
BIJLAGE:

Rlchtlflnen monitoring, controle en handhaving op nalevlng van het Landsbesluit maximum
premieverzekering wettelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen

Algemeen

Met de lnogel'tjke verhoglng c.q. indexering van het mdximum premiebedrag voor de verpllchte
wettelijke aansprakelijkheidsverzekering lnaake motorr'rjtuigen, is het ministerie van Economische
Ontwlkkellng verantwoordelljk voor een effectieve monitoring; controle en handhaving op nalevlng
van de Seldende wet' en regelgeving. Hlertoe zou er concrete afspraken worden gemaah met de
stakeholders.

Naast het maken van afspraken betreffende de monitorin& controle en handhaving is het Ministerie
verantwoordeliik voor het bljhouden van een logboek waarin alle bevindingen worden geregisgeerd
en bijgehouden voor een effectieve monitoring.

Het doelvan deze richtlijn is het bevorderen van naleving van de wet- en regelgeving en daarmee de
duuaaamheid te waarborgen. Dlt vereist dat er meer aandacht uit moet gaan naar monitoring,
controle en hendhaving en dat biJ mogeliJke overtredlngen srrenger moet worden opgetreden.

De mlnlster van Economische Ontwikkeling beschrijft in deze richtlijn wat er verwacht wordt voor
een effectieve monitoring, controle en handhaving van het Landsbesluit maximum
premievenekering wA motorriJtulgen in samenhang met de prijzenverordening.

Voorwaarden doorvoerlng verhoging

ln jaar 1 lz0l7l verhoging basispremie met 13.5%, met dien verstande dat het bedrag van de
verhoging van een basispremle waarvan de catatoguswaarde tussen Naf. 20.000 en Naf. 45.000, lOO
guldens niet mag overschrijden.

Controle en handhavlng

' Te betalen tarieven per cataloguswaardebekend en zichtbaar maken (ingevolge
prijsaanduiding)op o.a. websites, tarievenlijst, informatiefolders etc.

o Dat de verrekeraars vla CBIA voorafgaand aan de basispremieaanpassing per cataloguswaarde
de geldende basispremies overleggen.

r Dat de vezekeraars via CBIA minimaal 2 keer per laar inzage verlenen aan het mlnisterie van
Economische Ontwikkeling in o.a. basispremietarieven, boeken en relevante financidte cl$ers,
mbt WA motorrijtulgen vezekeringen, die naar oordeel van het ministerie van Economische
Ontwlkkeling van belang zijn voor een effectieve monitoring van de ontwikkeling en handhaving
van het maximum vastgesteld basispremiebedrag.
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