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In 1986 verrichtte de Beroepsvereniging van Verzekeringsondernemingen 
(BVVO) een studie over het imago van de verzekeringssector bij de consument. 
Ingevolge deze studie werd beslist om een permanente instantie voor 
klachtenbehandeling op te richten voor verzekerden die ontevreden waren over 
het beheer van hun verzekeringspolis. Zo werd in 1987 de Ombudsman van de 
BVVO in het leven geroepen. Deze Ombudsman was bevoegd voor klachten over 
verzekeringsondernemingen die bij de beroepsvereniging aangesloten waren.

In 2001 wordt een eerste grote stap gezet. De Ombudsman van de BVVO wordt 
de Ombudsman van de verzekeringen. De Ombudsman is voortaan ook bevoegd 
voor klachten over verzekeringstussenpersonen, die bij een beroepsfederatie 
aangesloten zijn, en over het economische samenwerkingsverband Datassur.

Twintig jaar na de oprichting van de Ombudsman van de BVVO bekrachtigt een 
koninklijk besluit zijn bestaan. Het erkent de Ombudsdienst als het unieke loket 
voor consumenten die klachten hebben over het beheer van hun verzekeringen.

De Commissie voor het bank-, fi nancie- en assurantiewezen (CBFA) behandelt 
voortaan geen individuele klachten meer en vertrouwt deze toe aan de 
Ombudsdienst, als uniek loket. 
De voorzitter van de CBFA formuleert hieromtrent de volgende beschouwingen: 
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In 2006 is een grondige hervorming afgerond van de 
buitengerechtelijke klachtenregeling in de verzekeringssector.

Tot onlangs kon de consument zich met een klacht over 
verzekeringsaangelegenheden tot drie verschillende 
instanties richten: de Commissie voor het bank-, fi nancie- 
en assurantiewezen (CBFA), de Federale Overheidsdienst 
Economie en de Ombudsman van de verzekeringen. Als 
gevolg van een Koninklijk Besluit van 21 juni 2006 is 
de CBFA niet langer bevoegd om individuele klachten te 
behandelen. Om redenen van effi ciëntie en duidelijkheid en 
met instemming van de CBFA heeft de Regering die taak 
toevertrouwd aan een aparte dienst onderscheiden van de 
toezichthouder op de verzekeringsondernemingen en de 
verzekeringstussenpersonen.

Ondertussen werd de Ombudsdienst Verzekeringen als een 
VZW met rechtspersoonlijkheid opgericht en werden zijn 
organen geïnstalleerd. De dienst is door de minister van 
Economie erkend bij ministerieel besluit van 17 november 
2006. Onverminderd de bevoegdheden van de hoven en 
rechtbanken, is de Ombudsdienst Verzekeringen sindsdien 
als enige instantie – “uniek loket” – bevoegd om geschillen 
tussen verzekeringsondernemingen of – tussenpersonen en 
hun cliënten te onderzoeken.

Ik verheug mij over die evolutie. De centralisatie van klachten bij één 
enkele instantie biedt tal van voordelen, in de eerste plaats voor de 
verzekerden zelf, voor wie het op die manier duidelijker is tot wie zij 
zich moeten richten. Bovendien is het statuut van de Ombudsdienst 
Verzekeringen dusdanig dat de goede werking van die dienst 
gewaarborgd is. De Ombudsman van de verzekeringen zal klachten in 
alle onafhankelijkheid blijven onderzoeken, zonder enige tussenkomst 
van de raad van bestuur die is samengesteld uit vertegenwoordigers van 
de sector. Een raad van toezicht, waarin een vertegenwoordiger van de 
CBFA zitting heeft, zal een algemeen toezicht uitoefenen op de werking 
van de Dienst, met name vanuit het oogpunt van zijn onafhankelijkheid 
en zijn onpartijdigheid bij de klachtenbehandeling.
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die tot de Ombudsdienst Verzekeringen worden gericht, niet om ze 
zelf te behandelen, maar omdat ze een kostbare bron van informatie 
vormen voor de uitoefening van haar wettelijke opdrachten, vooral 
dan het prudentieel toezicht op de verzekeringsondernemingen en het 
toezicht op het statuut van de verzekeringstussenpersonen. De CBFA 
en de Ombudsdienst Verzekeringen hebben trouwens een protocol 
ondertekend over de aard van de informatie die aan de CBFA zal worden 
overgelegd.

De CBFA bekommert zich ook om de goede werking van de 
klachten diensten bij de verzekeringsondernemingen. Hoe beter de 
eerstelijnsklachtendiensten immers functioneren, hoe beter ook de 
Ombudsdienst Verzekeringen zijn eigen bemiddelingsrol kan vervullen. 

Het is belangrijk dat de consument de zekerheid wordt geboden dat 
zijn klacht met de nodige ernst en bekwaamheid zal worden behandeld, 
eerst door een dienst die onafhankelijk is van de commerciële diensten 
van de verzekeraar, en vervolgens – als het geschil blijft – door 
een onafhankelijke Ombudsdienst. Dit komt het vertrouwen van de 
verzekerde in de goede werking van de verzekeringssector ten goede. 
De in 2006 ingevoerde regeling laat toe om die uitdaging tot een goed 
einde te brengen.

Eddy Wymeersch
Voorzitter van de CBFA
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| A. INWERKINGTREDING VAN DE NATUURRAMPENWET |

Meer dan tien jaar lang is er gewerkt aan een nieuwe wetgeving met betrekking 
tot de dekking van natuurrampen. Uiteindelijk is een wet goedgekeurd die 
van toepassing is op de eenvoudige risico’s in brand, zijnde het geheel van 
particuliere woningen. Ter vervanging van het Rampenfonds wordt een stelsel 
ingevoerd voor de vergoeding van slachtoffers van natuurrampen.

Gelet op de klimaatswijziging, die gepaard gaat met wolkbreuken en stormen, 
was de nieuwe wetgeving meer dan welkom. De waarborg natuurrampen moet 
ingevolge de wet verplicht worden opgenomen in alle brandverzekeringspolissen 
voor “eenvoudige risico’s” (m.a.w. woningen, kleine handelszaken en kmo’s).
De wet is gestemd in september 20051. Begin 2006 drong de minister van 
Economie erop aan dat de wet snel van kracht moest worden. Hij legde de 
inwerkingtreding ervan vast op 1 maart 2006. Zijn haast bleek gegrond: in juli 
en augustus troffen stortregens ons land. Meer dan 2.000 gezinnen werden snel 
vergoed, voor een bedrag van in totaal 4 miljoen EUR.
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1 Wet van 17 september 2005 tot wijziging, wat de verzekering tegen natuurrampen betreft, van de 

wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en de wet van 12 juli 1976 betreffende het 

herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen, B.S., 11 oktober 2005



De toepassing van de nieuwe waarborg verliep echter niet helemaal van een 
leien dakje.
Uit de vele telefoonoproepen en brieven die zij ontvangen heeft, kan de 
Ombudsman afl eiden dat voor de consument de toepassing van deze wet niet 
zonder problemen is verlopen.
Zo bestaat er veel onbegrip over het verplichte karakter van de natuur rampen-
dekking. Vooral mensen die in een gebied wonen met een erg beperkt risico, 
mensen die in een appartementsgebouw wonen,… verzochten haar tussenkomst. 
Meermaals werd haar de vraag gesteld waarom elke verzekerde moest betalen. 
Zij heeft hierbij telkens verwezen naar het solidariteitsprincipe.

Sommigen verwarden de mogelijkheid voor de verzekerde om de onmiddellijke 
toepassing van de nieuwe dekking te vragen, met de verplichting voor de 
verzekeraar om het natuurrampenrisico te dekken.

Anderen waren dan weer verbaasd over de hoogte van de premie die zij moesten 
betalen. 
Aangezien de wet geen tarief oplegt, bepalen de verzekeringsondernemingen zelf 
het bedrag van de premie. Hun tarieven verschillen dus. De verzekeraars baseren 
hun tarieven ondermeer op een segmentering van de gebieden met een min of meer 
groot risico. Deze hebben ze zelf afgebakend op basis van criteria als de nabijheid 
van waterlopen, vroegere schadegevallen, overlopen van openbare riolen, …
Door de algemene toepassing van deze methodes gebeurde het soms dat het 
resultaat niet beantwoordde aan de werkelijke aard van het risico.
Als reactie op deze klachten hebben sommige verzekeringsondernemingen het 
premiebedrag aangepast, rekening houdend met de werkelijke risicokenmerken.

De wet legt een basisdekking op, maar het staat de verzekeringsondernemingen 
vrij die uit te breiden. Door de concurrentie kunnen het premiebedrag en de 
aanvullende waarborgen voor eenzelfde risico dan ook verschillen.
Een ontevreden verzekerde zal bijgevolg elders op de markt zijn gading zoeken. 
In bepaalde gevallen wil hij van verzekeraar veranderen en zijn polis opzeggen. 
Sommige verzekeringsondernemingen stelden dergelijk opzeg uit tot de 
volgende vervaldag. Zij weigerden de onmiddellijke ingang ervan en beriepen 
zich daarvoor op het wettelijk verplichte karakter van de dekking.
Daarbij vergaten zij dat het tarief zelf niet verplicht is en dat de andere, dan de 
wettelijk, verplichte dekkingen kunnen verschillen.
Gelet op die contractuele vrijheid moeten beide partijen ermee akkoord gaan om 
de polis te verlengen.
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2 Assuralia DOC Brand 2006-28

Om aan die verkeerde praktijk onmiddellijk een einde te maken, heeft de 
Ombudsman de situatie rechtgezet voor elk geval afzonderlijk. Daarnaast 
heeft zij ook algemene stappen ondernomen. Veel tijd had zij niet, want alle 
polissen moesten voor 28 februari 2007 aangepast zijn. Ze heeft dan ook het 
nodige gedaan om te wijzen op de mogelijkheid tot opzeg van de polis via de 
vragenrubriek (FAQ) op haar website. Ook heeft zij contact opgenomen met 
de Beroepsvereniging van Verzekeringsondernemingen (Assuralia) en met 
de Commissie voor het bank-, fi nancie- en assurantiewezen (CBFA) om een 
informatie op sectorniveau te verspreiden. Assuralia is op haar verzoek ingegaan 
en heeft op 8 september 2006 aan zijn leden een omzendbrief 2 gestuurd die als 
bijlage het standpunt van de CBFA bevat.

De CBFA is van mening dat de verzekerde, ingeval de opname van de 
natuurrampendekking in de brandverzekeringspolis een premieverhoging of de 
toepassing van een bijzondere vrijstelling meebrengt, de wijziging kan weigeren 
en de polis vervroegd kan opzeggen.

Daarnaast heeft de enigszins overhaaste uitvoering van de wet geleid tot 
administratieve problemen, die gezorgd hebben voor verschillen, zowel wat het 
ogenblik van de ingang van de dekking als dat van de premie-inning betreft. 



In principe is de dekking verplicht sinds 1 maart 2006. Voor alle bestaande 
polissen gaat vanaf die datum de dekking in op hun jaarlijkse vervaldag. 
Sommige verzekeringsondernemingen hebben vertraging opgelopen bij 
de administratie en hebben achteraf, voor afzonderlijke gevallen, met 
terugwerkende kracht een premie aangerekend voor die dekking. 
Andere verzekeraars hebben de dekking gedurende enkele maanden gratis 
verstrekt en achteraf het resterende premiebedrag opgevraagd.

Die diverse en weinig transparante praktijken, waarvan zelfs niet iedereen in 
de sector op de hoogte was, zijn in verkeerde aarde gevallen bij de consument. 
Ontredderd maar tevergeefs ging hij op zoek naar correcte en objectieve 
informatie.

Enkele klachten werden ingediend naar aanleiding van een schadegeval.
Aangezien nog niet alle polissen de dekking hadden opgenomen, bevond de 
toepassing van de wetgeving zich in 2006 in een overgangsperiode. 
Zo hebben sommige klagers zich tot de Ombudsdienst gericht omdat hun 
buurman wel door hun verzekeraar vergoed werd … maar ze vergaten daarbij 
dat zijzelf nog niet over die dekking beschikten! 

De schadeloosstelling in het kader van de nieuwe wet biedt ongetwijfeld veel 
voordelen. Slachtoffers worden ondermeer beter en sneller vergoed3. 
Bovendien hoeft de Ministerraad de gebeurtenis niet meer als natuurramp te 
erkennen. 
De wet4 bepaalt voortaan in welke omstandigheden de verplichte 
natuurrampendekking in de verzekeringspolis in werking treedt.
Een overstroming als gevolg van een plaatselijk onweer kan voor de burger 
immers even zware schade voortbrengen als een nationale natuurramp.
De verzekeraar zal de kosten voor het herstellen van de schade vergoeden 
in overeenstemming met de wet en eventueel, ingeval de polis in ruimere 
waarborgen voorziet, met de polisvoorwaarden.
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3 Zie Jaarverslag Ombudsman van de Verzekeringen 2005 p. 2/15 tot 2/18
4 Art. 68-2 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, B.S., 20 augustus 1992 

(hierna wet op de landverzekeringsovereenkomst)



2/16
c

a
s

u
s

 
1 VERGOEDT DE VERZEKERAAR ALLE SCHADE ALS GEVOLG 

VAN EEN NATUURRAMP ?

Tijdens hevige onweersbuien kwamen de straten van Brussel 
onder water te staan. De auto van de heer X werd beschadigd 
door modderstromen die zijn garage inliepen. 
Rekenend op de nieuwe natuurrampendekking neemt hij 
contact op met zijn verzekeraar om de schade te laten 
vergoeden.

De verzekeringsonderneming weigert omdat schade aan 
voertuigen niet gedekt is. Volgens de heer X gaat het om een 
natuurramp zoals de nieuwe wet beschrijft. De verzekeraar 
moet volgens hem dan ook alle schade aan de inboedel van 
zijn woning vergoeden.
De heer X gaat niet akkoord met de verzekeraar en neemt 
contact op met de Ombudsman.

De Ombudsman richt zich tot de verzekeringsonderneming en vraagt 
de algemene voorwaarden op. In de artikelen die de draagwijdte van de 
dekking door de verzekeraar beschrijven, stelt de Ombudsman vast dat 
schade aan motorrijtuigen uitgesloten is. Zij heeft de heer X moeten 
uitleggen dat alle artikelen van de polis in overweging moeten worden 
genomen om na te gaan of de verzekeraar al dan niet zal vergoeden.
Het is dus niet omdat het om een erkende natuurramp gaat, dat de 
verzekeraar verplicht is de schade aan alle goederen in het huis te 
vergoeden.
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Ook al wordt de gebeurtenis als een natuurramp beschouwd, dat betekent 
daarom niet dat de verzekeraar alle schade zal vergoeden. Zo zal hij de 
evenredigheidsregel toepassen bij onderverzekering, sommige voorwerpen niet 
vergoeden … 

| B. WET VAN 24 AUGUSTUS 2005 TOT OMZETTING VAN VERSCHILLENDE 
BEPALINGEN VAN DE RICHTLIJN FINANCIËLE DIENSTEN OP AFSTAND 5 | 

Deze wet zet de Europese richtlijn over de verkoop op afstand van fi nanciële 
diensten aan de consument om in het Belgische recht.
De wet moet de consument beschermen die op afstand een overeenkomst sluit 
voor een fi nanciële dienst, zoals een verzekeringsovereenkomst. 
Daarom moet de verkoper specifi eke verplichtingen inzake precontractuele 
informatie naleven en geniet de consument een opzegrecht.
De Ombudsman heeft hierover slechts enkele klachten ontvangen. Zij gaat 
vooral na of de verzekeringsonderneming haar informatieverplichting nageleefd 
heeft.

5 B.S., 31 augustus 2005 
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2 WERD AAN DE VERZEKERDE DE WETTELIJK VEREISTE 

INFORMATIE MEEGEDEELD ?

De heer X sluit bij verzekeringsonderneming A een 
levensverzekeringspolis af via het internet.
Zijn keuze werd bepaald door de gewaarborgde rente van 
3,25% van het product. Wanneer hij de afrekening van zijn 
belegging ontvangt, stelt hij vast dat die niet het verwachte 
rendement oplevert. De verzekeringsonderneming stelt dat 
het rendement minder bedraagt omdat er een belasting van 
1,1% op iedere storting geheven wordt.
De heer X voelt zich bedrogen en neemt contact op met de 
Ombudsman.

De Ombudsman richt zich tot de verzekeringsonderneming en 
raadpleegt eveneens de voorstelling van het product op de website.
Zij stelt vast dat de beschrijving op het internet, van het door de heer 
X gekozen product, heel nauwkeurig is. Zo staat er onder het punt 
instapkosten de volgende vermelding: ”0% (uitgezonderd de wettelijke 
belasting van 1,1% op de premies voor individuele levensverzekeringen)”.
Die nieuwe belasting is ingevoerd door de Programmawet van 
27 december 2005 en moet dan ook worden toegepast door alle 
verzekeraars op de Belgische markt.

Artikel 5 van de algemene polisvoorwaarden, eveneens beschikbaar op 
de website, stelt dat de rentevoet van toepassing is op het bedrag van 
de belegging, na aftrek van kosten en eventuele belastingen. 
De Ombudsman kon de heer X dan ook alleen maar bevestigen dat hij 
voor de contractsluiting in het bezit was van alle vereiste informatie.
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| C. KONINKLIJK BESLUIT VAN 3 OKTOBER 2006 6 DAT HET 
VERHAALRECHT VAN DE VERZEKERAAR BA-PRIVÉLEVEN BEPERKT |

Wanneer een kind een stommiteit begaat en zijn ouders verzekerd zijn tegen 
burgerlijke aansprakelijkheid (polis BA-privéleven, ook familiale verzekering 
genoemd), zal de verzekeraar de slachtoffers vergoeden. Wanneer de schade 
het gevolg is van een opzettelijke of roekeloze daad van een minderjarige 
die de jaren des onderscheids bereikt heeft, zoals het gooien van stenen naar 
auto’s, het leggen van betonblokken op een spoorweg of opzettelijke slagen 
en verwondingen, … kan de verzekeringsonderneming de aan de slachtoffers 
uitgekeerde vergoedingen terugvorderen van het aansprakelijke kind zodra dit 
meerderjarig is. Die bedragen kunnen bijzonder hoog oplopen.
Sinds 1 november 2006 beperkt een koninklijk besluit het verhaal van de 
verzekeraar. Het begrenst het terugvorderbare bedrag op €31.000 7. Tot 
€11.000 kan de verzekeraar echter het volledige bedrag terugvorderen. Wanneer 
hij voor meer dan €11.000 aan schadevergoedingen betaald heeft, komt 
bovenop die €11.000 de helft van het saldo, met een maximum van €31.000. 
Deze wetswijziging, die de omvang van een eventueel verhaal beperkt, is streng 
genoeg om kwaadwillig gedrag te ontraden, maar voorkomt dat hele levens 
worden geruïneerd.

6 K.B. tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1984 tot vaststelling van de minimum-

garantievoorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten tot dekking van de burgerrechtelijke 

aansprakelijkheid buiten overeenkomst met betrekking tot het privé-leven, B.S., 13 oktober 2006
7 T. Verz., 2006, n° 357, p. 470; Verzekeringsnieuws, 2006, n° 36, p. 4
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3.1. Algemeen overzicht van de 
in 2006 ingediende klachten

 
| A. OVERZICHT VAN DE KLACHTEN 2002 - 2006 | 

In 2006 is het aantal klachten stabiel gebleven. De stijging bedraagt in totaal slechts 
1,4%. Over een periode van vijf jaar noteert de Ombudsdienst een verhoging met 
21%, die de jaarlijkse matige toename van het aantal klachten bestendigt.
Bij het onderzoek van de verdeling van het aantal klachten naar de verschillende 
categorieën stelt de Ombudsman voor het eerst een daling van het aantal klachten 
over verzekeringsondernemingen vast: van 2.331 in 2005 tot 2.311 in 2006. De 
daling is niet groot, maar maakt duidelijk dat de verzekeringsondernemingen wel 
degelijk inspanningen leveren om de klachtenbehandeling effi ciënter te organiseren. 
De Ombudsman wenst die daling te benadrukken om verdere inspanningen van 
klachtenafhandeling in de eerste lijn aan te moedigen.
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2.273

2.507
2.543
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Aan de andere kant stelt de Ombudsman vast dat er meer klachten over 
verzekeringstussenpersonen en over het speciale risico-bestand (hierna RSR-
bestand) van Datassur zijn ingediend: respectievelijk 173 (+29%) en 59 (+40%). 

Dat komt in de eerste plaats door de grotere bekendheid van de ombudsfunctie 
in het algemeen en van de Ombudsdienst van de verzekeringen in het bijzonder. 
Het zijn vooral de media die geregeld het bestaan daarvan in herinnering 
brengen.
Zo stelt de Ombudsman vast dat er in het begin van het jaar minder klachten 
waren, maar dat hun aantal toenam toen in juli werd bekendgemaakt8 dat er 
voortaan nog één loket zou zijn voor klachten over verzekeringen.

Naast de schriftelijke klachten, die de basis vormen van de statistieken, 
ontvangt de Ombudsdienst talrijke telefonische oproepen. De Ombudsdienst 
moet gemakkelijk bereikbaar zijn. Zij wil snel, effi ciënt en pragmatisch optreden. 
Door aandachtig te luisteren en doelgericht te antwoorden krijgt de consument 
meteen antwoord op zijn probleem, zorg of ongerustheid.
Door die fi lter stabiliseert het aantal schriftelijke klachten zich, maar de aard 
van de beheerde klachten wordt wel beïnvloed.
Anderzijds kan er door de betere organisatie van de klachtenbehandeling in de 
verzekeringsonderneming sneller worden gereageerd op vrij eenvoudige uitingen 
van wrevel.
De ingediende klachten worden aldus steeds complexer en vergen dan ook meer 
specifi eke competenties en een frequentere, meer gedetailleerde bestudering 
van de rechtsleer en de rechtspraak. Ook de onderhandelingen over een klacht 
verlopen moeizamer. De creativiteit waarmee naar alternatieve oplossingen 
wordt gezocht, moet worden benadrukt.
De Ombudsman stelt ook vast dat er, naast de nieuwe klachten die in 2006 
ingediend zijn, steeds meer klagers zijn die opnieuw met haar contact opnemen 
voor een bestaand dossier, hetzij omdat ze op een nieuwe moeilijkheid stuiten, 
hetzij omdat ze niet tevreden zijn met de eerste uitleg en de zaak opnieuw 
willen aankaarten. De briefwisseling is inderdaad met 13% gestegen.

3/24 3/25

Met haar optreden beoogt de Ombudsman de dialoog opnieuw aan te 
knopen en situaties weer vlot te trekken zonder in de plaats te treden van 
eventuele andere betrokken partijen, zoals verzekeringstussenpersonen, 
rechtsbijstandsverzekeraars en advocaten.
Zo kan zij bijvoorbeeld een tegenexpertise, het opstarten van een minnelijke 
medische expertise of de betaling van een voorschot verkrijgen. Op dat ogenblik 
is het dossier voor haar afgehandeld, ook al is de zaak nog niet helemaal 
geregeld. Duiken er vervolgens opnieuw moeilijkheden op, dan richt de klager 
zich opnieuw tot de Ombudsman met het verzoek het dossier te reactiveren.

8 K.B. van 21 juni 2006 houdende wijziging van de klachtenbehandeling in de verzekeringssector, B.S., 

4 juli 2006; “Eén meldpunt voor verzekeringsklachten”, De tijd, 5 juli 2006, p.1
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| B. VERDELING EN EVALUATIE VAN HET AANTAL KLACHTEN PER GROEP |

De stijging van het aantal klachten is vooral het gevolg van het toenemend 
aantal klachten over tussenpersonen en over het RSR-bestand van Datassur. 
Beide groepen noteren in 2006 bijna opnieuw evenveel klachten als in 2003, 
terwijl hun aantal de voorgaande twee jaren afgenomen was.
In verhouding tot het totaal blijft het aantal klachten tegen beide groepen 
echter laag.
Het geringe aantal klachten tegen tussenpersonen wordt verklaard door de 
vertrouwensrelatie die tussen de verzekerde en zijn verzekeringstussenpersoon 
bestaat. Door het nabije contact worden de plooien gemakkelijker gladgestreken.

