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: Steeds vaker onverzekerd achter het stuur

Er rijden steeds meer automobilisten onverzekerd rond omdat ze hun verzekeringspremie niet meer
kunnen betalen of door autoverzekeraars geweigerd worden aangezien ze strafrechtelijk vervolgd
zijn. Dat schrijft De Telegraaf afgelopen maand.
Autoverzekering.nl heeft de afgelopen maanden zo’n twintig procent meer bellers die melden uit
hun verzekering te zijn gegooid of te zijn geweigerd, aldus Willemijn Kuitenbrouwer. “Er is een
verzekeraar – De Vereende – die notoire verkeerszondaars verzekert, maar die vraagt exorbitante
bedragen waardoor de jaarpremie drie keer over de kop gaat voor een gemiddelde auto en kan
oplopen tot wel €2.500 per jaar. Mensen bellen dan radeloos op om te vragen waar ze nog meer
terecht kunnen. Als wij dan zeggen dat er geen alternatief bestaat, is de consequentie dat ze
onverzekerd de weg opgaan.”
Het Verbond van Verzekeraars vindt het zeer onverantwoord wanneer mensen zonder verzekering
achter het stuur kruipen. “Voor verkeersslachtoffers is het van belang dat auto’s verzekerd zijn. Want
als dat niet zo is, wordt het lastig iets te claimen”, zegt woordvoerder Jan-Willem Wits.
“Autoverzekeraars stellen vragen om het risicoprofiel te kunnen bepalen. Daarbij komt ook het
strafrechtelijk verleden aan de orde. Als dat er is, volgt een individueel gesprek waarin bepaald wordt
of iemand wordt geaccepteerd en tegen welke voorwaarden dat gebeurt”, weet Wits, die zegt dat er
een databank is van mensen met een rijontzegging. “Die wordt door verzekeraars ook bezocht om te
checken of een (potentiële) verzekerde wel de waarheid spreekt.”
Zodra je een kenteken op je naam hebt staan, ben je verplicht om een autoverzekering af te sluiten.
Omdat automobilisten die onverzekerd rijden en schade veroorzaken de overheid veel geld kosten,
houdt de Dienst Wegverkeer (RDW) hier streng toezicht op. Constateert de RDW dat je een kenteken
op je naam hebt staan en dat voor dit voertuig geen verzekering is afgesloten, dan krijg je een boete
van € 400. Deze boete legt de RDW maximaal drie keer per jaar op. Behalve de boete die de RDW
oplegt, kan de politie je ook nog een bekeuring opleggen als je onverzekerd rijdt. Hoe langer iemand
onverzekerd rondrijdt, hoe groter de kans dat een autoverzekeraar de aanvraag niet accepteert.
Voor iemand die lang gewacht heeft om zijn of haar auto te verzekeren, bestaat de kans dat
verzekering alleen mogelijk is bij De Vereende tegen een hoge premie.
De gevolgen van het veroorzaken van schade met een onverzekerde auto kunnen enorm zijn. Dat
geldt zeker als er sprake is van letselschade. Ook materiële schade kan enorm in de papieren lopen,
maar letselschade kan door de grote financiële gevolgen voor de onverzekerde eigenaar een grote
last worden. Schade wordt normaal gesproken door de verzekeraar afgehandeld, maar bij het
ontbreken van een autoverzekering kan dat uiteraard niet. In dat geval vragen wij het
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Waarborgfonds om de letselschadezaak in behandeling te nemen. De schade wordt overigens door
het Waarborgfonds verhaald bij de eigenaar van de onverzekerde auto.
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