
RICHTLIJNEN 

RICHTLIJN 2009/103/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 

van 16 september 2009 

betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het 
verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven en de controle op de verzekering tegen deze 

aansprakelijkheid 

(gecodificeerde versie) 

(Voor de EER relevante tekst) 

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, 

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen
schap, en met name op artikel 95, lid 1, 

Gezien het voorstel van de Commissie, 

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal 
Comité ( 1 ), 

Handelend volgens de procedure van artikel 251 van het 
Verdrag ( 2 ), 

Overwegende hetgeen volgt: 

(1) Richtlijn 72/166/EEG van de Raad van 24 april 1972 
inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen 
der lidstaten betreffende de verzekering tegen de wette
lijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het 
verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven en de 
controle op de verzekering tegen deze aansprakelijk
heid ( 3 ), tweede Richtlijn 84/5/EEG van de Raad van 
30 december 1983 inzake de onderlinge aanpassing 
van de wetgevingen der lidstaten betreffende de verzeke
ring tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de 
deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding 
kan geven ( 4 ), derde Richtlijn 90/232/EEG van de Raad 
van 14 mei 1990 inzake de onderlinge aanpassing van 
de wetgevingen van de lidstaten betreffende de verzeke
ring tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe deel
neming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding 
kan geven ( 5 ) en Richtlijn 2000/26/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 16 mei 2000 inzake de onder
linge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten 
betreffende de verzekering tegen de wettelĳke aanspra
kelĳkheid waartoe deelneming aan het verkeer van mo
torrĳtuigen aanleiding kan geven (vierde richtlĳn mo
torrĳtuigenverzekering) ( 6 ) zijn herhaaldelijk en ingrijpend 

gewijzigd ( 7 ). Ter wille van de duidelijkheid en een ratio
nele ordening van de tekst dient tot codificatie van deze 
vier richtlijnen en Richtlijn 2005/14/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 11 mei 2005 houdende wij
ziging van de Richtlijnen 72/166/EEG, 84/5/EEG, 
88/357/EEG en 90/232/EEG van de Raad en Richtlijn 
2000/26/EG van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprake
lijkheid waartoe deelneming aan het verkeer van motor
rijtuigen aanleiding kan geven ( 8 ) te worden overgegaan. 

(2) De verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid 
waartoe deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen 
aanleiding kan geven (motorrijtuigenverzekering) is van 
bijzonder groot belang voor Europese burgers, of zij ver
zekeringnemers zijn of slachtoffers van een ongeval. Zij 
is tevens van grote betekenis voor verzekeringsonder
nemingen omdat de motorrijtuigenverzekering een aan
zienlijk deel van het schadeverzekeringsbedrijf in de Ge
meenschap vormt. Daarnaast heeft de motorrijtuigenver
zekering gevolgen voor het vrije verkeer van personen en 
voertuigen. Een van de hoofddoelstellingen van het com
munautaire optreden op het gebied van financiële dien
sten dient derhalve een versterking en consolidering van 
de interne markt op het gebied van motorrijtuigenver
zekering te zijn. 

(3) Iedere lidstaat moet de dienstige maatregelen treffen op
dat de wettelijke aansprakelijkheid met betrekking tot de 
deelneming aan het verkeer van voertuigen die gewoon
lijk op zijn grondgebied zijn gestald, door een verzeke
ring is gedekt. De dekking van de schade en de voor
waarden van deze verzekering worden in deze maatrege
len vastgesteld. 

(4) Om een mogelijke verkeerde uitlegging van deze richtlijn 
uit te sluiten en om het verkrijgen van verzekeringsdek
king voor voertuigen met tijdelijke kentekenplaten te ver
gemakkelijken, dient de definitie van het grondgebied 
waar het voertuig gewoonlijk is gestald te verwijzen 
naar de lidstaat waarvan het voertuig de kentekenplaat 
draagt, ongeacht of het een permanente of een tijdelijke 
kentekenplaat betreft.
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(5) Met inachtneming van het algemene criterium dat het 
grondgebied waar het voertuig gewoonlijk is gestald, 
wordt bepaald door de kentekenplaat, dient een bijzon
dere regeling te worden vastgesteld voor ongevallen die 
worden veroorzaakt door een voertuig zonder kenteken
plaat of met een kentekenplaat die niet overeenkomt of 
niet langer overeenkomt met het betrokken voertuig. In 
dit geval, en uitsluitend met het oog op het afwikkelen 
van de vordering, dient het grondgebied waar het ongeval 
heeft plaatsgevonden te worden beschouwd als het 
grondgebied waar het voertuig gewoonlijk is gestald. 

(6) Een verbod op systematische controles inzake de motor
rijtuigenverzekering moet van toepassing zijn op voer
tuigen die gewoonlijk op het grondgebied van een andere 
lidstaat zijn gestald, evenals op voertuigen die gewoonlijk 
op het grondgebied van een derde land zijn gestald, maar 
die vanuit het grondgebied van een andere lidstaat bin
nenkomen. Alleen niet-systematische controles, die niet 
discriminerend zijn en die als onderdeel van een controle 
worden uitgevoerd welke niet uitsluitend gericht is op 
verzekeringscontrole, kunnen worden toegestaan. 

(7) Voor voertuigen die gewoonlijk zijn gestald in een lid
staat en die binnenkomen op het grondgebied van een 
andere lidstaat, kan de opheffing van de controle op de 
groene kaart worden verwezenlijkt op basis van een over
eenkomst tussen de nationale bureaus van verzekeraars, 
volgens welke elk nationaal bureau, overeenkomstig de 
nationale wetgeving, de vergoeding waarborgt van scha
den waarvoor recht op vergoeding bestaat en die op zijn 
grondgebied zijn veroorzaakt door een van deze — al 
dan niet verzekerde — voertuigen. 

(8) Deze garantieovereenkomst is gebaseerd op de veronder
stelling dat elk communautair motorrijtuig dat zich op 
het grondgebied van de Gemeenschap in het verkeer 
bevindt, verzekerd is. De wetgevers van alle lidstaten 
dienen derhalve de verzekering tegen de wettelijke aan
sprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van 
deze voertuigen aanleiding kan geven, met een voor het 
gehele grondgebied van de Gemeenschap geldende dek
king, verplicht te stellen. 

(9) Het stelsel van deze richtlijn zou kunnen worden uit
gebreid tot voertuigen die gewoonlijk zijn gestald op 
het grondgebied van een derde land, waarvoor de natio
nale bureaus van de lidstaten een gelijksoortige overeen
komst hebben gesloten. 

(10) Lidstaten moeten kunnen afwijken van de algemene ver
plichting tot het afsluiten van een verzekering ten aan
zien van voertuigen van publiekrechtelijke of privaatrech
telijke natuurlijke of rechtspersonen. In geval van onge
lukken, veroorzaakt door deze voertuigen, moet de lid
staat die deze afwijking voorziet een instantie of orgaan 
aanwijzen die of dat de schade aan de slachtoffers van in 
een andere lidstaat veroorzaakte ongevallen vergoedt. 

Gewaarborgd moet worden dat niet alleen slachtoffers 
van door deze voertuigen in het buitenland veroorzaakte 
ongevallen schadeloos worden gesteld, maar ook de 
slachtoffers van ongevallen in dezelfde lidstaat als waar 
het voertuig gewoonlijk is gestald, ongeacht of zij wel of 
niet op het grondgebied van die lidstaat verblijven. 
Voorts dienen de lidstaten ervoor te zorgen dat de lijst 
met van verplichte verzekering vrijgestelde personen en 
van de instanties of organen die verantwoordelijk zijn 
voor de schadevergoeding aan de slachtoffers van door 
deze voertuigen veroorzaakte ongevallen ter publicatie 
aan de Commissie wordt toegestuurd. 

(11) Lidstaten moeten kunnen afwijken van de algemene ver
plichting tot het afsluiten van een verzekering ten aan
zien van bepaalde typen voertuigen of bepaalde voertui
gen met een speciale kentekenplaat. In dat geval mogen 
de andere lidstaten bij binnenkomst op hun grondgebied 
een geldige groene kaart of een grensverzekeringsover
eenkomst eisen, zodat schadeloosstelling van slachtoffers 
van eventueel door deze voertuigen op hun grondgebied 
veroorzaakte ongevallen, is gewaarborgd. Sedert de af
schaffing van de grenscontroles in de Gemeenschap is 
het echter niet mogelijk zich ervan te vergewissen of 
voertuigen die de grens oversteken, verzekerd zijn en 
kan schadevergoeding voor de slachtoffers van ongeval
len die in het buitenland zijn veroorzaakt, niet gewaar
borgd worden. Er moet ook worden gewaarborgd dat 
niet alleen de slachtoffers van door deze voertuigen in 
het buitenland veroorzaakte ongevallen, maar ook van 
ongevallen in de lidstaat waar het voertuig gewoonlijk 
is gestald, naar behoren schadeloos worden gesteld. 
Daarom moeten de lidstaten de slachtoffers van door 
deze voertuigen veroorzaakte ongevallen net zo behan
delen als slachtoffers van door onverzekerde voertuigen 
veroorzaakte ongevallen. Het schadevergoedingsorgaan 
van de lidstaat waar het ongeval is gebeurd, moet de 
slachtoffers van onverzekerde voertuigen vergoeden. In 
het geval van betaling aan slachtoffers van voertuigen 
waarvoor de afwijking geldt, moet het schadevergoe
dingsorgaan een vordering hebben tegen het orgaan 
van de lidstaat waar het voertuig gewoonlijk is gestald. 
Na een bepaalde periode van uitvoering en toepassing 
van deze mogelijkheid tot afwijking, en gelet op de opge
dane ervaring, moet de Commissie, indien nodig, voor
stellen indienen tot vervanging of schrapping daarvan. 

(12) De verplichting van de lidstaten om de verzekeringsdek
king voor ten minste een bepaald minimumbedrag te 
waarborgen, vormt een belangrijk element ter bescher
ming van de slachtoffers. De minimumbedragen voor 
lichamelijk letsel dienen zodanig te worden berekend 
dat alle slachtoffers met zeer ernstige verwondingen een 
volledige, eerlijke vergoeding ontvangen, rekening hou
dend met de lage frequentie van ongevallen met meer
dere slachtoffers en het kleine aantal ongevallen waarbij 
meerdere slachtoffers bij één en hetzelfde ongeval zeer 
ernstige verwondingen oplopen. Er moet een minimum
bedrag per slachtoffer of per ongeval worden bepaald. 
Teneinde de invoering van deze minimumbedragen te 
vergemakkelijken, dient er een overgangsperiode van 
vijf jaar te worden ingesteld. Er moet evenwel een kortere 
termijn dan deze overgangsperiode bepaald worden 
waarbinnnen de lidstaten de bedragen moeten verhogen 
tot ten minste de helft van de niveaus.
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(13) Om te voorkomen dat het minimumdekkingsbedrag in 
de loop van de tijd wordt uitgehold, moet worden voor
zien in een periodieke herzieningsclausule, worden waar
bij het Europese indexcijfer van de consumptieprijzen 
(EICP) dat door Eurostat wordt gepubliceerd overeenkom
stig Verordening (EG) nr. 2494/95 van de Raad van 
23 oktober 1995 inzake geharmoniseerde indexcijfers 
van de consumptieprijzen ( 1 ), als referentie dient. De pro
cedureregels inzake deze herziening moeten ook worden 
vastgelegd. 

(14) Er moet worden bepaald dat een orgaan waarborgt dat 
het slachtoffer schadevergoeding ontvangt ingeval het 
voertuig dat het ongeval heeft veroorzaakt, niet is ver
zekerd of niet is geïdentificeerd. Het is van belang voor te 
schrijven dat het slachtoffer van een dergelijk ongeval 
zich rechtstreeks kan wenden tot dit orgaan als eerste 
contactpunt. De lidstaten moet evenwel de mogelijkheid 
worden gegeven om bepaalde beperkte uitsluitingen toe 
te passen met betrekking tot de tussenkomst van dit 
orgaan en te bepalen dat de vergoeding van materiële 
schade, veroorzaakt door een niet-geïdentificeerd voer
tuig, gezien het gevaar van bedrog, mag worden beperkt 
of uitgesloten. 

