
PA\859339NL.doc PE460.679v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie interne markt en consumentenbescherming

2011/2010(INI)

3.3.2011

ONTWERPADVIES
van de Commissie interne markt en consumentenbescherming

aan de Commissie economische en monetaire zaken

inzake verzekeringsgarantiestelsels
(2011/2010(INI))

Rapporteur voor advies: Louis Grech



PE460.679v01-00 2/4 PA\859339NL.doc

NL

PA_NonLeg



PA\859339NL.doc 3/4 PE460.679v01-00

NL

SUGGESTIES

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie economische en monetaire zaken onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. is van mening dat de vaststelling van een gemeenschappelijk verzekeringsgarantiestelsel 
(VGS) in EU-verband en de aanpassing van de verschillende in de lidstaten bestaande 
VGS-regelingen het vertrouwen van de burger daadwerkelijk zouden vergroten, de 
rechten van de consument en de belastingbetaler zouden beschermen en de stabiliteit van 
de markt zouden bevorderen, in de verzekeringssector in het bijzonder en op de interne 
markt en bij de financiële diensten in het algemeen; is derhalve verheugd over het 
initiatief van de Commissie om een VGS in EU-verband op te zetten;

2. erkent dat de meest realistische en bruikbare aanpak op dit moment de invoering is van 
een samenhangend en juridisch bindend kader voor VGS-bescherming op basis van 
minimumharmonisatie, die de reeds door sommige lidstaten geboden bescherming niet 
mag ondergraven, ten einde in een later stadium maximale harmonisatie te bereiken;

3. stelt dat het VGS met het oog op de waarborging van een alomvattende bescherming voor 
verzekeringnemers en begunstigden geen ultiem mechanisme mag zijn, en dringt er bij de 
Commissie op aan vast te houden aan en rekening te houden met andere bestaande 
beschermingsmechanismen;

4. is van mening dat toekomstige VGS dienen uit te gaan van het thuislandbeginsel en een 
hoog en gelijk niveau van consumentenbescherming moeten bieden voor alle natuurlijke 
personen – hetzij verzekeringsnemers, hetzij andere begunstigden – voor alle soorten 
verzekeringscontracten (levens- en schadeverzekeringen) in geval van faillissement van 
een verzekeraar, verkoop onder valse voorwendsels of fraude door een verzekeraar of 
tussenpersoon;

5. dringt erop aan dat de voor de consument beschikbare informatie in geval van insolventie 
van een verzekeraar gemakkelijk toegankelijk, uitvoerig en begrijpelijk is, met duidelijke 
aanwijzingen tot welke instantie de consument zich met zijn vorderingen of vragen moet 
richten; is ervan overtuigd dat het opzetten van één enkel contactpunt voor alle financiële 
garantie- of compensatieregelingen ervoor zou zorgen dat de bestaande wetgeving 
werkelijk aan de consument ten goede komt, vooral wat betreft de verstrekking van 
informatie en de vergemakkelijking van grensoverschrijdende contacten en betalingen;

6. is van mening dat de VGS polishouders de mogelijkheid zouden moeten bieden om te 
kiezen tussen financiële compensatie en overdracht van hun verzekeringsovereenkomst;
meent dat de EU-wetgeving inzake VGS dient te zorgen voor snelle maximale 
compensatie of  overdracht van portefeuille waarbij de polishouder geen rechten of 
privileges uit hoofde van de polis verliest;

7. is van mening dat de financieringsregelingen voor VGS zowel op financiering ex ante als 
ex post moeten worden gebaseerd; erkent dat tekortschietende 
verzekeringsondernemingen ook hadden moeten bijdragen aan de noodfinanciering die 
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vereist is in geval van tekortschieten van een verzekeraar; 

8. dringt bij de Commissie en de lidstaten aan op effectieve governance en toezicht op de 
VGS en op versterking van de samenwerking tussen nationale en Europese 
toezichthouders; dringt erop aan dat de toezichtsystemen van het thuisland onder 
auspiciën van de EIOPA moeten testen of de VGS bestand zijn tegen het tekortschieten 
van één of meer verzekeraars, en dat deze ook de uitwisseling van informatie en beste 
praktijken moeten vergemakkelijken. 


