
 

Verzekerden discrimineren betekent niet noodzakelijk hen 
benadelen. 

 

Het discrimineren van verzekerden op basis van leeftijd en geslacht hoeft niet 
noodzakelijk een discriminatie te betekenen, stellen JAN DHAENE en STEVEN 
VANDUFFEL. Een doorgedreven segmentering moet in bepaalde gevallen wel 
worden geremd. 
Test-Aankoop haalde midden maart zijn slag thuis in een rechtszaak tegen de 
ziekteverzekeraar DKV. Die had in september 2003 aangekondigd zijn tarieven te verhogen. 
Daarbij moesten de verzekerden die statistisch minder risico liepen - of ‘betere risico’s’ -  
minder (of niets) bijbetalen, de verzekerden die meer risico liepen – of ‘slechtere risico’s’ - 
daarentegen wel. De verzekeraar differentieerde de verhoging in functie van de leeftijd van de 
verzekerde, volgens de verbruikersorganisatie een vorm van discriminatie met ‘de 
consument’ als slachtoffer. Test-Aankoop spande een rechtzaak aan en kreeg gelijk van de 
rechter. DKV moet de leeftijdsafhankelijke premieverhogingen stopzetten.  

We willen geen uitspraak doen over deze zaak, waarin het eigenlijk over veel meer gaat dan 
leeftijdsdiscriminatie alleen. Wel willen we de eis van Test-Aankoop, dat noch leeftijd noch 
geslacht gebruikt mag worden als tarieffactor bij verplichte of ‘noodzakelijk geachte‘ 
verzekeringen zoals de auto-, opnamekosten- en schuldsaldoverzekering, enigszins 
nuanceren.  

Een verzekeraar streeft ernaar dat iedere premie in verhouding staat tot het risico dat een 
verzekeringsnemer doorschuift naar de verzekeraar. Statistisch uitgedrukt, iedere 
verzekeringsnemer moet een premie betalen die overeenstemt met de gemiddelde schade 
die hij ten laste zal leggen van de collectiviteit van de verzekerden. Op die manier ontstaat er 
er een vorm van solidariteit tussen de geluksvogels - verzekerden zonder schade - en de 
pechvogels - verzekerden met schade. Die solidariteit berust op het toeval en wordt daarom 
ook kanssolidariteit genoemd. Dankzij die kanssolidariteit via verzekeringen worden risico’s 
die individueel niet te dragen zijn, op collectieve basis gedragen door een groep 
gelijkgezinden. 

 

Subsidiëren 

De kanssolidariteit moet worden onderscheiden van de subsidiërende solidariteit, waarbij een 
groep systematisch een andere groep subsidieert. Die vorm van solidariteit treedt op als de 
premie of bijdrage in de verzekering (ten dele) losgekoppeld wordt van het risico. De sociale 
zekerheid werkt in grote mate volgens dat principe.  

De verzekeraar kan de subsidiërende solidariteit in zijn tarifering vermijden door te 
segmenteren. Hij bepaalt dan de verzekeringspremie voor ieder risico aan de hand van 
risicobepalende factoren. Over hoe meer relevante informatie de verzekeraar beschikt, hoe 
beter hij de individuele risico’s kan inschatten en hoe juister en ‘eerlijker’ de premie is die de 
verzekerden betalen. Eerlijker in de zin dat als alle risicofactoren in rekening gebracht 
(kunnen) worden, geen enkele groep systematisch noch bevoordeeld noch benadeeld wordt. 

 In de statistiek wordt de techniek van het segmenteren ook aangeduid met de term 
‘discrimineren’. In die context moet de term wel worden begrepen als ‘onderscheid maken’, 



en mag hij dus niet worden verward met de meer gebruikelijke maar engere interpretatie van 
discrimineren als ‘benadelen’.  

Als de verzekeraar beperkt wordt in zijn mogelijkheden tot segmenteren, zoals Test-Aankoop 
dat voorstelt voor leeftijd en geslacht voor verplichte en noodzakelijk geachte verzekeringen, 
kan er subsidiërende solidariteit ontstaan. Zo kunnen (in beide richtingen) transfers ontstaan 
tussen jong en oud, tussen vrouwen en mannen, enzovoort. 

