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Voorwoord 
 

Mijn masterproef handelt over de verzekering van chronisch zieken en mindervaliden. Ik heb dit 

onderwerp gekozen, omdat ik een grote interesse heb in de verzekeringssector. Het is een boeiend 

onderwerp om over te schrijven, aangezien er veel problemen bestaan rond de verzekering van 

chronisch zieken en mindervaliden. Het is interessant om te weten hoe de bescherming van deze 

personen evolueert in een wereld waar verzekeraars vooral uit zijn op winst en geen rekening houden 

met de kwetsbare groepen van de maatschappij. 

 

Tijdens het schrijven van mijn masterproef heb ik steeds op veel steun kunnen rekenen van 

verschillende personen. In dit voorwoord zou ik deze personen dan ook persoonlijk willen bedanken. 

 

Als eerste zou ik mijn promotor Prof. Dr. Kristiaan Bernauw willen bedanken voor het opvolgen van 

mijn masterproef en mij in de goede richting te sturen. Door zijn steun en hulp is mijn masterproef 

geworden tot wat het nu is. 

 

Ik ben ook iedereen dankbaar die mijn masterproef heeft willen nalezen. 

 

Als laatste wil ik de mensen bedanken die mij het meest dierbaar zijn. 

Ik zou mijn vriend, Tom Goossens, willen bedanken voor de aanmoedigingen, de liefde en vooral voor 

het gezeur dat hij heeft moeten aanhoren. Ik zou hem ook willen bedanken voor het koken en het kuisen 

op de momenten dat ik daar helemaal geen tijd voor had. 

 

Ik zou mijn broers, Sam en Jelle Stevens, en al mijn vrienden en vriendinnen willen bedanken, voor de 

steun, maar vooral voor de momenten waarop zij voor ontspanning zorgden als ik het nodig had. 

 

Ook mijn moeke, Anne Van Dooren, wil ik bedanken voor de onvoorwaardelijke steun die ze mij 

gegeven heeft doorheen mijn studies en voor de kans die ze me heeft gegeven om deze studie te 

volbrengen, want zonder haar had ik nooit gestaan waar ik nu sta. 

 

 

 

 

Nel Stevens 
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Inleiding 
 

Sinds enkele jaren loopt er een grote discussie rond het verzekeren van chronisch zieken en minder-

validen.  Deze discussie is ontstaan door de contractsvrijheid en tariferingsvrijheid van de verzekeraars 

en daartegenover het anti-discriminatiebeginsel.  

De vraag rijst hierbij of het anti-discriminatiebeginsel beperkingen of grenzen aan de vrijheid van de 

verzekeraars oplegt.1  

 

De private verzekeringsmaatschappijen die gezondheidsrisico’s verzekeren, halen hun inkomsten uit de 

premies die zij ontvangen voor hun verzekeringen, van de verzekeringnemers. Zij moeten deze winst 

waarborgen en proberen dan ook om de schadegevallen die ze moeten uitbetalen te beperken of van 

deze risicovolle personen een hogere premie te vragen naar aanleiding van het verhoogde risico.  

Om dit risico in te schatten, maken verzekeraars gebruik van de medische gegevens van de mogelijke 

verzekeringsnemers. Door deze tactiek hebben mensen met een chronische ziekte of minder-validen het 

vaak zeer moeilijk om een levens-, hospitalisatie- of schuldsaldoverzekering te verkrijgen.2 Sedert het 

jaar 2001 zijn het aantal klachten tegen de verzekeraars wegens opzegging van de verzekering of het 

weigeren van een verzekering dan ook sterk toegenomen.3 

 

Hoe ver kunnen de verzekeraars eigenlijk gaan in hun contractsvrijheid en tariferingsvrijheid? Wanneer 

is er sprake van discriminatie tegenover bepaalde verzekeringnemers? Mag men de medische gegevens 

zomaar vragen? Schendt men hierdoor de wet op de privacy niet? 

Al deze vragen proberen we in deze uiteenzetting op te lossen. Hiervoor bekijken we de wet bestrijding 

discriminatie en verschillende andere wetten. 

Met behulp van de antwoorden op deze vragen wil ik uiteenzetten wat de wetgeving als hulp biedt in 

deze problematiek en welke eventuele oplossingen er nog bestaan om discriminatie in verzekeringen en 

in het bijzonder tegenover mensen met een chronische ziekte of mindervaliden tegen te gaan. 

 

Aangezien deze masterproef specifiek handelt over het verzekeren van chronisch zieken en 

mindervaliden, zal ik naast algemeen na te gaan wat een verzekering juist inhoudt en hoe hier 

discriminatie bij te pas kan komen, ook nagaan wat de exacte situatie is tegenover die bepaalde groep. 

 

                                                             
1 X., Discriminatie in verzekeringen, Maklu, Antwerpen/Apeldoorn, 2007, 7. 
2 DE BRUYNE F., “Van solidariteit naar uitsluiting: De weigering van chronisch zieken door 
verzekeringsmaatschappijen”, TvMR 2006, afl. 1, 11 – 15; WEYTS B., “Verzekeraars en de antidiscriminatiewet”, 
NjW 2004, 1083. 
3 WEYTS B., “Verzekeraars en de antidiscriminatiewet”, NjW 2004, 1082. 
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Wat is nu eigenlijk een verzekering? De juridische betekenis van een verzekering bepaalt dat een 

verzekering een overeenkomst is waarbij de verzekeraar zich verbindt om, tegen betaling van een 

premie, aan de verzekerde of de begunstigde, een bedrag te betalen of een prestatie te leveren, wanneer 

zich een onzekere gebeurtenis voordoet, waarbij de verzekerde of de begunstigde belang heeft dat deze 

zich niet voordoet.  

Men verzekert een bepaald risico, dit wil zeggen, een onzekere, toekomstige en mogelijke gebeurtenis 

waarvan de verwezenlijking buiten de wil van de verzekeringnemer, verzekerde of de begunstigde valt.4 

Om een goed inzicht te krijgen in het probleem wordt in het eerste hoofdstuk een algemeen beeld 

gegeven van de verzekering. We gaan na wat een verzekering is en welke soorten verzekeringen er zijn.  

 

In het tweede hoofdstuk bekijken we de techniek van de verzekeraar en gaan we kijken of er een recht 

bestaat op een verzekering. 

 

Hoofdstuk 3 zet de discriminatie tegenover de praktijk van verzekeren en gaat na hoe de wet bestrijding 

discriminatie het verzekeren beperkt. De praktijk van verzekeringen is er namelijk op gericht om aan 

risicoselectie en segmentering te doen waardoor de verzekerden in groepen worden gedeeld en op die 

manier de premie wordt bepaald die deze moeten betalen. De vraag is natuurlijk hoe ver de verzekeraar 

hierin mag gaan en wanneer er sprake is van discriminatie. 

 

Vóór de wet bestrijding discriminatie van 2003 werd de contractsvrijheid en tariferingsvrijheid van de 

verzekeraar vooral beperkt door de algemene zorgvuldigheidsnorm, de anti-rechtmisbruikbepaling en de 

onrechtmatige bedingen.5  

Enkel de verticale discriminatie was verboden, het verbod op discriminatie bestond toen vooral ter 

bescherming van de burger tegenover de overheid.6 Op horizontaal vlak waren er ook enkele bijzondere 

wetten die de discriminatie tussen rechtsonderhorigen gingen bestrijden, zelfs in de 

verzekeringswetgeving was er een discriminatieverbod, soms verbood de wet namelijk bepaalde 

risicofactoren als differentiatiecriterium.7 

 

De Wet Bestrijding Discriminatie zorgde voor een uitgebreide wettelijke regeling op horizontaal vlak 

om gelijke behandeling te bekomen. Ook de verhouding tussen verzekerden en verzekeraars valt onder 

de toepassing op horizontaal vlak. De wetgeving van 2003 kwam er door de uitvoering van een aantal 

Europese Richtlijnen. Voor de verzekeringen gold de wet van 25 februari 2003 ter bestrijding van 
                                                             
4 SCHUERMANS L., Grondslagen van het Belgisch verzekeringsrecht, Intersentia, Antwerpen-Oxford, 2008, 11 – 15. 
5 SCHOORENS G., “Segmentering en discriminatie”, in H. COUSY EN C. VAN SCHOUBROECK (ED.), Competitiviteit, 
ethiek en verzekering, Antwerpen, Maklu, 1998, 233 – 237. 
6 BERNAUW K., “De wet bestrijding discriminatie en verzekeringen”, in BREMS E. EN DE VOS M. (ED.), De wet 
bestrijding discriminatie in de praktijk, Intersentia, Antwerpen - Oxford, 2004, 277. 
7 BERNAUW K., “De wet bestrijding discriminatie en verzekeringen”, in BREMS E. EN DE VOS M. (ED.), De wet 
bestrijding discriminatie in de praktijk, Intersentia, Antwerpen -  Oxford, 2004, 281. 
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discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een centrum voor 

gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding.8 9 Hierdoor werd zowel de directe als de indirecte 

discriminatie verboden en de verzekerde kon vanaf dan een vordering tot staking indienen of de 

nietigheid aanvragen voor de bedingen die discriminerend waren.10 

 

De wet zorgde er voor dat er geen discriminatie meer kon plaatsvinden in de verzekeringswereld, maar 

soms is een verschillende behandeling juist noodzakelijk, daarom heeft de wet dit onder bepaalde 

voorwaarden wel toegelaten. Deze wordt dan niet als discriminerend beschouwd.  

De ongelijke behandeling kan worden doorgevoerd wanneer deze gerechtvaardigd is om andere 

grondrechten te beschermen, wanneer de behandeling een positieve actie inhoudt of wanneer er een 

objectieve en redelijke verantwoording bestaat.11 

 

In 2007 werden drie nieuwe wetten uitgevaardigd die de huidige regeling bepalen van het verbod op 

discriminatie. Deze wetten dateren van 10 mei 2007 en zijn de algemene wet, de genderwet en de 

racismewet. Deze hervorming werd doorgevoerd om de wetten in overeenstemming te maken met de 

Europese Richtlijnen.12 

In deze uiteenzetting gaan we discriminatie van dichterbij bekijken, we stellen ons hierbij de vraag ‘Wat 

is discriminatie?’ ‘Welke soorten discriminatie bestaan er?’ ‘Welke discriminatie vindt men in 

verzekeringen?’. Daarna zullen we bekijken hoe we deze discriminatie kunnen aanpakken aan de hand 

van de wet bestrijding discriminatie. 

 

De verzekeringen en de mensenrechten zijn beide gesteund op twee verschillende fundamentele 

beginselen. De verzekering gaat uit van een techniek van segmenteren door het groeperen van risico’s in 

homogene categorieën en waarvoor ook een verschillend tarief bepaald wordt. De mensenrechten 

daarentegen gaan dan weer uit van de rechten van het individu.13 Op verzekeringvlak is het moeilijk om 

een tariferingssysteem in te voeren voor elk individu apart, dit zou ervoor zorgen dat de mutualisering 

effectief gespreid wordt en zou zo de verzekering teniet doen. Door de segmentering van de verzekering 

is er een soort solidariteit tussen de verschillende risico’s en een tarifering per individu kan deze 

solidariteit niet doen stoppen, want de solidariteit is een noodzakelijk feit in de verzekeringswereld.14  

                                                             
8 Wet van 25 februari 2003 ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot 
oprichting van een centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding, B.S. 17 maart 2003. 
9 SCHUERMANS L., Grondslagen van het Belgisch verzekeringsrecht, Intersentia, Antwerpen-Oxford, 2008, 57 – 61. 
10 THIERY Y. EN VAN SCHOUBROECK C., “Juridische grenzen aan classificatie in verzekeringen”, in X., 
Discriminatie in verzekeringen, maklu, Antwerpen, 2007. 
11 THIERY Y. EN VAN SCHOUBROECK C., “Juridische grenzen aan classificatie in verzekeringen”, in X., 
Discriminatie in verzekeringen, maklu, Antwerpen, 2007. 
12 THIERY Y. EN VAN SCHOUBROECK C., “Juridische grenzen aan classificatie in verzekeringen”, in X., 
Discriminatie in verzekeringen, maklu, Antwerpen, 2007. 
13 X., Discriminatie in verzekeringen, Maklu, Antwerpen/Apeldoorn, 2007, 10. 
14 X., Discriminatie in verzekeringen, Maklu, Antwerpen/Apeldoorn, 2007, 11. 
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Andere wetten die van toepassing zijn en zeker van dichtbij moeten worden bekeken zijn:  

 

De privacywet15: 

Zowel in de grondwet, het Europees Verdrag voor de rechten van de mens als in het Internationaal 

Verdrag inzake Burgerlijke en Politieke rechten vinden we een bescherming terug van het privéleven. 

Er bestaat een algemeen verbod op de inmenging in het privéleven.  

Deze Verdragen en de Grondwet werken echter op verticaal vlak. Op horizontaal vlak bestaat er nog 

geen eenduidigheid over de bescherming van het recht op privacy.16 Men kan via de grondwet en de 

verdragen wel artikel 5 beperken. Artikel 5 bepaalt namelijk dat er een ruime mededelingsplicht is voor 

de verzekeringnemer, maar op grond van de bepalingen in de Grondwet en de Verdragen kan men zich 

afvragen of deze ruime mededelingsplicht niet te ver gaat. Wordt de bescherming van de privacy hier 

niet geschonden?17 

 

De wet patiëntenrechten18:  

Verzekeraars zetten de verzekeringnemers vaak onder druk, waardoor deze de artsen dan weer onder 

druk gingen zetten. De verzekeraars bepaalden namelijk dat, wanneer er bepaalde stukken van een 

onderzoek niet werden voorgelegd, er geen uitkering kon plaatsvinden.19 Voortaan zijn artsen niet 

langer verplicht om de informatie te geven die noodzakelijk is voor het sluiten van een 

verzekeringsovereenkomst. Ze mogen nog steeds de informatie geven, maar hebben ook het recht dit te 

weigeren. Wanneer de arts weigert de informatie te geven, zal de verzekeraar zelf een onderzoek 

moeten uitvoeren.20 

 

De Wet betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument21:  

De verzekeringwet en de WHPC hebben een gemeenschappelijk kenmerk, ze beogen elk de consument 

te beschermen. De WHPC is dan ook van toepassing op de verzekeringen, aangezien de 

verzekeringnemer beschermd moet worden als een consument die een verzekeringsproduct koopt. In 

deze uiteenzetting zal er dan ook in hoofdstuk 4 aandacht besteed worden aan de onrechtmatige 

bedingen (artikel 31 WHPC) en de strijdige praktijken met de eerlijke handelsgebruiken (artikel 94 

WHPC).22 

                                                             
15 Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 
persoonsgegevens, B.S. 18 maart 1993. 
16 SCHUERMANS L., Grondslagen van het Belgisch verzekeringsrecht, Intersentia, Antwerpen – Oxford, 2008, 181. 
17 SCHUERMANS L., Grondslagen van het Belgisch verzekeringsrecht, Intersentia, Antwerpen – Oxford, 2008, 182. 
18 Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, B.S. 26 september 2002. 
19 CLEPKENS C., Hutsebaut A., Woestyn L., Overhandigen medische gegevens, Academia Press, 2005, 136 – 139. 
20 CLEPKENS C., Hutsebaut A., Woestyn L., Overhandigen medische gegevens, Academia Press, 2005, 136 – 139. 
21 Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, 
B.S. 29 augustus 1991. 
22 BREWAEYS E., Verzekeringsrecht, Maklu, Antwerpen/Apeldoorn, 1998, 144. 
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Ook de  Wet Verwilghen van 20 juli 2007 heeft een belangrijke wending veroorzaakt in de 

verzekeringwereld en vooral op het vlak van de verzekering van chronisch zieken en minder-validen. In 

hoofdstuk 5 gaan we deze wet en de wet op de aanvullende ziekteverzekering dan ook uitgebreid 

bekijken alsook de kritieken op deze wet en hoe deze wet verder evolueert in de toekomst.  

 

De Wet Verwilghen, de wet op de ziekteverzekeringsovereenkomsten, werd op 10 augustus 2007 in het 

Belgisch staatsblad geplaatst.  

Deze wet heeft enorme gevolgen op het vlak van verzekeringen. De wet beoogt de verzekerde te 

beschermen door ervoor te zorgen dat eens men verzekerd is, men niet zomaar dit voordeel van de 

verzekering kan verliezen, ook niet als men ziek of mindervalide wordt. De verzekering medische 

kosten wordt nu voor levenslang aangegaan en de verzekering gewaarborgd inkomen minstens tot de 

pensioenleeftijd. De vezekeraar kan de individuele contracten niet meer zomaar opzeggen, maar de 

verzekeringnemer kan wel op gelijk welk moment zijn verzekering verbreken. Ook de premie kan niet 

meer zomaar worden aangepast, slechts onder bepaalde voorwaarden kan de verzekeraar de premie nog 

wijzigen, maar meestal heeft ze zelfs hiervoor de toestemming nodig van het CBFA. Hierdoor zal de 

verzekeraar geen wijzigingen meer kunnen doorvoeren als iemand ziek of mindervalide wordt.  

Bij beroepsgebonden ziekteverzekeringen krijgt men de mogelijkheid om de verzekering individueel 

verder te zetten wanneer men het voordeel van de beroepsgebonden ziekteverzekering verliest.23 De 

verdere uitwerking en eventuele successen of falingen van deze wet bespreken we verder in hoofdstuk 5 

van deze uiteenzetting. 

 

In het laatste hoofdstuk gaan we de schuldsaldoverzekering van dichtbij bekijken en de nieuwe 

initiatieven rond de wet van 21 januari 2010.24 

 

Al deze hoofdstukken worden toegepast op ons specifieke probleem van het verzekeren van chronisch 

zieken en mindervaliden en we zullen proberen de problematiek in de praktijk te illustreren. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
23 TERMOTE K., “Voortaan levenslange dekking in aanvullende ziekteverzekeringen”, Balans 2007, afl. 571, 1 – 5. 
24 Wet van 21 januari 2010 tot wijziging van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst wat de 
schuldsaldoverzekeringen voor personen met een verhoogd gezondheidsrisico betreft, B.S. 3 februari 2010. 
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Hoofdstuk I: Wat zijn verzekeringen? 
 

1. Zoals in de inleiding reeds vermeld, moeten we, om inzicht te krijgen in de verzekering van 

chronisch zieken en mindervaliden, eerst uitleggen wat een verzekering is, wat dit juist inhoudt en 

waarom we deze nodig hebben. De wet van 25 juni 199225 op de landverzekeringsovereenkomst is de 

basis van alle wetten met betrekking tot de verzekeringen in België en speelt dan ook een zeer 

belangrijke rol in deze uiteenzetting. 

 

Afdeling 1: Begripsomschrijving 
 

1. De economische en juridische betekenis van de verzekering 

 

2. De klassieke definitie van de verzekering bepaalt dat de verzekering een compensatie is van de 

gevolgen van het lot op het individueel vermogen door een mutualisatie van de risico’s conform de 

wetten van de statistiek.26 In deze definitie is er van solidariteit geen sprake, maar komt de mutualisatie 

op de voorgrond. 

 

3. Algemeen wordt er echter bij de verzekering een onderscheid gemaakt tussen de economische 

en de juridische betekenis. 

 

De economische betekenis houdt in dat een verzekering een activiteit is waarbij men in geld 

waardeerbare risico’s van individuele personen gaat spreiden over groepen van personen.27 Dit kan men 

doen door een mutualistisch of een kapitalistisch systeem toe te passen. 

In een mutualistisch systeem wordt er door iedereen bijgedragen tot de vorming van een fonds waarvan 

het beheer aan een verzekeraar wordt overgelaten. Op deze manier wordt het risico van één persoon 

afgewenteld op iedereen die bijgedragen heeft. Wanneer er zich een schadegeval voordoet bij één 

bepaald persoon, moet deze persoon dit niet zelf dragen, maar wordt dit vergoed door het fonds, 

waardoor er een afwenteling is op iedereen.28 

In een kapitalistisch systeem daarentegen worden de financiële gevolgen van een risico geheel of 

gedeeltelijk afgewenteld op een verzekeraar. Dit gebeurt tegen betaling van een op voorhand bepaalde 

                                                             
25 Wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomsten, B.S. 20 augustus 1992. 
26 L. MOK, Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 1998, 1. 
27 L. SCHUERMANS , Grondslagen van het Belgisch verzekeringsrecht, Intersentia, Antwerpen-Oxford, 2008, 11. 
28 C. PARIS, “Les dérives de la segmentation en assurance”, Les dossiers du journal des Tribuneaux, Larcier 2005, 
49, nrs. 18-19. 
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premie. Wanneer de premies dan onvoldoende zijn om de financiële last van de gevolgen van het risico 

te dragen, zal de verzekeraar dit zelf moeten bijpassen.29 

 

In de juridische betekenis is een verzekering een overeenkomst waarbij één van de partijen, de 

verzekeraar, zich ertoe verbindt om, tegen betaling van een premie, aan de andere partij, de verzekerde 

of begunstigde, een prestatie te leveren, wanneer zich een onzekere gebeurtenis voordoet, waarbij de 

verzekerde of begunstigde belang heeft dat deze gebeurtenis zich niet voordoet.30 

Van een ‘verzekeraar’ kan volgens het Hof van Cassatie slechts sprake zijn, wanneer de persoon zijn 

beroep maakt van het afsluiten van verzekeringsovereenkomsten, aangezien het begrip verzekeraar 

veronderstelt dat men een geheel van risico’s ten laste neemt en vergoedt.31 

 

2. Wat wordt verstaan onder het verzekerbare risco? 
 

4. Alvorens men een verzekering kan aangaan, moet er sprake zijn van een risico. Een risico houdt 

in dat men te maken heeft met een onzekere, toekomstige en mogelijke gebeurtenis waarvan de 

verwezenlijking buiten de wil van de verzekeringnemer, de verzekerde of de begunstigde valt.32  

 

2.1.  Een onzekere gebeurtenis 

 

5. De gebeurtenis kan op twee wijzen onzeker zijn. Het voordoen van de gebeurtenis kan onzeker 

zijn of het tijdstip waarop een (zekere) gebeurtenis zich zal voordoen kan onzeker zijn.33 Om te bepalen 

of we te maken hebben met een onzekere gebeurtenis, moeten we de onzekerheid bepalen op het tijdstip 

van het sluiten van de verzekeringsovereenkomst en op dit ogenblik moet de gebeurtenis enkel onzeker 

zijn voor de partijen. 

 

2.2.  Een toekomstige en mogelijke gebeurtenis 

 

6. Wanneer het risico bij het sluiten van de verzekeringsovereenkomst niet bestaat of reeds 

verwezenlijkt is, is de verzekering nietig.34 Men kan enkel verzekeren wanneer de onzekere gebeurtenis 

nog niet heeft plaatsgevonden en deze gebeurtenis nog steeds mogelijk is. 

 

                                                             
29 M. FONTAINE, Verzekeringsrecht, Brussel, Larcier, 1999, 8-11. 
30 Artikel 1 wet landverzekeringsovereenkomst. 
31 Cass. 18 juni 1992, Arr. Cass. 1991-1992, 995; L. SCHUERMANS , Grondslagen van het Belgisch 
verzekeringsrecht, Intersentia, Antwerpen-Oxford, 2008, 12-13. 
32 L. SCHUERMANS , Grondslagen van het Belgisch verzekeringsrecht, Intersentia, Antwerpen-Oxford, 2008, 15. 
33 B. DUBUISSON, “Les contrats aléatoires”, J.T. 2004, 327. 
34 Artikel 24, lid 1 Wet landverzekeringsovereenkomst; H. COUSY, “Over de verzekering van het onverzekerbare”, 
in X., Liber Amicorum R. Blanpain, Brugge, Die Keure, 1998, 699-700. 
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2.3.  Buiten de wil van de verzekeringnemer, de verzekerde of de begunstigde 

 

7. Het is onmogelijk om een risico te verzekeren wanneer de realisatie van de gebeurtenis 

afhankelijk is van een louter potestatieve voorwaarde, zoals de wil van de verzekerde zelf.  

Het is wel mogelijk om de schadeverwekkende handelingen te verzekeren wanneer er samenloop is 

tussen een onvoorzichtigheid of een fout van de verzekerde en het toeval. We hebben dan te maken met 

een gewone potestatieve voorwaarde, want de realisatie van de voorwaarde hangt niet alleen af van de 

wil van de verzekerde, maar ook van andere toevallige factoren.35 Wanneer de schade niet afhangt van 

het toeval, maar de verzekerde het schadegeval opzettelijk heeft gewild, is het onmogelijk dat deze 

hiervoor verzekerd is, aangezien de opzet elk kanselement uitsluit en zo de grondslag van de 

verzekering verdwenen is. Het toeval is namelijk een cruciaal bestanddeel in de verzekering.36 

 

8. Men moet er wel op letten dat niet alle risico’s in aanmerking komen voor verzekering, zelfs 

niet wanneer ze zouden voldoen aan de voorwaarden, aangezien de wet de dekking van bepaalde 

risico’s uitsluit. Een voorbeeld hiervan is het verzekeren van geldboeten en minnelijke schikkingen 

betreffende het wegverkeer37. Ook oorlogsrisico’s zijn niet verzekerbaar, niet omdat zij wettelijk zijn 

uitgesloten, maar omdat zij economisch onverzekerbaar zijn.38 

 

Afdeling 2: Indeling van de verzekeringen 

 
9. Om aan te tonen dat er verschillende soorten verzekeringen bestaan, zetten we de indeling van 

de verzekeringen hier eerst eens op een rijtje. In deze uiteenzetting komen immers verschillende soorten 

verzekeringen aan bod. 

 

1. De persoonsverzekeringen versus schadeverzekeringen 
 

10. De persoonsverzekeringen worden ook kapitaalverzekeringen genoemd. Bij deze verzekeringen 

belooft de verzekeraar een bepaalde som te betalen aan de verzekerde of de aangeduide begunstigde 

wanneer zich een bepaalde gebeurtenis voordoet, of op een afgesproken tijdstip.39 Een voorbeeld van 

een persoonsverzekering is een levensverzekering.  

 

 
                                                             
35 L. SCHUERMANS, Grondslagen van het Belgisch verzekeringsrecht, Intersentia, Antwerpen-Oxford, 2008, 18. 
36 Artikel 8, lid 1 Wet verzekeringsovereenkomst bepaalt: “Niettegenstaande elk andersluidend beding, kan de 
verzekeraar niet verplicht worden dekking te geven aan hem die het schadegeval opzettlijk heeft veroorzaakt.” 
37 Artikel 91 Wet landverzekeringsovereenkomsten. 
38 Artikel 9 Wet Landverzekeringsovereenkomsten. 
39 W. TEMMERMAN EN B. WALTERS, Buitenlandse handel, editie 8, Antwerpen, De Boeck nv, 2008, 217. 
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Als kenmerken van de persoonsverzekeringen kunnen beschouwd worden40: 

- De verzekerde moet enkel de realisatie van het risico bewijzen 

- De verzekerde heeft recht op de totale verzekerde som als de gebeurtenis heeft plaatsgevonden 

- De verzekeraar kan zich niet in de plaats stellen van de verzekerde ten opzichte van derden die 

voor het schadegeval aansprakelijk zijn. 

- De cumulatie van meerdere verzekeringen is mogelijk. 

 

11. De schadeverzekeringen bestaan uit de belofte van de verzekeraar van het herstel van het verlies 

dat de verzekerde heeft geleden door een schadegeval.41 Het verlies dat de verzekerde geleden heeft, 

vloeit voort uit een onzeker voorval. 

 

Kenmerken van de schadeverzekeringen zijn42: 

- De geleden schade moet bewezen worden 

- Enkel de opgelopen schade kan vergoed worden 

- De verzekerde zal de bewijslast dragen over het verband te leggen tussen de geleden schade en 

het gerealiseerde risico 

- De verzekeraar treedt in de rechten van de verzekerde om zich tegen eventuele aansprakelijke 

derden te verhalen. 

 

2. Privéverzekeringen versus sociale verzekeringen 

 

12. Niet enkel de private verzekeringen  gaan de last van sommige risico’s verdelen over het geheel 

van een groep, ook verschillende instellingen van de sociale zekerheid gaan deze techniek toepassen bij 

hun verzekeringen. Voorbeelden hiervan zijn de ziekteverzekering, de werkloosheidsverzekering, de 

verzekering met het oog op de ouderdom en het voortijdig overlijden, … .43 

 

13. Toch verschillen de sociale verzekeringen grondig van de privéverzekeringen. Sociale 

verzekeringen steunen op een repartitiestelsel en niet op kapitalisatie, hebben geen actuariële grondslag, 

de bijdragen zijn niet in overeenstemming met de werkelijk bestaande risico’s en de uitkeringen zijn 

niet evenredig met de bijdragen. Zowel overheidsbijdragen, patronale bijdragen en individuele bijdragen 

zorgen voor de dekking van de behoeften bij sociale verzekeringen.44  

                                                             
40 M. DE GRAEVE EN M. GYSELAERS, Praktisch verzekeringsrecht, Antwerpen, De Boeck nv, 2006, 36-37. 
41 WALTER TEMMERMAN EN BEA WALTERS, Buitenlandse handel, editie 8, Antwerpen, De Boeck nv, 2008, 217. 
42 L. SCHUERMANS, Grondslagen van het Belgisch verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2008, 40-42. 
43 M. FONTAINE, Verzekeringsrecht, 1999, Brussel, De Boeck-Larcier nv, 33-34. 
44 A. LAMENS, “Les assurances complémentaires contre la maladie”, in Les assurance de l’entreprise, II, 1993, 409; 
H. COUSY, “De rol van de private verzekeringen in de aanvullende verzekeringen: de regels van het spel”, in X., 
Liber Amicorum Roger Dillemans, II, Brussel, Story-Scientia, 1997, 55; L. SCHUERMANS, Grondslagen van het 
Begisch verzekeringsrecht, 2008, Antwerpen, Intersentia, 35. 
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Vanuit juridisch oogpunt zijn de stelsels van onderwerping en begunstiging gesteund op bijzondere 

bepalingen die het sociale zekerheidsrecht daaraan wijdt en die sterk verschillen van de wetgeving van 

de private verzekeringen. 

 

14. Naast de sociale verzekeringen, kunnen de sociale voorzieningen ook worden gepresteerd via de 

privéverzekeringen zoals bijvoorbeeld de verplichte verzekering tegen de arbeidsongevallenrisico’s.45  

Een andere vervaging vinden we terug in bijvoorbeeld de pensioensvoorzieningen, waarbij men opteert 

voor groepsverzekeringen of in de collectieve ongevallenverzekering. Dit zijn namelijk waarborgen die 

door de sociale zekerheid worden aangeboden, maar die nu ook toepassing krijgen in de 

privéverzekeringen. Men kan hieruit dus concluderen dat er een enorme vervaging is ontstaan tussen de 

sociale verzekeringen en de privéverzekeringen.46 

 

3. Privéverzekeringen versus publieke verzekeringen 
 

15. Een andere indeling zijn de privéverzekeringen ten opzichte van de publieke verzekeringen. 

Publieke verzekeringen zijn verzekeringen waarvan de juridisch en technische opvatting ongeveer 

overeenkomen met de private verzekeringen, maar waarbij deze verzekeringen aangeboden worden door 

publieke organisaties in plaats van privéverzekeraars. Een voorbeeld in België van een publieke 

verzekeringsonderneming is de Nationale Delcrederedienst (ONDD). Zij geeft 

exportkredietverzekeringen uit met uitzondering van de dekking van politieke en commerciële risico’s 

waarvan de risicoduur 2 jaar niet te boven gaat.47 

 

16. Vaak worden de verzekeringen wel uitbesteed aan één private instelling of ontstaat er een 

samenwerking tussen privéverzekeringsondernemingen en de overheid via private of publieke 

samenwerkingsakkoorden.48 

 

4. Landverzekeringen versus zeeverzekeringen 
 

17. Zeeverzekeringen verzekeren in het algemeen alle in geld waardeerbare zaken of waarden die 

aan scheepvaartrisico onderhevig zijn. Soms kan de zeeverzekeringsovereenkomst ook  risico’s dekken 

zoals storm, schipbreuk, stranding, aanvaring, gedwongen verandering van koers, reis of schip, werping, 

brand, ontploffing en plundering. Ook de daden van ontrouw en fouten van de kapitein en de 
                                                             
45 Artikel 49 Wet 10 april 1971; L. SCHUERMANS, Grondslagen van het Belgisch verzekeringsrecht, Antwerpen, 
Intersentia, 2008, 35. 
46 M. FONTAINE, Verzekeringsrecht, Brussel,De Boeck-Larcier nv, 1999, 33-34; L. SCHUERMANS, Grondslagen 
van het Belgisch verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2008, 35-36. 
47 M. FONTAINE, Verzekeringsrecht, Brussel,De Boeck-Larcier nv, 1999, 35-36; L. SCHUERMANS, Grondslagen 
van het Belgisch verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2008, 35-37. 
48 L. SCHUERMANS, Grondslagen van het Belgisch verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2008, 35-36. 
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schepelingen, bekend onder de naam van schelmerij van de schipper worden verzekerd, tenzij het 

tegendeel is bedongen.49  

Het recht van de zeeverzekeringen is daarentegen niet van toepassing op de schadegevallen die personen 

treffen.50 Volgens de wet51 zijn de verzekeringen van de binnenschepen onderworpen aan de bepalingen 

van de zeeverzekering, maar in de praktijk worden de bepalingen van de zeeverzekering ook toegepast 

op de transportverzekeringen.52 

 

18. De wet van de landverzekeringsovereenkomst (WLVO) is niet van toepassing op de 

zeeverzekeringen, maar slechts op de landverzekeringsovereenkomsten, terwijl de wet van 11 juni 1874 

toepasslijk was op alle verzekeringen.53 

 

5. Vrije versus verplichte verzekeringen 
 

19. In beginsel is men vrij een verzekeringscontract te onderschrijven, een verzekeringscontract is 

een wijze van voorzorg, maar deze voorzorg is niet verplicht in het Belgisch recht. Toch wordt het 

sluiten van een verzekeringscontract soms verplicht gesteld door de wet. 

