
 

Algemeen overzicht          2.1

Verzekeringsondernemingen         2.2

Tussenpersonen                 2.3

Datassur           2.4

Algemeen overzicht       3.1

Verzekeringsondernemingen         3.2

Tussenpersonen          3.3

Datassur           3.4

Algemeen overzicht          3.5

Verzekeringsondernemingen         3.6

Tussenpersonen          

Datassur           

   

Inleiding    1

Nieuwe wetgeving   2

Statistieken en analyse   3

Praktijkgevallen    4

Aanbevelingen  5

Besluiten    6

Organen vzw      7

Netwerk        8

Evolutie binnen het wetgevend en 
regelgevend kader

Lijst met praktijkgevallen

Aanbevelingen

Besluit

Netwerk Ombudsmannen

Vzw-organen

De klachten in cijfers

Voorwoord

Algemeen overzicht

Verzekeringsondernemingen

Tussenpersonen

Datassur

Hospitalisatieverzekering

Antidiscriminatie in verzekeringen

Levensverzekering

Rechtsbijstandsverkering

Formaliteiten

Arbeidsongevallenverzekering

2007Zakboekje



De Belgische kust



Algemeen overzicht          2.1

Verzekeringsondernemingen         2.2

Tussenpersonen                 2.3

Datassur           2.4

Algemeen overzicht          3.1

Verzekeringsondernemingen         3.2

Tussenpersonen          3.3

Datassur           3.4

Algemeen overzicht          3.5

Verzekeringsondernemingen         3.6

         

          

INLEIDING    1

Nieuwe wetgeving    

Statistieken en analyse   3

Praktijkgevallen    

Aanbevelingen    

Besluiten     

Organen vzw            

Netwerk             

1

2

4

5

7

6

8

De klachten in cijfers

3Evolutie binnen het wet- en regelgevend kader

Lijst met praktijkgevallen

Aanbevelingen

Besluit

Netwerk Ombudsmannen

Vzw-organen

Algemeen overzicht

Verzekeringsondernemingen

Tussenpersonen

Datassur

2.1

2.2

2.3

2.4

Hospitalisatieverzekering

Antidiscriminatie in verzekeringen

Levensverzekering

Rechtsbijstandsverzekering

Formaliteiten

Arbeidsongevallenverzekering

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

VOORwOORD



DE VOORZITTER AAN HET WOORD

1
p. 4

Voorwoord

Het is voor mij een hele eer en een groot genoegen om dit voorwoord bij de 
nieuwe versie van het jaarverslag van de Ombudsman te kunnen schrijven. 
Ik voel er zelfs een zekere emotie bij. Dit is immers het eerste jaarverslag van 
een nieuw tijdperk, nu alle klachtendiensten inzake verzekeringen werden 
gebundeld. Niets werd onverlet gelaten om de consument beter te informeren 
en te verdedigen.

Uiteraard is geen enkele structuur volmaakt. Daarom zijn er instrumenten nodig 
om fouten recht te zetten, de communicatie te verbeteren, na te denken over de 
werking en oplossingen voor te stellen. Dit is de hoofdopdracht van deze Dienst 
van de Ombudsman.

Verzekeringen zijn een complexe materie. Ze steunen immers grotendeels op het 
recht en het recht is geen exacte wetenschap. Bovendien vindt de burger soms 
dat het gerecht niet snel genoeg werkt. Toch hoeft dit niet altijd een nadeel te 
zijn, want een sereen en wijs oordeel gaat boven een haastige, gepassioneerde 
uitspraak. In onze wereld lijkt deze traagheid echter een anachronisme. Daarom 
komen er nieuwe manieren om geschillen te regelen, zoals bemiddeling en 
arbitrage, of de diverse Ombudsmannen.

De Dienst van de Ombudsman van de Verzekeringen heeft tot taak om de sector 
een beter imago te bezorgen, de burgers te helpen en het verzekeringswezen 
vooruitgang te laten boeken.

Deze nieuwe structuur is ontstaan uit de fusie van drie bestaande 
klachtendiensten, met name de dienst van de CBFA (de vroegere CDV), de 
klachtendienst van de FOD Economie en de Ombudsman van de sector. Met dit 
“uniek loket” beschikken de verzekerden over één enkele structuur die bevoegd 
is voor alle problemen met verzekeringen in België. Grote toegankelijkheid is 
belangrijk om efficiënter te werken.

Ik ben erg verheugd met het voorzitterschap van deze nieuwe structuur, die in 
het leven is geroepen door de wil van een scherpzinnige minister. Hij wou het 
conflictbeheer bij de verzekeringen harmoniseren en er een duurzaam kader aan 
geven. 

De VZW Ombudsman van de Verzekeringen is paritair samengesteld uit 
vertegenwoordigers van de verzekeringsondernemingen en vertegenwoordigers 
van de tussenpersonen. Er werd ook een Raad van Toezicht opgericht. 
Dit orgaan garandeert onder andere dat de dienst onafhankelijk en 
efficiënt functioneert. Hij is als volgt samengesteld: een vertegenwoordiger 
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van de verzekeringsondernemingen, een vertegenwoordiger van de 
verzekeringstussenpersonen, twee vertegenwoordigers van de consumenten, 
een vertegenwoordiger van de CBFA, een vertegenwoordiger van de minister van 
Economie en een onafhankelijk verzekeringsdeskundige.

Maar dit systeem moet kunnen evolueren om aan ieders verwachtingen 
tegemoet te komen. Er is synergie nodig tussen alle instellingen die de 
consumenten verdedigen en hun representatieve organisaties. Ook een betere 
coördinatie tussen de diverse spelers van de financiële wereld is noodzakelijk. 
Bankverzekeren is een realiteit waar men niet omheen kan.

De consument heeft behoefte aan een uniek loket waar hij een oplossing vindt 
voor alle problemen die met verzekeringen te maken hebben, ongeacht of hij in 
contact staat met een verzekeringsonderneming of een tussenpersoon. Er dient 
ook op Europees niveau overleg te zijn tussen alle organisaties voor bemiddeling 
en geschillenoplossing. De toekomst is immers grensoverschrijdend.

