A° 2017

N° 80

PUBLICATIEBLAD
MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 19de september 2017 ter
uitvoering van artikel 2, eerste lid, van de Prijzenverordening 19611 (Regeling basispremie
wettelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen)
____________
De Minister van Economische Ontwikkeling,
Overwegende:
dat de maximum premies voor de verplichte wettelijke aansprakelijkheidsverzekering inzake
motorrijtuigen sinds 1999 niet zijn aangepast waardoor de premies niet meer aan de huidige
financiële en sociaal-economische ontwikkelingen voldoen;
dat de inkomsten uit de verplichte wettelijke aansprakelijkheidsverzekering inzake
motorrijtuigen niet kostendekkend zijn voor de verzekeringsmaatschappijen;
dat de verzekeringsmaatschappijen met betrekking tot de productcluster wettelijke
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen structureel negatief resultaat behalen;
dat

de

verzekerde

som

of

sommen,

waarvoor

de

in

de

Landsverordening

aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen2 bedoelde verzekering ten minste moet zijn
gesloten,

vastgesteld

zijn

in

de

artikelen

2

en

3

van

het

Uitvoeringsbesluit

aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen 19833;
dat de verzekeringsmaatschappijen de verzekerde bedragen van NAf 90.000, NAf 150.000, NAf
200.000,

NAf

250.000

en

NAf

300.000

hanteren

voor

de

verplichte

wettelijke

aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen;
dat de regering het wenselijk acht om een maximum premie vast te stellen per verzekerd bedrag;

1

P.B. 1961, no. 117.
P.B. 1977, no. 4.
3 P.B. 1983, no. 69.
2
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-2Gelet op:

artikel 2, eerste lid, van de Prijzenverordening 1961 en de artikelen 2 en 3 van het
Uitvoeringsbesluit aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen 1983;
Heeft besloten:
Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder:
basispremie:
de maximale premie welke de betrokkene of zijn rechtsvoorganger
dient te betalen voor een verplichte verzekering tegen wettelijke
aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen;
cataloguswaarde:
de nieuwprijs van een motorrijtuig, inclusief de omzetbelasting en
invoerrechten;
categorie motorrijtuig:
motorrijtuig ingedeeld naar bestemming of soort;
motorrijtuig met
bestemming personenauto: motorrijtuig voor het vervoeren van personen voor particuliere
doeleinden en waarmee geen enkele vorm van bedrijf wordt
uitgeoefend.
Artikel 2
1. De basispremie wordt vastgesteld conform de bedragen opgenomen in de bijlage behorende
bij deze regeling.
2. De basispremie voor motorrijtuigen met bestemming personenauto, die verzekerd zijn
conform artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
1983, en waarvan de verzekerd bedrag NAf 90.000 bedraagt en de cataloguswaarde tussen de
NAf 20.000,- en NAf 45.000,- ligt, mag niet meer dan NAf 100,- hoger zijn dan de premie vóór
de inwerkingtreding van deze regeling.
Artikel 3
Artikel 2 is van toepassing op alle verzekeringen tegen wettelijke aansprakelijkheid inzake
motorrijtuigen, gesloten na inwerkingtreding van deze regeling en op alle prolongaties van reeds
bestaande wettelijke aansprakelijkheidsverzekeringen op de eerstvolgende premievervaldag
volgend na inwerkingtreding van deze regeling.
Artikel 4
Deze regeling treedt in werking met ingang van de datum van intrekking van het Eilandsbesluit
maximum premieverzekering wettelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen.
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Artikel 5
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling basispremie wettelijke aansprakelijkheid
motorrijtuigen.
Gegeven te Willemstad, 19 september 2017
De Minister van Economische Ontwikkeling,
I. S. MARTINA

Uitgegeven de 29ste september 2017
De Minister van Algemene Zaken,
E.P. RHUGGENAATH
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BIJLAGE:
Basispremie voor een verzekerd bedrag van NAf 90.000,-, 150.000,-, 200.000,-, 250.000,- en 300.000,-, conform artikel 2 en 3 van het Uitvoeringsbesluit
aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen 1983, voor motorrijtuigen met bestemming: personenauto
Cataloguswaarde
van NAf

Cataloguswaarde
t/m NAf

1,5001,10001,15001,20001,25001,30001,35001,40001,45001,50001,55001,60001,65001,70001,-

