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Verschijnt maandelijks

Dag belangenbehartiger!
Gemiddeld opent Unia* jaarlijks 110 dossiers vanwege leeftijdsdiscriminatie. 1 op 5 gaat over
verzekeringsmaatschappijen die moeilijk doen omwille van iemands leeftijd. Het reële aantal
discriminiaties ligt wellicht hoger. Leeftijdsdiscriminatie is (te) vaak maatschappelijk aanvaard,
waardoor slachtoffers het niet melden. OKRA vindt discriminatie omwille van leeftijd of andere
persoonlijke kenmerken onaanvaardbaar en trekt hiervoor al jarenlang ten strijde. We lazen dan
ook met veel belangstelling wat er de voorbije weken in de pers verscheen:
""Bent u 70 jaar? “Sorry, dan krijgt u geen autoverzekering”,
"Verzekering geweigerd voor oudere chauffeurs? Peeters start een onderzoek"...
Oudere chauffers die een autoverzekering willen afsluiten, krijgen omwille van hun leeftijd vaak
het deksel op de neus. Ook na een licht ongeval of na hun 70ste verjaardag ondervinden heel
wat ouderen dat ze gediscrimineerd worden. Plots verhoogt de premie of krijgen ze zelfs geen
autoverzekering meer en dat allemaal omwille van hun hogere leeftijd.
Via deze infomail bieden we jou een eerste blik op wat discriminatie is. We focussen ook op de,
voor OKRA al jarenlang gekende, leeftijdsdiscriminatie bij autoverzekeringen. Ondervond jij
of een lid in jouw trefpunt ook een discriminatie omwille van leeftijd? Neem dan contact met
ons op en deel je verhaal. Samen met Unia proberen we te wegen op het beleid en de
verzekeringssector. Mits genoeg voorbeelden kunnen we minister Kris Peeters overtuigen van de
nood aan ingrijpende maatregelen. Mogen we op jullie rekenen?
*onafhankelijke openbare instelling die discriminatie bestrijdt en gelijke kansen bevordert. Unia is interfederaal
bevoegd. Dat wil zeggen dat ze in België zowel op federaal niveau als op het niveau van de gewesten en de
gemeenschappen actief zijn.

Voor gelijke kansen, tegen discriminatie

Discriminatie is het ongelijk of oneerlijk behandelen van een
andere persoon op basis van persoonlijke kenmerken.
Volgens de wet zijn zowel discriminatie, pesterijen,
haatboodschappen en haatmisdrijven tegenover een persoon
of een groep van personen omwille van specifieke persoonlijke
kenmerken strafbaar.
In
België
bestaan
er
drie
wetten
die
samen
de antidiscriminatiewetgeving vormen: de Genderwet, de
Antiracismewet
en
de
Antidiscriminatiewet.
Samen
onderscheiden ze 19 beschermde discriminatiecriteria.
Discriminatie op grond van elk van deze criteria of
persoonlijke kenmerken is verboden en strafbaar. De
gewesten en gemeenschappen hebben eveneens een
gelijkwaardige reglementering aangenomen.
Dit zijn de 19 discriminatiecriteria, opgedeeld per wet:




Genderwet: geslacht
Antiracismewet: nationaliteit, nationale of etnische afstamming, zogenaamd ras,
huidskleur en afkomst (Joodse oorsprong)
Antidiscriminatiewet: handicap, geloof of levensbeschouwing, seksuele geaardheid,
leeftijd, vermogen, burgerlijke staat, politieke overtuiging, syndicale overtuiging,
gezondheidstoestand, fysieke of genetische eigenschap, geboorte, sociale afkomst en
taal.

Unia is bevoegd vooor 17 van de 19 discriminatiecriteria. Voor het criterium geslacht werd een
apart instituut opgericht: het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. Voor het
criterium taal is er in België aan geen enkel overheidsorgaan een specifieke bevoegdheid
toegewezen.

Unia
Unia zet de samenleving in haar geheel en in het bijzonder overheden, publieke
instellingen en bedrijven aan om discriminatie en segregatie te bestrijden.
Daarnaast ondersteunen ze burgers die gediscrimineerd zijn.
Individuele meldingen
Iedereen die zich binnen België gediscrimineerd voelt of getuige is van discriminatie, kan dit
melden bij Unia. Lees hier meer over de behandeling van een melding. Unia probeert altijd
eerst een oplossing te bereiken via verzoening. Heeft dit geen effect? Dan kan Unia, met de
instemming van de persoon die zich gediscrimineerd voelt, een rechtszaak aanspannen of
eraan deelnemen. Unia stapt slechts voor een beperkt aantal zaken naar de rechtbank.
Sensibilisatie, preventie en aanbevelingen
Unia organiseert ook campagnes om te informeren en te sensibiliseren. Ze organiseren ook
aangepaste opleidingen. Verder bieden ze tools aan in de strijd voor gelijke kansen en tegen
discriminatie. En ze formuleren gerichte adviezen en aanbevelingen aan organisaties en
overheden, zoals bv. over autoverzekeringen bij ouderen. Unia is tot slot een kennis- en
expertisecentrum. Met hun publicaties en statistieken informeren ze de overheid en tal van
gespecialiseerde instanties over discriminatie en diversiteit.

Oudere chauffeurs niet verzekeren, is verboden

Unia: "Oudere chauffeurs rijden even goed als
jongere automobilisten. De kans op ongelukken
wordt wel beïnvloed door onder meer specifieke
medische aandoeningen, het aantal kilometers dat
iemand rijdt of het aantal jaren rijervaring. Leeftijd
is geen bepalende factor."
Autoverzekeringen worden nog te vaak geweigerd als
automobilisten in de oudste leeftijdsklasse terecht
komen. Verzekeraars argumenteren dat ze die
weigeringen baseren op statistische gegevens over
schade. Geen enkel onderzoek bewijst echter dat
ouderen meer ongelukken veroorzaken, integendeel.
Bestuurders uitsluiten omdat ze ouder zijn is
volgens de wet dan ook discriminatie vanwege
leeftijd.
Vorige week stelde Unia een advies voor aan minister Peeters, met daarin structurele
oplossingen. Ook concrete voorbeelden die OKRA ontving, werden voorgelegd. Het kabinet
Peeters heeft echter vooral interesse in nog meer concrete cijfers. Het lijkt voor hen moeilijk om
acties te ondernemen zonder een aanduiding dat het probleem aanzienlijk is en nog vaak voorkomt.
Om die reden vragen we om jullie hulp. Heb je ooit een negatieve ervaring gehad, laat het ons weten!

Meer info?





Contacteer ons

Lees hier het volledige dossier van Unia over
leeftijdsdiscriminatie bij autoverzekeringen. Meer
info vind je ook op hun website www.unia.be en
www.gelijkekansen.be.
Kijk hier hoe onze partner AGE Platform Europe
informeert en denkt: http://ageing-equal.org/
Uiteraard beantwoorden we ook graag jouw vragen
via belangenbehartiging@okra.be.
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