(15) Het is in het belang van de slachtoffers dat de gevolgen 
van bepaalde uitsluitingsclausules worden beperkt tot de 
betrekkingen tussen de verzekeraar en de voor het on
geval aansprakelijke persoon. De lidstaten mogen even
wel in geval van door diefstal of geweldpleging verkregen 
voertuigen bepalen dat het slachtoffer door boven
genoemd orgaan wordt vergoed. 

(16) De lidstaten mogen ter verlichting van de financiële las
ten van dit orgaan voorzien in de toepassing van be
paalde franchises voor de vergoeding door dit orgaan 
van materiële schade veroorzaakt door niet-verzekerde 
of, in voorkomend geval, door diefstal of geweldpleging 
verkregen voertuigen. 

(17) Deze mogelijkheid tot beperking of uitsluiting van een 
rechtmatige schadeloosstelling van slachtoffers op basis 
van het feit dat het voertuig niet is geïdentificeerd, dient 
niet van toepassing te zijn wanneer het orgaan een ver
goeding heeft betaald voor aanzienlijk lichamelijk letsel 
aan een slachtoffer van hetzelfde ongeval waarbij mate
riële schade is veroorzaakt. De lidstaten mogen voorzien 
in een franchise tot de in deze richtlijn gestelde limiet, 
die aan het slachtoffer van dergelijke materiële schade 
kan worden opgelegd. De voorwaarden waaronder licha
melijk letsel als aanzienlijk wordt beschouwd dienen te 
worden omschreven in de nationale wetgeving of in de 
bestuurlijke bepalingen van de lidstaat waar het ongeval 
gebeurt. Bij het bepalen van deze voorwaarden mogen de 
lidstaten onder meer rekening houden met de vraag of 
het letsel in het ziekenhuis moest worden behandeld. 

(18) In geval van een door een niet-verzekerd voertuig ver
oorzaakt ongeval is het orgaan voor de vergoeding van 
slachtoffers van ongevallen veroorzaakt door niet ver
zekerde of niet-geïdentificeerde voertuigenbeter dan het 
slachtoffer in staat verhaal te nemen op degene die aan

sprakelijk is. Derhalve dient te worden bepaald dat dit 
orgaan niet kan eisen dat het slachtoffer voor het ver
krijgen van schadevergoeding aantoont dat de veroor
zaker van het ongeval niet kan of niet wil betalen. 

(19) De lidstaten moeten, ten einde vertraging bij de uitkering 
van schadevergoeding aan het slachtoffer te voorkomen, 
bij een geschil tussen bovengenoemd orgaan en een ver
zekeraar van wettelijke aansprakelijkheid over de vraag 
wie van hen het slachtoffer van een ongeval moet ver
goeden, ervoor zorgen dat wordt bepaald welke partij de 
schade van het slachtoffer in eerste instantie, in afwach
ting van de beslechting van het geschil, moet vergoeden. 

(20) Er dient voor te worden gezorgd dat slachtoffers van 
ongevallen met motorrijtuigen een vergelijkbare behan
deling krijgen, ongeacht de plaats in de Gemeenschap 
waar het ongeval zich heeft voorgedaan. 

(21) Aan de familieleden van de verzekeringnemer, van de 
bestuurder of van iedere andere aansprakelijke persoon, 
tenminste wat hun lichamelijk letsel betreft, moet een 
bescherming worden verleend die gelijkwaardig is aan 
die welke wordt toegekend aan andere derden die het 
slachtoffer van een ongeval zijn. 

(22) Lichamelijk letstel en materiële schade die worden gele
den door voetgangers, fietsers en andere niet-gemotori
seerde weggebruikers, die gewoonlijk de zwakste partij 
zijn bij een ongeval, moeten door de verplichte verzeke
ring van het bij het ongeval betrokken voertuig worden 
gedekt wanneer zij krachtens het nationale burgerlijk 
recht gerechtigd zijn tot schadeloosstelling. Deze bepaling 
laat de wettelijke aansprakelijkheid of het niveau van 
schadevergoeding naar aanleiding van een specifiek on
geval op grond van de nationale wetgeving onverlet. 

(23) De opneming van inzittenden van een voertuig in de 
verzekeringsdekking is een belangrijke verworvenheid 
van de bestaande wetgeving. Deze doelstelling zou in 
gevaar komen indien de wetgeving van een lidstaat of 
een contractuele bepaling in een verzekeringsovereen
komst inzittenden van verzekeringsdekking zou uitslui
ten, omdat deze wisten of hadden moeten weten dat de 
bestuurder van het voertuig ten tijde van het ongeval 
onder invloed van alcohol of van enige andere bedwel
mende stof verkeerde. De inzittenden zijn gewoonlijk 
niet in staat het bedwelmingsniveau van de bestuurder 
naar behoren te beoordelen. De doelstelling het rijden 
onder invloed van bedwelmende stoffen tegen te gaan, 
wordt niet bereikt door de verzekeringsdekking voor in
zittenden die slachtoffer zijn van ongevallen met motor
rijtuigen te verminderen. De dekking van deze inzitten
den uit hoofde van de verplichte motorrijtuigenverzeke
ring van het voertuig staat evenwel los van hun aanspra
kelijkheid ingevolge de toepasselijke nationale wetgeving 
evenals van het niveau van de eventuele schadevergoe
ding in een specifiek ongeval. 

(24) Een verplichte motorrijtuigenverzekering moet het gehele 
grondgebied van de Gemeenschap bestrijken.
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(25) Sommige verzekeringsondernemingen nemen in hun ver
zekeringspolissen bepalingen op inhoudende dat de over
eenkomst vervalt indien het voertuig zich langer dan een 
bepaalde periode buiten de lidstaat van registratie be
vindt. Deze praktijk is in strijd met het in deze richtlijn 
vervatte beginsel, volgens hetwelk de verplichte motorrij
tuigenverzekering tegen betaling van een enkele premie 
dekking moet verschaffen voor het gehele grondgebied 
van de Gemeenschap. Er dient derhalve te worden be
paald dat de verzekeringsdekking gedurende de gehele 
looptijd van de overeenkomst geldt, ongeacht of het 
voertuig zich gedurende een bepaalde periode in een 
andere lidstaat bevindt, zulks onverminderd de verplich
tingen uit hoofde van de nationale wetgeving van de 
lidstaten inzake de registratie van voertuigen. 

(26) In het belang van de verzekerde moet elke polis tegen 
betaling van één enkele premie in elke lidstaat de door 
diens wet voorgeschreven dekking verschaffen, dan wel 
de dekking die wettelijk is voorgeschreven in de lidstaat 
waar het voertuig gewoonlijk is gestald, indien laatst
genoemde dekking hoger is. 

(27) Er moeten maatregelen worden genomen die het gemak
kelijker maken verzekeringsdekking te verkrijgen voor 
voertuigen die uit een lidstaat in een andere lidstaat wor
den ingevoerd, zelfs als het voertuig nog niet is geregis
treerd in de lidstaat van bestemming. Er dient een tijde
lijke afwijking mogelijk te worden gemaakt van de alge
mene regel voor het bepalen van de lidstaat waar het 
risico is gelegen. Gedurende een periode van 30 dagen 
vanaf de datum waarop het voertuig is geleverd, beschik
baar gesteld of verzonden naar de koper, dient de lidstaat 
van bestemming te worden beschouwd als de lidstaat 
waar het risico is gelegen. 

(28) Iemand die een nieuwe verzekeringsovereenkomst wil 
sluiten met een andere verzekeraar moet zijn schadever
leden onder de oude overeenkomst kunnen staven. De 
polishouder moet het recht hebben om op ieder moment 
een verklaring te vragen over het schadeverloop ten aan
zien van het/de door de verzekeringsovereenkomst ge
dekte voertuig(en) gedurende ten minste de voorafgaande 
vijf jaar van de looptijd van de overeenkomst. De ver
zekeringsonderneming of een orgaan dat door een lid
staat is aangewezen om een verplichte verzekering aan te 
bieden of om dergelijke verklaringen af te geven, moet 
deze verklaring binnen 15 dagen na het verzoek afgeven. 

(29) Om een behoorlijke bescherming van slachtoffers van 
ongevallen met motorrijtuigen te waarborgen, mogen 
de lidstaten niet toestaan dat door verzekeringsonder
nemingen tegenover de slachtoffers van een ongeval 
een franchise wordt ingeroepen. 

(30) Het recht zich op de verzekeringsovereenkomst te beroe
pen en rechtstreeks een vordering bij de verzekerings
onderneming in te dienen is voor de bescherming van 
de slachtoffers van ongevallen met motorrijtuigen van 
groot belang. Ter vergemakkelijking van een doelmatige 
en snelle afdoening van de vorderingen en om kostbare 
juridische procedures zo veel mogelijk te vermijden moet 
worden voorzien in een recht om een rechtstreekse vor
dering in te stellen tegen de verzekeringsonderneming 
van de wettelijk aansprakelijke partij voor de slachtoffers 
van alle ongevallen met motorrijtuigen. 

(31) Om alle slachtoffers van ongevallen met motorrijtuigen 
voldoende bescherming te bieden, moet de procedure 
inzake het met redenen omkleed voorstel gelden voor 
alle ongevallen met motorrijtuigen. Deze zelfde pro
cedure moet ook mutatis mutandis gelden wanneer het 
ongeval wordt afgewikkeld door middel van het systeem 
van nationale bureaus van verzekeraars. 

(32) Overeenkomstig artikel 11, lid 2, juncto artikel 9, lid 1, 
onder b), van Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad 
van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke be
voegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van be
slissingen in burgerlijke en handelszaken ( 1 ) kan de bena
deelde een rechtsvordering instellen tegen de WA-ver
zekeraar in de lidstaat waar hij zijn woonplaats heeft. 

(33) Het stelsel van bureaus voor de afgifte van de groene 
kaart maakt een probleemloze schadeafwikkeling in het 
land van woonplaats van de benadeelde mogelijk, ook 
wanneer de andere partij uit een ander Europees land 
afkomstig is. 

(34) Een benadeelde die schade of letsel heeft geleden ten 
gevolge van een ongeval met een motorrijtuig dat onder 
het toepassingsgebied van deze richtlijn valt en dat zich 
in een andere staat dan die van zijn woonplaats heeft 
voorgedaan, moet in de lidstaat van zijn woonplaats een 
verzoek tot schadevergoeding kunnen indienen bij een 
aldaar door de verzekeringsonderneming van de aanspra
kelijke partij aangewezen schaderegelaar. Deze oplossing 
maakt het mogelijk om buiten de lidstaat van woonplaats 
van de benadeelde ontstane schade af te wikkelen op een 
wijze waarmee de benadeelde vertrouwd is. 

(35) Dit stelsel van schaderegelaars in de lidstaat van de 
woonplaats van de benadeelden heeft geen gevolgen 
voor de aanwijzing van het toepasselijke materiële recht 
of van de bevoegde rechter. 

(36) Het bestaan van een rechtstreeks vorderingsrecht tegen 
de betrokken verzekeringsonderneming is een logische 
aanvulling op de aanwijzing van dergelijke schaderege
laars en versterkt bovendien de rechtspositie van bena
deelden bij verkeersongevallen welke zich buiten hun 
lidstaat van woonplaats hebben voorgedaan. 