5000,10000,15000,20000,25000,30000,35000,40000,45000,50000,55000,60000,65000,70000,75000,-

Basispremie in NAf
met
bestemming:
personenauto, tegen
een
verzekerd
bedrag van NAf
90.000
392,427,472,518,594,667,728,779,818,902,986,1070,1154,1238,1322,-

Basispremie in NAf
met
bestemming:
personenauto, tegen
een
verzekerd
bedrag van NAf
150.000,435,473,524,574,659,741,808,864,908,1001,1095,1188,1281,1374,1468,-

Basispremie in NAf
met
bestemming:
personenauto, tegen
een
verzekerd
bedrag van NAf
200.000,486,529,586,641,737,827,902,966,1015,1119,1224,1327,1431,1536,1640,-

Basispremie in NAf
met
bestemming:
personenauto, tegen
een
verzekerd
bedrag van NAf
250.000,556,606,671,735,843,948,1033,1105,1162,1281,1401,1520,-,
1639,1758,1877,-

Basispremie in NAf
met
bestemming:
personenauto, tegen
een
verzekerd
bedrag van NAf
300.000,591,645,713,782,897,1008,1099,1176,1236,1362,1489,1616,1743,1869,1996,-
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Basispremie voor een verzekerd bedrag van NAf 90.000,-, 150.000,-, 200.000,-, 250.000,- en 300.000,-, conform artikel 2 en 3 van het Uitvoeringsbesluit
aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen 1983, voor motorrijtuigen met bestemming: lichte bedrijfsvoertuigen en zakelijk gebruikte personenauto
Cataloguswaarde
Cataloguswaarde
Basispremie in NAf Basispremie in NAf Basispremie in NAf Basispremie in NAf Basispremie in NAf
van NAf
t/m NAf
met
bestemming: met
bestemming: met
bestemming: met
bestemming: met
bestemming:
lichte
lichte
lichte
lichte
lichte
bedrijfsvoertuigen
bedrijfsvoertuigen
bedrijfsvoertuigen
bedrijfsvoertuigen
bedrijfsvoertuigen
en
zakelijk en
zakelijk en
zakelijk en
zakelijk en
zakelijk
gebruikte
gebruikte
gebruikte
gebruikte
gebruikte
personenauto, tegen personenauto, tegen personenauto, tegen personenauto, tegen personenauto, tegen
een
verzekerd een
verzekerd een
verzekerd een
verzekerd een
verzekerd
bedrag van NAf bedrag van NAf bedrag van NAf bedrag van NAf bedrag van NAf
90.000,150.000,200.000,250.000,300.000,1,5000,427-,
473,529,606,645,5001,10000,469,520,581,665,708,10001,15000,510,565,632,724,770,15001,20000,592,657,734,841,894,20001,25000,631,700,782,897,953,25001,30000,724,804,898,1028,1093,30001,35000,804,892,997,1141,1213,35001,40000,872,967,1081,1238,1317,40001,45000,926,1028,1149,1315,1398,45001,50000,1027,1141,1273,1458,1552,50001,55000,1128,1252,1399,1601,1704,55001,60000,1229,1364,1524,1746,1856,60001,65000,1330,1477,1649,1889,2009,65001,70000,1431,1589,1775,2033,2161,70001,75000,1532,1701,1900,2176,2314,-
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Basispremie voor een verzekerd bedrag van NAf 90.000,-, 150.000,- , 200.000,-, 250.000,- en 300.000,- conform artikel 2 en 3 van
aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen 1983, voor motorrijtuigen met bestemming: Taxi
Cataloguswaarde
Cataloguswaarde
Basispremie in NAf Basispremie in NAf Basispremie in NAf Basispremie in NAf
van NAf
t/m NAf
met bestemming: met bestemming: met bestemming: met bestemming:
Taxi, tegen een Taxi, tegen een Taxi, tegen een Taxi, tegen een
verzekerd bedrag verzekerd bedrag verzekerd bedrag verzekerd bedrag
van NAf 90.000,van NAf 150.000,van NAf 200.000,van NAf 250.000,1,5000,548,608,680,779,5001,10000,548,608,680,779,10001,15000,586,650,726-,
832,15001,20000,647,718,802,918,20001,25000,697,774,864,990,25001,30000,780,866,967,1108,30001,35000,851,945,1056,1209,35001,40000,909,1009,1127,1290-,
40001,45000,955,1060,1184,1355,45001,50000,1050,1166,1302,1491,50001,55000,1145,1271,1420,1626,55001,60000,1241,1377,1538,1762,60001,65000,1336,1482,1656,1897,65001,70000,1431,1589,1775,2033,70001,75000,1527,1695-,
1893,2168,-