Ik vind het dan ook belangrijk dat een vertegenwoordiger van een federatie van 
verzekeringstussenpersonen bij de oprichting van deze instelling aangesteld is tot 
voorzitter. Dit is de erkenning van het feit dat de tussenpersoon dag na dag in de 
praktijk naast zijn verzekerde staat. Hij is hun belangrijkste en beste verdediger. 
En bij een geschil, legt hij dit graag voor aan de arbitrage van de Ombudsman.

Patrick Cauwert
Voorzitter van de VZW Ombudsman van de Verzekeringen
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2.1 ALGEMEEN OVERZICHT VAN DE IN 2007 
 INGEDIENDE kLACHTEN

A. Overzicht van de klachten 2003 – 2007

in 2007 ontving de Ombudsman 3.392 klachten, een stijging met 849 klachten of 33% in 
vergelijking met 2006. De verklaring hiervoor schuilt hoofdzakelijk in de oprichting van het 
“uniek loket”. Eind 2006 werd het bestaan van een Ombudsman van de Verzekeringen immers 
bekrachtigd door een koninklijk besluit, dat deze dienst erkent als een uniek loket waar elke 
ontevreden consument, die klachten heeft over een verzekering, terecht kan. 

Op deze basis stopten de commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (cBFA)  
en de dienst inspectie van de FOD Economie met de individuele behandeling van de klanten 
inzake verzekeringen1.

Deze instanties verwerkten jaarlijks respectievelijk ± 700 en ± 60 klachten. indien men 
rekening houdt met het feit dat bepaalde klagers zich in het verleden tegelijk tot verscheidene 
instanties richtten, blijft het totaal aantal klachten voor heel de sector vrij stabiel.

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, efficiënt en pragmatisch optreden. Door aandachtig te luisteren en doelgericht 
te antwoorden krijgt de consument meteen antwoord op zijn probleem, bezorgdheid of 
ongerustheid.

Door die filter stabiliseert het aantal schriftelijke klachten zich, maar de aard van de beheerde 
klachten wordt wel beïnvloed.

De klachten in cijfers
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Bovendien 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 steeds complexer en vergen dan ook meer specifieke 
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 2007 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 zich niet kunnen 
neerleggen bij de eerste uitleg en de zaak opnieuw willen aankaarten. 

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.
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B. Verdeling en evaluatie van het aantal klachten per groep

De grote meerderheid van de klachten (90%) heeft betrekking op de verzekerings-
ondernemingen. De klachten over de tussenpersonen zijn toegenomen2, maar minder dan de 
algemene stijging met 33%. Zij vertegenwoordigen slechts 7,8% van alle klachten. 

De klachten over Datassur zijn lichtjes gedaald. De oprichting van het unieke loket heeft voor 
deze categorie geen gevolgen, gezien de andere instanties niet bevoegd waren om dit soort 
klachten te behandelen.

Het aantal klachten met betrekking tot de laatste twee categorieën blijft evenwel beperkt in 
verhouding tot het totaal aantal klachten.

Het beperkt aantal klachten over tussenpersonen vindt zijn verklaring in de vertrouwensrelatie 
tussen de verzekerde en zijn verzekeringsbemiddelaar en hun nauwe contacten, waardoor een 
geschil snel opgelost geraakt.

Voor Datassur vloeit het beperkt aantal klachten voort uit de efficiënte organisatie van de 
eerstelijnsopvang van de klachten. De Ombudsman treedt hier op als een beroepsinstantie.
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C. Verdeling volgens taal

Het aantal Nederlandstalige klachten is met 39% gestegen. Het bedraagt nu 57% van het totale 
aantal klachten. De trend, die de laatste jaren werd waargenomen, houdt dus aan. 

Voornamelijk in de takken Leven en Gezondheidszorg is er een uitgesproken verschil tussen 
beide taalgroepen.
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D. Wie dient er een klacht in?

De meeste klachten (77%) worden nog steeds ingediend door de verzekerden en dus door de 
klanten van de verzekeringsondernemingen en de -tussenpersonen.
72 klachten werden ingediend via de cBFA of de FOD Economie.

in 50 gevallen heeft een collega-Ombudsman de klacht doorgegeven.
Er is immers een samenwerkingsprotocol tussen de Ombudsmannen dat bepaalt dat indien de 
consument of de burger niet bij de juiste Ombudsman aanklopt, hij naar de bevoegde instantie 
wordt doorverwezen.

Er werd trouwens een website gecreëerd met de contactgegevens van de Ombudsmannen, 
zodat elke klager zich snel tot de bevoegde instantie kan richten3.
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E. Over welke verzekering klaagt de consument?

Over het algemeen blijft de opsplitsing van de klachten tussen de takken identiek. De tak Auto 
is met 24% nog steeds het sterkst vertegenwoordigd.
Bij Rechtsbijstand is er echter een daling van 13% naar 11%. Hetzelfde doet zich voor bij de 
overige Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekeringen, dat van 6,5% naar 5% daalt.

in de takken Leven en Gezondheidszorg is er een relatieve stabiliteit (+ 1%). De klachten 
vertegenwoordigen respectievelijk 18% en 12,5% van het totaal.

De tak individuele Ongevallen stijgt tot 2%. Het betreft hoofdzakelijk geschillen met betrekking 
tot verzekeringen die gekoppeld zijn aan bankrekeningen, de zogenoemde Rekening-
Verzekering.

F. Waarover klaagt de consument?

Net zoals de voorbije jaren hebben de redenen voor de toegenomen klachten bij de Ombuds-
man te maken met de productie van contracten. Zij vertegenwoordigen 45%. 

in 2007 hebben 55% van de klachten betrekking op schaderegeling. De klager betwist 
steeds meer een weigering tot tussenkomst om uit te betalen en het bedrag van de vergoeding. 
De klachten over een te trage uitbetaling zijn met 16% gestegen.
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G. Welke oplossing krijgt een klacht?