Het geringe aantal klachten tegen het RSR-bestand van Datassur is toe te 
schrijven aan de doeltreffende organisatie van de eerstelijnsklachtenopvang: de 
Ombudsman treedt maar op als beroepsinstantie.
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| C. VERDELING VOLGENS TAAL |

Er zijn iets minder klachten in het Frans, terwijl het aantal klachten in het 
Nederlands gestegen is.
De trend van de voorbije jaren houdt aan.
Vooral in bepaalde takken valt deze verdeling op. Zo is 69% van de 
klachten over Gezondheidszorgverzekeringen en 57% van de klachten over 
Levensverzekeringen afkomstig van Nederlandstaligen. Hetzelfde geldt, zij het 
in mindere mate, voor de takken Auto en Rechtsbijstand, waar 53% van de 
klachten ingediend wordt door Nederlandstaligen.

Verzekeringsondernemingen
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| D. WIE DIENT ER EEN KLACHT IN? |

De meeste klachten (76%) zijn nog altijd afkomstig van de verzekerden, de klanten 
zelf van de verzekeringsondernemingen en de tussenpersonen. Het grotere aantal 
klachten vanwege rechthebbenden duidt er alleen op dat de registratiecodes, die 
het profi el van de klager identifi ceren, beter worden toegepast. In 2006 hebben 
verzekeringsadviseurs en advocaten iets meer klachten namens hun klanten ingediend.
In meer dan dertig gevallen werd de klacht doorgestuurd door een collega-Ombudsman. 
Er bestaat immers een samenwerkingsprotocol voor Ombudsmannen om een 
consument of burger die bij het verkeerde loket aanklopt, naar de bevoegde 
instantie door te verwijzen.
De contactgegevens van alle Ombudsmannen zijn eveneens opgenomen op een 
specifi eke website, zodat elke klager zich meteen tot de bevoegde instantie kan richten9.
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| E. OVER WELKE VERZEKERING KLAAGT DE CONSUMENT? |

Over het algemeen noteert de Ombudsman een stijging van het aantal klachten. 
Die stijging doet zich vooral voor in de takken Brand (+17%), Rechtsbijstand 
(+12%) en Annulatie (+70%).
Voor Leven en Gezondheidszorg noteert zij dan weer een status quo, terwijl het 
aantal klachten over de tak Auto met 9% gedaald is.
In totaal maken de klachten over Autoverzekeringen 24% uit. Klachten over 
die tak hebben echter vooral te maken met onvrede tegen het RSR-bestand 
van Datassur en verzekeringstussenpersonen. In deze categorieën bedraagt het 
percentage respectievelijk 71 en 36%.
Anderzijds slaat 16% van de klachten tegen tussenpersonen op 
Levensverzekeringen.
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| F. WAAROVER EN WAAROM KLAAGT DE CONSUMENT? |

De voorbije jaren bleek dat de motieven waarvoor de Ombudsman een toename 
van de klachten noteerde, te maken hadden met de productie van de contracten.
In 2006 slaat ongeveer 57% van de klachten op de schadeafhandeling. 
Verzekerden klagen vooral wanneer de verzekeraar weigert tussen te komen 
(+4%) of de schadevergoeding te laag zou zijn (+9%).

| G. WELKE OPLOSSING KRIJGT EEN KLACHT? |

Aan het resultaat van de klachtenbehandeling wordt een code gegeven. Deze 
code onderscheidt klachten die door de Ombudsman onderzocht worden van 
klachten die zij niet heeft moeten behandelen. Aan de hand van die code 
wordt duidelijk waarom een bepaalde klacht buiten de bevoegdheid van de 
Ombudsman valt: vragen van commerciële aard en inzake risicoaanvaarding of 
problemen waarvoor een andere Ombudsman bevoegd is.
Bij de onderzochte klachten maakt dit verslag onderscheid tussen de klachten 
waarvoor de klager gelijk heeft gekregen en die waarvoor de beslissing niet 
herzien is.

In vergelijking met de voorgaande jaren gaven in 2006 meer klachten aanleiding 
tot verder onderzoek.
Van de 2.543 klachten die de Ombudsman heeft ontvangen, werden er 546, dit 
is 21%, niet verder behandeld.
In de meeste gevallen ging het om een verzoek om inlichtingen. Evenals andere 
Ombudsdiensten stelt ook de Ombudsman van de verzekeringen een toename 
van dat soort verzoeken vast. In 2006 gaat het om meer dan 12%.
De consument is wantrouwig, ongerust en twijfelt over de informatie die hij 
verkregen heeft. Daarom tracht hij van een neutrale en objectieve instantie, in 
casu de Ombudsman, een bevestiging van die informatie te krijgen.
Naast die schriftelijke informatieaanvragen ontvangt de Ombudsman ook 
telefonische oproepen. Bovendien blijkt haar website, meer bepaald de 
vragenrubriek of FAQ, regelmatig bezocht te worden. 
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In 2006 werden er meer dan 125.000 bezoekers geteld, wat 41% meer is dan in 
2005. Vooral over de takken Leven, Brand en Auto wordt informatie opgezocht.

Gemiddeld aantal bezoekers per vraag 

Takken 2005 2006

Algemeen 223 414

Arbeidsongevallen 231 477

Auto 321 579

Brand 237 586

Datassur 212 382

Familiale 269 533

Gewaarborgd inkomen 339 550

Hospitalisatie 207 417

Leven 182 600

Motorwaarborgfonds 197 337

Rechtsbijstand 307 480

Reisverzekering - 300

Tariferingsbureau - 253

Het grote aantal websitebezoekers wijst op interesse bij het brede publiek. 
De FAQ-rubriek wordt dan ook regelmatig aangepast en aangevuld. Zo valt 
het grotere aantal raadplegingen op de website over de brandverzekering 
bijvoorbeeld te verklaren door de beschikbare informatie over de 
natuurrampenverzekering. 
Bovendien zijn er twee nieuwe rubrieken toegevoegd: Reisverzekeringen en het 
Tariferingsbureau.
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Is de klacht gegrond of niet? 

Anders dan in 2005, toen 47% van de behandelde klachten gegrond was, is in 
2006 51% van de klachten gegrond.
1.997 klachten gaven aanleiding tot verdere onderhandelingen en in 831 
gevallen heeft de klager gelijk gekregen. Eind januari waren 368 dossiers nog in 
behandeling.
Toch zal de verzekerde die niet in het gelijk wordt gesteld, dankzij het 
optreden van de Ombudsman, een objectieve en gestoffeerd antwoord over de 
gegrondheid van het standpunt van de verzekeringsonderneming krijgen. De 
Ombudsman compenseert op die manier de gebrekkige communicatie. Overigens 
ontvangt zij dankbetuigingen omdat zij bij de klager twijfels, frustraties en 
onduidelijkheden wegneemt.
Algemeen is 51% van de klachten gegrond. De Ombudsman stelt ook vast dat 
51% van de klachten over verzekeringsondernemingen gegrond is, tegen 53% 
van de klachten over verzekeringstussenpersonen en slechts 43% van die over 
het RSR-bestand van Datassur.

Resultaten 2004 2005 2006

Gegrond 47% 47% 51%

Ongegrond 53% 53% 49%
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3.2. Klachten over verzekeringsondernemingen 

| A. AANTAL KLACHTEN |

Voor het eerst in zijn bestaan noteert de Ombudsman een lichte daling van het 
aantal klachten tegen verzekeringsondernemingen! Er is een daling van 1%, dus 
20 klachten minder dan het jaar voordien, terwijl er algemeen een lichte stijging 
is. Gezien het gaat om een trendbreuk, moet de daling worden benadrukt. Ze 
is het resultaat van de inspanningen van de verzekeringsondernemingen om 
binnen hun structuur beter georganiseerde diensten op te richten. Door de 
opvolging van de behandeling van klachten te centraliseren, vangen zij de 
ontevreden klanten op. 
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Bepaalde verzekeringsondernemingen twijfelen nog om dergelijke dienst te 
organiseren. Dat is verwonderlijk! In de particuliere verzekeringsmarkt willen 
de verzekeraars hun klanten aan zich binden. Is een klantendienst en, in het 
verlengde daarvan, een doeltreffende behandeling van ontevreden klanten 
daarvoor niet het beste wapen? Marktonderzoeken tonen immers aan dat een 
“gehoorde” ontevreden klant een trouwe klant wordt. De klant hoopt dat zijn 
klacht niet in de kiem zal worden gesmoord; hij verwacht een antwoord.
Bovendien is de doeltreffende behandeling van klachten een bron van informatie 
voor de directie van de onderneming: “Observeren om te reageren”, dat is het 
motto van het Franse observatorium voor klachten over verzekeringen.10

Tussen de klachten tegen de verzekeringsondernemingen noteert de Ombudsdienst ook 
klachten tegen het Tariferingsbureau en het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds. 
In 2005 waren het er 8 voor beide instanties. In 2006 waren het er respectievelijk 6 en 3.
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| B. WIE DIENT ER EEN KLACHT IN? |

Om de oorsprong van een klacht te bepalen, baseert de Ombudsdienst zich 
op de klachtenbrief. Verzekerden of slachtoffers stellen de Ombudsman ook 
vragen onder impuls van de media, een tussenpersoon in verzekeringen, een 
consumentenvereniging, een hulpdienst ... zonder dat echter te vermelden. De 
analyse van de brieven toont dat de meeste klachten werden ingediend door 
de verzekerden (75%). Als men daarbij de klachten die werden ingediend door 
de rechthebbenden optelt, stelt de Ombudsman vast dat deze categorieën 
meer dan 80% van de klachten vertegenwoordigen. De rechthebbenden zijn de 
begunstigden of de slachtoffers die beroep doen op een verzekeringscontract 
dat werd aangegaan door een derde of door een onderneming. 
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10 R. Moiroud, Le cri du client, Paris, Les éditions d’organisations, 1993, p. 41 
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Het aantal klachten dat aan de Ombudsman werd voorgelegd door 
tussenpersonen, vertegenwoordigt 11% en 3% van de klachten werden 
ingediend door advocaten. Het aantal klachten van deze groepen is relatief 
stabiel sinds enkele jaren.

| C. OVER WELKE VERZEKERING KLAAGT DE CONSUMENT? |

3/38 3/39

Naar het voorbeeld van de voorbije jaren hebben de meeste klachten betrekking 
op de tak Auto, die 22% vertegenwoordigt. De lichte daling van het aantal 
klachten tegen de verzekeringsondernemingen vindt zijn oorsprong in deze tak, 
omdat we hierin een daling met 16% vaststellen, zijnde ongeveer 100 klachten 
minder. In de tak Leven noteerde de Ombudsman, in tegenstelling tot de 
voorbije jaren, ook een lichte daling (-3%) van het aantal klachten. Er werd 
daarentegen een duidelijke stijging geregistreerd in de Annulatieverzekeringen 
(+68%), in de Brandverzekeringen (+14%) en in de tak Rechtsbijstand (+11%). 
In Rechtsbijstand is deze stijging van de klachten vooral te wijten aan de klachten 
tegen de uitgebreide rechtsbijstandspolissen aangeboden door gespecialiseerde 
ondernemingen.

Rechtsbijstand 2004 2005 2006

Multi-takken 
verzekeringsondernemingen 158 172 177

Gespecialiseerde 
ondernemingen 132 123 150

Totaal 290 295 327
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| D. WAAROVER EN WAAROM KLAAGT DE CONSUMENT IN VERBAND MET 
DE TAKKEN NIET-LEVEN? |

De meeste klachten (65%) gaan over de uitbetaling van schadegevallen. 
Het is een vast gegeven dat op het ogenblik van een schadegeval en de 
afhandeling ervan, de verzekerde de omvang, de inhoud en de kwaliteit kan 
evalueren van de prestaties die hij verwachtte van zijn verzekeraar. 

In 2006 noteerde de Ombudsman een stijging van dat type van klachten. Zij 
noteert daarentegen een daling van de klachten over de productie.

Niet-leven 2005 2006 Verschil

Productie 729 670 -8%

Schadebeheer 1.181 1.231 +4%

Totaal 1.910 1.901 -0,5%

De verklaring van de schommelingen vindt men vooral in de reden waarom de 
consument klaagt: waarover en waarom klaagt hij? In dat opzicht moet men 
een onderscheid maken in de klachten naargelang het een tak Niet-Leven of een 
tak Leven betreft. De laatste jaren was er een stijging van de klachten in Leven, 
maar dit jaar lijken ze te stabiliseren. De tak Leven vertegenwoordigt momenteel 
18% van de klachten.

Takken 2004 2005 2006

Niet-Leven 1.741 1.910 1.901

Leven 337 421 410

Totaal 2.078 2.331 2.311
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3/42 3/43

1.a Het premiebedrag

Dit soort klachten vertegenwoordigt 37% van de klachten over de productie 
Niet-Leven. Als de verzekerde de Ombudsdienst aanspreekt over de premie, dan 
is het omdat hij zich vragen stelt over het bedrag en de berekeningsmethode. 
Hoe is het bedrag berekend? Wat zijn de details van de berekening? Waarom 
is de premie gestegen? Kan de verzekeringsonderneming de premie wettelijk 
gezien zomaar wijzigen? Deze vragen worden vooral in twee takken gesteld: de 
tak Gezondheidszorg (40%) en de verplichte BA Auto (34%).

In de loop van 2006 (zoals reeds in 2005) hebben verschillende verzekerings-
ondernemingen, in het kader van hun solvabiliteitsverplichting (evenwicht 
tussen inkomsten en uitgaven), de tarieven aangepast die van toepassing zijn 
op hun hospitalisatiecontracten. De pers heeft het reeds uitvoerig over deze 
maatregelen gehad. “Maatschappij X verdubbelt de premie11“, “Plus chère, 
l’assurance hospitalisation12”. Bepaalde ondernemingen hebben hun tarief reeds in 
2005 verhoogd. Deze herhaaldelijke en ingrijpende stijgingen baren de verzekerde 
zorgen. Hij stelt zich aan de ene kant vragen over hun gegrondheid en aan de 
andere kant over de mogelijke toekomstige wijzigingen.
Hij richt zich tot de Ombudsman als neutrale en objectieve instantie. In het 
kader van haar taak kan zij enkel de rechtsgeldigheid van de procedure nakijken. 
Hoewel de individuele hospitalisatieverzekering, ingevolge wettelijke bepalingen, 
niet kan worden opgezegd door de verzekeraar, kan de toegepaste verhoging, in 
bepaalde gevallen, gelijkgesteld worden met een opzeg. 
Deze grote tariefstijgingen zijn des te belangrijker omdat ze kwetsbare 
categorieën van verzekerden treffen: oudere personen, vaak gepensioneerden 
met een laag inkomen, die een hoger risico lopen om opgenomen te worden in 
het ziekenhuis. Adviseren om te veranderen van een verzekeraar is meestal geen 
oplossing, aangezien voorafbestaande ziektes in principe worden uitgesloten. 
Bovendien weigeren de meeste verzekeringsondernemingen nieuwe contracten 
af te sluiten vanaf de leeftijd van 65 jaar. Hierdoor bevinden heel wat 
verzekerden zich in een moeilijke, zelfs onmogelijke, situatie. 
De geleidelijke aanpassing van de premies door middel van een specifi eke index kan 
een oplossing bieden. De sector heeft hierop nog geen defi nitief antwoord gekregen 
van de overheid. Er bestaat niettemin een wetsontwerp (zie infra p. 5/139).

11 De Tijd, 21 september 2006 p. 13 
12 Le Soir, 21 september 2006 p. 25

1. Welke zijn de klachten in productie?

In 2006 noteerde de Ombudsman een daling met 9% van de klachten over de 
productie in de takken Niet-Leven. 

Net als in 2005 worden het bedrag van de premie en de opzeg van het contract 
het meest ingeroepen als motieven van klachten die niet gaan over het beheer 
van een schadegeval. 
Deze motieven vertegenwoordigen bijna 67% van de redenen van 
ontevredenheid in productie.
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In de verzekering BA Auto begrijpt de consument de structuur van de 
tariefbepaling niet meer. Sinds de opheffi ng van het verplichte bonus-
malussysteem hebben de verzekeringsondernemingen hun eigen schaal 
gecreëerd. De wijzigingen door beloningen of bestraffi ngen op basis van de 
vroegere “schadelast” van de verzekerde, moeten worden gecombineerd met de 
globale wijzigingen van het tarief en de segmentatie. 

De consument ziet vaak door het bos de bomen niet meer. Onder druk van 
concurrentie en ingevolge speciale promoties voor trouwe klanten passen de 
verschillende verzekeringsondernemingen regelmatig de tarieven aan. Hoe kan 
men deze tarieven dan nog begrijpen?

In BA-Auto heeft de discussie vaak betrekking op de gevolgen van een 
schadegeval. Deze problemen komen het vaakst voor in het kader van de 
toepassing van de RDR-overeenkomst (règlement direct/directe regeling). 
Deze overeenkomst is niet tegenstelbaar aan de verzekerde. Ze maakt het 
mogelijk om een groot deel van de schadegevallen tot ieders tevredenheid 
snel te regelen. Toch blijven er situaties waar de klager vindt dat de 
dossierbeheerder te snel akkoord gaat met de tegenpartij. Hij betwist immers 
zijn aansprakelijkheid en wordt niet gehoord. 
Als beide partijen schade hebben geleden en als de betwisting blijft bestaan, kan de 
rechtbank beslissen. Maar wat is het lot van de verzekerde die aansprakelijk wordt 
gesteld en die geen schade heeft geleden? Hij beschikt over geen middel om zich tot 
de rechtbank te wenden en een uitspraak te vragen over de aansprakelijkheidsvraag, 
terwijl hij indirect toch schade lijdt door de malus-bestraffi ng. 
Er bestaan hierover uiteenlopende interpretaties.

c
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3 WERD DE POLISPREMIE CORRECT BEREKEND?

De heer X onderschrijft bij verzekeringsonderneming A een 
autoverzekering. 
Wanneer hij zijn polis en de uitnodiging tot premiebetaling 
ontvangt, stelt hij verbaasd vast dat zijn bonus-malusgraad 
rekening houdt met een schadegeval.
Hij meent op graad nul te staan. Aangezien zijn nieuwe 
verzekeraar voet bij stuk houdt, neemt hij contact op met de 
Ombudsman.

Bij het bestuderen van de dossiergegevens stelt de Ombudsman 
vast dat de klager bij zijn vorige verzekeraar op graad nul stond. Het 
schadeattest van de vorige verzekeraar maakt melding van een ongeval 
waarvoor hij aansprakelijk was. 

Na contactname bevestigt de heer X het ongeval, maar hij beweert zijn 
“Joker” te hebben ingezet. Zodoende hield zijn vorige verzekeraar geen 
rekening met het schadegeval.
De Ombudsman legt hem uit dat de “Joker” een commerciële 
actie van zijn vorige verzekeraar is, maar deze verbindt de andere 
verzekeringsondernemingen niet.

Verzekeringsonderneming A heeft de polis dan ook opgesteld op basis 
van het offi ciële schadeattest en waarbij ze terecht heeft rekening 
gehouden met het schadegeval.
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1.b Einde van het contract 

In het verleden gingen de klachten over de opzeg door de verzekeringsondernemingen, 
die betwist werden door de klager. Die situatie veranderde in 2006. 
Dit jaar noteert de Ombudsdienst meer klachten van verzekerden over 
verzekeringsondernemingen die de opzeg weigeren. De verzekeraar betwist de 
wettelijkheid van de opzeg en stelt de inwerkingtreding ervan uit. Aangetrokken 
door promotiecampagnes is de consument minder trouw. Als hij wil veranderen 
van verzekeraar, klampt deze laatste zich vast aan de wettelijke formaliteiten. 
Hij zal de bepalingen die de praktische modaliteiten van de verzending van 
een opzeg regelen, strikt interpreteren. Er kunnen zich echter altijd fouten of 
administratieve vergetelheden voordoen. Zo zijn het ontbreken van verschillende 
referenties en polisnummers, het gebruik van de verkeerde naam van de 
maatschappij na een fusie, het niet-respecteren van de termijn bij een opzeg 
ingevolge een tariefverhoging, de verzending van de aangetekende opzegbrief 
aan de tussenpersoon voldoende redenen die de verzekeraar ertoe aanzetten om 
de opzeg te weigeren. 

Deze houding lijkt vreemd, omdat men vaststelt dat de verzekeringsondernemingen 
om praktische en fi nanciële redenen zelf afwijken van de dwingende wettelijke 
formaliteiten. 

Wat is dan de goede oplossing? Wat is het juiste evenwicht tussen de strikte 
toepassing van de wettelijke voorschriften aan de ene kant en de kosten en 
administratieve rompslomp die deze bepalingen met zich meebrengen aan de 
andere kant? 

Uit de verschillende klachten heeft de Ombudsman vastgesteld dat men 
niet zonder enig risico zomaar kan afwijken van de basisprincipes. Bepaalde 
verzekeringsondernemingen interpreteren de wettelijke bepalingen op basis 
van het doel dat ze willen bereiken in het beheer van het individuele geval. Ze 
wijken ervan af als het hen uitkomt, maar houden er strikt aan vast als het beter 
in hun kraam past.
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4 WANNEER GAAT DE OPZEG IN?

De heer X gaat niet akkoord met een premieverhoging. Op 
10 december 2005, binnen de wettelijk voorziene termijn, 
zegt hij zijn polis op. Hij vergeet de opzegbrief echter te 
ondertekenen.
De verzekeringsonderneming stuurt de brief ter ondertekening 
terug. Na ontvangst van het vervolledigde document laat de 
verzekeringsonderneming weten dat de opzeg pas ingaat het 
volgende jaar, namelijk op 24 december 2006.
De heer X wil de overeenkomst stopzetten op de vervaldag 
van 2005. 

Bij de ontvangst van de klacht neemt de Ombudsman kennis van alle 
dossierstukken. Zij stelt vast dat de heer X op 2 december het verzoek 
ontvangen heeft om de jaarlijkse premie te betalen. Ingevolge een 
tariefverhoging wordt een hogere premie opgevraagd. Krachtens de wet 
heeft de verzekerde drie maanden de tijd om zijn polis eventueel op te 
zeggen. Die opzeg gaat in één maand na de kennisgeving ervan. In dit 
geval had de opzeg moeten ingaan op 10 januari 2006, voor zover de 
opzeg geldig gebeurde.
Maar de opzegbrief was niet ondertekend en dus niet geldig. De 
brief was echter wel verstuurd op 10 december 2005, terwijl de 
verzekeringsonderneming pas op 20 december om de handtekening van 
haar verzekerde verzocht heeft. Volgens de verzekeringsonderneming 
moest dit gebeuren voor de vervaldag van 24 december. De verzekeraar 
had zelf eerder kunnen reageren. Hoe dan ook mocht zij de opzeg niet 
met een jaar verschuiven. 
Op grond daarvan heeft de Ombudsman de verzekeringsonderneming 
ervan kunnen overtuigen om akkoord te gaan met een opzeg op 
24 december 2005.

3/49

Bij de Brandverzekeringen heeft de Ombudsman in 2006 vastgesteld dat heel 
wat verzekerden hun contract wilden beëindigen als gevolg van de toevoeging 
van de waarborg natuurrampen. 
Bepaalde verzekeraars wilden de opzeg niet aanvaarden en beriepen zich op het 
dwingende karakter van de dekking. Assuralia heeft de aanbeveling van de CBFA 
meegedeeld aan haar leden. Deze informatie maakte het mogelijk deze praktijk 
bij te sturen. (zie supra p. 2/13)
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5 KAN EEN VERZEKERDE ZIJN OPZEG HERROEPEN?

Mijnheer X heeft op 19 september 2005 zijn hospitalisatie-
verzekering opgezegd tegen de vervaldag van 1 januari 2006.
In november 2005 wordt mijnheer X evenwel zwaar ziek. Via een 
aangetekende brief wenst mijnheer X zijn opzeg te herroepen.
De verzekeringsonderneming weigert hierop in te gaan.
Mijnheer X gaat niet akkoord en richt zich tot de 
Ombudsman. 

