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I. Inleiding

Naarmate de vrijheid van personenverkeer binnen Europa toeneemt, neemt ook het 
grensoverschrijdend reizen per auto toe. Dit vergroot de noodzaak van een heldere, 
nauwkeurige en functionele wetgeving inzake motorrijtuigenverzekering op EU-niveau. De 
bescherming van ongevalslachtoffers heeft altijd tot de prioriteiten behoort en vereist de 
oplossing van meerdere problemen.

Het Commissieverslag van juni 2007 (COM 2007(0207)) over bepaalde kwesties in verband 
met motorrijtuigenverzekering, handelt over een specifieke bepaling van de vierde richtlijn 
motorrijtuigenverzekering. Die bepaling regelt de “procedure van het met redenen omkleed 
voorstel”.

Ingevolge de vierde richtlijn motorrijtuigenverzekering heeft iemand die in het buitenland het 
slachtoffer is geworden van een auto-ongeval het recht om een schadeclaim in te dienen bij de 
schaderegelaar die de betreffende verzekeraar heeft aangewezen in het land waar hij, het 
slachtoffer, zijn verblijfplaats heeft. Hij moet dan moet binnen drie maanden van de 
verzekeraar een antwoord ontvangen op zijn claim. Gebeurt dat niet, dan kunnen sancties 
worden opgelegd. Voorgesteld wordt om het aan het oordeel van de lidstaten over te laten of 
al dan niet sancties moeten worden opgelegd en welke sancties passend zijn.

Het tweede deel van het Commissieverslag handelt over de kosten van rechtsbijstand die het 
slachtoffer moet maken en of deze kosten ten laste moeten komen van de verzekeraar van de 
partij die voor het ongeval aansprakelijk wordt gesteld.

II. Discussiepunten

In het verslag wordt ingegaan op verscheidene belangrijke kwesties:

Nationale strafbepalingen en de doeltreffendheid van de tenuitvoerlegging ervan voor wat 
betreft de werking van de marktmechanismen, is nog steeds voorwerp van onderzoek door de 
Commissie. Wanneer de termijn van drie maanden voor het doen van een met redenen 
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omkleed antwoord/voorstel niet in acht wordt genomen, worden sancties opgelegd. De 
Commissie heeft de lidstaten een vragenlijst gestuurd. De Commissiedeskundigen werken op 
dit moment aan een overzicht van de resultaten van deze enquête en aan een bijgewerkte tabel 
van alle straffen.

De rapporteur is van mening dat het subsidiariteitsbeginsel op dit terrein moet worden 
gehandhaafd en ziet geen noodzaak voor het harmoniseren van nationale strafbepalingen. In 
de lidstaten zijn in de loop van de tijd verschillende systemen ontstaan en de nationale 
regelgevingsinstanties zijn met betrekking tot hun nationale markten in een betere positie om 
te zorgen voor maximale consumentenbescherming. Overleg met de nationale autoriteiten, 
ook in de nieuwe lidstaten, heeft bevestigd dat de huidige strafbepalingen toereikend zijn en 
dat overal in de EU met de tenuitvoerlegging ervan het gewenste effect wordt gesorteerd. De 
Commissie zou de situatie nauwgezet moeten volgen, coördinerend moeten optreden en de 
nationale autoriteiten desgevraagd bijstand moeten verlenen.

De meeste lidstaten zijn bekend met het stelsel van schaderegelaars. In de meeste gevallen 
laten verzekeringsmaatschappijen hun cliënten per telefoon, brief of anderszins weten wie in 
het buitenland optreden als hun schaderegelaars. Daarnaast bestaan in enkele lidstaten 
informatiecentra waar ongevalslachtoffers terecht kunnen voor relevante informatie. Een 
andere mogelijkheid is het raadplegen van het Internet of bellen naar de 
verzekeringsmaatschappij.

De rapporteur is van mening dat het consumentenvertrouwen zou stijgen wanneer 
verzekeraars verplicht werden om als onderdeel van de contractinformatie een lijst te 
overleggen van de schaderegelaars die ze in elk van de lidstaten hebben aangewezen.
Daarnaast zouden consumenten als onderdeel van de pre-contractuele informatie uitvoerig 
moeten worden ingelicht over de werking van het stelsel van schaderegelaars en de voordelen 
ervan voor de benadeelde partij. De Commissie moet in de gaten blijven houden of het stelsel 
naar behoren functioneert, vooral omdat na de uitbreiding van de EU en de Schengenzone het 
aantal Europeanen dat naar andere EU-lidstaten reist, snel stijgt.