Door aan de resultaten een code toe te kennen, kan men een onderscheid maken tussen de 
klachten die door de Ombudsman worden geanalyseerd en de klachten waarover zij niet moest 
onderhandelen. Deze codering geeft aan waarom bepaalde klachten niet tot de bevoegdheid 
van de Ombudsman behoren: kwesties van commerciële aard, de acceptatiepolitiek, de 
bevoegdheid van andere Ombudsmannen, ...

Bij de onderzochte klachten wordt er een onderscheid gemaakt tussen klachten 
waarvoor de klager voldoening heeft gekregen en klachten waarbij de beslissing van de 
verzekeringsonderneming of -tussenpersoon niet werd aangepast. 

Net zoals in 2006, werd er in 2007 21% van de klachten niet verder behandeld. Van de 
3.392 klachten die bij de Ombudsman werden ingediend, werden 701 klachten niet verder 
onderzocht.

Deze klachten hebben hoofdzakelijk te maken met vragen om inlichtingen. sinds verscheidene 
jaren stelt de Ombudsman vast dat, net zoals bij andere Ombudsmannen, dit soort vragen 
toeneemt. in 2007 ging het om meer dan 14%.

De consument is wantrouwig en ongerust en twijfelt aan de ontvangen informatie. Hij richt zich 
dan tot de Ombudsman om van een neutrale en objectieve instantie bevestiging te krijgen van 
de informatie die hij eerder heeft ontvangen.

wat betreft de vragen om inlichtingen, zijn er eveneens heel wat telefonische oproepen. 
Daarnaast raadplegen de consumenten ook spontaan de rubriek van de veel gestelde vragen 
(«FAQ») van de website. 

sinds 2003 nam de Ombudsman hier een reeks van veelgestelde, praktische vragen4 
op, die zij regelmatig ontving van de consument. Zij formuleerde hierop een algemeen, 
consumentvriendelijk antwoord. Voor meer gedetailleerde informatie kan de consument immers 
terecht bij de experten van de verzekeringssector.

in 2007 telde de Ombudsman hierop meer dan 200.000 raadplegingen. Het aantal consultaties 
van de “FAQ” is verachtvoudigd op 5 jaar tijd.
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4     www.ombudsman.as/nl/faq
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Daarnaast stelde de Ombudsman eveneens een grote belangstelling vast over de informatie die 
op de website is opgenomen met betrekking tot de werking van het uniek loket5. in 2007 werd 
deze rubriek 20.000 maal geconsulteerd. Er is vooral een grote interesse getoond omtrent 
de vraag over de procedure tot aansluiting van de tussenpersoon aan de buitengerechtelijke 
geschillenregeling, zijnde de Ombudsdienst van de Verzekeringen. 

Gelet op de vele telefonische oproepen die de Ombudsman hierover ontving, plaatste zowel 
de Ombudsman van de Verzekeringen als de cBFA, in het voorjaar van 2007, een uitgebreide 
informatie hieromtrent op de homepage van hun respectievelijke website6.

Zijn de klachten gegrond of niet?

waar in 2006 51% van de klachten gegrond waren, zijn in 2007 54% van de onderhandelde 
klachten als gegrond afgesloten. 
Van de 2.688 onderzochte klachten, kreeg de klager in 1.288 dossiers voldoening.
Eind januari waren nog 309 dossiers in onderzoek.

Toch zal de verzekerde die niet in het gelijk wordt gesteld, dankzij het optreden van de Om-
budsman, een objectief en gestoffeerd antwoord over de gegrondheid van het standpunt van 
de verzekeringsonderneming, de tussenpersoon of Datassur krijgen. De Ombudsman com-
penseert op die manier de gebrekkige communicatie. Overigens ontvangt zij dankbetuigingen 
omdat zij bij de klager twijfels, frustraties en onduidelijkheden wegneemt.

Totaal aantal consultaties

Gemiddeld aantal consultaties
per aanvraag

Aangesloten bij een beroepsfederatie

Niet aangesloten bij een beroepsfederatie

Totaal

2006          2007

  45            64

 128           200

 173           264
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      46%               51%           54%

       54%                49%            46%
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5   www.ombudsman.as/nl/competences
6   www.ombudsman.as/nl/home en www.cbfa.be/nl/vt/vz/circ/pdf/2007-05-16.pdf
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2.2. kLACHTEN TEGEN VERZEkERINGSONDERNEMINGEN

A. Aantal klachten
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Op 5 jaar tijd is er een stijging van 1.000 klachten! in 2007 stegen de klachten tegen 
verzekeringsondernemingen met 33%. Alle klachten van de markt worden nu immers 
overgemaakt aan het uniek loket.

De klachten in cijfers
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B. Wie dient er een klacht in?
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Om te bepalen van wie een klacht afkomstig is, baseert de Ombudsman zich op de 
klachtenbrief. Maar zij ontvangt ook vragen van bepaalde verzekerden of slachtoffers, op advies 
van een verzekeringstussenpersoon, een consumentenvereniging, een bijstandsdienst, ... zonder 
dat dit vermeld wordt. 

Uit de analyse van de schriftelijke klachten blijkt dat de meeste klachten door de verzekerden 
werden ingediend (76%). Als dit aantal wordt opgeteld bij de klachten van de rechthebbenden, 
stelt de Ombudsman vast dat beide categorieën meer dan 80% van de ontvangen klachten 
vertegenwoordigen. Rechthebbenden zijn begunstigden of slachtoffers die de toepassing 
genieten van een verzekeringscontract dat door een andere persoon of een bedrijf werd 
onderschreven.