De Ombudsman neemt kennis van alle elementen van het dossier.
Op 21 september 2005 ontving de verzekeringsonderneming de 
getekende opzegbrief van mijnheer X met vermelding dat hij afziet van 
de voortzetting van de polis tegen de vervaldag 1 januari 2006.
Op 18 oktober 2005 heeft de verzekeringsonderneming aan mijnheer X 
de beëindiging van het contract bevestigd.
Op dat ogenblik ontstond er een gemeenschappelijk akkoord om de 
overeenkomst te beëindigen op 1 januari 2006.

In november 2005 vraagt mijnheer X het akkoord om de polis te 
beëindigen, te herzien.
Dit kan enkel indien beide partijen akkoord gaan. De verzekerings-
onderneming is evenwel niet bereid om op haar genomen beslissing 
terug te komen.

De Ombudsman moet mijnheer X bevestigen dat het standpunt van de 
verzekeringsonderneming juridisch gegrond is.

3/51

In het kader van de Hospitalisatieverzekering ontving de Ombudsdienst 
klachten van consumenten die van een individuele polis overstappen naar een 
collectieve dekking, aangeboden door hun werkgever. 
Nu ze van deze nieuwe collectieve dekking genieten, willen ze hun persoonlijke 
contract onmiddellijk beëindigen en een gedeelte van de premie terugbetaald 
krijgen. 

Zulke situaties worden niet geregeld door de wet. Op juridisch vlak moet de 
verzekerde de opzegtermijnen respecteren, zoals die zijn voorzien door de wet 
op de landverzekeringsovereenkomst.
In bepaalde gevallen is de Ombudsman er, wegens elementen die eigen zijn 
aan het dossier (dezelfde verzekeringsonderneming voor beide contracten, een 
identiek product...), wel in geslaagd een billijke oplossing te vinden voor de 
klager.
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6 KAN MEN VRAGEN DAT DE INDIVIDUELE 

HOSPITALISATIEVERZEKERING ONMIDDELLIJK WORDT 
STOPGEZET BIJ AANSLUITING AAN DE COLLECTIEVE 
HOSPITALISATIEVERZEKERING? 

In maart verneemt mevrouw X dat haar werkgever een 
collectieve hospitalisatieverzekering heeft afgesloten 
voor alle personeelsleden. Ze heeft een individuele 
hospitalisatiepolis bij dezelfde verzekeraar lopen en vraagt 
om deze met onmiddellijke ingang stop te zetten. Hieraan 
wordt geen gevolg gegeven. In december verzoekt mevrouw 
X de Ombudsman om tussenkomst omdat de collectieve 
verzekering dubbel gebruik uitmaakt met haar individuele 
verzekering. 

De verzekeringsonderneming bevestigt dat ze in eerste instantie de 
vraag van mevrouw X heeft afgewezen. De polisvoorwaarden bepalen 
namelijk dat het contract kan opgezegd tegen het einde van een 
verzekeringsjaar mits inachtneming van een opzegtermijn van drie 
maanden. Omdat de vervaldag van de polis zich situeert in februari, 
kan deze pas tegen het volgend jaar opgezegd worden. Bovendien 
zijn de dekkingswaarborgen van de individuele en de collectieve polis 
verschillend. Een aandoening die verzekerd is in de ene polis, is niet 
automatisch verzekerd in de andere polis. 

Uit verder onderzoek blijkt ook dat de werkgever de ingangsdatum van 
de collectieve verzekering verschoven heeft naar september en dat er in 
augustus een hospitalisatie was, die geregeld werd via de individuele polis. 

Rekening houdend met het feit dat de meeste waarborgen gelijklopend 
waren en er een continuïteit van dekking was, verklaarde de 
maatschappij zich akkoord om terug te komen op haar eerder standpunt 
en de individuele polis stop te zetten vanaf september.
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2. Welke klachten zijn er over het schadebeheer?

De Ombudsman noteert een lichte stijging van 4% van het aantal klachten over 
schadegevallen in 2006. Ze komen vooral voort uit 2 motieven: de weigering tot 
tussenkomst en het bedrag van de vergoeding. Deze vertegenwoordigen 69% 
van de klachten over schadegevallen in de takken Niet-Leven.

0 100 200 300 400 500 600 1.200 1.300

2005

2006

Bedrag van de vergoeding

Weigering tot tussenkomst

555

552

270

297

Gebrek aan verantwoording

172

152

Te trage vergoeding

117

99

Passief beheer in Rechtsbijstand

34

76

Verhaal

0

22

Handelswijze van de lasthebbers

26

24

Toepassing van de conventies

3

6

Betaling van de voorschotten

4

3

1.181

1.231 Totaal
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2.a De weigering tot tussenkomst

De weigering tot tussenkomst komt veel voor in de waarborg Waterschade. In 
deze waarborg vertegenwoordigen zulke klachten 46%. 
De discussies gaan meestal over de oorsprong van de schade. De verzekerde 
draagt, op basis van de rechtsprincipes, de bewijslast. Hij moet in beginsel 
aantonen wat de oorzaak is van de schade alsook dat het om een gedekt 
schadegeval gaat. Zelfs al is de oorzaak gekend, valt soms het schadegeval toch 
niet onder de gedekte risico’s. 
De verzekerde kan die weigering moeilijk aanvaarden, zeker wanneer hij 
vaststelt dat zijn verzekeraar bij andere schadelijders wel tussenkomt. Hij 
vergeet wel dat het om andere contracten met ruimere dekkingen gaat. Hij 
kan moeilijk toegeven dat het gekozen product niet tegemoet komt aan zijn 
behoeften. 
Daarnaast wordt de Ombudsman aangesproken, omdat de verzekeraar weigert om 
de opsporingskosten naar een lek terug te betalen. De verzekerden verliezen uit 
het oog dat deze kosten enkel worden terugbetaald voor zover het schadegeval 
gedekt is ... Na de bepaling van de oorsprong van het lek kan blijken dat de 
oorzaak van de schade geen deel uitmaakt van de verzekerde waarborgen. 

Na de overstromingen in 2006 hebben bepaalde slachtoffers zich tot de 
Ombudsman gericht, omdat ze verrast waren dat hun verzekeraar niet wilde 
tussenkomen. Ze waren ervan op de hoogte dat zo’n dekking van natuurrampen 
verplicht was, maar vergaten dat ze die dekking pas kregen bij de volgende 
jaarlijkse vervaldag van hun polis, tenzij ze die eerder hadden aangevraagd (zie 
supra p. 2/14). 

Bij de Autoverzekeringen heeft de weigering tot tussenkomst veelal 
betrekking op een verkeersongeval dat is gebeurd in afwezigheid van derden. 
De verzekeraar staat sceptisch tegenover de precieze omstandigheden van het 
schadegeval (gaat het hier echt om een aanrijding met een dier?), tegenover 
de identiteit van de bestuurder, tegenover zijn fysieke toestand... Als er te veel 
onbekende factoren zijn, zal de verzekeraar van mening zijn dat het bewijs van 
de dekking van het schadegeval niet wordt geleverd. 

In Rechtsbijstand vindt men de weigering van een tussenkomst vooral terug in de 
uitgebreide dekkingen die gespecialiseerde verzekeraars aanbieden. De discussie 
heeft meestal betrekking op het ogenblik van het ontstaan van het schadegeval, 
omdat die dekkingen niet gekoppeld zijn aan de notie van een ongeval. 

3/54 3/55

13 Art. 34 van de wet op de landverzekeringsovereenkomst 
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In bepaalde domeinen (familierecht, fi scaal recht, sociaal recht, successierecht ...) 
was het geschil, vooraleer het voor de rechtbank kwam, vaak het onderwerp van 
voorafgaande meningsverschillen en spanningen. Maar waar situeert zich de 
oorsprong van het schadegeval? De meningen zijn verdeeld. 
Op welk ogenblik ontstond het meningsverschil tussen een koppel?
Wanneer deden de feiten in verband met fi scale vervolgingen zich voor? 
Wanneer ontstond de onenigheid met de werkgever ...? 
Daarnaast, en in overeenstemming met het ogenblik van het ontstaan van een 
schadegeval, roept de verzekeraar de verjaring van drie jaar in die loopt vanaf de 
datum van de gebeurtenis13.

In de tak Hospitalisatie, wordt de weigering van een tussenkomst ingeroepen 
als de verzekerde klaagt over het beheer van het schadegeval. 
De verzekeringsonderneming weigert om verschillende redenen haar 
tussenkomst. Ze denkt dat de hospitalisatie te maken heeft met een 
voorafbestaande gezondheidstoestand. In sommige gevallen zal ze het contract 
zelfs vernietigen indien ze, bij een schadegeval, ontdekt dat de verzekerde 
opzettelijk naliet pertinente informatie te verschaffen over zijn gezondheid. 
In andere gevallen meent de verzekeraar dat de ingreep gebeurde om 
esthetische en niet om functionele redenen. 
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2.b Het bedrag van de vergoeding

De Ombudsman zal, bij een verzoek over de goedkeuring van het bedrag van 
de toegewezen schadeloosstelling, controleren of de wettelijke en contractuele 
bepalingen werden nageleefd. Zij zal dus de correcte toepassing controleren 
van de vrijstellingen, de afrekening van een kwitantie die werd opgesteld op 
basis van een contract voor Materiële Schade (Omnium) of op basis van een 
expertiseverslag voor brandverzekeringen, alsook de toepassing van de fi scale 
bepalingen.

Maar zij zal geen onderhandelingen beginnen met de verzekerings ondernemingen 
en zal de verzekerden of slachtoffers niet adviseren over de vergoeding met 
betrekking tot de schade waarvoor de rechtbank variabele bedragen toekent 
(gebruiksderving en fi nanciering van het voertuig, schade ten gevolge van 
tijdelijke of volledige arbeidsongeschiktheid, morele of esthetische schade...). 
De Ombudsman verwijst de consument door naar de verzekeringsadviseurs 
(tussenpersonen), de rechtsbijstandverzekeraars, de experten en de advocaten, 
die de belangrijke rol hebben om het slachtoffer in zijn vordering bij te staan en 
raad te geven. 

In het algemeen vertegenwoordigen de klachten over het bedrag van de 
vergoeding die werd toegekend aan de verzekerde of het slachtoffer, 24% van 
de klachten die werden ingediend tegen de verzekeringsondernemingen op het 
gebied van schade Niet-Leven. 

In de tak Brand heeft de Ombudsman voor de verschillende waarborgen behalve 
diefstal, in de loop van 2006, een groei van meer dan 30% genoteerd 
van de klachten die werden ingediend over de schadevergoeding. 
Wanneer de betwisting gaat over de toegekende schadeloosstelling, draait 
de discussie vaak rond het sleetpercentage of waardevermindering dat de 
verzekeraar toepast. 
Elke verzekerde moet zijn bezittingen als goede huisvader beheren. Het is niet 
de taak van de verzekeraar om de gevolgen van een gebrek aan onderhoud te 
dragen. De wet op de landsverzekeringsovereenkomst (art. 67 § 4) maakt het de 
verzekeraar mogelijk om een bedrag af te trekken wegens slijtage als die meer 
bedraagt dan 30%. Het blijft wel moeilijk om het sleetpercentage te bepalen. 

14 Het Laatste Nieuws, 19 juli 2006, p. 8
15 Assurinfo, n°2, 18 januari 2007 p. 7
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Bij de Annulatieverzekeringen is de weigering van een verzekeringsonderneming 
om het schadegeval te aanvaarden eveneens gebaseerd op de voorafbestaande 
gezondheidstoestand. 
Op de markt vindt men verschillende soorten van contracten. De meeste polis-
voorwaarden, die in het algemene aanbod van een reisorganisator zitten, omvatten 
niet de annulatie van een reis wanneer de oorzaak van de gezondheidstoestand van 
de verzekerde reeds bestond bij het sluiten van het contract. 
Annulaties ten gevolge van een nieuwe aanval van een ernstige ziekte, van de 
verergering of complicaties van een bestaande ziekte, zullen worden uitgesloten. 
De reikwijdte van deze contracten is dus heel beperkt. Sommigen noemen ze 
zelfs een “lege doos” 14.
Andere polissen bieden daarentegen een ruimere dekking. Ze dekken de gevolgen van 
een voorafbestaande toestand, ofwel door te verduidelijken dat de ziekte gedurende 
ten minste zes maanden gestabiliseerd moet zijn, ofwel zonder enige beperking. 
In het begin van 2007 hebben bepaalde verzekeringsondernemingen op de markt 
een nieuwe “all-riskformule” gelanceerd die beter zou moeten beantwoorden 
aan de verwachtingen van de consumenten door een heleboel redenen te 
dekken waarom een reis kan worden geannuleerd15. Deze contracten dekken 
orkanen, ziekte of overlijden van een naaste of een dier, onverwachte aanslagen 
op de plaats van de bestemming, scheiding...
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7 WELKE WAARDE HEEFT HET EXPERTISEVERSLAG?

De heer X, die een appartement huurt, doet bij zijn 
verzekeringsonderneming aangifte van waterschade. De 
verzekeraar gelast een expert, die ter plaatse een rapport 
opstelt dat de betrokken partijen ondertekenen.
Het verslag vermeldt dat de schade te wijten is aan het 
overlopen van het dak als gevolg van een wolkbreuk. 
De schadevergoeding blijft uit. Wanneer de heer X contact 
opneemt met de verzekeringsonderneming, bevestigt deze dat 
de oorzaak van de schade niet bewezen is.
Intussen had de verzekeringsonderneming ook een verslag 
ontvangen van de expert die de eigenaar aangesteld had. 
Deze stipt verschillende mogelijke oorzaken aan. 
Aangezien de verzekeringsonderneming blijft weigeren, richt 
de heer X zich tot de Ombudsman.

De Ombudsman neemt contact op met de verzekeringsonderneming en 
neemt kennis van de dossierstukken.
Bij het bestuderen van het verslag van de tweede expert stelt zij 
inderdaad vast dat verschillende oorzaken voor de waterschade mogelijk 
zijn. Het eerste verslag, dat alle betrokken partijen ondertekend hebben, 
vermeldt echter zonder voorbehoud dat de schade het gevolg is van het 
overlopen van het dak.
De Ombudsman meent dat dit verslag bindend is voor de verzekerings-
onderneming. Op basis hiervan kan ze deze overtuigen de vastgestelde 
schadevergoeding te betalen.

3/59

In andere gevallen weigert de verzekerde de toepassing van de evenredigheidsregel, 
die als sanctie voorzien is door de wet, wanneer het verzekerde kapitaal 
ontoereikend is. 
De wet op de landsverzekeringsovereenkomst legt de verzekeringsonderneming 
op om de verzekerde, op het moment van het onderschrijven van een polis, een 
stelsel tot afschaffi ng van de evenredigheidsregel (SAER) voor te stellen. In geval 
van betwisting moet de verzekeringsonderneming kunnen bewijzen dat ze deze 
formaliteit heeft gerespecteerd. Om verschillende redenen kan het moeilijk zijn om 
dat bewijs voor te leggen. Dat is het geval voor oude contracten, afgesloten vóór 
1988, zijnde vóór de toepassing van het koninklijk besluit die de tak Brand regelt. 
In andere gevallen werd de verzekeringsaanvraag of -voorstel niet correct ingevuld 
en heeft de verzekeraar niet gereageerd bij het afsluiten van het contract. Soms 
vindt hij in zijn archief eenvoudigweg de oorspronkelijke documenten niet terug 
die de verzekerde heeft ondertekend (zie infra p. 5/146). 
In deze tak wordt de Ombudsman steeds vaker aangesproken door de inwoners 
van appartementsgebouwen die bij schadegevallen moeilijkheden ondervinden 
om hun schadeloosstelling te krijgen van de syndicus. In kader van een mede-
eigendom onderschrijft de syndicus, die door de mede-eigenaars gevolmachtigd 
is, het verzekeringscontract voor het appartementsgebouw. De verzekeringnemer 
is de gemeenschap van eigenaars, die het beheer van het contract toevertrouwt 
aan de syndicus. Hij zal dus de gesprekspartner met de verzekeringsonderneming 
zijn. De syndicus of een van zijn vertegenwoordigers zijn dan ook vaak aanwezig 
bij de expertise. De verzekeraar stort de verschuldigde vergoeding aan de 
syndicus. De klagers kloppen aan bij de Ombudsman omdat hun terugbetaling 
uitblijft of omdat ze vinden dat het bedrag dat ze kregen te laag is. In bepaalde 
gevallen heeft de syndicus onderhandeld over de voorwaarden en de omvang 
van de dekkingen. Om het bedrag van de premie te beperken, bedingt hij soms 
een redelijk hoge vrijstelling of een uitsluiting van bepaalde waarborgen, 
zoals het risico van corrosie dat vaak de oorzaak is van waterschade in oude 
appartementsgebouwen. 

Bij de Autoverzekeringen stelt de consument de Ombudsman vragen over 
de dervingvergoeding, die hem werd toegekend en over de terugbetaling van 
de kosten van de vervangwagen. Hij verzet zich tegen de beslissing om zijn 
voertuig als een economisch totaal verlies te kwalifi ceren omdat hij niet begrijpt 
waarom het niet mag worden hersteld, terwijl het, ondanks de ouderdom, nog 
steeds in goede staat is. Hij ondervindt tevens heel wat moeilijkheden bij de 
verkoop van het wrak, omdat hij niet binnen de geldende termijnen van het 
aanbod heeft geantwoord.
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8 IS HET MOGELIJK OM BIJ GEDEELDE AANSPRAKELIJKHEID 

DE VOLLEDIGE VRIJSTELLING IN OMNIUM TE VERHALEN?

De heer X is betrokken bij een verkeersongeval. Zijn voertuig is 
zwaar beschadigd. De omstandigheden van het ongeval zijn niet 
duidelijk en er ontstaat een discussie over wie van de bestuurders 
voor het ongeval aansprakelijk is. Gelukkig beschikt de heer X over 
een omniumverzekering (materiële schade), zodat hij snel wordt 
vergoed. Dit gebeurt onder aftrek van de contractuele vrijstelling. 

De heer X richt zich vervolgens tot de verzekeringsonderneming 
van de tegenpartij om de terugbetaling van de vrijstelling 
te vorderen. De verzekeraar is bereid om de helft van dat 
bedrag terug te betalen omdat er sprake is van gedeelde 
aansprakelijkheid. Zijn verzekeringsadviseur meent dat hij 
recht heeft op een volledige terugbetaling, maar vangt bot 
bij de verzekeringsonderneming. Hij raadt zijn klant aan om 
contact op te nemen met de Ombudsdienst.

De Ombudsman vraagt de verzekeringsonderneming haar gemotiveerd 
standpunt op. De verzekeringsonderneming antwoordt dat die beslissing 
stoelt op de gedeelde aansprakelijkheid voor het ongeval en wijst 
er overigens op dat de in de rechten van de verzekerde getreden 
omniumverzekeraar slechts 50% van de schadevergoeding recupereert. 

De Ombudsman wijst op artikel 41 van de wet op de landverzekerings-
overeenkomst. Hierin is bepaald dat de indeplaatsstelling van de 
verzekeraar de verzekerde niet mag benadelen.

Wanneer hij slechts gedeeltelijk wordt vergoed, kan hij zijn rechten 
uitoefenen met voorrang op de verzekeraar. In de praktijk kan de 
verzekerde dus de volledige vrijstelling terugvorderen met voorrang op 
de vordering van de omniumverzekeraar. 

Men kan niet aanvoeren dat de verzekerde zich onrechtmatig verrijkt, want 
dit voordeel komt hem alleen toe omdat hij een premie betaald heeft die dat 
risico dekt. Op grond van dat argument heeft de verzekeringsonderneming 
haar standpunt herzien en de vrijstelling volledig terugbetaald.
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9 KUNNEN DE OMNIUMVERZEKERAAR EN DE 
AANSPRAKELIJKHEIDS VERZEKERAAR DE SCHADE AAN EEN 
VOERTUIG VERSCHILLEND EVALUEREN?

De heer X is met zijn auto van enkele maanden oud betrokken 
bij een verkeersongeval. 
Hij is niet aansprakelijk en geeft het ongeval aan bij zijn 
schadeverzekeraar (omnium) en bij de verzekeraar van de 
tegenpartij. Voor een regeling in kader van gemeen recht, 
moet er vertrokken worden van de waarde van het voertuig 
voor ongeval. Deze is vastgesteld op €27.558. Van dat 
bedrag moet de wrakwaarde, vastgesteld op €23.550, worden 
afgetrokken. In theorie, blijft er dus €4.008 over voor de 
herstelling. De werkelijke kosten voor de herstelling van de 
auto liggen echter hoger, namelijk €5.200. Gemeenrechtelijk 
gezien (BA-auto) is de auto dus “economisch” totaal verlies.

Op basis van die informatie vraagt de heer X aan zijn 
omniumverzekeraar om ook een regeling in totaal verlies te 
treffen. De verzekeraar weigert.

De ontevreden klant richt zich tot de Ombudman. Zij vraagt aan de 
verzekeringsonderneming een kopie van de algemene voorwaarden op. 
Deze bepalen dat er pas sprake is van een economisch totaal verlies 
wanneer het herstellingsbedrag hoger is dan de waarde van het voertuig 
na de toepassing van het contractueel voorzien afschrijvingspercentage. 
In dit geval is het herstellingsbedrag lager dan de op basis van die 
berekening verkregen waarde van het voertuig (€35.969).
Op grond daarvan is de verzekeraar contractueel enkel gehouden om 
tussen te komen voor de herstellingskosten.

De Ombudsman kon enkel het standpunt van de verzekeraar bevestigen.

ST
AT

IS
TI

EK
EN

 E
N

 A
N

AL
YS

E
VE

RZ
EK

ER
IN

GS
O

N
DE

RN
EM

IN
GE

N



3/62 3/63

2.c Te trage vergoeding en gebrek aan verantwoording

In BA Auto vertegenwoordigen een te trage uitbetaling en de gebrekkige 
informatieverstrekking 19% van de klachten over de schadegevallen.
Ondanks de overeenkomsten die een snellere afhandeling mogelijk maken en de 
wettelijke bepalingen die sancties opleggen, vinden bepaalde consumenten de 
betaaltermijn nog altijd te lang.

In de Hospitalisatieverzekering is het aantal klachten met betrekking tot het 
bedrag van de vergoeding bijna verdubbeld. In deze tak klopt de klager bij de 
Ombudsman aan, omdat hij niet kan aanvaarden dat de verzekeraar weigert 
bepaalde kosten te betalen zoals het materiaal dat wordt gebruikt tijdens een 
chirurgische ingreep, een prothese, medicatie, osteopathische behandelingen... 
In het algemeen hangt de terugbetaling door de verzekeraar af van de 
tussenkomst van het ziekenfonds. 
Men stelt op hospitalisatiefacturen steeds meer posten vast zonder referentie 
naar een RIZIV-code. Deze prestaties zonder code worden in het algemeen niet 
terugbetaald. 
De consument begrijpt dat niet en wil dat niet aanvaarden, omdat hij geen 
enkele controle heeft over de medische handelingen en de manier waarop hij 
werd verzorgd. 

Bij de Annulatieverzekeringen heeft de discussie betrekking op het ogenblik 
van de annulatie. De verzekeraar is immers van oordeel dat de verzekerde 
vroeger had moeten annuleren en betaalt daarom slechts een deel van 
de annulatiekosten terug. De geschillen gaan over de interpretatie van de 
polisvoorwaarden evenals over de waardering van de chronologie van de 
gebeurtenissen. De verzekerde heeft de plicht het bewijs voor te leggen dat hij 
zijn reis redelijkerwijze niet vroeger kon annuleren.
Dat bewijs is echter medische informatie die de verzekerde niet heeft. Hij zal 
er al zeker niet over beschikken als de annulering er komt omwille van het 
overlijden van een naaste.
De Ombudsman stelt vast dat de artsen, die het overlijden vaststellen, 
onvolledige en onnauwkeurige attesten opstellen, zelfs tegenstrijdig met de 
verwachtingen van de verzekeraars (zie infra p. 3/79).
Deze situatie schept verwarring en scepticisme.
De Ombudsman tracht om het vertrouwen te herstellen, de dialoog weer op 
gang te brengen, manieren voor te stellen om het bewijs te leveren of contacten 
te leggen tussen de artsen.
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KAN DE OMBUDSMAN ZORGEN VOOR EEN SNELLERE 
VERGOEDING?