Behalve in Malta en Cyprus kan in alle lidstaten een rechtsbijstandverzekering worden 
afgesloten. Volgens de beschikbare cijfers wordt 90% van alle zaken minnelijk geschikt en 
worden de kosten van rechtsbijstand in veel lidstaten vergoed. Daarnaast verstrekken 
rechtsbijstandverzekeraars al jaren dekking tegen allerlei soorten grensoverschrijdende 
geschillen en hebben ze speciale afdelingen opgericht voor buitenlandse schadeclaims, zodat 
deze snel kunnen worden afgewikkeld. De markten in de nieuwe lidstaten zijn in opkomst en 
vertonen een gestage groei. Op een aantal van die markten is de rechtsbijstandverzekering 
echter nog een betrekkelijk nieuw product, dat gepromoot moet worden. In de nieuwe 
lidstaten is het grote publiek er nog weinig mee bekend. Voor het versterken van de 
consumentenbescherming is het daarom allereerst van belang dat mensen bewust worden 
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gemaakt van de noodzaak van een dergelijke verzekering.

De eerste optie heeft een aantal voordelen, vooral voor consumenten in de nieuwe lidstaten.
Het zou het vertrouwen van consumenten vergroten, vooral wanneer ze eraan denken naar de 
rechter te stappen, omdat in veel nieuwe lidstaten excessief hoge kosten voor rechtsbijstand in 
rekening worden gebracht, die door een verplichte verzekering zouden zijn gedekt. Voor de 
gerechten zou dit echter leiden tot een extra en meer complexe werklast, dienovereenkomstige 
vertragingen in uitspraken over geschillen, en in potentie een hoger percentage ongegronde 
vorderingen, en voor de consument zou het tot hogere premies leiden, vooral in landen waar 
verzekeraars momenteel een goedkoper verzekeringspakket aanbieden waarin geen 
rechtsbijstandverzekering is begrepen. Maar het belangrijkste is wel dat hiermee een prikkel 
zou worden weggenomen om vorderingen in der minne te schikken. Alles bij elkaar genomen 
wegen de negatieve effecten van het invoeren van een stelsel van verplichte 
rechtsbijstandverzekering zwaarder dan de mogelijke positieve effecten.

Het zou onmiddellijk een onoplosbaar belangenconflict creëren wanneer de verzekeraar van 
de aansprakelijke partij werd verplicht dekking te verschaffen voor de proceskosten van het 
slachtoffer in de vorm van een afzonderlijke verzekeringspolis. Dit conflict zou ontstaan 
omdat de wettelijke-aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen en de 
rechtsbijstandverzekering een verschillend doel hebben en ieder een ander belang dienen.
Terwijl de WA-verzekering de schade vergoedt die de aansprakelijke partij aan derden heeft 
toegebracht, is de rechtsbijstandsverzekering op het slachtoffer gericht. Het is daarom in het 
belang van de WA-verzekeraar de vergoeding voor de schade zo laag mogelijk te houden, 
terwijl het in het belang van het slachtoffer is een zo hoog mogelijke vergoeding te 
ontvangen. Om een belangenconflict tussen het slachtoffer, de aansprakelijke partij en de 
verzekeraars te voorkomen, moeten de WA- en de rechtsbijstandverzekering bijgevolg 
gescheiden worden gehouden.

De rapporteur is van mening dat verdere maatregelen moeten worden genomen voor 
bewustmaking over de noodzaak van een rechtsbijstandverzekering, met name in de nieuwe 
lidstaten. Consumenten moeten worden geïnformeerd over het nut van deze verzekering. De 
nationale regelgevingsinstanties spelen bij de uitvoering van ‘best practices’ van andere 
lidstaten een cruciale rol. Bewustmakingscampagnes van nationale autoriteiten, de particuliere 
verzekeraars en consumentenorganisaties, zijn belangrijk voor de ontwikkeling van de 
nationale markten. Pre-contractuele informatie dient onder meer informatie te bevatten over 
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de mogelijkheid van het afsluiten van een rechtsbijstandverzekering. Wellicht dat 
consumenten moet worden gevraagd om door het afvinken van een kruisje in een contract 
kenbaar te maken dat ze zich ervan bewust zijn dat deze verzekering wordt aanbevolen maar 
dat ze er desalniettemin van afzien. Verzekeringsagenten moeten worden verplicht om 
cliënten op de hoogte te stellen van mogelijke risico’s en te wijzen op de noodzaak van een 
rechtsbijstandverzekering. Daarnaast zouden lidstaten die nog niet in de mogelijkheid van 
minnelijke schikking voorzien, moeten worden aangemoedigd tot het invoeren van ‘best 
practices’ van andere lidstaten.


	708911nl.doc