 

6. Verzekeringen van gemeen recht versus wetsverzekeringen 
 

20. Gemeenrechtelijke verzekeringen zijn verzekeringen die niet geregeld worden in een bijzondere 

wettelijke reglementering. Voorbeelden hiervan zijn de diefstalverzekering, de verzekering tegen 

veesterfte, de individuele en de collectieve ongevallenverzekeringen, … . 54  Wetsverzekeringen 

daarentegen slaan dan op de arbeidsongevallenverzekering in het bijzonder, aangezien deze duidelijk 

wettelijk geregeld is, eerst  in de wet van 24 december 1903 en later in de wet van 10 april 1971.55 

 

 

 

 

 

 

                                                             
49 Artikelen 191, 201 en 207 Wetboek van Koophandel; L. SCHUERMANS, Grondslagen van het Belgisch 
verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2008, 37. 
50 M. FONTAINE, Verzekeringsrecht, Brussel,De Boeck-Larcier nv, 1999, 35-36. 
51 Artikel 277 Wetboek van Koophandel. 
52 M. FONTAINE, Verzekeringsrecht, Brussel,De Boeck-Larcier nv, 1999, 35-36; L. SCHUERMANS, Grondslagen 
van het Belgisch verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2008, 37. 
53 M. FONTAINE, Verzekeringsrecht, Brussel,De Boeck-Larcier nv, 1999, 35-36. 
54 M. FONTAINE, Verzekeringsrecht, Brussel,De Boeck-Larcier nv, 1999, 37. 
55 M. FONTAINE, Verzekeringsrecht, Brussel,De Boeck-Larcier nv, 1999, 37; L. SCHUERMANS, Grondslagen van 
het Belgisch verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2008, 39. 
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7. Premieverzekeringen versus bijdrageverzekeringen 

 

21. Bij de verzekeringen op premie is de verzekeraar een onderneming met winstoogmerk die het 

initiatief neemt om verzekeringscontracten af te sluiten met een groep van verzekerden die geen enkele 

juridische band met elkaar hebben. De hoedanigheid van verzekeraar en verzekerde zijn bij deze 

verzekeringen verschillend.56 

 

22. Onderlinge verzekeringen zijn verzekeringen waarbij personen die onderworpen zijn aan 

hetzelfde risico worden samengebracht onder de vorm van een vereniging en die zich via deze weg 

onder elkaar gezamenlijk gaan verzekeren. Bij deze groep heeft elke deelnemer een dubbele 

hoedanigheid, namelijk deze van verzekerde en verzekeraar. Bij deze groep worden de verliezen onder 

elkaar verdeeld, zonder dat de deelnemers hierbij winst nastreven.57 In deze verzekeringsvorm primeert 

dus de solidariteitsgedachte tussen de leden op de technische mutualisatie van de risico’s.58 

 

23. Oorspronkelijk werden de bijdragen op het einde van het verzekeringsjaar geïnd en dit op grond 

van de schadegevallen die zich hadden voorgedaan gedurende de verzekeringsperiode. In tegenstelling 

tot deze bijdrageverzekeringen draagt bij de premieverzekeringen de verzekeraar het risico dat er niet 

voldoende premies betaald zijn om alle schadegevallen te vergoeden, de verzekeraar draagt hier dus het 

risico van misrekening van de premie. Hij kan naderhand namelijk geen beroep meer doen op 

aanvullende bijdragen van zijn verzekerden, wat wel gebeurt bij de bijdrageverzekeringen, want hier 

zijn de deelnemers zowel verzekerde als verzekeraar en moeten ze solidair bijdragen tot de gehele 

schade die zich in het verzekeringsjaar heeft voorgedaan.59 

 

24. Intussen hebben de onderlinge verzekeringsverenigingen erkenning gekregen door artikel 9§1 

van de controlewet en hebben dus rechtspersoonlijkheid. Deze toekenning van de rechtspersoonlijkheid 

heeft ertoe geleid dat de hoedanigheid van verzekeraar en verzekerde werd losgekoppeld. De 

hoedanigheid van verzekerde is dus niet langer onlosmakelijk verbonden met de hoedanigheid van lid 

van de onderlinge verzekeringsonderneming.60 

 

 

 
                                                             
56 M. FONTAINE, Verzekeringsrecht, Brussel,De Boeck-Larcier nv, 1999, 38. 
57 M. FONTAINE, Verzekeringsrecht, Brussel,De Boeck-Larcier nv, 1999, 38; L. SCHUERMANS, Grondslagen van 
het Belgisch verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2008, 40. 
58 C. PARIS, “Segmentation et selection des risques” in Les paramètres de sélection de risques à l’aube du XXIième 
siècle”, Dossier 10, TVER 2004, 57-88. 
59 M. FONTAINE, Verzekeringsrecht, Brussel,De Boeck-Larcier nv, 1999, 38; L. SCHUERMANS, Grondslagen van 
het Belgisch verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2008, 40. 
60 L. SCHUERMANS, Grondslagen van het Belgisch verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2008, 39-40. 
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8. Verzekering tot vergoeding van de schade versus verzekering tot uitkering van een 

vast bedrag 
 

25. Verzekeringen tot vergoeding van schade zijn verzekeringen waarbij de verzekeraar zich ertoe 

verbindt de prestatie te leveren die nodig is om de schade die de verzekerde geleden heeft of waarvoor 

hij aansprakelijk is, geheel of gedeeltelijk te vergoeden.61 De verzekeraar zal bij deze verzekeringen een 

schadevergoeding betalen, hij zal zowel de schade die de verzekerde geleden heeft als de schade die 

veroorzaakt is aan derden en waarvoor de verzekerde verantwoordelijk is, vergoeden. Toch moeten we 

duidelijk stellen dat enkel de werkelijke schade in aanmerking komt voor de vergoeding en de 

verzekeraar hier geen winst mag maken, aangezien het maken van winst uitgesloten is op basis van het 

idemniteitsbeginsel 62 . Een andere naam voor deze verzekeringen is dan ook de indemnitaire 

verzekeringen. Er mag dan ook geen sprake zijn van oververzekering en van cumulatie van 

vergoedingen, aangezien de verzekeraar die de schadevergoeding uitbetaalt in de rechten van de 

uitbetaalde verzekerde gesubrogeerd wordt. 

 

26. Verzekeringen tot uitkering van een vast bedrag zijn daarentegen verzekeringen waarbij de 

prestatie van de verzekeraar niet afhankelijk is van de omvang van de schade.63 Er wordt bij deze 

verzekeringen een vast bedrag uitgekeerd dat vooraf tussen de verschillende partijen werd 

overeengekomen, waardoor de schade die werd geleden niet zal bepalen wat de vergoeding zal 

uitmaken. Er hoeft zelfs geen effectieve schade geleden te worden om aanspraak te maken op de 

uitkering van de verzekering en cumulatie van verzekeringen en vergoedingen en een oververzekering 

zijn bij deze groep wel toegelaten, aangezien de verzekeraar niet in de rechten van de verzekerde 

gesubrogeerd wordt.64 Een andere naam voor deze verzekering is forfaitaire verzekering.65 

 

27. Een volgend onderscheid binnen deze vergelijking is het onderscheid tussen 

schadeverzekeringen en persoonsverzekeringen. Schadeverzekeringen zijn verzekeringen waarbij de 

verzekeringsprestatie afhankelijk is van een onzeker voorval dat schade veroorzaakt aan iemands 

vermogen. Hieronder vallen de zaakverzekeringsovereenkomsten, de aansprakelijkheidsverzekeringen 

en de rechtsbijstandverzekering.66 

 

                                                             
61 Artikel 1,I Wet landverzekeringsovereenkomst. 
62 L. SCHUERMANS, Grondslagen van het Belgisch verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2008, 39-41. 
63 Artikel 1, J Wet landverzekeringsovereenkomst. 
64 L. SCHUERMANS, Grondslagen van het Belgisch verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2008, 39-41. 
65 M. DE GRAEVE EN M. GYSELAERS, Praktisch verzekeringsrecht,  Antwerpen, De Boeck nv, 2006, 37-38. 
66 L. SCHUERMANS, Grondslagen van het Belgisch verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2008, 39-41. 
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Elke schadeverzekering is een verzekering tot de vergoeding van schade. En, elke  persoonsverzekering, 

andere dan een levensverzekering, kan een verzekering tot vergoeding van schade zijn, afhankelijk van 

wat de partijen hierover bepaald hebben.67 

 

28. Bij persoonsverzekeringen hangt de verzekeringsprestatie of de premie dan weer af van een 

onzeker voorval dat iemands leven, fusische integriteit of gezinstoestand aantast. 

Een levensverzekering is steeds een forfaitaire verzekering, een persoonsverzekering andere dan een 

levensverzekering kunnen ook forfaitaire verzekeringen zijn, maar dit is ook hier afhankelijk van wat 

partijen hierover bepaald hebben.68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
67 M. DE GRAEVE EN M. GYSELAERS, Praktisch verzekeringsrecht,  Antwerpen, De Boeck nv, 2006, 37-38. 
68 M. DE GRAEVE EN M. GYSELAERS, Praktisch verzekeringsrecht,  Antwerpen, De Boeck nv, 2006, 37-38. 
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Hoofdstuk II: Techniek van de verzekeraar en het recht op een 

verzekering 
 

Afdeling 1: risicoselectie en segmentering 
 

29. Om zich te behoeden tegen schade nemen mensen preventieve maatregelen. Deze maatregelen 

zijn echter niet meer interessant wanneer de kost van de preventieve maatregelen hoger zou worden dan 

de kost van de schade die men wil vermijden. Soms is het nemen van preventieve maatregelen ook niet 

mogelijk en geeft dit dan ook geen goede oplossing. 

Een ander middel om zich te behoeden tegen een enorme financiële last ten gevolge van eventuele 

schade is het sparen van middelen om de schade tegemoet te komen, maar dit biedt ook niet altijd een 

oplossing. Het komt immers regelmatig voor dat de kost van de schade zo hoog is, dat het onmogelijk is 

om die bedragen bijeen te sparen of dat het schadegeval zich al voordoet alvorens men het bedrag heeft 

kunnen sparen. 

Een laatste mogelijk middel is kostenspreiding over verschillende personen. Bij dit middel moet men 

rekenen op de solidariteit van de andere personen en dit geeft ook geen afdoende zekerheid, aangezien 

men niet altijd op deze solidariteit zal kunnen rekenen. 

 

Een oplossing voor het probleem wordt daarentegen wel geboden door de verzekering. Dit is een 

techniek die berust op interpersonele en intertemporele spreiding van één of meer risico’s tussen de 

dragers van een gelijksoortig risico. 

Verzekeraars maken dus een onderscheid bij het uitoefenen van hun activiteit. In de technisch-

economische betekenis is verzekeren het mutualiseren of groeperen van risico’s. De verzekeraars gaan 

dan ook proberen om de te verzekeren risico’s in te delen in groepen die zo homogeen mogelijk zijn.69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
69 M. FONTAINE, Verzekeringsrecht, Brussel,De Boeck-Larcier nv, 1999, 8-11.; C. VAN SCHOUBROECK, De 
aanvullende sociale voorzieningen in de Europese unie: Pensioenen en gezondheidszorg, Antwerpen, Maklu, 2003, 
167-170. 
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1. Groepering 

 

30. Personen worden onderverdeeld in risicogroepen, zodat in elke risicogroep personen zitten met 

een gelijkaardig risicoprofiel. Dit zorgt ervoor dat voor deze personen de premie gelijk is en het totaal 

van de premies in een groep het gehele risico kan dragen. Op deze manier staan de schadelijders er niet 

langer alleen voor om de enorme schade die ze geleden hebben te dragen. Iedereen betaalt immers mee 

voor de schade die zal ontstaan, maar de bijdrage van de personen in een groep is slechts beperkt.70 

 

31. In de praktijk hebben we op twee wijzen te maken met deze onderlinge bijstand. Ten eerste 

hebben we de onderlinge verzekeringen. Hierbij spruit de vereniging voort uit het initiatief van de 

verzekerden zelf die zich verzekeren bij wijze van vereniging. Bij deze verzekering streeft men zoals 

eerder al vermeld enkel het doel na om de schadegevallen te verdelen en wil men hierbij geen winst 

nastreven.   

Bij verzekeringen op premie daarentegen is de verzekeraar een derde en gaat deze wel winst nastreven 

door verzekeringsovereenkomsten te sluiten met een groep van personen die aan hetzelfde risico 

onderworpen zijn. De verzekerden kennen elkaar niet en de onderlinge bijstand komt tot stand in de 

schoot van de onderneming van de verzekeraar.71 De premie wordt bepaald op basis van het gehele 

risico van een groep en op deze wijze kan men ook bepalen wat er zich in de verzekeringsportefeuille 

bevindt en wat niet. Deze verschillen in groepen uiten zich dan in tariefdifferentiatie en in risico-selectie 

(het selecteren van de risico’s die de verzekeraar op zich wil nemen). 

 

32. Door deze techniek kan de verzekeraar zich natuurlijk wel schuldig maken aan discriminatie bij 

het begin van een verzekering, maar ook in de loop van een verzekeringsovereenkomst kan de 

verzekeraar zich schuldig maken aan discriminatoire onderscheiden zoals bij wijziging en beëindiging 

van de overeenkomst door de verzekeraar. Zelfs uitsluitingen in de polis kunnen aan de anti-

discriminatieregelgeving getoetst worden.72 

 

Risicodifferentiatie houdt in dat de verzekeraar een onderscheid maakt tussen ‘de goede’ en de ‘minder 

goede’ risico’s. Enkel risico’s die vergelijkbaar zijn worden in eenzelfde groep geplaatst en betalen dan 

ook dezelfde premie. Wie een hoog risico heeft en zich garant wil zetten om, indien het risico zich 

                                                             
70 Y. THIERRY EN C. VAN SCHOUBROECK, “De juridische grenzen aan classificatie in verzekeringen”, in C. Van 
Schoubroeck en H. COUSY EN C. VAN SCHOUBROECK (ED.), Discriminatie in verzekering, Antwerpen, Maklu, 
2007, 169-170. 
71 M. FONTAINE, Verzekeringsrecht, Brussel,De Boeck-Larcier nv, 1999, 8-11. 
72 J. VELAERS, “De objectieve en redelijke rechtvaardiging als ultieme toetsteen van ongelijke behandeling in 
verzekeringszaken”, in H. COUSY EN C. VAN SCHOUBROECK (ED.), Discriminatie in verzekering, Antwerpen, 
Maklu, 2007, 86-88. 
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voordoet, de schade niet zelf of niet alleen te moeten betalen, zal dan ook een hogere prijs moeten 

betalen.73 

 

2. Statistiek 
 

33. De verzekering gebeurt ook via de regels van de statistiek. Via deze weg kan men op ideale 

wijze schatten hoe groot de schadegevallen zullen zijn en hoe groot de reserves van de verzekeraar en 

de te vorderen premies moeten zijn.  

Bij de bepaling van deze bedragen gaat men de zogenaamde “wet van de grote getallen” gebruiken. 

Hierbij gaat men een groot aantal waarnemingen uitvoeren, waardoor men de waarschijnlijkheid van het 

voorval kan berekenen, of beter gezegd de kans op de verwezenlijking van het voorval.74 De statistische 

waarnemingen die men uitgevoerd heeft, moeten om bruikbaar te zijn, betrekking hebben op voldoende 

gelijksoortige risico’s met betrekking tot hun aard, waarde en hun duur als deze in de groep waarbij men 

de waarnemingen zal toepassen en de risico’s moeten voldoende vaak voorkomen.75 

 

3. Vereiste van voldoende spreiding van het risico 

 

34. Het is belangrijk dat de risico’s ook voldoende gespreid liggen, er mag namelijk niet op een 

bepaald moment een groot aantal verzekerden getroffen worden, want dit zou een enorme schuldenlast 

inhouden op één bepaald moment en dit zou dan ook catastrofaal zijn voor de verzekeraar. Het risico, 

moet, om verzekerbaar te zijn, slechts bij een klein aantal leden van de verzekerde groep voorkomen.76 

 

4. Vereiste van frequentie 
 

35. Er moeten zich binnen een redelijke termijn wel voldoende schadegevallen voordoen om een 

statistiek te kunnen opmaken. Schadegevallen met een te lage frequentie zijn moeilijk verzekerbaar.77 

Voor deze gevallen is het immers moeilijk om het risico te bepalen, waardoor ook geen premie kan 

worden vastgesteld. 

 

 

 

 
                                                             
73 Y. THIERRY EN C. VAN SCHOUBROECK, “De juridische grenzen aan classificatie in verzekeringen”, in H. COUSY 
EN C. VAN SCHOUBROECK (ED.), Discriminatie in verzekering, Antwerpen, Maklu, 2007, 169-170. 
74 M. FONTAINE, Verzekeringsrecht, Brussel,De Boeck-Larcier nv, 1999, 8-11. 
75 M. FONTAINE, Verzekeringsrecht, Brussel,De Boeck-Larcier nv, 1999, 8-11. 
76 M. DE GRAEVE EN M. GYSELAERS, Praktisch verzekeringsrecht,  Antwerpen, De Boeck nv., 2006,22. 
77 B. VAN BUGGENHOUT, Liber memorialis Béatrice van Buggenhout, Universitaire Pers leuven, Leuven, 2003, 
339-345. 
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5. Vereiste van homogeniteit van het risico 

 

36. De risico’s die men gaat opnemen in de statistieken en aan de hand hiervan in een groep gaat 

plaatsen, moeten van dezelfde soort zijn. De reden hiervoor is, enerzijds dat men enkel op deze wijze de 

waarschijnlijkheidsberekening juist kan bepalen en anderzijds dat men enkel zo de premie op een 

rechtvaardige wijze kan berekenen.78 

 

Om deze redenen worden de risico’s opgedeeld naargelang: 

- De aard van het risico: deze aard van het risico vindt men duidelijk terug in de polis. Hierbij 

wordt een onderscheid gemaakt tussen bijvoorbeeld de eenvoudige risico’s en de industriële of 

speciale risico’s, of tussen de aansprakelijkheid privéleven en de professionele of 

bedrijfsaansprakelijkheid; 

- Het voorwerp van het risico: hier maakt men bijvoorbeeld een onderscheid tussen de roerende 

en de onroerende goederen of een onderscheid naargelang de leeftijd van de personen betrokken 

bij de levensverzekering; 

- De waarde van het risico: de bepaling van die waarde gebeurt aan de hand van een onderscheid 

tussen bijvoorbeeld een porsche en een lada; 

- De duur van het risico: hier maakt men dan weer een onderscheid tussen bijvoorbeeld de 

levenslange en de tijdelijke levensverzekering.  

  

6. De vereiste van risicoselectie 
 

37. De verzekeraar moet, telkens hem een verzekeringsdekking voor een bepaald risico gevraagd 

wordt, beslissen of hij het risico al dan niet afwijst of accepteert. Om dit te kunnen bepalen, wordt er 

geacht dat de verzekeraar een degelijk acceptatiebeleid voert. Om dit acceptatiebeleid te kunnen voeren, 

bestaan er verschillende technieken, zoals bijvoorbeeld het voorleggen en invullen van een vragenlijst 

of het inspecteren van het risico in het algemeen of in het medisch onderzoek bij de 

levensverzekeringen.79 

 

38. Essentieel is dat de selectie gebeurt door de verzekeraar. Als de verzekeringsnemer zelf direct of 

indirect gaat beslissen welke risico’s verzekerd worden, is er sprake van anti-selectie.80 

 

 

                                                             
78 M. DE GRAEVE EN M. GYSELAERS, Praktisch verzekeringsrecht,  Antwerpen, De Boeck nv., 2006,23; B. VAN 
BUGGENHOUT, Liber memorialis Béatrice van Buggenhout, Universitaire Pers leuven, Leuven 2003, 339-345. 
79 M. DE GRAEVE EN M. GYSELAERS, Praktisch verzekeringsrecht,  Antwerpen, De Boeck nv., 2006,23. 
80 M. DE GRAEVE EN M. GYSELAERS, Praktisch verzekeringsrecht,  Antwerpen, De Boeck nv., 2006,23-24. 
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7. Bestrijding van de anti-selectie en moral hazard 

 

39. Er bestaat een moreel risico dat de verzekerde minder voorzichtig zou gaan handelen, omdat hij 

weet dat hij verzekerd is. De verzekeraar heeft als taak en bekommernis het morele risico te bestrijden. 

De verzekeraar zal er dan ook voor proberen zorgen dat de verzekerde een deel van het risico blijft 

dragen, om op deze wijze de verzekerde aan te sporen tot een normale graad van voorzichtigheid.81 Dat 

kan gebeuren met directe of indirecte methodes. Een voorbeeld van een directe methode is de 

capponering of plafonnering van de bedragen die verzekerd zijn en franchise of de vrijstelling. 

Voorbeelden van de individuele of indirecte methodes zijn dan weer de personalisatie van de premie, de 

tariefvermindering wegens preventieve maatregelen, de personalisatie a posteriori en de regresvordering 

van de verzekeraar bij zware fout van de verzekerde. 

 

40. Een ander gevaar is dat van anti-selectie. Dit gevaar ontstaat wanneer een verzekeraar aan alle 

verzekeringsnemers dezelfde premie zou vragen voor een zelfde risico. Een verzekerde met een goed 

risico moet dan dezelfde premie betalen als een verzekerde met een minder goed risico. 

Het gevaar ontstaat dan dat een verzekeringnemer met een goed risico minder premie zal willen betalen. 

Op een concurrerende verzekeringsmarkt komt dit erop neer dat de verzekeringnemer een verzekeraar 

zal zoeken die op zijn maat differentieert. Dit wordt anti-selectie genoemd.82 

 

Een gevolg van deze anti-selectie is dat een verzekeraar die geen grote differentiatie toepast enkel de 

minder goede risico’s zal aantrekken en de goede risico’s zal afstoten. 

 

8. De kanssolidariteit versus de subsidiërende solidariteit 
 

41. In de verzekering is er sprake van twee soorten solidariteit, namelijk de subsidiërende 

solidariteit en de kanssolidariteit. De subsidiërende of herverdelende solidariteit is de solidariteit die tot 

stand komt tussen de goede en de slechte risico’s, dit wil zeggen de solidariteit tussen 

verzekeringsnemers waarvan de verwachte schade verschillend is.  

Bij de kanssolidariteit daarentegen hebben we te maken met een risicocategorie die uitsluitend is 

samengesteld door verzekeringsnemers die eenzelfde verwachte schade vertregenwoordigen. Tussen 

hen bestaat nog steeds een vorm van solidariteit, aangezien sommigen onder hen door het noodlot zullen 

getroffen worden en effectief een schadegeval zullen lijden, terwijl dit voor de meeste anderen niet geldt. 

Bij deze solidariteit is er geen sprake van een herverdeling tussen de betere en de minder-goede risico’s, 

                                                             
81 H. COUSY, “Over aansprakelijkheidsrecht en verzekeringen: Living together apart?” in H. COUSY (ED.), Liber 
Amicorum Walter van Gerven, Deurne, Kluwer, 2000, 203-211. 
82 H. COUSY EN C. VAN SCHOUBROECK (ED.), Discriminatie in verzekeringen, Antwerpen, Maklu, 2007, 171-172. 
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maar hangt de solidariteit louter af van het toeval. Een andere naam voor de kanssolidariteit is dan ook 

de “toevallige” solidariteit.83 

 

De segmentatie van de verzekering is er eigenlijk op gericht de subsidiërende solidariteit uit te sluiten 

zodat er enkel nog sprake is van kanssolidariteit. De verzekeraar is hierop gericht, omdat hij op deze 

wijze meedoet aan de toenemende concurrentie. Wanneer de verzekeraar niet zou differentiëren en alle 

verzekeringnemers eenzelfde tarief zou laten betalen, is er sprake van een herverdelende solidariteit van 

de betere risico’s naar de minder goede risico’s. Dit zou ervoor zorgen dat de betere risico’s te veel 

zouden betalen of toch minstens meer dan dat ze bij een concurrerende verzekeraar, die wel aan 

segmentatie doet, zouden betalen. Een verzekeraar die nalaat te segmenteren in een concurrentiële markt, 

loopt hierdoor dan ook het risico zijn betere risico’s te verliezen, waardoor hij enkel nog minder goede 

risico’s overhouden.84 

 

Afdeling 2: Heeft men recht op een verzekering? 
 

42. Private of particuliere verzekeringen spelen een steeds belangrijkere rol. Elke individu of elk 

gezin heeft immers behoefte aan een behoorlijke, aangepaste en betaalbare financiële beveiliging via 

ondermeer brandverzekering, reisverzekering, hospitalisatie- en andere gezondheidsverzekeringen, 

schuldsaldoverzekering (voornamelijk bij het lenen voor de aankoop van een woning), familiale en 

andere aansprakelijkheidsverzekeringen.   

 Gezonde en kapitaalkrachtige mensen kunnen gemakkelijk een verzekering afsluiten. Personen met een  

chronische ziekte of mindervaliden en hun gezin, worden door verzekeraars echter als een ‘hoger’ risico  

beschouwd en kunnen daarom vaak geen goede verzekeringsovereenkomst bekomen of betalen.85 

Verzekeraars zijn immers ondernemers die winst willen maken.  

 

43. De vraag luidt nu of de verzekeraars een tariferingsvrijheid heeft en of er een recht op 

verzekering bestaat.  

In het Belgisch recht bestaat er nog geen recht op een verzekering. De verzekeraar kan dus nog steeds 

een hoge premie vragen van chronisch zieken en mindervaliden en hij kan het afsluiten van een 

verzekeringscontract weigeren. 

Voor het uitbouwen van een menswaardig leven heeft iedereen nood aan een minimumregeling die een 

aantal verzekeringen bevat. Mensen met een chronische ziekte of mindervaliden en hun familie worden 

                                                             
83 E. BREWAEYS (ED.), Verzekeringenrecht, Antwerpen, Maklu 1998, 95. 
84 E. BREWAEYS (ED.), Verzekeringenrecht, Antwerpen, Maklu 1998, 95. 
85 F. DEBRUYNE, “Van solidariteit naar uitsluiting: De weigering van chronisch zieken door de 
verzekeringsmaatschappijen”, T.v.MR. 2000, 14; URL: 
http://www.vlaamspatientenplatform.be/publicaties/Vlaams%20Patientenplatform%20standpunt%20verzekeringe
n.pdf, laatst geraadpleegd op 10 augustus 2010. 
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dan niet langer voor allerlei verzekeringen uitgesloten.  Op deze nood wordt ingespeeld door nieuwe 

wettelijke regelingen en recente wetsvoorstellen, maar ook door Europese initiatieven. Een aantal van 

deze initiatieven gaan we in deze uiteenzetting bespreken. 
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Hoofdstuk III: De discriminatieproblematiek 
 

Afdeling 1: Disciminatie: algemeen 
 

44. Het verbod op discriminatie is een cruciaal onderdeel van de enorme problematiek betreffende 

de toegang tot de verzekering.86 De toegang tot verzekering is immers, zoals reeds in de inleiding 

vermeld, een groot probleem voor bepaalde groepen in de samenleving. Het feit bestaat dat bepaalde 

personen zoals mindervaliden, diabetici en andere personen met een verzwaard risico vaak geen 

hospitalisatieverzekering of geneeskundige kostenverzekering kunnen bemachtigen of enkel wanneer zij 

hiervoor hoge bijkomende premies betalen. Een voorbeeld dat we hier kunnen vermelden is een licht 

mentaal gehandicapte persoon die een aangepaste woning wil betrekken en hiervoor geen (betaalbare) 

brand- of schuldsaldoverzekering vindt, zodat het aangaan van een huurovereenkomst of een 

hypothecaire lening aanzienlijk wordt bemoeilijkt voor deze persoon.87 

 

45. Ook het behoud van een (betaalbare) verzekering wordt steeds moeilijker, aangezien 

verschillende verzekeringsondernemingen vaak de premies van onder andere een 

hospitalisatieverzekering gaan aanpassen om te voldoen aan hun solvabiliteitsverplichtingen. Deze forse 

premieaanpassingen brengen vaak grote problemen mee voor de verzekerden die in een zwakke positie 

staan zoals ouderen met een laag inkomen en een verhoogd risico op hospitalisatie.  

Deze zwakke groep kan niet van verzekeraar veranderen, aangezien er vaak geen polissen meer worden 

aangeboden aan 65-plussers. Door deze verhogingen komen veel mensen in een zeer moeilijke of soms 

ondraagbare situatie terecht.88 Ook personen die chronisch ziek zijn of mindervaliden verkeren in een 

dergelijke zwakke positie. 

 

46. Doordat dit onderwerp zeer grote problemen met zich meebrengt, is het aan te raden dat we, 

alvorens ons toe te spitsen op de specifieke problematiek van de verzekering van chronisch zieken en 

mindervaliden, eerst de problematiek van discriminatie in verzekeringen in het algemeen bestuderen. 

We zullen eerst een duidelijk beeld geven van het begrip discriminatie en andere begrippen die 

belangrijk zijn voor deze uiteenzetting, daarna gaan we de regelgeving op Europees niveau bespreken 

en als laatste lichten we de wetgeving en de problematiek in België verder toe. 

                                                             
86 C. PARIS, “faut-il mutualiser ou solidariser les risques judiciaires?”, De Verz. 2004, 409-418. 
87 Y. THIERRY EN C. VAN SCHOUBROECK, “Juridische grenzen aan classificatie in verzekeringen”, in H. COUSY EN 
C. VAN SCHOUBROECK (ED.), Discriminatie in verzekering, Antwerpen, maklu, 2007, 137-139; concreet geval zie 
http://www.vlaamspatiëntenplatform.be. 
88 Y. THIERRY EN C. VAN SCHOUBROECK, “Juridische grenzen aan classificatie in verzekeringen”, in H. COUSY EN 
C. VAN SCHOUBROECK (ED.), Discriminatie in verzekering, Antwerpen, maklu, 2007, 137-140; Ombudsman van 
de verzekeringen, Jaarverslag 2005, 3/53 en 30/57; A. VAN OEVELEN, “de eenzijdige wijziging en beëindiging 
van de verzekeringsovereenkomst door de verzekeraar: bestaat er een recht op behoud van een verzekering?”, in 
R.W. 2003-2004 nr. 28, 1081-1097. 
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1. Wat verstaan we onder de begrippen ‘disciminatie’ en ‘gelijkheid’? 

 

1.1.  Het begrip discriminatie 

 

47. Het begrip discriminatie vindt zijn oorsprong in het Latijnse werkwoord “discriminare” wat 

“onderscheid maken” betekent. Het woord discriminatie moet bij ons vooral gezien worden in de 

negatieve vorm, namelijk als een onrechtvaardig onderscheid. Wanneer een onderscheid onrechtvaardig 

is, hangt natuurlijk af van de samenleving, het begrip is immers cultureel en sociaal bepaald.89 

 

1.2.  Het begrip gelijkheid 

 

1.2.1. Algemeen 

 

48. Het begrip gelijkheid moet dan weer gezien worden in de betekenis dat gelijke gevallen ook 

gelijk moeten behandeld worden en ongelijke gevallen ongelijk moeten behandeld worden, maar dit wel 

in verhouding tot hun ongelijkheid. Een disproportionele ongelijkheid zou hierdoor dus toch als een 

discriminatie aanzien worden.  

Ook het Grondwettelijk Hof en het Europees Hof voor de Rechten van de mens sluiten zich aan bij deze 

stelling. Zij stellen namelijk in hun rechtspraak dat een verschil in behandeling geen discriminatie 

uitmaakt, wanneer er voor deze ongelijke behandeling een objectieve en redelijke verantwoording 

bestaat of er een legitiem doel in de democratische samenleving wordt nagestreefd of tussen de 

aangewende middelen en het nagestreefde doel de proportionaliteit is nageleefd. 90  Deze 

verantwoordingen worden later verder besproken. 

 

49. Het begrip gelijkheid kan men vanuit twee benaderingen bekijken. Ten eerste vanuit de 

verzerkeringstechnische ‘groeps-benadering’ die gebruikt wordt door de verzekeraars en ten tweede 

vanuit de mensenrechtelijke ‘individualistische benadering’, die de wetgever dan weer hanteert. 

 

1.2.2. De verzekeringstechnische ‘groepsbenadering’ 

 

50. De verzekeraar gaat de risico’s, premies en de acceptatie van een verzekering in groepstermen 

benaderen en streeft hierbij naar gelijkheid binnen ‘groepen’. Het lidmaatschap van een bepaalde groep 

wordt dan als rechtvaardiging gezien van het onderscheid. Het individu krijgt volgens de verzekeraar de 

eigenschappen van de gemiddelde verzekerde van de groep, maar met de individuele eigenschappen 
                                                             
89 K. GOOSSENS, “de non-discriminatie van andersvaliden”, Oriëntatie 3, maart 2005, 49-63. 
90 K. GOOSSENS, “de non-discriminatie van andersvaliden”, Oriëntatie 3, maart 2005, 49-63. 
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wordt echter geen rekening gehouden. Op deze wijze verantwoorden verzekeraars het in aanmerking 

nemen van het verschil in levensverwachting van mannen en vrouwen bij de levensverzekering, want 

‘ongelijke gevallen moeten op een ongelijke wijze behandeld worden’.91 

 

51. De verzekeringstechnische benadering is erop gebaseerd om de risico’s verzekerbaar te houden, 

en dit op basis van de beginselen van de verzekeringstechniek zoals de anti-selectie, moral hazard en de 

aversie van goede risico’s ten aanzien van de subsidiëring van minder goede risico’s. Deze 

verzekeringstechniek werd hierboven reeds grondig besproken. De gelijke behandeling van groepen 

komt hier op de voorgrond en niet deze van het individu. Iedere groep moet in staat zijn de eigen 

risico’s te dragen, zonder daarbij systematisch bevoordeeld of benadeeld te worden ten opzichte van een 

andere groep.92 

 

1.2.3. De mensenrechtelijke ‘individualistische benadering’ 

 

52. In de optiek van de mensenrechten wordt het recht op gelijke behandeling bekeken vanuit een 

individualistisch standpunt. Hier gaat men wel uit van het het principe ‘gelijken moeten gelijk 

behandeld worden en ongelijken verdienen een ongelijke behandeling, in de mate van hun 

ongelijkheid’.93  

 

Bij het recht op gelijke behandeling gaat men hier uit van het individu in zijn (of haar) hoedanigheid 

van individu en niet in deze als het lid van een groep. Men gaat streven naar een gelijke behandeling 

van individuen op basis van hun eigen eigenschappen en niet deze van de gemiddelde persoon van de 

groep waarvan ze lid zijn. Het louter lidmaatschap van een bepaalde groep aanwenden als 

verantwoording voor het onderscheid wordt bij deze visie aanzien als een directe discriminatie.94  

De mensenrechtelijke ‘gelijkheid’ komt overeen met een formele gelijkheid. 

 

53. Toch is men in deze mensenrechtelijke individualistische benadering meer en meer gaan 

verschuiven van een formele gelijkheid naar een materiële gelijkheid. Ook in het Europees 

discriminatierecht gebruikt men de materiële gelijkheid. Voorbeelden hiervan zijn de regeling van 

indirecte discriminatie en de mogelijkheid om de maatregel van positieve actie te gebruiken.95 

 

                                                             
91 Y. THIERRY EN C. VAN SCHOUBROECK, “Juridische grenzen aan classificatie in verzekeringen”, in H. COUSY EN 
C. VAN SCHOUBROECK (ED.), Discriminatie in verzekering, Antwerpen, maklu 2007, 173-177. 
92 M. DE GRAEVE EN M. GYSELAERS, Praktisch verzekeringsrecht, 2006, Antwerpen, De Boeck, 37. 
93 K. GOOSSENS, “de non-discriminatie van andersvaliden”, Oriëntatie 3, maart 2005, 49-63 
94 Y. THIERRY EN C. VAN SCHOUBROECK, “Juridische grenzen aan classificatie in verzekeringen”, in H. COUSY EN 
C. VAN SCHOUBROECK (ED.), Discriminatie in verzekering, Antwerpen, maklu 2007, 173-177. 
95 Y. THIERRY EN C. VAN SCHOUBROECK, “Juridische grenzen aan classificatie in verzekeringen”, in H. COUSY EN 
C. VAN SCHOUBROECK (ED.), Discriminatie in verzekering, Antwerpen, maklu 2007, 173-177. 
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2. Wat is een handicap? 

 

54. Het begrip handicap is afkomstig van Engeland. Rond 1653 bestond de naam ‘hand-in-cap’ dat 

afkomstig was van een gokspelletje waarbij men de inzet in een hand in een hoofddeksel verstopte. 

Later werd het woord ‘handicap’ gebruikt in de Engelse paardenwedrennensfeer. Hierbij kregen oudere 

en zwakkere dieren bij de start een voorsprong door de beste paarden extra gewichten te laten meetorsen. 