De geparkeerde auto van de heer X werd door een 
vrachtwagen aangereden en is een totaal verlies. Het ging 
om een gestolen vrachtwagen die gebruikt moest worden 
om een geldtransportauto tot stilstand te brengen. Hij klopt 
bij zijn rechtsbijstandverzekeraar aan voor het verhalen van 
zijn schade. De verzekeraar stelt een expert aan en richt zich 
tot het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds (GMWF). 
Zij verleent ondermeer tussenkomst voor schade die wordt 
veroorzaakt door gestolen voertuigen.

Drie jaar later is het strafdossier nog altijd niet beschikbaar 
en is de schade nog altijd niet vergoed.
Het wachten moe neemt hij contact op met de Ombudsman.

De Ombudsman richt zich tot het GMWF en stelt vast dat de 
gebruikelijke maatregelen getroffen zijn en dat het GMWF wacht op 
inzage in het strafdossier.
De vraag stelt zich of het strafdossier echt moet afgewacht worden.
De feiten zijn voldoende aangetoond. Ze zijn ruimschoots ter sprake 
gekomen in de pers. Het staat vast dat de vrachtwagen gestolen was en 
dat de auto van de heer X geparkeerd stond.
Op grond daarvan kan de Ombudsman het GMWF er toe overhalen om 
de heer X te vergoeden “voor rekening van wie het behoort”.
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Overigens vinden de consumenten dat ze niet altijd correct worden 
geïnformeerd over het standpunt van de verzekeraar.
In dat opzicht zal de Ombudsman zich niet uitspreken over de aansprakelijkheid. 
Zij zal evenwel nakijken of alle gegevens in het dossier werden onderzocht en 
of de verzekeringsonderneming haar standpunt inzake de aansprakelijkheid 
voldoende motiveert. 
In bepaalde domeinen, als de rechtspraak verdeeld is, noteert de Ombudsman 
een stijgend aantal klachten.
In dergelijke gevallen zal de Ombudsman er in het bijzonder op toezien dat de 
verzekeraar zijn beslissing uitgebreid motiveert. Zij zal zeker de discussie openen 
als de motivatie niet voldoende is.

Al te vaak vergeet de verzekerde echter dat de bewijslast volgens de algemene 
rechtsprincipes bij hem ligt. Deze bewijslast moet op een redelijke manier 
worden beoordeeld.

Het aantal consumenten dat ontevreden is over het passieve beheer in 
Rechtsbijstand is dan weer verdubbeld. Die stijging hangt nauw samen met 
de klachten die zijn ingediend met als reden “gebrek aan verantwoording”. 
Op basis van de brief die de Ombudsdienst van de klagende partij krijgt, 
is het soms moeilijk te bepalen waarom de consument klaagt over zijn 
rechtsbijstandverzekeraar: vindt hij dat zijn verzekeraar zijn rol onvoldoende 
speelt om de schade te verhalen of klaagt hij over het gebrek aan informatie 
over de ondernomen stappen? Zo is het aantal klachten over het gebrek aan 
verantwoording inzake rechtsbijstand en het passieve beheer samen gestegen 
met 67%. Tijdens de analyse van het dossier stelt de Ombudsman vaak vast 
dat de rechtsbijstandsverzekeraar het nodige heeft gedaan voor de verdediging 
van zijn verzekerde. Daarentegen heeft de verzekeraar nagelaten om haar 
verzekerde op de hoogte te houden van de stand van het dossier. Op technisch 
vlak zijn deze klachten ongegrond, maar op het vlak van communicatie kan de 
Ombudsman niet anders dan de grieven van de klager erkennen.
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| E. WAAROVER EN WAAROM KLAAGT DE CONSUMENT IN VERBAND MET 
DE TAK LEVEN? |

Na de uitgesproken stijging in 2004 en 2005 stelt de Ombudsman vast dat het 
aantal klachten over de tak Leven zich stabiliseert in 2006. 

Het aantal klachten betreffende de diverse levensverzekeringsproducten 
vertoont lichte schommelingen. Net zoals vorig jaar situeren de meeste klachten 
zich in de individuele levensverzekering (tak 21), waar zelfs een lichte toename 
is van het aantal klachten.

231
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410
421
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ST
AT

IS
TI

EK
EN

 E
N

 A
N

AL
YS

E
VE

RZ
EK

ER
IN

GS
O

N
DE

RN
EM

IN
GE

N



De klachten in tak 23 (levensverzekeringen gekoppeld aan beleggingsfondsen) 
vertonen op het eerste zicht een terugval, maar hier moet abstractie gemaakt 
worden van 24 klachten die de Ombudsman in 2005 mocht ontvangen ten 
aanzien van een Nederlandse verzekeringsonderneming. Deze vielen onder de 
bevoegdheid van de Nederlandse Ombudsman Verzekeringen. 

De meeste klachten (84%) worden ingediend door de verzekerde zelf en zijn 
opgesteld in het Nederlands (56%). 

Meer dan 74% van de klachten wordt geregistreerd onder de code “productie”, 
met andere woorden het beheer van de contracten zelf. Als “schadegevallen” 
worden enkel de klachten hernomen die ingediend worden na een overlijden of 
bij een vereffening van het contract op de eindvervaldag.
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1. Welke klachten zijn er over de productie?

De meeste klachten over de productie hebben betrekking op de afkoop of 
reductie van levensverzekeringsovereenkomsten (27%). Deze klachten houden 
vaak verband met de klassieke levensverzekeringen, waarbij op de einddatum 
een gewaarborgd kapitaal bij leven en/of overlijden wordt uitgekeerd. In 
de berekening van de premies houden de verzekeraars rekening met de 
risicopremies (bijvoorbeeld voor het verzekeren van het kapitaal overlijden), 
alsook met een aantal kosten (beheerskosten, inningskosten, commissielonen, …). 
Alhoewel de verzekerde deze kosten indirect kan afl eiden uit de tabel met de 
evolutie van de afkoopwaarde (die hij moet ontvangen bij het afsluiten van de 
polis) stelt de Ombudsman vast dat de consument zich pas de draagwijdte van 
deze tabel realiseert wanneer hij de verzekering daadwerkelijk stopzet.

0 10 20 30 40 50 300 310 320
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IS DE VERZEKERAAR GEHOUDEN OM DE RESERVE VAN EEN 
SCHULDSALDOVERZEKERING UIT TE KEREN BIJ EEN VRAAG 
TOT AFKOOP?

Mevrouw X besluit om haar hypothecaire lening bij een 
andere bankinstelling onder te brengen omdat zij daar 
gunstiger voorwaarden kan bekomen. Zij sluit tevens 
een nieuwe schuldsaldoverzekering af en vraagt de 
afkoopwaarde van haar vroegere schuldsaldoverzekering op. 
De maatschappij laat weten dat ze de afkoopwaarde niet 
zal uitkeren. Verwonderd richt de verzekerde zich tot de 
Ombudsman. 

Uit het onderzoek van de polis blijkt dat het om een 
schuldsaldoverzekering gaat met een looptijd van 20 jaar en een vaste 
jaarlijkse premiebetaling gedurende 13 jaar. 

In de polisvoorwaarden wordt bepaald dat de afkoop niet van 
toepassing is voor de tijdelijke overlijdensdekkingen met vast of 
afnemend kapitaal, waarvan de premies betaalbaar zijn gedurende meer 
dan de helft van het contract. Deze bepaling is eveneens terug te vinden 
in het huidige KB betreffende de levensverzekeringsactiviteit. 

In deze omstandigheden kon de Ombudsman aan mevrouw X enkel 
bevestigen dat de maatschappij niet gehouden was om de afkoopwaarde 
uit te keren. De overlijdensdekking bleef verder lopen tot de eerstvolgende 
jaarlijkse vervaldag, datum waarop de polis verbroken werd. 

3/71

Op het vlak van de informatieverstrekking door de verzekeraar, stellen we een 
verschuiving vast. 

In 2006 is het aantal klachten over de informatie die de verzekeraars verstrekken 
aangaande het bedrag van de verworven prestaties bijna gehalveerd. Deze daling van 
klachten kan verklaard worden door het nieuwe KB betreffende de levens verzekerings-
activiteit16. Sinds 1 januari 2005 zijn de verzekeraars verplicht om bij het onderschrijven 
van een levensverzekering meer informatie te verstrekken over de waarborgen, het 
rendement van de verrichtingen, …. Ook tijdens de looptijd moet voor de meeste 
polissen jaarlijks een overzicht bezorgd worden met de stand van het contract. 

De klachten over het gebrek aan antwoord of informatie betreffende de 
andere elementen van de levensverzekeringsovereenkomst kent daartegen 
een stijging. De maatschappij reageert niet binnen een redelijke termijn op 
vragen van de verzekerde over het optrekken van de premies, de transfer van de 
reserves, het uitblijven van de fi scale attesten, …

16 K.B. van 14 november 2003 betreffende de levensverzekeringsactiviteit, B.S., 14 november 2003
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HOEVEEL BEDRAAGT DE AFTREKBARE PREMIE IN 
PENSIOENSPAREN? 

Mevrouw X heeft een polis pensioensparen. In 2005 stort ze 
de maximaal aftrekbare premie, maar de verzekeraar stort 
een deel van de premie terug. De maatschappij meldt hierbij 
dat ze dit doet om haar verzekerde te laten genieten van 
het gunstige belastingssysteem van anticipatieve taxatie. 
Mevrouw X stelt deze redenering in vraag en richt zich tot de 
Ombudsman. 

Wanneer de Ombudsman de verzekeraar ondervraagt laat deze weten 
dat de fi scale wetgeving voor interpretatie vatbaar is wanneer de 
premies verhoogd worden vanaf de leeftijd van 55 jaar. Om discussies 
met de fi scale administratie te vermijden hield de maatschappij 
rekening met de gemiddelde premie die gestort werd tijdens de periode 
van 50 tot 54 jaar. Hierdoor kon de verhoogde premie in pensioensparen 
slechts gedeeltelijk toegestaan worden. 

Om na te gaan welke de gebruikelijke praktijk is in soortgelijke situaties 
nam de Ombudsman contact op met Assuralia, de Beroepsvereniging 
van Verzekeringsondernemingen. Zij melden dat ze in november 2005 
een schrijven mochten ontvangen van de belastingsadministratie. Hierin 
bevestigt de administratie dat de toepassing van het nieuwe plafond in 
pensioensparen niet moet aanzien worden als een verhoging, wanneer de 
verzekerde voorheen ook de maximaal aftrekbare premies betaald heeft. 

Omdat deze situatie zich stelde, verklaarde de maatschappij zich akkoord 
om de verzekerde naar de toekomst toe opnieuw het maximale plafond 
te laten betalen. De Ombudsman kon tevens bekomen dat de verzekeraar 
een vergoeding heeft uitgekeerd voor het mislopen fi scaal voordeel.
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In 2006 ontving de Ombudsman een nieuw type klacht. Enkele consumenten 
waren niet tevreden over de resultaten van het beleggingsfonds dat gekoppeld 
was aan hun verzekering van het type tak 23. Ze wensten een herkwalifi catie 
van de polis omdat er geen risico verzekerd zou zijn. Bij een overlijden wordt de 
opgebouwde reserve uitgekeerd. Deze stelling werd door de rechtbanken in het 
verleden gevolgd in een aantal geschillen met de fi scale administratie.

Ondertussen zijn er ook uitspraken in niet fi scale geschillen17. Hier oordeelt 
de rechtbank dat er wel sprake is van een risico-element. Het overlijden van 
de verzekerde heeft automatisch de uitkering van de verzekeringsprestatie tot 
gevolg, waardoor er een einde wordt gesteld aan de verzekeringsovereenkomst. 
De begunstigde heeft niet de keuze om de overeenkomst verder te zetten, 
zodat zowel de begunstigde als de verzekerde er belang bij hebben dat de 
gebeurtenis zich niet voordoet. Ook de Comissie voor het bank-, fi nancie- en 
assurantiewezen18 en de Commissie voor Verzekeringen19 hadden voordien al 
gesteld dat levensverzekeringen die voorzien in een uitkering van de reserve 
bij overlijden, levensverzekeringspolissen zijn in de zin van de wet over de 
landverzekeringsovereenkomst. 

Rekening houdend met de rechtspraak, de standpunten van de CBFA en de 
Commissie voor Verzekeringen, alsook met het feit dat de betrokken verzekerden 
zich wel degelijk bewust waren van het type van verzekering dat ze hadden 
afgesloten, moest de Ombudsman besluiten dat er geen herkwalifi catie van de 
polissen op minnelijke basis mogelijk was. 

De nieuwe taks van 1,1%20 op stortingen in levensverzekeringsproducten heeft 
in de beginfase aanleiding gegeven tot enkele praktische vragen. Wat moet er 
gebeuren wanneer een premie op 31 december 2005 van de rekening van de 
opdrachtgever is afgeboekt en pas op 2 januari op het rekeningnummer van de 
verzekeraar terecht is gekomen? In een schrijven aan één van de klachtindieners 
liet Minister Reynders weten dat de datum van betaling door de verzekerde 
bepalend was om na te gaan of de taks al dan niet verschuldigd was. 

17 Rb. Eerste Aanleg Antwerpen, 4 april 2006, Rb. Eerste Aanleg Doornik 16 mei 2006 – zie Fiscale 

Actualiteit – Kluwer, n° 29, jaargang 25, week 31
18 Mededeling van mei 2001
19 Advies van 18 februari 2005
20 Programmawet van 27 december 2005, B.S., 30 december 2005, vanaf 1 januari 2006 van toepassing
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Het afgelopen jaar werd de Ombudsman ook enkele malen aangesproken ten 
gevolge van de reclame die werd verspreid door de verzekeringsondernemingen. 
De meeste van deze meldingen hadden betrekking op een verzekeraar die, via 
een reclamecampagne gericht tot peuters en kleuters, de ouders trachtte te 
overtuigen tot het onderschrijven van een levensverzekering. Verschillende 
verbruikersverenigingen hebben op deze campagne gereageerd en de Minister 
van Economie werd aangesproken. 

Op het vlak van de reclame heeft de sector het initiatief genomen om 
een gedragscode uit te werken als aanvulling op het wetgevend kader. 
Deze gedragscode heeft vooral betrekking op de informatie die moet 
meegedeeld worden in de precontractuele fase en dit door zowel de 
verzekeringsonderneming als de verzekeringstussenpersoon. Belangrijk hierbij 
is dat de verzekeraar ook gehouden zal zijn om een fi nanciële informatiefi che 
op te stellen waarbij duidelijke inlichtingen moeten gegeven worden over een 
aantal vaste rubrieken, zoals het type van levensverzekering, de waarborgen, de 
doelgroep, het rendement, de kosten, …. Deze bijkomende transparantie zal de 
consument toelaten om na te gaan of de aangeboden producten wel degelijk 
aan zijn verwachtingen beantwoorden. Het zal ook mogelijk zijn om de diverse 
producten met elkaar te vergelijken. 
Vanaf 1 januari 2007 zal de Ombudsman van de verzekeringen bij klachten over 
de reclame ook aftoetsen of de nieuwe gedragscode is nageleefd. 

3/74 3/75
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2. Welke zijn de klachten over het schadebeheer? 

Het aantal klachten dat de Ombudsman mocht ontvangen over de uitkeringen 
op de einddatum van de polis of bij overlijden van de verzekerde persoon is 
licht gestegen. 

De meeste klachten hebben betrekking op het bedrag van de vergoeding 
en zijn vaak gerelateerd aan de inhouding van de anticipatieve taks (zie 
jaarverslag Ombudsman van de verzekeringen 2005) en de winstdeelname. 
Vooral bij de polissen die in de jaren ’80 onderschreven werden, was het niet 
uitzonderlijk dat de verzekeringsondernemingen prognoses maakten van 
de kapitalen op de einddatum, waarbij naast de gewaarborgde intrestvoet 
van 4,75% ook nog winstdeelnames van 6% of meer vooropgesteld werden. 
Deze prognoses waren niet in strijd met de toen geldende wetgeving. Enkele 
jaren later werden de verzekeraars echter geconfronteerd met een gewijzigde 
economische realiteit, waardoor de toegekende percentages aan winstdeelname 
terugvielen. De verzekerden hebben zich evenwel niet voldoende gerealiseerd 
dat de winstdeelname slechts een prognose inhoudt en niet gewaarborgd 
is. Dit zou trouwens in strijd zijn met de wettelijke bepalingen. Ondertussen 
is er een strengere wetgeving van toepassing aangaande het meedelen van 
winstdeelnameprognoses. 

Ook het tijdstip waarop de vergoedingen worden uitgekeerd, roept bij de 
consument vragen op. Is de maatschappij verplicht om intresten uit te 
keren wanneer ze de kapitalen uitkeert na de eindvervaldag? Kan men een 
schadevergoeding vragen voor het feit dat men hierdoor een nieuwe belegging 
mislopen heeft?

3/76 3/77
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MOET DE VERZEKERAAR INTRESTEN BETALEN WANNEER 
DE KAPITALEN VAN EEN LEVENSVERZEKERING NA DE 
CONTRACTUELE VERVALDAG WORDEN UITBETAALD? 

De levensverzekering van de heer X, met een verzekerd 
kapitaal bij leven van €1.600, vervalt op 1 oktober 2005. 
Daar hij eind oktober nog geen uitkering mocht ontvangen, 
neemt hij contact op met zijn verzekeringsbemiddelaar. Op 
24 november ontvangt de heer X het verzekerde kapitaal, 
waarop hij de maatschappij verzoekt om intrest toe te 
kennen. Omdat de maatschappij hierop weigert in te gaan, 
richt de heer X zich tot de Ombudsman. Deze neemt op haar 
beurt contact op met de verzekeraar. 

De verzekeringsonderneming wijst op de bepalingen die zijn opgenomen 
in het contract om het verzekerde kapitaal bij leven te ontvangen. Om 
aanspraak te maken op de verzekerde vergoeding moet de begunstigde 
zijn recht op de uitkering bewijzen. Zo moet hij bijvoorbeeld aantonen 
dat hij nog in leven is door een attest van leven over te maken. 

Wettelijk gezien had de maatschappij ook geen verplichting om haar 
verzekerde zelf aan te schrijven op de eindvervaldag. Het Burgerlijk 
Wetboek (art. 1146) bepaalt dat deze verplichting enkel bestaat wanneer 
ze contractueel overeengekomen is. In de polis werd hieromtrent geen 
bepaling opgenomen. Bovendien voorziet ditzelfde wetsartikel dat de 
intresten bij het niet nakomen van een contractuele verplichting, pas 
verschuldigd zijn na een (aangetekende) ingebrekestelling. Dit is niet 
gebeurd.

Toen de gevraagde informatie bij de maatschappij is toegekomen, heeft 
deze onmiddellijk het nodige gedaan om de verzekerde sommen uit te 
keren. 

Hoewel de Ombudsman betreurt dat de verzekeraar niet spontaan het 
initiatief genomen heeft om haar verzekerde tegen de eindvervaldag 
aan te schrijven, moest ze aan de heer X bevestigen dat de handelswijze 
van de maatschappij in overeenstemming is met de wettelijke en de 
contractuele bepalingen.
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In praktijk stellen we vast dat een aantal verzekeraars geen initiatief nemen 
om hun verzekerden op de eindvervaldag van een polis aan te schrijven. 
Wettelijk gezien hebben ze hiertoe ook geen verplichting. De begunstigde 
van een levensverzekering heeft een uitvoerbare titel ten opzichte van de 
verzekeringsonderneming. Het komt dus aan de begunstigde zelf toe om de 
verschuldigde prestaties op te eisen. Hierbij moeten er ook nog een aantal 
documenten worden voorgelegd, zoals de originele polis als bewijs van het 
vorderingsrecht, of een bewijs van leven, bij uitkering in geval van leven op de 
eindvervaldatum. Het is pas wanneer de begunstigde de nodige elementen heeft 
voorgelegd dat de verzekeraar kan overgaan tot vergoeding. 

Andere geschillen rond de afhandeling van schade hebben betrekking op de 
weigering van de verzekeraar om de kapitalen uit te keren. De redenen hiervoor 
kunnen divers zijn. De maatschappij betaalt niet uit omdat diegene die de 
sommen eist niet de begunstigde is van het contract, omdat ze in het verleden 
reeds de waarde van de polis heeft uitgekeerd ingevolge een vraag tot afkoop of 
omdat er relevante medische informatie verzwegen werd bij het onderschrijven 
van de polis. 
In deze laatste situatie is de tussenkomst van de Ombudsman beperkt omdat 
zij geen rechtstreeks inzagerecht heeft in de medische informatie waarover de 
verzekeraar beschikt. Wanneer de verzekerde persoon overleden is, dan voorziet 
de wet op de patiëntenrechten dat enkel een zorgverstrekker (geneesheer) 
inzage kan nemen van het medisch dossier. Bij een overlijden zal de Ombudsman 
haar onderzoek beperken tot het louter verzekeringstechnisch aspect, waarbij 
ze zich moet baseren op het medisch advies van de raadsgeneesheer van de 
verzekeraar. Wanneer er een verdere medische discussie nodig blijkt, dan zal de 
Ombudsman verwijzen naar de behandelende geneesheer die dan de dialoog kan 
aangaan met de raadsgeneesheer van de verzekeraar.
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KUNNEN RECHTHEBBENDEN DE ARTS VAN DE VERZEKERDE 
VAN HET BEROEPSGEHEIM ONTSLAAN WANNEER DEZE 
ZIJN TOESTEMMING NIET HEEFT GEGEVEN VOOR HET 
OPSTELLEN VAN EEN POST-MORTEMVERKLARING?

Inzake levensverzekeringen bepaalt artikel 95, tweede lid, van 
de wet op de landverzekeringsovereenkomst het volgende: 
“Mits de verzekeraar aantoont de voorafgaande toestemming 
van de verzekerde te bezitten, geeft de arts van de verzekerde 
aan de adviserende arts van de verzekeraar een verklaring af 
over de doodsoorzaak. Die laatste kan bijvoorbeeld nagaan of 
de doodsoorzaak geen uitsluiting van de waarborg betekent, 
dan wel of ze aan het licht brengt dat er bij de aangifte van 
het risico gegevens verzwegen of onjuist meegedeeld zijn.”

De opheffi ng van het medische beroepsgeheim is in 
die veronderstelling door de wet voorgeschreven. Die 
verklaring moet zich evenwel tot de enige rechtstreekse en 
onmiddellijke doodsoorzaak beperken.

Wat gebeurt er in het bijzonder indien de verzekerde tijdens zijn leven 
geen toestemming heeft gegeven voor de overhandiging van een 
geneeskundige verklaring waarin de doodsoorzaak wordt vastgelegd?

De post-mortemverklaring is inderdaad vaak het enige bewijsstuk 
waardoor kan worden vastgesteld (1) wat de doodsoorzaak (natuurlijke 
dood of niet) van een patiënt/erfl ater of verzekeringsnemer is (2) dan 
wel of er sprake is van het verzwijgen of onjuist meedelen van gegevens.

De rechthebbenden kunnen een bepaald belang hebben bij het 
verkrijgen van die verklaring – in het kader van de erfenis, met het doel 
een aansprakelijkheidsvordering in te stellen, om het voordeel van een 
verzekeringspolis te genieten, enz. Kunnen ze de arts van de verzekerde 
van het beroepsgeheim ontslaan indien ze niet beschikken over een 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de overledene? Artikel 95 
van de wet voorziet daar niet in.
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Juristen schuiven argumenten naar voren om die vraag positief te 
beantwoorden. Ze beroepen zich op de noodzaak van het bewijs, op de 
goede werking van de rechtspraak, op de rechten van de verdediging 
of op het beschermen van een hoger belang ten aanzien van het 
beroepsgeheim21. Het is inderdaad niet vanzelfsprekend om de situaties 
te bepalen waarin de wet niet voorziet en waar een hoger belang de 
opheffi ng van het beroepsgeheim toestaat22.

Het komt de rechter toe een beslissing te nemen in dat waardeconfl ict.

