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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1777/2009, ingediend door E.J.S. (Duitse nationaliteit), over 
verzekering van wettelijke aansprakelijkheid in een grensoverschrijdend geval

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is tetraplegisch omwille van een werkongeval. Hij was toen aan het werk in Spanje 
voor een Spaanse onderaannemer van een Duits bedrijf. De aansprakelijkheid wordt niet 
betwist, maar het vaststellen van de schadeloosstelling sleept aan, wat uiteraard frustrerend 
voor de indiener is.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 19 mei 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 november 2010

De activiteiten van niet-levensverzekeringsondernemingen in de Europese Unie zijn aan 
uitgebreide EU-wetgeving onderworpen. De EU-richtlijnen inzake niet-levensverzekeringen1

verschaffen een geharmoniseerd wettelijk k a d e r  voor de uitoefening van 
schadeverzekeringsbedrijf.  Deze regels omvatten, onder andere, voorwaarden voor de eerste 
vergunning van een verzekeringsonderneming, lopend prudentieel toezicht en intrekking van 
de vergunning. 
Een particuliere ongevallenverzekering kan enkel door niet-
levensverzekeringsondernemingen worden aangeboden die gemachtigd zijn in die branche. 

                                               
1 PB L 228 van 16.8.1973, blz. 3–19, PB L 172 van 4.7.1988, blz. 1–14, PB L 228 van 
11.8.1992, blz. 1–23.
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De richtlijnen inzake niet-levensverzekeringen gaan niet in op de exacte inhoud van 
verzekeringspolissen, noch bepalen ze specifieke voorwaarden voor deze polissen, met 
inbegrip van de uitbetaling van uitkeringen. Deze kwestie behoort tot het recht inzake 
verzekeringsovereenkomsten, hetgeen niet op EU-niveau is geharmoniseerd.

De Commissie begrijpt volledig dat de beschreven situatie moeilijkheden kan scheppen voor 
indiener. 

Gezien het bovenstaande is de Commissie echter van mening dat dit verzoekschrift geen 
enkele inbreuk op het EU-verzekeringsrecht aantoont. De zaak valt volledig binnen het bereik 
van nationale wetgeving.

De Europese regelgevende instanties bemoedigen en steunen in samenwerking met de sector 
concurrentie tussen verzekeraars en de verspreiding van beste praktijken teneinde klanten een 
betere dienstverlening aan te bieden.


