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handelwijze van een Italiaanse autoverzekeringsmaatschappij

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beklaagt zich erover dat de Italiaanse verzekeringsmaatschappij die aansprakelijk is 
voor schadevergoeding, als gevolg van een verkeersongeluk waarbij indiener betrokken was, 
niet reageert op verzoeken om betaling van de schadevergoeding. Indiener beschouwt deze 
kwestie als een aanleiding om te pleiten voor maatregelen op Europees niveau om de 
samenwerking tussen verzekeringsmaatschappijen te regelen, zodat de burger niet onnodig 
lang op vergoeding van zijn schade behoeft te wachten.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 2 februari 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 16 maart 2012

Er bestaan op EU-niveau adequate regels voor een tijdige toekenning van schadevergoedingen 
aan derden die slachtoffer van een verkeersongeval zijn geworden. Met name artikel 24 van 
Richtlijn 2009/103/EG verplicht verzekeringsondernemingen of hun schaderegelaars om een 
met redenen omkleed voorstel voor schadevergoeding aan de benadeelde te sturen, binnen 
drie maanden nadat het verzoek tot schadevergoeding is ingediend. Nationale wetgevingen 
moeten voorzien in passende, afdoende en systematische financiële of daaraan gelijkwaardige 
administratieve sancties voor het geval de verzekeringsonderneming, of haar schaderegelaar, 
de verplichting om binnen een redelijke termijn een voorstel tot schadevergoeding voor te 
leggen, niet nakomt.
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Helaas is de toekenning van schadevergoedingen aan slachtoffers afhankelijk van de uitspraak 
over lopende zaken met betrekking tot aansprakelijkheid en de kwantificering van de schade. 
Deze specifieke zaken vallen alleen onder de verantwoordelijkheid van de Italiaanse 
autoriteiten.

De lidstaten zijn zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de EU-wetgeving. De 
Commissie kan alleen maatregelen treffen indien de EU-wetgeving niet wordt omgezet in 
nationale wetgeving, of wanneer deze wetgeving door lidstaten op onjuiste wijze wordt 
uitgevoerd of toegepast. In dergelijke gevallen kan de Commissie inbreukprocedures inleiden 
tegen de lidstaat die in gebreke is. In de zaak die onder de aandacht van de Commissie is 
gebracht, lijkt de Italiaanse verzekeringsonderneming zich echter te hebben onttrokken aan 
verplichtingen die de Italiaanse wetgever heeft opgelegd in verband met in Italië omgezette 
EU-wetgeving. Indiener kan dienaangaande de bijstand inroepen van de Italiaanse 
toezichthoudende autoriteit voor verzekeringen ISVAP 
(http://www.isvap.it/isvap/imprese_jsp/HomePage.jsp). Tevens kan indiener overwegen een 
verzoek tot schadeloosstelling in te dienen bij de nationale rechtbank.

Conclusie

Er bestaan op EU-niveau adequate regels voor een tijdige toekenning van schadevergoedingen 
aan derden die slachtoffer van een verkeersongeval zijn geworden. Aangezien uit dit 
verzoekschrift blijkt dat de autoverzekeraar zich mogelijk heeft onttrokken aan verplichtingen 
die de Italiaanse wetgever heeft opgelegd in verband met in Italië omgezette EU-wetgeving, 
behoort deze zaak op nationaal niveau te worden afgehandeld.