Het Hof van Cassatie heeft reeds tweemaal uitspraak gedaan in zaken 
waar een dergelijk waardeconfl ict zich voordeed. In die twee zaken 
was tijdens het leven van de erfl ater evenwel een geneeskundige 
verklaring opgesteld. Voor de nietigverklaring van het testament van 
de overledene beriep men zich hier op een geestesstoornis23. Het lijkt 
erop dat het Hof een nieuwe uitzondering op de opheffi ng van het 
beroepsgeheim heeft aanvaard. Het heeft bevestigd dat het medische 
beroepsgeheim niet absoluut is. Ook heeft het toegegeven dat een 
medisch attest, dat rechtmatig werd afgegeven tijdens het leven 
van de erfl ater, moet worden geïntroduceerd in een latere procedure 
die leidt tot de vernietiging van het testament. Dat document werd 
in aanmerking genomen als bewijsstuk voor een aparte en latere 
rechtsvordering. Het Hof heeft dus een nieuwe uitzondering op de 
opheffi ng van het beroepsgeheim aanvaard: het is van oordeel dat een 
geneeskundige verklaring die rechtmatig werd afgegeven tijdens het 
leven van de erfl ater kan worden aangebracht als bewijsstuk in een 
latere rechtsvordering.

21 G. Schamps, “Le secret médical et l’assureur, Commentaire du nouvel article 95 de la 

loi du 25 juin 2002 sur le contrat d’assurance terrestre”, Rev. Dr. Santé, 2003-2004 

p. 146; I. Massion, “La délivrance de certifi cats médicaux à un tiers au regard du secret 

professionnel”, Rev. Dr. Santé, p.162 en vlg., J-M Binon “Assurance vie –règle générale et 

droit du preneur”, Louvain la Neuve, Academia, Bruxelles, Bruylant 1993, B. Weyts, “De 

Informatieplicht van de kandidaat – verzekerde en de afgifte van het medische dossier in 

het raam van een levensverzekeringsovereenkomst”, noot onder Gent, 7 november 1996, 

Rev. dr. Santé, 1997-1998, P.331
22 Zie Cass., 19 jan.2001 en Cass., 7 maart 2002, Rev. Dr. Santé, 2002 – 2003, p. 85
23 Merk op dat het gaat over een andere situatie dan de verzekering.
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In de conclusies die het arrest voorafgaan, bevestigt advocaat-generaal 
Dubrulle dat het gepast is om na te gaan of een “hoger belang” primeert 
boven het beroepsgeheim, dat functioneel is. De advocaat-generaal 
Dubrulle heeft gepreciseerd dat de opheffi ng eveneens kan worden 
bevolen voor een “welbepaald” belang zolang dat geen inbreuk op het 
beroepsgeheim uitmaakt.

De twee bovengenoemde arresten betreffen dus de hypothese van 
een geneeskundige verklaring die rechtmatig werd opgesteld tijdens 
het leven van de erfl ater. Wat zijn de mogelijkheden om een post-
mortemverklaring te bekomen en gebruiken zonder de toestemming 
van de overledene? In die hypothese evolueren de meningen eveneens 
in de richting van de rechtspraak zoals die door het Hof van Cassatie is 
uitgesproken en hierboven wordt vermeld24.

Vóór de wet op 22 augustus 2002 van kracht was, waren de 
auteurs in de rechtsleer reeds van mening dat, als de belangen 
van de rechthebbenden en van de overledene overeenstemden, de 
overhandiging van de geneeskundige verklaring evenzeer de belangen 
van de overledene beschermde. In die omstandigheden kon de 
toestemming van de overledene worden verondersteld aangezien hij een 
verzekering heeft afgesloten met de bedoeling zijn erfgenamen of de 
derde begunstigde ervan te laten profi teren25.

De wet van 22 augustus 2002 is in ieder geval een verbetering voor de 
situatie van de naaste familieleden omdat ze hun het recht op indirecte 
inzage – te weten door de bemiddeling van een adviserende arts – in 
het medische dossier van de patiënt na het overlijden geeft.

Dat recht op inzage kan noodzakelijk blijken om een geneeskundige 
verklaring die rechtmatig werd opgesteld tijdens het leven van de 
erfl ater als bewijsstuk in een rechtsvordering te introduceren.

Dat verzoek moet evenwel voldoende worden gemotiveerd en 
gespecifi ceerd. Bovendien mag de patiënt er zich tijdens zijn leven niet 
tegen hebben verzet.

De voorbereidende werkzaamheden van de wet wijzen er in dit 
verband op dat de indirecte inzage kan worden toegestaan als 
de naaste familieleden een medische fout vermoeden en ze een 
aansprakelijkheidsvordering willen instellen. Dat kan ook gebeuren als er 
een testament of een verzekeringscontract voorhanden is.

We moeten voor ogen houden dat de notie van hoger belang, gegrond 
of welbepaald, heel breed en voor interpretatie vatbaar is. Ze kan 
moeiteloos worden aangewend door elke erfgenaam die zijn vraag voor 
de opheffi ng van het medische beroepsgeheim moet motiveren. Een 
dergelijk verzoek kan eventueel vergezeld gaan van een recht op inzage 
van het medische dossier van de overledene, via een adviserende arts.

Anne Schollen
Advocaat

24 I. Massion, “Secret médical et insanité d’esprit: jurisprudence de la Cour de cassation”, J.T. 

2003, blz. 292; S. Brouwers “Over de gezondheid van geest en de onvermijdelijke medische 

attesten”, nota in A.J.T. 2001-2002, blz. 416
25 G. Schamps, op. cit., p. 147
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| F.  WELKE KLACHTEN WORDEN INGEDIEND OVER DISCRIMINATIE? |

Sinds de inwerkingtreding van de antidiscriminatiewet op 27 maart 2003, 
behandelt de Ombudsman eveneens klachten omtrent discriminatie in de 
verzekeringssector. Het aantal klachten hieromtrent bleef stabiel in 2006.
Discriminatie in de verzekeringssector blijft evenwel een actueel thema. 
Dit werd nogmaals aangehaald tijdens het congres van de Vlaamse 
Juristenvereniging op 20 oktober 2006: Discriminatie en het recht26. 
Bovendien stelt de Ombudsman lichte verschuivingen vast in de aard van 
de klachten over de antidiscriminatiewet. De klachten wegens discriminatie 
kunnen, grosso modo, worden onderverdeeld in twee groepen: discriminatie 
ingevolge de leeftijd en discriminatie ingevolge ziekte of handicap. 

In de groep discriminatie ingevolge leeftijd situeren de klachten zich 
voornamelijk in de autoverzekering en in de hospitalisatieverzekering. 
De Ombudsman vindt in de Autoverzekering meestal een oplossing voor 
de jongeren en de ouderen. Zij vraagt de toepassing van het Gentlemen’s 
Agreement afgesloten tussen de minister van Economie en Assuralia27. Jongeren 
worden zo doorverwezen naar het contract 29/29, terwijl de oudere bestuurders 
meestal verder verzekerd worden nadat ze een test tot rijvaardigheid bij een 
erkende instelling hebben afgelegd.
In de tak Hospitalisatie vinden we vooral de stopzetting terug van het 
verzekeringscontract die een forfaitaire dagvergoeding voorziet bij hospitalisatie 
na het bereiken van een bepaalde leeftijd. Dergelijke stopzetting op een 
bepaalde leeftijd vloeide voort uit de aanvankelijke contractsvoorwaarden. 
Doordat deze eindtermijn was voorzien in de contractsbepalingen, kon de 
Ombudsman de verbreking van het contract niet betwisten. De voorgestelde 
wettelijke regeling tot het opleggen van minimumvoorwaarden in de 
ziekteverzekering28 laat dergelijke opzeg niet meer toe (zie infra p. 5/143).
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26 42ste Wetenschappelijk Congres van de Vlaamse Juristenvereniging: Discriminatie en het recht, 

20 oktober 2006
27 Gentlemen’s Agreement tussen Minister van Economie F. Moerman en de BVVO (nu Assuralia) 

betreffende de problematiek van de jonge en oudere bestuurders in de BA-motorrijtuigverzekering, 

18 december 2003, www.assuralia.be
28 Wetsontwerp van 26 september 2006 tot wijziging, wat de private ziekteovereenkomst betreft, van de 

wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, Kamer 2005-2006, 2689
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KAN MEN EEN POLIS, DIE OP EEN OVEREENGEKOMEN 
LEEFTIJD STOPT, TOCH NOG VERLENGEN? 

De heer X heeft een verzekeringspolis afgesloten die bij 
ongeval in de betaling van een kapitaal voorziet. 

Kort na zijn 70ste verjaardag ontvangt de heer X een brief 
waarin de verzekeringsonderneming hem de beëindiging van 
de dekking en van de polis meedeelt.

De heer X eist uitleg en richt zich tot de Ombudsman.

De Ombudsman leest in de algemene polisvoorwaarden dat het 
contract van de heer X eindigt op de eerstvolgende vervaldag na zijn 
70ste verjaardag. 

Aangezien de wet op de landverzekeringsovereenkomst dergelijke 
tijdelijke overeenkomsten niet verbiedt, kan de geldigheid van het 
beding over het einde van de overeenkomst niet worden betwist. 
Op het ogenblik van de contractsluiting stond dit beding in de algemene 
voorwaarden en door de ondertekening van de polis heeft de verzekerde 
er zich akkoord mee verklaard.
Gelet op die vaststelling kan de Ombudsman niet over de 
verlenging van de polis van de heer X onderhandelen en moet zij de 
verzekeringsonderneming in het gelijk stellen. 
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De grootste verschuivingen in de aard van de klachten vindt men in 
de groep discriminatie ingevolge ziekte of handicap. Daar waar er bij 
de inwerkingtreding van de wet er heel wat problemen rezen rond de 
individuele verderzetting van een groepsverzekering hospitalisatie, hebben 
ook hier veel verzekeringsondernemingen al ingespeeld op het reeds 
aangehaalde wetsontwerp tot het opleggen van minimumvoorwaarden in de 
ziekteverzekering. Daaronder is de verplichte individuele verderzetting van 
een groepsverzekering geregeld. Vele groepsverzekeringen voorzien reeds 
een mogelijkheid tot individuele voortzetting na een aansluiting van een 
minimumperiode.

Daarnaast zijn zich steeds meer verzekeringsondernemingen bewust van de 
wettelijke regeling van het verbod op discriminatie. Bij het ondervragen door de 
Ombudsman, zijn zij meer bereid om in het individuele dossier hun standpunt bij 
te sturen. 
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KAN DE VERZEKERAAR DISCRIMINATIE RECHTVAARDIGEN?

In mei 2006 vraagt de heer X een hypotheeklening bij een 
bank. De lening wordt hem toegestaan op voorwaarde dat hij 
ook een schuldsaldoverzekering onderschrijft. De heer X doet 
hiervoor het nodige.

Op basis van een neurologisch verslag van maart 2005 
rekent de verzekeraar de heer X een aanzienlijke bijpremie 
aan. In plaats van €429,65 moet de heer X voortaan elk jaar 
€1.020,30 betalen. 
In november 2006 ondergaat de heer X nieuwe neurologische 
onderzoeken. De behandelende arts stelt twee nieuwe 
verslagen op, waaruit blijkt dat de heer X geen “verhoogd 
risico” vormt en aan geen enkele lichamelijke of 
neurologische aandoening lijdt.
De heer X bezorgt beide medische verslagen aan zijn 
verzekeraar. Deze weigert het bedrag van de premietoeslag 
aan te passen.

Misnoegd doet de heer X een beroep op de Ombudsman.

Na onderzoek van het dossier heeft de Ombudsman van de 
verzekeringsonderneming gevraagd het dossier opnieuw te bekijken op 
grond van de antidiscriminatiewet van 25 februari 2003. 

Ingevolge die wetgeving moet de verzekeringsonderneming nagaan of 
er een objectieve en redelijke rechtvaardiging bestaat om een bijpremie 
te eisen. 

De laatste medische verslagen die zijn overhandigd, maken echter 
duidelijk dat voor de schuldsaldoverzekering in kwestie het normale 
tarief kan gelden.

De verzekeringsonderneming heeft haar standpunt herzien en zal de 
heer X voortaan een jaarpremie van €429,65 aanrekenen, zonder 
bijpremie.
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Door middel van een uitsluiting voor een bepaalde aandoening en/of mits een 
bijpremie, is er meestal een oplossing mogelijk. Een moeilijk discussiepunt 
waarover vele onduidelijkheden blijven, is de vaststelling van het bedrag van 
de bijpremie29. De verzekeraars grijpen in deze dossiers meestal terug naar de 
statistieken van de herverzekeraars om de bijpremie te verrechtvaardigen. Bij 
gebrek aan “voorbeeld”rechtspraak, moet in elk individueel dossier worden 
onderzocht of de verzekeringsonderneming de bijpremie objectief en redelijk kan 
rechtvaardigen. 
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29 Zie ook “Chronisch zieken betalen vier keer meer voor schulsaldoverzekering”, Het Laatste Nieuws, 

12 januari 2007.
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WELKE BIJPREMIE IS GERECHTVAARDIGD?

Mevrouw X werd in 2002 behandeld met chemo- en 
radiotherapie voor de ziekte van Hodgkin. Vier jaar later, in 
2006, sluit zij een hypothecaire lening af. Zij wenst eveneens 
een schuldsaldoverzekering te onderschrijven. De verzekeraar 
biedt een schuldsaldoverzekering aan mits een bijpremie 
gedurende 4 jaar (tot in 2010). Naast de gewone eenmalige 
premie van €2.300, moet mevrouw X een eenmalige 
bijpremie van €8.570 betalen.
Ontgoocheld over deze enorme bijpremie, contacteert 
mevrouw X de Ombudsman.

De Ombudsman heeft de verzekeringsonderneming gevraagd of de 
verzekeraar, in kader van de antidiscriminatiewet, kan aantonen of 
een dergelijke hoge bijpremie objectief en redelijk gerechtvaardigd kan 
worden.
De verzekeraar verwijst naar de richtlijnen van de herverzekeraar en 
legt een aantal medische studies voor, die haar standpunt zou moeten 
rechtvaardigen.
Naar aanleiding hiervan, blijkt dat de verzekeraar niet op de hoogte 
is van het volledige medische dossier van mevrouw X. Het stadium op 
het ogenblik van de vaststelling van de ziekte was niet meegedeeld. 
Hierdoor werd het contract van mevrouw X getarifeerd in de hoogste 
categorie.

Bijgevolg heeft de Ombudsman aan mevrouw X geadviseerd om deze 
medische gegevens alsnog mee te delen zodat de verzekeraar een 
nieuwe, meer correcte premie kan voorstellen. De dialoog tussen de 
verzekerde en de verzekeringsonderneming werd hierbij hersteld.
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STATISTIEK EN OOK DAT BEETJE MEER: BEWIJS VAN HET 
JURIDISCH GEOORLOOFD SEGMENTEREN

Voor vele verzekeringsovereenkomsten is de beslissing over 
het al dan niet verzekeren van een risico of over de hoogte 
van de premie, afhankelijk van factoren zoals leeftijd, 
geslacht of gezondheidstoestand. Volgens de huidige 
Belgische anti-discriminatiewetgeving is onderscheid op basis 
van zulke factoren geoorloofd en dus niet discriminerend 
indien het “objectief en redelijkerwijze gerechtvaardigd” is.30 
In een concreet geschil zal een verzekeraar of een ziekenfonds 
onder meer dienen aan te tonen dat het onderscheid op basis 
van een bepaalde onderscheidingsfactor pertinent is, m.a.w. 
dat de gebruikte factor het risico verzwaart.31 Dit betekent 
dat dient te worden bewezen dat de frequentie of de omvang 
van het risico op een schadegeval hoger is voor personen die 
“drager” zijn van de gebruikte factor en dat de hoogte van 
de gevraagde premie in verhouding staat tot de kost die het 
risico naar verwachting zal vertegenwoordigen. 

Om de pertinentie van het gemaakte onderscheid aan te tonen, 
kan een verzekeraar of ziekenfonds gebruik maken van de eigen 
schadestatistieken of de statistieken van de herverzekeraar. Het 
juridisch discriminatieverbod raakt dan ook niet aan een correcte 
toepassing van de verzekeringstechniek, noch aan het gebruik van 
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actuariële berekeningselementen op basis van statistiek. Toch kan 
de statistiek niet beschouwd worden als het enige bewijsmiddel ter 
weerlegging van discriminatoir onderscheid. Bovendien volgt uit het 
juridisch verbod op discriminatie dat het gebruik van statistiek aan 
bepaalde voorwaarden moet voldoen. Statistieken zijn per defi nitie 
gebaseerd op gemiddelden van een populatie. Het discriminatieverbod 
steunt daarentegen op een individualistische benadering van het 
begrip gelijkheid: het streeft een gelijke behandeling tussen individuen 
na op basis van de eigen kenmerken van dit individu en niet op basis 
van stereotype veronderstellingen; het individu wordt niet beschouwd 
als een gemiddelde. Deze benadering van gelijkheid verschilt van de 
verzekeringstraditie die streeft naar gelijkheid tussen groepen waarbij 
deze niet systematisch bevoordeeld of benadeeld mogen worden en het 
individu behandeld wordt als lid van een bepaalde groep.

Binnen- en buitenlandse rechtspraak in het domein van discriminatie in 
verzekering32 leert dat in concrete geschillen kan worden onderzocht in 
welke mate het praktisch mogelijk was de informatie uit de gebruikte 
statistieken aan te vullen met een meer accurate samenstelling van 
de risicogroepen of met een meer geïndividualiseerde beoordeling van 
het risico. Bij de beoordeling van het discriminatoire karakter van het 
onderscheid zal naast de pertinentie immers ook worden beoordeeld of 
het gemaakte onderscheid niet verder gaat dan noodzakelijk was om het 
nagestreefde doel te bereiken.

Om de beschikbaarheid te beoordelen van een meer accurate 
segmenteringwijze die garandeert dat een (kandidaat)verzekerde 
ingedeeld wordt in een risicogroep die het best past bij zijn eigen risico, 
kan men verwachten dat het onderzoek zich niet alleen beperkt tot 
een analyse van de bestaande risicogroepen. Er kan gevraagd worden 
of het niet mogelijk was de risicogroepen anders samen te stellen, of 
om andere, meer accurate informatie over de (kandidaat)verzekerde te 

30 Ook in de voorstellen tot hervorming van de anti-discriminatiewetgeving is een 

rechtvaardigingsmogelijkheid opgenomen die luidt dat een verschil in behandeling 

“objectief wordt gerechtvaardigd door een legitiem doel en de middelen voor het bereiken 

van dat doel passend en noodzakelijk zijn”. Ofschoon deze formulering vormelijk iets 

afwijkt van de actuele toets, kan aangenomen worden dat er inhoudelijk geen verschil 

bestaat. Zie ook F. BOGAERT, “42ste Congres van de Vlaamse Juristenvereniging te 

Gent (UGent) op 20 oktober 2006 – Verslag van Sectie 1: Discriminatie in Verzekering”, 

Rechtskundig Weekblad 2006-2007, afl . 19, 783-784.
31 Over dit pertinentiecriterium als een zgn. “relatieve pertinentie”, J. VELAERS, “De 

antidiscriminatiewet tussen rechtszekerheid en rechtvaardigheid”, Ombudsman van de 

verzekeringen Jaarverslag 2005, 3/37.

32 Supreme Court of Canada, Zurich Insurance Co. v. Ontario (Human Rights Commission) 

(1992), 16 Canadian Human Rights Reporter, D/255; British Columbia Human Rights 

Tribunal, J. v. London Life Insurance Co. (1999), 36 Canadian Human Rights Reporter, 

D/43; Vz. Kh. Brussel 7 maart 2005, Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht 2005, afl . 6, 574 

(voorwerp van hoger beroep).
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verzamelen. De verantwoordelijkheid om het risico van de verzekerde zo 
accuraat mogelijk te bepalen ligt hierbij niet enkel bij degene die indeelt 
en toewijst in een bepaalde risicogroep maar evenzeer bij degene die 
de informatie over deze (kandidaat)verzekerde opvraagt of beoordeelt. 
Hier lijkt ondermeer een rol weggelegd voor de raadgevend geneesheren 
van de verzekeraar of het ziekenfonds. Onverminderd de toepassing van 
de wettelijke regels betreffende de medische informatievergaring en 
privacy, doet de antidiscriminatiewet de nood ontstaan naar een gerichter 
onderzoek van de individuele gegevens en een beoordeling hiervan 
volgens de actuele stand van de (medische) wetenschap en techniek. 

Bij de beoordeling of de beschikbare statistische informatie voldoende 
accuraat is en niet verouderd, kunnen de concrete middelen waarover 
de verzekeraar beschikt in aanmerking worden genomen. Een 
verzekeraar die kan aantonen dat hij alles in het werk heeft gesteld 
om een risico zo accuraat mogelijk in te delen en daarvoor bepaalde 
middelen heeft vrijgemaakt, zal wellicht makkelijker een bestaand 
segmenteringsysteem kunnen verantwoorden. Argumenten over de 
grootte van de verzekeringsportefeuille of de concrete fi nanciële 
mogelijkheden van de verzekeraar zullen hierbij niet altijd aanvaard 
worden, uit vrees verschillende mensenrechtenstandaarden te creëren 
voor verschillende soorten ondernemingen.33 Het argument dat 
statistische informatie gebaseerd op andere gronden, dan bv. leeftijd, 
geslacht of gezondheidstoestand, simpelweg niet beschikbaar is, 
betekent eigenlijk alleen maar dat niet bekend is of er alternatieve 
gronden voor risico-evaluatie bestaan, of dat het bestaan ervan niet 
kan bewezen worden. Het lijkt overigens ook moeilijk om van de klager 
te eisen dat híj bewijst dat deze informatie wél had kunnen worden 
ingewonnen of gebruikt, omdat de relevante informatie zich vooral bij 
de verweerder bevindt en de kost van het verzamelen zelden door een 
enkel individu kan gedragen worden.34 
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33 T. LEMMENS en Y. THIERY, “Insurance and Human Rights: what can Europe learn 

from Canadian anti-discrimination law?”, in C. VAN SCHOUBROECK en H. COUSY 

(eds.), Discriminatie in Verzekering – Discrimination et Assurance, Reeks Europees 

Verzekeringsrecht, Antwerpen, Maklu – Brussel, Bruylant, 2007, nr. 77-78. 
34 C. BAYART, Discriminatie tegenover differentiatie; Arbeidsverhoudingen en de discriminatiewet, 

Arbeidsrecht na de Europese Ras- en Kaderrichtlijn, Gent, Larcier, 2004, 152.

De Belgische antidiscriminatiewet zet verzekeraars en ziekenfondsen 
ertoe aan om uit beslissingen van discriminatie in een concrete zaak, 
algemene lering te trekken voor andere (toekomstige) overeenkomsten 
in de portefeuille. Zo houdt het bevel tot staking van een onderscheiden 
behandeling het verbod in om de gewraakte discriminerende praktijk in 
toekomstige situaties of overeenkomsten verder te zetten. De beslissing 
dat een polisbeding in een bepaald contract nietig is, vormt voor de 
verzekeraar of het ziekenfonds inspiratie om gelijkaardige bedingen 
aan te passen, en geeft de verzekerde een argument om bij de rechter 
of de Ombudsdienst de toepassing ervan te bestrijden. Vanuit de 
bekommernis over het imago, waaraan de verzekeringssector reeds vele 
jaren aandacht besteedt, valt te verwachten dat de verzekeraar op dit 
punt een pro-actief beleid voert. Om daarbij ondersteuning te bieden 
kan ook de wettelijke bevoegdheid die de CBFA heeft om algemene en 
bijzondere voorwaarden te controleren, en ruimer is dan de naleving van 
de Controlewet, aangewend worden. De nieuwe reglementering op de 
klachtenbehandeling biedt de CBFA overigens de mogelijkheid hiervoor 
informatie op te vragen bij de Ombudsdienst.35

Caroline Van Schoubroeck (hoofddocent K.U.Leuven) 
en Yves Thiery (assistent K.U.Leuven)

35 Artikel 15ter van K.B. van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de 

controle op verzekeringsondernemingen. 
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36 Artikel 350 en volgende van de Wet van 20 juli 2006 houdende diverse bepalingen, B.S., 28 juli 2006
37 Voor meer informatie zie Assurinfo, 10 augustus 2006, n° 25, p. 15
38 Wetsontwerp van 26 oktober 2006 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, Kamer 

2006-2007, 2722
39 Wetsontwerp van 26 oktober 2006 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffi ng van 

bepaalde door racisme en xenofobie ingegeven daden, Kamer 2006-2007, 2720
40 Wetsontwerp van 26 oktober 2006 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen, 

Kamer 2006-2007, 2721
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| G. WELKE OPLOSSING KRIJGT EEN KLACHT? |

Van de 2.311 klachten zijn er 1.486 onderzocht en afgerond op 31 januari 2007. 
51% daarvan was gegrond.