Vanaf de negentiende eeuw werd het begrip gebruikt om personen met minder fysieke of mentale 

mogelijkheden aan te duiden.96 

 

55. Het begrip handicap wordt niet gedefinieerd in de Europese richtlijn 2000/78/EG of in de anti-

discriminatiewet of in de C.A.O. nr. 38, er bestaat dus geen algemene definitie die gehanteerd moet 

worden. Het begrip kan vanuit verschillende oogpunten worden bekeken. 

 

56. Wat valt nu onder het begrip ‘handicap’? Als we de anti-discriminatiewet gaan toepassen, moet 

onder het begrip ‘handicap’ een fysieke of psychische stoornis of beperking die een belemmering vormt 

voor een normale toegang tot en/ of participatie aan de diverse aspecten van het leven worden 

verstaan.97  

 

Uit deze definitie kunnen we opmaken dat het begrip ‘handicap’ zeer ruim geïnterpreteerd moet worden. 

Alle vormen van discriminatie die verband houden met alle soorten handicaps, ongeacht dewelke, zijn 

verboden.98 Men moet rekening houden met de interactie tussen de stoornis of beperking en de reactie 

daarop van de omgeving bij het ontstaan van een handicap.  

 

Een stoornis of beperking veroorzaakt ook een handicap voor zover er geen redelijke aanpassingen tot 

stand komen. Door dergelijke redelijke aanpassingen wordt de toegang en/of de participatie 

‘genormaliseerd’ en kan het belemmerende effect (dat een stoornis of beperking tot een handicap maakt) 

worden opgeheven of beperkt.99 Een persoon met een handicap mag in een vergelijkbare situatie dus 

niet nadeliger behandeld worden dan iemand zonder een handicap. 

 

                                                             
96 K. GOOSSENS, “De non-discriminatie van andersvaliden”, in Oriëntatie 3, maart 2005, 51-52. 
97 K. GOOSSENS, “De non-discriminatie van andersvaliden”, in Oriëntatie 3, maart 2005, 51-52; J. HUYS, 
“Begripsomschrijving van handicap en aanverwante termen in het antidiscriminatierecht”, in Soc. Kron. 2009, 02, 
65-74. 
98 D. DE PRINS, S. SOTTIAUX EN J. VRIELINK, “De anti-discriminatiewet: een artikelsgewijze analyse (deel 1)”, in 
NjW 2003 nr. 23, 258-275; K. GOOSSENS, “De non-discriminatie van andersvaliden”, in Oriëntatie 3, maart 2005, 
51-52. 
99 A. RAHMÉ, Discriminatie op basis van handicap en gezondheidstoestand in de arbeidsverhouding, Antwerpen, 
Intersentia, 2009, 57-89. 
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57. Men heeft, bij de toepassing van de anti-discriminatiewet, er bewust voor gekozen om niet te 

verwijzen naar een officiële invaliditeitsschaal, naar een specifiek invaliditeitspercentage of naar een of 

andere ziekte, aangezien hierdoor een handicap die niet vermeld is, zou worden uitgesloten.100 

 

58. Sinds 2009 is echter ook in België het verdrag inzake de rechten van personen met een 

handicap101 van toepassing. Dit verdrag heeft aan het begrip ‘handicap’ wel een definitie gegeven. 

Conform het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, zijn personen met een handicap 

personen met een langdurige fysieke, mentale, intellectuele of zintuiglijke beperking die hen, in 

wisselwerking met diverse obstakels, kunnen beletten volledig, daadwerkelijk en op voet van gelijkheid 

met anderen te participeren in de samenleving.102 

 

3. Wat verstaan we onder de gezondheidstoestand van een persoon en meer bepaald 

onder het begrip ‘chronisch zieke’? 

 

59. Het begrip gezondheid is een moeilijk te omschrijven begrip. Het gezondheidsbeeld dat we nu 

hanteren, heeft gedurende verschillende jaren veranderingen ondergaan, het kreeg een steeds ruimere 

betekenis. 

In de parlementaire voorbereiding van de anti-discriminatiewet van 2003 werd enkel een interpretatie 

gegeven van de toekomstige gezondheidstoestand. De anti-discriminatiewet van 2007 daarentegen 

hanteert nu zowel de toekomstige als de huidige gezondheidstoestand en de fysieke of genetische 

eigenschap. Deze kenmerken zijn ook hier niet gedefinieerd.103 

 

60. Het begrip chronisch zieke wordt niet gedefinieerd in de Belgische wetgeving. Er bestaat wel 

een erkenning van bepaalde ziekten als chronisch, maar een volledige opsomming van de chronische 

ziekten bestaat er nog niet. 

 

Het Vlaams Patiëntenplatform geeft wel een definitie aan het begrip ‘chronisch zieke’. Volgens hen is 

een chronisch zieke een persoon die lijdt aan een aandoening die de persoon fysiek en/of psychisch 

aantast, diagnostisch al dan niet kan vastgesteld worden, een langdurige zorg en/of medische controle 

kan inhouden, zichtbare en/of onzichtbare beperkingen veroorzaakt, geen zekerheid geeft op geheel of 

gedeeltelijk herstel, progressief, fluctuerend (=wisselend) of stabiel kan verlopen, al dan niet kan leiden 

tot een geheel of gedeeltelijk verlies van autonomie, een vermindering van de levenskwaliteit 

                                                             
100 D. DE PRINS, S. SOTTIAUX EN J. VRIELINK, “De anti-discriminatiewet: een artikelsgewijze analyse (deel 1)”, in 
NjW 2003 nr. 23, 258-275. 
101 Verdrag van 13 december 2006 inzake de rechten van personen met een handicap. 
102 Verdrag van 13 december 2006 inzake de rechten van personen met een handicap. 
103 J. HUYS, “Begripsomschrijving van handicap en aanverwante termen in het antidiscriminatierecht”, in Soc. 
Kron. 2009, 02, 65-74. 
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veroorzaakt en ernstige gevolgen heeft op medisch, en/of sociaal, en/of financieel vlak voor de 

betrokkene en zijn omgeving.104 

 

Het Vlaams Patiëntenplatform geeft dan wel een definitie van het begrip ‘chronisch zieke’, toch is er 

geen juridisch algemeen aanvaarde definitie, aangezien geen enkele wet die handelt over ‘chronisch 

zieken’ dit begrip definieert. 

Om hier verandering in te brengen is minister van Volksgezondheid en Sociale zaken het actieplan 

‘Prioriteit aan de chronisch zieken’ gestart en probeert zij een definitie te geven aan dit begrip. De 

minister is van mening dat de erkenning van een persoon met een chronische ziekte een begin is  voor 

de geleidelijke uitbouw van een pakket van specifieke rechten en maatregelen waardoor deze patiënten 

een betere sociale bescherming kunnen genieten.105 

 

De minister stelt dan ook voor om volgende personen te erkennen als chronisch zieken: 

- Alle personen die in het kader van de wetgeving betreffende de verplichte verzekering voor 

geneeskundige verzorging, vergoedingen ontvangen of elke vorm van tegemoetkoming voor 

een chronische ziekte; (maximumfactuur, forfait chronisch zieke,...) 

- Alle personen die lijden aan een zeldzame ziekte/weesziekte (ziekte die minder dan 1 persoon 

op 2000 treft); 

- Alle personen die lijden aan een ongeneeslijke en degeneratieve chronische ziekte waarvoor de 

criteria door het College van Geneesheren-directeurs van het Rijksinstituut voor ziekte- en 

ivaliditeitsverzekeringen zullen worden uitgewerkt. 

 

Deze definitie is nog niet volledig. Voor de uitwerking van een goede definitie werd er binnen het 

r.i.z.i.v. een werkgroep opgericht. In deze werkgroep zetelen de verschillende betrokken diensten van 

het r.i.z.i.v., de mutualiteiten, RaDiOrg.be en de drie patiëntenplatformen.106 

 

 

 

 

 

 

                                                             
104 Vlaams Patiëntenplatform: URL: http://www.vlaamspatientenplatform.be/www/content/view/62/91, laatst 
geraadpleegd op 1 augustus 2010. 
105 Vlaams Patiëntenplatform: URL: http://www.vlaamspatientenplatform.be/www/content/view/62/91, laatst 
geraadpleegd op 1 augustus 2010. 
106 Vlaams Patiëntenplatform: URL: http://www.vlaamspatientenplatform.be/www/content/view/62/91, laatst 
geraadpleegd op 1 augustus 2010. 
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Afdeling 2. De Europese regelgeving inzake discriminatie: 

 
61. Aangezien de Belgische wet bestrijding discriminatie 107  een implementatie is van de 

Rasrichtlijn108 en de Kaderrichtlijn109 van de Europese Gemeenschap en met deze wet de Belgische 

wetgever zijn wetgeving zoveel mogelijk conform de richtlijnen heeft gemaakt, is het belangrijk te 

weten wat in deze richtlijnen staat en wat de Europese gemeenschap specifiek wou bereiken met deze 

richtlijnen.110 

De Europese gemeenschap wil discriminatie inperken en dit op verschillende vlakken om uiteindelijk 

tot een ‘Europese’ wereld te komen die ‘discriminatievrij’ zou zijn. 

 

62. De Europese regelgeving inzake discriminatie in het algemeen vinden we terug in de artikelen 

12, 13 en 119 (Oud artikel 141) EG-verdrag. In artikel 12 EG-verdrag wordt bepaald dat discriminatie 

op grond van nationaliteit verboden is, artikel 119 EG-verdrag streeft naar gelijke kansen voor mannen 

en vrouwen in arbeid en beroep, met inbegrip van gelijke beloning voor gelijke of gelijkwaardige arbeid. 

Artikel 13 EG-verdrag geeft de Raad dan weer de bevoegdheid om passende maatregelen te treffen om 

discriminatie op grond van ras of etnische afstamming, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of 

seksuele geaardheid te bestrijden.111  

 

Op basis van deze artikelen kwamen de twee eerder vermelde richtlijnen, namelijk de Rasrichtlijn en de 

Kaderrichtlijn, de richtlijn gelijkheid man/vrouw in aanvullende sociale voorzieningen en de richtlijn 

inzake de bewijslast in geval van discriminatie op grond van geslacht in goederen en diensten van 15 

december 1997 tot stand. 

 

Deze richtlijnen zijn in het Belgisch recht omgezet door de anti-discriminatiewet van 25 februari 2003 

en de wet op de aanvullende pensioenen van 28 april 2003 (WAP)112. De richtlijnen die van belang zijn 

                                                             
107 Wet van 25 februari 2003 ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot 
oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding, B.S. 17 maart 2003. 
108 Richtlijn 2000/43/EG van de Raad van 29 juni 2000 houdende toepassing van het beginsel van gelijke 
behandeling van personen ongeacht ras of etnische afstamming, P.B. L 373 van 19 juli 2000. 
109 Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke 
behandeling in arbeid en beroep, P.B. L 303 van 02 december 2000.  
110 C. BAYART, “De discriminatiewet”, in Oriëntatie 2, februari 2003, 47-62. 
111 Artikel 12,13 en 141 EG-Verdrag; A. RAHMÉ, Discriminatie op basis van handicap en gezondheidstoestand in 
de arbeidsverhouding, Antwerpen, Intersentia, 2009, 2; Y THIERRY EN C. VAN SCHOUBROECK, “Juridische 
grenzen aan classificatie in verzekeringen”, in H. COUSY EN C. VAN SCHOUBROECK (ED.), Discriminatie in 
verzekering, Antwerpen, maklu 2007, 137-140. 
112 Deze wet van 28 april 2003 vervangt de wet van 6 april 1995 betreffende de aanvullende pensioenen die de 
richtlijn gelijkheid man/vrouw in aanvullende sociale voorzieningen reeds omzette; C. VAN SCHOUBROECK, 
“Discriminatie en verzekering”, in RW 2006-2007, nummer 7, 263-286. 
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voor de verzekering zijn de rasrichtlijn, de kaderrichtlijn en de richtlijn gelijkheid man/vrouw in 

goederen en diensten. 

 

1. De Rasrichtlijn 

 
63. Door de Rasrichtlijn wordt de gelijke behandeling ongeacht ras of etnische afstamming 

ingevoerd in het maatschappelijk leven. Deze richtlijn is van toepassing op verschillende domeinen 

zoals arbeid, sociale zekerheid, beroepsopleiding, onderwijs en de toegang tot en het aanbod van 

goederen en diensten die publiekelijk beschikbaar zijn.113  

 

2. De Kaderrichtlijn 

 

64. De Kaderrichtlijn beperkt zich dan weer tot arbeid en beroep en heeft een strikter 

toepassingsgebied dan de Rasrichtlijn. Ze voert wel een groot aantal nieuwe discriminatiegronden in 

zoals godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd en seksuele geaardheid. Het gaat hier eerder over een 

‘horizontale’ richtlijn, aangezien zij de discriminatie vooral bestrijdt op het vlak van de 

arbeidsverhouding. De Rasrichtlijn daarentegen is eerder een ‘verticale’ richtlijn, aangezien zij de 

discriminatie bestrijdt op verschillende vlakken van het maatschappelijke leven.114 

 

3. De richtlijn gelijkheid man/vrouw in goederen en diensten 

 

65. Deze richtlijn tracht een kader te creëren voor de bestrijding van discriminatie op grond van 

geslacht bij de toegang tot en het aanbod van goederen en diensten. Deze richtlijn is ook van toepassing 

op de verzekeringen, aangezien ze van toepassing is op de aanbieding van diensten buiten de 

privésfeer.115 

 

De richtlijn bepaalt dat discriminatie op grond van geslacht verboden is wanneer hier geen 

rechtvaardigingsgrond voor bestaat. 

 

 

 

 

                                                             
113 Artikel 3 Rasrichtlijn; C. BAYART, Discriminatie tegenover differentiatie, Gent, De Boeck-Larcier nv., 2004, 
16–17. 
114 C. BAYART, Discriminatie tegenover differentiatie, Gent, De Boeck-Larcier, 2004, 16–17. 
115 Y. THIERRY EN C. VAN SCHOUBROECK, “Juridische grenzen aan classificatie in verzekeringen”, in H. COUSY EN 
C. VAN SCHOUBROECK (ED.), Discriminatie in verzekeringen, Antwerpen, Maklu, 2007, 294. 
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Afdeling 3: De Belgische wetgeving rond discriminatie:  
 

1. Artikel 10 en 11 van de Belgische Grondwet 
 

66. In de Belgische Grondwet vinden we een algemeen gelijkheidsbeginsel in artikel 10 en artikel 

11. Deze bepalingen zorgen in de eerste plaats voor een verticaal discriminatieverbod, dit houdt in dat 

de overheid slechts een ongelijke behandeling kan verantwoorden wanneer zij het algemeen belang 

nastreeft en de gevolgen van de ongelijke behandeling niet onevenredig zijn.116 We moeten echter 

opmerken dat de overheid niet alleen de verplichting heeft om zelf de burgers gelijk te behandelen, maar 

zij moet ook de ongelijke behandeling in privé-relaties tegengaan. Dit heeft tot gevolg dat de Grondwet 

niet enkel zorgt voor een verticale bescherming, maar ook voor een indirecte horizontale 

bescherming.117 

 

2. C.A.O. nr. 38quater 
 

67. Alvorens de antidiscriminatiewet van toepassing was, bestond er in het arbeidsrecht een 

bescherming tegen discriminatie in een collectieve arbeidsovereenkomt. In deze C.A.O. nr. 38quater 

zijn verschillende discriminatiegronden opgesomd en deze C.A.O. is algemeen bindend verklaard. 

Er wordt enkel een bescherming geboden bij de werving en selectie van werknemers. De werkgever 

mag bij het aanwerven geen onderscheid maken op grond van persoonlijke elementen die geen verband 

houden met de functie of met de aard van de onderneming, tenzij dit wettelijk is toegelaten.118 

 

3. Decreet evenredige arbeidsparticipatie van 8 mei 2002119 
 

68. Door het decreet evenredige arbeidsparticipatie van 8 mei 2002 wordt de Kaderrichtlijn 

omgezet op Vlaams niveau. Er staan in dit decreet twee principes centraal. Enerzijds de gelijke 

behandeling en anderzijds de evenredige participatie op de arbeidsmarkt. De deelname aan de 

arbeidsmarkt moet dus in verhouding staan tot de samenstelling van de beroepsbevolking en de 

evenredige participatie van kansengroepen moet gewaarborgd worden.120 

                                                             
116 K. GOOSSENS, “De non-discriminatie van andersvaliden”, in Oriëntatie 3, maart 2005, 49-63. 
117 Artikel 11bis Grondwet; K. GOOSSENS, “De non-discriminatie van andersvaliden”, in Oriëntatie 3, maart 2005, 
49-63; J. VELAERS, “De horizontale werking van het discriminatieverbod in de Discriminatiewet: Enkele 
constitutionele beschouwinge”, in J. VELAERS EN J. VRIELINK (ED.), Vrijheid en gelijkheid. De horizontale werking 
van het gelijkheidsbeginsel en de nieuwe antidiscriminatiewet, Antwerpen, Maklu 2003, 295, nr. 11. 
118 Artikel 2bis C.A.O. nr. 38quater; K. GOOSSENS, “De non-discriminatie van andersvaliden”, in Oriëntatie 3, 
maart 2005, 49-63. 
119 Decreet van 8 mei 2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt, B.S. 26 juli 2002. 
120 P. BORGHS, De anti-discriminatiewet: Handleiding bij de wet ter bestrijding van discriminatie, Antwerpen, 
Garant 2003, 11-12; K. GOOSSENS, “De non-discriminatie van andersvaliden”, in Oriëntatie 3, maart 2005, 49-63. 
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Er zijn echter nog geen uitvoeringsbesluiten genomen in verband met dit decreet, het is dan ook nog niet 

mogelijk om dit decreet al toe te passen. 

 

4. De horizontale werking van het discriminatieverbod dat reeds voor de wet bestrijding 

discriminatie bestond in de verzekeringen. 
 

69. Bij de verzekeringen werd reeds voor de totstandkoming van de wet bestrijding discriminatie 

het discriminatieverbod toegepast. 

 

4.1.  Het gemeen recht 

 

70. Volgens het gemeen recht was het reeds mogelijk om discriminatie tussen de 

rechtsonderhorigen onderling te sanctioneren. Men kon immers een contract niet zomaar zonder reden 

weigeren. Dit omwille van de overtreding van het mededingingsrecht, het zich schuldig maken aan 

rechtsmisbruik en bepaalde specifieke wetsbepalingen. 

 

Aan de hand hiervan kon men vaststellen dat de weigering van een verzekeraar met een kandidaat 

verzekeringnemer een contract te sluiten of de weigering een verzekeringsmakelaar op te nemen in zijn 

distributieketen een verboden contractsweigering is.121  

 

Een ander voorbeeld zijn de onrechtmatige bedingen in het verzekeringscontract. Wanneer een 

contractsbeding een aantasting van een grondrecht inhield, zoals bijvoorbeeld het gelijkheidsbeginsel, 

werd dit strijdig geacht met de openbare orde. 

 

4.2.  Specifieke wetgeving 

 

71. In specifieke wetgeving werd ook reeds een verbod op discriminatie tussen rechtsonderhorigen 

onderling ingevoerd.  

Ten eerste werd er een waarborg gegeven van de basisdiensten door het recht op weigering door de 

dienstverlener of de sector te beperken.122  

Inzake motorrijtuigenverzekeringen werd een tariferingsbureau ingesteld dat ervoor zorgt dat personen 

die geen of niet tegen een betaalbare prijs een verzekering kunnen bekomen, tegen een door het 

tariferingsbureau bepaalde premie toch verzekerd kunnen worden. Het tariferingsbureau vertrouwt het 

                                                             
121 Kh. Brussel 10 november 1987, De verz. 1989, 761, noot D. DHAENENS; K. BERNAUW, “De wet bestrijding 
discriminatie en verzekeringen”, in E. BREMS EN M. DE VOS, De wet bestrijding discriminatie in de praktijk, 
Antwerpen, Intersentia, 2004,, 278-279. 
122 Artikel 9 W.AM.-wet 
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beheer van het contract dan toe aan een verzekeringsmaatschappij. De rsicio’s die gedekt zijn vallen dan 

ten laste van het motorwaarborgfonds waardoor er een collectieve acceptatieplicht ontstaat voor de 

gemeenschap van de motorrijtuigenverzekeraars en het resultaat van de via deze procedure gedekte 

risico’s toch wordt overgedragen aan de motorrijtuigenverzekeraars die actief zijn op de markt, 

aangezien zij een bijdrage moeten leveren aan het Gemeenschappelijk Waarborgfonds. 

 

Ten tweede bestond er een discriminatieverbod in de verzekeringswereld, aangezien de wet bepaalde 

risicofactoren als differentiatiecriterium verbood. Voorbeelden hiervan vinden we terug in artikel 5 en 

95 van de Landverzekeringsovereenkomstenwet en artikel 13 Wet op het aanvullend pensioen.123 

 

De Landverzekeringsovereenkomstenwet verbiedt bijvoorbeeld een genetisch onderzoek ter 

voorspelling van de gezondheidstoestand van de kandidaat-verzekerden124. De differentiatie op grond 

van de genetisch voorspelbare toekomstige gezondheidstoestand wordt bijgevolg uitgesloten.  

 

De Wet op Aanvullende Pensioenen (WAP) beperkt de mogelijkheden om de aangeslotene aan een 

geneeskundig onderzoek te onderwerpen125. De WAP verbiedt elk onderscheid dat niet berust op een 

objectief criterium en niet redelijk verantwoord is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
123 Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die  
pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid, B.S. 15 mei 2003, 2e uitgave;  
err. B.S. 26 mei 2003. 
124 Artikel 5 en 95 Wet op de landeverzekeringsovereenkomsten. 
125 Artikel 13 Wet op de aanvullende pensioenen. 
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Afdeling 4: De Wet bestrijding discriminatie van 25 februari 2003126: 
 

1. Inleiding 
 

72. De wet bestrijding discriminatie van 25 februari 2003 is vervangen door de                           

Anti-discriminatiewet van 10 mei 2007, maar om de verschillen duidelijk te maken tussen beide wetten, 

gaan we hier eerst de wet bestrijding discriminatie van 2003 bespreken.  

 

De wet bestrijding discriminatie127 verbiedt discriminatie op grond van een aantal persoonsgebonden 

criteria. Voorheen was enkel de overheid verplicht om het gelijkheidsbeginsel in acht te nemen. Op 

horizontaal niveau was het enkel verboden om medeburgers ongelijk te behandelen wanneer men zich 

in een bepaalde relatie tot elkaar bevond of een ongerechtvaardigd onderscheid plaats vond op basis van 

een beperkt aantal gronden, zoals onder meer het ras en het geslacht. Deze beperking van het 

discriminatieverbod tot de verticale verhouding vloeide voort uit de klassieke liberale leer. Volgens 

deze leer was de economische vrijheid van toepassing die aan iedere burger de vrijheid verleende om 

zich op de vrije markt te voorzien van de gewenste dienst, indien hij deze bij de oorspronkelijke 

dienstverlener niet aan de juiste voorwaarden kon verkrijgen.128  

Deze leer ging uit van de contractsvrijheid en de vrijheid van koophandel en nijverheid, waardoor ieder 

vrij was om discriminerend te handelen bij de keuze van zijn medecontractant en de toepassing van zijn 

contractsvoorwaaarden.129 

 

73. De wet bestrijding discriminatie zorgt onder meer voor de omzetting van de Europese Kader- en 

Rasrichtlijnen naar het Belgisch recht.130 De wet geeft een wettelijke grondslag en geeft duidelijk aan 

dat er ook een horizontale werking van het discriminatieverbod is.  

Zij beoogt een discriminerend gedrag in de horizontale relaties tussen burgers te bestrijden, en dit zowel 

op strafrechtelijk als burgerrechtelijk vlak. Zij verbiedt namelijk het maken van een direct en indirect 

onderscheid in contractuele verhoudingen, wanneer men hiervoor geen objectieve rechtvaardiging zou 

voorhanden hebben.131 Ook heeft de wet bestrijding discriminatie zowel het aantal verboden gronden 

                                                             
126 Wet van 25 februari 2003 ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot 
oprichting van een centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding, B.S. 17 maart 2003. 
127 Wet van 25 februari 2003 ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot 
oprichting van een centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding, B.S. 17 maart 2003. 
128 K. BERNAUW, De wet bestrijding discriminatie en verzekeringen, in E. BREMS EN M. DE VOS, de wet 
bestrijding discriminatie in de praktijk, Antwerpen, Intersentia, 2004, 277 – 278. 
129 K. BERNAUW, “De wet bestrijding discriminatie en verzekeringen”, in E. BREMS EN M. DE VOS, De wet 
bestrijding discriminatie in de praktijk, Antwerpen, Intersentia, 2004, 277 – 278. 
130 K. GOOSSENS, “De non-discriminatie van andersvaliden”, in Oriëntatie 3, maart 2005, 49-63. 
131 Y. THIERRY EN C. VAN SCHOUBROECK, “Juridische grenzen aan classificatie in verzekeringen”, in H. COUSY EN 
C. VAN SCHOUBROECK (ED.), Discriminatie in verzekering, Antwerpen, maklu 2007, 154 -155. 
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van discriminatie tussen private personen sterk uitgebreid als het aantal gronden van onderscheid dat als 

verdacht beschouwd worden, zoals het geslacht, de handicap, … .132 

 

2. Het toepassingsgebied van de wet bestrijding discriminatie. 
 

74. De wet bestrijding discriminatie heeft een zeer ruim toepassingsgebied. Elke vorm van directe 

of indirecte discriminatie is verboden bij het leveren of ter beschikking stellen van goederen en diensten 

aan het publiek.133 

 

2.1.  De levering van goederen en diensten 

 

75. De wet bestrijding discriminatie is van toepassing op de levering van goederen en diensten aan 

het publiek.134 Dit heeft voor gevolg dat de wet ook van toepassing is op de verzekeringssector, 

aangezien deze door zijn verzekeringen aan het publiek te verlenen, diensten verleent aan het publiek.135  

 

2.2.  Aanbieding of ter beschikking stellen van goederen en diensten aan het publiek 

 

76. De wet spreekt in zijn artikel 2 § 4 over de ‘levering’ van diensten, maar er wordt bepaald dat 

hieronder ook de ‘aanbieding’ van diensten zou vallen.136 Echter enkel de verzekeraar die zich tot het 

publiek richt en een open aanbod formuleert zal moeten antwoorden op een verzoek van personen tot 

dekking en zal indien hij dit weigert, deze weigering moeten motiveren. Verzekeraars die daarentegen 

geen aanbod of voorstel doen tot het publiek en enkel afwachten tot een klant hen zelf benadert, zullen 

geen verantwoording moeten geven voor hun weigering.137 Deze verzekeraars zullen pas onder het 

toepassingsgebied van de anti-discriminatiewetgeving vallen wanneer zij effectief zullen overgaan tot 

contracteren met de verzoekende partij. 

 

77. Aangezien men een aanbod of voorstel moet formuleren om onder de wet bestrijding 

discriminatie te vallen, kunnen we ons afvragen of de onderlinge verzekeringsverenigingen wel binnen 

dit toepassingsgebied vallen, aangezien deze verenigingen zich niet tot het publiek richten, maar waarbij 

                                                             
132 DAJO DE PRINS, S. SOTTIAUX EN J. VRIELINK, “De anti-disciminatiewet”, NjW, 5 maart 2003, 258. 
133 Artikel 2 § 4, eerste streepje Wet bestrijding discriminatie; K. GOOSSENS, “De non-discriminatie van 
andersvaliden”, in Oriëntatie 3, maart 2005, 49-63. 
134 Artikel 2 §4 Wet bestrijding discriminatie. 
135 K. BERNAUW, “De wet bestrijding discriminatie en verzekeringen”, in E. BREMS EN M. DE VOS, De wet 
bestrijding discriminatie in de praktijk, Antwerpen, Intersentia, 2004, 283 – 288. 
136 A. DE BOECK, “Doorwerking van het gelijkheidsbeginsel in contractenrecht. De contractvrijheid in het nauw 
gedreven?”, in J. VELAERS EN J VRIELINK, Vrijheid en gelijkheid. De horizontale werking van het 
gelijkheidsbeginsel en de nieuwe antidiscriminatiewet, Antwerpen, Maklu 2003, 426. 
137 K. BERNAUW, “De wet bestrijding discriminatie en verzekeringen”, in E. BREMS EN M. DE VOS, De wet 
bestrijding discriminatie in de praktijk, Antwerpen, Intersentia, 2004, 283 – 288. 
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er een volkomen passiviteit bestaat. Een onderlinge verzekeringsvereniging is immers een vereniging 

van verzekerden die zich wederzijds bij elkaar verzekeren met als enige doel de last ingevolge 

schadegevallen onderling te spreiden en te verdelen en niet het maken van winst.138 

 

78. Er wordt vaak gezegd dat deze verzekeringen niet onder de wet bestrijding discriminatie vallen 

en dit om volgende redenen: 

- De activiteiten van een onderlinge verzekeringsvereniging zijn geen daden van koophandel, 

maar het al dan niet aanwezig zijn van een daad van koophandel is geen criterium voor de 

toepassing van de wet. 

- Een onderlinge verzekeringsvereniging is een vereniging waarvan de activiteiten worden 

beschermd door de vrijheid van verenigingen. Artikel 3 van de wet bestrijding discriminatie 

bepaalt dat er geen afbreuk kan gedaan worden aan andere fundamentele rechten en vrijheden 

en de vrijheid van vereniging moet dan ook worden gerespecteerd. Hierdoor kan dit recht dan 

ook in conflict komen met het gelijkheidsbeginsel.  

 

2.2.1. Verzekering door onderlinge verzekeringsverenigingen 

 

79. De leden van de onderlinge verzekeringsvereniging hebben twee functies, zij zijn zowel lid van 

de vereniging als ontvanger van de dienst. Om te bepalen of er sprake is van een schending van het 

gelijkheidsbeginsel, gaat men dan ook kijken of er een discriminatie gebeurt bij de selectie van de 

leden.139 De toegang tot de soort verzekeringsdekking die een onderlinge verzekeringsvereniging biedt 

is namelijk de doorslaggevende reden waarom men tot die vereniging wil toetreden. Wanneer iemand 

geweigerd wordt voor toetreding, zal deze niet van de dienstverlening kunnen genieten. De onderlinge 

verzekeringsverenigingen die hun lidmaatschap voor een ruim publiek openstellen en de voorwaarden 

tot lidmaatschap in algemene termen bepalen, vallen bij de selectie van hun leden onder het 

toepassingsgebied van de wet bestrijding discriminatie. Er is geen sprake van discriminatie wanneer 

men het lidmaatschap weigert van personen die niet de juiste kenmerken vertonen voor de toegang tot 

de vereniging.140 

 

2.2.2. De attitude van de verzekeraar: actief of passief 

 

80. Wanneer de verzekeraar passief blijft en de kandidaat dan ook nog geen enkel aanbod of 

voorstel heeft gedaan of publiciteit heeft gemaakt voor een bepaald verzekeringsproduct, moeten we 

rekening houden met “het gewoonlijke, volgehouden gedrag” van de verzekeraar zoals hij dat voordien 
                                                             
138 M. FONTAINE, Verzekeringsrecht, Brussel, Larcier, 1999, 8. 
139 Artikel 2 § 4, wet bestrijding discriminatie. 
140 Y. THIERRY EN C. VAN SCHOUBROECK, “Juridische grenzen aan classificatie in verzekeringen”, in H. COUSY EN 
C. VAN SCHOUBROECK (ED.), Discriminatie in verzekeringen, Antwerpen, Maklu, 2007, 164-166. 
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al had getoond om te bepalen of er sprake is van discriminatie. Wanneer er wordt afgeweken van dat 

gewoonlijke volgehouden gedrag, kunnen we spreken van discriminatie.141 

 

81. Wanneer de verzekeraar daarentegen actief optreedt, wordt er meestal een onderscheid gemaakt 

tussen een verzekeringsaanvraag aan de ene kant en een verzekeringsvoorstel aan de andere kant, gelet 

op hun verschillende graad van juridische gebondenheid142: 

 

- verzekeringsaanvraag:  

Bij een verzekeringsaanvraag spreken we juridisch van een aanbod van de verzekeraar. 

Wanneer de verzekeraar de overeenkomst na de verzekeringsaanvraag nog zou weigeren, kan 

men dit gelijkstellen met een contractbreuk en ontstaat er een contractuele aansprakelijkheid. 

Het zou nadeliger zijn om dan beroep te doen op de anti-discriminatiewet, aangezien men 

meteen schadevergoeding zou kunnen bekomen van de rechter ten gronde, terwijl men bij de 

toepassing van de anti-discriminatiewet enkel een vordering tot staking (met eventueel 

aanvullend een dwangsom) kan instellen. Echter, wanneer de verzekeraar de overeenkomst 

binnen de dertig dagen opzegt, is er geen sprake van contractbreuk, aangezien de wet deze 

opzeggingsmogelijkheid voorziet. Indien deze opzegging toch door een discriminatoir kenmerk 

lijkt te zijn ingegeven, is er toch sprake van een onderscheid bij het leveren van diensten aan het 

publiek en zal de ongelijke behandeling beoordeeld worden door de anti-discriminatiewet. 

  

- verzekeringsvoorstel:  

Een verzekeringsvoorstel is een formulier dat men in hoofdzaak aanwendt om de verzekeraar 

informatie te verschaffen over het te verzekeren risico. De ondertekening van een 

verzekeringsvoorstel houdt geen verbinding in om een overeenkomst te sluiten, maar toch de 

verzekeraar is echter verplicht om aan het door de kandidaat-verzekerde ingevulde voorstel 

gevolg te geven (hij zal dus een aanbod moeten sturen, weigeren of de verzekering afhankelijk 

stellen van verder onderzoek).Wanneer hij laat weten dat hij het risico niet zal verzekeren en de 

weigering hiervan steunt op een bepaalde eigenschap van de verzekerde, kan men een beroep 

doen op de anti-discriminatiewet om deze contractsweigering te bestrijden en kan de 

verzekeraar gedwongen worden om de weigering te verantwoorden. 

 

 

 

 
                                                             
141 Y. THIERRY EN C. VAN SCHOUBROECK, “Juridische grenzen aan classificatie in verzekeringen”, in H. COUSY EN 
C. VAN SCHOUBROECK (ED.), Discriminatie in verzekeringen, Antwerpen, Maklu, 2007, 164-166. 
142 Y. THIERRY EN C. VAN SCHOUBROECK, “Juridische grenzen aan classificatie in verzekeringen”, in H. COUSY EN 
C. VAN SCHOUBROECK (ED.), Discriminatie in verzekeringen, Antwerpen, Maklu, 2007, 164-166. 
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3. Wat verstaat men onder ‘discriminatie’ in de anti-discriminatiewet van 2003? 

 

82. Bij de opstelling van de wet van 2003 waren er vele punten waarover consensus moest bekomen 

worden. Er bestonden veel uiteenlopende meningen over verschillende vragen. Ook de vraag wat 

disciminatie inhoudt, was een groot hekelpunt. 

 

83. Wanneer we spreken over zogenaamde dicriminatie gaan we ervan uit dat er een ongelijke 

behandeling plaatsvindt van gelijke gevallen of een gelijke behandeling van ongelijke gevallen. 

