
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verzekeren op de interne markt 
A. Vágási 



Samenvatting proefschrift Verzekeren op de interne markt 

Dit proefschrift gaat over de waarborgen die het prudentieel toezichtrecht biedt voor de goede werking van de 

interne verzekeringsmarkt. Wat zijn de effecten van dit wettelijk kader op de verzekeraars met zetel in de  

verschillende lidstaten en op het gelijke speelveld op de interne markt? 

In de hoofdstukken van dit proefschrift komen de relevante aspecten van de interne verzekeringsmarkt en het 

toepasselijke wettelijk kader aan de orde. Naast het Nederlandse recht komt ook het Belgische, Franse, Duitse, 

Hongaarse en Roemeense recht aan bod, alsook enkele aspecten van de Principes of European Insurance 

Contract Law (PEICL) als mogelijk facultatief instrument voor de interne verzekeringsmarkt. 

 

In dit proefschrift staat de volgende onderzoeksvraag centraal: 

Is het huidige wettelijk kader van prudentieel toezicht op verzekeraars geschikt voor het waarborgen van 

de goede werking van de interne verzekeringsmarkt en zo nee, welke verbeteringen zijn er mogelijk? 

 

Deze vraag is relevant aangezien iedere verzekeraar met zetel in een van de lidstaten van de Gemeenschap een 

marktpartij is op de interne verzekeringsmarkt en te maken heeft met de invloed van de regels, die deels uit 

Europese wet- en regelgeving bestaan, en met de dynamiek van deze markt. Hierdoor heeft iedere verzekeraar 

(klein of groot, internationaal of nationaal georiënteerd) een groot belang bij een gelijk speelveld, waaronder 

gelijke juridische kaders voor het uitoefenen van het verzekeringsbedrijf op de interne verzekeringsmarkt. 

Met dit onderzoek wordt een bijdrage geleverd aan het doorgronden van de invloed van het huidige wettelijk 

kader voor de verzekeraars en, meer specifiek, Richtlijn Solvabiliteit II, voor een betere werking van de interne 

markt en de mogelijkheden van verzekeraars en verzekeringnemers om actief van deze markt gebruik te maken. 

Uit het antwoord op de onderzoeksvraag komt naar voren op welke terreinen nog kansen liggen voor de 

voltooiing van de interne verzekeringsmarkt en het creëren van een gelijk speelveld voor de (her)verzekeraars 

binnen de Unie. Op basis van deze bevindingen zijn aanbevelingen geformuleerd ter verbetering van de werking 

van de Europese interne verzekeringsmarkt. 

 

In hoofdstuk 1 van dit proefschrift wordt een beeld geschetst van de huidige uitdagingen voor de interne verze-

keringsmarkt. Hierin wordt de onderzoeksvraag geformuleerd en de onderzoeksmethode weergegeven. Ook 

bevat dit hoofdstuk een verantwoording van het onderzoek en van de bij de rechtsvergelijking betrokken rechts-

stelsels. 

 

Hoofdstuk 2 geeft het onderzoek weer naar de verzekeringsovereenkomst en de specifieke beperkingen van de 

contractsvrijheid en partijautonomie van de verzekeraars en/of verzekeringnemers. Tevens bevat dit hoofdstuk 

bepalingen betreffende het toepasselijke recht op de verzekeringsovereenkomst, evenals de regels betreffende de 

rechterlijke bevoegdheid bij grensoverschrijdende verzekeringsgeschillen.  

Uit dit onderzoek blijkt de nadrukkelijke aandacht van de wetgever voor de bescherming van de zwakkere partij 

bij de verzekeringsovereenkomst en dat politieke en maatschappelijke belangen vaak tot een beperking van de 

contractsvrijheid leiden.  

 

Hoofdstuk 3 is gewijd aan de constitutionele rechtsbronnen van het Unierecht en de doelstelling van de Europese 

Unie betreffende de interne markt. Een belangrijk instrument hiervoor is de harmonisatie van de wet- en regel-

geving die op verschillende terreinen is begonnen.  

De harmoniserende regelingen van de Unie, die betrekking hebben op de financiële diensten, brengen ook een 

nieuw wet- en toezichtkader tot stand, dat van toepassing is op de aanbieders van deze diensten gevestigd in de 

Unie en toezichthoudende autoriteiten van de lidstaten. Voor het verzekeren op de interne markt zijn bepalingen 

van het Unierecht gericht op de bescherming van de consumenten van groot belang. Technologische ontwikke-

lingen voorzien verzekeraars, wetgever en toezichthouders van een nieuwe uitdaging en bieden tegelijkertijd 

nieuwe kansen voor de ontwikkeling van de interne verzekeringsmarkt. 

