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AVIS ADVIES

emis par la Commission des Assurances concer-
nant le projet d'arrete royal modifiant l'arrete
royal du 22 fevrier 1991 portant reglement general
relatif au controle des entreprises d'assurances.

1. INTRODUCTION

Le projet d'arrete royal est une transposition par-
tielle de la directive 2000/26/CE du Parlement eu-
ropeen et du Conseil du 16 mai 2000 concernant le
rapprochement des legislations des Etats mem-
bres relative a l'assurance de la responsabilite ci-
vile resultant de la circulation des vehicules au-
tomoteurs et modifiant les directives 73/239/CEE
et 88/357/CEE du Conseil (quatrieme directive sur
l'assurance autoraobile).

Cette directive impose a chaque entreprise d'assu-
rances couvrant les risques classes dans la bran-
che 10 (RC Vehicules terrestres automoteurs) de
designer dans chacun des autres Etats membres
un representant charge du reglement des sinis-
tres.

Le representant charge du reglement des sinistres
reside ou est etabli dans l'Etat membre ou il est
designe.

uitgebracht door de Commissie voor Verzekerin-
gen betreffende het ontwerp van koninklijk besluit
tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 fe-
bruari 1991 houdende algemeen reglement betref-
fende de controle op de verzekeringsondernemin-
gen.

1. INLEIDING

Het ontwerp van koninklijk besluit is een gedeel-
telijke omzetting van richtlijn 2000/26/EG van het
Europees Parlement en de Raad van 16 mei 2000
inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevin-
gen van de lidstaten betreffende de verzekering
tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe
deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen
aanleiding kan geven en houdende wijziging van
de richtlijnen 73/239/EEG en 88/357/EEG van de
Raad (vierde richtlijn motorrijtuigverzekering).

Ingevolge deze richtlijn wordt elke verzekerings-
onderneming die de risico's dekt die zijn ingedeeld
bij tak 10 (W.A.-motorrijtuigen) verplicht een
schaderegelaar aan te stellen in iedere andere Lid-
Staat.

De schaderegelaar heeft zijn woonplaats of vesti-
ging in de Lid-Staat waar hij is aangesteld.
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Pour tenir compte de la nouvelle situation, l'arrete
a l'etude vise a modifier le Reglement General de
Controle, mais uniquement en ce qui concerne les
renseignements a fournir par les entreprises bei-
ges qui presentent une demande d'agrement. (no-
tamment le nom et l'adresse du representant
charge du reglement des sinistres designe par l'en-
treprise)

2. REMARQUE PRELIMINAIRE

La Commission profite de l'occasion pour deplorer
fermement que, d'une part, en ce qui concerne
l'adaptation - importante - de la legislation et de la
reglementation pour tenir compte de la quatrieme
directive sur l'assurance automobile, seule une pe-
tite partie peu importante des projets lui ai ete
soumise pour avis et, d'autre part, qu'elle n'ait pas
ete consultee du tout sur la modification substan-
tielle de la loi sur la RC Auto et de la loi sur le
contrat d'assurance terrestre.

Meme si la loi de controle ne prevoit qu'une obli-
gation de consultation partielle, un organe d'avis
comme la Commission des Assurances ne peut li-
vrer du travail significatif et util que lorsque les
modifications envisagees qui lui sont soumises
peuvent etre lues parallelement.

Het voorgelegde besluit strekt ertoe het Algemeen
Controlereglement aan te passen aan de nieuwe
situatie, zij het slechts op een enkel punt, name-
lijk met betrekking tot de gegevens die door een
Belgische onderneming aan haar toelatingsaan-
vraag moeten worden toegevoegd. (met name de
naam en het adres van de door haar aangewezen
schaderegelaar)

2. VOORAFGAANDE BEMERKING

De Commissie maakt van de gelegenheid gebruik
om met nadruk te betreuren dat zij over een be-
langrijke aanpassing van de wetgeving en regle-
mentering aan de vierde richtlijn motorrijtuigen-
verzekering slechts wordt geraadpleegd met be-
trekking tot een enkel klein en weinig betekenend
onderdeel, en helemaal met over de ingrijpende
wetswijziging van de WA.M.-wet en de wet op de
landverzekeringsovereenkomst.