(37) Er moet voor worden gezorgd dat de lidstaat waar een 
verzekeringsonderneming haar vergunning heeft verkre
gen, verlangt dat die onderneming in de overige lidstaten 
aldaar woonachtige of gevestigde schaderegelaars aanwijst 
en belast met het verzamelen van alle nodige inlichtingen 
met betrekking tot verzoeken tot schadevergoeding inge
volge dergelijke ongevallen en het nemen van passende 
maatregelen om het verzoek namens en voor rekening 
van de verzekeringsonderneming af te wikkelen, met in
begrip van de uitkering van de schadevergoeding. Deze 
schaderegelaars moeten over voldoende bevoegdheden 
beschikken om de verzekeringsonderneming te vertegen
woordigen tegenover personen die schade hebben gele
den ten gevolge van dergelijke ongevallen, alsook om de 
verzekeringsonderneming te vertegenwoordigen voor de 
nationale instanties, waaronder in voorkomend geval 
voor de rechter, voor zover dit niet in strijd is met de 
regels van internationaal privaatrecht inzake de aanwij
zing van de bevoegde rechter.
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(38) De enkele aanwezigheid van een schaderegelaar volstaat 
niet om de rechter van de lidstaat van de woonplaats van 
de benadeelde als bevoegde rechter aan te wijzen, zolang 
de regels van internationaal privaatrecht inzake de aan
wijzing van de bevoegde rechter niet hierin voorzien. 

(39) De aanwijzing van schaderegelaars dient een van de voor
waarden te zijn voor de toegang tot en uitoefening van 
het verzekeringsbedrijf van branche 10 van punt A van 
de bijlage bij de Eerste Richtlijn 73/239/EEG van de Raad 
van 24 juli 1973 tot coördinatie van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toegang 
tot het directe verzekeringsbedrijf, met uitzondering van 
de levensverzekeringsbranche, en de uitoefening daar
van ( 1 ) uitgezonderd de aansprakelijkheid van de vervoer
der. Deze voorwaarde dient bij gevolg te vallen onder de 
enkele administratieve vergunning die overeenkomstig ti
tel II van Richtlijn 92/49/EEG van de Raad van 18 juni 
1992 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrech
telijke bepalingen betreffende het directe verzekerings
bedrijf, met uitzondering van de levensverzekerings
branche, en houdende wijziging van de Richtlijnen 
73/239/EEG en 88/357/EEG (derde richtlijn schadever
zekering) ( 2 ) wordt verleend door de instanties van de 
lidstaat waar de verzekeringsonderneming haar hoofd
kantoor vestigt. Deze voorwaarde dient ook te gelden 
ten aanzien van verzekeringsondernemingen waarvan 
het hoofdkantoor buiten de Gemeenschap is gevestigd 
en die in het bezit zijn van een vergunning die hun 
toegang verleent tot een lidstaat van de Gemeenschap. 

(40) Het is passend om, in aanvulling op de aanwezigheid in 
het land van woonplaats van de benadeelde van een 
vertegenwoordiger van de verzekeringsonderneming, 
ook het specifieke recht van de benadeelde op een snelle 
afwikkeling van de vordering te garanderen. Bijgevolg 
moeten de nationale wetgevingen voorzien in passende, 
afdoende en systematische financiële of daaraan gelijk
waardige administratieve sancties — zoals met adminis
tratieve geldboeten gecombineerde dwangbevelen, regel
matige rapportage aan toezichthoudende instanties, con
troles ter plaatse, bekendmakingen in het nationale pu
blicatieblad en in de pers, schorsing van de werkzaam
heden van de verzekeringsonderneming (verbod om ge
durende een bepaalde periode nieuwe contracten af te 
sluiten), aanwijzing van een speciale vertegenwoordiger 
van de toezichthoudende instanties die moet nagaan of 
het bedrijf conform de verzekeringswetgeving wordt uit
geoefend, intrekking van de vergunning voor deze 
branche, sancties tegen bestuurders en kaderpersoneel 
en tegen de verzekeringsonderneming — voor het geval 
de verzekeringsonderneming, of haar schaderegelaar, de 
verplichting om binnen een redelijke termijn een voorstel 
tot schadevergoeding voor te leggen, niet nakomt. Dit 
dient de toepassing van andere nodig geachte maatrege
len — met name maatregelen krachtens de toezichtswet
geving — onverlet te laten. De verzekeringsonderneming 
kan evenwel enkel dan binnen de voorgeschreven termijn 
een met redenen omkleed voorstel doen, wanneer over 
de aansprakelijkheid en de geleden schade geen betwis
ting bestaat. Het met redenen omklede voorstel tot scha
devergoeding moet schriftelijk worden gedaan en moet 

de gronden bevatten waarop de aansprakelijkheid en de 
schade werden vastgesteld. 

(41) In aanvulling op die sancties dient te worden bepaald dat, 
indien geen voorstel wordt voorgelegd binnen de voor
geschreven termijn, interest verschuldigd is over de door 
de verzekeringsonderneming aangeboden of door de 
rechter opgelegde schadevergoeding. Zo betaling van na
latigheidsinterest door de lidstaten al voorgeschreven is, 
kunnen zij deze bepaling uitvoeren door naar die voor
schriften te verwijzen. 

(42) Benadeelden die ten gevolge van verkeersongevallen 
schade of letsel hebben geleden, ondervinden soms moei
lijkheden bij het identificeren van de verzekeringsonder
neming die de wettelijke aansprakelijkheid voor de deel
neming aan het verkeer van het bij het ongeval betrok
ken motorrijtuig dekt. 

(43) De lidstaten dienen in het belang van die benadeelden 
informatiecentra op te richten zodat die informatie be
treffende ongevallen waarbij een motorrijtuig is betrok
ken snel beschikbaar is. Deze informatiecentra moeten de 
benadeelden ook inlichtingen met betrekking tot schade
regelaars verstrekken. Deze centra dienen onderling sa
men te werken en elkaars verzoeken om inlichtingen 
over schaderegelaars onverwijld te beantwoorden. Het is 
wenselijk om, in verband met de mogelijkheid van stil
zwijgende verlenging van overeenkomsten, inlichtingen 
te verzamelen over het tijdstip waarop de dekking feite
lijk eindigt, veeleer dan over de oorspronkelijke vervaldag 
van de polis. 

(44) Specifieke bepalingen moeten worden vastgesteld inzake 
voertuigen (zoals militaire of overheidsvoertuigen) waar
voor uitzonderingen op de verplichting van wettelijke 
aansprakelijkheidsverzekering gelden. 

(45) De benadeelde kan er een gerechtvaardigd belang bij 
hebben dat hem de identiteit van de eigenaar, de gebrui
kelijke bestuurder of de ingeschreven houder van het 
motorrijtuig wordt meegedeeld, bijvoorbeeld wanneer 
hij alleen van hen vergoeding kan krijgen omdat het 
motorrijtuig niet naar behoren is verzekerd of de schade 
het verzekerde bedrag overtreft; deze inlichtingen dienen 
hem dan ook te worden verstrekt. 

(46) Bepaalde verstrekte informatie — zoals naam en adres 
van de eigenaar of van de gebruikelijke bestuurder van 
het voertuig, het nummer van de verzekeringspolis of het 
inschrijvingsnummer van het motorrijtuig — komt neer 
op persoonsgegevens in de zin van Richtlijn 95/46/EG 
van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 
1995 betreffende de bescherming van natuurlijke per
sonen in verband met de verwerking van persoonsgege
vens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens ( 3 ). 
De verwerking van die gegevens in het kader van de 
onderhavige richtlijn moet in overeenstemming zijn 
met de krachtens Richtlijn 95/46/EG genomen nationale 
maatregelen. De naam en het adres van de gebruikelijke 
bestuurder mogen slechts worden meegedeeld indien dat 
is vastgelegd in de nationale wetgeving.

NL 7.10.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 263/15 

( 1 ) PB L 228 van 16.8.1973, blz. 3. 
( 2 ) PB L 228 van 11.8.1992, blz. 1. ( 3 ) PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31.



(47) Er dient een schadevergoedingsorgaan te worden inge
steld waartoe de benadeelde zich kan wenden ingeval 
de verzekeringsonderneming geen schaderegelaar heeft 
aangewezen of zich duidelijk talmend opstelt of indien 
de verzekeringsonderneming niet kan worden geïdentifi
ceerd, teneinde te garanderen dat de schadevergoeding 
waar de benadeelde recht op heeft niet uitblijft. De tus
senkomst van het schadevergoedingsorgaan dient te wor
den beperkt tot uitzonderlijke individuele gevallen waarin 
de verzekeringsonderneming, ondanks de preventieve 
werking van dreiging met sancties, niet aan haar verplich
tingen heeft voldaan. 

(48) Het schadevergoedingsorgaan heeft tot taak verzoeken 
tot vergoeding van door de benadeelde geleden schaden 
af te wikkelen, doch enkel in objectief vaststelbare geval
len. Het moet er zich daarom toe beperken na te gaan of 
binnen de vastgestelde termijnen en volgens de voor
geschreven procedures een voorstel tot schadevergoeding 
is voorgelegd zonder op de inhoudelijke aspecten van de 
zaak in te gaan. 

(49) Rechtspersonen die bij wet gesubrogeerd zijn in de rech
ten van de benadeelde ten aanzien van de aansprakelijke 
voor het ongeval, of van diens verzekeringsonderneming 
(zoals andere verzekeringsondernemingen of socialeze
kerheidsorganen) dienen geen vorderingsrecht tegen het 
schadevergoedingsorgaan te hebben. 

(50) Het schadevergoedingsorgaan dient het recht te hebben 
in de rechten van de benadeelde te worden gesubrogeerd 
voor zover het deze schadeloos heeft gesteld. Voor een 
vlottere afwikkeling van de vordering tot schadevergoe
ding tegen een verzekeringsonderneming die geen scha
deregelaar heeft aangewezen of zich duidelijk talmend 
opstelt, dient het schadevergoedingsorgaan in het land 
van de benadeelde ook automatisch recht op terugbeta
ling te hebben op zijn pendant in het land van het 
hoofdkantoor van de verzekeringsonderneming, waarbij 
deze in de rechten van de benadeelde wordt gesubro
geerd. Dat orgaan verkeert immers in de beste positie 
om een regresvordering tegen de verzekeringsonder
neming in te stellen. 

(51) Ook al kunnen de lidstaten bepalen dat de vordering bij 
het schadevergoedingsorgaan een subsidiair karakter 
heeft, toch moet worden uitgesloten dat de benadeelde 
verplicht wordt zijn verzoek eerst in te dienen bij de 
persoon die aansprakelijk is voor het ongeval, alvorens 
het schadevergoedingsorgaan aan te spreken. De positie 
van de benadeelde moet in dit geval ten minste dezelfde 
zijn als in het geval van een vordering bij het garantie
fonds. 

(52) Dit systeem kan operationeel worden gemaakt door mid
del van een overeenkomst tussen de door de lidstaten 
opgerichte of erkende schadevergoedingsorganen betref
fende hun taken en verplichtingen en de wijze van te
rugbetaling. 

(53) Indien de verzekeringsonderneming van het motorrijtuig 
niet kan worden geïdentificeerd dient te worden bepaald 

dat de uiteindelijke schuldenaar van de aan de benadeelde 
uitbetaalde schadevergoeding het hiertoe ingestelde ga
rantiefonds is van de lidstaat waar het niet-verzekerde 
voertuig waarmee het ongeval is veroorzaakt, gewoonlijk 
is gestald. Indien het motorrijtuig niet kan worden ge
indentificeerd moet worden bepaald dat de uiteindelijke 
schuldenaar het hiertoe ingestelde garantiefonds is van de 
lidstaat van het ongeval. 