 

In hoofdstuk 4 wordt stilgestaan bij de actuele ontwikkelingen in de Europese en Nederlandse verzekerings-

markt. Naast een schets van de relevantie van en uitdagingen voor deze sector wordt ingegaan op de dynamiek 

van de branche, de toekomstvisie en actuele ontwikkelingen die kansen bieden maar ook het diversifiëren van de 

risico’s noodzakelijk maken. Hierbij kan het verzekeren op de interne verzekeringsmarkt een goede oplossing 

met zich meebrengen. 

 



Hoofdstuk 5 geeft het onderzoek weer naar de relevante aspecten en begrippen verbonden aan de interne markt 

en het vrij verrichten van verzekeringsdiensten binnen de Unie. Hierbij wordt het wettelijk kader, van toepassing 

op het vrij verkeer van diensten, uitgebreid behandeld samen met het begrip ‘interne markt’, de aandachtspunten 

van het vrij verkeer en vrij verrichten van diensten en de relevante regels uit de Dienstenrichtlijn.  

Uit dit onderzoek blijkt dat nationale regels gericht op ondernemingen uit andere lidstaten de goede werking van 

de interne markt belemmeren. Het stellen van duidelijke en gelijke regels ten aanzien van de vrije dienstver-

richting en het beter benutten van de digitale technologie en innovatie zijn belangrijke speerpunten voor de inter-

ne dienstenmarkt.  

 

In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op de belangrijkste aspecten en begrippen van toepassing op het grensoverschrij-

dende verzekeren en de interne verzekeringsmarkt. In dit hoofdstuk wordt ook ingegaan op de belemmerende 

factoren, zoals een gedeeltelijk geharmoniseerde regelgeving betreffende het aanbieden van verzekeringsactivi-

teiten, nationale privaatrechtelijke bepalingen en regels van algemeen belang, die gelden voor de verzekeraars 

die grensoverschrijdende verzekeringsovereenkomsten willen sluiten. Hierin wordt tevens ingegaan op de mede-

dingingsregels, van toepassing op de verzekeringsondernemingen, die ervoor zorgen dat de concurrentie op de 

markt niet wordt beperkt. Ten slotte wordt aandacht besteed aan het gelijke speelveld op de verzekeringsmarkt, 

de rol van een geharmoniseerde regelgeving binnen de interne verzekeringsmarkt en de voordelen van een gelijk 

speelveld voor de verzekeringnemers. 

 

In hoofdstuk 7 wordt uitgebreid ingegaan op de relevante aspecten van de interne verzekeringsmarkt als onder-

deel van de interne markt, waaronder het bestaande wettelijk kader, knelpunten binnen de interne verzekerings-

markt, ontwikkeling van het verzekeringsovereenkomstenrecht en de harmonisatie van wetgeving binnen de 

Unie. Hierbij wordt ook ingegaan op de mogelijkheid om gebruik te maken van het optioneel instrument 

(PEICL) en op de voordelen hiervan voor de werking van de interne verzekeringsmarkt. 

 

Hoofdstuk 8 gaat over het toezicht op de interne verzekeringsmarkt. In dit hoofdstuk wordt ook de vraag behan-

deld hoe toezicht op verzekeraars een effectieve bijdrage kan leveren aan het ontwikkelen van de interne verze-

keringsmarkt. Duidelijk wordt dat toezicht en samenwerking van de toezichthouders vanuit de verschillende 

lidstaten - bijvoorbeeld via EIOPA - van groot belang zijn voor de goede werking van de interne 

verzekeringsmarkt.  

 

In hoofdstuk 9 wordt onderzoek gedaan naar het op de verzekeringsovereenkomst toepasselijke recht. Dit recht 

heeft een belangrijke invloed op de inhoudelijke aspecten van de verzekeringsovereenkomst, de uitleg van de in 

de overeenkomst opgenomen bepalingen en de behandeling van de aan de verzekeringsovereenkomst gerela-

teerde geschillen. Verordening Rome I bevat specifieke regels ten aanzien van de rechtskeuze bij verzekerings-

overeenkomsten en beperkt de eigen rechtskeuze van consumenten bij grensoverschrijdende verzekeringen, ter 

bescherming van deze ‘zwakkere’ contractspartij. 

