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Denk aan de 
groene kaart

INTERNATIONAAL VERZEKERINGSBEWIJS

GROENE KAART

Bijna overal ter wereld ben je verplicht 
voor de auto, camper of ander motorrij-
tuig een WA-verzekering te hebben. De 
verzekeraar stuurt elk jaar een nieuwe 
groene kaart: het officiële, internatio-
naal geaccepteerde verzekeringsbewijs. 

in Andorra, Servië en Zwitser land is er 
dekking dankzij aparte overeenkomsten.

Papier verplicht
Verzekeraars sturen de groene kaart op 
papier of digitaal. Aanbieder Nh1816 Ver-
zekeringen verstrekt de groene kaart 
via een app en zet de groene-kaartge-
gevens op de achterkant van een plastic 
verzekeringspas. Dat lijkt handig, maar 
buiten de EU heb je een papieren bewijs 
nodig. Zonder zo’n bewijs of een ter plek-
ke afgesloten verzekering komt het voer-

Kenteken van het 
verzekerde 
motorrijtuig

Dekkingsgebied 
(landen) én landen 
waar geen dekking 
is (doorgestreept)

Contactgegevens 
verzekeraar

Nummer van 
groene kaart

Geldigheid 
verzekering 
(periode)

Iedereen heeft hem vast  
wel tussen de autopapieren 
zitten: de groene kaart.  
Onderschat het belang van 
dit verzekeringsbewijs niet.

Hierop staan onder meer de verzeke-
ringsgegevens en de landen waarin de 
wettelijke aansprakelijkheidsdekking 
(WA) geldig is. Die landen staan ook in 
de polisvoorwaarden. Het dekkingsge-
bied kan per verzekeraar iets verschillen. 
Zo valt Rusland bij de ene aanbieder wel 
en bij de andere niet onder de dekking. 
Volgens het Verbond van Verzekeraars 
moeten minimaal de landen die onder 
de Europese Economische Ruimte (EER) 
vallen gedekt zijn: dus de EU-landen plus 
Liechtenstein, IJsland en Noorwegen. Ook 

©



  CONSUMENTENBOND.NL CONSUMENTENGIDS APRIL 2017  57

TEKST MARLIES FEYTENS, KIRSTEN VAN LOON

kleine steekproef leert dat dit voor twee 
weken zeker €100 kost. Zo rekent Diks 
Verzekeringen €109 en Bokhorstverzeke-
ringen.nl minimaal €117 (afhankelijk van 
het autogewicht).

Hulplijnen buitenlandschade
Een WA-verzekering is nodig bij schade 
die je zelf veroorzaakt bij anderen. Maar 
wat als je zelf schade hebt door een 
buitenlandse automobilist? Neem bij een 
aanrijding in de EU (buiten Nederland)
contact op met het Nederlands Bureau 
Motorrijtuigverzekeraars (nlbureau.
ver eende.nl). Een Nederlandse ver-
tegenwoordiger van de verzekeraar 
van de tegenpartij beoordeelt dan de 
claim. Schakel bij een onbekende dader 
het Waarborgfonds Motorverkeer in 
(waarborgfonds.vereende.nl). Ook de 
rechtsbijstandsverzekeraar inschakelen 
is een optie: vaak zijn verkeersgeschillen 
wereldwijd gedekt. Het Europees Consu-
menten Centrum (eccnederland.nl) kan 
helpen bij lastige correspondentie over 
verkeersovertre dingen.  <<

KAART 
KWIJT
Ben je de kaart 
kwijt, dan kun 
je een nieuwe 
aanvragen bij 
de verzekeraar. 
Voor de pa
pieren variant 
duurt dit zo’n 
drie tot vijf 
werkdagen.