(54) Deze richtlijn dient de verplichtingen van de lidstaten 
met betrekking tot de in bijlage I, deel B, genoemde 
termijnen voor omzetting in nationaal recht en toepas
sing van de aldaar genoemde richtlijnen onverlet te laten, 

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD: 

HOOFDSTUK 1 

ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 1 

Definities 

Voor de toepassing van deze richtlijn wordt verstaan onder: 

1. „voertuigen”: alle rij- of voertuigen die bestemd zijn om zich 
anders dan langs spoorstaven over de grond te bewegen en 
die door een mechanische kracht kunnen worden gedreven, 
alsmede al dan niet aan de rij- of voertuigen gekoppelde 
aanhangwagens en opleggers; 

2. „benadeelden”: zij die recht hebben op vergoeding van door 
voertuigen veroorzaakte schade; 

3. „nationaal bureau van verzekeraars”: de overeenkomstig aan
beveling nr. 5 van 25 januari 1949 van de subcommissie 
voor het wegvervoer van het Comité voor binnenlands ver
voer van de Economische Commissie voor Europa van de 
Verenigde Naties opgerichte beroepsorganisatie, waarbij ver
zekeringsondernemingen zijn aangesloten die in een staat 
zijn toegelaten tot de uitoefening van de verzekeringsbranche 
„wettelijke aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen”; 

4. „grondgebied waar het voertuig gewoonlijk is gestald”: 

a) het grondgebied van de staat waarvan het voertuig een 
kentekenplaat draagt, ongeacht of het een permanente of 
een tijdelijke kentekenplaat betreft, of 

b) indien voor een bepaald soort voertuigen geen registratie 
bestaat, maar dit voertuig een verzekeringsplaat of een 
met een kentekenplaat overeenkomend kenteken draagt, 
het grondgebied van de staat waar deze plaat of dit ken
teken zijn afgegeven, of 

c) indien voor bepaalde typen voertuigen geen registratie, 
verzekeringsplaat of onderscheidingsteken bestaat, het 
grondgebied van de staat waar de houder zijn woonplaats 
heeft,
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d) in gevallen waarin voertuigen die geen kentekenplaat dra
gen of een kentekenplaat dragen die niet overeenkomt of 
niet langer overeenkomt met het voertuig, bij een ongeval 
betrokken zijn geweest, het grondgebied van de staat 
waar het ongeval heeft plaatsgevonden, met het oog op 
de afwikkeling van de vordering overeenkomstig artikel 2, 
onder a), of artikel 10; 

5. „groene kaart”: het internationaal motorrijtuigenverzekerings
bewijs, afgegeven namens een nationaal bureau overeenkom
stig aanbeveling nr. 5 van 25 januari 1949 van de subcom
missie voor het wegvervoer van het Comité voor binnen
lands vervoer van de Economische Commissie voor Europa 
van de Verenigde Naties; 

6. „verzekeringsonderneming”: een onderneming waaraan een 
officiële vergunning is verleend overeenkomstig artikel 6 of 
artikel 23, lid 2, van Richtlijn 73/239/EEG; 

7. „vestiging”: het hoofdkantoor, een agentschap of bijkantoor 
van een verzekeringsonderneming, zoals gedefinieerd in 
artikel 2, onder c), van de tweede Richtlijn 88/357/EEG 
van de Raad van 22 juni 1988 tot coördinatie van de wet
telijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende het di
recte verzekeringsbedrijf, met uitzondering van de levensver
zekeringsbranche, tot vaststelling van bepalingen ter bevor
dering van de daadwerkelijke uitoefening van het vrij ver
richten van diensten ( 1 ). 

Artikel 2 

Toepassingsgebied 

Het in de artikelen 4, 6, 7 en 8 bepaalde is van toepassing op 
de voertuigen die gewoonlijk op het grondgebied van een der 
lidstaten zijn gestald: 

a) nadat tussen de nationale bureaus van verzekeraars een over
eenkomst tot stand is gekomen, waarbij elk nationaal bureau 
de afwikkeling van ongevallen waarborgt die zich op zijn 
grondgebied hebben voorgedaan en zijn veroorzaakt door 
deelneming aan het verkeer van al dan niet verzekerde voer
tuigen die gewoonlijk op het grondgebied van een andere 
lidstaat zijn gestald, overeenkomstig de eigen nationale wet
geving betreffende de verplichte verzekering; 

b) met ingang van de datum die de Commissie vaststelt nadat 
zij in nauwe samenwerking met de lidstaten zal hebben 
vastgesteld dat bovengenoemde overeenkomst tot stand is 
gekomen; 

c) voor de duur van deze overeenkomst. 

Artikel 3 

Verplichte motorrijtuigenverzekering 

Iedere lidstaat treft, onverminderd de toepassing van artikel 5, 
de nodige maatregelen opdat de wettelijke aansprakelijkheid met 

betrekking tot de deelneming aan het verkeer van voertuigen die 
gewoonlijk op zijn grondgebied zijn gestald, door een verzeke
ring is gedekt. 

De dekking van de schade alsmede de voorwaarden van deze 
verzekering worden in de in de eerste alinea bedoelde maat
regelen vastgesteld. 

Iedere lidstaat treft de nodige maatregelen opdat door de ver
zekeringsovereenkomst eveneens worden gedekt: 

a) de schade die is veroorzaakt op het grondgebied van de 
andere lidstaten, overeenkomstig de in deze staten geldende 
wettelijke regelingen; 

b) de schade waarvan onderdanen van de lidstaten het slacht
offer kunnen zijn op het traject dat een rechtstreekse ver
binding vormt tussen twee gebieden waar het Verdrag van 
toepassing is, wanneer er geen nationaal bureau van verzeke
raars bestaat voor dat traject. In dat geval wordt de schade 
gedekt overeenkomstig de nationale wetgeving inzake de 
verplichte verzekering die geldt in de lidstaat op het grond
gebied waarvan het voertuig gewoonlijk is gestald. 

De in de eerste alinea bedoelde verzekering dekt zowel materiële 
schade als lichamelijk letsel. 

Artikel 4 

Controle op de verzekering 

De lidstaten zien ervan af controle uit te oefenen op de ver
zekering tegen wettelijke aansprakelijkheid bij voertuigen die 
gewoonlijk op het grondgebied van een andere lidstaat zijn 
gestald en bij voertuigen die gewoonlijk op het grondgebied 
van een derde land zijn gestald wanneer deze hun grondgebied 
binnenkomen vanuit het grondgebied van een andere lidstaat. 
Zij kunnen evenwel niet-systematische controles op de verzeke
ring uitvoeren mits deze niet-discriminerend zijn en als onder
deel van een controle worden uitgevoerd die niet uitsluitend op 
de controle van de verzekering is gericht. 

Artikel 5 

Afwijking van de verplichting tot het afsluiten van een 
verzekering voor voertuigen 

1. Iedere lidstaat kan afwijken van de bepalingen van 
artikel 3 ten aanzien van publiekrechtelijke of privaatrechtelijke 
natuurlijke of rechtspersonen, van wie door deze staat een lijst 
wordt opgemaakt, die aan de andere lidstaten en aan de Com
missie wordt toegezonden. 

De lidstaat die aldus van artikel 3 afwijkt, neemt de nodige 
maatregelen ter verzekering van de schadeloosstelling van de 
schade veroorzaakt op zijn eigen grondgebied en op het grond
gebied van de andere lidstaten door aan deze personen toebe
horende voertuigen.
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Deze staat wijst met name de instantie of het orgaan aan in het 
land waar het ongeval heeft plaatsgevonden, die, of dat, over
eenkomstig de wettelijke voorschriften van deze staat, is belast 
met de schadeloosstelling van de benadeelden, in het geval dat 
artikel 2, onder a), niet van toepassing is. 

Hij zendt de Commissie de lijst van personen die zijn vrijgesteld 
van een verplichte verzekering, alsook van de instanties of or
ganen die verantwoordelijk zijn voor de schadeloosstelling. 

De Commissie publiceert de lijst. 

2. Iedere lidstaat kan afwijken van de bepalingen van 
artikel 3 ten aanzien van bepaalde typen voertuigen of bepaalde 
voertuigen met een speciale kentekenplaat, waarvan door deze 
staat een lijst wordt opgemaakt, die aan de andere lidstaten en 
aan de Commissie wordt toegezonden. 

In dat geval dragen de lidstaten er zorg voor dat de in de eerste 
alinea bedoelde voertuigen op dezelfde wijze worden behandeld 
als voertuigen die niet voldoen aan de verzekeringsverplichting 
als bedoeld in artikel 3. 

Het garantiefonds van de lidstaat waar het ongeval heeft plaats
gevonden, heeft dan een vordering op het garantiefonds van de 
lidstaat waar het voertuig gewoonlijk is gestald. 

Vanaf 11 juni 2010, brengen de lidstaten aan de Commissie 
verslag uit over de uitvoering en de praktische toepassing van 
dit lid. 

Nadat de Commissie deze verslagen heeft bestudeerd dient zij, 
indien nodig, voorstellen in ter vervanging of tot schrapping 
van deze afwijking. 

Artikel 6 

Nationale bureaus van verzekeraars 

Elke lidstaat draagt er zorg voor dat het nationale bureau van 
verzekeraars, onverminderd de in artikel 2, onder a), bedoelde 
verplichting, bij een ongeluk dat op zijn grondgebied wordt 
veroorzaakt door een voertuig dat gewoonlijk op het grond
gebied van een andere lidstaat is gestald, inlichtingen inwint 
omtrent: 

a) het grondgebied waarop dit voertuig gewoonlijk is gestald, 
alsmede het kentekennummer ervan, indien aanwezig; 

b) voor zover enigszins mogelijk, de gegevens betreffende de 
verzekering van dit voertuig, waarover de houder van het 
voertuig beschikt, zoals deze normaliter voorkomen op de 
groene kaart, voor zover om deze gegevens wordt gevraagd 
door de lidstaat op het grondgebied waarvan het voertuig 
gewoonlijk is gestald. 

Elke lidstaat draagt er tevens zorg voor dat het bureau de onder 
a) en b) bedoelde inlichtingen doorgeeft aan het nationale bu
reau van verzekeraars van de staat op het grondgebied waarvan 
het in de eerste alinea bedoelde voertuig gewoonlijk is gestald. 

HOOFDSTUK 2 

BEPALINGEN BETREFFENDE VOERTUIGEN DIE GEWOONLIJK 
OP HET GRONDGEBIED VAN EEN DERDE LAND ZIJN 

GESTALD 

Artikel 7 

Nationale maatregelen betreffende voertuigen die 
gewoonlijk op het grondgebied van een derde land zijn 

gestald 

Elke lidstaat draagt er zorg voor dat elk voertuig dat gewoonlijk 
op het grondgebied van een derde land is gestald, bij het bin
nenkomen op het grondgebied waar het Verdrag van toepassing 
is, slechts tot het verkeer op zijn grondgebied kan worden 
toegelaten, indien de schade die door de deelneming aan het 
verkeer door dit voertuig kan worden veroorzaakt voor het 
gehele grondgebied waar het Verdrag van toepassing is, gedekt 
is overeenkomstig de vereisten die door elke nationale wetgever 
zijn vastgesteld met betrekking tot de verplichte verzekering 
tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming 
aan het verkeer van voertuigen aanleiding kan geven. 

Artikel 8 

Documenten betreffende voertuigen die gewoonlijk op het 
grondgebied van een derde land zijn gestald 

1. Elk voertuig dat gewoonlijk is gestald op het grondgebied 
van een derde land, moet, alvorens het binnenkomt op het 
grondgebied waar het Verdrag van toepassing is, zijn voorzien 
van een geldige groene kaart, of van een document van grens
verzekering, waaruit het bestaan blijkt van een verzekering over
eenkomstig artikel 7. 

Voertuigen die gewoonlijk zijn gestald in een derde land worden 
evenwel beschouwd als gewoonlijk in de Gemeenschap gestalde 
voertuigen, wanneer de nationale bureaus van alle lidstaten, elk 
voor zich, zich garant stellen — en wel elk bureau overeen
komstig de eigen nationale wetgeving betreffende de verplichte 
verzekering — voor de afwikkeling van de ongevallen die op 
hun grondgebied hebben plaatsgehad en bij de deelneming aan 
het verkeer door deze voertuigen zijn veroorzaakt. 

2. Nadat de Commissie in nauwe samenwerking met de lid
staten het bestaan van de in lid 1, tweede alinea, bedoelde 
verbintenissen heeft vastgesteld, bepaalt zij met ingang van 
welke datum en voor welke typen voertuigen de lidstaten het 
overleggen van de in lid 1, eerste alinea bedoelde documenten 
niet meer zullen eisen. 