Wanneer men gelijke gevallen ongelijk zou willen behandelen, moet men kunnen aantonen dat er toch 

een voldoende ongelijkheid bestaat tussen beiden en wanneer men ongelijke gevallen gelijk zou willen 

behandelen, moet men dan weer aantonen dat er een voldoende gelijkheid bestaat tussen beiden om ze 

op deze wijze te kunnen behandelen.143  

 

84. Echter, niet elke discriminatie is verboden. Wanneer het onderscheid objectief en 

redelijkerwijze kan worden gerechtvaardigd, kan de discriminatie in bepaalde gevallen toegestaan 

worden. De rechter zal dat in concreto moeten nagaan. 

 

3.1.  De disciminatie bij de verzekering: de toetsingscriteria 

 

85. Om te bepalen of we te maken hebben met discriminatie, zullen we een toetsing moeten maken. 

Deze toetsingspraktijk houdt de toesting in van de benadeling en deze van de vergelijkbaarheid. 

 

3.1.1. De benadelingstoets 

 

86. Wanneer een persoon oordeelt dat hij discriminerend behandeld is, zal hij moeten aantonen dat 

hij ongunstiger werd behandeld dan de andere. Dit is de benadelingstoets. Men kan zowel toetsen aan 

een reëel en bestaand persoon als aan een hypothetisch referentiepersoon. Wanneer er een ongelijke 

behandeling plaatsvindt, maar deze behandeling is voor de ene niet ongunstiger dan voor de andere, kan 

men niet spreken van een benadeling.144 

 

 

 

 

 
                                                             
143 C. VAN SCHOUBROECK EN Y. THIERRY, “Juridische grenzen aan classificatie in verzekeringen”, in H. COUSY EN 
C. VAN SCHOUBROECK, Discriminatie in verzekering, Antwerpen, Maklu 2007, 155 – 164. 
144 D. DEPRINS, S. SOTTIAUX EN J. VRIELINK, Handboek discriminatierecht, Mechelen, Wolters Kluwer België, 
2005, 90. 
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3.1.2. De vergelijkbaarheidstoets 

 

87. Wanneer we deze discriminatieproblematiek gaan toepassen op de verzekeringsrelaties, moeten 

we ons de vraag stellen of de risico’s die worden vergeleken, effectief vergelijkbaar zijn. Hierbij moeten 

we dus nagaan welke maatstaf kan aangeven welke verschillen relevant zijn.  Men moet hierbij kijken 

naar het nagestreefde doel van de regeling.145 

 

88. Wanneer we kijken naar de techniek van de verzekeraar, kunnen we vaststellen dat de 

verzekeraar het doel heeft een premie te bepalen die overeenstemt met het risico dat hij zal verzekeren. 

We moeten dan de vraag stellen of het ene geval een goed risico en het andere geval een slecht (minder 

goed) risico is. Indien dit zo is, kunnen we deze gevallen niet vergelijken en zal er ook geen sprake  zijn 

van disciminatie tussen de beide.146  

 

De vraag is natuurlijk hoe we kunnen bepalen of we te maken hebben met vergelijkbare risico’s? Om dit 

te bepalen moet men het pertinentiecriterium toepassen. Hierbij wordt dan nagegaan of het 

onderscheidingscriterium een pertinent verschil is of beter gezegd een verschil is dat de kans verhoogt 

dat het risico zich zal voordoen. Dit pertinentiecriterium is dus een wezenlijk bestanddeel van de 

objectieve en redelijke rechtvaardiging van een vermeende discriminatie.147 

 

Ook de vergelijkbaarheidstoets is zeer belangrijk bij het bepalen van discriminatie in de verzekeringen. 

Een voorbeeld van dergelijke vergelijkbaarheidstoets in de verzekeringswereld is het geval waarbij een 

persoon die niet beschikt over de Belgische nationalitet aanklaagt dat hij niet toegelaten wordt tot een 

WAM-verzekering terwijl een persoon met de Belgische nationaliteit hier wel toegang toe heeft, doch de 

niet-Belg geen in België geldend rijbewijs heeft en de Belg wel.148 In dit geval hebben we te maken met 

situaties die niet gelijk zijn, het gaat namelijk om 2 personen die niet dezelfde nationaliteit hebben en 

waarbij de ene geen, naar Belgisch recht, geldig rijbewijs heeft en de tweede dan weer wel. We kunnen 

pas oordelen dat er een discriminatie zou bestaan rond ras, nationaliteit of afkomst, wanneer we te 

maken hebben met een allochtoon die wel een, naar Belgisch recht, geldig rijbewijs heeft. Als de niet-

Belg dus wel een geldig rijbewijs bezat naar Belgisch recht, kan men wel controleren op discriminatie 

                                                             
145 Y. THIERRY EN C. VAN SCHOUBROECK, “Juridische grenzen aan classificatie in verzekeringen”, in H. COUSY EN 
C. VAN SCHOUBROECK (ED.), Discriminatie in verzekering, Antwerpen, maklu 2007, 155-158. 
146 J. VELAERS, “De objectieve en redelijke rechtvaardiging als ultieme toetsteen van ongelijke behandeling in 
verzekeringszaken”, in H. COUSY EN C. VAN SCHOUBROECK (ED.), Discriminatie in verzekering, Antwerpen, 
maklu 2007, 86-89. 
147 J. VELAERS, “De objectieve en redelijke rechtvaardiging als ultieme toetsteen van ongelijke behandeling in 
verzekeringszaken”, in H. COUSY EN C. VAN SCHOUBROECK (ED.), Discriminatie in verzekering, Antwerpen, 
maklu 2007, 86-89. 
148 Cass. 8 november 2002, De Verz. 2003, 349, noot J Muyldermans; Y. THIERRY EN C. VAN SCHOUBROECK, 
“Juridische grenzen aan classificatie in verzekeringen”, in H. COUSY EN C. VAN SCHOUBROECK (ED.), 
Discriminatie in verzekering, Antwerpen, maklu 2007, 155-158.  
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en beoordelen of het een geldige rechtvaardigingsgrond bevat voor de ongelijke behandeling tussen 

beiden.149 

 

3.2.  Directe discriminatie 

 

89. Directe discriminatie houdt een niet objectief en redelijk gerechtvaardigd verschil in 

behandeling in.150  

Een onderscheid diende vroeger gebaseerd te zijn op de limitatief opgesomde criteria in de wet om als 

directe discriminatie aanzien te worden. De gronden die in de wet limitatief waren opgesomd, waren het 

geslacht, het ras, de huidskleur, de afkomst, de nationale of etnische afstamming, de seksuele 

geaardheid, de burgerlijke staat, de geboorte, het fortuin, de leeftijd, het geloof of de levensbeschouwing, 

de huidige of toekomstige gezondheidstoestand en een handicap of een fysieke eigenschap van de 

personen.151  

Sinds het arrest van het Grondwettelijk Hof van 6 oktober 2004152 werden de woorden die de lijst als 

limitatief bestempelden vernietigd in de wet en werd het toepassingsgebied van de wet uitgebreid tot 

alle vormen van discriminatie.153 Er is nu dan ook sprake van discriminatie wanneer er een onderscheid 

wordt gemaakt op grond van bijvoorbeeld rookgedrag, lichaamsgewicht, levensstijl, schadeverleden, … . 

 

90. De wetgever had natuurlijk wel de bedoeling om gevoelige factoren waarover men geen 

controle heeft niet onder de discriminatie te brengen, maar de vraag of iets niet onder de controle van 

een persoon valt is zeer moeilijk te beantwoorden. 

 

3.3.  Indirecte discriminatie 

 

91. Indirecte discriminatie daarentegen komt volgens de wet bestrijding discriminatie van 2003 

voor wanneer er een onderscheid wordt gemaakt op basis van een neutrale bepaling, maatstaf of 

handelswijze, maar waar dat onderscheid toch een schadelijke weerslag heeft op bepaalde personen.154 

Het moet niet gaan om personen op wie één van de opgesomde discriminatiegronden van toepassing 

zijn, er moet eerder sprake zijn van een discriminerend resultaat. Een voorbeeld van dergelijke indirecte 

discriminatie is het geval waarbij een ziekteverzekering van een kandidaat-verzekerde wordt geweigerd 

vanwege een diagnose van borstkanker. Op het eerste zicht is de uitsluiting wegens borstkanker logisch 
                                                             
149 Y. THIERRY EN C. VAN SCHOUBROECK, “Juridische grenzen aan classificatie in verzekeringen”, in H. COUSY EN 
C. VAN SCHOUBROECK (ED.), Discriminatie in verzekering, Antwerpen, maklu 2007, 137-140. 
150 Artikel 2, § 1,wet bestrijding discriminatie; C. VAN SCHOUBROECK , “Discriminatie en verzekering”, R.W. 
2006-2007, nr. 7, 263-286. 
151 Y. THIERRY EN C. VAN SCHOUBROECK, “Juridische grenzen aan classificatie in verzekeringen”, in H. COUSY EN 
C. VAN SCHOUBROECK (ED.), Discriminatie in verzekering, Antwerpen, maklu 2007, 158-160. 
152 Grondwettelijk Hof nr. 157/2004, 6 oktober 2004, B.S. 18 oktober 2004. 
153 J. VELAERS, “Het Arbitragehof en de antidiscriminatiewet”, T.P.B. 2004, 603. 
154 Artikel 2 §2 wet bestrijding discriminatie. 
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aangezien het een neutraal criterium lijkt, maar in feite komt het erop neer dat, in het overgrote deel 

van de gevallen, vrouwen moeilijker een ziekteverzekering kunnen krijgen aangezien borstkanker maar 

zeer zelden voorkomt bij mannen.155 

 

3.4.  De drie gevallen waar onderscheid niet discriminerend is. 

 

92. In sommige gevallen hebben we dan weer niet te maken met een discriminerende behandeling 

wanneer men een onderscheid maakt en een verschillende behandeling doorvoert. 

Een onderscheid moet niet als discriminerend worden beschouwd wanneer er een bescherming is van 

andere grondrechten, het een positieve discriminatie is of wanneer er een objectieve of redelijke 

rechtvaardiging bestaat. 

 

3.4.1. Andere grondrechten 

 

93. Het eerste geval bestaat erin dat een ongelijke behandeling niet discriminerend is, wanneer die 

ongelijke behandeling gerechtvaardigd wordt in het licht van de bescherming van andere 

grondrechten.156 Wanneer een ongelijkheid past in een normale uitoefening van een vrijheid, zoals 

bepaald in het internationaal recht of de grondwet, is de ongelijkheid conform het gelijkheidsbeginsel en 

zijn de sancties van de anti-discriminatiewet niet van toepassing.157 

 

3.4.2. Positieve discriminatie 

 

94. Artikel 4 van de wet bestrijding discriminatie bepaalt dat een positieve discriminatie toegelaten 

is. Dit wil zeggen dat het niet verboden is om maatregelen te nemen of te handhaven die beogen om de 

volledige gelijkheid in de praktijk te waarborgen.158  

Een verzekeraar zal volgens deze bepaling een minder goed risico op dezelfde wijze kunnen behandelen 

als een goed risico, zonder dat er sprake is van een disciminatoir karakter. Een voorbeeld van een 

dergelijk situatie is de hypothese waarin een verzekeraar aan een zwaar mentaal gehandicapte persoon 

een brandverzekering aanbiedt tegen dezelfde voorwaarden als een andere persoon, zonder het vragen 

van een bijpremie. Hierdoor ontstaat er een solidariteit tussen de goede en de minder goede risico’s. De 

                                                             
155 Y. Thierry en C. Van Schoubroeck, “Juridische grenzen aan classificatie in verzekeringen”, in H. COUSY EN C. 
VAN SCHOUBROECK (ED.), Discriminatie in verzekering, Antwerpen, maklu 2007, 158-160, nr. 14. 
156 Artikel 3 Wet bestrijding discriminatie. 
157 X., De nieuwe federale antidiscriminatiewetten, Brugge, Die Keure, 2008, 745. 
158 Artikel 4 Wet bestrijding discriminatie. 
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anti-disciminatiewet houdt geen verplichting in van zodanige positieve discriminatie of (subsidiërende) 

solidariteit, maar het gelijkheidsbeginsel staat deze maatregelen ook niet in de weg.159 

 

3.4.3. De objectieve en redelijke rechtvaardiging 

 

95. Een laatste grond waarbij de ongelijke behandeling niet als discriminerend wordt aanzien, is de 

mogelijkheid om een objectieve en redelijke verantwoording te geven voor de ongelijke behandeling.160 

Voor de draagwijdte van het begrip ‘objectieve en redelijke rechtvaardiging’ moet men zich baseren op 

de rechtspraak van het Europees Hof voor de rechten van de mens, het Europees Hof van Justitie en het 

Grondwettelijk Hof. 

 

96. De Belgische wetgever heeft voor een open systeem gekozen. Dit wil zeggen dat de directe 

discriminatie en de indirecte discriminatie verboden zijn, maar het wel toegelaten is om voor een direct 

of indirect onderscheid een redelijke rechtvaardiging op te geven.  

 

Een gesloten systeem bepaald dan weer dat een direct onderscheid steeds verboden is, tenzij de wet 

hiervoor een uitzondering voorziet en dat een indirect onderscheid wel kan voorzien in een 

rechtvaardigingsgrond.161 

 

Door de differentiatie in verzekeringen gaan bepaalde groepen van personen een hogere premie betalen 

dan anderen op basis van bepaalde criteria, of worden ze zelfs vaak van verzekering uitgesloten op basis 

van door de wet verboden criteria. We moeten dan ook nagaan of het onderscheid dat door de 

verzekeraar gemaakt wordt steunt op objectieve of redelijke rechtvaardigingsgronden. 

 

Wanneer is er sprake van een objectieve en redelijke rechtvaardiging? 

 

- Legitiem oogmerk of rechtmatig doel: 

 

97. Men moet nagaan of het onderscheid in behandeling een doel nastreeft dat niet strijdig is met de 

wet of andere fundamentele rechten. De algemene verzekeringstechniek bestaat er echter in een 

segmentering uit te voeren om op deze wijze een correct premieniveau te bekomen. Wanneer men dus 

een differentiatie uitoefent met dit oogmerk is deze differentiatie legitiem. 
                                                             
159 K. BERNAUW, “De wet bestrijding discriminatie en verzekeringen”, in E. BREMS EN M. DE VOS (EDS.), De wet 
bestrijding discriminatie in de praktijk, Antwerpen, Intersentia, 2004, 283-284. 
160 Artikel 2 §§ 1-2 Antidisciminatiewet. 
161 Y. THIERRY EN C. VAN SCHOUBROECK, “Juridische grenzen aan classificatie in verzekeringen”, in H. COUSY EN 
C. VAN SCHOUBROECK (ED.); J. VELAERS, “De objectieve en redelijke rechtvaardiging als ultieme toetsteen van 
ongelijke behandeling in verzekeringszaken”, in C. VAN SCHOUBROECK EN H. COUSY (ED.), Discriminatie in 
verzekering, Antwerpen, Maklu 2007, 89-99. 
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Een ander voorbeeld van een legitieme differentiatie is het feit dat een verzekering op het hoofd van 

kinderen jonger dan 5 jaar niet toegelaten is. Dit verbod vinden we namelijk terug in de Wet 

Landverzekeringsovereenkomst.162 

 

Een uitsluiting op grond van de voorafbestaande gezondheidstoestand (ziekte) is toegelaten bij de 

persoonsverzekering volgens artikel 95 van de Wet Landverzekeringsovereenkomst. 

Wanneer de wet echter elk onderscheid verbiedt is een differentiatie niet legitiem, ook niet wanneer het 

om een verbod gaat dat niet in de Belgische wet bestrijding discriminatie is ingeschreven.163 

 

- Objectiviteitscriterium: 

 

98. Het onderscheid dat men gaat maken, moet objectief zijn en mag niet afhangen van persoonlijke 

subjectieve, discretionaire appreciatie. Het onderscheid dient gesteund te zijn op abstracte, 

onpersoonlijke criteria, die verifieerbaar zijn.164 

 

- Pertinentiecriterium: 

 

99. Het onderscheid dient nuttig en doeltreffend te zijn om het beoogde doel te bereiken. De 

onderscheidingsmaatstaf moet een impact hebben op het risico.165 Een causaal verband tussen het 

onderscheidingscriterium en het beoogde doel is noodzakelijk. Het onderscheidingscriterium dat 

gebruikt wordt dient een invloed te hebben op het nagestreefde oogmerk, namelijk de afstemming van 

de verzekeringsacceptatie, -voorwaarden en -tarieven op de sinistraliteit.166 

 

- Evenredigheidscriterium:  

 

100. De modaliteit van de differentiatie dient in een (redelijke) verhouding te staan met het beoogde 

doel. De verzekeraar kan het verzekeren van een risico weigeren, een premietoeslag vragen, een 

beperking opleggen van de waarborg, preventiemaatregelen vragen, een risico-onderzoek doen, … . 

                                                             
162 Artikel 96 Landverzekeringsovereenkomstenwet 
163 K. BERNAUW, “De wet bestrijding discriminatie en verzekeringen”, in E. BREMS EN V. DE VOS, De wet 
bestrijding discriminatie in de praktijk, Antwerpen, Intersentia 2004, 296. 
164 K. BERNAUW, “De wet bestrijding discriminatie en verzekeringen”, in E. BREMS EN V. DE VOS, De wet 
bestrijding discriminatie in de praktijk, Antwerpen, Intersentia 2004, 296. 
165 B. WEYTS, “Verzekeraars en de Antidiscriminatiewet”, NjW 2004, afl. 85, 20 oktober 2004,1082-1091. 
166 J. VELAERS, “De objectieve en redelijke rechtvaardiging als ultieme toetsteen van ongelijke behandeling in 
verzekeringszaken”, in H. COUSY EN C. VAN SCHOUBROECK (ED.), Discriminatie in verzekering, Antwerpen, 
Maklu 2007, 89-99. 
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De gekozen modaliteit moet deze zijn die op de minst ingrijpende wijze bereikbaar is en wanneer men 

via een premieverhoging of door de toepassing van verzekeringsvoorwaarden een dekking zou kunnen 

krijgen, mag de verzekeraar deze dekking dan ook niet meer weigeren.167 

 

3.5.  Het bewijs en de sanctie van discriminatie volgens de wet bestrijding discriminatie van 

2003 

 

101. De bewijslast van de discriminatie in de horizontale verhouding ligt in beginsel bij de gebruiker 

van de dienst, maar er bestaat wel een omkering van de bewijslast voor de motiveringsplicht dat de 

ongelijke behandeling in één van de gevoelige domeinen gesteund is op een objectief en redelijk motief, 

hier zal de verweerder dus bewijs moeten leveren.168 

 

102. De sancties voor de discriminatie moeten de doeltreffendheid van de wet bestrijding 

discriminatie verhogen. De sanctieregeling bij discriminatie is dan ook: 

 

- De aansprakelijkheid van de verzekeraar wegens onrechtmatige contractsweigering: 

Wanneer de verzekeraar onterecht een contract weigert en hierdoor de Wet bestrijding 

discriminatie overtreedt, kan de pre- of extracontractuele aansprakelijkheid van de verzekeraar 

in het gedrang komen. Het ligt moeilijk om een herstel in natura van de kandidaat-verzekerde te 

vragen of zelfs de verzekeraar te verplichten te contracteren met de kandidaat-verzekerde (men 

kan in ons rechtssysteem ook niemand dwingen om een contract aan te gaan). 

 

Een mogelijke oplossing is het vragen van een schadevergoeding of herstel bij equivalent. Men 

gaat hierbij zowel de morele schade als de schade ingevolge een gederfde verzekeringsuitkering 

bij schadegeval vergoeden. 

 

Er dient echter wel een causaal verband te bestaan tussen de onterechte contractsweigering door 

de verzekeraar en de geleden schade van de kandidaat-verzekerde. De kandidaat-verzekerde is 

echter wel verplicht om de schade te beperken, hij zal dus na de onterechte contractsweigering 

van de verzekeraar toch moeten proberen om bij een andere verzekeraar dekking te bekomen. 

Wanneer de kandidaat-verzekerde dit niet doet, zal de aansprakelijkheid van de verzekeraar 

beperkt worden of zelfs uitgesloten op grond van de “eigen fout” van de kandidaat-verzekerde. 

Wanneer echter de kandidaat-verzekerde de schade heeft willen beperken en bij de andere 

                                                             
167 K. BERNAUW, “De wet bestrijding discriminatie en verzekeringen”, in E. BREMS EN V. DE VOS, De wet 
bestrijding discriminatie in de praktijk, Antwerpen, Intersentia 2004, 299. 
168 K. BERNAUW, “De wet bestrijding discriminatie en verzekeringen”, in E. BREMS EN V. DE VOS, De wet 
bestrijding discriminatie in de praktijk, Antwerpen, Intersentia 2004, 300-301. 
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verzekeraar ook geen dekking kan bekomen, zullen beide verzekeraars gemeenschappelijk 

aansprakelijk worden gesteld.169 

 

- Nietigheid van het gewraakte beding of de overeenkomst: 

Wanneer men in een verzekeringscontract een beding heeft dat een gewraakte differentiatie 

inhoudt, zal dit beding geen uitwerking krijgen. Het contractsbeding dat in strijd is met het 

discriminatieverbod wordt nietig verklaard, tenzij dit beding zo essentieel is, dat het het contract 

aantast en de gehele overeenkomst hierdoor nietig maakt.170 

 

4. De verschillende gronden in de anti-discriminatiewet 
 

103. In de anti-discriminatiewet van 2003 is er een poging ondernomen om twee systemen van anti-

discriminatie met elkaar te combineren.  

Enerzijds heeft de antidiscriminatiewet enkel betrekking op de discriminaties die verband houden met 

de in de wet opgesomde discriminatiegronden. Het gaat hier om kenmerken die de betrokkenen niet 

kunnen kiezen en die zij niet onder controle hebben. Dit leidt men af uit de limitatieve opsomming in de 

wet.  

Toch is er ook niet altijd sprake van ongeoorloofde discriminatie bij de discriminatie op basis van deze 

gronden. De mogelijkheid om een objectieve en redelijke rechtvaardiging te hebben was steeds 

gewaarborgd in de wet. De rechtbank zal steeds moeten uitmaken of de discriminatie geoorloofd is of 

niet.171 Dit is het zogenaamde open systeem. 

 

104. De opgesomde gronden in de antidiscriminatiewet van 2003 hadden een duidelijk limitatief of 

exhaustief karakter.172 Een direct onderscheid dat niet gebaseerd was op één van de opgenomen 

discriminatiegronden viel in beginsel buiten de bescherming van de wet, aangezien uitbreiding van de 

discriminatiegronden keer op keer afgewezen werd.173 Deze limitatieve opsomming strookte echter niet 

                                                             
169 K. BERNAUW, “De wet bestrijding discriminatie en verzekeringen”, in E. BREMS EN V. DE VOS, De wet 
bestrijding discriminatie in de praktijk, Antwerpen, Intersentia 2004, 300-302. 
170 K. BERNAUW, “De wet bestrijding discriminatie en verzekeringen”, in E. BREMS EN V. DE VOS, De wet 
bestrijding discriminatie in de praktijk, Antwerpen, Intersentia 2004, 300-302. 
171 P. BORGHS, De anti-discriminatiewet: handleiding bij de wet ter bestrijding van discriminatie, Antwerpen, 
Garant, 2003, 15. 
172 J. VELAERS, “De horizontale werking van het discriminatieverbod in de Discriminatiewet: Enkele 
constitutionele beschouwinge”, in J. VELAERS EN J. VRIELINK (ED.), Vrijheid en gelijkheid. De horizontale werking 
van het gelijkheidsbeginsel en de nieuwe antidiscriminatiewet, Antwerpen, Maklu 2003, 314. 
173 D. DEPRINS, S. SOTTIAUX EN J. VRIELINK, Handboek discriminatierecht, Mechelen, Wolters Kluwer België, 
2005, 448-450; J. VELAERS, “De horizontale werking van het discriminatieverbod in de Discriminatiewet: Enkele 
constitutionele beschouwinge”, in J. VELAERS EN J. VRIELINK (ED.), Vrijheid en gelijkheid. De horizontale werking 
van het gelijkheidsbeginsel en de nieuwe antidiscriminatiewet, Antwerpen, Maklu 2003, 317. 
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met de oorspronkelijke bedoeling van de anti-discriminatiewet, namelijk een bescherming bieden voor 

alle vormen van discriminatie.174 Er kwam dan ook zeer veel kritiek op deze opsomming.  

Aan de andere kant kwam er echter ook kritiek op het open systeem. 

 

105. Het Grondwettelijk Hof heeft de limitatieve opsomming dan ook bekritiseerd in zijn rechtspraak. 

Dit deed het Hof aan de hand van de Grondwet. De bescherming van slechts bepaalde slachtoffers van 

discriminatie was namelijk, volgens het Grondwettelijk Hof, in strijd met artikel 10 en 11 van de 

Grondwet.175 Het Hof heeft dan ook, in de burgerlijke bepalingen van de wet, de discriminatiegronden 

vernietigd. Dit heeft tot gevolg dat elke verschillende behandeling, op welke grond ook, verboden is op 

burgerrechtelijk vlak, tenzij er een objectieve en redelijke rechtvaardiging bestaat voor de verschillende 

behandeling.176 Hier bestaan echter nog enkele uitzonderingen op, maar hier gaan we verder op in bij 

het deel van ‘de objectieve en redelijke rechtvaardiging’. 

 

4.1.  Algemeen overzicht 

 

4.1.1. Het geslacht 

 

106. De discriminatiegrond ‘het geslacht’ werd in de voorbereidende werken van de wet niet verder 

toegelicht, aangezien men er van uit ging dat dit begrip voor zichzelf sprak. Echter op grond van het 

internationaal recht en het arbeidsrecht kan men onder dit begrip ook de discriminatie op grond van 

zwangerschap, bevalling en moederschap plaatsen. Ook het onderscheid op grond van interseksualiteit 

en transseksualiteit kan men hier onderbrengen voor zover deze begrippen natuurlijk niet onder de 

seksuele geaardheid vallen.177 

 

 

 

 

 

 
                                                             
174 D. DE PRINS, S. SOTTIAUX EN J. VRIELINK, “De anti-discriminatiewet: een artikelsgewijze analyse (deel 1)”, in 
NjW 2003 nr. 23, 258-275. 
175 Grondwettelijk Hof nr. 157/2004, 6 oktober 2004, B.S. 18 oktober 2004; J. VELAERS, “Het Arbitragehof en de 
antidiscriminatiewet”, T.P.B. 2004, 601-614; J. VELAERS, “De objectieve en redelijke rechtvaardiging als ultieme 
toetsteen van ongelijke behandeling in verzekeringszaken”, in H. COUSY EN C. VAN SCHOUBROECK (ED.), 
Discriminatie in verzekering, Antwerpen, maklu 2007, 95-99. 
176 J. VELAERS, “De objectieve en redelijke rechtvaardiging als ultieme toetsteen van ongelijke behandeling in 
verzekeringszaken”, in H. COUSY EN C. VAN SCHOUBROECK (ED.), Discriminatie in verzekering, Antwerpen, 
maklu 2007, 95-99. 
177 D. DE PRINS, S. SOTTIAUX, J. VRIELINK, “De anti-discriminatiewet”, NjW 2003, nummer 23, 258-275; D. 
DEPRINS, S. SOTTIAUX EN J. VRIELINK, Handboek discriminatierecht, Mechelen, Wolters Kluwer België, 2005, 
455-456. 
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4.1.2. Een zogenaamd ras 

 

107. Er is sprake van een ‘zogenaamd’ ras, aangezien de mensheid volgens de genetica geen rassen 

kent. Rassen komen enkel voor in het dierenrijk. Het gevormde onderscheid bestaat dan ook enkel in de 

geest van de racist en stemt niet overeen met de werkelijkheid.178 

 

4.1.3. De huidskleur 

 

108. Het begrip huidskleur spreekt voor zich. Er zal hier sprake zijn van discriminatie wanneer 

bijvoorbeeld een man met een zwarte huidskleur niet in een discotheek wordt toegelaten en zijn blanke 

vrienden wel. 

 

4.1.4. De afkomst 

 

109. Ook deze discriminatiegrond spreekt voor zich. Een voorbeeld dat hierbij kan gegeven worden 

is de weigering van personen van joodse afkomst in een restaurant. 

 

4.1.5. De nationale of etnische afstamming 

 

110. De gronden ‘zogenaamd’ ras, huidskleur, afkomst en nationale of etnische afstamming zijn bij 

amendement ingeschreven door de regering in het wetsvoorstel.179 Dit is door de regering ingevoerd op 

grond van de Europese richtlijnen waarmee de regering de wet wil gelijkstellen.  

Ook van het begrip ‘nationale afstamming’ geeft de antiracismewet geen omschrijving, maar vindt men 

in de parlementaire voorbereiding wel enkele aanwijzingen terug. In de voorbereidende werken van de 

antiracismewet ging men ervan uit dat het begrip nationale afstamming zowel betrekking heeft op “de 

op ons grondgebied gevestigde vreemdelingen als op de Belg die vooraf een andere nationaliteit zou 

hebben gehad.”  

Via de notie ‘nationale afstamming’ wenst men vooral onverdraagzaamheid of discriminatie van 

mensen te bestrijden wiens oorsprong verbonden is met een andere staat. Dit criterium vertoont een 

nuance ten aanzien van etnische afstamming, in de mate dat het ook bescherming biedt aan personen die 

geen echte band meer hebben met de cultuur, taal, zeden en gewoonten uit hun land van oorsprong.180 

                                                             
178 D. DEPRINS, S. SOTTIAUX EN J. VRIELINK, Handboek discriminatierecht, Mechelen, Wolters Kluwer België, 
2005, 202. 
179 E. BREMS, “Nieuwe discriminatiegronden in de wet bestrijding discriminatie”, in E. BREMS EN M. DE VOS, De 
wet bestrijding discriminatie in de praktijk, Antwerpen, Intersentia, 2004, 37-67. 
180 D. DEPRINS, S. SOTTIAUX EN J. VRIELINK, Handboek discriminatierecht, Mechelen, Wolters Kluwer België, 
2005, 310-312. 



  54 

 

4.1.6. De seksuele geaardheid 

 

111. Met seksuele geaardheid werden in beginsel enkel heteroseksuele en homoseksuele relaties 

bedoeld. Men moet dit begrip echter ruimer opvatten dan enkel de homoseksuele en heteroseksuele 

relaties, ook de biseksuele personen zouden onder dit begrip kunnen vallen. Het is niet de bedoeling van 

de wetgever om ook pedofielen en exhibitionisten te beschermen tegen discriminatie op grond van hun 

geaardheid. Men kan de bescherming van de wet wel gaan uitbreiden tot andere seksuele geaardheden. 

Er moet niet aanvaard worden dat op grond van zijn pedofiele geaardheid een persoon geweigerd wordt 

om als kandidaat voor een functie in een bedrijf of een administratie of dat hem toegang wordt 

geweigerd tot een café of een winkel.181 

 

112. Een zeer veel voorkomend twistpunt binnen deze discriminatiegrond is de familiale verhouding 

en dit vooral ten opzichte van de kinderen. Een voorbeeld kan gegeven worden waarin het EHRM de 

weigering van het hoederecht aan een vader op grond van zijn homoseksualtiteit als discriminatie 

beschouwt, maar het weigeren van een kandidaat-adoptieouder op grond van zijn  homoseksualiteit niet 

discriminerend acht.182 

Ook in het sociaal recht komen vaak vormen van discriminatie voor op grond van deze 

discriminatiegrond. Hier kunnen we het voorbeeld geven van de spoorwegmaatschappij die enkel gratis 

tickets weggeeft  aan haar werknemers, hun echtgenoten en kinderen en aan de samenlevende partners 

met een tegengesteld geslacht. 

 

4.1.7. De burgerlijke staat 

 

113. De burgerlijke staat verwijst in beginsel naar de huwelijkse staat van een persoon, maar 

tegenwoordig moet men onder deze discriminatiegrond ook de wettelijke samenwoning en het huwelijk 

voor personen van gelijk geslacht onderbrengen, aangezien dit een veel voorkomend fenomeen is 

geworden.183 Dit enkel voor zover het onderscheid betrekking heeft op de bewuste staat of hoedanigheid 

en niet op het geslacht of de seksuele geaardheid van de koppels, aangezien voor deze laatste twee een 

eigen bescherming bestaat. 

 

                                                             
181 M. DE VOS EN E. BREMS, De wet bestrijding discriminatie in de praktijk, Antwerpen, Intersentia, 2004, 41-45. 
182 E. BREMS, “Nieuwe discriminatiegronden in de wet bestrijding discriminatie”, in E. BREMS EN M. DE VOS, De 
wet bestrijding discriminatie in de praktijk, Antwerpen, Intersentia, 2004, 42 – 45. 
183 D. DEPRINS, S. SOTTIAUX EN J. VRIELINK, Handboek discriminatierecht, Mechelen, Wolters Kluwer België, 
2005, 457-458. 
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Over deze discriminatiegrond hebben de personen het meeste controle, wanneer men dan gaat 

discrimineren op basis van het feit of men gehuwd is of wettelijk samenwoont en bijvoorbeeld een 

financieel voordeel geeft aan de personen die gehuwd zijn, zou dit leiden tot huwelijken die enkel 

gevormd zijn voor de financiële voordelen die eraan vasthangen. Om deze reden werd de 

discriminatiegrond dan ook uitgebreid tot de wettelijke samenwoning.184 

 

4.1.8. De geboorte 

 

114. Het Parlement heeft weinig aandacht besteed aan deze discriminatiegrond. Men ging er wel van 

uit dat de oorspronkelijke cultuur en de (moeder)taal onder de discriminatiegrond geboorte viel.185 Deze 

interpretatie zorgde echter voor vele reacties. 

 

Om eveneens de (moeder)taal in het begrip geboorte te zien, moet men dit begrip wel erg ruim gaan 

interpreteren en de taal als zelfstandige grond is keer op keer afgewezen. Er bestond dan ook grote 

twijfel of de ‘taal’ of ‘moedertaal’ onder het begrip geboorte kan worden ondergebracht.186 

 

115. Het is ook niet echt duidelijk wat het verschil is tussen geboorte en afkomst, aangezien in Van 

Dale deze twee begrippen synoniemen zijn. 

 

De discriminatiegrond geboorte wordt echter vaak, samen met de discriminatiegrond fortuin, als 

‘sociale klasse’ gezien of toegepast bij het onderscheid op grond van het al dan niet bestaan van een 

bloedband en de geboorte binnen of buiten het huwelijk.187 

 

4.1.9. Het fortuin 

 

116. De klassendiscriminatie kan voor een groot deel opgevangen worden door de criteria ‘afkomst’ 

en ‘geboorte’. 

 

Het gaat hier om de meest problematische discriminatiegrond. Discriminatie op basis van geld is langs 

de ene kant niet toegestaan en ongehoord, maar langs de andere kant wordt het verschil in fortuin, in 

onze samenleving, algemeen aanvaard. 

 

                                                             
184 E. BREMS EN M. DE VOS, De wet bestrijding discriminatie in de praktijk, Antwerpen, Intersentia, 2004, 59-62. 
185 C. BAYART, Discriminatie tegenover differentiatie, Gent, De Boeck-Larcier, 2004, 399-400. 
186 D. DE PRINS, S. SOTTIAUX EN J. VRIELINK, “De anti-discriminatiewet: een artikelsgewijze analyse (deel 1)”, in 
NjW 2003 nr. 23, 266. 
187 D. DEPRINS, S. SOTTIAUX EN J. VRIELINK, Handboek discriminatierecht, Mechelen, Wolters Kluwer België, 
2005, 457-458. 
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Wat valt er nu onder de discriminatiegrond ‘fortuin’?  