het Uitvoeringsbesluit
Basispremie in NAf
met bestemming:
Taxi, tegen een
verzekerd bedrag
van NAf 300.000,827,827,884,977,1052,1177,1286,1373,1441,1586,1730,1873,2017,2161,2305,-
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Basispremie voor een verzekerd bedrag van NAf 90.000,-, 150.000,-, 200.000,-, 250.000,- en 300.000,-, conform artikel 2 en 3 van het Uitvoeringsbesluit
aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen 1983, voor motorrijtuigen met bestemming: autobussen en autobusjes bestemd voor vervoer van personen
tegen betaling
Cataloguswaarde
Cataloguswaarde
Basispremie in NAf Basispremie in NAf Basispremie in NAf Basispremie in NAf Basispremie in NAf
van NAf
t/m NAf
met bestemming: met bestemming: met bestemming: met bestemming: met bestemming:
autobussen
en autobussen
en autobussen
en autobussen
en autobussen
en
autobusjes bestemd autobusjes bestemd autobusjes bestemd autobusjes bestemd autobusjes bestemd
voor vervoer van voor vervoer van voor vervoer van voor vervoer van voor vervoer van
personen
tegen personen
tegen personen
tegen personen
tegen personen
tegen
betaling, tegen een betaling, tegen een betaling, tegen een betaling, tegen een betaling, tegen een
verzekerd bedrag verzekerd bedrag verzekerd bedrag verzekerd bedrag verzekerd bedrag
van NAf 90.000,van NAf 150.000,van NAf 200.000,van NAf 250.000,van NAf 300.000,1,5000,594,659,737,843,897,5001,10001,15001,20001,25001,30001,35001,40001,-

10000,15000,20000,25000,30000,35000,40000,45000,-

594,633,703,777,849,955,1022,1071,-

659,703,780,863,942,1060,1134,1189,-

737,785,872,964,1053,1184-,
1267,1329,-

843,899,998,1104,1205,1355,1451,1521,-

897,957,1061,1174,1281,1441,1542,1617,-

45001,50001,55001,60001,65001,70001,-

50000,55000,60000,65000,70000,75000,-

1182,1292,1402,1512,1622,1732,-

1312,1434,1556-,
1679,1800,1923,-

1465,1601-,
1738-,
1875-,
2011,2147,-

1678,1834,1991-,
2146,2303,2460,-

1784,1950-,
2117,2282,2449,2615,-
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Basispremie voor een verzekerd bedrag van NAf 90.000,-, 150.000,-, 200.000,-, 250.000,- en 300.000,-, conform artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit
aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen 1983, voor motorrijtuigen met bestemming: bedrijfsvoertuigen, zoals dumptrucks en andere zware
vrachtwagens
Cataloguswaarde
Cataloguswaarde
Basispremie in NAf Basispremie in NAf Basispremie in NAf Basispremie in NAf Basispremie in NAf
van NAf
t/m NAf
met
bestemming: met
bestemming: met
bestemming: met
bestemming: met
bestemming:
bedrijfsvoertuigen,
bedrijfsvoertuigen,
bedrijfsvoertuigen,
bedrijfsvoertuigen,
bedrijfsvoertuigen,
zoals dumptrucks zoals dumptrucks zoals dumptrucks zoals dumptrucks zoals dumptrucks
en andere zware en andere zware en andere zware en andere zware en andere zware
vrachtwagens,
vrachtwagens,
vrachtwagens,
vrachtwagens,
vrachtwagens,
tegen een verzekerd tegen een verzekerd tegen een verzekerd tegen een verzekerd tegen een verzekerd
bedrag van NAf bedrag van NAf bedrag van NAf bedrag van NAf bedrag van NAf
90.000,150.000,200.000,250.000,300.000,1,5000,484,537,599,687,730,5001,10000,549,608,680,779,827,10001,15000,586,650,726,832,884,15001,20000,694,770,860,985,1048,20001,25000,753,835,933,1068,1136,25001,30000,890,987,1103,1263,1344,30001,35000,1028,1141,1273,1458,1552,35001,40000,1164,1292,1443,1653,1757,40001,45000,1302,1445,1614,1849,1966,45001,50001,55001,60001,65001,70001,-