Als leeftijd en geslacht niet altijd gebruikt kunnen worden, moet de verzekeraar zijn 
tariefpolitiek uiteraard aanpassen. Bij een gelijkblijvende groep van verzekerden zal het totaal 
te verzekeren risico niet veranderen. De totale premie die de verzekeraar zal doorrekenen 
aan de groep verzekerden, blijft hetzelfde. Maar een beperkende segmentatiepolitiek 
verandert de wijze waarop die premie wordt aangerekend aan de individuele verzekerden 
structureel. 

Bij het verbieden van een relevant segmentatiecriterium als leeftijd of geslacht, moeten de 
betere risico’s meer premie betalen om de premiereducties van de slechtere risico’s te 
financieren. Er ontstaat een subsidiërende solidariteit van de betere risico’s naar de slechtere 
risico’s.  

 

Gelijkgezinden 

De consument die te weinig betaalt, zal zich goed voelen bij deze situatie. De subsidiërende 
consument daarentegen zal vinden dat zijn consumentenrechten geschonden zijn. Als ze niet 
verplicht is, kan hij besluiten de verzekering op te zeggen. Of hij kan gelijkgezinden zoeken 
om samen het risico te dragen en op die manier de subsidiërende solidariteit uit te sluiten.  

In een dergelijke situatie waarbij de goede risico’s geleidelijk afhaken (en dat gebeurt al), zit 
er voor de verzekeraar niets anders op dan de premies voor de achterblijvende slechtere 
risico’s te verhogen. Finaal dreigt men in een situatie te komen die net het omgekeerde is van 
wat men initieel beoogde. 

Het doorgedreven opvoeren van een door de overheid opgelegde subsidierende solidariteit in 
de private verzekeringen kan eigenlijk alleen maar gerealiseerd worden voor verzekeringen 
die iedereen (al dan niet verplicht) neemt: auto-, brand-, opnamekosten- , schuldsaldo- en 
straks misschien ook nog pensioenverzekeringen. Weinigen zullen zomaar bereid zijn andere 
risicoklassen te subsidiëren dan die waartoe ze zelf behoren.  

Als de wensen van Test-Aankoop werkelijkheid worden, moeten jonge ouders plots een heel 
pak meer premie moeten betalen voor hun schuldsaldoverzekering, en koppels van 
middelbare leeftijd heel wat minder.  

Uiteraard kan de vraag ‘segmenteren of niet’ of, wat op hetzelfde neerkomt, ‘subsidieren of 
niet’, niet zomaar zwart-wit worden beantwoord. En uiteraard moet een maatschappij 
bepaalde groepen subsidiëren. Maar de vraag die we hier moeten stellen, is of de private 
verzekering het optimale instrument is om die transfers te realiseren. Moet een 65-jarige die 
zich een aanvullende ziekteverzekering aanschaft, worden gesubsidieerd door een 
dertigjarige alleenstaande moeder met dezelfde verzekering? Moet een twintigjarige 
bestuurder gesubsidieerd worden door een bestuurder van middelbare leeftijd? 

 



Remmen 

We zijn er van overtuigd dat een doorgedreven segmentering in bepaalde gevallen geremd 
moet worden. Het is moeilijk denkbaar pensioenverzekeringen duurder te prijzen voor niet-
rokers dan voor rokers, alhoewel die strategie vanuit  puur statistisch standpunt te verdedigen 
is.  

We pleiten ervoor dat alle betrokken partijen in het debat de moed zouden hebben duidelijk te 
beklemtonen dat het verlagen van de premies voor de groep van zwaardere risico’s impliceert 
dat de premies voor de betere risico’s omhoog gaan. We menen dan ook dat men voor elke 
verzekering moet nagaan of het (gedeeltelijk) opheffen van segmentering en het bijhorende 
opvoeren van de subsidierende solidariteit wel het collectieve belang dient: Weegt het 
voordeel dat de slechtere risico’s ervan ondervinden op tegen de nadelen voor de betere 
risico’s?  
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