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Samenvatting 

Het onderhavig branchebrede onderzoek naar onregelmatigheden en fraude bij de reparatie 

van blikschade aan personenauto’s in de ongestuurde schadestroom is uitgevoerd in opdracht 

van het Sectorbestuur Schadeverzekeringen van het Verbond van Verzekeraars. Het project 

behelst een gezamenlijke inspanning van acht autoverzekeraars (Achmea, Aegon, Allianz, 

ASR, Delta Lloyd, Generali, Nationale-Nederlanden en REAAL) in samenwerking met het 

Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) en het Centrum voor 

Verzekeringsstatistiek (CVS) van het Verbond. 

 

Doel was om (1) een volwaardige steekproef op te leveren c.q. een meer concreet beeld van 

de problematiek te krijgen, en (2) om een verbeterde blauwdruk te ontwikkelen waardoor 

collectief onderzoek door verzekeraars naar onregelmatigheden en fraude in de schadeketen 

vaker kan plaatsvinden - óók in andere branches. Beide doelen zijn op basis van het doorlopen 

traject gerealiseerd. 

 

Aanpak en opzet 

Aan de hand van een door het CBV en het CVS ontwikkelde projectmatige aanpak hebben de 

acht verzekeraars in 2013 gezamenlijk en op uniforme wijze in totaal 501 in de ongestuurde 

schadestroom herstelde personenauto’s en de daarbij gefactureerde werkzaamheden door 

senior schade-experts aan een intensieve nacontrole laten onderwerpen. Hierdoor is sprake 

van een representatieve steekproef. 

 

Zowel de dossierselectie als het veldwerk vonden plaats aan de hand van een strikt 

onderzoeksprotocol, een eenduidige registratietool en heldere werkdefinities. Hierbij is een 

onregelmatigheid geregistreerd als de auto anders bleek hersteld dan vastgesteld in de 

expertise/herstelnota. Onregelmatigheden zijn aangemerkt als ‘niet afgestemd’ als de 

hersteller hierover geen afspraken met de klant had gemaakt. Door een panel bestaande uit 

senior schade-experts (re) en senior fraudedeskundigen (rcf) is vervolgens beoordeeld of er in 

dossiers met niet-afgestemde onregelmatigheden sprake was van een concreet vermoeden 

van fraude. 

 

Resultaten 

Algemeen 

 

 In totaal zijn 501 dossiers uit de ongestuurde schadestroom onderzocht, waarvan 361 in 

de casco-sfeer en 140 in de WA-sfeer. De totale schadelast over deze dossiers bedraagt 

965.000 euro (excl. btw), ofwel gemiddeld 1.926 euro per reparatie. 

 In 125 dossiers, ofwel 25% van alle reparaties, is sprake van onregelmatigheden omdat 

bij reparatie wordt afgeweken van de calculatie of expertise op basis waarvan de 

verzekeraar heeft uitgekeerd. 

- In 11,4% van alle reparaties wordt anders hersteld dan in de oorspronkelijke 

calculatie is vastgesteld, omdat de eigenaar hier zelf voor heeft gekozen. 

- In 13,6% van alle reparaties is sprake van afwijkingen die door de hersteller niet met 

de voertuigeigenaar zijn afgestemd. 
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 De 125 dossiers met onregelmatigheden omvatten een totale schadelast van 211.000 

euro. Uitgaande van de gevonden afwijkingen, liggen de werkelijke reparatiekosten over 

deze dossiers volgens de controlerende experts 38.000 euro lager: een bijstelling van 18% 

naar beneden. 

 Vertaald naar het totaal van reparaties in de ongestuurde schadestroom kan hierdoor 

worden gesproken over een afwijking van gemiddeld 3,9%, of 75,80 euro, per elke 

reparatie. 

Fraudevermoedens 

 

 In de steekproef worden 52 dossiers, ofwel 10,4% van alle reparaties, wegens een 

concreet fraudevermoeden aangemerkt als ‘onderzoekwaardig’ voor een afdeling Speciale 

Zaken/Veiligheidszaken. 

