Eindexamen economie pilot havo 2010 - II
havovwo.nl

Opgave 1
De kunst van verzekeren
uit een krant:
Een onderzoeksrapport naar de veiligheid bij Nederlanders thuis laat zien dat
één op de zes Nederlandse huishoudens in de afgelopen tien jaar wel eens
slachtoffer is geweest van inbraak in huis. Dat komt neer op 1.190.000
huishoudens met een gemiddelde schade van ruim 2.500 euro. Inbraak zorgt,
naast financiële schade, vaak ook voor grote emotionele schade. Gelukkig
neemt de laatste jaren het aantal inbraken en pogingen tot inbraak af.
Els van Stratum woont in een appartement in Tilburg. Zij bezit een waardevolle
collectie gouden beelden, die op 1 oktober 2008 door een taxateur gewaardeerd
is op € 150.000. Els informeert bij verzekeringsmaatschappij VEA over de
mogelijkheden om op haar inboedelverzekering een aanvulling te nemen voor
deze kunstcollectie.
Op het aanvraagformulier moet Els de waarde van de kunstcollectie aangeven.
Daarnaast moet ze allerlei aanvullende informatie opgeven, zoals
gezinssamenstelling, postcode, huisdieren en type woning.
Op 1 januari 2009 verzekert Els haar kunstcollectie. De verzekerde waarde
wordt vastgesteld op basis van de taxatie van oktober 2008.
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Het gevaar van averechtse selectie probeert VEA tegen te gaan door
risicoselectie toe te passen.
Citeer uit de bovenstaande tekst de zin waaruit je zou kunnen afleiden dat VEA
risicoselectie toepast.
Gebruik bron 1 en bron 2.
Leg uit dat een onderdeel van de risicoselectie die VEA toepast niet in
overeenstemming is met de conclusies uit het onderzoeksrapport.
Gebruik bron 1 en maak in het antwoord gebruik van paragraaf 2 en
paragraaf 3.
Noem twee manieren waarop VEA probeert moreel wangedrag te voorkomen en
leg elke manier kort uit.
Gebruik bron 1.
Bereken het bedrag dat Els in het eerste verzekeringsjaar voor deze
aanvullende verzekering moet betalen.
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Tussen oktober 2008 en juni 2009 zijn de goudprijzen fors gestegen, waardoor
de beeldencollectie van Els intussen een waarde vertegenwoordigt van
€ 200.000. Bij VEA bestaat elk kwartaal de mogelijkheid de verzekerde waarde
te laten herberekenen en indien nodig te laten aanpassen. Els heeft daarvan
geen gebruik gemaakt.
Op zaterdag 13 juni 2009 wordt er in het appartement van Els ingebroken en
een deel van haar beeldencollectie gestolen. Els doet bij de politie aangifte van
de diefstal. De waarde van de gestolen beelden wordt geschat op € 70.000.
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Gebruik bron 1.
Bereken de schade-uitkering die VEA zal uitbetalen.
Els stelt achteraf vast dat ze er goed aan heeft gedaan om een aanvullende
verzekering af te sluiten voor haar kunstcollectie. In het algemeen twijfelen veel
mensen over het nut van het afsluiten van een extra verzekering voor kostbare
zaken als kunst en antiek. Weegt het risico op tegen de kosten van de
verzekering?
Gebruik bron 1 en bron 2.
Beantwoord deze afwegingsvraag tussen baten en kosten van een
kunstverzekering, zoals Els die afsloot. Motiveer het antwoord met onderdelen
van het krantenbericht, bron 1 en bron 2.
Aanwijzingen
− Geef in maximaal 50 woorden jouw standpunt weer.
− Concretiseer het antwoord met elementen uit het voorval van Els.
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Opgave 1
bron 1

uit de folder van de VEA kunstverzekering

paragraaf 1: kunstverzekering
De VEA kunstverzekering sluit u af wanneer u uw waardevolle collectie schilderijen,
beeldhouwwerken en andere kunstobjecten wilt verzekeren. De verzekering is een
aanvulling op de inboedelverzekering en geldt alleen voor particulier gebruik.

