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nationaliteit), over niet-erkenning van Duitse no-claimkorting door een Italiaanse 
verzekeringsmaatschappij 

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beklaagt zich erover dat zijn Italiaanse autoverzekeringsmaatschappij zijn in 
Duitsland over de jaren opgebouwde hoge no-claimkorting voor schadevrij rijden niet erkent 
en hem nauwelijks korting wil geven. Indiener is van opvatting dat er sprake is van 
discriminatie en schending van het recht op vrij verkeer van werknemers in de EU.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 31 mei 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 september 2011.

Richtlijn 2009/103/EG (de richtlijn motorrijtuigenverzekering van de EU) bepaalt dat 
autoverzekeraars hun polishouders een verklaring over het schadeverloop van de 
voorafgaande vijf jaar moeten verstrekken. Dit zou polishouders in staat stellen om over te 
stappen naar een andere autoverzekeraar als deze qua prijs en voorwaarden een gunstiger 
aanbod heeft. Autoverzekeraars zijn op grond van EU-wetgeving weliswaar niet verplicht om 
bij het berekenen van hun verzekeringspremies rekening te houden met een dergelijke 
verklaring over het schadeverloop, maar Italië beschikt wel over een zogeheten bonus-
malussysteem voor motorrijtuigenverzekeringen. Als gevolg daarvan worden personen uit 
andere EU-lidstaten met een schadeverleden dat equivalent is aan het schadeverleden van 
personen uit Italië vanuit juridisch oogpunt op dezelfde wijze behandeld als personen die in 
Italië zijn verzekerd. In de situatie die door indiener wordt beschreven is dan ook geen sprake 
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van discriminatie. Burgers in de EU die willen profiteren van het recht op vrij verkeer van 
werknemers zouden op die manier dus niet worden benadeeld. Hoe dan ook, de Commissie 
kan niet optreden tegen een particuliere entiteit wanneer deze inbreuk maakt op het beginsel 
van vrij verkeer van werknemers, behalve wanneer sprake is van een nationale regel die tot 
gevolg heeft dat een verzekeraar in beginsel in Italië geen rekening houdt met het 
schadeverleden dat is opgebouwd tijdens een verblijf in het buitenland. 

Motorverzekeraars in Italië houden bij het berekenen van hun premies rekening met het 
schadeverleden dat is geregistreerd in Italië en in andere EU-lidstaten als het equivalent is aan 
de wijze waarop het schadeverleden in Italië wordt geregistreerd. De situatie die door indiener 
wordt beschreven, lijkt dus in overeenstemming te zijn met het recht van de EU.