Gegrond 752

Ongegrond 734

Totaal 1.486

Over 327 klachten wordt nog onderhandeld.
Daarnaast, werden 498 klachten niet verder onderzocht.

Informatieaanvragen 274

Niet bevoegd 85

Maatschappij onderschreef 
het charter niet 91

CBFA (CDV) 27

Andere Ombudsdiensten 21

Totaal 498

Een doorgedreven analyse van de resultaten vanuit verschillende oogpunten 
levert de volgende vaststellingen op.

In de Brandverzekering is 57% van de klachten gegrond. Dat globale resultaat 
wordt beïnvloed door de klachten over verzekeringsondernemingen die de opzeg 
weigerden na de toevoeging van de waarborg natuurrampen (zie supra p. 3/49). 
Die klachten waren immers gerechtvaardigd.

In de tak Motorrijtuigen is 56% van de klachten gegrond. Bij het onderzoeken 
van de redenen achter de klachten die consumenten over deze tak hebben, 
stelt de Ombudsman vast dat klachten over de opzeg in 71% van de gevallen 
gegrond zijn. Klachten over het vergoedingsbedrag in Materiële Schade zijn in 
65% van de gevallen gegrond. Klachten over het ontbreken van informatie of de 
vergoedingstermijn bij een schadegeval zijn ten slotte in 58% van de gevallen 
gegrond.

Ondertussen werd in de antidiscriminatiewet van 25 februari 2003 een artikel 
2 bis36 ingevoegd betreffende leeftijdsdiscriminatie37.

Momenteel zijn er bovendien besprekingen aan de gang over drie 
wetsontwerpen, tot aanpassing en concordantie van het geheel van de 
Belgische antidiscriminatiewetgeving:
• wetsontwerp ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie38

• wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffi ng van 
bepaalde door racisme en xenofobie ingeven daden39

• wetsontwerp ter bestrijding tegen discriminatie tussen vrouwen en mannen.40 
Dit laatste is de omzetting van Europese richtlijn tot verbod op discriminatie 
op basis van geslacht. Ieder onderscheid op basis van het geslacht is hierdoor 
niet meer toegelaten. Een “Opting Out”-clausule laat aan de lidstaten echter 
de mogelijkheid om “proportionele verschillen in premies en uitkeringen voor 
individuele personen toe te staan in de gevallen waarin het geslacht een 
bepalende factor is bij beoordeling van het risico op basis van relevante en 
nauwkeurige actuariële en statistische gegevens”. Het is afwachten op welke wijze 
deze “Opting Out”-clausule in de Belgische wetgeving zal opgenomen worden.
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In de Gezondheidszorgen is 52% van de klachten gegrond. Klachten over de 
premie zijn echter meestal niet gegrond (75%). De verzekeringsondernemingen 
blijken de huidige juridische en reglementaire bepalingen ter zake in het 
algemeen na te leven.

Klachten over de Individuele Levensverzekering zijn slechts in 49% van de 
gevallen gegrond. Vooral klachten over het gebrek aan informatie blijken 
gegrond te zijn (77%). Klachten over afkoop en winstdeelname zijn dan weer in 
57% van de gevallen niet gegrond. 

In de tak Rechtsbijstand is 48% van de klachten gegrond. Bij het 
onderzoeken van de diverse waarborgen stelt de Ombudsman vast dat 
klachten over de rechtsbijstand in de autoverzekering in 61% van de gevallen 
gegrond zijn, tegenover slechts 37% van de klachten over andere soorten 
rechtsbijstandverzekeringen.
Aangaande de uitgebreide dekkingen (buiten de autoverzekering) wordt de 
Ombudsman vaak aangesproken omdat de verzekeraar weigert op te treden. De 
consument die een polis met uitgebreide dekkingen sluit, blijkt niet altijd de 
juiste draagwijdte daarvan te begrijpen.

3/98 3/99
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3.3 Klachten over tussenpersonen

| A. NIEUWE WET |

De wet van 22 februari 200641 zet de Europese richtlijn van 9 december 2002 
om in het Belgische recht. Ze brengt twee fundamentele wijzigingen aan in de 
wet van 27 maart 1995 op de verzekeringsbemiddeling, de wet-Cauwenberghs. 
De wet voert enerzijds de verplichting in om bij het sluiten, wijzigen of 
verlengen van een polis bepaalde gegevens aan de verzekerde mee te delen, en 
anderzijds, ten aanzien van verzekeringstussenpersonen, de verplichting om tot 
een buitengerechtelijke klachtenregeling toe te treden. 

1. Door de verzekeringstussenpersoon aan de verzekerde 
te verstrekken informatie

De voorbije jaren heeft de Ombudsman in verschillende klachtendossiers 
vastgesteld dat de klager niet kon aantonen dat de verzekeringstussenpersoon 
hem bij de contractsluiting verkeerde informatie verstrekt had. Aangezien beide 
partijen aan hun eigen versie vasthielden en er geen andere objectieve elementen 
voorhanden waren, kon de Ombudsman geen minnelijke regeling bekomen. 

In dat opzicht biedt de wet van 2006 een oplossing aan. De verzekerings-
tussenpersoon is voortaan verplicht om de verzekerde bij de contractsluiting een 
hele reeks gegevens mee te delen. Zo moet de verzekeringstussenpersoon erop 
toezien dat er een verzekering wordt aangeboden die rekening houdt met de 
behoeften en de verwachtingen van de consument. 
Reginald Van Ingelgem, oud-voorzitter van Feprabel, verklaarde in dat verband: 
“ (vertaling) door middel van de informatieverplichting beoogt de wetgever 
hoofdzakelijk en uitsluitend dat men aan de verbruiker alleen verkoopt wat 
hij vraagt. Het is de bedoeling de vraag van de verbruiker voortaan vorm te 
geven op een duurzame drager, waarvan de invoering niet omslachtig mag zijn 
en die toch aan alle wettelijke vereisten beantwoordt ” 42. Daarom hebben de 
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41 Wet van 22 februari 2006 tot wijziging van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekerings-

overeenkomst en de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekeringsbemiddeling en de 

distributie van verzekeringen, B.S., 15 maart 2006 (hierna de wet van 22 februari 2006)
42 Le monde de l’assurance, n° 2007/1 van 15 januari tot 31 januari 2007, p. 27
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2. Toetreding tot een buitengerechtelijke klachtenregeling

Om opgenomen te worden in het register van de erkende tussenpersonen en 
om deze inschrijving te behouden, moet de verzekeringstussenpersoon voortaan 
toetreden tot een buitengerechtelijke klachtenregeling. Dit kan hij doen door, 
hetzij zelf toe te treden, hetzij lid te zijn van een beroepsvereniging die tot 
een dergelijke klachtenregeling is toegetreden43. De wet bepaalt ook dat de 
tussenpersoon aan de verzekerde de naam en het adres moet meedelen van de 
instantie waarbij hij klacht kan indienen44.

Bijgevolg verruimt de nieuwe wet het actieterrein van de Ombudsman van 
de verzekeringen. Voordien was zij immers alleen offi cieel bevoegd voor 
klachten over verzekeringstussenpersonen die aangesloten zijn bij één van de 
beroepsfederaties die het Charter van de Ombudsman ondertekend hebben. 
Voortaan moet elke verzekeringstussenpersoon de Ombudsdienst van de 
verzekeringen aanduiden voor de buitengerechtelijke klachtenbehandeling. Bij 
een klacht moet hij de nodige elementen voor het onderzoek verstrekken. 
De wet zal de naambekendheid vergroten van de Ombudsdienst van de 
verzekeringen. Zij is tot nu toe de enige instantie die door de minister van 
Economie voor buitengerechtelijke klachtenbehandeling erkend is.

43 Art.10.6bis van de wet van 22 februari 2006
44 Art. 12bis §1er,5° van de wet van 22 februari 2006
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beroepsfederaties samen met Assuralia en de CBFA standaard informatiefi ches 
opgesteld, die alle geregistreerde tussenpersonen als een soort van checklist 
kunnen gebruiken. Hoewel zij niet verplicht zijn om die informatiefi ches te 
gebruiken, wordt het hen wel sterk aanbevolen. De fi ches vergemakkelijken 
ook de taak van de Ombudsdienst, die aldus over schriftelijke elementen 
beschikt om de bedoelingen van de partijen te beoordelen. Wanneer de 
verzekeringstussenpersoon de informatiefi che niet gebruikt en de klant hem 
achteraf verwijt dat hij hem niet heeft ingelicht, is het, zo onderstreept de CBFA, 
aan de tussenpersoon om te bewijzen dat hij alle vereiste informatie verstrekt 
heeft. Dat neemt niet weg dat de nieuwe wetsbepaling niet op alle problemen 
een antwoord biedt. Ze is immers niet van toepassing op het schadebeheer, waar 
klachten kunnen slaan op verkeerde of onvolledige informatie die de verzekerde 
ontvangen heeft (onjuiste aansprakelijkheidsbeoordeling, toestemming voor 
raadpleging van een advocaat tijdens de minnelijke procedure, ...) en die niet 
schriftelijk verstrekt werd. 



| B. AANTAL KLACHTEN |

2003 2004 2005 2006

161 149 134 173

Terwijl het aantal klachten over verzekeringstussenpersonen sinds 2003 
aanhoudend gedaald was, zijn er in 2006 opnieuw meer klachten (+29%), 
meer zelfs dan in 2003 (161). Hoewel de klachten ten aanzien van 
verzekeringstussenpersonen het globale aantal klachten laten stijgen, blijft hun 
aantal toch relatief beperkt in vergelijking met de klachten ten aanzien van de 
verzekeringsondernemingen. Ze maken immers maar 9% van het totaal uit. 
Het aantal klachten over tussenpersonen die bij een beroepsfederatie aangesloten 
zijn en niet-aangesloten tussenpersonen neemt in vrijwel dezelfde mate toe.

Die stijging kan worden verklaard door het feit dat aangesloten 
verzekeringstussenpersonen hun klanten vaker wijzen op het bestaan van de 
Ombudsdienst van de verzekeringen. Overigens zijn de makelaarsfederaties op 
de nieuwe wet op de verzekeringsbemiddeling vooruitgelopen door zich jaren 
geleden al bij de Ombudsdienst aan te sluiten. 
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| C. WIE DIENT ER EEN KLACHT IN? |

Zoals elk jaar zijn de meeste klachten afkomstig van verzekerden, met andere 
woorden de directe klanten van de verzekeringstussenpersonen. Niettemin 
stelt de Ombudsman een lichte daling in vergelijking met 2005 vast (van 
90% naar 84%). Het aantal klachten van tussenpersonen over een andere 
tussenpersoon stijgt dan weer licht. Ook duikt er een nieuwe categorie van 
klachten op: klachten die worden ingediend door advocaten. Het gaat nog om 
niet veel klachten, maar het maakt wel duidelijk dat advocaten de rol van de 
verzekeringstussenpersoon beter percipiëren. Zij schrijven hem immers een 
specifi eke adviesplicht toe.
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| D. OVER WELKE VERZEKERING KLAAGT DE CONSUMENT? |

3/106 3/107

Voor de takken Auto, Rechtsbijstand, Brand, Leven en Burgerrechtelijke 
Aansprakelijkheid is de situatie nauwelijks gewijzigd ten opzichte van 2005. 
Verschuivingen doen zich vooral voor in Gezondheidszorg, waarvoor het aantal 
klachten sterk afneemt (-48%), en in Diverse, waarvoor er drie keer meer 
klachten worden genoteerd. 
Voor de tak Gezondheidszorg had de Ombudsman in 2005 heel wat klachten 
ontvangen over de premieverhoging die werd toegepast door een tussenpersoon 
die een portefeuille hospitalisatieverzekering beheerde. 
In de rubriek Diverse gaat het hoofdzakelijk om klachten over de Alle 
Risicodekking voor gsm’s (6). In de loop van het jaar kwam er een nieuw soort 
polis op de markt die ook diefstal van de gsm dekt. Voor die producten handelen 
de verzekeringstussenpersonen de schadegevallen zelf af. 
Wanneer het tot een betwisting komt, richt de consument zich tot de 
Ombudsman, die de verzekeringstussenpersoon, handelend als beheerder van 
het schadegeval, zal ondervragen. In deze dossiers wordt vaak tussenkomst 
geweigerd omdat er geen verzekerd schadegeval is aangetoond. De 
polisvoorwaarden vereisen dat de diefstal met geweld moet gepleegd worden.
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| E. WAAROVER EN WAAROM KLAAGT DE CONSUMENT? |

Zoals de voorgaande jaren slaat ook nu weer twee derde van de klachten (69%) 
op de productie (onderschrijven of wijzigen van de polis). Die vaststelling 
maakt duidelijk dat de verzekeringstussenpersoon een belangrijke adviserende 
rol speelt bij de keuze van het product en de dekkingen. Hij moet met zijn 
aanbevelingen het best mogelijke advies beogen en, met zijn knowhow, zo veel 
mogelijk tegemoetkomen aan de verwachtingen van de consument. 
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Uit de analyse van de motieven achter de klachten blijkt dat er meer klachten 
zijn over de beroepsbekwaamheid van de tussenpersoon en de misleidende 
presentatie van het contract. Beide groepen omvatten vooral de klachten die 
het gevolg zijn van een gebrek aan informatie of van verkeerde informatie 
bij de contractsluiting. De stijging is opmerkelijk. Aangezien de nieuwe wet 
op 15 maart 2006 in werking getreden is, zullen de nieuwe maatregelen 
niet onmiddellijk een impact hebben op de aard van de klachten. Voorlopig 
blijft het effect ervan beperkt tot nieuwe of gewijzigde polissen. Vaak merkt 
de verzekerde pas jaren na de contractsluiting, bij een schadegeval, dat 
de verzekeringstussenpersoon hem niet het product aangeraden heeft dat 
het meest aan zijn verwachting beantwoordt, of hem niet correct ingelicht 
heeft over de dekkingsomvang. De toekomst zal uitwijzen of de nieuwe 
wetsbepalingen het beoogde doel zal bereiken. Er zou een daling moeten zijn 
van het aantal klachten over de informatieverstrekking bij de contractsluiting. In 
ieder geval zal de schriftelijke informatiefi che het vaststellen van de wil van de 
partijen vergemakkelijken. 

Er zijn meerdere klachten over fouten die de verzekeringstussenpersoon maakt 
bij de opzeg van de polis. Hetzij omdat hij de polis niet, zoals beloofd, opgezegd 
heeft, hetzij omdat hij de opzeg per fax gedaan heeft, zonder echter de naam te 
vermelden van de verzekeringsonderneming namens welke hij de polis opzegt 
(wat nochtans bepaald wordt in de door Assuralia opgestelde overeenkomst 
“opzeg per fax”), hetzij om dat hij een opzeg per fax heeft uitgevoerd voor een 
verzekering arbeidsongevallen terwijl de conventie opzeg per fax enkel geldig is 
voor verzekeringscontracten auto, ongevallen gemeen recht en brand.
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KAN MEN ALLE VERZEKERINGSOVEREENKOMSTEN 
OPZEGGEN VIA FAX? 

De heer X wenst van verzekeraar te veranderen. Hij verzoekt 
zijn makelaar om zijn arbeidsongevallenverzekering op te 
zeggen tegen de vervaldag van 1 januari 2007.

Op 28 september 2006 verzendt de makelaar een opzegbrief 
per fax aan de verzekeraar.

De verzekeraar weigert een gevolg te geven aan deze opzeg 
omdat hij niet is overgemaakt per aangetekend schrijven.
 
Op 27 november 2006, maakt de heer X een aangetekende 
opzegbrief over aan zijn verzekeraar. Omdat deze brief 
minder dan 3 maanden voor de jaarlijkse vervaldag toekomt, 
aanvaardt de verzekeraar de opzeg van de polis pas tegen de 
vervaldag van 1 januari 2008, zijnde één jaar later. 

Ontevreden richt de heer X zich tot de Ombudsman. 

De wet op de landverzekeringsovereenkomst (artikel 29) voorziet dat de 
opzeg van een contract moet gebeuren door een aangetekende brief.

In afwijking hierop, heeft Assuralia de conventie ”opzeg per 
fax” opgesteld. Volgens deze conventie kan een polis worden 
opgezegd via fax. Deze conventie is niet enkel bruikbaar tussen 
verzekeringsondernemingen onderling, ook tussenpersonen kunnen 
onder bepaalde voorwaarden deze conventie toepassen.

Deze conventie is geldig in de takken Auto, Ongevallen Gemeen Recht 
en Brand. De arbeidsongevallenpolissen vallen evenwel niet onder het 
toepassingsgebied van de conventie.

Op basis hiervan stelt de Ombudsman vast dat het standpunt van de 
verzekeraar gegrond is. Daarentegen weerhoudt ze een fout van de 
makelaar. Hij had de arbeidsongevallenpolis moeten opzeggen via 
aangetekende brief en niet via fax.

3/111

Sommige klachten gaan ook over de kosten die verzekeringstussenpersonen 
bovenop hun commissieloon aanrekenen.
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MAG DE TUSSENPERSOON EEN ERELOON AANREKENEN 
AAN ZIJN KLANT?

De heer X beschikt bij verzekeringsonderneming A over een 
arbeidsongevallenverzekering. Hij wil nagaan of er op de 
markt geen gunstiger aanbod bestaat. Daarom vraagt hij 
bij zijn verzekeraar zijn schadestatistiek op. De verzekeraar 
bezorgt die aan zijn tussenpersoon. 

Bij verzekeringsonderneming B vindt hij een polis die dezelfde 
dekking biedt, maar tegen een lagere premie. De heer X zegt 
zijn overeenkomst op en ondertekent een nieuwe polis.

Een tijdje later ontvangt hij van zijn vorige tussenpersoon 
een ereloonnota voor de marktstudie die deze zou hebben 
uitgevoerd. De heer X had zijn vorige tussenpersoon echter 
niet gevraagd een dergelijke studie uit te voeren.

Hij betwist het gevorderde ereloon en neemt contact op met 
de Ombudsdienst.

De Ombudsman ondervraagt de tussenpersoon. In eerste instantie 
blijft deze bij zijn standpunt, met het argument dat kosten en ereloon 
verschuldigd zijn voor de marktstudie die de heer X gevraagd heeft. 

In principe wordt de tussenpersoon vergoed door een commissie die de 
verzekerde na het sluiten van de verzekeringspolis bovenop de premie 
betaalt. Een tussenpersoon, die ereloon en extra kosten voor een 
marktstudie wil aanrekenen, moet kunnen bewijzen dat hij met de klant 
daarover een specifi eke overeenkomst gesloten heeft. 

De tussenpersoon geeft toe dat hij het bestaan van een dergelijke 
overeenkomst niet kan bewijzen. Hij ziet dan ook af van de vordering 
van het ereloon. 

3/113

Voor de tak Leven hebben de klachten doorgaans betrekking op het rendement 
of de gewaarborgde rente die wordt voorgespiegeld, of het beloofde 
kapitaalbedrag bij het einde van de polis. 
Bij het beheer van dergelijke klachten wordt de Ombudsman ook geconfronteerd 
met twee verschillende versies van de feiten. De nieuwe vormvereisten zullen 
haar bij haar opdracht helpen (zie supra p. 3/101).

Er zijn minder klachten over het schadebeheer. Die daling is gedeeltelijk te 
verklaren door de houding van de verzekerde zelf. Wanneer hij niet tevreden is 
over de schadeafwikkeling, richt hij zich meer naar de verzekeringsonderneming, 
zijn rechtsbijstandsverzekeraar of de Ombudsman van de verzekeringen… zonder 
zijn tussenpersoon hierover te informeren.
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EEN TE VOORZICHTIGE TUSSENPERSOON… 

De heer X rijdt met zijn auto de bromfi ets van de heer Y aan. 
Om een verhoging van zijn bonus-malusgraad te vermijden, 
stelt de heer X voor om de schade onderling te regelen. 

De heer Y wil eerst contact opnemen met zijn tussenpersoon. 
Die raadt hem aan het voorstel te aanvaarden. De 
tussenpersoon adviseert wel om, uit voorzorg, een 
aanrijdingformulier op te stellen. Er wordt afgesproken dat 
de aangifte zonder gevolg blijft wanneer de heer X de schade 
daadwerkelijk vergoed heeft. 

De volgende dag betaalt de heer X de geleden schade. 

Enkele dagen later laat zijn autoverzekeraar hem in een brief 
weten dat er een dossier geopend is en dat de tegenpartij 
vergoed werd.

De heer X wijst er zijn verzekeraar op dat hij de heer Y al 
vergoed heeft en dat met zijn tussenpersoon afgesproken was 
om de schade niet aan te geven.

Met die informatie in de hand verkrijgt de verzekeraar 
van de heer X de terugbetaling van de dubbel betaalde 
schadevergoeding. De stijging in de bonus-malusschaal wil de 
verzekeraar echter alleen ongedaan maken indien de heer X 
€125 administratiekosten betaalt.

De heer X betwist die kosten, die volgens hem alleen maar 
ontstaan zijn omdat de tussenpersoon van de heer Y zijn 
belofte niet is nagekomen.

3/115

De Ombudsman ondervraagt de tussenpersoon. Hij geeft toe dat hij er 
volkomen van op de hoogte was dat de heer X zijn klant rechtstreeks 
voor de schade wilde vergoeden. Uit voorzorg en om de belangen van 
zijn klant te vrijwaren, heeft hij de schade toch meteen en zonder 
voorbehoud aangegeven bij de verzekeraar van de heer Y. 

Gelet op die omstandigheden heeft de Ombudsman de 
verzekeringsonderneming van de heer X er uiteindelijk van kunnen 
overtuigen om van de administratiekosten af te zien. ST
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| F. WELKE OPLOSSING KRIJGT EEN KLACHT? |

Terwijl het aantal klachten over verzekeringstussenpersonen stijgt, zijn er in 
2006 precies evenveel dossiers niet nader onderzocht als in 2005 (24).
Van de onderzochte klachten was 53% gegrond en 47% niet gegrond. In januari 
2007 waren er nog 39 dossiers in behandeling.

In 2006 was één klacht op twee gegrond in productie. In 2005 was dit nog 2 op 
3 klachten. Voor schadegevallen blijft het percentage identiek (54%).

Als men het resultaat bekijkt per tak, stelt de Ombudsman vast dat in 
autoverzekeringen 69% van de klachten gegrond is en 60% in rechtsbijstand. In 
levensverzekeringen zijn 70% van de klachten ongegrond. In alle risico-dekking 
(zie supra p. 3/107) zijn 80% van de klachten ongegrond.

3/116 3/117

Helaas stelt de Ombudsman in enkele gevallen nog vast dat de verzekerings-
tussenpersonen de uitbetaalde schadevergoeding achterhouden. Wanneer 
de Ombudsman geen snelle regeling bekomt, met een bevredigende uitleg 
voor het achterhouden van de vergoeding, dan zal ze zich richten tot de 
verzekeringsonderneming. De verzekeraar zal dan de verzekerde rechtstreeks 
betalen met voorbehoud van een verhaalrecht 45. De Ombudsman zal tevens de 
CBFA als toezichthouder op de hoogte brengen van deze oneerlijke praktijken.

45 Artikel 13 van de Wet op de landverzekeringsovereenkomst gewijzigd door artikel 33 1e en 2e van de 

wet van 22 februari 2006, B.S., 15 maart 2006
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3.4. Klachten over Datassur

Datassur is een economisch samenwerkingsverband dat onder meer 
gegevensbanken beheert. Het registreert gegevens die het ontvangt van 
verzekeringsondernemingen ten gevolge van de opzeg van een contract op basis 
van objectieve criteria zoals de niet-betaling van de premie, de schadelast en de 
bewezen fraude. Deze gegevens worden opgenomen in het Speciale Risico’s-
bestand of RSR-bestand, dat wordt beheerd door Datassur.

| A. AANTAL KLACHTEN |

2005 2006

Registraties in het RSR-bestand 50.000 47.650

Verzoeken tot verbetering 
in het RSR-bestand 452 324

Verzoeken bij de Ombudsman 42 59

In 2006 registreerde de Ombudsman 59 verzoeken tot tussenkomst over 
RSR-bestand van Datassur. Dit houdt een meer uitgesproken stijging van het 
aantal klachten ten opzichte van de voorafgaande jaren in. In 2005 telde de 
Ombudsman immers 42 klachten.