In het Parlement werd door de minister vastgesteld dat onder deze grond gevallen bestraft zullen worden 

die bijvoorbeeld een persoon uitsluiten, omdat deze tot een sociaal-economisch achtergestelde groep 

behoort. Hieruit kunnen we afleiden dat de discriminatiegrond ‘fortuin’ ruim geïnterpreteerd moet 

worden en aanzien moet worden als het ‘vermogen’.  

Een andere mogelijkheid van discriminatie is deze waarin iemand wordt uitgesloten omdat hij juist meer 

geld heeft dan de anderen. Een goed voorbeeld hiervan is de situatie waarbij personen niet van bepaalde 

voordelen kunnen genieten, omdat hun loon hoger ligt dan de maximumgrens.188 

 

4.1.10. De leeftijd 

 

117. Onder leeftijd wordt de tijd begrepen die iemand reeds geleefd heeft. Men kan hier echter wel 

de vraag stellen of een onderscheid naar leeftijd een directe of indirecte discriminatie betekent. Het 

antwoord is dat een onderscheid op grond van leeftijd zowel een indirecte als een directe discriminatie 

kan uitmaken. De leeftijd hangt namelijk onlosmakelijk vast aan het geboortejaar en wanneer men een 

bepaald geboortejaar vastlegt als onderscheidend criterium hebben we te maken met een variërende 

directe leeftijdsdiscriminatie.189 

 

118. Op het vlak van leeftijd wordt er vaak een onderscheid gemaakt in onze samenleving. Dit 

onderscheid is echter niet discriminerend wanneer de verschillende behandeling objectief en redelijk 

wordt gerechtvaardigd door een legitiem doel, met inbegrip van legitieme doelstellingen van het beleid 

op het terrein van de werkgelegenheid, de arbeidsmarkt of de beroepsopleiding en de middelen voor het 

bereiken van dat doel passend en noodzakelijk zijn.  

 

Voorbeelden  hiervan vinden we ook terug in de Europese Kaderrichtlijn190: 

 

- Het creëren van bijzondere voorwaarden voor toegang tot arbeid en beroepsopleiding, van 

bijzondere arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, met inbegrip van voorwaarden voor 

ontslag en beloning voor jongeren, oudere werknemers en werknemers met personen ten laste, 

teneinde hun opneming in het arbeidsproces te bevorderen, en hun bescherming te verzekeren; 

- De vaststelling van minimumvoorwaarden met betrekking tot leeftijd, beroepservaring of –

anciënniteit in een functie voor toegang tot de arbeid of bepaalde daaraan verbonden voordelen; 

                                                             
188 P. BORGHS, De anti-discriminatiewet: handleiding bij de wet ter bestrijding van discriminatie, Antwerpen, 
Garant, 2003, 17. 
189 C. BAYART, Discriminatie tegenover differentiatie, Gent, De Boeck-Larcier, 2004, 393. 
190 Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke 
behandeling in arbeid en beroep, P.B. L. 2 december 2000, aflevering 303. 
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- De vaststelling van een maximumleeftijd voor aanwerving, gebaseerd op de opleidingseisen 

voor de betrokken functie of op de noodzaak van een aan pensionering voorafgaand redelijk 

aantal arbeidsjaren. 

 

119. De lidstaten kunnen bepalen dat de vaststelling, in ondernemings- en sectoriële regelingen 

inzake sociale zekerheid, van een toetredingsleeftijd of van een leeftijd voor het verkrijgen van een recht 

op pensioen- of invaliditeitsuitkeringen, inclusief de vaststelling van verschillende leeftijden voor 

werknemers of voor groepen of categorieën werknemers, in de ondernemings- en sectoriële regelingen, 

van leeftijdscriteria in de actuariële berekeningen, geen discriminatie op grond van leeftijd vormt, mits 

dat niet leidt tot discriminatie op grond van geslacht.191 

 

Een onderscheid op basis van leeftijd wordt vaak als wenselijk geacht bijvoorbeeld als een 

beschermende regel. 

 

4.1.11. Het geloof of de levensbeschouwing 

 

120. Deze discriminatiegrond was oorspronkelijk niet in de wet begrepen, maar werd erbij gevoegd 

nadat de Raad van State had vastgesteld dat ook de geloofshaat de oorzaak is geweest van ernstige 

schendingen van de rechten van de mens, net zoals de klassenhaat en de rassenhaat dit waren. Een 

andere reden voor het bijvoegen van deze discriminatiegrond is het feit dat artikel 13 EG-verdrag deze 

discriminatiegrond vermeldt en de Belgische wetgeving in overeenstemming moet gebracht worden met 

het Europese recht.192  

 

121. Onder dit begrip worden enkel religieuze of filosofische overtuigingen begrepen, politieke 

overtuigingen vallen niet onder dit begrip. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
191 Artikel 6 Kaderrichtlijn; S. DEMEESTERE EN J. HOFKINS, Discriminatierecht in de arbeidsverhoudingen, 
Mechelen, Kluwer, 2003, 110-112. 
192 E. BREMS, “Nieuwe discriminatiegronden in de wet bestrijding discriminatie”, E. BREMS EN M. DE VOS, De wet 
bestrijding discriminatie in de praktijk, Intersentia 2004, Antwerpen, 44. 
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4.2.  Specifieke gronden van belang in deze uiteenzetting 

 

4.2.1. Discriminatie op basis van een handicap 

 

122. De aard van de discriminatie wijzigt naar gelang van het criterium waarop ze is gebaseerd.193 

Er zijn bij de discriminatie ten aanzien van personen met een handicap zowel vormen van directe 

discriminatie als van indirecte disciminatie. Men moet het begrip handicap dus zeer ruim interpreteren, 

het gaat namelijk zoals eerder reeds vermeld om alle vormen van discriminatie op basis van om het even 

welke handicap.194 

 

Een voorbeeld van een indirecte discriminatie is de voorwaarde van het hebben van een rijbewijs als 

jobvereiste. Er is dan sprake van indirecte disciminatie wanneer het voor die bepaalde job niet werkelijk 

nodig is om met de wagen te rijden.195  

Voor dergelijke discriminatieproblemen lost een louter disciminatieverbod het probleem niet op, 

aangezien er geen rekening wordt gehouden met hun verschillende mogelijkheden. Bij het bieden van 

een oplossing voor het probleem moet men niet enkel de discriminatie op zich verbieden, maar moet 

men ook een verplichting invoeren om aanpassingen aan te brengen aan de omgeving van de personen, 

zodat zij wel degelijk de toegang hebben. 

 

123. Inzake discriminatie van personen met een handicap is er een bepaling in de wet opgenomen, 

namelijk artikel 2 § 3. Deze bepaling geeft aan dat het ontbreken van redelijke aanpassingen voor 

personen met een handicap een discriminatie inhoudt. Onder die redelijke aanpassingen wordt verstaan, 

de aanpassingen die geen onevenredige belasting betekenen of waarvan de belasting in voldoende mate 

gecompenseerd wordt door bestaande maatregelen.196  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
193 Verslag namens de Commissie voor justitie uitgebracht door mevrouw Kaçar, Parl. St. Senaat 2001-2002, nr. 
2-12/15, 30; E. BREMS, “Nieuwe discriminatiegronden in de wet bestrijding discriminatie”, in X, De wet 
bestrijding disciminatie in de praktijk, Intersentia 2004, Antwerpen, 45. 
194 D. DEPRINS, S. SOTTIAUX EN J. VRIELINK, Handboek discriminatierecht, Mechelen, Wolters Kluwer België, 
2005, 463-464. 
195 E. BREMS, “Nieuwe discriminatiegronden in de wet bestrijding discriminatie”, in X, De wet bestrijding 
disciminatie in de praktijk, Intersentia 2004, Antwerpen, 45. 
196 Artikel 2 § 3 Antidiscriminatiewet. 
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4.2.2. Discriminatie op basis van een fysieke eigenschap 

 

124. Alle fysieke handicaps zijn ook fysieke eigenschappen, waardoor de discriminatiegrond fysieke 

eigenschap eigenlijk enkel slaat op fysieke eigenschappen die geen handicap zijn. Dit slaat dan vooral 

op discriminatie op grond van uiterlijk. Een onderscheid op grond van het uiterlijk is slechts zelden 

objectief en redelijk verantwoord. 

In ons land wordt bij aanwerving en selectie vaak een onderscheid gemaakt op basis van uiterlijk en dit 

moet dan ook tegengegaan worden. Fysieke aantrekkelijkheid bevordert dan ook de productiviteit, 

omdat deze factor zeer positief onthaald wordt door zowel klanten als collega’s. 

 

125. Er bestaan ook eigenschappen die gelden voor een grote groep mensen zoals bijvoorbeeld 

zwaarlijvigheid. 

 

4.2.3. Discriminatie op basis van de huidige of toekomstige gezondheidstoestand van 

een persoon 

 

126. Ook hier hebben we te maken met een verhouding tot het criterium handicap. Het onderscheid 

wordt ook hier weer gemaakt aan de hand van de “redelijke aanpassingen” die nodig zijn voor een 

persoon met een handicap.197  

 

127. Wat bedoelt men nu juist met de toekomstige gezondheidstoestand? Hier werden in het 

Parlement enkele voorbeelden van gegeven, zoals voorspellende genetische tests, waardoor bv erfelijke 

belasting kan worden aangevoerd om een aanwerving te weigeren of degeneratieve ziekten, die reeds op 

het ogenblik van de aanwerving zijn vastgesteld, maar waarvan de ontwikkeling de gegadigde op dat 

ogenblik (nog) niet ongeschikt maakt voor de job die hij ambieert. 

 

De voorspellende genetische tests met het oog op differentiatie tussen personen liggen aan de grond van 

de bescherming op grond van de gezondheidstoestand. Het debat hierrond is echter wel beperkt tot de 

problemen van genetische tests en medische onderzoeken bij de aanwerving in de 

arbeidsverhoudingen.198 

 

128. Het medisch verleden van een persoon is echter niet beschermd. Toch kunnen we uit de 

parlementaire bespreking afleiden dat er geacht werd ook het medisch verleden te beschermen. 

Deze grond is wel opgenomen in CAO 38 (i.v.m. werving en selectie) en wordt wel gedeeltelijk 

opgevangen onder andere discriminatiegronden in de mate dat in de praktijk discriminatie op grond van 

                                                             
197 C. BAYART, Discriminatie tegenover differentiatie, Gent, De Boeck-Larcier, 2004, 387-390. 
198 C. BAYART, Discriminatie tegenover differentiatie, Gent, De Boeck-Larcier, 2004, 390-391. 
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ziekteverleden vaak gebaseerd is op een vrees voor het terugkeren van de ziekte en dus op een 

toekomstige gezondheidstoestand, of op een verzwakking of andere fysieke verandering die het gevolg 

is van de ziekte en die een fysieke eigenschap vormt in de zin van de wet. 

 

Er zijn wel situaties waarin een onderscheid op basis van de huidige of toekomstige  

gezondheidstoestand de aard van het risico beïnvloedt. Er is echter geen onderscheid gerechtvaardigd 

wanneer bijvoorbeeld een kandidaat-verzekerde ambulante verzorging nodig heeft, maar waarbij deze 

verzorging niet automatisch tot een verhoogd risico op overlijden leidt.199 

 

Afdeling 4: De Anti-discriminatiewet van 10 mei 2007 en verzekeringen: 
 

1. Waarom een nieuwe anti-discriminatiewet? 
 

129. Zoals voorheen reeds vermeld, steunde de bestrijding van discriminatie hiervoor op drie wetten, 

namelijk de anti-discriminatiewet van 25 februari 2003, de wet van 7 mei 1999 op de gelijke 

behandeling van vrouwen en mannen ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden, de toegang tot het 

arbeidsproces en de promotiekansen, de toegang tot een zelfstandig beroep en de aanvullende regelingen 

van de sociale zekerheid en de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of 

xenofobie ingegeven daden. 

 

130. Er drong zich een nieuwe anti-discriminatiewet op, aangezien de regering naar een grotere 

conformiteit streefde met het gemeenschapsrecht inzake de strijd tegen discriminatie en een betere 

coördinatie tussen de verschillende federale wetgevende instrumenten wou creëren.200  

Ook het arrest nr. 157/2004 van het Arbitragehof van 6 oktober 2004 heeft ervoor gezorgd dat een 

nieuwe wetgeving nodig was om meer duidelijkheid te brengen. Dit arrest heeft, zoals eerder reeds 

gezien, ervoor gezorgd dat er niet meer alleen sprake was van discriminatie wanneer het onderscheid 

gebaseerd was op één van de in de wet limitatief opgesomde criteria. Door dit arrest kan men te maken 

hebben met discriminatie, ongeacht de grond waarop ze is gebaseerd.201 

 

131. De regering heeft dan ook nieuwe wetgevende instrumenten uitgevaardigd. Ten eerste hebben 

we een “racismewet” die de wet van 30 juli 1981 vervangt. Het is een specifieke wet over de non-

discriminatie op grond van ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming en nationaliteit. 

Hierbij werden echter wel twee nieuwe wetten ingevoerd, namelijk de wet tot aanpassing van het 

                                                             
 
200 B. WEYTS, “De antidiscriminatiewet van 10 mei 2007 en verzekeringen”, Bull. Ass. – De Verz., 2007, n° 13, 7-
19. 
201 Arbitragehof nr. 157/2004, 6 oktober 2004, B.S. 18 oktober 2004. 
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gerechtelijk wetboek aan de wetgeving ter bestrijding van discriminatie en tot bestraffing van bepaalde 

door racisme of xenofobie ingegeven daden202 en de wet tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot 

bestraffing van bepaalde door racisme en xenofobie ingegeven daden. Ten tweede werd een “genderwet” 

ingevoerd, met het oog op realisatie van non-discriminatie op basis van geslacht. Dit is de wet van 10 

mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen mannen en vrouwen.203 Als laatste werd er ook een 

nieuwe “antidiscriminatiewet” ingevoerd ter vervanging van de wet van 25 februari 2003.204 

 

We zullen in deze uiteenzetting enkel ingaan op de zogenaamde “antidiscriminatiewet” ter vervanging 

van de wet van 25 februari 2003. 

 

2. Het wetgevend kader 
 

132. De antidiscriminatiewet van 25 februari 2003 verplichtte alle burgers om in hun onderlinge 

relaties het gelijkheidsbeginsel in acht te nemen.205 Uit deze bepalingen mogen we echter niet afleiden 

dat het voor verzekeraars verboden zou zijn om differentiatie toe te passen, aangezien deze werkwijze 

onlosmakelijk verbonden is aan de activiteit van de verzekeraar om het risico zo goed mogelijk te 

bepalen en aan de hand hiervan de premie en de omvang van de waarborg vast te leggen.206 

 

133. Ondertussen is de antidiscriminatiewet van 25 februari 2003 vervangen door de wet van 10 mei 

2007. Deze wet is ook van toepassing op de verzekeraars, aangezien verzekeren gebaseerd is op 

differentiatie en verzekeraars moeten ervoor zorgen dat hun beslissingen de discriminatietoets kunnen 

doorstaan. In artikel 5 van de nieuwe antidiscriminatiewet wordt bepaald dat de toegang tot en het 

aanbod van goederen en diensten die publiekelijk beschikbaar zijn onder de toepassing vallen van de 

wet.207 

 

 

 

 

 

 

                                                             
202 Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie en tot bestraffing van bepaalde door racisme of 
xenophobie ingegeven daden, B.S. 30 mei 2007. 
203 wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen mannen en vrouwen, B.S. 30 mei 2007. 
204 Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen, B.S. 30 mei 2007. 
205 J. VELAERS, “De horizontale werking van het discriminatieverbod in de antidiscriminatiewet. Enkele 
constitutionele beschouwingen”, in J. VELAERS EN J. VRIELINK, Vrijheid en gelijkheid. De horizontale werking van 
het gelijkheidsbeginsel en de nieuwe antidiscriminatiewet, Antwerpen, Maklu, 2003, 93. 
206 B. WEYTS, “De antidiscriminatiewet van 10 mei 2007 en verzekeringen”, Bull. Ass. – De Verz., 2007, n° 13, 7-
19. 
207 Artikel 5 Anti-discriminatiewet 2007. 
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3. De Antidiscriminatiewet van 10 mei 2007 toegepast op de verzekeringen 

 

134. De wet van 2003 (hierna ook de oude wet genoemd) bevatte een lijst van discriminatiegronden, 

die limitatief was opgemaakt.208  Echter werd er bepaald dat er toch een objectieve en redelijke 

verantwoording kon bestaan voor ongelijke behandeling en het arrest van 6 oktober 2004 bepaalde ook 

dat de limitatieve lijst vernietigd werd. Door deze aanpassingen werd het gesloten systeem van de oude 

wet omgezet naar een gemengd systeem.209 

 

De wet van 2007 werkt ook met een gemengd systeem. Hier geldt een algemeen discriminatieverbod 

waarbij de wetgever zelf verduidelijkt dat elke vorm van discriminatie verboden is. 210  Onder 

discriminatie valt in deze wet zowel de directe als de indirecte discriminatie, als de opdracht tot het 

discrimineren, intimidatie en de weigering om redelijke aanpassingen te treffen ten voordele van een 

persoon met een handicap.211 

 

3.1. Het verschil tussen beide wetten in de mogelijke rechtvaardiging van de ongelijke 

behandeling 

 

135. Zowel in de oude als in de nieuwe wet is een positieve actie mogelijk. Artikel 10 van de wet 

bepaalt dat er  geen sprake is van discriminatie wanneer het onderscheid een maatregel van positieve 

actie inhoudt. Een andere rechtvaardiging van een onderscheid wordt in de nieuwe wet bepaald door 

artikel 11, maar was reeds in de oude wet aanwezig. Deze bepaling zegt dat een direct of indirect 

onderscheid op grond van één van de beschermde criteria geen aanleiding geeft tot een vorm van 

discriminatie als het onderscheid opgelegd wordt door of krachtens een wet. Hierdoor zal de burger 

geen keuze moeten maken tussen de antidiscriminatiewet en een andere wet.212 

 

136. Met betrekking tot de mogelijke rechtvaardiging van een direct en indirect onderscheid voorzag 

de oude wet objectieve en redelijke rechtvaardigingsgronden. Deze objectieve en redelijke 

verantwoording steunde op verschillende toetsingscriteria, namelijk het legitimiteitscriterium, het 

objectiviteitscriterium, het evenredigheidscriterium, het pertinentiecriterium en het criterium van de 

vergelijkende doeltreffendheid.213 Deze gronden werden echter niet in de wet vastgelegd.  

                                                             
208 J. VELAERS EN J VRIELINK, Vrijheid en gelijkheid. De horizontale werking van het gelijkheidsbeginsel en de 
nieuwe antidiscriminatiewet, Antwerpen, Maklu, 2003, 97. 
209 Arbitragehof nr. 157/2004 6 oktober 2004, B.S., 18 oktober 2004; J. VELAERS, “de objectieve en redelijke 
verantwoording” als ultieme toetsteen van ongelijke behandeling in verzekeringszaken, 97. 
210 Artikel 14 anti-discriminatiewet 2007. 
211 Artikel 4 anti-discriminatiewet 2007. 
212 Memorie van toelichting, Perl. St. Kamer 2006-2007, nr. 2722/001, 52;  B. Weyts, “de antidiscriminatiewet van 
10 mei 2007 en verzekeringen, in Bull. Ass. – De Verz., 2007, n° 13,  12. 
213 Y. THIERRY EN C. VAN SCHOUBROECK, “Juridische grenzen aan classificatie in verzekeringen”, in H. COUSY EN 
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De nieuwe wet voorziet in zijn artikelen 7,8 en 9 in een rechtvaardiging van het directe of indirecte 

onderscheid, maar deze verschilt hierin wel duidelijk van de oude anti-discriminatiewet: 

 

- Er wordt in de nieuwe wet voor de directe discriminatie rekening gehouden met de vraag welk 

beschermd criterium op de helling blijkt te staan, aangezien de mogelijke rechtvaardiging van 

een direct onderscheid slechts geldt voor bepaalde beschermde criteria, namelijk burgerlijke 

staat, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, geboorte, vermogen, politieke overtuiging, 

taal, een fysieke of genetische eigenschap en sociale afkomst.214 Voor de criteria leeftijd, 

seksuele geaardheid, geloof, levensbeschouwing en handicap bepaalt de wet dat enkel 

wezenlijke en bepalende beroepsvereisten ter rechtvaardiging kunnen ingeroepen worden. Deze 

beschermde criteria hebben bij de eerste groep dus een ‘open rechtvaardigingssysteem’ en bij de 

tweede een ‘gesloten rechtvaardigingssysteem’. Bij de rechtvaardiging van een indirect 

onderscheid wordt deze splitsing niet gemaakt. Hier geldt steeds een ‘open 

rechtvaardigingssysteem’, maar voor een indirect onderscheid op grond van een handicap wordt 

wel nog een rechtvaardigingsgrond voorzien: indien het vaststaat dat er geen redelijke 

aanpassingen kunnen getroffen worden, zal er geen sprake zijn van een indirecte 

discriminatie.215 

 

- Een ander verschil bestaat in de invulling van de rechtvaardigingsgrond. De oude wet koos hier 

voor een vage omschrijving van de objectieve en redelijke rechtvaardiging. In de nieuwe wet 

daarentegen wordt de objectieve en redelijke rechtvaardiging wel gedetailleerd omschreven. 

Een onderscheid kan volgens deze wet gerechtvaardigd worden wanneer het onderscheid 

objectief door een legitiem doel gerechtvaardigd wordt en de middelen voor het bereiken van 

het doel noodzakelijk en opportuun zijn. 

 

Artikel 10 stipuleert dat een direct of indirect onderscheid op grond van een beschermd criterium nooit 

aanleiding kan geven tot een vorm van discriminatie wanneer dit onderscheid een maatregel van 

positieve actie inhoudt. De wetgever legt echter geen verplichting op om dergelijke maatregelen te 

treffen. Enkel wordt verduidelijkt dat positieve acties toegelaten zijn, ingeval de wettelijke voorwaarden 

daartoe vervuld zijn. Zo moet er sprake zijn van een kennelijke ongelijkheid en moet het verdwijnen van 

die ongelijkheid worden aangewezen als een te bevorderen doelstelling. 

 

 
                                                                                                                                                                                                 
C. VAN SCHOUBROECK (EDS.), Discriminatie in verzekeringen, Antwerpen, Maklu, 2007, 89-99. 
214 Artikel 8 antidiscriminatiewet. 
215 B. WEYTS, “De antidiscriminatiewet van 10 mei 2007 en verzekeringen”, in Bull. Ass. – De Verz., 2007, n° 13, 
13. 
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Ook moet de maatregel van positieve actie een tijdelijk karakter hebben en moet hij van die aard zijn dat 

hij verdwijnt wanneer de beoogde doelstelling is bereikt. Ten slotte mag de maatregel van positieve 

actie andermans rechten niet onnodig beperken.  

Toegepast op het verzekeringsdomein zou een maatregel van positieve actie er in kunnen bestaan dat 

een verzekeraar aan een gezin met een zwaar gehandicapt kind een gezinsaansprakelijkheidsverzekering 

aanbiedt tegen dezelfde voorwaarden als andere gezinnen. Zij betalen normaliter immers een hogere 

premie.  

 

Voorts voorziet artikel 11 van de nieuwe wet dat een direct of indirect onderscheid op grond van één 

van de beschermde criteria geen aanleiding geeft tot een vorm van discriminatie wanneer dit 

onderscheid wordt opgelegd door of krachtens de wet. In de Memorie van Toelichting216 wordt 

beklemtoond dat hiermee rechtszekerheid wordt nagestreefd. Deze bepaling omvat als het ware een 

vrijwaringclausule, die verhindert dat een burger een keuze moet maken tussen de naleving van de 

Antidiscriminatiewet van 2007 en een andere wet die het onderscheid organiseert.  

 

Artikel 12 voorziet een expliciete uitzondering voor de rechtvaardiging van leeftijdsdiscriminatie in de 

arbeidsverhoudingen en de aanvullende regelingen voor sociale zekerheid.  
 

3.2.  Het bewijs in beide wetten 

 

137. De wet van 2007 is op het vlak van het bewijs hetzelfde gebleven als de wet van 2003. Het 

slachtoffer van discriminatie moet ook hier de bewijslast voeren en zal hierbij minstens een vermoeden 

moeten kunnnen bewijzen. Daarna zal de bewijslast op de verweerder rusten en deze zal dan moeten 

bewijzen dat er geen sprake is van discriminatie.217  

 

3.3.  De evolutie van de sancties 

 

138. De sanctieregeling is in de nieuwe wet zeer belangrijk, aangezien zij een duidelijke verandering 

inhoudt van de oude wet en dit op grond van de kritiek die werd geleverd op de sanctieregeling van de 

antidi-scriminatiewet van 2003. 

 

Artikel 19, § 1 van de oude wet bepaalde dat men aan de rechter in kort geding een vordering tot staking 

van de discriminatie kon vragen. Men kon hierdoor zelfs voor een onder het strafrecht vallende daad 

naar de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg of de voorzitter van de arbeidsrechtbank of de 

rechtbank van koophandel (naar gelang de daad) stappen om dan het bestaan van de daad vast te stellen 

                                                             
216 Memorie van Toelichting, Parl. St. Kamer 2006-2007, nr. 2722/001, p. 52 
217 Artikel 28, § 1 wet 2007. 
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en de staking te laten bevelen. Echter, het rechtsherstel dat op grond van de stakingsvordering kan 

geboden worden is beperkt. De stakingsrechter kan de verzekeraar niet verplichten om de kandidaat-

verzekeringnemer toch een verzekeringspolis te geven en kan het slachtoffer ook geen 

schadevergoeding toekennen. Indien het slachtoffer schadevergoeding wou bekomen, moest volgens de 

oude wet deze persoon nadien nog naar de burgerlijke rechter stappen om die daar te bekomen.  

Hier had men dan de fout, de schade en het causaal verband moeten bewijzen, maar dit ging vaak niet 

zonder problemen. De fout kon men bewijzen aan de hand van de veroordeling tot discriminatie van de 

verzekeraar, maar de schade was een heel ander probleem. De vraag stelde zich namelijk of de 

kandidaat-verzekeringnemer nog schade had wanneer hij reeds bij een andere verzekeraar een 

verzekeringspolis had kunnen verkrijgen en wat er gebeurde indien er zich een schadegeval had 

voorgedaan na de weigering door de verzekeraar en de kandidaat-verzekeringnemer geen moeite had 

gedaan om bij een andere verzekeraar een verzekeringspolis te verkrijgen. Deze vragen zorgden voor 

problemen bij de wet van 2003, waardoor er bij de nieuwe anti-discriminatiewet nood was aan een 

aanpassing van de wet op dit vlak.218 

 

De wetgever heeft in 2007 dan ook rekening gehouden met de aanhoudende kritieken op de 

sanctieregeling.  

Er werd in de nieuwe wet volgens artikel 20 ook de mogelijkheid behouden om bij de rechter een 

stakingsvordering te vragen, zelfs voor daden die onder het strafrecht vallen, maar er werd bij dit artikel 

een tweede paragraaf gevoegd, waarin bepaald werd dat de voorzitter van de rechtbank ook een 

forfaitaire schadevergoeding kan toekennen aan het slachtoffer.219 

In artikel 20 wordt enkel de mogelijkheid gegeven aan de voorzitter om een forfaitaire 

schadevergoeding te geven, aangezien in artikel 18 aan het slachtoffer van een discriminatie de keuze 

wordt gelaten tussen het vorderen van een forfaitaire schadevergoeding of een vergoeding van de 

werkelijk geleden schade. Wanneer het slachtoffer kiest voor de vergoeding van de werkelijke schade, 

zal hij nog steeds de omvang van de geleden schade moeten bewijzen.220 

De forfaitaire schadevergoeding die de voorzitter kan opleggen wordt vastgesteld op 650 euro voor de 

morele schade en dit bedrag zal worden verhoogd tot 1300 euro wanneer de dader niet kan aantonen dat 

de ongunstige behandeling ook op niet-discriminerende gronden getroffen zou zijn of omwille van 

andere omstandigheden.221 

 

Deze nieuwe regel bepaalt dat het slachtoffer niet enkel de staking van de discriminatie kan vragen aan 

de stakingsrechter, maar ook een schadevergoeding. Dit geeft een groot voordeel voor het slachtoffer, 

                                                             
218 Y. THIERY, T.B.H., 2003, 6. 
219 Artikel 20, §§ 1 en 2 Anti-discriminatiewet 2007. 
220 Artikel 18, Anti-discriminatiewet 2007. 
221 B. WEYTS, “De antidiscriminatiewet van 10 mei 2007 en verzekeringen”, in Bull. Ass. – De Verz., 2007, n° 13, 
18. 
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aangezien deze niet meer naar de burgerlijke rechter zal moeten stappen om daar te procederen om een 

schadevergoeding te bekomen. Een nadeel van deze regel is echter dat de fofaitaire schadevergoeding 

van de wet slechts een beperkte vergoeding is, zij geldt slechts voor de morele schade. Wanneer het 

slachtoffer ook een vergoeding zou willen ontvangen voor de materiële schade die hij heeft opgelopen 

of een grotere schadevergoeding wenst, zal hij nog steeds via het gemeen recht moeten procederen. 

De rechter kan naast de forfaitaire schadevergoeding ook een dwangsom opleggen en bevelen om zijn 

beslissing bekend te maken.222 

 

139. De antidiscriminatiewet van 2007 bevat echter ook nog strafrechtelijke bepalingen. Deze 

voorzien in een sanctionering wanneer er sprake is van een opzettelijke discriminatie en in de 

strafbaarstelling van discriminaties begaan door een ambtenaar bij de uitoefening van zijn ambt.223 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
222 Artikel 19 antidiscriminatiewet 2007. 
223 Artikelen 21 en 23 antidiscriminatiewet 2007. 



  67 

Hoofdstuk IV: Andere wetten die bescherming bieden voor de 

chronisch zieken en mindervaliden 
 

Afdeling 1: Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap224 
 

140. In 2006 werd er een verdrag opgesteld die de rechten van personen met een handicap uiteenzet 

(hierna gehandicaptenverdrag genoemd). Het doel van dit verdrag bestaat erin alle personen met een 

handicap het volledige genot van alle mensenrechten en fundamentele vrijheden op voet van gelijkheid 

te bevorderen, beschermen en te waarborgen en de eerbiediging van hun interne waardigheid te 

bevorderen.225 

 

141. Artikel 22 in dit verdrag bepaalt dat er een eerbiediging moet bestaan voor het privéleven van 

personen met een handicap. Geen enkele persoon met een handicap mag ongeacht zijn of haar 

woonplaats of woonsituatie, worden blootgesteld aan willekeurig of onrechtmatige inmenging in zijn of 

haar privéleven. De Staten die partij zijn en het verdrag zullen toepassen moeten dan ook het privéleven 

van personen met een handicap beschermen met betrekking tot de persoongegevens en informatie 

omtrent de gezondheid en revalidatie op voet van gelijkheid met anderen.226 Ook België is een lidstaat 

dat partij is van het verdrag. België ratificeerde dit verdrag namelijk op 2 juli 2009. 

 

142. Artikel 25 (punten e en f) bepaalt dan weer dat de Staten die partij zijn moeten erkennen dat 

personen met een handicap zonder discriminatie, op grond van hun handicap, recht hebben op het genot 

van het hoogst haalbare niveau van gezondheid. De Staten moeten alle passende maatregelen nemen om 

personen met een handicap de toegang te waarborgen tot diensten op het gebied van geslachtsspecifieke 

gezondheidszorg, met inbegrip van revalidatie. De Staten zullen dan in het bijzonder in de 

verzekeringssector de discriminatie van personen met een handicap moeten verbieden, zodat zij aan 

redelijke en billijke voorwaarden een ziektekostenverzekering en, indien dergelijke verzekering is 

toegestaan in het nationaal recht,  een levensverzekering kunnen krijgen en ze moeten voorkomen dat 

gezondheidszorg, gezondheidsdiensten, voedsel en vloeistoffen op discriminatoire gronden vanwege 

een handicap worden ontzegd.227 

 

 

 
                                                             
224 Verdrag van 13 december 2006 inzake de rechten van personen met een handicap, B.S 22 juli 2009. 
225 Artikel 1 Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. 
226 Artikel 22, Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. 
227 Artikel 25, Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. 
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Afdeling 2: Bescherming van de persoonlijke gegevens in de privacywet228 en 

de wet patiëntenrechten229 
 

143. Enkele zeer belangrijke wetten bij de verzekering van chronisch zieken en mindervaliden zijn 

de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de 

verwerking van persoonsgegevens (hierna privacywet genoemd) en de wet van 22 augustus 2002 

betreffende de rechten van de patiënt, aangezien we ons de vraag kunnen stellen of men zomaar alle 

gegevens over een persoon kan opvragen als voorwaarde om hem een verzekering te kunnen toekennen. 

Bestaat er een bescherming voor deze gegevens of kan de verzekeraar zelfs aan de geneesheer van de 

kandidaat-verzekerde alle gegevens vragen over die persoon? 

 

144. Ook op internationaal vlak en in onze grondwet wordt er bescherming geboden voor de 

persoonlijke levenssfeer van de mens. Artikel 8 van het Europees verdrag tot bescherming van de 

rechten van de Mens erkent het recht op eerbiediging van het privé-leven, het gezinsleven, de 

briefwisseling en het huis van een persoon en volgens het Internatioaal verdrag inzake burgerlijke en 

politieke rechten mag niemand onderworpen worden aan willekeurige of onwettige inmenging in zijn 

privéleven, gezinsleven, huis en briefwisseling of aan de onwettige aantasting van zijn eer en goede 

naam.230 

 

145. De grondwet erkent ook het recht op de eerbiediging van het privéleven en het gezinsleven, en 

dit behoudens de gevallen en onder de voorwaarden bij wet bepaald.231 De vraag is echter wat we 

kunnen verstaan onder het begrip privéleven. Volgens Rimanque kan “slechts met zekerheid worden 

bevestigd dat in onze cultuur alle aspecten van de persoonlijke en relationele intimiteit en waarover de 

betrokkene zelf de discretie bewaart tot het privé-leven behoren”.232  

In de analyse van het Europees Hof zijn er twee belangrijke componenten: ten eerste heeft het individu 

recht op fysieke, morele en psychische integriteit en anderzijds heeft men het recht om relaties aan te 

gaan en te onderhouden met anderen.233 

 

 

 

 

                                                             
228 Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 
persoonsgegevens, B.S. 18 maart 1993. 
229 Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, B.S. 26 september 2002. 
230 L. SCHUERMANS, Grondslagen van het Belgisch verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia 2008, 181 e.v. 
231 Artikel 22, 1 G.W. 
232 L. SCHUERMANS, Grondslagen van het Belgisch verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia 2008, 181 e.v. 
233 K. COX, Internationale aspecten in de verschillende takken van het recht, Larcier, Gent, 2007, 98. 
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1. Medische gegevens in verband met de verzekering 

 

1.1.  De beschermingbepalingen in de Wet op de Landverzekeringsovereenkomst234 

 

146. Verzekeraars gaan, vooraleer ze een verzekeringscontract aanbieden, inschatten wat de grootte 

van het risico is dat ze zouden verzekeren. In geval van de ziekte-, hospitalisatie- en de 

schuldsaldoverzekering hebben verzekeraars dan ook nood aan medische informatie van de kandidaat-

verzekerde.  