50000,55000,60000,65000,70000,75000,-

1440,1577,1714,1852,1989.2126,-

1597,1750,1902,2054,2208,2360,-

1784,1954,2125,2295,2465,2637,-

2044,2238,2433,2629,2824,3019,-

2174,2380,2588,2796,3003,3210,-
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Basispremie voor een verzekerd bedrag van NAf 90.000,-, 150.000,- , 200.000,-, 250.000,- en 300.000,-,
conform artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen 1983, voor
motorrijtuigen naar soort: brom- en motorfietsen
Catalogusw Catalogusw Basispremie
aarde
van aarde
t/m in NAf naar
NAf
NAf
soort: bromen
motorfietsen
tegen
een
verzekerd
bedrag van
NAf 90.000,1,1001,2001,3001,4001,5001,6001,7001,8001,9001,10001,11001,12001,13001,14001,15001,16001,17001,18001,19001,20001,21001,22001,23001,24001,25001,26001,27001,28001,29001,30001,31001,-

1000,2000,3000,4000,5000,6000,7000,8000,9000,10000,11000,12000,13000,14000,15000,16000,17000,18000,19000,20000,21000,22000,23000,24000,25000,26000,27000,28000,29000,30000-,
31000,32000,-

218,237,268,286,303,321,339,356,376,394,410,426,442,457,473,489,505,521,537,553,569,585,600,616,632,648,664,680,696,712,728,743,-

Basispremie
in NAf naar
soort: bromen
motorfietsen
tegen
een
verzekerd
bedrag van
NAf
150.000,242,263,297,318,336,356,377,396,417,437,455,472,490,507,526,543,561,578,596,614,631,649,666,684,701,720,737,755,772,790,808,825,-

Basispremie
in NAf naar
soort: bromen
motorfietsen
tegen
een
verzekerd
bedrag van
NAf
200.000,270,294,333,354,376,398,421,442,465,488,508,528,547,568,587,606,627,646,666,686,705,725,745,764,784,804,823,843,863,882,902,922,-

Basispremie
in NAf naar
soort: bromen
motorfietsen
tegen
een
verzekerd
bedrag van
NAf
250.000,310,337,380,406,430,456,482,506,533,560,582,605,627,649,672,695,717,740,763,785,807,830,852,875,898,920,943,966,987,1010,1033,1056,-

Basispremie
in NAf naar
soort: bromen
motorfietsen
tegen
een
verzekerd
bedrag van
NAf
300.000,329,359,404,432,457,485,512,538,568,595,619,642,666,691,715,739,763,787,810,834,859,883,907,931,955,978,1002,1026,1051,1075,1099,1123,-

80
32001,33001,34001,35001,36001,37001,38001,39001,40001,41001,42001,43001,44001,45001,46001,47001,48001,49001,50001,51001,52001,53001,54001,55001,56001,57001,58001,59001,-

- 10 33000,34000,35000,36000,37000,38000,39000,40000,41000,42000,43000,44000,45000,46000,47000,48000,49000,50000,51000,52000,53000,54000,55000,56000,57000,58000,59000,60000,-

759,775,791,807,823,839,855,871,886,902,918,934,950,966,982,998,1014,1029,1045,1061,1077,1093,1109,1125,1141,1157,1172,1188,-

843,860,878,896,914,931,949,966,984,1001,1019,1037,1054,1073,1090,1108,1125,1143,1160,1178,1195,1213,1230,1249,1267,1284,1302,1319,-

942,961,981,1001,1020,1040,1060,1079,1099,1119,1138,1159,1178,1197,1218,1237,1256,1277,1296,1315,1336,1355,1374,1395,1414,1435,1454,1473,-

1078,1101,1124,1146,1169,1191,1213,1236,1259,1281,1304,1327,1350,1371,1394,1416,1439,1462,1485,1507,1530,1552,1574,1597,1620,1642,1665,1688,-