Het aantal klachten dat door de tussenpersonen bij de Ombudsman wordt ingediend 
vertegenwoordigt bijna 10%, de klachten ingediend door advocaten 3%. Deze percentages 
zijn reeds verscheidene jaren vrij stabiel.
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C. Over welke verzekeringen klaagt de consument?
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Net zoals de vorige jaren gaan de meeste klachten over de tak Auto, 
die 22% vertegenwoordigt. De Ombudsman stelt vast dat de tak Auto sneller stijgt dan de 
algemene toename van het aantal klachten (33%). Deze trend is eigenlijk vooral uitgesproken 
bij Auto, maar ook bij Gezondheidszorg en Brand, die met meer dan 40% stijgen.

De takken Rechtsbijstand en Burgerlijke Aansprakelijkheid stijgen daarentegen minder snel dan 
het gemiddelde van 33%, aangezien de eerste slechts met 12% toeneemt en de tweede vrijwel 
stabiel blijft.

De uitleg voor deze schommelingen moet worden gezocht in de redenen van de klacht: 
waarover klaagt de consument? in dit opzicht moet men een onderscheid maken tussen de 
redenen voor klachten in de tak Leven en in de tak niet-Leven. in de loop der jaren is het 
aantal klachten over Levensverzekeringen gestaag toegenomen. Maar sinds 2 jaar merken wij 
dat ze stabiel blijven op 18%.
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D. Waarover klaagt de consument?

Hoewel de klachten over de schade verminderen, vertegenwoordigen zij met 58% toch nog de 
meerderheid.
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. 

De redenen waarom de consument zich tot de Ombudsman richt, zijn verschillend van tak tot tak.

2
p. 22

Ainsi, en assurance Automobile, dans les opérations de production, le 
consomma teur conteste le montant ou le calcul de la prime (11%).  

Il se tourne vers l’Ombudsman quand il rencontre des difficultés pour résilier 
son contrat (9%) ou pour trouver une couverture auprès d’un assureur (4%).  
il faut noter que les litiges relatifs aux résiliations initiées par l’assureur ne 
représentent plus que 5%. Le plaignant s’adresse également à l’Ombudsman 
pour obtenir l’attestation de sinistralité correctement établie (4%).

Lorsque le plaignant interpelle l’Ombudsman suite à un sinistre, c’est 
principalement parce qu’il estime que le délai dans lequel son dossier est géré 
est trop long. c’est essentiellement le cas en Rc automobile où les doléances 
représentent 12%. Les retards peuvent avoir des origines diverses : la partie 
adverse est inconnue, le véhicule responsable de l’accident est un véhicule 
volé, la convention RDR  ne peut s’appliquer, l’expert tarde à rentrer son 
rapport, un véhicule étranger est impliqué dans l’accident… 

7   Conventie die het beheer van de autoschadegevallen versnelt en die Règlement Direct/Directe  
 Regeling wordt genoemd.

Bij de Autoverzekering en meer bepaald in productie betwist de consument het 
bedrag of de berekening van de premie (11%).  
zie casus 1 p. 23  

Hij richt zich tot de Ombudsman als hij moeilijkheden ondervindt om zijn contract op 
te zeggen (9%) of om een dekking te vinden bij een andere verzekeraar (4%). Hierbij 
merkt ze op dat betwistingen met betrekking tot de opzeg van het contract door de 
verzekeraar nog slechts 5% vertegenwoordigen. De consument klopt eveneens bij de 
Ombudsman aan om een correct opgesteld schadeattest te verkrijgen (4%).

Als een klager zich tot de Ombudsman richt naar aanleiding van een schadegeval, dan 
is het voornamelijk omdat hij meent dat de behandelingstermijn van zijn dossier 
te lang is. Dit is hoofdzakelijk het geval in BA Auto met 12% van de klachten. 
Vertragingen kunnen allerlei oorzaken hebben: de tegenpartij is onbekend, het 
voertuig dat aansprakelijk is voor het ongeval is gestolen, de RDR-conventie7 kan 
niet worden toegepast, de expert dient zijn verslag laattijdig in, er is een buitenlands 
voertuig bij de aanrijding betrokken… 
zie casus 2 p. 24
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HOEVEEL BEDRAAGT DE pREMIE?

De heer X wil een Autoverzekeringspolis afsluiten en raadpleegt zijn 
verzekeringsadviseur.

Deze tussenpersoon dient het dossier in bij een 
verzekeringsonderneming, maar in afwachting van het contract levert hij 
een voorlopige groene kaart af met een geldigheidsduur van één maand.
In de loop van die maand heeft de heer X een ongeval. De 
verzekeringsonderneming brengt de verzekerde er vervolgens van op de 
hoogte dat zij afziet van het contract.

Toch moet de heer X een premie voor deze korte dekkingsperiode 
betalen. Het gevraagde bedrag stemt overeen met 25% van de 
jaarpremie. Hij vindt dit buitensporig veel voor één maand dekking!
Aangezien de verzekeringsonderneming bij haar standpunt blijft, wendt 
hij zich tot de Ombudsman.

De Ombudsman informeert bij de verzekeringsonderneming. Zij wijst 
haar erop dat de dekking van korte duur het gevolg is van de beslissing 
van de verzekeraar.
De heer X had immers een dekking van een jaar gevraagd.

Als gevolg van dit argument geeft de verzekeringsonderneming toe dat 
zij een hogere premie had aangerekend voor een kortetermijndekking, 
daar waar ze slechts een bedrag in evenredigheid (1/12) tot de jaarpremie 
had moeten toepassen.

Zo kreeg de heer X genoegdoening.

CASUS 1

p. 23
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WAAROM WACHT DE OMNIUMVERZEkERAAR OM TE BETALEN?

De heer X heeft in december 2005 een verkeersongeval zonder dat er 
enige tegenpartij aanwezig is.

Aangezien hij verzekerd is tegen materiële schade hoopt hij snel vergoed 
te worden.
In februari 2006 wordt het wrak verkocht. In maart 2006 verneemt hij 
echter dat zijn verzekeringsonderneming kennis wenst te nemen van het 
strafdossier.
Een jaar later heeft de heer X, ondanks herhaald aandringen, nog 
steeds geen antwoord ontvangen. Ten einde raad richt hij zich tot de 
Ombudsman om de situatie uit te klaren.

