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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is van mening dat als het Europees Hof van Justitie verschillende 
autoverzekeringspremies voor vrouwen en mannen discriminerend acht, de verschillen in 
premies voor verschillende leeftijdscategorieën of voor getrouwde en ongetrouwde 
automobilisten ook als discriminerend zouden moeten worden beschouwd. Indiener is voorts 
van mening dat er Europese regels voor de vaststelling van brandstofprijzen zouden moeten 
komen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 13 juli 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 16 december 2011.

Indiener beweert dat verzekeraars ondanks het recente vonnis van het Hof van Justitie van de 
Europese Unie inzake het verbod op inachtneming van sekse voor de vaststelling van 
verzekeringspremies, verzekerden nog altijd discrimineren op grond van onderwerpen als 
leeftijd en burgerlijke staat (Test-Aankoop). Indiener is voorts van mening dat er Europese 
regels voor de vaststelling van brandstofprijzen zouden moeten komen.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft met vonnis C-236/09 de inachtneming van 
sekse als factor in de beoordeling van het te verzekeren risico inderdaad per 21 december 
2012 verboden. De Commissie wil er echter op wijzen dat verzekeraars die WA-
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autoverzekeringen aanbieden voor doeleinden van berekening van de verzekeringspremie 
onderscheid mogen maken tussen verzekeringnemers op basis van objectieve risicofactoren 
als leeftijd, rijervaring, woonplaats en claimpercentages. Dit vormt geen discriminatie in de 
zin van de EU-wetgeving. Bovendien wil de Commissie er graag op wijzen dat 
Richtlijn 92/49/EEG van de Raad van 18 juni 1992 tot coördinatie van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen betreffende het directe verzekeringsbedrijf, met uitzondering 
van de levensverzekeringsbranche, en houdende wijziging van de Richtlijnen 73/239/EEG en 
88/357/EEG1 de markt voor autoverzekeringen heeft geliberaliseerd, hetgeen heeft 
geresulteerd in lagere premies en ruimere keuze uit producten en diensten voor alle 
consumenten. In dit verband verwijst de Commissie naar de studie inzake de 
verzekeringsmarkt voor consumenten2.

De reden waarom in dit vonnis uitsluitend werd stilgestaan bij de inachtneming van sekse als 
factor bij de premieberekening, is dat de zaak in kwestie betrekking had op EU-wetgeving die 
specifiek een verbod inhoudt op discriminatie in verband met de toegang tot goederen en 
diensten op basis van de sekse. Artikel 5, lid 2 van Richtlijn 2004/113/EG bevat evenwel, 
specifiek ten behoeve van de verzekeringssector, een uitzondering op die algemene regel. 
Lidstaten kunnen met deze uitzondering proportionele verschillen in premies en uitkeringen 
toestaan in die gevallen waarin sekse een bepalende factor is bij het beoordelen van de risico's 
op basis van relevante en nauwkeurige actuariële en statistische gegevens.

De Commissie interpreteert het vonnis van het Hof in de zin van dat het Hof niet het bestaan 
van de uitzonderingsbepaling als zodanig afkeurt, als wel dat het die uitzondering strijdig acht 
met het beginsel van sekseneutrale premies overeenkomstig artikel 5, lid 1 van genoemde 
Richtlijn. Het Hof bepaalde daarom dat een dergelijke uitzondering niet van permanente aard 
mag zijn en verklaarde het daarom ongeldig per 21 december 2012. Dat betekent dus dat het 
Hof de inachtneming door verzekeraars van andere risicofactoren zoals de burgerlijke staat of 
de leeftijd van een persoon, niet ter discussie stelt.

De Commissie stelde in 2008 een nieuwe richtlijn inzake gelijke behandeling voor waarmee 
discriminatie wegens godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid in 
verband met de toegang tot goederen en diensten alsook op andere gebieden van het dagelijks 
leven, verboden zou worden. Maar anderzijds zou er in de richtlijn bepaald worden dat er 
voor wat betreft de levering van financiële diensten proportionele verschillen in behandeling 
zouden mogen bestaan op basis van leeftijd of handicap, die, indien deze aan bepaalde 
vereisten voldoen, niet beschouwd zouden worden als discriminatie. Dat zou dus betekenen 
dat verzekeraars ook na goedkeuring van deze richtlijn gebruik zouden mogen maken van 
leeftijd als risicofactor.

De Commissie is van mening dat de consument het allermeest gebaat is bij een goed 
functionerende en concurrerende markt die over een lange tijdspanne gezien voor de meest 
optimale prijzen zorgt. Met name subsidies kunnen een ernstig verstorende werking hebben 
op de mededinging. Subsidies zijn uitsluitend toelaatbaar indien de positieve effecten ervan 
(bijv. stimulering van de verkoop van voertuigen met een lage CO2-uitstoot) zwaarder wegen 
dan de verstorende werking op de mededinging. In meer algemene zin verstoren 

                                               
1 PB L 228 van 11.8.1992.
2 http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/docs/motor/20100302rim_en.pdf.
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overheidsingrijpen ter regulering van de brandstofprijzen de signaalfuncties van prijzen en 
kunnen burgers zo geen eigen keuzes maken op basis van prijs, kwaliteit en 
gebruiksvriendelijkheid. Uiteraard hecht ook de Commissie belang aan de bescherming van 
kwetsbare consumenten tegen de gevolgen van tijdelijke pieken in de energieprijzen, maar 
dan wel onder voorwaarde dat dergelijke maatregelen specifiek gericht moeten zijn op een 
beperkte doelgroep.

In vonnis C-236/09 gaat het Hof uitsluitend in op de inachtneming van sekse in de 
verzekeringsbranche en niet op de inachtneming van andere risicofactoren zoals de 
burgerlijke staat of de leeftijd van een persoon. Dat betekent dat het verzekeraars die WA-
autoverzekeringen aanbieden voor doeleinden van berekening van de verzekeringspremie op 
basis van objectieve risicofactoren onderscheid mogen maken tussen verzekeringnemers en 
dat dit dientengevolge niet gelijk staat aan discriminatie krachtens de EU-wetgeving. De 
Commissie is van mening dat de consument het allermeest gebaat is bij een goed 
functionerende en concurrerende energiemarkt die over een lange tijdspanne gezien voor de 
meest optimale prijzen zorgt. Handelsverstorende beleiden op dit vlak dienen dan ook 
specifiek gericht te zijn op een beperkte doelgroep.