1146,1170,1194,1219,1243,1267,1290,1314,1338,1362,1387,1411,1435,1458,1482,1506,1530,1555,1579,1603,1626,1650,1674,1698,1723,1747,1771,1794,-
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Nota van toelichting behorende bij de Regeling maximum basispremie wettelijke
aansprakelijkheid motorrijtuigen
Algemeen
Deze regeling vindt zijn grondslag in artikel 2, eerste lid, van de Prijzenverordening 19614.
Voorts dient er rekening mee te worden gehouden met de artikelen 2 en 3 van het
Uitvoeringsbesluit aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen 19835.
Artikel 2, eerste lid van de Prijzenverordening 1961 bepaalt in dit specifiek geval dat:
De minister van Economische Ontwikkeling ingevolge het bepaalde 1) gerechtigd is om de
wettelijke aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen te beprijzen, en 2) de
verwachte ontwikkelingen met betrekking tot de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering
inzake motorrijtuigen en overige aanverwante beleidsvoornemens, erop moet toezien dat
de consument beschermt wordt tegen mogelijke excessieve marges, prijzen en/of
kwalitatief slechte producten en /of diensten die op de markt worden aangeboden. Dit met
het oog op het betaalbaar en toegankelijk houden van een door de wet verplicht product.
Mede op basis hiervan zou de overheid in staat zijn om enigszins o.a. de inflatie te
beteugelen, opdat de concurrentiepositie van Curaçao aantrekkelijk te behouden, en
nakoming verzekeringsplicht te waarborgen.
De artikelen 2 en 3 van het Uitvoeringsbesluit aansprakelijkheidsverzekering
motorrijtuigen 1983 regelen de som of sommen, waarvoor de in de Landsverordening
aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen6 bedoelde verzekering ten minste moet zijn
gesloten.
Inleiding
Daar de maximum premies sinds 1999 niet meer zijn aangepast voldoet de geldende
premies niet meer aan de huidige financiële en sociaal-economische realiteit. Als gevolg
hiervan worden de verzekeringsmaatschappijen structureel geconfronteerd met negatieve
resultaten waardoor de verzekeringsmaatschappijen geen effectieve invulling kunnen
geven aan het doel van de Landsverordening aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen te weten bescherming van de benadeelde.
In dit kader heeft de Minister van Economische Ontwikkeling besloten om de huidige
premies in jaar 1 te verhogen c.q. indexeren met 13.5%. Daarna kunnen, indien aanleiding
daarvoor is, verhogingen worden doorgevoerd die op dat moment verantwoord en redelijk
worden geacht voor de consument en de economie in het algemeen. Met een gefaseerde
mogelijke verhoging wordt schoksgewijze effecten voorkomen op de verschillende
sociaaleconomische doelgroepen.
Financieel - economisch effect
De associatie van Verzekeraars van Curaçao en Bonaire (hierna te noemen CBIA) heeft
aanvankelijk een verzoek ingediend om de huidige premies te verhogen met 27,4%, 17,5%
en 13,5%. Aangezien een mogelijke verhoging van 27,4% of 17,5% naar verwachting een
4