De Ombudsman wendt zich tot de verzekeringsonderneming die haar 
meldt dat het strafdossier beschikbaar is sinds maart 2006!
Bovendien staat niets de regeling van het schadegeval in de weg: de 
omstandigheden zijn duidelijk!

De verzekeringsonderneming maakt dan ook onmiddellijk een kwitantie 
op teneinde de heer X zo vlug mogelijk te vergoeden.

CASUS 2



3

2

WERD DE DIEFSTAL MET GEWELD GEpLEEGD?

Mevrouw X heeft bij een verzekeringsonderneming een autoverzekering 
onderschreven die ook diefstal dekt. Ze beslist haar wagen te verkopen 
en ontvangt een kandidaat-koper. Die vraagt haar of hij een proefritje 
mag maken. Mevrouw X geeft hem de sleutels en hij scheurt weg met 
open deuren… en ziet de auto niet meer terug.

Ze belt haar verzekeraar want haar auto was tegen diefstal verzekerd. 
De verzekeraar weigert echter over de brug te komen omdat er bij de 
diefstal geen fysiek geweld werd gebruikt.

Mevrouw X richt zich misnoegd tot de Ombudsman om haar mening te 
vragen.

Om op de vraag te kunnen antwoorden en te weten te komen hoe de 
diefstal precies gepleegd werd, onderzoekt de Ombudsman het dossier 
en meer bepaald de documenten waarin de omstandigheden van de 
diefstal van de wagen uiteengezet worden.

Het is duidelijk dat mevrouw X weliswaar niet fysiek aangevallen werd, 
maar toch een zware emotionele schok te verwerken kreeg.

Ze was in een toestand waarbij het haar onmogelijk was te reageren om 
de diefstal te verhinderen. Bovendien was ze niet onachtzaam geweest. 
De kandidaat-koper had gewoonweg misbruik gemaakt van haar 
vertrouwen.

Ter staving van zijn argumenten verwees de Ombudsman naar de 
aanbevelingen van de verzekeraars voor de mogelijke slachtoffers 
van carjacking. Deze raadt aan om voorzichtig te zijn en elke reactie 
die hun leven in gevaar zou kunnen brengen, te vermijden. Moest 
mevrouw X zich misschien voor haar auto gooien of zich aan de portieren 
vastklampen om te verhinderen dat de dief er met haar auto van door 
ging?

Over het algemeen stelt de politie vast dat er steeds meer carjackings 
zonder geweld maar door middel van een list gepleegd worden.
Op welke redelijke basis zou men hier dan nog kunnen eisen dat geweld 
gebruikt moest worden?
Gevoelig voor deze argumenten heeft de verzekeringsonderneming haar 
standpunt herzien en vergoedt mevrouw X.

CASUS 3

p. 25
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kAN OVERMACHT WORDEN INGEROEpEN?

Op 18 januari 2007 opent de heer X het portier om in zijn voertuig 
te stappen. Op dat ogenblik doet er zich een hevige windstoot voor 
waardoor de deur verder openvliegt en beschadigd wordt. De dag 
voordien had het KMI gewaarschuwd dat er zich een storm zou kunnen 
voordoen.

De heer X doet aangifte van het schadegeval in het kader van een 
afgesloten waarborg “Omniumverzekering “ waarin onder andere 
voorzien is dat er dekking is voor de schade door uitzonderlijke 
natuurkrachten die voor een verzekerde een geval van overmacht 
uitmaakt. Onder uitzonderlijke natuurkrachten wordt onder meer 
verstaan, storm met een bewezen windsnelheid van meer dan 80 km/uur.

De verzekeraar meent dat de heer X niet het bewijs levert dat hij in 
de onmogelijkheid verkeerde (overmacht in zijnen hoofde) om het 
schadegeval te vermijden.
De heer X is verontwaardigd door dit standpunt: zelfs indien de storm is 
aangekondigd, welke maatregelen moest hij nemen om het ongeval te 
voorkomen? Het voertuig in de garage laten? De waarborg is in dat geval 
zonder voorwerp…
Hij kan dit standpunt niet aanvaarden en richt zich tot de Ombudsman.

Hierop neemt de Ombudsman contact op met de verzekeraar, die zijn 
standpunt bevestigt.
De Ombudsman kan zich niet akkoord verklaren met deze visie. Volgens 
dit standpunt zal de tussenkomst van de verzekeraar afhangen van de 
fysieke sterkte van de verzekeringnemer tegenover de windstoot.

Na een lang en moeilijk debat, besluit de directie van 
verzekeringsonderneming het schadegeval ten laste te nemen en de 
polisvoorwaarden aan te passen om dergelijke discussie in de toekomst te 
vermijden. 

CASUS 4
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Uit de analyse van klachten over de trage afhandeling blijkt dat dit meestal het 
gevolg is van het lange aanslepen van het strafonderzoek. De termijnen om het 
strafdossier te verkrijgen zijn bij bepaalde parketten erg lang. De omzetting in het 
Belgische recht van de 5e Europese richtlijn8  zou het project “TRANs PV” nieuw leven 
moeten inblazen. De sector wacht al jaren op de uitvoering hiervan9. Deze richtlijn 
legt elke lidstaat de verplichting op om een instantie op te richten die belast is met 
het centraliseren van alle PV’s van verkeersongevallen, zodat de slachtoffers en de 
verzekeraars er gemakkelijker toegang tot krijgen. Begin 2008 is de 5e richtlijn nog 
steeds niet in het Belgische recht omgezet. Het ontwerp van tekst voorziet bovendien 
in geen enkele maatregel om de toegang tot deze informatie te versnellen. Assuralia10 
heeft het project “TRANs PV”, dat deel uitmaakt van de doelstellingen van Phenix ii, 
opgenomen op de lijst van verzoeken die aan de interimregering werd overgemaakt11.