Een adviesorgaan als de Commissie voor Verzeke-
ringen kan slechts betekenisvol en nuttig werk le-
veren wanneer zij wordt geraadpleegd over ge-
plande wijzigingen in hun onderlinge samenhang,
ook al voorziet de controlewet slechts een verplich-
ting tot raadpleging met betrekking tot welbe-
paalde onderdelen daarvan.

3. DISCUSSION GENERALE

1. Un membre de la Commission s'etonne que le
projet d'arrete royal ne fasse pas reference a la
loi du 2 aout 2002 modifiant la loi du 21 no-
vembre 1989 relative a l'assurance obligatoire
de responsabilite civile en matiere de vehicules
automoteurs et modifiant les articles 29 et 31
de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assu-
rance terrestre.

3. ALGEMENE BESPREKING

1. Een lid van de Commissie voor Verzekeringen
verwondert zich over het feit dat het ontwerp
van koninklijk besluit niet verwijst naar de wet
van 2 augustus 2002 tot wijziging van de wet
van 21 november 1989 betreffende de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake motor-
rijtuigen en tot wijziging van de artikelen 29 en
31 van de wet van 25 juni 1992 op de landver-
zekeringsovereenkomst.
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IS!
Un representant de Vautorite repond que ni la
loi du 21 novembre 1989 relative a l'assurance
obligatoire de responsabilite civile en matiere
de vehicules automoteurs, ni la loi du 2 aout
2002 qui la modifie, ne contiennent des disposi-
tions habilitant le Roi en la matiere traitee par
le present projet d'arrete royal. Le projet d'arre-
te royal trouve son fondement juridique dans la
loi de controle.

La Commission s'interroge cependant sur les
motifs pour lesquels les dispositions sur l'obli-
gation de residence ou de domicile et sur les
pouvoirs de representation et les connaissances
de langues du representant doivent etre re-
prises dans le present projet d'arrete royal,
alors que celles-ci se retrouvent deja dans la loi
de 1989 en vertu de la loi modificative du 2 aout
2002.

3. A l'article 2 du projet d'arrete royal dans sa
version neerlandaise il faut mentionner l'arrete
royal du 22 fevrier 1991 au lieu de 1992.

Een vertegenwoordiger van de overheid ant-
woordt dat noch de wet van 21 november 1989
betreffende de verplichte aansprakelijkheids-
verzekering inzake motorrijtuigen,noch de wet
van 2 augustus 2002, die deze wet wijzigt, be-
palingen bevatten die aan de Koning bevoegd-
heden verlenen voor de materie die in het voor-
liggende ontwerp van koninklijk besluit behan-
deld wordt. Het ontwerp van koninklijk besluit
vindt zijn juridische grondslag in de controle-
wet.

2. De Commissie vraagt zich echter af waarom de
bepalingen betreffende de verplichte woon-
plaats of vestiging en betreffende de vertegen-
woordigingsbevoegdheden en de talenkennis
van de schaderegelaar opgenomen moeten
worden in het voorliggende ontwerp van ko-
ninklijk besluit terwijl deze bepalingen al voor-
komen in de wet van 1989, waar ze zijn ingelast
krachtens de wet van 2 augustus 2002 die deze
wet heeft gewijzigd.

3. In artikel 2 van de Nederlandse versie van het
ontwerp van koninklijk besluit moet de datum
van het koninklijk besluit van 22 februari 1991
gewijzigd worden (1991 in plaats van 1992).

- • -

3. CONCLUSION

La Commission des Assurances deplore ferme-
ment de n'avoir pas ete saisie de l'entierete des
textes visant a transposer en droit beige la qua-
trieme directive sur l'assurance automobile.

La Commission estime que l'article 2 du projet
doit etre remanie a la lumiere des dispositions de
loi du 22 aout 2002 susmentionnee.

3. BESLUIT

De Commissie voor Verzekeringen betreurt ten
zeerste dat zij niet gevat werd over het geheel van
de teksten die betrekking hebben op de omzetting
van de vierde richtlijn motorrijtuigverzekering in
het Belgische recht.

De Commissie is van mening dat artikel 2 van het
ontwerp moet worden herzien in het licht van de
bepalingen van de voormelde wet van 22 augustus
2002.

Le President, De Voorzitter,

H. COUSY
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