Het aantal klachten blijft echter beperkt ten opzichte van het aantal registraties 
(47.650 in 2006) en de verzoeken tot verbetering (324 in 2006). In tegenstelling 
tot de klachten bij de Ombudsman, daalde het aantal registraties en verzoeken 
tot verbetering in het RSR-bestand van Datassur.
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| B. WIE DIENT ER EEN KLACHT IN? |

90% van de klachten tegen het RSR-bestand van Datassur zijn afkomstig van 
de verzekerde zelf. Het is immers hij die de rechtstreekse gedupeerde is van de 
fi chering. In een aantal gevallen dient de tussenpersoon in verzekeringen en de 
raadsman van de verzekerde een klacht in zijn naam in. 

3/120 3/121

| C.  OVER WELKE VERZEKERING KLAAGT DE CONSUMENT? |

Het grootste deel van de klachten tegen het RSR-bestand van Datassur hebben 
betrekking op de verplichte autoverzekering. Er is evenwel een daling van 85% 
in 2005 naar 70% in 2006. Daarnaast stijgen de klachten in de brandverzekering 
opnieuw. Terwijl deze in 2004 20% en in 2005 slechts 7% bedroegen, liepen zij 
in 2006 op tot 19%. Tenslotte noteerde de Ombudsman nog een aantal klachten 
in de familiale verzekering. DA
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SS

UR
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| D.  WAAROVER EN WAAROM KLAAGT DE CONSUMENT? |

De consument is vooral ontevreden wegens een registratie in het RSR-bestand 
van Datassur voor de niet betaling van de premie. Het aantal klachten hierover 
steeg van 17 naar 28 klachten of 47% van het totaal aantal klachten.

In een aantal gevallen heeft de Ombudsman vastgesteld dat de 
verzekeringsonderneming de verzekerde heeft geregistreerd voor niet betaling 
van de premie zonder dat hij het bewijs van een verzekeringscontract kon 
voorleggen. Gezien er geen getekend verzekeringsvoorstel of -aanvraag 
voorhanden was, kon het bestaan van een contract niet worden aangetoond. 
Bijgevolg kon aan de verzekerde ook niet verweten worden dat hij de premie 
niet betaalde. De registratie was dus onterecht.

3/122 3/123
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ONDER WELKE VOORWAARDEN KAN MEN EEN 
VERZEKERDE REGISTREREN IN HET RSR-BESTAND VAN 
DATASSUR?

Mevrouw X dient bij haar makelaar een verzekeringsvoorstel 
in. Zes maanden later heeft zij de polis nog steeds niet 
ontvangen. Haar makelaar stuurt haar wel groene kaarten 
van verschillende verzekeringsondernemingen op.

Later ontvangt mevrouw X een aanmaning tot betaling van 
de vervallen verzekeringspremie, waarbij de polis tevens 
wordt opgezegd wegens niet betaling van de premie.

Bovendien wordt zij opgenomen in het RSR-bestand van Datassur. 
Zij neemt contact op met deze laatste, die in overleg met de 
verzekeringsonderneming weigert haar naam te schrappen.

Misnoegd richt zij zich tot de Ombudsman.

De Ombudsman neemt kennis van alle dossiergegevens en stelt vast dat 
mevrouw X geen verzekeringspolis ondertekend heeft. 

Gezien er geen verzekeringsovereenkomst tot stand is gekomen, kon 
de polis niet worden opgezegd. Een registratie in het RSR-bestand van 
Datassur is bijgevolg ongeldig.

Op grond daarvan heeft de Ombudsman Datassur om een schrapping 
gevraagd. Het nodige gevolg werd hieraan verleend.
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Daarnaast ontving de Ombudsman verscheidene klachten wegens niet betaling 
van een kleine premie. Daar waar de registratie voor niet betaling van een 
premie in de tak Auto pas mogelijk is vanaf de niet betaling van een premie van 
€150, bestaat deze minimumgrens in de andere takken niet (zie infra p. 5/154). 

De registratie wegens opzeg na schade steeg van 7 klachten in 2005 naar 
15 klachten in 2006. In de BA-Autoverzekering, is de consument ontevreden 
omdat hij geregistreerd wordt terwijl hij slechts 1 ongeval in fout heeft gehad. 
Het interne reglement van het RSR-bestand van Datassur voorziet echter dat 
er een opname in het RSR-bestand van Datassur moet gebeuren van zodra het 
contract wordt opgezegd na schadegeval, ongeacht het aantal ongevallen. 

De Ombudsman ontving in 2006 eveneens 5 klachten wegens fouten in de 
registratie. In dergelijk geval wordt de registratie op zich niet betwist, maar wel 
de gegevens die vermeld worden. 
In die zin werd de Ombudsman een aantal maal gecontacteerd omdat de fi che 
melding maakte van “onbetaald” bedrag terwijl de verzekerde geen geldsom 
meer verschuldigd was. Bij verdere navraag bleek dat de verzekeringsonderming 
de sector vooral wilde inlichten over het belang van het dossier. Datassur 
paste dan ook de omschrijving aan en schrapte het woord onbetaald. Voortaan 
vermeldt de fi che enkel de term “bedrag”.
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MAG EEN RSR-FICHE ALTIJD EEN DOOR DE VERZEKERDE 
“ONBETAALD” BEDRAG VERMELDEN? 

Mevrouw X pleegde verzekeringsfraude en gaf dit toe. Haar 
verzekeringsonderneming liet haar opnemen in een Datassur-
bestand. 

Mevrouw X verzet zich tegen die registratie. Zij had immers 
met de verzekeringsonderneming een akkoord afgesloten 
tot terugbetaling van de verschuldigde sommen, wat zij ook 
gedaan heeft. 

Zij begrijpt bijgevolg niet waarom ze in een Datassur-bestand 
is opgenomen en vooral waarom de fi che een “onbetaald” 
bedrag vermeldt. Mevrouw X neemt contact op met Datassur, 
die bij haar standpunt blijft. Ontevreden neemt zij vervolgens 
contact op met de Ombudsdienst.

De Ombudsman onderzoekt haar klacht en stelt vast dat de registratie 
van mevrouw X in het RSR-bestand van Datassur verplicht is bij 
fraude, ook al heeft de verzekerde de uitgekeerde schadevergoeding 
terugbetaald.

De inschrijving in het RSR-bestand kan dus niet ongedaan worden 
gemaakt. 

Evenwel, de vermelding “onbetaald” bedrag stemt niet overeen met de 
werkelijkheid. 

De Ombudsman heeft Datassur ervan kunnen overtuigen dat de term 
ongelukkig gekozen was. Datassur heeft de term “onbetaald” geschrapt 
en de fi ches van het RSR-bestand vermelden voortaan enkel “bedrag”.
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Tenslotte, noteerde de Ombudsman in 2006 6 klachten over registratie bij 
fraude. Deze hebben voornamelijk betrekking op de lange duurtijd van de 
registratie wegens fraude.
De registratie omwille van niet betaling van de premie en omwille van opzeg 
na schade blijft respectievelijk 3 en 5 jaar behouden. De registratie naar 
aanleiding van een fraude wordt daarentegen gehandhaafd gedurende 10 jaar. 
Het reglement van het RSR-bestand van Datassur is echter strikt en staat geen 
uitzondering op de regel toe.
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KAN DE DUUR VAN DE REGISTRATIE IN HET RSR-BESTAND 
VAN DATASSUR WORDEN INGEKORT? 

Bij de contractsluiting heeft de heer X nagelaten om de 
risicoverzwarende kenmerken mee te delen. Om die reden 
werd hij opgenomen in het RSR-bestand. 

Na vijf jaar op de lijst te hebben gestaan, meent de heer X, 
een zakenman, dat zijn straf “zwaar genoeg” is geweest. Hij 
vraagt van de lijst te worden geschrapt. Aangezien hij in 
eerste instantie bot vangt bij Datassur, richt hij zich tot de 
Ombudsman.

De Ombudsman neemt inzage van het interne reglement van het 
RSR-bestand. Hierin wordt bepaald dat een registratie voor een 
verzwaard risico tien jaar behouden blijft. Een dergelijke registratie kan 
alleen worden geschrapt wanneer de rechtbank de betrokkene buiten 
vervolging stelt omdat zij geen verzwaard risico weerhouden heeft. 

In dit geval rechtvaardigt geen enkel element een vroegtijdige 
schrapping van de registratie van de heer X. 

Gelet op die vaststellingen kan de Ombudsman de verzekerings-
onderneming die om de registratie verzocht heeft, alleen maar gelijk 
geven. De registratie blijft behouden.
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| E.  WELKE OPLOSSING KRIJGT EEN KLACHT? |

2005 2006

Vraag tot inlichting 14 24

Gegronde klachten 15 15

Ongegronde klachten 13 20

De Ombudsman treedt voor de klachten tegen het RSR-bestand van Datassur 
enkel op als beroepsinstantie. Een verzekerde, die ontevreden is, omdat hij in het 
bestand geregistreerd staat, moet zich in de eerste plaats wenden tot het RSR-
bestand van Datassur zelf.
Pas wanneer hij geen gelijk heeft gekregen en hij nog altijd meent dat zijn 
registratie onterecht of verkeerd is, kan hij de Ombudsman aanschrijven. 
Hoewel deze procedure is opgenomen op de website van Datassur en de 
Ombudsman, werden in 40% van de klachten vastgesteld dat deze procedure 
niet gerespecteerd was door de klager. In dergelijk geval onderzoekt de 
Ombudsman het dossier niet verder, maar zal zij de gebruikelijke procedure 
meedelen aan de klager en hem doorverwijzen naar Datassur.

Van de 35 onderzochte klachten, werd in 43% van de gevallen de registratie 
rechtgezet. Het gaat hier om een schrapping van de registratie of om een 
verbetering van de opgenomen gegevens.

Ondertussen stelde de regering een voorontwerp van wet op met betrekking 
tot de omkadering van de negatieve lijsten, wat reeds het voorwerp vormde 
van verscheidene commentaren46. De Commissie voor de bescherming van de 
Persoonlijke Levenssfeer en de Raad van Verbruik brachten inmiddels hun advies 
hierover uit door verschillende opmerkingen te formuleren. Deze zullen worden 
onderzocht door de opstellers van het voorontwerp alvorens ze de defi nitieve 
tekst opstellen.
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46 Studienamiddag van 24 augustus 2006 in Acadamieraadzaal UGent te Gent: Bedrijfsdatabases: 

verwerking van persoonsgegevens en privacy; Assurinfo, 12 oktober 2006, n° 32, p. 15-16; De 

juristenkrant, 8 november 2006, n° 137, p. 2-3
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4/133

Tak Casus Titel Pagina

Auto 3 Werd de polispremie correct berekend? 3/44

8 Is het mogelijk om bij gedeelde aansprakelijkheid 
de volledige vrijstelling in omnium te verhalen?

3/60

9 Kunnen de Omniumverzekeraar en de 
aansprakelijkheidsverzekeraar de schade aan 
een voertuig verschillend evalueren?

3/61

10 Kan de Ombudsman zorgen voor een snellere 
vergoeding?

3/64

26 Wie betaalt de schade bij een ongeval tussen 
twee wagens van eenzelfde bedrijf?

5/150

Datassur 20 Onder welke voorwaarden kan men een 
verzekerde registreren in het RSR-bestand 
van Datassur?

3/123

21 Mag een RSR-fi che altijd een door de 
verzekerde “onbetaald” bedrag vermelden?

3/124

22 Kan de duur van de registratie in het RSR-
bestand van Datassur worden ingekort? 

3/126

Discriminatie 14 Kan men een polis, die op een overeen-
gekomen leeftijd stopt, toch nog verlengen?  

3/86

15 Kan de verzekeraar discriminatie 
rechtvaardigen?

3/88

16 Welke bijpremie is gerechtvaardigd? 3/90
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Formaliteiten 2 Werd aan de verzekerde de wettelijk vereiste 
informatie meegedeeld?

2/18

24 Moet de verzekerde de waarborguitbreidingen 
aanvaarden?
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25 Is de polis van kracht? 5/148  

Formaliteiten - 
Tussenpersonen

17 Kan men alle verzekeringsovereenkomsten 
opzeggen via fax? 

3/110

Formaliteiten - 
Hospitalisatie

6 Kan men vragen dat de individuele 
hospitalisatieverzekering onmiddellijk wordt 
stopgezet bij aansluiting aan de collectieve 
hospitalisatieverzekering? 

3/52

Formaliteiten - 
Opzeg

4 Wanneer gaat de opzeg in? 3/48

Hospitalisatie 5 Kan een verzekerde zijn opzeg herroepen? 3/50 

23 Onder welke voorwaarden kan men een 
hospitalisatieverzekering afgesloten via de 
werkgever individueel verder zetten?

5/142

Brand 7 Welke waarde heeft het expertiseverslag? 3/58

Brand - 
CATNAT

1 Vergoedt de verzekeraar alle schade als gevolg 
van een natuurramp?

2/16

Tussenpersonen 18 Mag de tussenpersoon een ereloon 
aanrekenen aan zijn klant?

3/112

19 Een te voorzichtige tussenpersoon … 3/114

4/134 4/135

Leven 11 Is de verzekeraar gehouden om de reserve van 
een schuldsaldoverzekering uit te keren bij een 
vraag tot afkoop?

3/70

12 Hoeveel bedraagt de aftrekbare premie in 
pensioensparen? 

3/72

13 Moet de verzekeraar intresten betalen wanneer 
de kapitalen van een levensverzekering na de 
contractuele vervaldag worden uitbetaald? 

3/78
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| A. FOLLOW-UP VAN DE AANBEVELINGEN |

1. Gezondheidszorg

De regering heeft op 26 september 2006 een wetsontwerp ingediend 
dat een hoofdstuk over ziekteverzekeringspolissen in de wet op de 
landverzekeringsovereenkomst inlast.

Dat wetsontwerp komt gedeeltelijk tegemoet aan drie aanbevelingen die 
de Ombudsman de voorbije jaren in verband met de tak Gezondheidszorg 
geformuleerd heeft. Het biedt een oplossing voor de problemen van 
verzekerden die met een premiestijging worden geconfronteerd (jaarverslag 
2000, p. 30), voor de individuele voortzetting van een collectieve 
hospitalisatieverzekeringspolis (jaarverslag 1998, p. 21), voor de uitsluiting van 
een eerder bestaande gezondheidstoestand (jaarverslag 1996, p. 21) of gewoon 
voor de toegankelijkheid van de verzekering.

Het wetsontwerp is ontegensprekelijk een stap vooruit, maar, rekening houdend 
met de ontvangen klachten, vertoont het ontwerp nog enkele lacunes47.

• Over het algemeen moet men - zoals professor B. Dubuisson, voorzitter van 
de Commissie voor Verzekeringen48, aanstipt in zijn verslag voor de Commissie 
voor het Bedrijfsleven - waarborgen dat het wetsontwerp in overeenstemming 
is met de voorwaarden en bepalingen van de wet van 25 juni 1992 op de 
landverzekeringsovereenkomst. Van dat verslag, dat verschillende aspecten 
van het probleem uitvoerig belicht, onthoudt de Ombudsman in het bijzonder 
de kwestie van de dekking van de eerder bestaande gezondheidstoestand. 
Daarover ontvangt zij immers sinds vele jaren regelmatig klachten.
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47 Bij het formuleren van deze suggesties wordt uitgegaan van de wettekst zoals die op 26 september 

2006 werd ingediend.
48 Adviserend orgaan van de FOD Economie
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DE DEKKING VAN DE VOORAF BESTAANDE 
GEZONDHEIDSTOESTAND (ART. 138BIS-5)

Uit artikel 138bis-5 vloeit voort dat de overeenkomst twee jaar na 
de inwerkingtreding ervan onbetwistbaar wordt. Dat betekent dat 
de verzekeraar na die termijn geen onopzettelijke verzwijgingen 
of onopzettelijke onjuiste mededelingen bij de risicoaangifte meer 
zal inroepen. Er vloeit echter ook uit voort dat de overeenkomst 
binnen diezelfde termijn betwistbaar is indien er vóór het sluiten 
van de overeenkomst symptomen bestonden van een ziekte, die 
later, maar binnen de termijn van twee jaar, gediagnosticeerd 
wordt. Hoewel het wetsontwerp dit niet uitdrukkelijk stelt, laat de 
memorie van toelichting duidelijk verstaan dat de verzekeraar in 
dat geval de dekking eenvoudig kan weigeren. 

Opmerkelijk is dat deze sanctie veel zwaarder is dan die waarin 
artikel 7, §2 en 3 van de wet van 25 juni 1992 voorziet in geval van 
onopzettelijke verzwijging of onopzettelijke onjuiste mededeling. 
De sanctie waarin dat artikel voorziet, hangt af van het feit of 
de tekortkoming al dan niet het gevolg is van nalatigheid van de 
verzekeringnemer. Indien de verzekeringnemer niets kan worden 
verweten, is de verzekeraar tot de volledige prestatie gehouden. Indien 
de verzekeringnemer een fout kan worden verweten, kan de verzekeraar 
de vergoeding evenredig beperken. Heel wat auteurs menen dat 
clausules over de vooraf bestaande gezondheidstoestand in strijd zijn 
met die dwingende bepalingen van de wet van 25 juni 1992 en dan ook 
nietig zijn (zie o.a. M. Fontaine, Précis de droit des assurances, 3de ed., 
blz. 180, nr. 260, nota 195 en blz. 249, nr. 362, nota 450). 

Overigens is het begrip “symptomen” 
(in tegenstelling tot een precieze diagnose) 
vrij vaag en zal het altijd aanleiding geven 
tot discussie.

Bernard Dubuisson
voorzitter van de Commissie 
voor Verzekeringen
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• Het wetsontwerp bepaalt ook dat iedereen die bij een collectieve 
ziekteverzekering (groepsverzekering) aangesloten is, die verzekering 
individueel kan voortzetten, voor zover hij die groepsverzekering gedurende 
minstens twee jaar bij dezelfde werkgever genoten heeft.

 In sommige gevallen kan het zijn dat de kandidaat-verzekerde, voordat 
de betrokken groepsverzekering voor hem in werking getreden is, voor 
hospitalisatiekosten gedekt was door een andere, individuele of collectieve, 
polis.

 Waarom die onafgebroken dekking negeren en niet de mogelijkheid bieden 
om een minder dan twee jaar genoten groepsverzekeringspolis individueel 
verder te zetten?
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ONDER WELKE VOORWAARDEN KAN MEN EEN 
HOSPITALISATIEVERZEKERING AFGESLOTEN VIA DE 
WERKGEVER INDIVIDUEEL VERDER ZETTEN?

Mevrouw X stopt haar individuele hospitalisatieverzekering 
en sluit zich aan bij haar groepsverzekering van haar nieuwe 
werkgever. Na enkele maanden stelt men bij mevrouw X de 
ziekte van Crohn vast. 
Door haar ziekte is zij regelmatig afwezig. Na 23 maanden 
ontslaat de werkgever mevrouw X. Op dat ogenblik wenst 
mevrouw X de hospitalisatieverzekering individueel verder te 
zetten. Het groepsreglement biedt echter deze mogelijkheid 
vanaf een aansluiting van minstens 36 maanden. 
Ontgoocheld klopt mevrouw X aan bij de Ombudsman.

De Ombudsman moet inderdaad vaststellen dat op juridisch vlak de 
verzekeraar niet verplicht kan worden om een individuele dekking aan 
te bieden. 
De voorgestelde wettelijke regeling tot het opleggen van 
minimumvoorwaarden in de ziekteverzekering legt echter een 
individuele voortzetting op na een termijn van 24 maanden. Op basis 
van dit en gelet op het menselijke aspect probeert de Ombudsman de 
verzekeraar te overtuigen om toch een individuele dekking aan mevrouw 
X aan te bieden. Zij was immers via verschillende verzekeraars langer 
gedekt dan de termijn van 24 maanden.
De maatschappij wijst er echter op dat het voorstel in zijn huidige 
vorm vereist dat de betrokkene minstens 24 maanden verzekerd 
is via eenzelfde werkgever. De voorafgaandelijk individuele 
hospitalisatieverzekering of de groepsverzekering van een andere 
werkgever wordt niet in aanmerking genomen.
De Ombudsman heeft de verzekeraar niet kunnen overtuigen om mevrouw 
X een individuele voortzetting van het contract aan te bieden.
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• Bovendien legt het wetsontwerp, in geval van individuele voortzetting, 
termijnen vast tussen het einde van de groepsverzekering en de aanvang van 
de individuele verzekering. Tussen die twee tijdstippen geniet de verzekerde 
geen dekking. Dat is voor hem geen gemakkelijke situatie, aangezien hij 
bij een hospitalisatie geen beroep kan doen op een verzekeraar voor de 
terugbetaling van zijn kosten.

• Het wetsontwerp bepaalt ook dat de verzekeringsondernemingen voor de 
individuele ziektekostenverzekeringen levenslang dekking moeten bieden. Er 
bestaan polissen die de medische kosten als gevolg van de hospitalisatie niet 
vergoeden, maar per verblijfsdag in het ziekenhuis een vast bedrag uitkeren.

 Hoewel die polissen ook hospitalisatieverzekeringen worden genoemd, verschillen 
de meningen over de aard van dergelijke verzekeringen. Zijn het individuele 
verzekeringen tot vergoeding van schade of ziektekostenverzekeringen? Op 
grond van het wetsontwerp behoren zij tot de ziektekostenverzekeringen. Het 
wetsontwerp legt voor die polissen echter geen overgangsbepalingen vast.

 Wat gebeurt er dan met polissen die afl open op het ogenblik dat de verzekerde 
70 jaar wordt? De oplossing zal er hoe dan ook rekening mee moeten 
houden dat de hospitalisatiekans op die leeftijd groter is en de gezondheid 
kwetsbaarder. Kandidaat-verzekerden vinden zelden een verzekeraar die bereid 
is om hen te dekken (zie supra p. 3/84), althans niet zonder uitsluiting van de 
risico’s waar zij zich juist zorgen om maken.

• Tenslotte bepaalt het wetsontwerp dat de premie en de voorwaarden voor de 
ziektekostenverzekering, ingeval de werkelijke kosten van de gewaarborgde 
prestaties stijgen, mogen worden aangepast voor zover de Commissie voor 
het bank-, fi nancie- en assurantiewezen (CBFA) oordeelt dat het om een 
opmerkelijke stijging gaat.

 De verantwoordelijkheid om aanpassingen te aanvaarden zou echter niet 
uitsluitend mogen liggen bij de CBFA, die in de eerste plaats moet waken over 
de rendabiliteit van de verzekeringsondernemingen. 

 De wet zou moeten voorzien in een nauwkeurig en vast mechanisme dat 
gekoppeld is aan een neutraal indexcijfer op basis van objectieve en meetbare 
criteria.

 Bovendien zouden die maatregelen gepaard moeten gaan met strengere 
regels voor de kosten die de zorgverstrekkers aanrekenen. Er blijken immers 
grote verschillen te bestaan, zonder dat daar een objectieve rechtvaardiging 
voor is. Die hebben echter een invloed op de schadelast en bijgevolg ook op 
het premiebedrag.
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 Sommige regeringsleden zijn zich daarvan bewust en hebben een nieuw 
ontwerp ingediend om de gezondheidszorgkosten te beperken49. Ook anderen 
laten zich horen50.

 Hoe kan men overigens, met een dergelijke tariefvrijheid, een consument 
beschermen die op een bepaald tijdstip – dankzij de concurrentie – een polis 
heeft kunnen sluiten met aantrekkelijke voorwaarden, maar die jaren later 
te maken krijgt met forse premiestijgingen? De verzekeringsonderneming 
heeft immers geen reserves kunnen vormen en moet dan ook de premies 
verhogen om het fi nanciële evenwicht van zijn portefeuille te vrijwaren. Die 
stijging dreigt zich overigens te herhalen, aangezien “goede risico’s” bij een 
premiestijging elders op de markt betere voorwaarden zullen vinden, zodat de 
verzekeringsportefeuille uiteindelijk alleen nog uit verzwaarde risico’s bestaat. 
In werkelijkheid komt deze premiestijging overeen met een verhulde opzeg.