Tien jaar na de eerste aanbeveling hierover en ondanks de diverse herinneringen op 
basis van herhaalde klachten, stelt de Ombudsman vast dat het project nog steeds niet 
is verwezenlijkt, terwijl de overheid juist de drijvende kracht hierachter zou kunnen en 
moeten zijn.

De consument gaat inzake verkeersongevallen ook te rade bij de Ombudsman, omdat 
hij ontevreden is over het bedrag van de schadevergoeding dat hij ontvangt (12%) of 
omdat hij de weigering tot uitbetaling van de verzekeraar aanvecht (10%). 
zie casus 3 p. 25

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” (all-risk auto) of op basis van een expertiseverslag 
voor brandverzekeringen, alsook de toepassing van de fiscale bepalingen.
Maar zij zal geen onderhandelingen voeren met de verzekeringsondernemingen 
en zal de verzekerden of slachtoffers niet adviseren over de vergoeding met 
betrekking tot de schade waarvoor de rechtbank variabele bedragen toekent 
(gebruiksderving en financiering 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. 

p. 27

8  Richtlijn 2005/14/EG van het Europees parlement en de Raad van 11 mei 2005 houdende wijziging  
 van de Richtlijnen 72/166/EEG, 84/5/EEG, 88/357/EEG en 90/232/EEG van de Raad en Richtlijn  
 2000/26/EG van het Europees parlement en de Raad betreffende de verzekering tegen de wettelijke  
 aansprakelijkheid waartoe deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven,  
 PB., L 149, 11 juni 2005, p. 14.
9  “phenix II: verrijzenis van Trans-pV ?”, Assurinfo nr. 26, 23 augustus 2007, p. 10.
10  Assuralia is de Beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen.
11   “Extra aandacht voor wetgevend werk en klachtenopvang”, Assurinfo nr. 3, 24 januari 2008, p. 3. 
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Bij de Brandverzekering gaan de klachten met betrekking tot de productie van 
de contracten over de moeilijkheden die de verzekeraar maakt om de opzeg van 
het contract te aanvaarden (7%), over het bedrag en de berekening van de premie 
(4%) en de gecumuleerde verzekeringen (3%). De ingediende klachten over het 
premiebedrag hebben verder te maken met de aanpassing van de contracten aan de 
verplichte dekking voor natuurrampen. Deze procedure eindigde in de loop van het 
eerste kwartaal van 2007. Bepaalde verzekerden genoten echter het eerste jaar gratis 
dekking. Toen zij in 2007 voor het eerst de bijpremie moesten betalen, hebben zij 
uiting gegeven aan hun ontevredenheid.

De klachten over schade werden beïnvloed door de storm kyrill van 17 januari 
2007. in samenwerking met de verzekeringstussenpersonen hebben de 
verzekeringsondernemingen maatregelen genomen om de meeste van de 126.905 
schadegevallen aan woningen snel te regelen. 
zie casus 4 p. 26

Zij hebben opnieuw beroep gedaan op de conventie “afstand van verhaal”, waarbij de 
stormverzekeraar geen verhaal zal uitoefenen bij de verzekeraar van de aansprakelijke 
persoon (bijvoorbeeld de eigenaar wiens goederen schade hebben veroorzaakt) voor 
elke schade die 2.000 euro niet te boven gaat.

De Ombudsman heeft ondanks deze maatregelen toch nog 70 klachten ontvangen, 
waarvan de helft te maken heeft met de weigering tot tussenkomst van de verzekeraar. 
Over het algemeen hadden deze verzekerden niet begrepen dat de waarborg storm 
van hun brandpolis slechts de schade aan hun eigen goederen dekte, en niet de 
schade veroorzaakt aan derden. Dit is het domein van een verzekering Burgerlijke 
Aansprakelijkheid Privéleven of Gebouw. 
zie casus 5 p. 31

p. 29
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p. 30

Maar om een beroep te kunnen doen op de aansprakelijkheidsverzekering, moet 
in hoofde van de verzekerde een fout zijn vastgesteld. wegens de omvang van de 
veroorzaakte schade zijn de verzekeraars overeengekomen dat zij de storm kyrill 
beschouwen als een geval van overmacht. Hierdoor wordt er tussen de verzekeraars 
geen aansprakelijkheidsdiscussie gevoerd en oefenen ze onderling geen verhaal uit. 
Deze opvatting is echter niet bindend voor de benadeelden, die om terugbetaling 
van de vrijstelling te verkrijgen, zelf verhaal moeten instellen tegen de derde die 
aansprakelijk is.

De discussies gaan ook over het bedrag van de schadevergoeding na toepassing van 
de evenredigheidsregel bij onderverzekering, over het toe te passen sleetpercentage, 
over de dekking van bijgebouwen of aanpassingen zoals tuinhuisjes, terrasmuren, 
uithangborden … 
zie casus 6 p. 32



2
p. 31

WIE NEEMT DE OpRUIMINGSkOSTEN VAN DE OMGEWAAIDE 
BOMEN TEN LASTE?

Tijdens de storm van januari zijn er twee bomen uit de tuin van de heer X 
omgewaaid en in de tuin van de buren terecht gekomen. De buur heeft 
schade aan zijn tuinhuis en aan zijn gazon door de neervallende bomen. 
Zelf heeft de heer X een tuinier aangesproken om de omgewaaide 
bomen op te ruimen.

De Familiale verzekering van de heer X betaalt zonder problemen de 
schade aan het tuinhuis en het heraanleggen van het gazon bij de 
buren. Zij weigert echter de kosten voor de opruiming van de bomen ten 
laste te nemen. Zijn Brandverzekeraar (Storm) weigert eveneens deze 
opruimingskosten terug te betalen.

Ontgoocheld, schrijft de heer X de Ombudsman aan met de vraag welke 
verzekeraar hem moet vergoeden. 

