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Aanpassing van de Wet
aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
(Stb. 1984, 269) aan de Derde richtlijn van de
Raad van de Europese Gemeenschappen inzake
de onderlinge aanpassing van de wetgevingen
der Lid-Staten betreffende de verzekering tegen
de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de
deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen
aanleiding kan geven, van 14 mei 1990
(PbEG L 129)

GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET
23 juni 1992

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doe te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de Wet aansprakelijk–

heidsverzekering motorrijtuigen moet worden aangepast aan de Derde
richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen inzake de
onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten betreffende de
verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming
aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven, van 14 mei
1990 (PbEG, L 129 van 19 mei 1990);

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg
der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij
goedvinden en verstaan bij deze:

Enig artikel

De Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (Stb. 1984, 269)
wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 1:
In de defenitie van «verzekeraar» komt de zinsnede «welke in een

krachtens artikel 3, derde lid, aangewezen land of gebied is veroorzaakt»
te luiden: «welke in een van de krachtens artikel 3, derde lid, aange–
wezen landen is veroorzaakt».

B

In artikel 3:
1. De eerste volzin van het tweede lid komt te luiden:
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De verzekering rnoet de schade omvatten, welke aan personen en aan
goederen wordt toegebracht door feiten die zijn voorgevallen op het
grondgebied waar het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen–
schap van toepassing is.

2. In de eerste volzin van het derde lid komt «in een bij algemene
maatregei van bestuur aangewezen land of gebied» te luiden: in bij
algemene maatregel van bestuur aangewezen landen.

3. De tweede volzin van het derde lid wordt vervangen door de
volgende volzin: De hoogte van de dekking van de schade, die bedoeld in
het tweede lid daaronder begrepen, wordt bepaald door de wetgeving
van het land waar het feit is voorgevallen dan wel door de wetgeving van
het land waar het motorrijtuig gewoonlijk is gestald, indien in laatstbe–
doeld land de dekking hoger is.

4. De derde volzin van het derde lid komt te vervallen.

In artikel 4:
1. Het eerste lid komt te luiden:
1. De verzekering behoeft niet te dekken de aansprakelijkheid voor

schade toegebracht aan de bestuurder van het motorrijtuig dat het
ongeval veroorzaakt.

2. Het tweede lid vervalt.
3. het cijfer «3» voor het bestaande derde lid wordt gewijzigd in: 2.

In artikel 25:
1. In de eerste volzin van het tweede lid komt «in een krachtens artikel

3, derde lid, aangewezen land of gebied» te luiden: in een van de
krachtens artikel 3, derde lid, aangewezen landen.

2. Een lid wordt toegevoegd, luidende:
4. Indien het fonds en een verzekeraar het niet eens zijn over de vraag

wie van hen de schade moet vergoeden, dient degene die als eerste
werd aangesproken, tot vergoeding van de schade over te gaan. Indien
mocht blijken dat de ander geheel of gedeeltelijk tot vergoeding van de
schade gehouden is, zal deze tot verrekening overgaan.

In artikel 26:
1. In het tweede lid wordt «benadeelden» vervangen door «de

benadeelde» en wordt «kunnen» vervangen door «kan».
2. In het derde lid wordt «derde» vervangen door «, tweede».
3. Het vijfde lid komt te luiden:
5. Het fonds is slechts aansprakelijk, indien de benadeelde aantoont

dat hij alle bekende als zodanig aansprakelijke personen en, voor zover
de aansprakelijkheid van deze personen volgens deze wet verzekerd
behoort te zijn, hun verzekeraars tot betaling heeft aangemaand.
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Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Staatssecretaris van Justitie,
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