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De Federale Adviesraad voor Ouderen, opgericht krachtens de wet van 8 maart 2007 tot oprichting van een Federale 
Adviesraad voor Ouderen en waarvan de leden benoemd zijn bij het koninklijk besluit van 13 november 2012 houdende 
benoeming van de leden van de Federale Adviesraad voor Ouderen, heeft tot taak om op eigen initiatief, op verzoek van de 
federale regering of op verzoek van een Wetgevende Kamer advies uit te brengen over de tot de bevoegdheid van de federale 
overheid behorende aangelegenheden met betrekking tot de pensioenen, de gelijkheid van kansen, de sociale integratie en 
de bestrijding van de kansarmoede, de toegankelijkheid tot de gezondheidszorg en de mobiliteit. 
 
Met toepassing van artikel 3 §3,1° van voormelde wet van 8 maart 2007 brengt de Federale Adviesraad voor Ouderen 
volgend advies uit: 
 

ADVIES VAN DE FEDERALE ADVIESRAAD VOOR OUDEREN BETREFFENDE DE GELIJKE TOEGANG 
TOT AUTOVERZEKERINGEN VAN OUDERE BESTUURDERS 

 
 
SITUERING VAN HET ADVIES 

De wet van 8 maart 2007 tot oprichting van de FAVO heeft deze de bevoegdheid gegeven advies te 
geven over federale materies die de ouderen aanbelangen De commissie mobiliteit van de FAVO heeft 
op 30 november 2018 een bespreking gewijd aan de problematiek van de discriminatie van oudere 
bestuurders met betrekking tot het zich verzekeren of verzekerd blijven bij een autoverzekering 

De commissie heeft inzake een expert gehoord van het overheidsagentschap Unia. 
Vanuit de vaststellingen dat: 

• de gelijke toegang tot autoverzekeringen voor oudere bestuurders niet gewaarborgd is; 

• meerdere verzekeringsmaatschappijen algemene risicoprofielen hanteren bij hun beslissing al 
dan niet te verzekeren terwijl er wettelijke verplichting is alle aanvragen individueel te 
onderzoeken; 

• uitsluitingen zonder opzegging voorkomen; 

• hogere verzekeringspremies worden toegepast die uitsluitend gebaseerd zijn op leeftijd; 

• soms contractverlenging wordt geweigerd en verwezen wordt naar het tariferingsbureau; 

• bestuurders van 70 en ouder de laagste bonus- malus en de laagste ongevallen hebben. 

Formuleert de FAVO volgend advies 
 
 
ADVIES 

• het is dringend gewenst de gentlemen’s-agreement met de autoverzekeringssector te herzien; 

• de FAVO vraagt de afschaffing van het verborgen gebruik van de leeftijd als verzwarende 
risicofactor om het discrimineren van oudere bestuurders moeilijker te maken; 

• de FAVO vraagt ook dat, in geval van weigering vanwege meerdere private 
autoverzekeringsmaatschappijen waardoor een beroep wordt gedaan op het tariferingsbureau, 
laatstgenoemde een herziening van het dossier oplegt ten minste na 3 jaar zonder nieuwe schade 
in de gebruikelijke tarifering van de maatschappijen; 

 
 
 



Goedgekeurd tijdens de algemene vergadering van 14 maart 2019. 
 
 
De voorzitter, De ondervoorzitter, 
Maddie GEERTS Philippe ANDRIANNE 