P.B. 1961, no. 117.
P.B. 1983, no. 69.
6 P.B. 1977, no. 4.
5
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significant negatief effect zal hebben op het algemeen prijsniveau en de koopkracht van de
verschillende sociaaleconomische doelgroepen zijn deze opties buiten beschouwing
gelaten en niet meegenomen als mogelijke scenario. Ter illustratie wordt hierna het effect
van drie scenario’s uiteengezet.
Tabel 2: Doorrekening verhoging WA premie
NAf
Scenario 1
Scenario 2
Scenario 3
Gemid. 2010-2015
Gemid. 2010-2015
Gemid. 2010-2015
Gem premie
893
893
893
Aantal verzekerde
53,760
53,760
53,760
voertuigen
Verhoging in 00.0%
12.0%
12.5%
13.5%
Gem kosten per
968
968
968
verzekerd voertuig
Verhoging in 00.0%
1001
1005
1014
min premie incl
LAF* + winst
Absolute verhoging
112
121
107
Bruto WA premium
47,995,000
47,995,000
47,995,000
inkomsten
obv
ongewijzigd beleid
Totale kosten
52,028,500
52,028,500
52,028,500
Resultaat
obv
-4,033,500
-4,033,500.00
-4,033,500
ongewijzigd beleid
Winst marge
3%
4%
4%
Bruto WA premie
53,754,400
53,994,375
54,474,325
inkomsten
obv
indexering 00.0%
Totale kosten
52,028,500
52,028,500
52,028,500
Resultaat
obv
1,725,900
1,965,875
2,445,825
indexering
gem
premie
Indexering
totale
53,589,355
53,589,355
53,589,355
kosten 3%
Resultaat
obv
165,045
405,020
884,970
indexering
tot.
kosten met 3%
Bron: Cijfers zijn afgeleid uit data-informatie CBIA en MEO
*Verliescompensatie factor tbv onderdelen niet in voorraad.
Scenario 1
Scenario 1, betreft een mogelijke indexering van 12% van het gemiddelde premiebedrag
tussen 2010-2015. Dit zal betekenen dat het geldende gemiddelde premiebedrag met
gemiddeld NAf 107 zal toenemen op jaarbasis welke naar verwachting meer dan
voldoende is voor een positief financieel resultaat t.w.v. NAf 1.7 miljoen op productcluster
niveau wettelijke aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen.
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Scenario 2
Scenario 2, gaat uit van een mogelijke indexering van 12.5% van het gemiddelde
premiebedrag tussen 2010-2015. In absolute termen betreft dit een verhoging van NAf 112
op jaarbasis van het geldende gemiddelde premiebedrag. Naar verwachting zal deze
verhoging van 12.5% een winst van nagenoeg NAf 2 miljoen opleveren voor het
productclusterniveau WA verzekering.
Scenario 3
Scenario 3, is de uiteindelijke voorgestelde verhoging van CBIA van 13.5% oftewel NAf
121 in absolute termen van het gemiddelde premiebedrag tussen 2010-2015 op jaarbasis.
Een mogelijke verhoging van 13.5% zal naar verwachting resulteren in een winst van ruim
boven de NAf 2 miljoen.
Effect op de Consumentenprijsindex
Ter berekening van het effect van een mogelijke verhoging op het gehele prijsindexcijfer
zijn de in tabel 2 opgenomen procentuele premieverhogingen en wegingsfactoren7 van
motorrijtuigen verzekeringen toegepast. Motorrijtuigenverzekeringen hebben een weging
van 164 in de consumentenprijsindex (CPI). Dit is de geldende wegingsfactor die door het
Centraal Bureau voor Statistiek is vastgesteld bij de basisverlegging 2006 (a.d.h.v. het
budgetonderzoek 2004).
Wat opvalt, is dat de verschillen tussen de scenario’s op de algehele CPI zeer gering zijn en
dat er bij een geaccordeerd voorgestelde premieverhoging van de wettelijke
aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen voor elke scenario naar verwachting een CPI
stijging van 0.02 procentpunt zal optreden. Echter op het niveau van de verschillende
doelgroepen zou er sprake zijn van verhogingen van tussen gemiddeld NAf 107 en NAf
121 op jaar basis.
Tabel 3: Effect op CPI
Gewicht in cpi

Scenario 1
Scenario 2

Premiestijging
%
12
12.5

164
164

Stijging
punt)
0.01838
0.01846

Scenario 3

13.4

164

0.01860

cpi

(procent

Bron: Cijfers zijn afgeleid uit data-informatie MEO en CBS

De CPI verhoging geeft dus aan dat de kosten van het dagelijkse levensonderhoud met 0.02
procentpunt duurder zal worden ten gevolge van hogere basispremie wettelijke
aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen. Echter is het verschil in het effect tussen het
scenario 3 en de scenario’s 1 en 2 te verwaarlozen. Zowel op het algemeen prijsniveau als
op het niveau van de verschillende doelgroepen is het effect te verwaarlozen.
Voorts is rekening mee gehouden dat een relatief groot deel van het totaal aantal
motorrijtuigen dat verplicht verzekerd moeten zijn, uit motorrijtuigen bestaat met
7

Wegingsfactor geeft aan hoe zwaar een prijsverandering van een bepaald product of productgroep
meetelt bij het berekenen van de CPI.
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bestemming personenauto die voor particuliere doeleinden worden gebruikt en waarvan
de verzekerde som NAf 90.000 bedraagt, en de cataloguswaarde tussen de NAf 20.000,- en
NAf 45.000,-ligt. Mede op grond hiervan en het feit dat een door de wet verplicht product
betaalbaar en toegankelijk moet blijven voor de verschillende sociaaleconomische
doelgroepen is besloten dat de nieuwe basispremie conform de hierboven beschreven
specificaties de NAf 100,- niet mag overschrijden in vergelijking met de huidige premie.

De Minister van Economische Ontwikkeling,
I. S. MARTINA