Geneesheren worden echter strafrechtelijk vervolgd wanneer deze de aan hen toevertrouwde medische 

gegevens  bekend maken buiten de uitvoering van hun taak en buiten de gevallen waarin de wet hen 

verplicht om de gegevens bekend te maken235. Wanneer de geneesheer deze gegevens zou bekend 

maken, maakt hij zich schuldig aan schending van het medisch beroepsgeheim. 

Ook de wet verwerking persoonsgegevens bepaalt dat het verboden is om medische gegevens op 

geautomatiseerde wijze te verwerken, tenzij de wet in een uitzondering voorziet236. De verzekeraar zal 

zijn gegevens dan in principe ook enkel kunnen halen bij de persoon zelf.237 

 

147. Aan de andere kant is de kandidaat-verzekerde wel verplicht om alle gekende gegevens die een 

invloed kunnen hebben op de beoordeling van het risico mee te delen aan de verzekeraar en dit op 

straffe van nietigheid van het contract. De wet op de landverzekeringsovereenkomst bepaalt namelijk in 

artikel 5 dat de verzekeringnemer verplicht is alle gegevens, die hem bekend zijn en die van invloed 

kunnen zijn op de beoordeling van het risico door de verzekeraar, mee te delen bij het sluiten van de 

overeenkomst.238 Hij is echter niet verplicht de gegevens mee te delen die de verzekeraar zelf kent of 

redelijkerwijze moet kennen. 

 

Deze plicht tot meedelen is slechts een middelenverbintenis. Men moet namelijk enkel de gegevens 

meedelen waarvan ieder normaal, zorgvuldig persoon aanneemt dat deze relevant zijn voor de 

beoordeling van het risico.239 

 

148. Om de spontane mededeling van gegevens te stimuleren, maakt een groot deel van de 

verzekeraars gebruik van medische vragenlijsten. De kandidaat-verzekerden moeten deze vragenlijsten 

dan correct invullen. Ook een onderzoek is mogelijk voor het verkrijgen van de medische informatie. 

                                                             
234 Wet van 25 juni 1992 op de Landverzekeringsovereenkomst, B.S. 20 augustus 1992. 
235 Art. 458 Sw. 
236 Artikel 7 Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
verwerking van de persoonsgegevens, B.S. 18 maart 1993. 
237 F. DE BRUYNE, “Van solidariteit naar uitsluiting: de weigering van chronisch zieken door 
verzekeringsmaatschappijen”, TvMR 2006, afl. 1, 11-15. 
238 Artikel 5 wet op de Landverzekeringsovereenkomst. 
239 B. WEYTS, “Verzekeraars en de anti-discriminatiewet”, NjW 2004, 1084. 
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De wet Patiëntenrechten biedt hier wel een bescherming voor de verzekerde, zij bepaalt namelijk dat de 

kandidaat-verzekerde het recht heeft om zelf de onderzoekende arts te kiezen en die arts mag enkel de 

gegevens die pertinent zijn voor het bepalen van het risico aan de adviserende geneesheer van de 

verzekeraar meedelen, maar op deze wet wordt later nog ingegaan.  

Ten slotte mag enkel onderzoek gedaan worden naar de voorgeschiedenis van de huidige 

gezondheidstoestand en niet via genetische onderzoeken naar de toekomstige gezondheidstoestand.240 

 

149. Wanneer we kijken naar de wijze waarop verzekeraars hun informatie over de kandidaat-

verzekerde bekomen, kunnen we vaststellen dat de medische vragenlijsten die zij gebruiken te vaak 

indiscrete, misplaatste of zelfs onwettige vragen bevatten. Verzekeraars hebben volgens de wet het recht 

om vragen te stellen over de gezondheidstoestand van de kandidaat-verzekerde, maar dit recht is zeker 

niet absoluut, het moet steeds ter goeder trouw zijn en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen 

worden uitgeoefend.241 

 

150. Artikel 95 van de wet op de landverzekeringsovereenkomst bepaalt dat de door de verzekerde 

gekozen arts de geneeskundige verklaringen, die voor het sluiten of uitvoeren van een 

verzekeringsovereenkomst nodig zijn, kan afgeven aan de verzekerde, wanneer deze hierom verzoekt.242 

De verklaringen moeten zich echter wel beperken tot de beschrijving van de huidige 

gezondheidstoestand en mogen uitsluitend aan de adviserende arts van de verzekeraar gegeven worden. 

 

1.1.1. Geneeskundige attesten en verklaringen in verzekeringen wanneer de 

verzekerde patiënt nog in leven is. 

 

151. Voor de wet van 22 augustus 2002 bepaalde artikel 95, lid 1 wet 

landverzekeringsovereenkomsten dat er een verplichting bestond voor de arts om aan de verzekerde de 

gevraagde geneeskundige verklaringen af te leveren. Sinds de wet van 22 augustus 2002 is deze 

verplichting omgezet in een mogelijkheid voor de arts. Nu zal de gekozen arts (door de verzekerde) de 

geneeskundige verklaringen slechts KUNNEN afgeven  aan de verzekerde die hierom verzoekt.243 

                                                             
240 F. DE BRUYNE, “Van solidariteit naar uitsluiting: de weigering van chronisch zieken door 
verzekeringsmaatschappijen”, TvMR 2006, afl. 1, 11-15. 
241 Artikel 7 Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de 
verwerking van de persoonsgegevens, B.S. 18 maart 1993; Vlaams patiëntenplatform, URL: 
http://www.vlaamspatientenplatform.be, laatst geraadpleegd op 18 juli 2010.  
242 Artikel 95 wet op de landverzekeringsovereenkomst. 
243 K. TROCH, “artikel 95 wet landverzekeringsovereenkomst”, in X., Verzekeringen: artikelsgewijze commentaar 
met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 2007, losbl. 
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Deze bepaling zorgt ervoor dat de verzekeraar in bepaalde gevallen zelf een geneeskundig onderzoek 

zal moeten uitvoeren wanneer de door de verzekerde gekozen arts weigert om de gevraagde medische 

informatie te verstrekken. 

Er bestaan nu zes waarborgen voor de verzekerde, waarvan de laatste vier door de wet van 2 augustus 

2002 zijn ingevoerd. Deze waarborgen zijn:  

- de verzekerde zal de arts nu zelf moeten kiezen;  

- de verzekerde zal moeten vragen om de aflevering van de geneeskundige verklaringen; 

- de geneeskundige verklaringen zullen zich ook moeten beperken tot een beschrijving van de 

huidige gezondheidstoestand en niet die uit het verleden;  

- de verklaringen worden enkel aan de adviserende arts van de verzekeraar meegedeeld en niet 

aan de verzekeraar zelf. De adviserende arts zal dan enkel de informatie aan de verzekeraar 

doorgeven die nodig is voor het aangaan van de verzekering. De regeling voor de wet van 22 

augustus 2002 bestond erin dat de verzekerde zelf de verklaringen verkreeg en kon deze zelf 

beslissen wat hij aan de verzekeraar overhandigde als informatie; 

- De adviserende arts zal enkel de pertinente gegevens overhandigen aan de verzekeraar; de 

gegevens zullen dus toereikend moeten zijn, terzake dienend en niet overmatig in functie van de 

doeleinden en ze kunnen enkel op de verzekerde betrekking hebben; 

- De verklaringen kunnen niet definitief worden toegeëigend door de verzekeraar of de 

adviserende arts. Wannneer er geen risico meer is voor de verzekeraar, zal de adviserende arts 

de verklaringen terugbezorgen aan de verzekerde of aan de rechthebbenden, wanneer deze erom 

vragen.244 

 

1.1.2. Geneeskundige attesten en verklaringen in verzekeringen wanneer de 

verzekerde patiënt reeds overleden is. 

 

152. Wanneer de verzekerde overleden is , zal de arts van de overleden verzekerde een verklaring 

geven aan de adviserende arts over de doodsoorzaak van de persoon, maar de verzekeraar zal alvorens 

deze verklaring moeten aantonen dat hij de voorafgaande toestemming van de verzekerde heeft 

gekregen. De bekomen inlichtingen zijn strikt vertrouwelijk en de verzekeraar moet de zekerheid bieden 

het geheim te bewaren en niets bekend te maken.245 Deze regeling bestond reeds voor de invoering van 

de wet van 22 augustus 2002. 

Wat wel nieuw ingevoerd is, is de verplichting van de adviserende arts van de verzekeraar om de 

geneeskundige verklaringen terug te bezorgen aan de rechthebbenden, wanneer deze hierom vragen.246 

 
                                                             
244 Artikel 95 wet landverzekeringsovereenkomst. 
245 K. TROCH, artikel 95 wet landverzekeringsovereenkomst, in X., Verzekeringen: artikelsgewijze commentaar 
met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 2007, losbl. 
246 Artikel 95, lis 5 wet landverzekeringsovereenkomst. 
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1.1.3. Genetische screening als middel om de toekomstige gezondheidstoestand van de 

patiënt te bepalen. 

 

153. De beste methode, voor de verzekeraar, om het risico nauwkeurig in te schatten bestaat uit het 

gebruiken van de genetische gegevens van de kandidaat-verzekerde. Dit zou er echter op neerkomen dat 

men via deze methode ook het risico naar de toekomst toe kan bepalen, maar dit is in strijd met het recht 

op privacy van de kandidaat-verzekerde.247 

De wetgever heeft dan ook bepaald dat het medisch onderzoek slechts mag steunen op de 

voorgeschiedenis van de huidige gezondheidstoestand van de kandidaat-verzekerde en niet op de 

technieken van genetisch onderzoek die dienen om de toekomstige gezondheidstoestand te bepalen.248 

Deze bescherming heeft men ingevoerd om te vermijden dat bepaalde risicogroepen uit de boot zouden 

vallen en dus bepaalde verzekeringen niet zouden kunnen aangaan. 

 

1.1.4. De overtreding van artikel 95 Wet landverzekeringsovereenkomst 

 

154. Er is geen duidelijke sanctie opgelegd voor het overtreden van artikel 95, lid 1 wet 

landverzekeringsovereenkomst, maar wanneer de arts zich schuldig maakt aan ovetreding van de wet, 

zal hij civielrechtelijk aansprakelijk kunnen gesteld worden en kan de rechter hem verplichten om de 

gevraagde stukken af te leveren indien hij ervan overtuigd is dat deze stukken het bewijs kunnen leveren 

van een belangrijk feit. Deze sanctionering kan eventueel gebeuren onder verbeurte van een 

dwangsom.249 

 

155. Wanneer de arts verklaringen aflevert aan de verzekeraar die verder gaan dan wat hij volgens 

artikel 95 mag meedelen, schendt deze zijn beroepsgeheim en zullen er zowel strafrechtelijke, 

civielrechtelijke en disciplinaire sanctioneringen volgen. De rechter kan ook beweren dat de stukken uit 

de debatten worden geweerd. 

 

 

 

 

 

                                                             
247 K. TROCH, “Artikel 95 landverzekeringsovereenkomst”, in X, Verzekeringen: artikelsgewijze commentaar met 
overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 2007, losbl. 
248 D. DE PRINS, S. SOTTIAUX EN J. VRIELINK, “De anti-discriminatiewet: een artikelsgewijze analyse (deel 1)”, in 
NjW 2003 nr. 23, 258-275. 
249 Artikel 877 Ger. W.; FREDERIC BLOCKX, “De rechtbank kan uw gezondheid ernstige schade toebrengen; over 
de invloed van het beroepsgeheim op de overlegging van medische dossierstukken in rechte na het overlijden van 
de patiënt”, T. Gez. 2008-2009, 307-311. 
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1.2.  De wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte 

van de verwerking van persoonsgegevens 

 

1.2.1. Algemene bepalingen 

 

156. Persoonsgegevens mogen enkel worden verwerkt voor duidelijk omschreven en wettige 

doeleinden en mogen niet worden gebruikt op een wijze die onverenigbaar is met die doeleinden. Onder 

verwerking moeten we verstaan: de geautomatiseerde verwerking of het houden van een manueel 

bestand.250 

 

1.2.2. Recht op bescherming van de ‘persoonlijke levenssfeer’ 

 

157. Het begrip ‘persoonlijke levenssfeer’ wordt niet gedefinieerd in de privacywet, aangezien dit 

een relatief begrip is dat door de heersende gedachtenstroming van de maatschappij wordt bepaald.251  

In de rechtsleer werd herhaaldelijk gepoogd om het begrip ‘persoonlijke levenssfeer’ te definiëren. 

 

158. Guldix maakt een onderscheid tussen drie sferen die men rond een individu kan situeren, 

namelijk ‘la vie intime’, ‘la vie privée’ en ‘la vie publique’. De kleinste sfeer bevat enkel de gegevens 

die alleen gekend zijn door het betrokken individu, dit is de sfeer van de geheimen. De privé-sfeer bevat 

dan weer de aspecten van de persoonlijkheid zoals gevoelens, meningen, houdingen, … die slechts 

gekend zijn voor een beperkt aantal personen en de openbaarheidsfeer bevat dan weer gegevens die 

voor iedereen gekend zijn.252  

 

1.2.3. De medische gegevens van een persoon 

 

159. Medische gegevens zijn zoals eerder reeds vermeld, zeer belangrijk voor het bepalen van het 

risico door de verzekeraar. Alvorens zij een verzekeringsovereenkomst aangaan met de 

verzekeringnemer, gaan verzekeraars het risico bepalen en in geval van een ziekteverzekering en 

hospitalisatieverzekering zijn de medische gegevens van de kandidaat-verzekerde van groot belang om 

dit te bepalen. De medische informatie is dus essentieel en trouwens vereist door de wet van 25 juni 

1992 op de landverzekeringsovereenkomst.253 

 

                                                             
250 G. BAETEMAN EN M.-J. VAN VLASSELAER, De bescherming van het privé-leven ten aanzien van de 
gegevensverwerking, Deurne, Kluwer 1993, 18. 
251 G. BAETEMAN EN M.-J. VAN VLASSELAER, De bescherming van het privé-leven ten aanzien van de 
gegevensverwerking, Deurne, Kluwer 1993, 8. 
252 E. GULDIX, De persoonlijkheidsrechten, de persoonlijke levenssfeer en het privé-leven in hun onderling 
verband, doctoraatsproefschrift VUB, 1986, 423. 
253 Artikel 5 wet landverzekeringsovereenkomst. 
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160. Om te voorkomen dat de gegevens van een kandidaat-verzekerde misbruikt worden, is op 8 

december 1992 de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking 

van persoonsgegevens van kracht gegaan.254 Deze wet werd wel door de wet van 11 december 1998 

conform de Richtlijn van 24 oktober 1995 gemaakt.255  Artikel 7 § 1 van de wet bescherming 

persoonsgegevens bepaalt dat de verwerking van persoonsgegevens verboden is. Overtredingen van 

artikel 7 § 1 worden dan ook strafrechtelijk gesanctioneerd met een geldboete.256 Maar artikel 7 § 2 

geeft echter enkele uitzonderingen weer. Wanneer de kandidaat-verzekerde zelf uitdrukkelijk zijn 

toestemming geeft, is de verwerking van de gegevens wel mogelijk. Deze toestemming moet dus 

schriftelijk zijn, maar ook vrij en geïnformeerd. 

Artikel 7 § 5 bepaalt wel dat de inzameling van de gezondheidsgegevens steeds moet gebeuren bij de 

betrokkene zelf. 

 

161. De medische persoonsgegevens mogen uitsluitend onder het toezicht en de 

verantwoordelijkheid van een geneesheer worden verwerkt. Onder medische persoonsgegevens in dit 

opzicht moeten we verstaan, de vroegere, huidige en toekomstige fysieke of psychische 

gezondheistoestand, met uitzondering van de louter administratieve of boekhoudkundige gegevens 

betreffende de geneeskundige behandeling of verzorging.257 De medische gegevens kunnen wel zonder 

het toezicht van en buiten de verantwoordelijkheid van de geneesheer worden verwerkt indien de 

betrokkene hiervoor een bijzonder schriftelijke toestemming heeft verleend. De personen die dan 

betrokken zijn bij de verwerking van de medische gegevens of er toegang toe krijgen, zullen door de 

persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking worden aangeduid. De inhoud en de reikwijdte van 

de toegangsmachtiging worden door iedere gemachtigde persoon vastgesteld en in een regelmatig 

bijgehouden register vermeld.258 

 

 

 

 

 

 

                                                             
254 Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van 
de persoonsgegevens, B.S. 18 maart 1993. 
255 Wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens. 
256 Artikel 7 Privacy-wet. 
257 G. BAETEMAN EN M.-J. VAN VLASSELAER, De bescherming van het privé-leven ten aanzien van de 
gegevensverwerking, Deurne, Kluwer 1993, 51; A. PIPERS, Handboek: het respect voor de privacy, Brussel, 
Politeia, 1995, 86. 
258 G. BAETEMAN EN M.-J. VAN VLASSELAER, De bescherming van het privé-leven ten aanzien van de 
gegevensverwerking, Deurne, Kluwer 1993, 51-52. 
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1.3. Het strafrecht in verband met de medische gegevens 

 

1.3.1. Toepassingsgebied 

 

162. Omtrent de medische gegevens van een persoon bestaat er in ons recht ook een strafrechtelijke 

bepaling, namelijk artikel 458 Sw. Dit artikel bepaalt dat “Geneesheren, heelkundigen, officieren van 

gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep 

kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd, en deze bekendmaken buiten het geval dat zij 

geroepen worden om in rechte of voor een parlementaire onderzoekscommissie getuigenis af te leggen 

en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met een 

gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en een geldboete van honderd frank tot vijhonderd 

frank.”259  

 

163. We kunnen vaststellen dat men als criterium van de personen die onder dit artikel vallen de term 

“beoefenaars van de geneeskunde” kan gebruiken. Volgens G. Vermeulen is de limitatieve opsomming 

in het strafrecht te beperkt en kunnen we ervan uitgaan dat ook de gerechtsdeskundigen in hoedanigheid 

van psychiater, de gevangenisarts en de opgevorderde geneesheer bij een verkeersongeval onder het 

toepassingsgebied van het artikel moeten vallen.260 

Op materieel vlak kan men stellen dat het ‘medisch geheim’ alleen medische elementen met betrekking 

tot het individu bevat die deel uitmaken van zijn persoonlijke levenssfeer of zijn privacy. Enerzijds 

heeft het individu, zoals reeds vermeld is in het gedeelte van de privacywet, hierdoor een bescherming, 

omdat niemand aan zijn gegevens kan geraken, anderzijds heeft het individu het recht om toch gegevens 

mee te delen over zichzelf. 

 

1.3.2. De geheimhoudingsplicht en zijn uitzonderingen 

 

164. Om de geheimhouding van de medische gegevens te waarborgen is het noodzakelijk dat er een 

goede vertrouwensrelatie bestaat tussen de geneesheer en zijn patiënt. Het beroepsgeheim wordt door 

zijn extreem groot maatschappeijk belang in het gemeen recht beschouwd als een bepaling van 

openbare orde aangezien deze strafrechtelijk wordt gesanctioneerd door artikel 458 Sw, maar er bestaan 

wel vier uitzonderingen op dit beroepsgeheim. 

 

 

 

                                                             
259 Artikel 458 Sw. 
260 G. VERMEULEN, Privacy en strafrecht, nieuwe en grensoverschrijdende verkenningen, Antwerpen Maklu 2007, 
157-158. 
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Deze uitzonderingen zijn: 

- De getuigenis in rechte en voor een parlementaire onderzoekscommissie verschijnen 

- De wettelijk verplichte bekendmaking 

- De rechtvaardigingsgronden 

- Artikel 458bis Sw. 

 

1.3.3. De toestemming van de patiënt 

 

165. De vraag had zich voorgedaan of de geheimgerechtigde de zwijgplicht van de geheimhouder 

kon opheffen. Naar aanleiding van deze vraag zijn er enkele cassatie-arresten ontstaan die zich over de 

vraag uitspreken.261 In deze arresten werd bepaald dat door de toestemming van de gerechtigde de 

wederrechtelijkheid van de schending van de geheimhoudingsplicht werd opgeheven. De geheimhouder 

kan wel nog zelf beslissen of hij al dan niet gebruik zal maken van de gegeven toestemming van de 

gerechtigde. 

We gaan hier echter niet verder in op het artikel 458Sw., aangezien door het inlassen van artikel 95 wet 

landverzekeringsovereenkomst over de medische informatie, afbreuk werd gedaan aan het medisch 

beroepsgeheim. Het medisch beroepsgeheim dient nu gezien te worden als een prerogatief van de zieke 

zelf. Hij heeft het recht om te beslissen of de arts hem een beschrijving geeft van zijn 

gezonheidstoestand of niet. 

 

1.4.  De wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt 

 

1.4.1. Toepassingsgebied van de wet 

 

166. Zoals voorheen reeds vermeld, moesten we tot voor kort de bescherming van de patiënt in 

België halen uit internationale verdragen, de grondwet en het strafrecht. Ook algemene rechtsbeginselen 

namen een grote rol in in deze bescherming.262 Door deze verschillende regelgevingen, hadden we te 

maken met het grote probleem dat patiënten en hulpverleners zeer moeizaam kennis kregen van hun 

rechten en plichten en ontstond er een grote nood om de positie van de patiënt te versterken. Het 

regeerakkoord van 7 juli 1999 zorgde dan ook voor een grote verandering.  

Dit akkoord bepaalde dat er een kwaliteitsvolle en meer toegankelijke gezondheidszorg moest komen en 

bepaalde een werkgroep dat deze vooropstellingen verder moest uitwerken.263 Na veel wikken en wegen 

                                                             
261 Cass. 30 oktober 1978, Pass. 1979, 249; Cass. 29 oktober 1991, Pass. 1992, 162. 
262 I. DREEZEN EN C. TROUET, “Rechtsbescherming van de patiënt, de wet van 22 augustus 2002 betreffende de 
rechten van de patiënt”, NjW 2003, nummer 16, 2 – 15. 
263 I. DREEZEN EN C. TROUET, “Rechtsbescherming van de patiënt, de wet van 22 augustus 2002 betreffende de 
rechten van de patiënt”, NjW 2003, nummer 16, 2 – 15. 
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is uiteindelijk de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt tot stand gekomen en 

deze zorgde voor een einde van de ontoereikende rechtsbescherming van de patiënt.264 

 

1.4.2. Standpunt van het Vlaams patiëntenplatform: 

 

167. Volgens het patiëntenplatform heeft de wet op de patiëntenrechten het juridisch statuut van de 

patiënten dan ook enorm verbeterd. Het wijzigt in zijn artikel 19 namelijk het artikel 95 van de wet op 

de landverzekeringsovereenkomst in verband met de medische informatie die verzekerden aan de 

verzekeraars moeten geven. Men moet door deze wet tegenwoordig de privacy en de persoonlijke 

levenssfeer beschermen bij de medische informatie in de private verzekeringen. Deze wet heeft volgens 

dit platform een zeer gunstige invloed gehad op de verzekering van chronisch zieken en minder-

validen.265 

 

1.4.3. De begrippen ‘patiënt’ en ‘gezondheidszorg’ 

 

168. Een patiënt is volgens de wet een natuurlijk persoon ten aanzien van wie gezondheidszorg 

wordt verstrekt en dit al dan niet op eigen verzoek, aangezien de gezondheidszorg soms verstrekt wordt 

zonder het verzoek van de patiënt in spoedeisende gevallen.266 Ook chronisch zieken en mindervaliden 

vallen onder het begrip patiënt en kunnen zich dus op de bescherming en de regels van deze wet 

beroepen. 

 

169. De gezondheidszorg die aan de patiënt verstrekt wordt houdt het bevorderen, het vaststellen, het 

behouden, het herstellen of het verbeteren van de gezondheidstoestand van de patiënt in.267 

 

170. De beroepsbeoefenaar is zoals hierboven vermeld, de beroepsbeoefenaar bedoeld in het K.B. nr. 

78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. Ook de 

beoefenaars van een niet-conventionele praktijk vallen onder het toepassingsgebied en dit vanaf de 

inwerkingtreding van de wet van 29 april 1999 betreffende de niet-conventionele praktijken inzake de 

geneeskunde, de kinesitherapie, de verpleegkunde en de paramedische beroepen. 

 

1.4.4. Toepassingsgebied 

 

171. De wet is van toepassing op zowel contractuele als buitencontractuele privaatrechtelijke en 

publiekrechtelijke rechtsverhoudingen inzake de gezondheidszorg verstrekt door een 
                                                             
264 Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, B.S. 26 september 2002. 
265 Vlaams patiëntenplatform, URL: http:// www.vlaamspatientenplatform.be, laatst geraadpleegd op 30 juli 2010. 
266 Artikel 2,2° Patiëntenrechtenwet. 
267 Artikel 5 Patiëntenrechtenwet. 
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beroepsbeoefenaar.268  Een geneesheer die in opdracht van een werkgever een controle-onderzoek 

uitvoert bij een wernemer, valt dus ook onder het toepassingsgebied van de wet betreffende de rechten 

van de patiënt.269 Het sociaal recht op gezondheidszorg is echter niet opgenomen in deze wet. 

 

Daarentegen is de wet niet van toepassing op rechtsverhoudingen zoals een arts die een orgaan 

wegneemt bij een levende donor, want dit is namelijk een verhoudng tussen een arts en een persoon 

waarbij de arts geen zorg voor de gezondheid uitvoert.  

 

De Koning heeft wel de bevoegdheid gekregen om nadere regelen te bepalen270, maar hij zal zich hier 

wel moeten beperken tot het concretiseren van de wettelijke regeling. 

 

1.4.5. Artikel 19 van de Wet 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt 

 

172. Artikel 19 heeft zoals hierboven reeds vermeld is, artikel 95 wet op de 

landverzekeringsovereenkomst aangepast. 

 

Afdeling 3: De WHPC 
 

9. Waarom is de WHPC271 van toepassig op verzekeringen? 
 

173. De wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming 

van de consument (hierna WHPC genaamd) is van toepassing op lichamelijk roerende producten en 

diensten (“alle prestaties die een handelsdaad uitmaken”).  

 

Artikel 2 en 3 bepalen dat we onder handelsdaden elke onderneming van agentschappen, zakenkantoren, 

inrichtingen voor veilingen, van openbare schouwspelen en van verzekeringen met premiën kunnen 

verstaan.272 De verzekeringsactiviteit valt volgens dit artikel dus onder de WHPC.  

De verzekeraar levert een dienst door het aanbieden van zijn verzekering.  De WHPC heeft namelijk als 

doel de maatregelen genomen in de wet van 14 juli 1971 betreffende de handelspraktijken te 

vervolledigen ten einde zowel een eerlijke concurrentie in de handelstransacties te waarborgen, als de 

voorlichting en bescherming van de verbruiker ter gelegenheid van zijn meest gangbare 

                                                             
268 Artikel 61 wet patiëntenrechten. 
269 I. DREEZEN EN C. TROUET, “Rechtsbescherming van de patiënt, de wet van 22 augustus 2002 betreffende de 
rechten van de patiënt”, NjW 2003, nummer 16, 2 e.v. 
270 Artikel 3 § 1 wet patiëntenrechten. 
271 Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, 
B.S. 29 augustus 1991. 
272 Artikel 2, 4° Wetboek van Koophandel. 
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handelsverrichtingen te verzekeren. 273  Uit deze bepaling kunnen we concluderen dat ook de 

verzekeringsovereenkomst een gangbare handelsverrichting is en de  WHPC ook hier als algemene wet 

van toepassing is. Echter moeten we stellen dat de wet op de landverzekeringsovereenkomst  op 

materieel vlak beperkter is dan de WHPC en deze dus als ‘lex specialis’ geldt en de WHPC als ‘lex 

generalis’. 

 

174. We gaan voor de consumentenbescherming terecht kunnen bij de regels van de WHPC. Zij zal 

een grote bescherming bieden en de verzekeraar zal moeten handelen naar de dwingende regels van 

deze wet. De WHPC is in onze materie dan ook zeer belangrijk, aangezien een goede bescherming 

cruciaal is voor personen met een chronische ziekte of minder-validen, deze personen zijn namelijk 

vatbaarder voor discriminatie, omwille van hun riscohoogte. Echter, vele bepalingen van de WHPC zijn 

slechts van toepassing op de relatie tussen verkoper en consument. Hieruit volgt dat iedere natuurlijke 

persoon of rechtspersoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden de diensten verwerft of 

gebruikt, als consument aanzien wordt volgens de WHPC.274 Wanneer verzekeringsnemers zich geheel 

of gedeeltelijk voor beroepsmatige risico’s laten verzekeren, zal de WHPC echter niet van toepassing 

zijn, aangezien deze regels enkel gelden in de verkoper-consument relatie. 

Enkele voorbeelden van artikelen van de WHPC die van toepassing zijn in de verzekeringen: 

 

9.1.  Algemene informatieplicht 

 

175. Artikel 30 van de WHPC bepaalt dat de verkoper (de verzekeraar) aan zijn consument (de 

kandidaat-verzekerde) nuttige informatie moet geven betreffende de kenmerken van de dienst en dit ten 

laatste op het ogenblik van het sluiten van de overeekomst. 

 

9.2.  Onrechtmatige bedingen 

 

176. Onrechtmatige bedingen zijn volgens artikel 31 WHPC verboden. Een onrechtmatig beding 

houdt in dat dat beding een kennelijk onevenwicht schept tussen de rechten en de plichten van de 

partijen. Het gevaar voor onrechtmatige bedingen is het grootste bij standaard- en toetredingscontracten. 

Een verzekeringscontract is een toetredingscontract en het gevaar op onrechtmatige bedingen is hier dus 

groot. 

 

                                                             
273 G. STRAETMANS, “Handelspraktijken en verzekeringen”, in H. COUSY, H. CLAASSENS, C. VAN SCHOUBROECK, 
Actualia verzekeringen: Aanvullende pensioenen en levensverzekeringen, distributie en onrechtmatige bedingen, 
faillissementen en zwakke weggebruikers, Antwerpen Maklu, 2000, 134 – 135. 
274 G. STRAETMANS, “Handelspraktijken en verzekeringen”, in H. COUSY, H. CLAASSENS, C. VAN SCHOUBROECK, 
Actualia verzekeringen: Aanvullende pensioenen en levensverzekeringen, distributie en onrechtmatige bedingen, 
faillissementen en zwakke weggebruikers, Antwerpen Maklu, 2000, 134 – 135. 
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9.3.  Oneerlijke handelspraktijken 

 

177. Ook artikel 94 WHPC is zeer belangrijk in de verzekeringen. Het is namelijk verboden om 

daden te stellen die strijdig zijn met de eerlijke handelspraktijken. Een clausule in de 

verzekeringsovereenkomst waarbij de verzekeraar steeds een prijsaanpassing kan doen is wel mogelijk, 

maar deze moet tijdig aan de klant gemeld worden, zodat deze de tijd heeft om een alternatief te 

zoeken.275 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
275 Artikel 94 WHPC. 
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Hoofdstuk V: De ziekteverzekeringsovereenkomsten en de Wet 

Verwilghen 
 

178. Onder de ziekteverzekeringsovereenkomsten wordt volgens artikel 138bis Wet 

Landverzekeringsovereenkomst verstaan276: 

- de ziektekostenverzekering die, in geval van ziekte of in geval van ziekte en ongeval, prestaties 

waarborgt met betrekking tot elke preventieve, curatieve of diagnostische medische behandeling 

welke noodzakelijk is voor het behoud en/of het herstel van de gezondheid; 

- de arbeidsongeschiktheidsverzekering die, in geval van ziekte of in geval van ziekte en ongeval, 

de vermindering of verlies van beroepsinkomen ten gevolge van de arbeidsongeschiktheid van 

een persoon geheel of gedeeltelijk vergoedt; 

- de invaliditeitsverzekering die een prestatie waarborgt in geval van ziekte of in geval van ziekte 

en ongeval; 

- de niet-verplichte zorgverzekering die in prestaties voorziet in geval van geheel of gedeeltelijk 

verlies van de zelfredzaamheid.  

 

Vallen buiten deze omschrijving van de ziekteverzekeringsovereenkomst :  

- de tijdelijke reis- en hulpverleningsverzekeringen die de in het eerste lid bedoelde prestaties 

waarborgen; 

- de wettelijke arbeidsongevallenverzekering en de daarmee verbonden aanvullende 

ongevallenverzekeringen; 

- de ongevallenverzekeringen; 

- de solidariteitsprestaties die bedoeld worden in artikel 1 van het koninklijk besluit van 14 

november 2003 tot vaststelling van de solidariteitsprestaties verbonden met de sociale 

aanvullende pensioenstelsels; 

- de solidariteitsprestaties die bedoeld worden in artikel 1 van het koninklijk besluit van 15 

december 2003 tot vaststelling van de solidariteitsprestaties verbonden met de sociale 

pensioenovereenkomsten. 

 

179. Onder collectieve ziekteverzekeringsovereenkomst wordt verstaan de collectieve 

ziektekostenverzekering en/of arbeidsongeschiktheidsverzekering en/of invaliditeitsverzekering en/of 

zorgverzekering die gesloten is door één of meerdere verzekeringnemers ten behoeve van meerdere 

personen die op het moment van de aansluiting bij de verzekering beroepsmatig met de 

verzekeringnemer verbonden zijn.277 

                                                             
276 Artikel 138bis § 1 Wet landverzekeringsovereeenkomst. 
277 Artikel 138bis § 1 Wet landverzekeringsovereeenkomst. 
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Afdeling 1: De verplichte verzekering: de ziekteverzekering 
 

1. Inleiding 
 

180. De wet van 9 augustus 1963 vormt de basis voor de wettelijk verplichte ziekteverzekering. Deze 

wet werd door de wet van 14 juli 1994 gecoördineerd. Deze wet beoogt het recht op geneeskundige 

verzorging 278  te vrijwaren. Deze bepalingen raken de openbare orde, aangezien het recht op 

geneeskundige verzorging door de grondwet gewaarborgd wordt. Er kan dus niet van deze bepalingen 

afgeweken worden, waardoor dus ook chronisch zieken recht hebben op een geneeskundige 

verzorging.279 

 

181. De ziekteverzekering is echter wel subsidiair en zal dus niet van toepassing zijn wanneer een 

andere Belgische wetgeving van toepassing is, een vreemde wetgeving of het algemene recht. 

 

De ziekteverzekering dekt twee risico’s: enerzijds de gezondheidszorgen (hierna de 

ziektekostenverzekering genaamd) en anderzijds de inkomstenderving bij arbeidsongeschiktheid en bij 

moederschap. Bij de gezondheidszorgen komt de verzekering tussen in de ziektekosten, vandaar de 

naam ziektekostenverzekering en in het tweede geval voorziet de verzekering in een uitkering. 

 

2. De ziektekostenverzekering 
 

182. De ziektekostenverzekering is een verzekering die de kosten vergoedt van een medische 

behandeling, het gebruik van hulpmiddelen of andere voorzieningen op grond van een medische 

noodzaak.280  

 

2.1.  De rechthebbenden 

 

183. De ziektekostenverzekering is een verplichte verzekering.281 In België gaat men er van uit dat 

enkel de actieve bevolking verzekerd moet zijn tegen het risico op gezondheidszorgen, maar men heeft 

het toepassingsgebied zodanig uitgebreid dat tegenwoordig alle burgers verzekerd zijn voor 

                                                             
278 Artikel 23 Grondwet. 
279 W. VAN EECKHOUTTE, Handboek Belgische sociale zekerheidsrecht, Gent, Gandaius, 2009, 166-170. 
280 Artikel 1 Ziektewet. 
281 Artikel 1 Ziektewet 
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gezondheidszorgen.282 Wanneer je als burger voldoet aan de toepassingsvoorwaarden, heb je het recht 

op terugbetaling van de ziektekosten. 