De Ombudsman neemt contact op met de twee verzekeraars en vraagt 
de elementen van het dossier op. Naar aanleiding van de analyse van de 
algemene voorwaarden, formuleert zij het volgende besluit:
Een Familiale verzekering komt, in principe, tussen voor schade 
veroorzaakt aan de goederen van derden. De heer X is echter eigenaar 
van de omgewaaide bomen omdat ze deel uitmaakten van zijn tuin. In 
tegenstelling tot de schade aan het gazon en het tuinhuis, hebben deze 
kosten geen betrekking op het herstel van de schade aan derden.

De Brandpolis, waarborg Storm, komt tussen voor schade en de 
opruimingskosten aan de eigen goederen, zijnde het gebouw en 
de inhoud zoals omschreven in de algemene voorwaarden. De twee 
omgewaaide bomen vallen niet onder de definitie van het “gebouw”, 
zoals voorzien in het contract.

Op basis van het voorafgaande, heeft de Ombudsman dan ook aan 
de heer X bevestigd dat er jammer genoeg geen enkele verzekeraar 
tussenkomst moet verlenen.

CASUS 5
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IS  HET GEBOUW EEN “OpEN CONSTRUCTIE”?

De heer X, eigenaar van een nieuwe villa, richt zich tot zijn 
Woningverzekeraar, om de terugbetaling te bekomen van de 
stormschade aan zijn garagepoort.
Op het ogenblik van het schadegeval was net een nieuwe betonnen 
dekvloer aangebracht. Om het drogen ervan te bevorderen waren de 
ramen van het huis en de garagepoort in kipstand geopend. Door een 
felle windstoot werd de garagepoort uit haar hengsels gerukt.

De verzekeringsonderneming weigert de herstellingskosten van de 
poort te betalen. Ze verwijst daarbij naar het artikel van de algemene 
voorwaarden dat schade aan geheel of gedeeltelijk open gebouwen 
uitsluit. Bovendien is de verzekeraar van oordeel dat de heer X niet als 
een goede huisvader gehandeld heeft. Bij stormweer had hij namelijk uit 
voorzorg alle ramen moeten sluiten.

De heer X is het niet eens met dit standpunt en richt zich tot de 
Ombudsman.

De Ombudsman neemt kennis van alle elementen van het dossier. De 
vraag stelt zich of een woning waarvan de ramen in kipstand staan moet 
aanzien worden als, een “open gebouw” in de zin van het contract.
Een open of gedeeltelijk open gebouw vormt effectief een groter risico 
bij stormweer.
Uit het expertiseverslag blijkt echter duidelijk dat de woning wel degelijk 
moet beschouwd worden als een gesloten gebouw, want ze heeft een 
dak en ramen.

De Ombudsman stelt zich vervolgens de vraag of de heer X wel 
voldoende waakzaam geweest is. Uit het onderzoek van het dossier blijkt 
dat de heer X het huis niet bewoont, alsook dat de storm vooraf niet was 
aangekondigd. De Ombudsman is dan ook van oordeel dat aan de heer X 
geen nalatigheid kan verweten worden.

Op basis van deze elementen kon de Ombudsman de 
verzekeringsonderneming ervan overtuigen dat haar weigering 
ongegrond is. Zo werd de heer X alsnog vergoed.

CASUS 6

2
p. 32



3
p. 33

2

MAAkT EEN AMERIkAANSE FRIGO DEEL UIT VAN EEN 
HyDRAULISCHE INSTALLATIE ?

Door een elektriciteitspanne is een Amerikaanse koelkast van mevrouw 
X een aantal dagen zonder stroomtoevoer gebleven. Daardoor is het ijs, 
dat zich in een speciaal reservoir bevindt, typisch voor een Amerikaanse 
frigo, beginnen smelten. Het ijswater heeft schade berokkend aan 
de keukenkasten en houten keukenvloer. Mevrouw X verklaart het 
schadegeval aan de verzekeraar, waarbij zij een brandverzekering heeft 
afgesloten. 

Deze weigert tussenkomst te verlenen op basis van de waarborg 
elektriciteitsrisico aangezien de koelkast zelf niet beschadigd is. Ze 
weigert eveneens te vergoeden in de waarborg waterschade, aangezien 
de frigo geen deel uitmaakt van de hydraulische installatie.

De verzekerde kan zich hier niet bij neerleggen en schrijft de 
Ombudsdienst aan.

De Ombudsman neemt contact op met de verzekeringsonderneming en 
vraagt de polisvoorwaarden. Deze definieert een hydraulische installatie 
als de leidingen, zowel binnen als buiten het verzekerd risico, die het 
water binnenbrengen, vervoeren en evacueren, ongeacht de oorsprong 
van het water.
Omwille van de ijsfunctie, is de Amerikaanse frigo aangesloten op de 
waterleiding.

De Ombudsman heeft hierop de maatschappij opnieuw gecontacteerd om 
haar standpunt mee te delen. Volgens haar, maakt de Amerikaanse frigo 
immers wel degelijk deel uit van de hydraulische installatie en is bijgevolg 
de schade, veroorzaakt door het smeltend ijswater, wel gedekt.

Tot grote voldoening van de verzekerde volgt de verzekerings-
onderneming de visie van de Ombudsman en gaat tot regeling van de 
waterschade over.

CASUS 7

p. 33
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WANNEER IS HET SCHADEGEVAL pRECIES ONTSTAAN?

De heer X heeft sinds een tweetal jaren te maken met drukverlies in het 
expansievat van zijn watercircuit. Uiteindelijk laat hij het expansievat 
vervangen maar de problemen blijven. Inmiddels is hij van verzekeraar 
veranderd. Hij consulteert hierop zijn nieuwe Brandverzekeraar die een 
lekzoekbedrijf inschakelt. Deze vindt een lek in de woonkamer.

De datum van het lek is evenwel niet onmiddellijk te achterhalen. De 
nieuwe Brandverzekeraar verwijst naar de vroegere verzekeraar. Deze 
laatste roept echter laattijdige aangifte in.