HOOFDSTUK 3 

DOOR DE VERPLICHTE VERZEKERING GEDEKTE MINIMUM
BEDRAGEN 

Artikel 9 

Minimumbedragen 

1. Onverminderd door de lidstaten voorgeschreven hogere 
dekkingen, eist iedere lidstaat dat de in artikel 3 bedoelde ver
zekering verplicht is voor ten minste de volgende bedragen:
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a) voor lichamelijk letsel, een minimumbedrag van 1 000 000 
EUR per slachtoffer of van 5 000 000 EUR per ongeval, 
ongeacht het aantal slachtoffers; 

b) voor materiële schade, 1 000 000 EUR per ongeval, onge
acht het aantal slachtoffers. 

Zo nodig, kunnen de lidstaten een overgangsperiode tot uiterlijk 
11 juni 2012 vaststellen om hun minimumdekkingsbedragen 
aan te passen aan de in de eerste alinea voorgeschreven bedra
gen. 

De lidstaten die een dergelijke overgangsperiode vaststellen, stel
len de Commissie daarvan in kennis met opgave van de duur 
van de overgangsperiode. 

Uiterlijk tegen 11 december 2009 dienen de lidstaten echter de 
dekkingen te verhogen tot ten minste de helft van de in de 
eerste alinea voorgeschreven bedragen. 

2. Na 11 juni 2005 of na afloop van een eventuele over
gangsperiode als bedoeld in lid 1, tweede alinea, worden de in 
dat lid genoemde bedragen elke vijf jaar herzien in het licht van 
het Europese indexcijfer van de consumentenprijzen (EICP) zoals 
bepaald in Verordening (EG) nr. 2494/95. 

De bedragen worden automatisch aangepast. Zij worden ver
hoogd met de procentuele wijziging van de EICP gedurende 
de betrokken periode, dat wil zeggen de vijf jaar onmiddellijk 
voorafgaande aan de in de eerste alinea bedoelde herziening, en 
worden afgerond op een veelvoud van 10 000 EUR. 

De Commissie deelt het Europees Parlement en de Raad de 
herziene bedragen mee en draagt zorg voor de bekendmaking 
van de bedragen in het Publicatieblad van de Europese Unie. 

HOOFDSTUK 4 

VERGOEDING VOOR SCHADE VEROORZAAKT DOOR EEN 
NIET-GEÏDENTIFICEERD VOERTUIG OF EEN VOERTUIG 
WAARVOOR NIET AAN DE IN ARTIKEL 3 BEDOELDE 

VERZEKERINGSPLICHT IS VOLDAAN 

Artikel 10 

Schadevergoedingsorgaan 

1. Elke lidstaat stelt een orgaan in of erkent een orgaan dat 
tot taak heeft materiële schade en lichamelijk letsel die zijn 
veroorzaakt door een niet-geïdentificeerd voertuig of een voer
tuig waarvoor niet aan de in artikel 3 bedoelde verzekerings
plicht is voldaan, ten minste binnen de grenzen van de ver
plichte verzekering te vergoeden. 

De eerste alinea doet geen afbreuk aan het recht van de lidstaten 
om aan de vergoeding door dit orgaan al dan niet een subsidiair 
karakter te geven, noch aan het recht van de lidstaten om het 
verhaal te regelen tussen dit orgaan en degene of degenen die 
aansprakelijk is of zijn voor het ongeval en andere verzekeraars 

of socialezekerheidsorganen die gehouden zijn het slachtoffer 
ter zake van hetzelfde ongeval te vergoeden. De lidstaten mogen 
het orgaan evenwel niet toestaan aan de uitkering van de scha
devergoeding de voorwaarde te verbinden dat het slachtoffer op 
enigerlei wijze aantoont dat de aansprakelijke persoon niet kan 
of niet wil betalen. 

2. Het slachtoffer kan zich in ieder geval rechtstreeks tot dit 
orgaan wenden; het orgaan is verplicht aan de hand van de 
inlichtingen die het op zijn verzoek van het slachtoffer heeft 
gekregen, een met redenen omkleed antwoord met betrekking 
tot de betaling van een vergoeding te geven. 

De lidstaten kunnen evenwel van vergoeding door dit orgaan 
uitsluiten degenen die geheel vrijwillig plaats hebben genomen 
in het voertuig dat de schade heeft veroorzaakt, wanneer het 
orgaan kan bewijzen dat zij wisten dat het voertuig niet ver
zekerd was. 

3. De lidstaten kunnen in geval van materiële schade die 
door een niet-geïdentificeerd voertuig is veroorzaakt, de vergoe
ding door dit orgaan beperken of uitsluiten. 

Wanneer het orgaan echter een vergoeding heeft betaald voor 
aanzienlijk lichamelijk letsel aan een slachtoffer van hetzelfde 
ongeval waarbij materiële schade is veroorzaakt door een niet- 
geïdentificeerd voertuig, kunnen de lidstaten de vergoeding voor 
materiële schade niet uitsluiten vanwege het feit dat het voertuig 
niet is geïdentificeerd. De lidstaten kunnen niettemin voorzien 
in een franchise van ten hoogste 500 EUR die aan het slacht
offer van dergelijke materiële schade kan worden opgelegd. 

De voorwaarden waaronder lichamelijk letsel als aanzienlijk 
wordt beschouwd, worden vastgesteld overeenkomstig de wet
geving of de bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaat waar 
het ongeval plaatsvindt. In dit verband kunnen de lidstaten 
rekening houden met, onder andere, de vraag of het letsel in 
het ziekenhuis moest worden behandeld. 

4. Iedere lidstaat past op de vergoeding door het orgaan zijn 
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen toe, onverminderd 
elke andere regeling die voor het slachtoffer voordeliger is. 

Artikel 11 

Geschil 

Voor gevallen waarin tussen het in artikel 10, lid 1, bedoelde 
orgaan en een wettelijke aansprakelijkheidsverzekeraar onenig
heid bestaat over de vraag wie van deze partijen het slachtoffer 
moet vergoeden, treffen de lidstaten passende maatregelen om 
te bepalen welke partij de schade van het slachtoffer in eerste 
instantie terstond moet vergoeden. 

Indien uiteindelijk wordt besloten dat de andere partij de ver
goeding of een gedeelte daarvan had moeten betalen, betaalt 
deze een overeenkomstig bedrag terug aan de partij die reeds 
heeft betaald.
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HOOFDSTUK 5 

BIJZONDERE SLACHTOFFERCATEGORIEËN, 
UITSLUITINGSCLAUSULES, ENKELE PREMIE, VOERTUIGEN DIE 

WORDEN VERZONDEN VANUIT EEN LIDSTAAT NAAR EEN 
ANDERE LIDSTAAT 

Artikel 12 

Bijzondere slachtoffercategorieën 

1. Onverminderd artikel 13, lid 1, tweede alinea, dekt de in 
artikel 3 bedoelde verzekering de aansprakelijkheid voor licha
melijk letsel van de inzittenden van een voertuig, met uitzon
dering van de bestuurder, ten gevolge van de deelneming van 
dat voertuig aan het verkeer. 

2. De familieleden van de verzekeringsnemer, van de be
stuurder of van enig ander persoon die bij een ongeval wettelijk 
aansprakelijk wordt gesteld en daarvoor door de in artikel 3 
bedoelde verzekering is gedekt, kunnen voor wat betreft hun 
lichamelijk letsel niet op grond van deze verwantschap worden 
uitgesloten van het recht op een uitkering. 

3. De in artikel 3 bedoelde verzekering dekt lichamelijk letsel 
en materiële schade, geleden door voetgangers, fietsers en an
dere niet-gemotoriseerde weggebruikers die, als gevolg van een 
ongeval waarbij een motorvoertuig is betrokken, recht hebben 
op een vergoeding uit hoofde van het nationale burgerlijk recht. 

Deze bepaling doet geen afbreuk aan de wettelijke aansprake
lijkheid, noch aan het bedrag van de schade. 

Artikel 13 

Uitsluitingsclausules 

1. Iedere lidstaat neemt de nodige maatregelen, opdat alle 
wettelijke bepalingen of contractuele clausules in een verzeke
ringspolis, afgegeven overeenkomstig artikel 3, voor de toepas
sing van dat artikel worden geacht niet te gelden inzake aan
spraken van derden die slachtoffer zijn van een ongeval, in 
gevallen waarin van de verzekering is uitgesloten het gebruik 
of het besturen van voertuigen: 

a) door personen die daartoe niet uitdrukkelijk of stilzwijgend 
gemachtigd zijn; 

b) door personen die geen rijbewijs hebben om het betrokken 
voertuig te besturen; 

c) door personen die de wettelijke technische vereisten inzake 
de toestand en veiligheid van het betrokken voertuig niet in 
acht hebben genomen. 

De in de eerste alinea, onder a), bedoelde bepaling of clausule 
kan echter worden tegengeworpen aan personen die geheel 
vrijwillig hebben plaatsgenomen in het voertuig dat de schade 
heeft veroorzaakt, wanneer de verzekeraar kan bewijzen dat zij 
wisten dat het voertuig gestolen was. 

De lidstaten hebben de mogelijkheid om voor ongevallen op 
hun grondgebied het bepaalde in de eerste alinea niet toe te 
passen indien en voor zover het slachtoffer schadevergoeding 
kan krijgen van een orgaan van de sociale zekerheid. 

2. In het geval van voertuigen die door diefstal of geweld
pleging zijn verkregen, kunnen de lidstaten bepalen dat het in 
artikel 10, lid 1, bedoelde orgaan in plaats van de verzekeraar 
zal optreden onder de in lid 1 van het onderhavige artikel 
gestelde voorwaarden; wanneer het voertuig gewoonlijk in een 
andere lidstaat is gestald, heeft genoemd orgaan geen mogelijk
heid van verhaal tegen enig orgaan in die lidstaat. 

De lidstaten die voor voertuigen die door diefstal of geweld
pleging zijn verkregen, voorzien in tussenkomst van het in 
artikel 10, lid 1, bedoelde orgaan, kunnen voor materiële schade 
een franchise vaststellen van ten hoogste 250 EUR, die tegen
over het slachtoffer geldend kan worden gemaakt. 

3. De lidstaten nemen de nodige maatregelen opdat alle wet
telijke bepalingen of contractuele clausules in een verzekerings
polis op grond waarvan een inzittende wordt uitgesloten van 
een dergelijke dekking omdat hij wist of had moeten weten dat 
de bestuurder ten tijde van het ongeval onder invloed van al
cohol of van enige andere bedwelmende stof verkeerde, geacht 
worden niet te gelden inzake vorderingen van deze inzittende. 

Artikel 14 

Eén enkele premie 

De lidstaten nemen de nodige maatregelen opdat alle polissen in 
het kader van de verplichte wettelijke aansprakelijkheidsverzeke
ring met betrekking tot de deelneming van voertuigen aan het 
verkeer: 

a) tegen betaling van één enkele premie en gedurende de gehele 
looptijd van de overeenkomst dekking verschaffen voor het 
gehele grondgebied van de Gemeenschap, met inbegrip van 
de perioden waarin het voertuig zich, gedurende de looptijd 
van de overeenkomst, in een andere lidstaat bevindt; en 

b) tegen betaling van diezelfde premie, in elke lidstaat de bij 
diens wet voorgeschreven dekking verschaffen, dan wel de 
dekking die wettelijk is voorgeschreven in de lidstaat waar 
het voertuig gewoonlijk is gestald, indien laatstgenoemde 
dekking hoger is. 

Artikel 15 

Voertuigen die worden verzonden vanuit een lidstaat naar 
een andere lidstaat 

1. In afwijking van artikel 2, onder d), tweede streepje, van 
Richtlijn 88/357/EEG wordt, wanneer een voertuig vanuit een 
lidstaat naar een andere lidstaat wordt verzonden, de lidstaat 
van bestemming, vanaf de aanvaarding van de levering door 
de koper, gedurende een periode van dertig dagen beschouwd 
als de lidstaat waar het risico is gelegen, zelfs indien het voer
tuig in de lidstaat van bestemming niet officieel is geregistreerd.
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2. Wanneer het voertuig gedurende de in lid 1 van dit artikel 
genoemde periode bij een ongeval betrokken raakt zonder dat 
het verzekerd is, is het in 10, lid 1, bedoelde orgaan in de 
lidstaat van bestemming gehouden tot de in artikel 9 bepaalde 
schadevergoeding. 