 

184. Niet enkel diegene die zich verzekerd hebben, hebben recht op de terugbetaling, maar ook 

personen ten laste hebben dit recht. De ziektekostenverzekering vertrekt namelijk van het gezin, niet 

enkel het individu is verzekerd. 

 

185. Er bestaan drie groepen rechthebbenden die onder het toepassingsgebied van ziektekostenwet 

vallen, namelijk283: 

- De werknemers, ambtenaren en degene die daarmee gelijkgesteld worden; 

- De zelfstandigen en degenen die daarmee worden gelijkgesteld; 

- De residuaire categorieën: de studenten, personen met een ‘handicap’ en de residenten 

 

186. Tot de groep van de werknemers, ambtenaren en degene die daarmee gelijkgesteld worden 

behoren284: 

- De actieve werknemers en ambtenaren; 

- De inactieve of gewezen werknemers en ambtenaren; 

- De nabestaanden van de werknemers. 

 

Tot de tweede groep, namelijk de groep van zelfstandigen en gelijkgestelden behoren: 

- De actieve zelfstandigen; 

- De inactieve of gewezen zelfstandigen; 

- De nabestaanden van zelfstandigen en kloosterlingen. 

 

Tenslotte bevat de derde groep personen die, door middel van de algemene regeling voor werknemers, 

aanspraak kunnen maken op een verzekeringstussenkomst, zonder dat zij enige band hebben (gehad) 

met het arbeidsproces. Zij krijgen een verzekeringstegemoetkoming omwille van hun bijzondere sociale 

toestand. Onder deze groep vallen de studenten van het hoger onderwijs, de gehandicapten en de 

residenten. 

De residenten die hieronder vallen zijn personen die ingeschreven zijn in het Rijksregister van de 

natuurlijke personen, met uitzondering van diegenen die rechthebbenden zijn of kunnen zijn van een 

ziektekostentegemoetkoming in een andere regeling (Belgisch of Buitenlands). 

 

 

                                                             
282 W. VAN EECKHOUTTE, Handboek Belgische sociale zekerheidsrecht, Gent, Gandaius, 2009, 166-170. 
283 Artikel 32, Ziektewet. 
284 W. VAN EECKHOUTTE, Handboek Belgische sociale zekerheidsrecht, Gent, Gandaius, 2009, 166-170. 
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2.2.  Toekenningsvoorwaarden 

 

187. Om recht te hebben op de terugbetaling van de kosten van de gezondheidszorgen door de 

ziekteverzekering, moet men aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden gelden voor 

iedereen, dus ook voor de chronisch zieken en mindervaliden, die het onderwerp van deze uiteenzetting 

zijn.285 De voorwaarden waaraan men moet voldoen zijn: een inschrijving bij een ziekenfonds, een 

wachttijd doorlopen en voldoende bijdrage leveren. Deze voorwaarden zullen we hier verder bespreken. 

 

2.2.1. De inschrijving bij een ziekenfonds: 

 

188. Om recht te hebben op een tegemoetkoming in de ziektekosten moet men aangesloten zijn bij 

een ziekenfonds of ingeschreven zijn bij de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. De keuze 

van ziekenfonds is vrij. 

Echter deze vrijheid is slechts gedeeltelijk waar, aangezien enkel de gerechtenden kunnen kiezen, de 

personen ten laste worden automatisch aangesloten bij het ziekenfonds van de gerechtigden. 

 

Lidmaatschap van een ziekenfonds is verplicht als men: 

- Begint te werken; 

- Nog studeert en 25 jaar wordt; 

- Een werkloosheidsuitkering ontvangt. 

 

2.2.2. De wachttijd 

 

189. Het doorlopen van een wachttijd is de tweede voorwaarde voor het recht op een 

tegemoetkoming door de ziekteverzekering. 286  Deze wachttijd is een termijn gedurende de 

rechthebbende geen aanspraak kan maken op deze tegemoetkoming, maar zij wel bijdragen zal moeten 

betalen. Men gaat er namelijk van uit dat men pas beroep kan doen op de tegemoetkoming wanneer men 

reeds een bijdrage heeft geleverd, waardoor men gaat vermijden dat het risico reeds bestaat op het 

ogenblik van de aansluiting bij de verzekering. 

 

Er kunnen echter wel bepaalde personen vrijgesteld worden van de verplichting een wachttijd te 

doorlopen en de wachttijd kan maximaal 6 maanden bedragen. Wanneer de rechthebbende de 

minimumbijdrage heeft geleverd, is ook zijn wachttijd vervuld. 

 

 

                                                             
285 W. VAN EECKHOUTTE, Handboek Belgische sociale zekerheidsrecht, Gent, Gandaius, 2009, 166-170. 
286 Artikel 121, §2 Ziektewet. 
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2.2.3. Voldoende bijdrage leveren 

 

190. De rechthebbenden van de ziekteverzekering moeten steeds bijdragen betalen, ook na de 

wachttijd. De bijdragen die men betaalt, moeten een bepaald bedrag bereiken, wanneer dit bedrag niet 

bereikt wordt, kan het ziekenfonds een aanvullende bijdrage vragen.287 

 

Deze bijdragen worden van het loon afgehouden.288 

 

2.3.  De tegemoetkoming 

 

191. De ziektekostenverzekering komt tegemoet in de kosten van geneeskundige verstrekking. De 

ziektewet geeft echter wel een limitatieve opsomming weer van de geneeskundige verstrekking289. 

Enkele voorbeelden hiervan zijn de gewone geneeskundige hulp, verlossingen, prothesen, 

geneesmiddelen, ziekenhuisopnames, revalidatie, … . Verschillende ziektekosten zijn uitdrukkelijk 

uitgesloten van de tegemoetkoming, zoals bijvoorbeeld de prestaties met een wetenschappelijk 

oogmerk.290 

 

Een medische prestatie kan dus slechts in aanmerking genomen worden voor terugbetaling, wanneer 

deze prestatie erkend is. De erkende medische prestaties zijn opgenomen in de nomenclatuur, en elke 

prestatie heeft een codenummer dat de terugbetaling bepaalt. De terugbetaling door het ziekenfonds 

hangt dus af van de aard van de medische prestatie en niet van het bedrag dat u hiervoor betaald heeft.291 

 

192. De terugbetaling van de ziektekosten gebeurt door de landsbonden van de ziekenfondsen of de 

Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. Om een tegemoetkoming te verkrijgen moet de 

rechthebbende wel een getuigschrift voor verstrekte hulp kunnen voorleggen.292 

 

 

 

 

 

 

                                                             
287 URL: http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=.NDLANTWERPEN&n=73117, laatst geraadpleegd op 30 juli 2010. 
288 Dit zijn de RSZ-bijdragen. 
289 Artikel 34 Ziektewet 
290 W. VAN EECKHOUTTE, Handboek Belgische sociale zekerheidsrecht, Gent, Gandaius, 2009, 172; URL: 
http://www.cmleuven.be/students/NL.pdf, laatst geraadpleegd op 30 juli 2010. 
291 W. VAN EECKHOUTTE, Handboek Belgische sociale zekerheidsrecht, Gent, Gandaius, 2009, 175. 
292 URL: http://www.cmleuven.be/students/NL.pdf, laatst geraadpleegd op 30 juli 2010. 
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2.3.1. Het bedrag van de tegemoetkoming 

 

193. Meestal wordt niet het totale bedrag van de geneeskundige verzorging terugbetaald. De 

rechthebbende moet een gedeelte van de kosten zelf dragen, dit gedeelte noemt men het remgeld of het 

persoonlijk aandeel.293 De reden voor dit persoonlijk aandeel is dat men niet zomaar altijd beroep zou 

doen op de ziektekostenverzekering en dat men een zekere voorzichtigheid in acht neemt. 

 

Vroeger droegen de WIGW’s (de weduwen, weduwnaars, invaliden, gepensioneerden, wezen en de 

personen die zij tot last hebben, waarvan het inkomen een bepaald bedrag niet te boven gaat) een 

geringer persoonlijk aandeel dan de gewone rechthebbenden. Later zijn de gerechtigden op een bepaalde 

sociale bijstandsuitkering en de werklozen ouder dan 50 jaar hieraan toegevoegd. Ondertussen is er op 

deze groep een nieuwe regeling van toepassing sinds 1 juli 2007, namelijk het omnio-statuut. 

 

2.3.2. De verhoogde tegemoetkoming: 

 

194. De verhoogde tegemoetkoming is bestemd voor weduwen, wezen, invaliden, gepensioneerden, 

gehandicapten, werklozen ouder dan 50 jaar die al minstens een jaar volledig werkloos zijn, kinderen 

met een verhoogde kinderbijslag ten gevolge van een handicap, personen die recht hebben op een 

gedeeltelijk of volledig leefloon gedurende een ononderbroken periode van 3 maanden of gedurende 6 

maanden binnen  een referentieperiode van 12 opeenvolgende kalendermaanden, een gewaarborgd 

inkomen voor bejaarden, een inkomensgarantie voor ouderen of één van de uitkeringen voor personen 

met een handicap, zoals vervangingsinkomen, integratietoelage, uitkeringen voor bejaarden.294 

 

Deze personen hebben recht op een verhoogde tegemoetkoming op voorwaarde dat hun bruto belastbaar 

gezinsinkomen niet hoger is dan 15 063,45 euro, te verhogen met  2 788,65 euro per persoon ten 

laste.295 

 

De voordelen van de verhoogde tegemoetkoming zijn onder andere betaling van minder remgeld voor 

de gezondheidszorg, de toepassing van de regeling van de betalende derde indien u arts hiermee 

akkoord gaat (dit betekent dat de arts de kosten van de patient rechtstreeks verrekend met het 

ziekenfonds), een lager plafondbedrag bij de regeling van de maximumfactuur, … .296 

 

                                                             
293 Artikel 37 Ziektewet. 
294 Artikel 37 Ziektewet. 
295 Bedragen geldig sinds 1 januari 2010. 
296 URL: http://www.riziv.be/secure/nl/medical_cost/general/ceiling/index.htm, laatst geraadpleegd op 31 juli 
2010. 
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2.3.3. Het Omniostatuut297: 

 

195. Het OMNIO-statuut geeft sinds 1 juli 2007 recht op een betere vergoeding van medische kosten 

(arts, tandarts, kinesitherapeut, apotheker, hospitalisatie, …) voor gezinnen met een laag inkomen, 

eenoudergezinnen en langdurig werklozen jonger dan 50 jaar, die geen recht hebben op een verhoogde 

tegemoetkoming. De persoonlijke bijdrage (remgeld) die zij voor die prestaties betalen, is dan merkelijk 

lager. Het nieuwe statuut geeft recht op dezelfde terugbetalingen als voor de rechthebbenden op de 

verhoogde (verzekerings)tegemoetkoming (RVV).298 

 

Het bruto-belastbare jaarinkomen van de aanvrager mag in 2009 niet hoger geweest zijn dan 14.778,26 

euro. Dit plafondbedrag wordt verhoogd met 2.735,85 euro per persoon die, naast de aanvrager, deel 

uitmaakt van het gezin. De inkomsten moet men bewijzen aan de hand van een aantal bewijsstukken. 

2.3.4. De maximumfactuur299: 

 

196. In 2002 heeft men de maximumfactuur ingevoerd (MAF). Er bestaat een sociale 

maximumfactuur en een maximumfactuur op basis van het gezinsinkomen. 

De maximumfactuur voor de gezondheidszorg is in werking getreden in 2002 en vervangt de vroegere 

sociale en fiscale franchise.300 

De maximumfactuur (MAF) voert een maximumplafond in op de remgelden waardoor de financiële 

toegankelijkheid van de gezondheidszorg gewaarborgd wordt.301 Vanaf een bepaald bedrag aan remgeld 

voor gezondheidszorg per gezin wordt er dan een verzekeringstegemoetkoming van 100% betaald aan 

de rechthebbende. Deze regeling van de maximumfactuur geldt echter niet voor alle 

gezondheidszorguitgaven en telkens op 1 januari wordt de maximumfactuur weer  op nul gezet.302 

 

Voor de maximumfactuur komt de gezondheidszorg van het hele gezin in aanmerking. Maar wat houdt 

het gezin in? Het gaat hier om de feitelijke gezinssituatie, dus alle personen die onder hetzelfde dak 

wonen. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen gehuwden, wettelijk of feitelijk samenwonenden. 

Echter, voor personen in een zorgafhankelijke situatie kan er een uitzondering gemaakt worden. Deze 
                                                             
297 J. PUT, Praktijkboek sociale zekerheid: voor de onderneming en de sociale adviseur, Antwerpen, Kluwer 2007, 
209. 
298 URL: http://www.riziv.fgov.be/secure/nl/medical_cost/general/omnio/informations/index.htm, laatst 
geraadpleegd op 31 juli 2010. 
299 Artikel 37quinquies en 37 quaterdecies ziektewet en K.B. van 15 juli 2002 tot uitvoering van hoofdstuk IIIbis 
van Titel III van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkering, 
gecoördineerd op 14 juli 1994. 
300 K.B. van 15 juli 2002 tot uitvoering van hoofdstuk IIIbis van Titel III van de wet betreffende de verplichte 
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkering, gecoördineerd op 14 juli 1994. 
301 J. PUT, Praktijkboek sociale zekerheid: voor de onderneming en de sociale adviseur, Antwerpen, Kluwer 2007, 
209. 
302 J. PUT, Praktijkboek sociale zekerheid: voor de onderneming en de sociale adviseur, Antwerpen, Kluwer 2007, 
209. 
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personen kunnen samen met hun partner en personen ten laste als een apart gezin worden beschouwd. 

Deze uitzondering kan bijvoorbeeld gemaakt worden voor chronisch zieken of mindervaliden die 

woonachtig zijn bij een ander gezin.303 

 

2.3.4.1. De sociale maximumfactuur 

 

197. Om onder de regeling van de sociale maximumfactuur te kunnen vallen, moet minstens één 

gezinslid onder een sociale categorie vallen en de verhoogde tegemoetkoming genieten. De sociale 

categorieën zijn304: 

- weduwen, weduwnaars, invaliden, gepensioneerden of wezen die aan de inkomensvoorwaarden 

voldoen; 

- rechthebbenden op een leefloon of een soortgelijke O.C.M.W.-uitkering; 

- rechthebbenden op de inkomengarantie voor ouderen; 

- personen die als mindervalide gerechtigde zijn ingeschreven op basis van de medische 

erkenning; 

- ten minste één van de gezinsleden geniet een tegemoetkoming voor gehandicapten en men heeft 

recht op een verhoogde tegemoetkoming. 

 

198. Wanneer een gezin in de loop van het jaar een totaal bedrag van 450 euro aan gezonheidszorg 

bereikt en dit gezin geniet van een sociale maximumfactuur, krijgt dit gezin hun persoonlijke aandelen 

terugbetaald. Het ziekenfonds zal onmiddellijk terugbetalen.305 

 

199. Vanaf het jaar 2009 is er echter een bijkomende bescherming gekomen in de regeling van de 

maximumfactuur voor personen met een chronische ziekte, namelijk de ‘maximumfactuur chronisch 

zieken’.306 Dit houdt in dat het plafondbedrag met 100euro vermindert wanneer een gezinslid de twee 

voorafgaande kalenderjaren individueel telkens 450 euro aan remgelden heeft gedragen. De 

maximumfactuur treedt hier dus sneller in werking, waardoor er een grotere bescherming ontstaat voor 

de chronisch zieken.307 

 

 

 

 

                                                             
303 W. VAN EECKHOUTTE, Handboek Belgische sociale zekerheidsrecht, Gent, Gandaius, 2009, 205-210. 
304 J. PUT, Praktijkboek sociale zekerheid: voor de onderneming en de sociale adviseur, Antwerpen, Kluwer 2007, 
210. 
305 W. VAN EECKHOUTTE, Handboek Belgisch sociale zekerheidsrecht, Mechelen, Gandaius-Kluwer, 2009, 205. 
306 URL: http://www.riziv.be/news/nl/press/pdf/press20100723.pdf, laatst geraadpleegd op 2010. 
307 URL: http://www.riziv.be/, Laatst geraadpleegd op 2 augustus 2010. 
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2.3.4.2. De maximumfactuur op basis van het gezinsinkomen 

 

200. Bij de maximumfactuur op basis van het gezinsinkomen gelden vijf remgeldplafonds en dit 

naargelang het nettojaarinkomen van het gezin.308 

 

3. De arbeidsongeschiktheidsuitkering 

 

201. Deze uitkeringen hebben tot doel de loonderving op te vangen in geval van een 

arbeidsongeschiktheid die het gevolg is van ziekte of ongeval. Men zal hiervoor dan een 

vervangingsinkomen krijgen.309 

Deze uitkering is zeker ook belangrijk voor de chronisch zieken en mindervaliden, aangezien zij vaak 

niet meer in staat zullen zijn om te werken en dus aanspraak kunnen maken op een 

arbeidsongeschiktheidsuitkering. 

Echter, wanneer de arbeidsongeschiktheid tot stand gekomen is door een arbeidsongeval of een 

beroepsziekte, val je niet onder de ziekteverzekering. Hiervoor bestaat er een speciale reglementering.310 

 

3.1.  De rechthebbenden 

 

202. Bij de arbeidsongeschiktheidsuitkering zijn enkel de rechthebbenden zelf gerechtigd en niet de 

personen ten laste, maar het bedrag van de uitkering verschilt wel naargelang de rechthebbende 

personen ten laste heeft of niet.311 

 

Een ander verschil bestaat er tussen de regeling voor werknemers en deze voor zelfstandigen. Bij 

werknemers keert men een bepaald percentage van het gederfde loon uit, in tegenstelling tot de 

zelfstandigen, waar er slechts een forfaitair bedrag wordt uitgekeerd. Een tweede verschil tussen beide 

is het hanteren van een verschillend begrip van arbeidsongeschiktheid. 

 

Bij het vastbenoemde statutair overheidspersoneel maakt de bescherming tegen het risico van 

arbeidsongeschiktheid deel uit van hun statuut, terwijl de tijdelijk benoemde ambtenaren gezien worden 

als werknemers. 

 

De arbeidsongeschiktheidsuitkering is ook van toepassing op zelfstandigen zoals bedoeld in artikel 33 

eerste lid 1° ziektewet en op vrijwillig onderworpenen beoogd in artikel 7, 1° van het KB nr. 38 van 27 

                                                             
308 J. PUT, Praktijkboek sociale zekerheid: voor de onderneming en de sociale adviseur, Antwerpen, Kluwer 2007, 
211. 
309 W. VAN EECKHOUTTE, Handboek Belgisch sociale zekerheidsrecht, Mechelen, Gandaius-Kluwer, 2009, 217. 
310 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.  
311 Art 32, 17° Ziektewet. 
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juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen.312 Ook een chronisch zieke of 

mindervalide persoon kan aanspraak maken op een arbeidsongeschiktheidsuitkering, maar deze persoon 

mag dan geen niet-actieve zijn, want bij niet-actieve personen valt er geen inkomen weg en heeft men er 

dus ook geen recht op. 

 

203. Wanneer de arbeidsongeschiktheid veroorzaakt is door een arbeidsongeval of een beroepsziekte, 

valt men onder een speciale regeling, namelijk de arbeidsongevallenwet, en is de ziekteverzekering dan 

ook niet van toepassing. 

 

204. Er bestaat echter ook nog een andere regeling, namelijk deze van de sociale bijstand. Bij dit 

systeem bestaat er geen verplichting tot het betalen van een bijdrage, maar is ze afhankelijk gesteld van 

de bestaansmiddelen. Deze sociale bijstand valt ten laste van de overheid. 

De voorwaarden om beroep te kunnen doen op deze sociale bijstand zijn: onvoldoende 

bestaansmiddelen hebben, een werkelijke verblijfplaats in België hebben en Belg zijn. Op basis van 

deze regeling voor sociale bijstand, kunnen chronisch zieken en mindervaliden aanspraak maken op een 

tegemoetkoming aan personen met een handicap.313 Onder de tegemoetkoming aan personen met een 

handicap wordt verstaan314: 

- De inkomensvervangende tegemoetkoming: dit is een tegemoetkoming voor personen met een 

handicap tussen de 21jaar en 65jaar, waarbij hun dienstvermogen verminderd is tot 1/3 omwille 

van een lichamelijke of psychische toestand; 

- De integratietegemoetkoming: dit is een vergoeding voor personen tussen de 21jaar en 65jaar 

die omwille van verminderde zelfredzaamheid, bijkomende kosten hebben; 

- De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden: dit is een vergoeding voor personen ouder dan 65 

jaar, voor de bijkomende kosten wegens verminderde zelfredzaamheid. 

Bij deze sociale bijstand mag de chronisch zieke of mindervalide geen recht hebben op een 

inkomsvervangende of integratietegemoetkoming. 

 

3.2.  De toekenningsvoorwaarden 

 

205. De toekenningsvoorwaarden van de arbeidsongeschiktheidsuitkering zijn grotendeels hetzelfde 

als deze van de ziektekostenverzekering.  

Ook hiervoor moet men aangesloten zijn bij een ziekenfonds of bij de Hulpkas voor ziekte- en 

invaliditeitsverzekering. Men moet eveneens een wachttijd van 6 maanden doorlopen en men moet 

bijdragen betalen.  

                                                             
312 KB nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen. 
313 Wet van 27 februari 1987 betreffende tegemoetkomingen aan personen met een handicap. 
314 Art 2 §1 Wet 27 februari 1987 betreffende tegemoetkomingen aan personen met een handicap. 
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Bij de arbeidsongeschiktheidsuitkering is er echter wel een bijkomende voorwaarde. Men moet namelijk 

ook 120 arbeidsdagen of 400 uren in het tweede en derde kwartaal hebben gewerkt.315 

 

3.3.  Het recht op een uitkering 

 

3.3.1. Werknemers 

 

206. Om als werknemer in aanmerking te komen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering, moet 

deze alle werkzaamheden hebben onderbroken. Vrijwilligerswerk wordt echter niet als een 

werkzaamheid aanzien. Men mag wel tijdens de arbeidsongeschiktheid de werkzaamheden hervatten, 

wanneer de werknemer hervoor de toelating heeft gekregen van zijn geneesheer en toch een 

vermindering van zijn vermogen van minstens 50% behoudt.316 

De onderbreking van de werkzaamheden moet een rechtstreeks gevolg zijn van letsels of functionele 

stoornissen. 

 

De laatste voorwaarde voor het verkrijgen van een uitkering is de vermindering  tot een derde of minder 

van het vermogen tot verdienen van de werknemer.317 

 

3.3.2. Zelfstandigen 

 

207. Bij zelfstandigen spreekt men van een arbeidsongeschiktheid wanneer de zelfstandige een einde 

heeft moeten maken aan het volbrengen van de taken die deel uit maken van zijn beroepsactiviteiten als 

zelfstandige en dit wegens letsels of functionele stoornissen. 318  Hij mag echter geen andere 

beroepsactiviteit uitoefenen, zowel niet als werknemer, als zelfstandige.319 

De zelfstandige moet ook erkend worden als arbeidsongeschikt. 

 

3.3.3. Aangifte van de arbeidsongeschiktheid 

 

208. Wanneer men in dienstverband werkt, moet men op voorhand zijn werkgever verwittigen van 

de ziekte of letsel. Wanneer de werkgever echter aangesloten is bij een erkende dienst voor 

geneeskundige controle, is het voldoende om enkel bij de dienst aangifte te doen. Dit gebeurt door 

middel van een geneeskundig voorschrift.320 

                                                             
315 Artikel 128 Ziektewet. 
316 Artikel 100 Ziektewet. 
317 W. VAN EECKHOUTTE, Handboek Belgisch sociale zekerheidsrecht, Mechelen, Gandaius-Kluwer, 2009, 217-30. 
318 W. VAN EECKHOUTTE, Handboek Belgisch sociale zekerheidsrecht, Mechelen, Gandaius-Kluwer, 2009, 217-30. 
319 Artikel 19, eerste lid arbeidsongeschiktheidsbesluit zelfstandigen. 
320 W. VAN EECKHOUTTE, Handboek Belgisch sociale zekerheidsrecht, Mechelen, Gandaius-Kluwer, 2009, 217-30. 
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Ook het ziekenfonds moet op de hoogte gebracht worden van de arbeidsongeschiktheid, door middel 

van een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid. 

 

De rechthebbende zal zich na de aangifte ook moeten onderwerpen aan de controle door de werkgever 

en het ziekenfonds. 

 

Afdeling 2: De invaliditeitsverzekering 
 

209. De invaliditeitsverzekering is een verzekering die een prestatie waarborgt in geval van ziekte of 

van ziekte en ongeval. Dit is een verzekering die de invaliditeit vergoedt die geen verband houdt met de 

beroepswerkzaamheid. Ze voorzien in prestaties wanneer er sprake is van aantasting van de fysische of 

psychische integriteit en vergoeden de fysiologische invaliditeit. 

 

Afdeling 3: De zorgverzekering 
 

210. Op het niveau van de Vlaamse overheid heeft men eveneens de toegankelijkheid van de 

medische zorg verbeterd. De Vlaamse zorgverzekering is in werking getreden op 1 oktober 2001. Ze 

richt zich vooral op de ‘niet-medische kosten’. De verzekering geeft financiële steun aan de 

zorgbehoevende patiënten thuis en personen die in een erkend rustoord verblijven, in een rust- en 

verzorgingstehuis of in een psychiatrisch verzorgingstehuis.321 

 

211. De zorgverzekering is een publieke verzekering en baseert zich op de solidariteit. Iedereen die 

in Vlaanderen woont (in het Nederlandse taalgebied) en ouder is dan 25jaar, wordt verplicht zich aan te 

sluiten bij een zorgkas en betaalt een jaarlijkse bijdrage (met ingang van 1 januari van het jaar waarin 

men 26 wordt).322 Iedere persoon uit het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad kan zich vrijwillig 

aansluiten bij een zorgkas, met ingang van 1 januari van het jaar waarin hij 26 jaar wordt. 

 

Er bestaan twee soorten vergoedingen, namelijk de vergoeding voor mantel- en thuiszorg en de 

vergoeding voor residentiële zorg. De zorgverzekering wordt betaald op basis van forfaitaire bedragen, 

er wordt een forfaitaire vergoeding van 130euro per maand betaald voor de niet-medische kosten voor 

mantelzorg en thuiszorg en ook 130euro per maand voor de residentiële zorg.323 

                                                             
321 F. LOUCKX, T. SMEETS EN CH. VANROELEN, Nieuwe kwetsbare groepen in de Belgische gezondheidszorg, Gent, 
Academia Press, 2004, 181. 
322 F. LOUCKX, T. SMEETS EN CH. VANROELEN, Nieuwe kwetsbare groepen in de Belgische gezondheidszorg, Gent, 
Academia Press, 2004, 181. 
323 J. PUT, Praktijkboek sociale zekerheid: voor de onderneming en de sociale adviseur, Antwerpen, Kluwer 2007, 
981-982. 
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212. Om recht te hebben op een zorgvergoeding moet men wel aangesloten zijn bij een zorgkas, men 

moet steeds de bijdragen betaald hebben en de laatste vijf jaar ononderbroken in Vlaanderen of het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen. Een bijkomende zeer belangrijke voorwaarde is dat men moet 

kunnen bewijzen dat men zorgbehoevend is (of een langdurig ernstig verminderd zelfvermogen heeft) 

of men moet verblijven in een erkend rustoord, rust- en verzorgingstehuis of een psychiatrisch tehuis.324 

 

Afdeling 4: De aanvullende verzekeringen bij de ziekteverzekering 
 

213. Ook de aanvullende verzekeringen zijn van belang voor chronisch zieken en mindervaliden. De 

wettelijke ziektekostenverzekering betaalt namelijk wel een groot deel, maar niet alle kosten van de 

gezondheidszorg terug. Om ervoor te zorgen dat ook deze kosten worden opgevangen, want dit kan nog 

steeds een grote schuldenlast zijn, bestaan er aanvullende verzekeringen. 

De aanvullende verzekeringen worden echter gefinancierd door premies, terwijl de verplichte 

ziekteverzekering gefinancierd wordt door sociale bijdragen en belastingopbrengsten. 

 

 

214. De vraag die we ons stellen is wie deze verzekering nu aanbiedt?  

Er zijn op de markt van de aanvullende prestaties twee aanbieders, enerzijds de 

verzekeringsondernemingen en anderzijds de ziekenfondsen. 

De ziekenfondsen oefenen hun activiteiten uit zonder winstoogmerk. 325  Ze kunnen ook enkel 

aanvullende verzekeringen aanbieden in het kader van de Ziekenfondswet, de verzekering moet dus in 

direct verband staan met de gezondheid van de verzekerde.326 

De verzekeringsondernemingen zijn daarentegen ondernemingen met een winstgevend doel. Zij dragen 

niet bij tot de uitvoering van de verplichte ziekteverzekering, en kunnen ook producten aanbieden die 

niet rechtstreeks het bevorderen van de gezondheid als doel hebben.327 

 

215. Een belangrijke aanvullende verzekering is de Hospitalisatieverzekering.  

Dit is een verzekering die de kosten dekt van een opname voor behandeling in het ziekenhuis. Zij dekt 

de kosten die de wettelijke ziekteverzekering niet dekt.328 Deze verzekeringen kunnen zowel door het 

ziekenfonds als door een privéverzekeraar aangeboden worden. Het is echter aan te raden om de 

                                                             
324 J. PUT, Praktijkboek sociale zekerheid: voor de onderneming en de sociale adviseur, Antwerpen, Kluwer 2007, 
981-982. 
325 Artikel 2 § 1 Wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. 
326 Artikel 3 Wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. 
327 URL: http://www.kantoorthys.be/userfiles/file/ziekteverzekering_NL.pdf, laatst geraadpleegd op 3 augustus 
2010. 
328 B. STORMS EN K. VAN DEN BOSSCHE, Wat heeft een gezin minimaal nodig? Een budgetstandaard voor 
Vlaanderen, Acco, Leuven, 2009, 198. 
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hospitalisatieverzekering aan te gaan bij een ziekenfonds, aangezien de privé-verzekeraar gefocust is op 

winst en minder oog heeft voor solidariteit. Ziekenfondsen hebben ook een zekere expertise in het 

gezondheidsterrein.329 

 

1. De Hospitalisatieverzekering bij een ziekenfonds 
 

216. We bespreken hier even de hospitalisatieverzekering in detail, aangezien dit een zeer 

belangrijke verzekering is voor de chronisch zieken en mindervaliden. Zoals eerder reeds vermeld, is de 

facultatieve hospitalisatieverzekering een verzekering die men individueel kan aangaan bij een 

ziekenfonds en die de kosten dekt die niet vergoed worden door de verplichte ziektekostenverzekering. 

Het ziekenfonds gaat echter niet alle kosten dekken van de ziekenhuisopname. De kost van een 

éénpersoonskamer bijvoorbeeld, zal de verzekerde zelf moeten dragen. 

 

In 2007 werden er twee wetten opgesteld die zeer belangrijk zijn voor de hospitalisatieverzekering. De 

eerste is van toepassing op de verzekeringsondernemingen, namelijk de Wet Verwilghen die we hierna 

zullen bespreken. De tweede wet is de wet van 11 mei 2007 tot wijziging van de wet van 6 augustus 

1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen.330 

 

217. De wet bepaalt in zijn artikel 2, 1), lid 1 dat een ziekenfonds geen aansluiting mag weigeren bij 

de dienst hospitalisatie, wanneer deze verzekerde reeds aangesloten is bij de verplichte verzekering, 

behoudens indien de persoon 65 jaar of ouder is.331 

Door deze bepaling hebben chronisch zieken en mindervaliden meer toegankelijkheid tot de 

hospitalisatieverzekering, aangezien het ziekenfonds hen moet aanvaarden, wanneer deze personen 

jonger zijn dan 65jaar. 

Ook de aanwezigheid van reeds bestaande ziekten en aandoeningen kunnen dus in hoofde van een 

nieuw lid geen aanleiding meer geven tot een weigering tot de verzekering of een verhoging van de 

bijdrage.332 Ook de aanpassing van de bijdrage is niet zomaar mogelijk. Met uitzondering van de 

aanpassing aan de gezondheidsindex, kan men deze enkel wijzigen in geval van een reële en significante 

stijging van de kostprijs van de door deze diensten gewaarborgde prestaties, de evoluties van de te 

dekken risico’s of in geval van significante en uitzonderlijke omstandigheden. De voorwaarden inzake 

                                                             
329 B. STORMS EN K. VAN DEN BOSSCHE, Wat heeft een gezin minimaal nodig? Een budgetstandaard voor 
Vlaanderen, Acco, Leuven, 2009, 198. 
330 Wet van 11 mei 2007 tot wijziging van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de 
landsbonden van ziekenfondsen, B.S. 31 mei 2007. 
331 Artikel 2, 1), lid 1 Wet van 11 mei 2007 tot wijziging van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de 
ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. 
332 Artikel 2, 4), lid 2, 1° Wet van 11 mei 2007 tot wijziging van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de 
ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. 
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de dekking van de leden enkel gewijzigd mogen worden op grond van duurzame en objectieve 

elementen en op een wijze die evenredig is met deze elementen.333 

 

218. Een laatste belangrijke wijziging is dat de wet voorziet in de continuïteit van de dekking. Dit 

houdt in dat men vrij van ziekenfonds kan veranderen, wanneer men bij het eerste ziekenfonds reeds een 

hospitalisatieverzekering had, moet je bij je volgende ziekenfonds dezelfde bescherming kunnen krijgen 

en moet je geen wachttijd meer vervullen wanneer men reeds alle bijdragen heeft betaald.334 

 

219. Een weigering voor 65-plussers was nog steeds mogelijk in de wet van 2007, maar hier is 

verandering in gekomen. Ziekenfondsen moeten voortaan aan dezelfde voorwaarden voldoen als 

privéverzekeraars als ze een aanvullende ziekteverzekering aanbieden, maar dit gaan we later 

verduidelijken. 

 

2. De beroepsgebonden ziekteverzekering bij de private verzekeringsonderneming en de 

wet Verwilghen: 

 

2.1.  Algemeen 

 

220. De verzekeringen bij de private verzekeringsonderneming kunnen zowel bestaan uit individuele 

als collectieve contracten (namelijk hospitalisatieverzekering via de werkgever), waar deze bij het 

ziekenfonds enkel uit individuele contracten kan bestaan. 

Voor de chronisch zieken en mindervaliden is een verzekering bij de private verzekeringsonderneming 

niet echt makkelijk, zij worden vaak niet aanvaard, aangezien deze ondernemingen eerder winst 

nastreven dan solidariteit. 

 

2.2.  De Wet Verwilghen335 

 

221. Op 10 augustus 2007 werd de wet van 20 juli 2007, namelijk de wet-Verwilghen, ingevoerd. 

Deze wet zorgt ervoor dat er nieuwe regels ontstaan zijn voor de hospitalisatieverzekering van personen 

die een individuele ziekteverzekeringsovereenkomst hebben gesloten bij een private verzekeraar.  