HOEZO 
GROEN?
Waarom de 
kaart groen 
is? Tja, daar is 
geen speciale 
reden voor. 
Volgens het 
Verbond van 
Verzekeraars is 
groen gekozen 
als herkenbare 
standaard
kleur. 
Veel verzeke
raars verstrek
ken digitale 
groene kaarten 
(via internet of 
een verzeke
ringsapp). 
Voor landen 
waar de pa
pieren groene 
kaart verplicht 
is, is het raad
zaam om een 
print op groen 
papier mee te 
nemen (of het 
origineel).

tuig het land niet in. Lukt dat toch, maar 
word je alsnog ergens gecontroleerd of 
raak je betrokken bij een ongeluk, dan 
riskeer je een forse boete. Vergeet dus 
niet een papieren versie aan te vragen 
bij een reis naar bijvoorbeeld Albanië, 
Marokko, Oekraïne en Turkije. Afhankelijk 
van de verzekeraar of tussenpersoon 
kunnen daaraan kosten verbonden zijn, 
maar vaak is dit gratis. Volgens Nh1816 
Verzekeringen heeft nog geen van zijn 
klanten een geldboete gehad voor het 
slechts kunnen tonen van de verzeke-
ringspas. ‘Mocht dit wel gebeuren, dan 
nemen wij de boete voor onze rekening’, 
aldus de verzekeraar. 

Geen grenscontrole
Binnen de Europese Unie (EU) wordt aan 
de grens niet gecheckt of het voertuig 
verzekerd is. In Nederland hoef je de 
groene kaart niet bij je te hebben. Politie 
en overheden kunnen de verzekerings-
gegevens checken via het kentekenregis-
ter van de RDW (www.rdw.nl). In andere 
EU-landen moet je het verzekeringsbe-
wijs wél kunnen tonen. Het Nederlands 
Bureau Motorrijtuigverzekeraars advi-
seert de groene kaart altijd mee te ne - 
men, ook in Nederland. Bij schade of 
pech heb je dan de verzekeringsgege-
vens en telefoonnummers bij de hand.  

Grensverzekering
In landen die niet op de groene kaart 
staan of zijn doorgestreept, is er géén 
WA-dekking. Aan de grens kun je dan 
vaak een tijdelijke autoverzekering 
afsluiten. De kosten van zo’n ‘grensverze-
kering’ verschillen per land en verzeke-
ringstermijn. Een van onze leden gaat 
zeker eens per jaar met de auto naar 
Rusland. Zijn vorige verzekering dekte 
dit land niet, waardoor hij steeds zo’n 
€100 kwijt was aan een tijdelijke polis. 
Die sloot hij af via een tussenpersoon, 
want dat ging sneller en was niet duurder 
dan aan de grens. Hij heeft inmiddels een 
polis die ook in Rusland geldt. 
Wie vaker buiten de EU rijdt, doet er dus 
goed aan het dekkingsgebied van de 
verzekeringen te vergelijken. Voor een 
tijdelijke WA-autoverzekering kun je bij 
meerdere tussenpersonen terecht. Een 

Groen is een 
herkenbare 
standaard-

kleur

Print op 
groen papier 
of origineel 
meenemen

CARAVAN EN AANHANGER 
In bijna alle landen (behalve in Neder
land) heb je een aparte groene kaart 
nodig voor de caravan of aanhanger 
als die een eigen kenteken heeft 
(zwaarder dan 750 kg). Het maakt niet 
uit of de caravan of aanhanger apart 
verzekerd is of niet. In Polen is de 
tweede groene kaart altíjd verplicht, 
aldus de ANWB. De tweede groene 
kaart vraag je aan bij de verzekeraar 
van het ‘trekkende’ voertuig. 
In Nederland is schade aan anderen 
meeverzekerd op de WAautoverze
kering, mits de caravan of aanhang
wagen aan de auto gekoppeld is. Op 
de groene kaart staat dan de code 
‘AF’. Dit geldt in de meeste landen 
ook als de caravan of aanhanger geen 
eigen kenteken heeft. In onder andere 
Portugal en Kroatië zijn beide groene 
kaarten wel handig, omdat je daar 
moet kunnen aantonen dat ook de 
aanhanger of caravan verzekerd is. Zie 
anwb.nl/vakantie/landeninformatie.
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SMAAKT DIT NAAR MEER?
Ontdek gratis 2 maanden* lang alle tests 
en tips van de Consumentenbond.

*) maandelijks opzegbaar, ook tijdens de eerste 2 maanden

Ja, ik wil gratis kennismaken Ik ontvang liever de nieuwsbrief

https://www.consumentenbond.nl/lidworden/lidmaatschap-cb-extra
http://www.consumentenbond.nl/service/vragen/nieuwsbrief/nieuwsbrieven-van-de-consumentenbond/