HOOFDSTUK 6 

VERKLARING, FRANCHISES, RECHTSTREEKSE VORDERING 

Artikel 16 

Verklaring betreffende de schadevorderingen die derden 
hebben ingediend 

De lidstaten dragen er zorg voor dat de verzekeringnemer te 
allen tijde het recht heeft een verklaring te vragen betreffende de 
schadevorderingen die derden gedurende ten minste de laatste 
vijf jaar van de looptijd van de overeenkomst ten aanzien van 
het of de door de verzekeringsovereenkomst gedekte voertuig of 
voertuigen hebben ingediend, of een verklaring betreffende het 
ontbreken van dergelijke vorderingen. 

De verzekeringsonderneming dan wel een orgaan dat door een 
lidstaat is aangewezen om verplichte verzekeringen aan te bie
den of dergelijke verklaringen te verstrekken, verstrekt de ver
zekeringnemer deze verklaring binnen vijftien dagen te rekenen 
vanaf de indiening van het verzoek. 

Artikel 17 

Franchises 

Verzekeringsondernemingen mogen met betrekking tot de in 
artikel 3, bedoelde verzekering tegenover de benadeelde van 
een ongeval geen franchise inroepen. 

Artikel 18 

Rechtstreekse vordering 

De lidstaten dragen er zorg voor dat personen die materiële 
schade of lichamelijk letsel hebben geleden welke is veroorzaakt 
door een voertuig dat door een in artikel 3, bedoelde verzeke
ring is gedekt, tegen de verzekeringsonderneming van de wet
telijk aansprakelijke partij een rechtstreekse vordering kunnen 
instellen. 

HOOFDSTUK 7 

AFDOENING VAN VORDERINGEN ALS GEVOLG VAN EEN 
ONGEVAL, VEROORZAAKT DOOR EEN VOERTUIG DAT 
DOOR DE IN ARTIKEL 3 BEDOELDE VERZEKERING IS 

GEDEKT 

Artikel 19 

Procedure voor de afdoening van vorderingen 

De lidstaten stellen de in artikel 22 omschreven procedure vast 
voor de afdoening van vorderingen als gevolg van een ongeval, 
veroorzaakt door een voertuig dat door de in artikel 3 bedoelde 
verzekering is gedekt. 

Ten aanzien van ongevallen die aan de hand van het in artikel 2 
bedoelde systeem van nationale bureaus van verzekeraars kun
nen worden afgewikkeld, stellen de lidstaten eveneens de in 
artikel 22 omschreven procedure vast. 

Voor de toepassing van die procedure worden onder verzeke
ringsondernemingen verstaan, de nationale bureaus van verzeke
raars. 

Artikel 20 

Bijzondere bepalingen inzake de vergoeding van 
benadeelden ten gevolge van een ongeval dat zich 
voordoet in een andere lidstaat dan de lidstaat van hun 

woonplaats 

1. De artikelen 20 tot en met 26 hebben tot doel bijzondere 
bepalingen vast te stellen die van toepassing zijn op benadeel
den die aanspraak kunnen maken op vergoeding van materiële 
schade of lichamelijk letsel ten gevolge van ongevallen die zich 
hebben voorgedaan in een andere lidstaat dan de lidstaat van 
hun woonplaats en veroorzaakt zijn door de deelneming aan 
het verkeer door voertuigen die gewoonlijk zijn gestald en ver
zekerd in een lidstaat. 

Zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de wetgeving van derde 
landen inzake de wettelijke aansprakelijkheid en aan het inter
nationaal privaatrecht, zijn deze bepalingen ook van toepassing 
op in een lidstaat woonachtige benadeelden die aanspraak kun
nen maken op vergoeding van materiële schade of lichamelijk 
letsel ten gevolge van ongevallen die zich hebben voorgedaan in 
een derde land waarvan het nationale bureau van verzekeraars is 
aangesloten bij het groenekaartsysteem, wanneer dergelijke on
gevallen zijn veroorzaakt door de deelneming aan het verkeer 
door voertuigen die gewoonlijk zijn gestald en verzekerd in een 
lidstaat. 

2. De artikelen 21 en 24 zijn slechts van toepassing met 
betrekking tot ongevallen die veroorzaakt zijn door het gebruik 
van een voertuig dat: 

a) verzekerd is via een vestiging in een andere lidstaat dan die 
van de woonplaats van de benadeelde; en 

b) gewoonlijk is gestald in een andere lidstaat dan die van de 
woonplaats van de benadeelde. 

Artikel 21 

Schaderegelaar 

1. Iedere lidstaat neemt de nodige maatregelen opdat elke 
verzekeringsonderneming die de risico’s dekt die zijn ingedeeld 
bij branche 10 van punt A van de bijlage bij Richtlijn 
73/239/EEG, uitgezonderd de aansprakelijkheid van de vervoer
der, in iedere andere lidstaat dan die waar zij haar officiële 
vergunning heeft ontvangen, een schaderegelaar aanwijst. 

Deze schaderegelaar wordt belast met de behandeling en afwik
keling van vorderingen ten gevolge van de in artikel 20, lid 1, 
bedoelde ongevallen. 

De schaderegelaar heeft zijn woonplaats of vestiging in de lid
staat waar hij is aangesteld. 

2. De keuze van de schaderegelaar wordt overgelaten aan het 
oordeel van de verzekeringsonderneming. 

Deze keuzevrijheid kan niet door de lidstaten worden beperkt.
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3. De schaderegelaar kan voor rekening van een of meer 
verzekeringsondernemingen optreden. 

4. De schaderegelaar verzamelt, met betrekking tot dergelijke 
verzoeken, alle inlichtingen die nodig zijn om de verzoeken te 
kunnen afhandelen en neemt alle passende maatregelen om 
over een afwikkeling te onderhandelen. 

De eis dat een schaderegelaar wordt aangewezen doet niet af 
aan het recht van de benadeelde, of diens verzekeringsonder
neming, om rechtstreeks degene die het ongeval heeft veroor
zaakt, of diens verzekeringsonderneming, aan te spreken. 

5. De schaderegelaar beschikt over voldoende bevoegdheden 
om de verzekeringsonderneming in de in artikel 20, lid 1, 
genoemde gevallen ten aanzien van de benadeelden te vertegen
woordigen en om hun verzoeken volledig af te handelen. 

Hij moet in staat zijn de zaak in de officiële taal of talen van de 
lidstaat van de woonplaats van de benadeelde te behandelen. 

6. De aanwijzing van een schaderegelaar wordt op zich niet 
beschouwd als de opening van een bijkantoor in de zin van 
artikel 1, onder b), van Richtlijn 92/49/EEG en de schaderege
laar wordt niet beschouwd als een vestiging in de zin van 
artikel 2, onder c), van Richtlijn 88/357/EEG noch als een 
vestiging in de zin van Verordening (EG) nr. 44/2001. 

Artikel 22 

Schadevergoedingsprocedure 

De lidstaten stellen verplicht dat — op straffe van passende, 
afdoende en systematische financiële of daaraan gelijkwaardige 
administratieve sancties en binnen drie maanden na de datum 
waarop de benadeelde zijn verzoek tot schadevergoeding hetzij 
rechtstreeks bij de verzekeringsonderneming van degene die dat 
ongeval heeft veroorzaakt, hetzij bij haar schaderegelaar heeft 
ingediend: 

a) de verzekeringsonderneming van degene die het ongeval 
heeft veroorzaakt of haar schaderegelaar een met redenen 
omkleed voorstel tot schadevergoeding voorlegt, wanneer 
de aansprakelijkheid niet wordt betwist en de schade is ge
kwantificeerd, of 

b) de verzekeringsonderneming tot wie het verzoek tot schade
vergoeding is gericht of haar schaderegelaar, een met rede
nen omkleed antwoord geeft op alle punten van het verzoek 
tot schadevergoeding wanneer de aansprakelijkheid wordt 
betwist of de schade niet volledig is gekwantificeerd. 

De lidstaten nemen bepalingen aan om ervoor te zorgen dat, 
indien geen voorstel is voorgelegd binnen de termijn van drie 
maanden over de door de verzekeringsonderneming voor
gestelde of door de rechter toegewezen vergoeding interest ver
schuldigd is. 

Artikel 23 

Informatiecentrum 

1. Iedere lidstaat draagt zorg voor de oprichting of erkenning 
van een informatiecentrum dat de benadeelde in staat moet 
stellen schadevergoeding te eisen en dat daartoe: 

a) ofwel een register bijhoudt dat de volgende informatie bevat: 

i) de inschrijvingsnummers van motorrijtuigen die gewoon
lijk op het grondgebied van de betreffende lidstaat zijn 
gestald; 

ii) de nummers van de verzekeringspolissen waardoor het 
gebruik van deze voertuigen wordt gedekt voor de bij 
branche 10, punt A, van de bijlage bij Richtlijn 
73/239/EEG ingedeelde risico’s, uitgezonderd de aanspra
kelijkheid van de vervoerder en, indien de polis is ver
streken, de datum waarop de dekking is geëindigd; 

iii) de verzekeringsondernemingen die voertuigen dekken 
voor de bij branche 10 in punt A van de bijlage bij 
Richtlijn 73/239/EEG ingedeelde risico’s, uitgezonderd 
de aansprakelijkheid van de vervoerder, en de schaderege
laars die deze verzekeringsondernemingen ingevolge 
artikel 21 van deze richtlijn hebben aangewezen en 
van wie zij de naam overeenkomstig lid 2 van dit artikel 
aan het centrum hebben medegedeeld; 

iv) de lijst van de voertuigen waarvoor in elke lidstaat over
eenkomstig artikel 5, leden 1 en 2, wordt afgeweken van 
de verplichte verzekering tegen wettelijke aansprakelijk
heid; 

v) met betrekking tot voertuigen als bedoeld in punt iv): 

— de naam van de instantie die of het orgaan dat over
eenkomstig artikel 5, lid 1, derde alinea, is belast met 
de schadevergoeding aan de benadeelden, indien de 
procedure van artikel 2, lid 2, onder a), niet van 
toepassing is en indien voor het voertuig de afwijking 
geldt van artikel 5, lid 1, eerste alinea, 

— de naam van het orgaan waaronder het voertuig res
sorteert in de lidstaat waar het gewoonlijk gestald is, 
indien voor het voertuig de afwijking geldt van 
artikel 5, lid 2; 

b) ofwel de verzameling en de verspreiding van deze gegevens 
coördineert, en 

c) de informatiegerechtigden bijstand verleent om de onder a), 
i) tot en met v), vermelde informatie te achterhalen.
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De onder a), i), ii) en iii), genoemde informatie moet gedurende 
zeven jaar na het verstrijken van de inschrijving van het voer
tuig of van de verzekeringsovereenkomst worden bewaard. 

2. Verzekeringsondernemingen als bedoeld in lid 1, onder a), 
iii), stellen de informatiecentra van alle lidstaten in kennis van 
de naam en het adres van de in iedere lidstaat overeenkomstig 
artikel 21 aangewezen schaderegelaar. 

3. De lidstaten zorgen ervoor dat de benadeelde het recht 
heeft binnen zeven jaar na het ongeval bij het informatiecen
trum van de lidstaat van zijn woonplaats of van de lidstaat waar 
het voertuig gewoonlijk is gestald dan wel van de lidstaat waar 
het ongeval zich heeft voorgedaan, onverwijld de volgende in
formatie te verkrijgen: 

a) de naam en het adres van de verzekeringsonderneming, 

b) het nummer van de verzekeringspolis, en 

c) de naam en het adres van de schaderegelaar van de verzeke
ringsonderneming in de staat van de woonplaats van de 
benadeelde. 

De informatiecentra werken onderling samen. 

4. Indien de benadeelde er rechtmatig belang bij heeft, deelt 
het informatiecentrum hem naam en adres van de eigenaar, de 
gebruikelijke bestuurder of de ingeschreven houder van het 
voertuig mee. Het informatiecentrum informeert daartoe in 
het bijzonder bij: 

a) de verzekeringsonderneming, of 

b) het bureau motorrijtuigenregistratie. 