 

                                                             
333 Artikel 2, 4), lid 5 Wet van 11 mei 2007 tot wijziging van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de 
ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. 
334 Artikel 2, 1), lid 4 Wet van 11 mei 2007 tot wijziging van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de 
ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. 
335 Wet van 20 juli 2007 tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 
25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, B.S. 10 augustus 2007. 
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Ze zorgt ervoor dat bij de ziekteverzekering, de arbeidsongeschiktheidsuitkering, de 

invaliditeitsverzekering en de zorgverzekering de dekking levenslang loopt en de waarborgen en 

premies slechts onder strikte voorwaarden kunnen worden veranderd. Ook kan de begunstigde van een 

collectieve verzekering deze verzekering verder zetten op individuele basis. De wet trad in werking op 1 

juli 2007. Echter, deze wet heeft sindsdien al enorme kritiek gekregen en het zag er eerst naar uit, dat 

men hiermee geen rekening meer mee ging houden, maar op 17 juni 2009 heeft een reparatiewet de wet 

verwilghen gewijzigd.336 

 

Zoals reeds vermeld, heeft de wet Verwilghen een hoofdstuk “ziekteverzekeringsovereenkomsten” aan 

de bepaling over de persoonsverzekeringen van de wet van 25 juni 1992 op de 

landverzekeringsovereenkomst toegevoegd, waardoor de ziekteverzekering een benoemde verzekering 

werd.337 Door de wet van 17 juni 2009 spreken we nu ook niet meer van individuele en collectieve 

ziekteverzekeringen, maar over beroepsgebonden en andere dan beroepsgebonden verzekeringen. 

 

222. De bedoeling van de wet Verwilghen was een levenslange dekking te verkrijgen door een 

aanvullende ziekteverzekering. Om deze reden werd de regel ingevoerd van de individuele voortzetting 

van de beroepsgebonden ziekteverzekering.  

Personen die dankzij hun beroepsrelatie een aanvullende ziekteverzekering genieten, kunnen op het 

moment dat de dekking stopt, een individuele verzekering aangaan, zonder dat deze personen eerst de 

medische formaliteiten en de wachttermijnen moeten doorstaan. Ook een bijpremie mag niet gevraagd 

worden door de verzekeraar, ook niet wanneer de gezondheidstoestand van de persoon enorm 

verslechterd is tijdens de duur van de aansluiting bij de beroepsgebonden ziekteverzekering.338  

Bij een beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomst geldt dan ook een grote informatieplicht. 

 

2.2.1. Begrippen beroepsgebonden en niet-beroepsgebonden ziekteverzekering 

 

223. Voortaan worden de collectieve verzekeringen onder de noemer ‘beroepsgebonden 

verzekeringen’ geplaatst en de individuele verzekeringen onder de noemer ‘niet-beroepsgebonden 

verzekeringen’. 

Onder beroepsgebonden ziekteverzekeringen wordt verstaan: de ziekteverzekeringen die gesloten zijn 

door één of meerdere verzekeringsnemers ten behoeve van één of meerdere personen die op het moment 
                                                             
336 Wet van 17 juni 2009 tot wijziging, wat de ziekteovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de 
landverzekeringsovereenkomst en de wet van 20 juli 2007 tot wijziging wat de private 
ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomsten, 
B.S. 8 juli 2009, p. 47, 120. 
337 J. BEERNAERT, “De wet Verwilghen: individuele voortzetting van de beroepsgebonden ziekteverzekering”, 
Oriëntatie 2, februari 2010, 53. 
338 J. BEERNAERT, “De wet Verwilghen: individuele voortzetting van de beroepsgebonden ziekteverzekering”, 
Oriëntatie 2, februari 2010, 53; K. TERMOTE, “Voortaan levenslange dekking in de aanvullende 
ziekteverzekeringen”, Balans 2007, afl. 571, 1 – 55. 
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van aansluiting bij de verzekering beroepsmatig met de verzekeringsnemer verbonden zijn.  

De beroepsband wordt nu dus doorslaggevend om onder de ene of de andere categorie te vallen.  

Contracten die door een verzekeringsnemer zijn afgesloten ten voordele van meerdere verzekerden 

zonder dat er een beroepsband aanwezig is, worden voortaan als niet-beroepsgebonden verzekeringen 

aanzien. Deze contracten dienen voortaan de regels van de vroegere individuele contracten ( levenslang 

karakter – beperkte opzegbaarheid) te volgen in plaats van die van de collectieve contracten ( jaarlijks 

opzegbaar – informatieverplichtingen).339 

 

224. Wat zijn nu de regels van de niet-beroepsgebonden ziekteverzekering? 

Het levenslang karakter van deze verzekering blijft behouden. Dit wil zeggen dat deze contracten niet 

opzegbaar zijn door de verzekeraar ( behalve in geval van wederzijds akkoord in belang van de 

verzekerde, fraude, bedrog, …).  

Behalve in een aantal door de wet limitatief opgesomde gevallen kan de verzekeraar na het aangaan van 

de verzekeringsovereenkomst de technische grondslagen van de premies en de dekkingsvoorwaarden 

niet meer wijzigen.  

 

Deze gevallen zijn de volgende:  

- Aanpassingen op basis van de index der consumptieprijzen;  

- Aanpassingen op basis van de medische index indien deze de index der consumptieprijzen 

overschrijdt;  

- Wijzigingen in beroep en statuut sociale zekerheid wat betreft verzekeringen medische kosten en 

wijzigingen in beroep, inkomen en statuut sociale zekerheid wat betreft verzekeringen 

gewaarborgd inkomen.  

 

Ook blijft de wetgeving op de controle der verzekeringsondernemingen van kracht. Zo kan de CBFA op 

eigen initiatief of op initiatief van een verzekeringsmaatschappij tussenkomen indien blijkt dat de 

toepassing van de gebruikte tarieven verlieslatend dreigt te worden. Een premie-of een 

dekkingsaanpassing kan dan op die manier doorgevoerd worden.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
339 K. TERMOTE, “Voortaan levenslange dekking in de aanvullende ziekteverzekeringen”, Balans 2007, afl. 571, 1 
– 55. 
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2.2.2. Het toepassingsgebied 

 

2.2.2.1. Het materiële toepassingsgebied 

 

2.2.2.1.1. Ziekteverzekeringen 

 

225. Artikel 138bis-1, §1, eerste lid van de WVLO geeft het materieel toepassingsgebied weer van 

de Wet Verwilghen. Onder de toepassing vallen dus de ziekteverzekeringsovereenkomsten340: 

- De ziektekostenverzekering 

- De arbeidsongeschiktheidsverzekering 

- De invaliditeitsverzekering 

- De niet-verplichte zorgverzekering 

 

226. De wet Verwilghen onderscheidt dus verschillende ziekteverzekeringen, namelijk de 

ziektekostenverzekering, de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de invaliditeitsverzekering en de niet-

verplichte zorgverzekering. 

De ziektekostenverzekering waarborgt prestaties met betrekking tot een medische behandeling in geval 

van ziekte of ziekte en ongeval en en is noodzakelijk voor het behoud en  het herstel van de gezondheid. 

De arbeidsongevallenverzekering vergoedt geheel of gedeeltelijk het verlies van beroepsinkomen van 

een persoon ten gevolge van een arbeidongeschiktheid in geval van ziekte of ziekte en ongeval. Dit dekt 

de arbeidsgerelateerde invaliditeit en heeft tot doel de economische schade te compenseren door de 

verzekerden een bepaald inkomen te garanderen. 

De invaliditeitsverzekering waarborgt dan weer een prestatie in geval van ziekte of ziekte en ongeval. 

Het is een verzekering die de invaliditeit vergoedt die geen verband houdt met de 

beroepswerkzaamheden. Ze voorziet in prestaties in geval er een aantasting bestaat van de fysisiche en 

psychische integriteit, ze vergoedt de fysiologische invaliditeit. 

De niet-verplichte zorgverzekering voorziet in prestaties in geval van geheel of gedeeltelijk verlies van 

de zelfredzaamheid. Ze voorzien in een tussenkomst voor de niet-medische hulp. (zelfs bovenop de 

Vlaamse zorgverzekering). 

 

227. De wet Verwilghen heeft enkel toepassing op de toezeggingen die door een verzekeraar beheerd 

worden, personeelsleden voor wie het beheer van een risicodekking werd toevertrouwd aan een 

pensioenfonds door de werkgever, vallen niet onder het toepassingsgebied van deze wet. Deze laatste 

zullen dan ook niet de mogelijkheid hebben om de beroepsmatige dekking individueel voort te zetten. 

                                                             
340 Artikel 138bis-1, § 1, eerste lid WLVO; J. BERNAERT, “De wet Verwilghen: individuele voortzetting van de 
beroepsgebonden ziekteverzekering”, Oriëntatie 2, februari 2010, 53. 
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Aanvullende sociale voorzieningen aangegaan bij een ziekenfonds vallen ook niet onder de toepassing 

van de wet.341 

 

2.2.2.1.2. De ziekteverzekeringsovereenkomst die beroepsgebonden is 

 

228. De wet Verwilghen maakte, voordat de reparatiewet in werking is getreden, een onderscheid 

tussen een individuele en een collectieve ziekteovereenkomst.  

 

Collectieve ziekteovereenkomsten waren, volgens de wet, ziekteverzekeringen die gesloten werden door 

één of meerdere verzekeringsnemers ten behoeve van de personen die op het moment van de aansluiting 

beroepsmatig met de verzekeringsnemer gebonden waren.  

 

De individuele ziekteovereenkomsten werden dan weer niet gedefenieerd en werden gezien als een 

restcategorie, alles wat niet onder de collectieve ziekteovereenkomst viel, viel onder de individuele 

ziekteovereenkomst. 

De individuele ziekteverzekeringen werden niet voor een periode van één jaar aangegeaan, maar voor 

het leven. Bij verlies van een collectieve verzekering, kreeg men dan ook de kans om deze individueel 

verder te zetten.342 

 

229. Door een onderscheid tussen enkel deze twee categoriën, werd het doel van de wet Verwilghen 

niet verwezenlijkt en diende men een betere oplossing te zoeken. Er bestonden namelijk naast die twee 

categoriën ook nog de individuele toezeggingen die ook in een beroepscontext tot stand kwamen en de 

collectieve ziekteverzekeringen waarbij de verzekerden niet beroepsmatig met de verzekeringnemer 

verbonden waren. Daarom werd het onderscheid gewijzigd door de reparatiewet in een onderscheid 

tussen beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomsten en andere dan beroepsgebonden 

ziekteovereenkomsten. 

 

2.2.2.2. Het personeel toepassingsgebied 

 

230. De verzekeringnemer zal steeds het initiatief nemen om een beroepsgebonden ziekteverzekering 

af te sluiten. De verzekeringnemer zal dan, naar de normale gang van zaken, een premie betalen aan de 

verzekeraar en deze laatste gaat er zich toe verbinden een prestatie te leveren wanneer zich een onzekere 

gebeurtenis voordoet. De verbintenis die de verzekeraar levert wordt geleverd ten aanzien van de 

verzekerden. 
                                                             
341 K. TERMOTE, “Voortaan levenslange dekking in de aanvullende ziekteverzekeringen”, Balans 2007, afl. 571, 1 
– 55. 
342 K. TERMOTE, “Voortaan levenslange dekking in de aanvullende ziekteverzekeringen”, Balans 2007, afl. 571, 1 
– 55. 
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231. In de ziekteverzekeringsovereenkomst hebben we echter twee categorieën van verzekerden, 

namelijk de hoofdverzekerde en de bijverzekerde. De hoofdverzekerde is de persoon ten behoeve van 

wie de ziekteverzekering wordt afgesloten en de bijverzekerde zijn de gezinsleden van deze 

hoofdverzekerde.343 

 

De ziekteverzekeringsovereenkomst baseert zich echter niet enkel op de relatie werkgever-werknemer, 

maar ook een onderneming die een ziekteverzekeringsovereenkomst aangaat voor zelfstandige 

medewerkers, wordt aanzien als een beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomst, aangezien in de 

wet niet “een beroepsgebonden relatie tussen de werkgever en de hoofdverzekerde” staat, maar “tussen 

de verzekeringnemer en de hoofdverzekerde”. Elke relatie tussen de verzekeringnemer en de 

hoofdverzekerde die de hoofdverzekerde toelaat of vergemakkelijkt om beroepsinkomsten te genereren 

is een beroepsmatige band.344 

 

We kunnen hieruit afleiden dat ook publiekrechtelijke entiteiten of overheden de 

informatieverplichtingen van de wet Verwilghen moeten naleven, wanneer zij voor hun contractueel of 

statutair personeel een aanvullende ziekteverzekering hebben aangegaan, aangezien hier ook 

beroepsmatige band bestaat.345 

 

De beroepsmatige band moet volgens de wet bestaan op het moment van de aansluiting van de 

hoofdverzekerde bij de ziekteverzekering. 

 

232. Artikel 185bis-6 wet op de landverzekeringsovereenkomst346 zorgt voor een betere bescherming 

van chronisch zieken en mindervaliden bij het afsluiten van een ziekteverzekeringsovereenkomst. Zij 

mogen namelijk gedurende een periode van 2 jaar, vanaf de inwerkingtreding van de wet van 20 juli 

2007, niet geweigerd worden, om een ziektekostenverzekering (hospitalisatieverzekering) aan te gaan, 

door de verzekeraar. De verzekeraar mag echter wel de ziektekosten uitsluiten die verband houden met 

hun ziekte of invaliditeit. Hij zal deze kosten wel nauwkeurig moeten bepalen in een document dat aan 

de verzekeringsovereenkomst gehecht wordt.347  

 

233. De vorige wet bepaalde dat de verzekeraars geen verzekering konden weigeren aan chronisch 
                                                             
343 J. BEERNAERT, “De wet Verwilghen: individuele voortzetting van de beroepsgebonden ziekteverzekering”, 
Oriëntatie 2, februari 2010, 53; K. TERMOTE, “Voortaan levenslange dekking in de aanvullende 
ziekteverzekeringen”, Balans 2007, afl. 571, 1 – 55. 
344 J. BEERNAERT, “De wet Verwilghen: individuele voortzetting van de beroepsgebonden ziekteverzekering”, 
Oriëntatie 2, februari 2010, 56. 
345 L. VEREYKEN, “Nieuw begrip: ‘beroepsgebonden ziekteverzekeringen’”, Life & Benefits, 2009, nr. 6, 8. 
346 Wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst. 
347 L. VEREYCKEN, “Wet Verwilghen: nieuw wettelijk kader voor ziekteverzekeringen”, Life & Benefits, 2007, nr. 
8, 2. 
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zieken en gehandicapten gedurende een periode van 2 jaar ( eventueel met uitsluiting van de bestaande 

aandoeningen). Deze periode liep ten einde op 30 juni 2009. Aangezien deze maatregel in de praktijk 

weinig succes heeft gekend, werd besloten deze te verlengen tot 30 juni 2011. Na evaluatie zou deze 

termijn eventueel nog eens verlengd kunnen worden. 

 

2.2.3. De individuele voortzetting van de beroepsgebonden ziekteverzekering 

 

234. Zoals eerder reeds vermeld, heeft elke persoon, die bij een beroepsgebonden ziekteverzekering 

is aangesloten, het recht om deze verzekering individueel of gedeeltelijk verder te zetten wanneer men 

het voordeel van de beroepsgebonden ziekteverzekering verliest en dit zonder nogmaals een medisch 

onderzoek te moeten laten uitvoeren. Deze mogelijkheid bestaat echter enkel in de gevallen waar men 

niet onder een uitzonderingsbepaling van de Wet Landverzekeringsovereenkomst valt.348 

 

De reden van verlies van de dekking is irrelevant om de mogelijkheid te behouden om de 

ziekteverzekering voort te zetten, met uitzondering van de artikelen hierboven vermeld. Men kan de 

ziekteverzekering om verschillende redenen verliezen, maar het is echter ook mogelijk dat de sectorale 

ziekteverzekeringen bepalen dat de aansluiting nog gedurende een periode blijft doorlopen na de 

beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Wanneer de hoofdverzekerde dan een nieuwe 

arbeidsovereenkomst aangaat binnen deze periode, binnen dezelfde sector, blijft de ziekteverzekering 

gewoon doorlopen.349 

 

Het kan natuurlijk ook voorkomen dat de bijverzekerde het voordeel van de beroepsgebonden 

ziekteverzekering verliest, terwijl de hoofdverzekerde hier blijft van genieten. Dit komt voornamelijk 

voor wanneer de hoofdverzekerde en de bijverzekerde partner uit elkaar gaan of wanneer het 

bijverzekerde kind niet meer ten laste is, … . 

 

Wanneer de hoofdverzekerde daarentegen komt te overlijden, zal de bijverzekerde ook het voordeel 

verliezen, terwijl dit in het omgekeerde geval niet zo is. De bijverzekerde heeft wel het recht om de 

ziekteverzekering verder te zetten.350 

 

Er zijn natuurlijk wel enkele voorwaarden verbonden aan het voordeel tot individuele voortzetting van 

de arbeidsgebonden ziekteverzekering.  

                                                             
348 Artikel 6, 7, 11, 14 , 16 en 24 WLVO. 
349 J. BEERNAERT, “De wet Verwilghen: individuele voortzetting van de beroepsgebonden ziekteverzekering”, 
Oriëntatie 2, februari 2010, 56. 
350 J. BEERNAERT, “De wet Verwilghen: individuele voortzetting van de beroepsgebonden ziekteverzekering”, 
Oriëntatie 2, februari 2010, 56. 
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De verzekerde zal gedurende de eerste twee jaar voorafgaand aan het verlies, ononderbroken 

aangesloten moeten zijn bij ziekteverzekeringsovereenkomsten die bij een verzekeringsonderneming 

waren aangegaan.351 Hij mag hierbij wel bij verschillende ziekteverzekeringen aangesloten zijn, maar 

men moet wel aangesloten zijn bij een ziekteverzekeringsovereenkomst bij een verzekeraar en niet bij 

een door een ziekenfonds aangeboden aanvullende voorzieningen inzake de sociale zekerheid. 

 

Men kan de verzekering geheel of gedeeltelijk voortzetten. Dit wil zeggen dat de verzekerde niet het 

recht heeft om de polis van de werkgever op een identieke wijze verder te zetten, er kunnen verschillen 

zijn, maar de waarborgen moeten wel gelijksoortig zijn aan de waarborgen van de voortgezette 

ziekteverzekering.352 

 

2.2.3.1. De voordelen 

 

235. Zoals reeds eerder vermeld, zal de verzekerde geen nieuwe medische onderzoeken moeten 

ondergaan  of vragenlijsten moeten invullen. Ook een wachttermijn is niet meer nodig bij een 

individuele voortzetting van de beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomst. 

 

De verzekering zal na de individuele voortzetting gelijkaardige waarborgen moeten bieden aan de 

verzekerde, maar ze moeten niet identiek zijn aan deze bij de beroepsgebonden ziekteverzekering.353 

Om deze gelijkaardigheid te controleren heeft de wet landverzekeringsovereenkomst enkele 

beoordelingscriteria ingevoerd. Deze beoordelingscriteria zullen echter wel verschillen naar gelang de 

soort ziekteverzekering. 354  Zo kan men een verschil maken tussen de individueel voortgezette 

ziektekostenverzekering, arbeidsongeschiktheidsverzekering, invaliditeitsverzekering en de voortgezette 

zorgverzekering. 

 

Een groot voordeel is dat de dekking van de individueel voortgezette verzekering retroactief ingaat op 

de datum dat de verzekerde het voordeel van de beroepsgebonden ziekteverzekering verliest, zodat er 

geen onderbreking plaatsvindt tussen de dekking van de beroepsgebonden ziekteverzekering en de 

individuele ziekteverzekering.355 

 

2.2.3.2. De procedure 

                                                             
351 Artikel 138bis-8 § 1 eerste lid Wet Landverzekeringsovereenkomst. 
352 Artikel 138bis-10 WLVO; K. Termote, “Voortaan levenslange dekking in de aanvullende ziekteverzekeringen”, 
Balans 2007, afl. 571, 1 – 55. 
353 J. BEERNAERT, “De wet Verwilghen: individuele voortzetting van de beroepsgebonden ziekteverzekering”, 
Oriëntatie 2, februari 2010, 56. 
354 J. BEERNAERT, “De wet Verwilghen: individuele voortzetting van de beroepsgebonden ziekteverzekering”, 
Oriëntatie 2, februari 2010, 56. 
355 Artikel 138bis-8, § 4 WLVO. 
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236. De verzekeringnemer moet de hoofdverzekerde binnen dertig dagen schriftelijk of elektronisch 

informeren over het verlies van het voordeel van de beroepsgebonden ziekteverzekering. In geval van 

een faillissement of vereffening dient de curator of de vereffenaar dit te doen. De hoofverzekerde en 

eventueel de bijverzekerden beschikken daarna ook over een periode van 30 dagen  om hun beslissing 

kenbaar te maken om de ziekteverzekering individueel verder te zetten. 

 

De verzekeraar heeft nu 15 dagen de tijd om een verzekeringsaanbod, waarop de hoofdverzekerde en 

eventueel de bijverzekerden weer over een periode van 30 dagen beschikken om op dit aanbod in te 

gaan of niet.356 

 

237. Ook de bijverzekerden hebben het recht om een beroepsgebonden ziekteverzekering verder te 

zetten wanneer zij hiervan het voordeel verliezen. De Hoofdverzekerde kan de bijverzekerden dan op de 

hoogte brengen van het verlies van het voordeel van de beroepsgebonden ziekteverzekering, de 

hoofdverzekerde is hier echter niet toe verplicht.357 

 

De bijverzekerde beschikt dan over een termijn van 105 dagen na het verlies van het voordeel om de 

verzekeraar in kennis te stellen van zijn voornemen om de verzekering individueel voort te zetten.358 

Hierna beschikt de verzekeraar over een periode van 15 dagen om de bijverzekerde schriftelijk en 

elektronisch een verzekeringsaanbod te doen. Dit aanbod moet voldoen aan de wettelijke vereisten 

inzake de niet-beroepsgebonden ziekteverzekering. Na dit aanbod beschikt de bijverzekerde dan weer 

over een termijn van 30 dagen om het aanbod te aanvaarden. De verzekeraar is hier echter niet verplicht 

om de bijverzekerde te informeren over de termijn van 30 dagen. De aanvaarding moet door de 

bijverzekerde gebeuren op schriftelijke of elektronische wijze en de termijn begint te lopen vanaf de dag 

van ontvangst van het verzekeringsaanbod. 

 

2.3.  Wet 26 april 2010359: 

 

238. Ziekenfondsen moeten voortaan aan dezelfde voorwaarden voldoen als privéverzekeraars als ze 

een aanvullende ziekteverzekering aanbieden. Wat betekent dat voor u als verzekerde? 

 

Zowel privé-verzekeraars als ziekenfondsen bieden aanvullende ziekteverzekeringen aan. Maar de 

                                                             
356 K. TERMOTE, “Voortaan levenslange dekking in de aanvullende ziekteverzekeringen”, Balans 2007, afl. 571, 1 
– 55. 
357 L. VEREYCKEN, “Individuele voortzetting: bal in het kamp van de verzekeraar”, Life & Benefits, 2007, nr. 9, 2-4. 
358 Artikel 138bis-8, §3, lid 1 WLVO. 
359 Wet van 26 april 2010 houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende 
ziekteverzekering, B.S. 28 mei 2010. 
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regels waaraan zij moeten voldoen, verschilden tot nu toe. Door een wet van 26 april 2010, die op 28 

mei in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd, is dat verschil nu kleiner geworden.  

239. Wat houdt dat concreet in? 

Vooral ziekenfondsen zullen een tandje moeten bijsteken. Zij zullen immers op het vlak van reserves, 

solvabiliteit en waarborgfondsen aan dezelfde strikte regels moeten voldoen als privéverzekeraars. 

Grote ziekenfondsen zijn beter gewapend om daaraan te voldoen dan kleine. Die zouden het moeilijker 

kunnen krijgen als ze niet de nodige expertise in huis hebben. Bovendien zijn de eisen op het vlak van 

solvabiliteit gebaseerd op risicospreiding. Eenvoudig gezegd, hoe meer de risico’s gespreid kunnen 

worden, hoe minder kapitaalgaranties gevraagd worden. Kleine spelers hebben doorgaans minder 

activiteiten en kunnen dus minder spreiden. 

Levenslang contract voor iedereen 

Sinds 2007 verplicht de wet Verwilghen elke private verzekeraar om contracten aan te bieden met een 

levenslange duur, waarvan de premie en de waarborgen alleen met de toestemming van de individuele 

verzekerde kunnen worden gewijzigd. De nieuwe wet van 26 april 2010 brengt ook de 

ziekenfondsproducten onder die regels. Ziekenfondsen zullen niet langer eenzijdig van jaar tot jaar 

kunnen bepalen welke waarborgen nog worden gedekt en voor welke premie. 

Meer taksen in minder gevallen 

Een derde grote verandering is dat producten van ziekenfondsen voortaan ook onderworpen zijn aan een 

premietaks van 9,25 procent. 

De wet kent wel een vrijstelling toe voor producten die aan welbepaalde voorwaarden voldoen. Het gaat 

om individuele hospitalisatieverzekeringen die een hoger niveau van garantie en bescherming bieden 

dan standaardpolissen. Ze dekken voorafbestaande ziektes en aandoeningen in de twee- of 

meerpersoonskamer, zonder bijpremie of wachttijd. Ook verzekeraars genieten die vrijstelling.  

 

Geschoold personeel 

De nieuwe wet laat het over aan de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) 

om per onderneming op basis van feitelijke gegevens te oordelen of er in elk kantoor effectief een 

opgeleide verantwoordelijke voor de distributie present moet zijn. Ook het loketpersoneel van 

ziekenfondsen dat verzekeringen aanbiedt, is in beginsel aan die opleidingsregels onderworpen. 

Klanten met een hospitalisatieverzekering bij een ziekenfonds zouden hun premie met minstens 9,25 

procent zien stijgen door de premietaks. Maar de klant heeft nu net als bij een private verzekeraar recht 
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op een levenslang contract, dat in principe niet zonder zijn toestemming kan worden gewijzigd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk VI: De schuldsaldoverzekering  
 
Afdeling 1: Inleiding 
 
240. Bij de meeste financiële instellingen wordt gevraagd om bij het afsluiten van een woonkrediet een 

schuldsaldoverzekering af te sluiten. Een schuldsaldoverzekering geeft de financiële instelling de 

zekerheid dat het openstaand bedrag wordt betaald bij een eventueel overlijden van één of alle personen 

die het woonkrediet ondertekenden. Als je zou overlijden tijdens de looptijd van het krediet, zorgt de 
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verzekering ervoor dat een vooraf bepaald percentage van je uitstaande saldo afbetaald wordt. Je 

bespaart je nabestaanden dus een behoorlijke financiële last.  
 

241. Veel banken koppelen automatisch het woonkrediet aan een via hen afgesloten 

schuldsaldoverzekering. Je bepaalt echter zelf bij wie je zo’n schuldsaldoverzekering afsluit. De bankier 

kan je dus verplichten om een schuldsaldoverzekering af te sluiten (zelfs indien het niet wettelijk 

verplicht is), maar hij kan je geen verzekeringsmaatschappij opleggen.360 
 

Afdeling 2: Nieuwe initiatieven 
 

242. De (on)verzekerbaarheid van personen met een verhoogd risico is enorm gegroeid en het is dan 

ook belangrijk een oplossing te vinden voor dit probleem. 

 

Stel je voor: Je bent jonger dan 30, chronisch ziek of ex-kankerpatiënt. Een huis kopen voor deze 

doelgroep is echter niet evident. Want de verzekeringsmaatschappijen weigeren hen een betaalbare 

schuldsaldo-verzekering. Op grond van een te hoog gezondsheidsrisico, zo menen de verzekeraars. 

Vaak tegen de diagnose van de dokters en de stand van medische wetenschap in. 

 

1. Wet van 21 januari 2010361  

 

243. Aangezien het probleem voor de chronisch zieken en ex-kankerpatiënten zo groot geworden 

was, heeft men gezocht achter een oplossing voor dit probleem en is de Wet van 21 januari 2010 tot 

wijziging van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst wat de 

schuldsaldoverzekeringen voor personen met een verhoogd gezondheidsrisico tot stand gekomen. 

 

De wet omvat twee aspecten om de toegang tot schuldsaldoverzekeringen voor een hypothecair krediet 

te bevorderen. Enerzijds is het de bedoeling tot een betere marktwerking te komen omdat de 

verzekeraars duidelijke informatie moeten geven. Anderzijds wordt voor sommige moeilijk 

verzekerbare personen een solidariteitsmechanisme gecreëerd. Het Opvolgingsbureau zal dan onder een 

aantal voorwaarden een basisverzekering kunnen toestaan voor een verzekerd bedrag van maximaal  

200 000 euro. 

 

Het principe dat er géén absoluut recht op verzekering gecreëerd wordt, blijft. Een aantal 

gezondheidssituaties zullen immers steeds onverzekerbaar zijn (bv. patiënten met korte 
                                                             
360 Artikel 6 van de wet van 5 augustus 1992 inzake hypothecair krediet. 
361 Wet van 21 januari 2010 tot wijziging van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst wat de 
schuldsaldoverzekeringen voor personen met een verhoogd gezondheidsrisico betreft, B.S. 3 februari 2010. 



  107 

levensverwachting …). 

Het voorstel geeft ook aan consumenten, patiënten en verzekeraars zes maanden de tijd om een regeling 

uit te werken. Pas indien zij geen akkoord bereiken treedt de wet in werking. 

 

1.1.  De transparantie 

 

244. Het wetsvoorstel stelt dat het bedrag van de schuldsaldoverzekering moet opgesplitst worden in 

een basis- en bijpremie.  

Deze laatste premie wordt aangerekend op grond van de gezondheidstoestand van de verzekerde. De 

basispremie kan opgevat worden als de premie die een ‘gewone’ consument betaalt.  

 

Ter bevordering van de doorzichtigheid naar de verzekerde toe, moet de verzekeraar binnen de 15 dagen 

de verzekerde schriftelijk op de hoogte stellen van zijn beslissing. Over het waarom van het weigeren 

van de verzekerde, over de argumenten om bepaalde risico’s uit te sluiten of over de oorzaken voor het 

aanrekenen van de premie.  In diezelfde brief wordt de verzekerde ook op de hoogte gesteld van zijn 

medisch verhaalrecht. De arts van de verzekerde kan daartoe contact opnemen met de arts van de 

verzekeraar om te achterhalen op welke medische gronden de verzekeraar zijn beslissingen steunt. 

 

1.2.  Het opvolgingsbureau en het solidariteitsmechanisme 

 

245. Indien de verzekerde niet akkoord gaat met de aangerekende bijpremie, kan hij contact 

opnemen met een op te richten opvolgingsbureau. Dit bureau zal nagaan of de voorgestelde bijpremie 

medisch en verzekeringstech-nisch objectief en redelijk verantwoord is. De verzekerde kan zich 

rechtstreeks tot het opvolgingsbureau wenden of via bemiddeling van consumenten- en/of 

patiëntenorganisaties. Het bureau dient dan binnen de 15 dagen een bindende beslissing te nemen. 

 

Wanneer het opvolgingsbureau beslist dat de premie verzekeringstechnisch correct is, kan de kandidaat-

verzekerde het voorstel van de verzekeraar aanvaarden of kan hij vragen om een toepassing van het 

solidariteitsmechanisme. De verzekerde kan een beroep doen op dit mechanisme in geval de bijpremie 

meer dan 200% bedraagt van de basispremie. 

 

2. Aanvechting van de wet door Assuralia362 
 

246. Het voorstel van Partyka werd nog goedgekeurd voor de val van de regering en het leek erop dat 

                                                             
362 URL: http://www.diversiteit.be/index.php?action=artikel_detail&artikel=369, laatst geraadpleegd op 3 
augustus 2010. 
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er eindelijk een regeling zou komen voor deze zeer delicate problematiek. Assuralia laat echter weten 

dat ze zich zullen verzetten tegen de effectieve implementatie van de wet.  

Technisch gezien kan dat ook omdat er nog allerlei zaken geregeld dienen te worden in de Commissie 

voor Verzekeringen en daar hebben de maatschappijen een grote impact.  

Technisch gezien hebben de herverzekeringsmaatschappijen zeer sterk uitgebouwd statistisch materiaal 

om de meeste kankerincidenties te kunnen tariferen. De praktijk van de verzekeraars zelf sluit daar 

echter nauwelijks aan bij. Dat heeft ondermeer te maken met het principe van eigen behoud. Tot een 

bepaald kapitaal geven grote verzekeraars hun risico niet door aan een herverzekeraar en in dat opzicht 

zijn ze dan zeer voorzichtig in de acceptatie van kandidaat-verzekerden. Die strategie is sociaal gezien 

niet langer verdedigbaar en het voorstel Partyka verplicht de maatschappijen nadrukkelijk om nauw 

samen te werken met de herverzekeraars en dus een effectieve oplossing aan te bieden.363 

247. Assuralia lijkt echter vooral moeite te hebben met de patiëntenvertegenwoordiging in het 

opvolginsgbureau en met de standaardisering van de medische vragenlijst. 

Tot op dit moment is er nog geen beslissing gevallen over deze discussie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besluit 

 
In deze masterproef zijn we nagegaan of chronisch zieken en mindervaliden in de verzekeringswereld 

terecht kunnen. We gingen na of deze zwakke groep van de maatschappij te kampen had met 

discriminatie en of ze recht hadden op privacy in verband met de gegevens over hun gezondheid. 

 

                                                             
363 H. NEESEN, “Wet schuldsaldo chronisch zieken: Assuralia verzet zich”, URL: 
http://financialfactory.wordpress.com, laatst geraadpleegd op 3 augustus 2010. 
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Na onderzoek van verschillende wetten en verzekeringsregels kunnen we vaststellen dat er reeds 

verschillende wetgevende instrumenten bestaan die de positie van de chronisch zieken en mindervaliden 

verbeteren. 

 

Een stap in de goede richting is bijvoorbeeld de wet Verwilghen van 20 juli 2007 die ervoor zorgt dat de 

beroepsgebonden verzekering nu ook individueel kan verdergezet worden.  

Maar, ook de wet van 20 mei 2007, de WHPC, de privacywet, de wet patiëntenrechten, de wet van 21 

januari 2010 en nog vele andere wetten hebben voor een heuse verbetering gezorgd. Zij geven chronisch 

zieken en mindervaliden een betere bescherming. Chronisch zieken of mindervaliden hebben het op 

zich al niet makkelijk en uitsluiting uit de verzekering zou het nog moeilijker maken voor deze groep 

om normaal te functioneren in de maatschappij. De bescherming van de verschillende wetten was dan 

ook noodzakelijk. 

 

Echter, de aanvechting door Assuralia van de wet van 21 januari 2010 zou weer voor een achteruitgang 

kunnen zorgen van de bescherming. Deze wet geeft de chronisch zieken en mindervaliden immers de 

mogelijkheid om een hypothecaire lening aan te gaan. Als de wet opnieuw zou afgeschaft worden, zou 

men als ex-kankerpatiënt of chronisch zieke weer achteruitgeschoven worden en wordt de mogelijkheid 

om normaal te functioneren in de maatschappij weer voor een deel weggenomen. 

 

We kunnen dus besluiten dat er al een grote vooruitgang is op het vlak van bescherming van chronisch 

zieken en mindervaliden in de verzekeringen, maar het kan nog beter. 

 

Toch, aan de andere zijde, mogen we ook niet uit het oog verliezen dat de basis van verzekeren de 

risicoselectie en segmentering is. Als we deze mogelijkheid zouden wegnemen, kan er geen sprake meer 

zijn van een verzekeringspraktijk. Een bepaalde differentiatie ten opzichte van chronisch zieken en 

mindervaliden zal dus steeds blijven bestaan. 
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