
 
  
 

 
Gevraagde actie 

Ter kennisneming 
Informeren 4e WAM-richtlijnvertegenwoordigers 
 
 
Bevoegdheden 4e WAM-richtlijnvertegenwoordigers 
 
De Europese koepelorganisatie van verzekeraars, het Comité Européen des Assurances 
(CEA), heeft de aangesloten nationale verzekeringsorganisaties gevraagd een aanbeve-
ling aan haar leden te zenden m.b.t. de bevoegdheden van de vertegenwoordigers als 
bedoeld in de 4e WAM-richtlijn ten opzichte van claims van regresnemers. 
 
Sommige EU-lidstaten hanteren een beperkte uitleg m.b.t. de werkzaamheden van de 4e 
WAM-richtlijnvertegenwoordiger. Deze uitleg houdt in dat deze vertegenwoordiger zich alleen 
zou mogen bezighouden met de behandeling van de claim van het slachtoffer van een ver-
keersongeval namens een in de andere EU-lidstaat gevestigde WAM-verzekeraar. Regres-
claims van sociale zekerheidsstellingen, casco- en ziektekostenverzekeraars, maar ook claims 
van werkgevers bij doorbetaling van loon bij ziekte of arbeidsongeschiktheid zouden niet bij de 
vertegenwoordiger mogen worden ingediend, maar alleen rechtstreeks bij de (buitenlandse) 
WAM-verzekeraar. 
In de praktijk blijkt dit omslachtig en inefficiënt, omdat de vertegenwoordiger het totaaloverzicht 
op de claim verliest en deze niet goed in zijn geheel kan behandelen. Daarnaast wordt de 
doorverwijzing van de vertegenwoordiger naar de buitenlandse WAM-verzekeraar als bureau-
cratisch ervaren (“paarse krokodil”) en wekt dat soms irritaties op.  
 
De afdelingscommissie Motorrijtuigen van het Verbond van Verzekeraars ondersteunt in dit 
verband de aanbeveling van het CEA om de 4e WAM-richtlijnvertegenwoordigers ook ten op-
zichte van alle regresnemers te laten optreden van harte en zou graag zien dat motorrijtuigen-
verzekeraars hun vertegenwoordigers aldus informeren en indien zij zelf als vertegenwoordi-
ger optreden ook conform de aanbeveling handelen . 
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Er mag van worden uitgegaan dat verzekeringsorganisaties in de andere EU-lidstaten haar 
leden de aanbeveling overeenkomstig onder de aandacht brengen. In voorkomende gevallen 
heeft een cascoverzekeraar ook baat bij de aanbeveling, indien hij in Nederland een regres-
claim bij een vertegenwoordiger wil indienen. 
 
Naleving van deze aanbeveling kan van invloed zijn op de door de vertegenwoordiger in reke-
ning te brengen behandelingskosten. Door een efficiëntere wijze van werken worden echter 
ook kosten bespaard omdat men zich niet meer apart tot de buitenlandse WAM-verzekeraar 
hoeft te wenden. 
 
Ter informatie treft u de CEA-aanbeveling als bijlage hierbij aan. 
 
 
 
 
drs. D.A. Bloemendaal  
secretaris 
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