens zijn fl inke kortingen mogelijk 
als je niet verzekerd bent. 
Autotaalglas weigerde prijzen te geven 
voor onze peiling en noemt de opgave 
van de concurrentie ‘schijn-openheid’ 
omdat de polisvoorwaarden en het eigen 

risico sterk van invloed zijn op de prijs 
die de klant krijgt voorgerekend. Daar-
mee geeft Autotaalglas een inkijkje in de 
mistige markt van autoruiten en de inni-
ge verstrengeling tussen de verzekeraars 
en een select clubje herstelbedrijven. 
Bijna alle verzekeraars sturen hun klan-

ten naar geselecteerde schadeherstel-
lers. Uiteraard mag de klant zelf  kiezen 
voor een andere reparateur, maar in dat 
geval moet hij het volledige eigen risico 
(gemiddeld €150) zelf  betalen, terwijl dat 
bij de aangewezen bedrijven wordt ver-
laagd naar €75 in geval van vervanging. 

Ford Fiesta 2000  €15  €173  €199  €210  €287  €304  €304  €323 

Ford Focus Wagon 2005  €30  €208  €210  €248  €315  €336  €330  €410 

Lancia Dedra 1996  €184  €225  €233  €541  €469  €544  €425 

Opel Omega Caravan 2001  €196  €225  €242  €510  €420  €513  €530 

Peugeot 308 2008  €80  €256  €265  €305  €629  €436  €455  €535 

Skoda Octavia Combi 2005  €208  €235  €267  €320  €325  €441  €410 

Toyota Auris 2007  €238  €240  €264  €451  €419  €402  €494 

Volkswagen Touran 2003  €30  €214  €235  €262  €390  €394  €441  €444 

Overige diensten

Ster repareren  €35  €50  €45  nvt  €60  €58  €77 

Toeslag op locatie €25 €0 ja nvt €0 €0  €35
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• Tweedehands = ruitprijs zonder montagekosten
• VW- en Skodadealers hanteren geen vaste prijzen; de genoemde prijzen zijn indicatief.
• = goedkoopste     • = duurste     nvt = niet van toepassing

De goedkoopste ruit koop je tweedehands. Voor onze acht auto’s von-
den we via de internetdatabank Autolijn.nl in de helft van de gevallen 
passende gebruikte ruiten. De kosten bedragen niet meer dan enkele 
tientjes, maar dan moet hij mogelijk nog wel worden verzonden (aan-
genomen dat zelf naar de andere kant van Nederland rijden het prijs-
voordeel tenietdoet). En dan is het nog zaak een bedrijf te vinden dat 
de ruit erin kan zetten. In onze prijspeiling lopen de montagekosten 
voor een ruit uiteen van €65 tot meer dan €200. Opgeteld kan dit de 
goedkoopste optie zijn. Reparatiebedrijven die een door de klant aan-
geleverde ruit erin zetten, geven daar zelden garantie op. Een repara-
teur: ‘Een ruit verwijderen zonder hem te beschadigen is lastig en op 
het oog is moeilijk te zien of er ergens het begin van een lekkage of 
scheur zit.’ Garantie krijg je overigens alleen op montagefouten. De 
merkdealers in deze test zijn daar met één à twee jaar vrij zuinig mee. 
De andere bedrijven geven levenslange garantie.

TWEEDEHANDS & GARANTIE
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Bij ING en Nationale-Nederlanden be-
draagt de ‘boete’ voor de eigenwijze 
klant €400 bij vervanging. Kruidvat ver-
goedt helemaal niets als er geen gebruik 
wordt gemaakt van een aangesloten 
schadehersteller. Interpolis laat je wel 
zelf  een schade hersteller uitkiezen, 
maar alleen als deze is aangesloten bij 
brancheorgani satie Focwa of  Bovag. 

Een-tweetje
Verzekeraars verwijzen het meest door 
naar Carglass, Autotaalglas en Glas-
garage. Een ruimere keuze is er bij een 
doorverwijzing naar Glasgarant, een 
koepel waaronder naast de grote drie 
 regionale, meest Focwagecertifi ceerde 
bedrijven zitten. Schadeherstelbedrijven 
die niet bij Glasgarant zijn aangesloten, 
moeten het doen met de kruimels. Om 
toch klanten te lokken, nemen veel van 
deze bedrijven het eigen risico geheel of  
gedeeltelijk over. 
Het een-tweetje tussen verzekeraars en 
door hen geselecteerde herstelbedrijven 
leidde in 2009 tot een NMA-onderzoek 
naar ‘marktsturing’; tot een veroorde-
ling kwam het toen niet. Maar uit deze 
prijspeiling blijkt duidelijk dat er scherp 
gestuurd wordt. De Consumentenbond 
vroeg tien glasschadeherstelbedrijven 
schriftelijk de prijzen op te geven voor 
acht schadegevallen. De kleine bedrijven 
leverden die prijzen zonder omhaal of  
bedankten direct voor de eer. De grote 
drie lieten via de Focwa weten dat ze 
zich eerst moesten beraden op een reac-
tie: ‘Om foutieve informatieoverdracht 
en misinterpretatie van de verstrekte ge-
gevens te voorkomen.’

