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Verzoekschrift 431/2006, ingediend door Walter Pilz (Duitse nationaliteit), over het 
verplicht meedoen aan een wettelijk verplichte ongevallenverzekering binnen 
beroepsorganisaties

1. Samenvatting van verzoekschrift

Indiener, een accountant, tekent bezwaar aan tegen het feit dat men in Duitsland binnen 
beroepsorganisaties verplicht is mee te doen aan wettelijk verplichte verzekeringen en dat het 
onmogelijk te bepalen is of men waar krijgt voor zijn geld bij deze publiekrechtelijke organen 
die de contributie ontvangen. Daarnaast stelt indiener zich op het standpunt dat deze 
monopoliesituatie een schending is van de Europese wet, omdat met name buitenlandse 
verzekeraars van de Duitse markt worden geweerd. Indiener verzoekt deze kwestie te 
onderzoeken.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 25 oktober 2006. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 januari 2007

De klacht
Indiener maakt bezwaar tegen het feit dat men in Duitsland binnen beroepsorganisaties 
verplicht is mee te doen aan wettelijk verplichte verzekeringen en dat het onmogelijk is te 
bepalen of men bij deze publiekrechtelijke organen die de contributie ontvangen, waar krijgt 
voor zijn geld. Daarnaast stelt indiener zich op het standpunt dat deze monopoliesituatie een 
schending is van de Europese wet, omdat met name buitenlandse verzekeraars van de Duitse 
markt worden geweerd. Indiener verzoekt deze kwestie te onderzoeken.
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Commentaar van de Commissie op de argumenten van indiener
Het lidmaatschap van wettelijk verplichte verzekeringen maakt deel uit van het Duitse 
wettelijke stelsel van sociale zekerheid.

Artikel 2, lid 1d) van de eerste Richtlijn (73/239/EG) inzake niet-levensverzekeringen bepaalt 
dat verzekeringen die deel uitmaken van een wettelijk stelsel van sociale zekerheid niet onder 
de richtlijn vallen.

Evenzo bepaalt artikel 3, lid 4 van Richtlijn 2002/83/EG betreffende levensverzekeringen dat 
verzekeringen die deel uitmaken van een wettelijk stelsel van sociale zekerheid buiten het 
bereik van de Richtlijn betreffende levensverzekeringen vallen.

Het Europees Hof van Justitie heeft gespecificeerd dat de communautaire wetgeving lidstaten 
er niet van af kan houden dat zij hun nationale sociale zekerheidsstelsels naar eigen inzicht 
opzetten of dat zij de omstandigheden bepalen met betrekking tot de rechten of plichten die 
onder het sociale zekerheidsstelsel vallen (zie bijvoorbeeld de zaak 110/79, Coonan [1980], 
Jurispr. blz. 1445, punt 12; of de zaak C-349/87, Paraschi [1991], Jurispr. blz. I-4501, punt 
15). De organisatie en opzet van deze stelsels valt binnen de competentie van de lidstaten. De 
invulling van de voorwaarden, de draagwijdte van een dergelijk stelsel en het bereik van de 
dekking kunnen alle door de lidstaten zelf worden vastgelegd. In deze context is het derhalve 
aan de lidstaat zelf om te beslissen of de dekking van een bepaald risico voor mensen die tot 
een bepaalde beroepsgroep behoren, alleen kan worden geboden door de beroepsorganisatie 
waartoe zij behoren. Dergelijke regels vormen geen schending van de Europese wet inzake de 
vrije levering van diensten.

Conclusies
De klacht is ongegrond omdat de in de Duitse wetgeving vastgelegde vereisten als zodanig 
geen schending vormen van de communautaire wetgeving.