 Deze dossiers omvatten een schadelast van circa 121.000 euro. Op dit bedrag wordt ruim 

22.000 euro aangemerkt als vermoedelijk frauduleus: een bijstelling van 18,5% naar 

beneden. 

 Vertaald naar het totaal van reparaties in de ongestuurde schadestroom kan hierdoor 

worden gesproken over een afwijking van gemiddeld 2,3%, of 43,90 euro, per elke 

reparatie. 

 In ruim de helft van alle verdachte dossiers wordt meer dan 10% van het bedrag op de  

rekening als vermoedelijk frauduleus aangemerkt. 

Overige bevindingen ten aanzien van reparatie en schadelast 

 

 Het gemiddelde uurtarief over alle dossiers bedraagt 72 euro voor montage en demontage 

en 73 euro voor spuitwerk. 

 In een derde van alle onderzochte gevallen ligt het uurtarief hoger dan 75 euro; een bedrag 

dat door experts over het algemeen als opvallend hoog wordt beschouwd. 

 

Kwaliteit 

 

 Bovenop de 125 dossiers met onregelmatigheden (25%) is  in nog eens 44 andere dossiers 

(8,8%) een kwaliteitstekort vastgesteld. Het gaat hierbij zowel om ondermaats spuitwerk 

als om slordige afmontage. 
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Aanbevelingen 

Dit onderzoek laat zien dat fraude in de schadeketen meer is dan alleen een onderbuikgevoel 

en bovendien gedetailleerd in beeld kan worden gebracht. Verzekeraars hebben de uitkomsten 

binnen het Verbond besproken en zich op het standpunt gesteld dat de gesignaleerde 

misstanden zowel vanuit bedrijfseconomisch als maatschappelijk oogpunt onacceptabel zijn. 

 

Als eerste vervolgstap heeft het Verbond afstemming gezocht met stakeholders en 

ketenpartners. Hierbij is de autoschadeherstelbranche opgeroepen de problematiek uiterst 

serieus te nemen en maatregelen te nemen om fraude te voorkomen. Daarnaast vindt het 

sectorbestuur Schadeverzekeringen dat verzekeraars op dit onderwerp ook zelf extra werk 

moeten maken van fraudebeheersing. Algemene normen hiervoor zijn reeds vastgelegd in de 

bindende zelfregulering van het Protocol Verzekeraars & Criminaliteit. Uit de vereniging komen 

voorts enkele meer specifieke aanbevelingen naar voren om een doelgerichte aanpak mogelijk 

te maken: 

 

 Voer in de ongestuurde schadestoom periodieke controles c.q. audits op reparaties uit en 

geef hier ruchtbaarheid aan om een preventief effect te bewerkstelligen. 

 

 Geef voertuigeigenaren meer mogelijkheden om misstanden bij reparatie zelf te signaleren 

en aan de kaak te stellen. Overweeg hiertoe als ‘service’ standaard een kopie van de 

calculatie of expertise op basis waarvan wordt uitgekeerd aan de klant ter beschikking te 

stellen. 

 

 Registreer incidenten met schadeherstelbedrijven systematisch in de eigen organisatie en 

op bedrijfstakniveau bij het CBV conform het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem 

Financiële Instellingen (PIFI). Incidenten met dezelfde bedrijven die bij verschillende 

verzekeraars bekend zijn, kunnen hierdoor aan elkaar worden gekoppeld. Dit vergroot de 

mogelijkheden van een effectieve individuele en collectieve aanpak. 

 

 Toets zakelijke relaties in de schadeherstelmarkt vóór aanvang van een samenwerking, 

en daarna periodiek op hun integriteit conform het Protocol Verzekeraars & Criminaliteit 

(art. 3.7 en 4.2). 

 

 Geef in voorkomende gevallen opvolging aan het aangiftebeleid dat in het kader van het 

Convenant Aanpak Verzekeringsfraude is afgesproken met politie en justitie. In dit beleid 

is ‘zware’ fraude bij autoschadeherstel voor de periode 2014 t/m 2015 tot aangiftethema 

benoemd.  

https://www.verzekeraars.nl/overhetverbond/zelfregulering/Paginas/Protocollen/Protocol-Verzekeraars-en-Criminaliteit.aspx