Korting
Foutieve informatieoverdracht is echter 
het kenmerk van de business. Verzeke-
raars en herstelbedrijven strooien de 
consument moedwillig zand in de ogen. 
De prijs die de verzekerde krijgt voorge-
rekend is namelijk niet de prijs die de 
verzekeraar betaalt. Afhankelijk van de 
hoeveelheid klandizie en omzet die de 

voorkeurbedrijven van de verzekeraars 
krijgen, geven ze kortingen van 30 tot 
40%. Bijna evenveel als een onverzekerde 
consument kan krijgen na een rondje 
surfen op internet of  stevig onderhande-
len aan de telefoon. 
Dat suggestieve prijsbeleid wordt door 
econoom Jeroen Hinloopen van de Uni-

de polis opzeggen en zelf  een schade-
spaarpotje aanleggen.

Kwaliteit
We vroegen vier grote autoverzekeraars 
en het Verbond van Verzekeraars waar-
om de consument gestraft wordt als hij 
bij een niet-aangewezen partij een ruit 
laat repareren of  vervangen. ‘Schade-
lastbeperking en het voorkomen van 
fraude’ luidt het unanieme antwoord. 
Dat het elders goedkoper kan en dat er 
voor verzekerden geen prikkel is om 
daar gebruik van te maken, wordt door 
de verzekeraars verworpen met het ar-
gument dat de geselecteerde bedrijven 
‘gecontroleerde kwaliteit en service leve-
ren’. Bertwin Tiemersma, communica-
tiemanager bij Achmea: ‘Wij zijn er van 
overtuigd dat Achmea voor haar klanten 
goedkoper inkoopt dan wanneer een 
 individuele consument dit zelf  organi-
seert. Daarnaast waarborgt Achmea een 
kwaliteitsnorm die er voor zorgt dat de 
auto weer net zo veilig is als voor de 
 reparatie.’ 

versiteit van Amsterdam de verzeke-
ringsparadox genoemd. Als de consu-
ment doordrongen is van het risico op 
een fl inke schadelast, wil hij zich wel 
verzekeren. Dat ruitschade een veelvoor-
komende claim is en dat die zonder al te 
veel tegensputteren wordt uitbetaald, 
weegt klaarblijkelijk op tegen de verze-
keraarsnachtmerrie dat consumenten 

LAAT STERREN NIET BARSTEN

Slecht wegonderhoud, dunner glas met een groter oppervlak, een ho-
gere maximumsnelheid en fi les zijn de belangrijkste oorzaken van het 
toenemend aantal ruitreparaties. Steenslag eist de grootste tol: 85%.
Niet elke beschadiging hoeft gerepareerd te worden, zolang de buts niet 
door het raamfolie heendringt, kun je er in principe mee verderrijden. 
Voor een leek is dat echter moeilijk vast te stellen. Het advies om een 
ster te laten controleren is dan ook juist. Doe dat snel, want een schone 
beschadiging is beter te repareren dan een vervuilde. Over hoe gevaar-
lijk het is om verder te rijden met een ster of scheur, verschillen de me-
ningen. Vooral temperatuurverschillen kunnen van een ster een barst 
maken (of erger). Van de wetgever mag je met een scheur doorrijden 
 zolang die niet vertakt is.
Ruiten maken steeds meer deel uit van het dragende deel van de car-
rosserie. Ze moeten dus met de juiste lijmtechniek geplaatst worden 
om de stabiliteit van de auto te garanderen. Bovendien kan er elektro-
nica achter de voorruit zitten, zoals afstands-, licht- en regensensoren. 
Daardoor luisteren demontage en plaatsing nauwer. En voor een juiste 
werking van de airbag is het essentieel dat de voorruit er stevig inzit. 
Alle bedrijven in onze peiling zeggen gebruik te maken van OEM-ruiten 
(original equipment manufacturer) van drie grote merken. Merkloze rui-
ten zouden meer problemen hebben met pasvorm en vertekening.

Uit de peiling 
blijkt duidelijk 
marktsturing
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