5/144 5/145

2. Vormvoorschriften

Bij de analyse van de klachten stelt de Ombudsman vast dat de reden achter een 
klacht vaak te maken heeft met vormvoorschriften.

Bij een opzeg zal zij bijvoorbeeld nagaan of de wettelijke bepalingen nageleefd 
zijn, en meer bepaald de documenten opvragen om deze na te kijken op data en 
handtekeningen, … (zie supra p. 3/46).

Wanneer de klacht wordt ingediend omdat de verzekeraar schade weigert te 
vergoeden, moet zij eerst nagaan of de polis wel degelijk van kracht is en welke 
algemene voorwaarden van toepassing zijn. 
Wanneer de consument over de premiestijging of een betalingsprobleem 
klaagt, zal de Ombudsman uitzoeken of alle wettelijk vereiste informatie aan de 
verzekerde is meegedeeld en of de vormvoorschriften en termijnen nageleefd zijn.
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49 De Standaard, 25 januari 2007
50 Le Soir, 14 februari 2007
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MOET DE VERZEKERDE DE WAARBORGUITBREIDINGEN 
AANVAARDEN?

De heer X heeft een nieuwe auto gekocht en vraagt zijn 
verzekeringstussenpersoon de wijziging van voertuig mee te 
delen aan de verzekeringsonderneming.
Even later ontvangt hij een vervaldagbericht voor een 
contract waarin een omniumverzekering is opgenomen. 
Aangezien hij deze waarborg niet gevraagd heeft, weigert hij 
de premie te betalen. De verzekeringsonderneming verzendt 
aanmaningen tot betaling van de premie.

De heer X neemt ontstemd contact op met de Ombudsman.

De Ombudsman vraagt bij de verzekeringsonderneming de documenten 
op die werden ondertekend bij het opstellen van de polis. 
De maatschappij laat weten dat ze niet beschikt over getekende 
documenten. De waarborguitbreiding werd opgenomen op vraag van de 
verzekeringstussenpersoon.

Op grond daarvan vraagt de Ombudsman om de omniumwaarborg te 
schrappen. 
De verzekeringsonderneming gaat daarmee akkoord en verzendt een 
aangepaste uitnodiging tot betaling. 

5/147

Wijzigingen in de verzekeringspolis hebben vaak betrekking op twee aspecten: 
het premiebedrag en de inhoud van de poliswaarborgen. In beide gevallen moet 
het vaststaan dat beide partijen met de wijziging instemmen. Hoe kan men dit 
bewijzen?

De premie is een haalschuld. Bij het verzoek om de premie te betalen kan de 
verzekeraar niet alleen het bedrag ervan wijzigen, maar in dat document ook 
alle vereiste informatie vermelden. Hij moet de verzekerde de premiestijging 
duidelijk meedelen en hem op zijn recht wijzen om de polis op te zeggen. Indien 
de verzekerde het nieuwe premiebedrag betaalt, is het redelijk te veronderstellen 
dat hij ervan op de hoogte is en dat hij, door te betalen, met de wijzigingen 
instemt.

Een veel delicatere kwestie is de communicatie van de wijzigingen van de 
waarborgen. 
Hoe kan men er zeker van zijn dat de verzekeringsnemer behoorlijk werd 
ingelicht en met de wijzigingen ingestemd heeft? In dat geval volstaat de 
premiebetaling op zich uiteraard niet.
Hoe kan de wettelijke procedure worden vereenvoudigd zonder echter aan 
rechtszekerheid in te boeten? De huidige procedure zorgt voor een logge en dure 
administratie. Hoe kan dit worden vermeden en een kostenbeperking worden 
gerealiseerd zonder het gevaar van verwarring, twijfel en dubbelzinnigheid te lopen?

De problemen met de vormvoorschriften werden aangekaart bij de Commissie  
voor Verzekeringen. In het jaarverslag 2005 van de Ombudsman van de 
verzekeringen maakte de voorzitter van de Commissie, Bernard Dubuisson, een 
stand van zaken op51.
Maar in welke mate is er vooruitgang geboekt?
Rond de tafel kwam er geen enkele consensus tot stand. Sommigen wensen het 
probleem met de vormvoorschriften voor de premiestijgingen te scheiden van 
dat van de waarborgaanpassingen. Dat voorstel wordt nog besproken. Gelet 
op de concrete gevallen die haar worden voorgelegd, kan de Ombudsman dat 
voorstel alleen maar steunen.
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51 Jaarverslag Ombudsman van de verzekeringen 2005, p. 5/148
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IS DE POLIS VAN KRACHT?

Het huis van mevrouw X loopt zware brandschade op. Zij 
klopt bij haar verzekeraar aan voor vergoeding van de schade.

De verzekeringsonderneming weigert de schade te vergoeden 
omdat de polis op de dag van het schadegeval opgezegd was.
Mevrouw X geeft toe dat zij haar premie te laat betaald 
heeft, maar beweert dat zij nooit op de hoogte is gebracht 
van de opzeg van haar brandpolis.

Omdat de verzekeraar weigert de schade te vergoeden, richt 
zij zich tot de Ombudsman.

Bij het bestuderen van de dossierstukken stelt de Ombudsman vast 
dat de verzekeringsonderneming mevrouw X wel degelijk in een 
aangetekende brief van 23 december 2005 in gebreke gesteld heeft. 
Mevrouw X is de zending echter niet gaan ophalen in het postkantoor. 
In de brief stond dat de polis met ingang van 22 januari zou worden 
opgezegd indien de premie niet binnen 15 dagen betaald werd. De 
Post stuurt de zending naar de verzekeringsonderneming terug, met de 
vermelding “niet afgehaald”.
De procedure loopt hierop verder volgens de regels. Bij niet-betaling van 
de premie wordt de polis één maand na de datum van verzending van 
de aangetekende brief opgezegd.
Bij het nader bekijken van de omslag stelt de Ombudsman echter vast dat 
op de poststempel op het aangetekend schrijven de datum van 27 december 
2005 vermeldt, met andere woorden 4 dagen later. Aangezien de schade 
voorgevallen is op 24 januari 2006, is de wettelijke termijn van één maand 
nog niet verstreken en is de polis nog altijd van kracht.
Op grond daarvan heeft de verzekeringsonderneming haar standpunt 
herzien en de schade aan het huis van mevrouw X vergoed.
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| B. AANBEVELINGEN 2006 |

1. Vergoeding van schade aan voertuigen van 
eenzelfde bedrijf

De Ombudsman heeft verschillende klachten ontvangen van bedrijfsleiders 
over hun BA-autoverzekeraar die weigerde schade aan een bedrijfsvoertuig te 
vergoeden omdat die veroorzaakt was door een ander voertuig van hetzelfde 
bedrijf.
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WIE BETAALT DE SCHADE BIJ EEN ONGEVAL TUSSEN TWEE 
WAGENS VAN EENZELFDE BEDRIJF?

Tijdens een manoeuvre rijdt een arbeider met bedrijfsvoertuig 
(X) tegen een geparkeerd voertuig (Y) van hetzelfde bedrijf. 
De schade aan de voertuigen wordt vergoed in het kader van 
de polis ”materiële schade”(omnium). De werkgever vraagt 
van de BA-verzekeraar van voertuig (X) de terugbetaling van 
de vrijstelling en een vergoeding voor de gebruiksderving van 
voertuig (Y) omdat dit voertuig niet aansprakelijk is. 
De verzekeringsonderneming weigert.
Ontevreden neemt de werkgever contact op met de 
Ombudsman, aangezien hij meent dat de BA-verzekeraar de 
schade zou moeten vergoeden op grond van artikel 4 van 
de WAM-wet, dat stelt dat niemand, behalve de bestuurder, 
van het voordeel van de vergoeding voor geleden materiële 
schade mag worden uitgesloten. 

Bij het onderzoeken van het dossier stelt de Ombudsman een 
leemte vast. Er zijn twee verschillende wetgevingen van toepassing: 
de wetgeving betreffende de arbeidsovereenkomst enerzijds, en 
de wetgeving betreffende de modelovereenkomst voor de BA-
motorrijtuigverzekering anderzijds.
Artikel 18 van de wet op de arbeidsovereenkomst bekrachtigt het principe 
van de immuniteit van de werknemer. Ingevolge die bepaling kan de 
werknemer alleen aansprakelijk worden gesteld voor schade die hij 
veroorzaakt door bedrog, zware fout of regelmatig voorkomende lichte fout.
Aangezien de werkgever geen verhaal kan uitoefenen op de werknemer, 
kan hij de kosten evenmin verhalen op de BA-verzekeraar.
Hij kan tegen de verzekeraar immers geen rechten laten gelden 
waarover hij evenmin ten aanzien van zijn arbeider beschikt.

Daarnaast is de werkgever echter wel aansprakelijk voor schade die de 
werknemer veroorzaakt. In deze hypothese is de werkgever, op basis 
van een wettelijke fi ctie, aansprakelijk voor schade aan zijn eigen 
patrimonium. De BA-verzekeraar vergoedt echter alleen derden. Schade 
aan het patrimonium van de werkgever waarvoor deze laatste zelf 
aansprakelijk is, moet hij dus niet vergoeden.
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Overigens bepaalt artikel 4 van de wet betreffende de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen dat niemand van het voordeel van 
de vergoeding kan worden uitgesloten in zijn hoedanigheid van verzekerde, 
met uitzondering van diegene die van elke aansprakelijkheid ontheven is 
krachtens artikel 18 van de wet betreffende de arbeids overeenkomsten. 
Van het voordeel van de vergoeding kunnen nochtans worden uitgesloten, 
wanneer ze geen lichamelijke letsels hebben opgelopen:
• de bestuurder van het motorrijtuig;
• …
Dat artikel houdt rekening met het principe dat de aansprakelijke, in een 
BA-verzekering, nooit kan worden vergoed voor schade die hij aan zijn 
eigen patrimonium heeft toegebracht. 
Die bepaling strookt echter niet met artikel 7 van de model-
overeenkomst voor BA-motorrijtuigen, dat stelt dat de voor de schade 
aansprakelijke persoon van het recht op vergoeding uitgesloten is, 
behalve indien het de aansprakelijkheid voor andermans daad betreft. 

Op deze basis, heeft de Ombudsman bevestigd dat de weigering tot 
tussenkomst van de verzekeringsonderneming juridisch gegrond was. 
Deze casus toont aan dat wanneer de eigenaar van een beschadigd 
voertuig geen “derde” is, de BA Autoverzekeraar geen tussenkomst zal 
verlenen52.

52 Pol. Brussel 22 september 2006, onuitg. Kluwer, Nieuwsbrief Auto, n°1, januari 2007



AANBEVELING
De wetgeving, die momenteel van kracht is, biedt geen duidelijke oplossing 
voor de vergoeding van schade aan voertuigen van eenzelfde bedrijf.
Binnen de Commissie voor Verzekeringen onderzoekt een werkgroep de 
kwestie. Sommige verzekeringsondernemingen hebben niet gewacht tot 
de werkgroep met zijn werkzaamheden klaar zou zijn en hebben zelf een 
oplossing uitgewerkt. Zij hebben in de polis die het wagenpark van een 
bedrijf dekt, een clausule opgenomen die de bedrijfsvoertuigen als derden 
tegenover elkaar beschouwt (zogenaamde sistership-clausule).

Voor de dekking van de voertuigen van eenzelfde bedrijf moet de 
verzekeringsadviseur of de verzekeraar die de verplichte aansprakelijkheid 
inzake motorrijtuigen dekt, de verzekeringsnemer attent maken op de 
waarborgbeperkingen en hem melden dat hij een sistership-clausule kan 
laten opnemen.
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2. Arbeidsongevallen: urgentieforfait

Verschillende klachten zijn ingediend door slachtoffers of hun werkgever 
omdat de arbeidsongevallenverzekeraar het urgentieforfait dat het ziekenhuis 
aangerekend had, niet terugbetaalde.
Vergoedingen aan slachtoffers van een arbeidsongeval zijn streng geregeld door 
de wet.
De wet bepaalt echter niet dat de verzekeringsondernemingen dat forfait 
moeten vergoeden. Juridisch is de weigering om die kosten te vergoeden, dan 
ook correct. 
Het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO), de controlerende instantie, bevestigt 
dat overigens.

Nochtans is iedereen het erover eens dat dit forfait niet zou moeten worden 
toegepast en dat het, vanuit een menselijk oogpunt, zeker niet voor rekening 
van het slachtoffer zou mogen zijn. 

Om uit de impasse te geraken, heeft de Ombudsman, in overleg met de 
verzekeringsondernemingen, contact opgenomen met de FAO opdat deze zou 
aansturen op een wetswijziging.
Het FAO heeft intussen de minister van Volksgezondheid gevraagd dat hij de 
toepassing van dat forfait voor slachtoffers van arbeidsongevallen uitdrukkelijk 
uit de wet haalt.

AANBEVELING
De Ombudsman ondersteunt de stappen die momenteel gezet worden. 
Zij vraagt dan ook aan de bevoegde instanties ervoor te zorgen dat het 
forfait, dat de ziekenhuizen voor spoedgevallen aanrekenen, nooit wordt 
doorgerekend aan het slachtoffer van een arbeidsongeval. Op die manier 
worden alle slachtoffers van arbeidsongevallen op dezelfde manier 
behandeld.



3. Datassur

90% van de registraties bij het RSR-bestand van Datassur hebben betrekking 
op een registratie wegens niet betaling van de premie. Hiervan vinden we 
57% terug in de Autoverzekering. Toch vertegenwoordigen de takken Brand en 
Familiale eveneens respectievelijk 29% en 8%.
Het reglement van het RSR-bestand van Datassur voorziet voor de Autoverzekering 
een minimumgrens. Indien de niet betaalde premie minder dan €150 bedraagt, zal 
de verzekeringsonderneming niet kunnen overgaan tot registratie.
Deze minimumgrens is enkel geldig voor autoverzekering en is dus niet voorzien 
voor andere takken. Hierdoor zijn er verzekerden gefi cheerd voor kleine 
bedragen, terwijl een opname in het RSR-bestand van Datassur verregaande 
gevolgen heeft voor de betrokkenen. De Ombudsman is van mening dat er 
onevenwicht bestaat tussen deze opname en het te bereiken doel.

AANBEVELING
De Ombudsman stelt voor om een minimumgrens per takminimumgrens per tak te voorzien. De 
omvang van deze minimumgrens kan verschillend zijn voor elke tak, waarbij 
er rekening moet worden gehouden met de omvang van de gemiddelde 
premie per tak. 
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Doorheen de jaren, haalt de Ombudsman op herhaaldelijke wijze aan dat 
de communicatie de grootste uitdaging is voor de sector. Ondanks haar 
inspanningen, beantwoordt zij nog steeds niet aan de verwachtingen van de 
consumenten. Het is een feit dat de verwachtingen van de consument toenemen 
en dat de wetgeving steeds complexer wordt. Het overmaken van duidelijke en 
voor iedereen begrijpbare informatie wordt hierdoor niet vergemakkelijkt.

In 2006 toont het onderzoek van de klachten over de nieuwe natuurrampen-
wetgeving dit eens te meer aan. Zo was het niet altijd duidelijk voor de 
consument dat het ging om een wettelijke verplichte dekking. Hiernaast is hij 
niet op de hoogte dat hij een keuze kan maken dankzij de concurrentieregels 
op de markt. Hij kan opteren voor een verzekering met verregaande waarborg-
uitbreidingen, die aansluit bij zijn behoeftes, of voor een verzekering aan een 
scherpe prijs. Bovendien stuit de consument op sommige verzekeraars die 
weigeren de opzeg te aanvaarden.

Op de vooravond van zijn vertrek uit de verzekeringssector, bezorgt Michel 
Baecker, gedelegeerd bestuurder van Assuralia en drijvende kracht achter de 
evolutie van de communicatie binnen de sector, ons zijn vaststellingen en 
aanbevelingen.
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In 2006 werd er een belangrijke hervorming afgerond, 
namelijk de omvorming van een uit 1987 daterend 
particulier initiatief in een dienst van algemeen belang: 
de nieuwe Ombudsdienst Verzekeringen, door Assuralia en 
de makelaarsfederaties opgericht in de vorm van een vzw, 
werd op 17 november jl. door de voogdijminister erkend. 
Er is hele weg afgelegd sinds de ex-BVVO de “Ombudsman 
van de maatschappijen” oprichtte, die in 2001 tot de hele 
verzekeringssector werd uitgebreid en zo ook klachten over 
de tussenpersonen en Datassur ging behandelen.  Die nieuwe 
dienst van algemeen belang beantwoordt aan de vereiste 
objectieve en onafhankelijke klachtenbehandeling voor de 
consument en biedt tegelijkertijd de nodige soepelheid voor 
een snelle en doeltreffende behandeling van die klachten. De 
onafhankelijkheid wordt onder andere gewaarborgd door een 
raad van toezicht die alle belanghebbenden vertegenwoordigt, 
namelijk de overheid, de CBFA, de consumenten, de 
tussenpersonen en de verzekeringsondernemingen.

Naast het onderzoek van klachten en het voorstellen van 
oplossingen, de toepassing van de gedragscodes van de 
verzekeringsondernemingen en de tussenpersonen, alsook 
het formuleren van adviezen en aanbevelingen - opdrachten 
die al opgenomen waren in het charter van de Ombudsman 
uit 2001 - krijgt de nieuwe instantie de uitdrukkelijke taak 
te bemiddelen om in geschillen een minnelijke schikking te 
vergemakkelijken.

In 2006 heeft Assuralia de draagwijdte van zijn gedragscodes, 
waarover de Ombudsman controle uitoefent en daardoor een 
grotere geloofwaardigheid krijgt, aanzienlijk uitgebreid. Assuralia 
heeft zijn aanbevelingen uitgebreid inzake schaderegeling en 
klachtenbehandeling. In de betrekkingen tussen de verzekeraar en de 
klant houdt men voortaan ook rekening met de relatie met derden 
die als “tegenpartij” aanspraak op schadevergoeding hebben.  Die 
bepalingen gelden nu dus voor alle slachtoffers.
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Om meer bepaald tegemoet te komen aan de wensen van gezinnen van 
kinderen die het slachtoffer van een verkeersongeval zijn, heeft Assuralia 
bovendien een tienpuntenplan opgesteld om die slachtoffers beter op te 
vangen en te begeleiden. Naast hun eerste taak, namelijk het nakomen 
van hun wettelijke en contractuele verbintenissen, hebben ze de sociale 
en menselijke plicht om het verloop van de procedures voor de betrokken 
familieleden zo draaglijk mogelijk te maken. Dat tienpuntenplan zal 
binnen kort ondertekend worden door Assuralia en de vereniging “Ouders 
van verongelukte kinderen/parents d’enfants victimes de la route”.

De Ombudsman zal ook toezicht moeten uitoefenen op twee andere 
gedragscodes waarmee Assuralia uitdrukkelijk de weg van een grotere 
zelf- of coregulering wil bewandelen: de gedragscode over reclame 
en informatieverstrekking over individuele levensverzekeringen, die 
op 1 januari 2007 van kracht is geworden, alsook de code van de 
rechtsbijstandsverzekeraars.

Ik wil hier terugkomen op een meer algemene overweging, die ik al 
geformuleerd heb toen ik mijn functie bij de ex-BVVO in 1990 opnam.  
We moeten gedreven worden door klantenobsessie … een conditio sine 
qua non om het aantal klachten te doen dalen. Die klantenobsessie 
kenmerkt de meest performante bedrijven, of dat nu in de industrie of 
in de dienstensector is. Te veel in beslag genomen door hun overnames, 
hebben de meeste ondernemingen stilaan de klant uit het oog verloren of 
hem toch niet de aandacht geschonken die hij verdient. Een onderneming 
bestaat echter maar dankzij het vertrouwen dat haar klanten haar geeft. 
Het gaat om het opbouwen van een “partnership in trust”.

Zou de consument niet een van de vurigste supporters van de verzekeraar als 
“verkoper” van veiligheid, preventie en voorzorg moeten zijn? De verzekeraar 
moet op begrijpelijke wijze de basisprincipes van zijn beroep uitleggen, 
waarbij hij de kleinelettertjesmentaliteit overboord gooit. De verzekeraars 
moeten zich doen gelden als aanbieders van oplossingen voor de uitdagingen 
waarvoor de samenleving vandaag en morgen staat. De verzekeraar moet zijn 
beroep “menselijker” maken om waardering van de klant te kunnen krijgen. 
Hij moet dus blijk geven van klantenobsessie…. wat het aantal klachten zou 
moeten doen dalen, aangezien die voor ongeveer 50% gegrond zijn.
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Maar het gebrek aan imago en menselijkheid is geen typisch Belgisch 
fenomeen. Het onvermogen om zijn intrinsieke waarden te “verkopen” 
heeft een mondiale dimensie. Ik stel vast dat de internationale 
verzekeringsfora zich collectief en wereldwijd bewust worden van die 
zwakte tegenover zowel de politiek als de consument. Ik wil oproepen 
tot een grensoverschrijdende culturele “revolutie” op het vlak van de 
communicatie en het imago. Dat is ongetwijfeld een werk van lange 
adem. Na bijna twintig jaar modernisering van wet- en regelgeving, die 
de taak van de verzekeraars er niet gemakkelijker op heeft gemaakt, is 
de deregulering die de instelling van de interne markt op 1 juli 1994 
kenmerkte, gepaard gegaan met een “herregulering” die voor een 
grotere complexiteit en dus een toename van de klachten heeft gezorgd.

Michel Baecker
gedelegeerd bestuurder van Assuralia
(tot 28 02 07)

6/163

BE
SL

UI
TE

N

Van links naar rechts: Josette Van Elderen, Magali André, Nathalie Peetroons, Hans Claes, Bibiane Onsea, 

Robert Reuter, Sylvie Scheerlinck, Nicole Cottens



N
ET

W
ER

K 
VA

N
 O

M
BU

DS
M

AN
N

EN

7



7/167

| A. IN BELGIË | 

POOL

Permanent overleg Ombudsmannen.
www.ombudsman.be

| B. IN EUROPA |
 
Netwerk FIN-NET

www.ec.europa.eu/fi n-net

De partijen die het memorandum van overeenstemming betreffende het 
netwerk FIN-NET hebben ondertekend, zijn werkzaam in de volgende landen:

• België • IJsland
• Denemarken • Italië
• Duitsland • Luxemburg
• Finland • Nederland
• Frankrijk • Noorwegen
• Griekenland • Portugal
• Groot-Brittannië • Zweden
• Ierland

De Belgische vertegenwoordigers zijn:

Verzekeringen Banken, Beurswezen, Krediet
Ombudsman van de verzekeringen Ombudsdienst
de Meeûssquare 35 de Meeûssquare 35
1000 Brussel 1000 Brussel
Tel. 02/547.58.71 Tel. 02/545.77.70
Fax 02/547.59.75 Fax 02/545.77.79
info@ombudsman.as ombudsman@ombfi n.be
www.ombudsman.as www.ombfi n.be
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Nathalie Peetroons

Hans Claes

7/168 7/169

N
ET

W
ER

K 
VA

N
 O

M
BU

DS
M

AN
N

EN

Ombudsman

Josette Van Elderen

Assistenten
Magali André Tel. 02/547.57.80
Hans Claes Tel. 02/547.58.73
Nicole Cottens Tel. 02/547.57.70
Nathalie Peetroons Tel. 02/547.58.74
Robert Reuter Tel. 02/547.58.72
Sylvie Scheerlinck Tel. 02/547.58.76

Secretariaat 
Bibiane Onsea Tel. 02/547.58.71

Ombudsman van de verzekeringen

de Meeûssquare 35
B – 1000 Brussel
Tel. 02/547.58.71
Fax 02/547.59.75
info@ombudsman.as
www.ombudsman.as

Sylvie Scheerlinck Bibiane Onsea

Robert Reuter

Nicole Cottens

Josette Van Elderen Magali André
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