Indien voor het voertuig de afwijking geldt van artikel 5, lid 1, 
eerste alinea, deelt het informatiecentrum de benadeelde de 
naam mee van de instantie die of het orgaan dat overeenkom
stig de derde alinea van artikel 5, lid 1, is belast met de schade
vergoeding aan de benadeelden, indien de procedure van 
artikel 2, onder a), niet van toepassing is. 

Indien voor het voertuig de afwijking geldt van artikel 5, lid 2, 
deelt het informatiecentrum de benadeelde de naam mee van 
het orgaan van het land waar het voertuig gewoonlijk is gestald. 

5. De lidstaten dragen er zorg voor dat de informatiecentra, 
onverminderd hun verplichtingen ingevolge de leden 1 en 4, de 
in die leden bedoelde informatie verstrekken aan alle personen 
die zijn betrokken bij een verkeersongeval veroorzaakt door een 
voertuig dat door een in artikel 3 bedoelde verzekering is ge
dekt. 

6. Bij de verwerking van persoonsgegevens die op grond van 
de leden 1 tot en met 5 zijn verkregen, moeten de krachtens 

Richtlijn 95/46/EG genomen nationale maatregelen in acht wor
den genomen. 

Artikel 24 

Schadevergoedingsorgaan 

1. Iedere lidstaat gaat over tot oprichting of erkenning van 
een schadevergoedingsorgaan dat belast is met de vergoeding 
aan benadeelden in de in artikel 20, lid 1, genoemde gevallen. 

De benadeelde kan een verzoek tot schadevergoeding indienen 
bij het schadevergoedingsorgaan in de lidstaat van zijn woon
plaats: 

a) indien binnen drie maanden na de datum waarop hij zijn 
verzoek tot schadevergoeding heeft ingediend bij de verzeke
ringsonderneming van het voertuig waarmee, door deel
neming aan het verkeer, het ongeval is veroorzaakt of bij 
haar schaderegelaar, die verzekeringsonderneming of haar 
schaderegelaar hem geen met redenen omkleed antwoord 
op de diverse punten in het verzoek heeft verstrekt; dan wel 

b) indien de verzekeringsonderneming heeft nagelaten om over
eenkomstig artikel 20, lid 1, in de lidstaat van de woonplaats 
van de benadeelde een schaderegelaar aan te wijzen. In dit 
geval kan de benadeelde geen verzoek tot schadevergoeding 
bij het schadevergoedingsorgaan indienen, indien hij zijn 
verzoek rechtstreeks heeft ingediend bij de verzekerings
onderneming van het voertuig waarmee door deelneming 
aan het verkeer, het ongeval is veroorzaakt en hij binnen 
drie maanden na de indiening van het verzoek een met 
redenen omkleed antwoord heeft ontvangen. 

De benadeelde kan echter geen verzoek tot schadevergoeding 
indienen bij het schadevergoedingsorgaan, wanneer hij recht
streeks tegen de verzekeringsonderneming een vordering heeft 
ingesteld. 

Het schadevergoedingsorgaan treedt op binnen twee maanden 
nadat de benadeelde zijn verzoek tot schadevergoeding heeft 
ingediend, maar staakt zijn optreden zodra de verzekerings
onderneming of haar schaderegelaar een met redenen omkleed 
antwoord op het verzoek heeft gegeven. 

Het schadevergoedingsorgaan stelt de navolgende partijen on
middellijk in kennis van het verzoek tot schadevergoeding, met 
de mededeling dat het binnen twee maanden na de indiening 
ervan zal optreden: 

a) de verzekeringsonderneming van het voertuig waarmee, door 
deelneming aan het verkeer, het ongeval is veroorzaakt of de 
schaderegelaar; 

b) het schadevergoedingsorgaan in de lidstaat van de vestiging 
van de verzekeringsonderneming die de polis heeft afgeslo
ten;
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c) indien deze bekend is, de persoon die het ongeval heeft 
veroorzaakt. 

Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de lidstaten 
om aan de tussenkomst van dit orgaan een al dan niet subsidiair 
karakter te geven, noch aan het recht van de lidstaten om te 
voorzien in de afhandeling van de verzoeken tussen dit orgaan 
en de personen die het ongeval hebben veroorzaakt en andere 
verzekeringsondernemingen of socialezekerheidsorganen die ge
houden zijn het slachtoffer ter zake van dit ongeval te vergoe
den. De lidstaten mogen het orgaan echter niet toestaan de 
uitkering van de vergoeding afhankelijk te stellen van andere 
dan de in deze richtlijn vastgestelde voorwaarden, met name 
van de voorwaarde dat de benadeelde op enigerlei wijze aan
toont dat degene die aansprakelijk is niet kan of niet wil beta
len. 

2. Het schadevergoedingsorgaan dat de benadeelde in de lid
staat van zijn woonplaats heeft vergoed, kan de uitbetaalde 
vergoeding verhalen op het schadevergoedingsorgaan in de lid
staat van de vestiging van de verzekeringsonderneming die de 
polis heeft afgesloten. 

Het laatstgenoemde orgaan wordt in de rechten van degene die 
het ongeval heeft veroorzaakt of diens verzekeringsonder
neming gesubrogeerd, ter grootte van de vergoeding die het 
schadevergoedingsorgaan in de lidstaat van de woonplaats van 
de benadeelde heeft uitgekeerd. 

Elke lidstaat is verplicht deze subrogatie zoals door een andere 
lidstaat geregeld, te erkennen. 

3. Het in dit artikel bepaalde treedt in werking 

a) nadat er een overeenkomst is gesloten tussen de door de 
lidstaten opgerichte of erkende schadevergoedingsorganen 
betreffende hun taken en verplichtingen en de wijze van 
terugbetaling; 

b) met ingang van de datum die door de Commissie wordt 
vastgesteld nadat zij zich er in nauwe samenwerking met 
de lidstaten van heeft vergewist dat een dergelijke overeen
komst is gesloten. 

Artikel 25 

Schadevergoeding 

1. Indien het voertuig niet kan worden geïdentificeerd of de 
verzekeringsonderneming binnen twee maanden na het ongeval 
niet kan worden geïdentificeerd, kan de benadeelde een verzoek 
tot schadevergoeding indienen bij het schadevergoedingsorgaan 
in zijn lidstaat van woonplaats. De vergoeding wordt uitgekeerd 
overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 9 en 10. Het scha

devergoedingsorgaan kan zich onder de voorwaarden van 
artikel 24, lid 2, verhalen: 

a) indien de verzekeringsonderneming niet kan worden geïden
tificeerd: op het garantiefonds van de lidstaat waar het voer
tuig gewoonlijk gestald is; 

b) indien het betrokken voertuig niet kan worden geïdentifi
ceerd: op het garantiefonds van de lidstaat waar het ongeval 
zich heeft voorgedaan; 

c) indien het gaat om een voertuig uit een derde land: op het 
garantiefonds van de lidstaat waar het ongeval zich heeft 
voorgedaan. 

2. Dit artikel is van toepassing op ongevallen die veroorzaakt 
zijn door voertuigen uit derde landen die vallen onder de ar
tikelen 7 en 8. 

Artikel 26 

Centraal orgaan 

De lidstaten nemen alle passende maatregelen om te bevorderen 
dat de slachtoffers, hun verzekeraars of hun wettelijke vertegen
woordigers tijdig kunnen beschikken over de basisgegevens die 
nodig zijn voor de afwikkeling van rechtsvorderingen. 

Deze basisgegevens worden, waar van toepassing, in elektro
nische vorm opgeslagen in een centrale databank in elke lidstaat 
en zijn op hun uitdrukkelijk verzoek toegankelijk voor de bij de 
zaak betrokken partijen. 

Artikel 27 

Sancties 

De lidstaten stellen sancties vast voor overtredingen van de ter 
uitvoering van deze richtlijn vastgestelde nationale bepalingen, 
en treffen alle maatregelen die nodig zijn om de toepassing 
daarvan te verzekeren. De sancties moeten doeltreffend, evenre
dig en afschrikkend zijn. De lidstaten delen de Commissie alle 
wijzigingen van de op grond van dit artikel vastgestelde bepa
lingen zo spoedig mogelijk mee. 

HOOFDSTUK 8 

SLOTBEPALINGEN 

Artikel 28 

Nationale bepalingen 

1. De lidstaten mogen in overeenstemming met het Verdrag 
bepalingen handhaven of invoeren die voor de benadeelde gun
stiger zijn dan de bepalingen die nodig zijn om aan deze richt
lijn te voldoen.

NL L 263/24 Publicatieblad van de Europese Unie 7.10.2009



2. De lidstaten delen de Commissie de tekst mede van de 
belangrijke bepalingen van intern recht die zij op het onder 
deze richtlijn vallende gebied vaststellen. 

Artikel 29 

Intrekking 

De Richtlijnen 72/166/EEG, 84/5/EEG, 90/232/EEG, 
2000/26/EG en 2005/14/EG, zoals gewijzigd bij de in bijlage 
I, deel A, genoemde richtlijnen, worden ingetrokken, onvermin
derd de verplichtingen van de lidstaten met betrekking tot de in 
bijlage I, deel B, genoemde termijnen voor omzetting in natio
naal recht en toepassing van de aldaar genoemde richtlijnen. 

Verwijzingen naar de ingetrokken richtlijnen gelden als verwij
zingen naar de onderhavige richtlijn en worden gelezen volgens 
de concordantietabel in bijlage II. 

Artikel 30 

Inwerkingtreding 

Deze richtlijn treedt in werking op de dag van haar bekendma
king in het Publicatieblad van de Europese Unie. 

Artikel 31 

Adressaten 

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten. 

Gedaan te Straatsburg, 16 september 2009. 

Voor het Europees Parlement 
De voorzitter 

J. BUZEK 

Voor de Raad 
De voorzitster 

C. MALMSTRÖM
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BIJLAGE I 

DEEL A 

Ingetrokken richtlijnen met overzicht van de achtereenvolgende wijzigingen ervan 

(bedoeld in artikel 29) 

Richtlijn 72/166/EEG van de Raad 
(PB L 103 van 2.5.1972, blz. 1) 

Richtlijn 72/430/EEG van de Raad 
(PB L 291 van 28.12.1972, blz. 162) 

Richtlijn 84/5/EEG van de Raad 
(PB L 8 van 11.1.1984, blz. 17) 

uitsluitend artikel 4 

Richtlijn 2005/14/EG van het Europees Parlement en de Raad 
(PB L 149 van 11.6.2005, blz. 14) 

uitsluitend artikel 1 

Richtlijn 84/5/EEG van de Raad 
(PB L 8 van 11.1.1984, blz. 17) 

Punt IX.F van bijlage I bij de Toetredingsakte van 1985 
(PB L 302 van 15.11.1985, blz. 218) 

Richtlijn 90/232/EEG van de Raad 
(PB L 129 van 19.5.1990, blz. 33) 

uitsluitend artikel 4 

Richtlijn 2005/14/EG van het Europees Parlement en de Raad 
(PB L 149 van 11.6.2005, blz. 14) 

uitsluitend artikel 2 

Richtlijn 90/232/EEG van de Raad 
(PB L 129 van 19.5.1990, blz. 33) 

Richtlijn 2005/14/EG van het Europees Parlement en de Raad 
(PB L 149 van 11.6.2005, blz. 14) 

uitsluitend artikel 4 

Richtlijn 2000/26/EG van het Europees Parlement en de Raad 
(PB L 181 van 20.7.2000, blz. 65) 

Richtlijn 2005/14/EG van het Europees Parlement en de Raad 
(PB L 149 van 11.6.2005, blz. 14) 

uitsluitend artikel 5 

Richtlijn 2005/14/EG van het Europees Parlement en de Raad 
(PB L 149 van 11.6.2005, blz. 14) 

DEEL B 

Termijnen voor omzetting in nationaal recht en toepassing 

(bedoeld in artikel 29) 

