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 In deze rubriek bespreken we websites en blogs die op één of andere manier gelinkt zijn 
aan verzekeringen. Lanceerde of vernieuwde jouw bedrijf of organisatie onlangs de webstek? 
Ontdekte je een interessante site? Laat het ons weten… Alle suggesties zijn welkom via 
redactie@verzekeringswereld.be 
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 Verzekeringen       Website 

FVF 

Windkaarten op site 
dankzij samenwerkings-
verband met KMI
 Dat de Federatie voor Verzekerings- en Fi-
nanciële tussenpersonen meegaat met haar 
tijd, is duidelijk. In november vorig jaar lan-
ceerde de beroepsvereniging haar nieuwe 
website. De site wordt sindsdien constant 
opgefrist met nuttige weetjes, initiatieven en 
nieuwe acties. Daarnaast bevat de site een 
nog uitgebreidere ledenzone, waarbinnen 
diverse functionaliteiten beschikbaar zijn zo-
als een uitgebreide e-bib, ervaringsuitwisse-
ling tussen makelaars, bundeling van exclu-
sieve nieuwsberichten voor de leden etc. 

  Onlangs kwam er voor de leden zelfs een 
gloednieuwe functionaliteit bij. Dankzij een 
samenwerkingsverband met het Koninklijk 
Meteorologisch Instituut (KMI) kan de fede-
ratie haar leden namelijk zogenaamde 
windkaarten aanbieden. Op deze kaart 
vindt men informatie over onweer, hagel, 
windschade, plaatselijke overstromingen, 
bliksemschade en windhozen. Makelaars 
kunnen deze informatie bijvoorbeeld ge-
bruiken om de taken als schadebeheerder 
vlotter af te werken. Overleg met verzeke-

raars kan aan de hand van de beschikbaar 
gestelde informatie ook vlotter verlopen. 
Meer informatie vind je op   www.fvf.be 

 Nieuwe informaticatool 

  Medische aanvaarding 
 Juliet, een online tool voor medische aan-
vaarding voor ‘overlijden, arbeidsonge-
schiktheid/invaliditeit en hospitalisatie  ’  , 
kreeg onlangs een onderscheiding van het 
Microsoft Innovation Center (MIC). Deze 
vzw uit Bergen is ontstaan uit een publiek/
private samenwerking tussen Microsoft, HP, 
Voo en Mobistar en de Waalse regering. De 
tool op basis van web services werd ontwik-
keld door het team van Martine Fourgon. 

  Juliet vervangt de papieren versie van de tra-
ditionele medische vragenlijst door een dy-
namische lijst. De vragenlijst past zich aan 
aan het type van pathologie en de antwoor-
den van de verzekerde. Dankzij de tool wor-
den de beslissingstermijnen spectaculair in-
gekort. In 90% van de standaardgevallen 

kan de aanvaarding online gebeuren, met of 
zonder bijpremie. (En dit zonder dat de snel-
heid de kwaliteit van de risicoselectie en van 
de portefeuille aantast). In 95% van de an-
dere gevallen kan het beheer, dat voorna-
melijk bestaat uit het vaststellen van de 
noodzakelijke aanvullende informatie, bin-
nen de tien minuten worden afgerond. Dit 
zorgt voor een minimumdaling van de pro-
ductiekosten met 40 euro per dossier. De 
meeste standaardvragen van Assuralia voor 
de schuldsaldoverzekering werden overge-
nomen. Juliet verwerkt geen persoonlijke 
informatie die voor problemen zou kunnen 
zorgen met de wet betreffende de bescher-
ming van de persoonlijke levenssfeer. Alleen 
het medisch risico dat rechtstreeks verband 
houdt met overgewicht of tabaksgebruik 

wordt beoordeeld. De tool werd ontwor-
pen voor de medische beheerders van de 
back offi ce, voor makelaars en banken   é  n 
voor de verzekerde. De parameters kunnen 
aangepast worden aan het producttype en 
het risicoselectiebeleid van de maatschappij. 
Juliet staat dus in voor de eerste stap van de 
aanvaarding, zodat de medische dienst zich 
kan concentreren op de dossiers waarvoor 
medische deskundigheid vereist is. Er be-
staan al gespecialiseerde tools voor beheer-
ders met ervaring. Maar herverzekeraars die 
een systeem als Juliet aanbieden waarmee 
de medische beslissing kan worden gede-
centraliseerd, zijn dun gezaaid, zo zegt 
Martine Fourgon. Tot nu toe toonden elf 
maatschappijen interesse in   ‘  Juliet  ’  . Het pi-
lootproject komt eraan. 
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