




































ete retenues, les autres representants des consomma-
teurs soutiennent cette position et invitent I' autorite 
de contrale a exiger une application stricte de la loi 
avant que des modifications a la LCA T ne soient 
proposees et en donn ant la priorite au maintien de 
l'equilibre actuels. 

Sous reserve des difficultes precitees en matiere de 
contenu des dispositions et tenant compte de la n\-
serve des representants des consommateurs mention-
nee ci-dessus, la Commission des Assurances 
marque son accord sur Ie texte du projet de loi pro-
pose, en fran,ais et en neerlandais, visant a modifier 
la loi du 25 juin 1992 sur Ie contrat d'assurance ter-
restre, I'arrete royal du 22 fevrier 1991 et l'arrete 
royal du 13 fevrier 1991. 

Les difficultes relatives au contenu des dispositions 
sont les suivantes : l' accord prealable du preneur 
d'assurance en ce qui conceme I'application de la 
procedure altemative, la maniere dont I'obligation 
d'infonnation dans Ie chef de I'assureur est legale-
ment decrite, la domiciliation, la possibilite d'un ar-
chivage interne par l'assureur, l'autorisation des 
clauses d'indexation et Ie moment de I'entree en vi-
gueur des dispositions legales proposees (cf. Point 
IV, B). 

La proposition de projet de loi modifiant la loi du 25 
juin 1992 sur Ie contrat d'assurance terrestre, l'arrete 
royal du 22 fevrier J 991 et I' an·ete royal du 13 fe-
vrier 1991, en fran,ais et en neerlandais, ainsi qu'un 
projet d'expose des motifs en fran,ais et en neerlan-
dais sont transmis au Ministre en lui demandant de 
bien vouloir y apporter la suite necessaire. Ces do-
cuments sontjoints au present avis. 

La Presidente, 

weerhouden ondersteunen de andere vertegenwoordigers 
van de consumenten dit stand punt en dringen ze er bij de 
controlerende overheid op aan eerst de toepassing van de 
wetgeving te eisen vooraleer er wijzigingen aan de WLVO 
worden voorgesteld met voorrang voor het behoud van de 
huidige evenwichten. 

Behoudens de hierboven aangehaalde knelpunten inzake 
de inhoud van de bepalingen en het voormelde 
voorbehoud van de vertegenwoordigers van de 
consumenten, stemt de Commissie voor Verzekeringen in 
met het wetsontwerp, in het Nederlands en in het Frans, 
die een wijziging tot doel heeft van de wet van 25 juni 
1992 op de landverzekeringsovereenkomst, het koninklijk 
besluit van 22 februari 1991 en het koninklijk besluit van 
13 februari 1991. 

De knelpunten op het vlak van de inhoud van de 
bepalingen zijn de volgende: het voorafgaande akkoord 
van de verzekeringnemer met de toepassing van de 
alternatieve procedure, de WIJze waarop de 
infonnatieplicht voor de verzekeraar wettelijk is 
beschreven, de domiciliering, de mogelijkheid van interne 
archivering door de verzekeraar, de mogelijkheid tot 
bedingen van indexeringsclausules en het tijdstip van de 
inwerkingtreding van de voorgestelde wettelijke 
bepalingen (zie punt IV, B). 

Aan de minister wordt het wetsontwerp tot wijziging van 
de wet van 25 juni 1992 op de 
landverzekeringsovereenkomst, het koninklijk besluit van 
22 februari 1991 en het koninklijk besluit van I3 februari 
1991 overgemaakt in het Nederlands en in het Frans, 
alsook een ontwerp van memorie van toelichting in het 
Nederlands en in het Frans, met de vraag om hieraan het 
gepaste gevolg te geven. Deze documenten gaan als 
bijlage bij het voorliggend advies. 

De Voorzitster, 
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