 

Hoofdstukken 10 en 11 bevatten het onderzoek naar de regels van prudentieel toezicht uit de Wft. Hierin wordt 

eerst Deel 3 Wft behandeld en vervolgens wordt ingezoomd op de regels gericht op de verzekerings- en herver-

zekeringsondernemingen uit dit deel van de Wft. De bestaande regels van financieel toezicht in Nederland 

hebben betrekking op alle financiële instellingen waaronder verzekeraars. Verschillende regels zijn van toe-

passing op verschillende categorieën verzekeraars waarbij de regels enerzijds op de normale bedrijfsuitoefening 

van de verzekeraars en anderzijds op de fase van herstel of afwikkeling van deze ondernemingen betrekking 

hebben. Hoofdstuk 11 geeft een analyse van het toepasselijke wettelijk kader op de verzekeraars afhankelijk van 

hun zetelland. Hier wordt ook ingegaan op de redenen van de moeizame harmonisatie van het toepasselijke 

wettelijk kader binnen de Unie. Hierbij wordt ingezoomd op de verwevenheid tussen publiek- en privaatrecht in 

de wetgeving van de lidstaten en de belemmeringen bij het bereiken en waarborgen van een gelijk speelveld 

binnen de interne verzekeringsmarkt.  

 

In hoofdstuk 12 staat de behandeling van de eerste zin van art. 3:38 Wft, het zogenaamde molestverbod van 

toepassing op de Nederlandse schadeverzekeraars, centraal. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het molest-

verbod, de geschiedenis van dit verbod en soortgelijke bepalingen in de Nederlandse wet- en regelgeving. 

Aangezien deze bepaling alleen ten aanzien van Nederlandse schadeverzekeraars geldt en een dwingende regel 

inhoudt ten aanzien van de inhoud van de verzekeringsovereenkomst, wordt in hoofdstuk 13 via een rechts-

vergelijkend onderzoek beoordeeld in hoeverre publiek- en privaatrecht in de beoordeelde rechtsstelsels 

(Belgisch, Frans, Duits, Hongaars en Roemeens) soortgelijke verbodsbepaling kennen ten aanzien van de verze-

keraars met zetel in België, Frankrijk, Duitsland, Hongarije en Roemenië voor het geval deze verzekeraars in 



Nederland verzekeringen aanbieden. Beide hoofdstukken bieden een inkijk in de verbondenheid van wettelijke 

regels met de (wet)geschiedenis van de desbetreffende lidstaat. 

 

In hoofdstuk 14 wordt stilgestaan bij Richtlijn Solvabiliteit II en bij de doelstellingen van deze richtlijn gericht 

op de goede werking van de interne markt. Hier volgt een uitgebreide behandeling van deze doelstellingen 

gericht op het waarborgen van de toegang tot de interne verzekeringsmarkt, het vaststellen van gecoördineerde 

voorschriften ten aanzien van (her)verzekeringsondernemingen, codificatie van de regels van prudentiële beoor-

deling, vaststellen van gecoördineerde regels ten aanzien van de assurantiebelasting, toegang van de verzekering-

nemers tot de interne verzekeringsmarkt, toepasselijkheid van Rome I, gelijke behandeling van alle verzekering-

nemers en begunstigden ongeacht hun nationaliteit en woonplaats en het opstellen van een relevant rechtskader 

ten aanzien van de sanering en liquidatie van de (her)verzekeringsondernemingen en het waarborgen hiervan op 

het niveau van de Gemeenschap.  

Hoofdstuk 15 is gericht op de inhoudelijke toets van de in hoofdstuk 14 behandelde doelstellingen aan de bepa-

lingen van Richtlijn Solvabiliteit II. Zijn deze doelstellingen in de richtlijnbepalingen uitgewerkt en zo ja, tot 

welk mogelijk resultaat kunnen ze leiden? 

 

In hoofdstuk 16 wordt de balans opgemaakt, worden conclusies geformuleerd en wordt de onderzoeksvraag 

beantwoord. Tevens bevat dit hoofdstuk aanbevelingen ter verbetering van de werking van de interne verzeke-

ringsmarkt, gericht aan de wetgever, toezichthouders en verzekeraars. 

 

Mijn antwoord op de onderzoeksvraag is als volgt samen te vatten:  

Het huidige wettelijk kader van prudentieel toezicht en meer specifiek Richtlijn Solvabiliteit II, blijkt onvol-

doende in staat om de door de wetgever erkende tekortkomingen (zoals verschillen in de nationale rechtsstelsels 

waaronder het verzekeringsovereenkomstenrecht, verschillende dwingendrechtelijke nationale bepalingen en 

fiscale regels, verschillen in de implementatie en uitwerking van Richtlijn Solvabiliteit II in de lidstaten) in de 

werking van de interne verzekeringsmarkt weg te nemen. 

 

 