Richtlijn Omzettingstermijn Toepassingsdatum 

72/166/EEG 31 december 1973 — 

72/430/EEG — 1 januari 1973 

84/5/EEG 31 december 1987 31 december 1988 

90/232/EEG 31 december 1992 — 

2000/26/EG 19 juli 2002 19 januari 2003 

2005/14/EG 11 juni 2007 —
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BIJLAGE II 

CONCORDANTIETABEL 

Richtlijn 72/166/EEG Richtlijn 84/5/EEG Richtlijn 90/232/EEG Richtlijn 2000/26/EG De onderhavige richtlijn 

Artikel 1, punten 1 tot 
en met 3 

Artikel 1, punten 1 tot 
en met 3 

Artikel 1, punt 4, eer
ste streepje 

Artikel 1, punt 4, on
der a) 

Artikel 1, punt 4, 
tweede streepje 

Artikel 1, punt 4, on
der b) 

Artikel 1, punt 4, 
derde streepje 

Artikel 1, punt 4, on
der c) 

Artikel 1, punt 4, 
vierde streepje 

Artikel 1, punt 4, on
der d) 

Artikel 1, punt 5 Artikel 1, punt 5 

Artikel 2, lid 1 Artikel 4 

Artikel 2, lid 2, aanhef Artikel 2, aanhef 

Artikel 2, lid 2, eerste 
streepje 

Artikel 2, onder a) 

Artikel 2, lid 2, tweede 
streepje 

Artikel 2, onder b) 

Artikel 2, lid 2, derde 
streepje 

Artikel 2, onder c) 

Artikel 3, lid 1, eerste 
zin 

Artikel 3, eerste alinea 

Artikel 3, lid 1, tweede 
zin 

Artikel 3, tweede ali
nea 

Artikel 3, lid 2, aanhef Artikel 3, derde alinea, 
aanhef 

Artikel 3, lid 2, eerste 
streepje 

Artikel 3, derde alinea, 
onder a) 

Artikel 3, lid 2, tweede 
streepje 

Artikel 3, derde alinea, 
onder b) 

Artikel 4, aanhef Artikel 5, lid 1, eerste 
alinea 

Artikel 4, onder a), 
eerste alinea 

Artikel 5, lid 1, eerste 
alinea 

Artikel 4, onder a), 
tweede alinea, eerste 
zin 

Artikel 5, lid 1, tweede 
alinea 

Artikel 4, onder a), 
tweede alinea, tweede 
zin 

Artikel 5, lid 1, derde 
alinea 

Artikel 4, onder a), 
tweede alinea, derde 
zin 

Artikel 5, lid 1, vierde 
alinea 

Artikel 4, onder a), 
tweede alinea, vierde 
zin 

Artikel 5, lid 1, vijfde 
alinea 

Artikel 4, onder b), 
eerste alinea 

Artikel 5, lid 2, eerste 
alinea 

Artikel 4, onder b), 
tweede alinea, eerste 
zin 

Artikel 5, lid 2, tweede 
alinea
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Richtlijn 72/166/EEG Richtlijn 84/5/EEG Richtlijn 90/232/EEG Richtlijn 2000/26/EG De onderhavige richtlijn 

Artikel 4, onder b), 
tweede alinea, tweede 
zin 

Artikel 5, lid 2, derde 
alinea 

Artikel 4, onder b), 
derde alinea, eerste zin 

Artikel 5, lid 2, vierde 
alinea 

Artikel 4, onder b), 
derde alinea, tweede 
zin 

Artikel 5, lid 2, vijfde 
alinea 

Artikel 5, aanhef Artikel 6, eerste alinea, 
aanhef 

Artikel 5, eerste 
streepje 

Artikel 6, eerste alinea, 
onder a) 

Artikel 5, tweede 
streepje 

Artikel 6, eerste alinea, 
onder b) 

Artikel 5, slot Artikel 6, tweede ali
nea 

Artikel 6 Artikel 7 

Artikel 7, lid 1 Artikel 8, lid 1, eerste 
alinea 

Artikel 7, lid 2 Artikel 8, lid 1, tweede 
alinea 

Artikel 7, lid 3 Artikel 8, lid 2 

Artikel 8 — 

Artikel 1, lid 1 Artikel 3, vierde alinea 

Artikel 1, lid 2 Artikel 9, lid 1 

Artikel 1, lid 3 Artikel 9, lid 2 

Artikel 1, lid 4 Artikel 10, lid 1 

Artikel 1, lid 5 Artikel 10, lid 2 

Artikel 1, lid 6 Artikel 10, lid 3 

Artikel 1, lid 7 Artikel 10, lid 4 

Artikel 2, lid 1, eer
ste alinea, aanhef 

Artikel 13, lid 1, eerste 
alinea, aanhef 

Artikel 2, lid 1, eer
ste streepje 

Artikel 13, lid 1, eerste 
alinea, onder a) 

Artikel 2, lid 1, 
tweede streepje 

Artikel 13, lid 1, eerste 
alinea, onder b) 

Artikel 2, lid 1, derde 
streepje 

Artikel 13, lid 1, eerste 
alinea, onder c) 

Artikel 2, lid 1, eer
ste alinea, slot 

Artikel 13, lid 1, eerste 
alinea, aanhef 

Artikel 2, lid 1, 
tweede en derde ali
nea 

Artikel 13, lid 1, 
tweede en derde alinea 

Artikel 2, lid 2 Artikel 13, lid 2 

Artikel 3 Artikel 12, lid 2 

Artikel 4 — 

Artikel 5 —
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Richtlijn 72/166/EEG Richtlijn 84/5/EEG Richtlijn 90/232/EEG Richtlijn 2000/26/EG De onderhavige richtlijn 

Artikel 6 — 

Artikel 1, eerste ali
nea 

Artikel 12, lid 1 

Artikel 1, tweede ali
nea 

Artikel 13, lid 3 

Artikel 1, derde ali
nea 

— 

Artikel 1 bis, eerste 
zin 

Artikel 12, lid 3, eerste 
alinea 

Artikel 1 bis, tweede 
zin 

Artikel 12, lid 3, 
tweede alinea 

Artikel 2, aanhef Artikel 14, aanhef 

Artikel 2, eerste 
streepje 

Artikel 14, onder a) 

Artikel 2, tweede 
streepje 

Artikel 14, onder b) 

Artikel 3 — 

Artikel 4 Artikel 11 

Artikel 4 bis Artikel 15 

Artikel 4 ter, eerste 
zin 

Artikel 16, eerste ali
nea 

Artikel 4 ter, tweede 
zin 

Artikel 16, tweede ali
nea 

Artikel 4 quater Artikel 17 

Artikel 4 quinquies Artikel 3 Artikel 18 

Artikel 4 sexies, eer
ste alinea 

Artikel 19, eerste ali
nea 

Artikel 4 sexies, 
tweede alinea, eerste 
zin 

Artikel 19, tweede ali
nea 

Artikel 4 sexies, 
tweede alinea, tweede 
zin 

Artikel 19, derde alinea 

Artikel 5, lid 1 Artikel 23, lid 5 

Artikel 5, lid 2 — 

Artikel 6 — 

Artikel 1, lid 1 Artikel 20, lid 1 

Artikel 1, lid 2 Artikel 20, lid 2 

Artikel 1, lid 3 Artikel 25, lid 2 

Artikel 2, aanhef — 

Artikel 2, onder a) Artikel 1, punt 6 

Artikel 2, onder b) Artikel 1, punt 7 

Artikel 2, onder c), 
d) en e) 

— 

Artikel 4, lid 1, eer
ste zin 

Artikel 21, lid 1, eerste 
alinea 

Artikel 4, lid 1, 
tweede zin 

Artikel 21, lid 1, 
tweede alinea
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Richtlijn 72/166/EEG Richtlijn 84/5/EEG Richtlijn 90/232/EEG Richtlijn 2000/26/EG De onderhavige richtlijn 

Artikel 4, lid 1, derde 
zin 

Artikel 21, lid 1, derde 
alinea 

Artikel 4, lid 2, eer
ste zin 

Artikel 21, lid 2, eerste 
alinea 

Artikel 4, lid 2, 
tweede zin 

Artikel 21, lid 2, 
tweede alinea 

Artikel 4, lid 3 Artikel 21, lid 3 

Artikel 4, lid 4, eer
ste zin 

Artikel 21, lid 4, eerste 
alinea 

Artikel 4, lid 4, 
tweede zin 

Artikel 21, lid 4, 
tweede alinea 

Artikel 4, lid 5, eer
ste zin 

Artikel 21, lid 5, eerste 
alinea 

Artikel 4, lid 5, 
tweede zin 

Artikel 21, lid 5, 
tweede alinea 

Artikel 4, lid 6 Artikel 22 

Artikel 4, lid 7 — 

Artikel 4, lid 8 Artikel 21, lid 6 

Artikel 5, lid 1, eer
ste alinea, aanhef 

Artikel 23, lid 1, eerste 
alinea, aanhef 

Artikel 5, lid 1, eer
ste alinea, onder a), 
aanhef 

Artikel 23, lid 1, eerste 
alinea, onder a), aanhef 

Artikel 5, lid 1, eer
ste alinea, onder a), 
punt 1) 

Artikel 23, lid 1, eerste 
alinea, onder a), i) 

Artikel 5, lid 1, eer
ste alinea, onder a), 
punt 2) 

Artikel 23, lid 1, eerste 
alinea, onder a), ii) 

Artikel 5, lid 1, eer
ste alinea, onder a), 
punt 3) 

Artikel 23, lid 1, eerste 
alinea, onder a), iii) 

Artikel 5, lid 1, eer
ste alinea, onder a), 
punt 4) 

Artikel 23, lid 1, eerste 
alinea, onder a), iv) 

Artikel 5, lid 1, eer
ste alinea, onder a), 
punt 5), aanhef 

Artikel 23, lid 1, eerste 
alinea, onder a), v), 
aanhef 

Artikel 5, lid 1, eer
ste alinea, onder a), 
punt 5), i) 

Artikel 23, lid 1, eerste 
alinea, onder a), v), 
eerste streepje 

Artikel 5, lid 1, eer
ste alinea, onder a), 
punt 5), ii) 

Artikel 23, lid 1, eerste 
alinea, onder a), punt 
v), tweede streepje 

Artikel 5, lid 1, 
tweede alinea 

Artikel 23, lid 1, 
tweede alinea 

Artikel 5, leden 2, 3 
en 4 

Artikel 23, leden 2, 3 
en 4 

Artikel 5, lid 5 Artikel 23, lid 6 

Artikel 6, lid 1 Artikel 24, lid 1 

Artikel 6, lid 2, eer
ste alinea 

Artikel 24, lid 2, eerste 
alinea
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Richtlijn 72/166/EEG Richtlijn 84/5/EEG Richtlijn 90/232/EEG Richtlijn 2000/26/EG De onderhavige richtlijn 

Artikel 6, lid 2, 
tweede alinea, eerste 
zin 

Artikel 24, lid 2, 
tweede alinea 

Artikel 6, lid 2, 
tweede alinea, tweede 
zin 

Artikel 24, lid 2, derde 
alinea 

Artikel 6, lid 3, eer
ste alinea 

Artikel 24, lid 3 

Artikel 6, lid 3, 
tweede alinea 

— 

Artikel 6 bis Artikel 26 

Artikel 7, aanhef Artikel 25, lid 1, aan
hef 

Artikel 7, onder a) Artikel 25, lid 1, onder 
a) 

Artikel 7, onder b) Artikel 25, lid 1, onder 
b) 

Artikel 7, onder c) Artikel 25, lid 1, onder 
c) 

Artikel 8 — 

Artikel 9 — 

Artikel 10, leden 1 
tot en met 3 

— 

Artikel 10, lid 4 Artikel 28, lid 1 

Artikel 10, lid 5 Artikel 28, lid 2 

Artikel 29 

Artikel 11 Artikel 30 

Artikel 12 Artikel 27 

Artikel 9 Artikel 7 Artikel 7 Artikel 13 Artikel 31 

Bijalge I 

Bijlage II
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