paragraaf 2: wat dekt de verzekering niet?
De kunstverzekering dekt schade in veel gevallen. Niet alle schade is verzekerd:
− Bij onvoldoende zorg volgt geen uitkering. Bijvoorbeeld bij diefstal van een
verzekerd voorwerp dat zonder toezicht wordt achtergelaten, anders dan in een
deugdelijk afgesloten ruimte.
− Bij diefstal uit een vervoermiddel volgt geen uitkering, tenzij u kunt aantonen dat u
de nodige voorzorgsmaatregelen heeft getroffen.
− Beschadiging door onnodig contact met de kunstwerken, zoals krassen, barsten en
deuken is niet verzekerd.
− Bij onderverzekering wordt in de bepaling van de uitkering rekening gehouden met
de verhouding van de verzekerde waarde ten opzichte van de werkelijke waarde.

paragraaf 3: wat kost de verzekering?
berekening jaarpremie

1)

overzicht eigen risico

premie

1,85%
van de verzekerde
waarde

regio 1

Groningen, Friesland, Drenthe,
Overijssel, NO-polder, Achterhoek,
Kop van Noord-Holland, Texel,
Zeeland, Zuid-Hollandse eilanden

poliskosten

€ 15 (eenmalig)

regio 2

Rest van Nederland, voor zover niet
vallend in regio 1, 3, 4 of 5

7%

regio 3

Amsterdam, Utrecht, Rotterdam,
Den Haag

regio 4

Deventer, Hengelo, Enschede, Almelo,
Groningen, Leeuwarden, Maastricht

regio 5

Breda, Tilburg, Den Bosch, Eindhoven,
Heerlen, Nijmegen, Kerkrade

assurantiebelasting

2)

1)

premievervaldatum 1 januari

2)

assurantiebelasting wordt berekend over
het totaal van premie en poliskosten

premieopslag
Voor vrijstaande woningen geldt een
premieopslag van 10%.
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eigen risico
Voor de in regio 3 en 5 genoemde steden geldt een
eigen risico van € 650 bij diefstal- of
inbraakschade. Dit eigen risico is gebaseerd op een
hoger diefstal- of inbraakrisico in deze regio’s.
Voor de overige regio’s kent onze kunstverzekering
geen eigen risico.
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bron 2

uit het onderzoeksrapport

Kans op inbraak bij alle woningtypen even hoog
Opvallend is dat een inbreker geen voorkeur heeft voor een bepaald type
woning. Alhoewel men er vaak van uitgaat dat er meer wordt ingebroken in een
vrijstaande woning dan bijvoorbeeld in een etagewoning, blijken de verschillen
niet groot te zijn (kans op inbraak: 19% vrijstaande woning / 2 onder 1 kap /
hoekhuis; 16% rijtjeshuis; 15% etagewoning). Bewoners van duurdere woningen
zijn banger voor inbraken dan bewoners van goedkopere woningen en hebben
doorgaans hun huis beter beveiligd. Een gelegenheidsdief (meerderheid van de
inbraken) zal door deze extra maatregelen worden afgeschrikt en zoekt zijn heil
ergens anders.
Meer dan 100.000 huishoudens hebben deuren ’s nachts niet op slot
Ruim 90% van alle Nederlandse huishoudens neemt maatregelen om inbraak te
voorkomen; toch blijken deze maatregelen niet altijd voldoende. De grootste
uitgave aan veiligheidsmaatregelen gaat naar sloten op buitendeuren en
buitenverlichting. 12% van de huishoudens heeft daarbij ook een alarminstallatie
en 19% het Politie Keurmerk Veilig Wonen. Een kleine 10% doet weinig tot niets
aan beveiliging van de woning. Soms gaan zelfs de deuren 's nachts niet op
slot.
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