Teleurgesteld door de houding van de beide verzekeringsondernemingen, 
doet de heer X beroep op de Ombudsman.

Hierop neemt de Ombudsman contact op met beide verzekerings-
ondernemingen. Na analyse van de polisvoorwaarden, stelt zij vast dat 
het om een gewaarborgd schadegeval gaat in beide polissen. Omtrent 
het bedrag van de schadevergoeding is er eveneens geen discussie. 

De Ombudsman roept bijgevolg de billijkheid in en stelt voor dat elke 
verzekeraar de helft van de schade ten laste neemt.

Tot grote voldoening van de heer X, gaan de twee 
verzekeringsondernemingen in op dit voorstel en hebben zij de schade 
vergoed. 

CASUS 8

2
p. 34



2

Bij de waarborg waterschade, is de weigering tot tussenkomst de meest voorkomende 
reden voor de klacht van de verzekerde bij de Ombudsman.
De verzekeringsonderneming kan om verscheidene redenen de dekking weigeren. Zo 
kan zij bijvoorbeeld oordelen dat de oorzaak van het wegstromen van het water niet 
onder de contractuele bepalingen valt, dat de schade veroorzaakt door de uitgelopen 
stookolie niet op de door de waarborg gedekte goederen slaat of dat de oorsprong 
van het schadegeval zich situeert vóór de aanvang of na de beëindiging van het 
contract. 
zie casus 7 p. 33 - zie casus 8 p. 34

in het kader van het beheer van Brandpolissen voor appartementsgebouwen is het 
optreden van de syndicus niet onbelangrijk. Er kunnen om uiteenlopende redenen 
spanningen bestaan tussen de mede-eigenaars en de syndicus. Deze komen tot uiting 
bij de regeling van een schadegeval. De zaken worden nog complexer wanneer de 
syndicus tegelijk ook verzekeringstussenpersoon is. 
De syndicus vertegenwoordigt over het algemeen de vereniging van mede-eigenaars, 
die de verzekeringsnemer is van het contract, dat het gebouw dekt. De verzekeraar zal 
de schadevergoeding dus aan de vertegenwoordiger, de syndicus, uitbetalen. Hij moet 
ze dan verder verdelen. wanneer een mede-eigenaar bij de Ombudsman een klacht 
indient, stelt zij vaak vast dat de syndicus zelf in gebreke blijft. De fout of vergetelheid 
ligt buiten de uitvoering van het verzekeringscontract en valt dus buiten de 
bevoegdheid van de Ombudsman. in het licht van de klachten die bij haar aanhangig 
zijn gemaakt, stelt de Ombudsman zich trouwens ook vragen. kan het deontologisch 
om de functie van syndicus en verzekeringstussenpersoon te cumuleren?12 

in 2007 registreerde de Ombudsman 556 klachten over Levensverzekering. Dit is 
een stijging met 32% ten opzichte van 2006. Deze stijging sluit aan bij de globale 
toename van het aantal klachten. 

p. 35
2005

2006

2007

0 1.000 2.000 3.000

1.910Totaal: 2.331

Totaal: 2.311

Totaal: 3.075

421

1.901 410

556

.

2.519

pag9

pag27

pa
g1

7

0 20 40 60 300 400

0 5 10 15 150 200

Individueel Leven
(Tak21)

Tak 23

Groepsverzekering

Verzekerden

Tussenpersonen

Consumentenverenigingen

CBFA

Politici / Overheid

Rechthebbenden / Derden

Advocaten

Anderen

Ombudsmannen

FOD Economie

Hypothecaire lening

Aanvullende waarborgen

315

145
210

13
10

3
7

5

3
2

2
10

4
3

3
10

4

3

0

0

0

30

40

72

11

18

14

22

39

405

2006

2007

Niet-Leven

Leven

Totaal

421

556

Totaal

173

264

pa
g2

5

0 20 40 60 80

Arbeidsongevallen2
6

6

12
20

9
8

13
13

12
19

27
56

33
55

63
81

Individuele Ongevallen

Diverse

Burgerlijke  Aansprakelijkheid

Rechtsbijstand

Gezondheidszorg

Leven

Brand

Auto

2

2006

2007

Totaal

173

264

pa
g2

6

0 5020 70 100

20

9
8

13
13

34
26

30
20

8

5
2

2

34
88

89
99

Plaatsingsmandaat

Deontologische code

Misleidende presentatie

Betaling (schade+productie)

Schadebeheer

Beroepsbekwaamheid

2006

2007

Totaal

173

264

2006

2007

12     Zie infra p. 58.

V
ER

ZE
k

ER
IN

G
SO

N
D

ER
N

EM
IN

G
EN

D
e 

kl
ac

h
te

n
 in

 c
ijf

er
s



2
p. 36

Ainsi, en assurance Automobile, dans les opérations de production, le 
consomma teur conteste le montant ou le calcul de la prime (11%).  

Il se tourne vers l’Ombudsman quand il rencontre des difficultés pour résilier 
son contrat (9%) ou pour trouver une couverture auprès d’un assureur (4%).  
il faut noter que les litiges relatifs aux résiliations initiées par l’assureur ne 
représentent plus que 5%. Le plaignant s’adresse également à l’Ombudsman 
pour obtenir l’attestation de sinistralité correctement établie (4%).

Lorsque le plaignant interpelle l’Ombudsman suite à un sinistre, c’est 
principalement parce qu’il estime que le délai dans lequel son dossier est géré 
est trop long. c’est essentiellement le cas en Rc automobile où les doléances 
représentent 12%. Les retards peuvent avoir des origines diverses : la partie 
adverse est inconnue, le véhicule responsable de l’accident est un véhicule 
volé, la convention RDR  ne peut s’appliquer, l’expert tarde à rentrer son 
rapport, un véhicule étranger est impliqué dans l’accident… 

De stijging is het meest uitgesproken in de groepsverzekering (+80%), doch het aantal 
klachten over groepsverzekeringen blijft relatief beperkt. 

De consument verzoekt de Ombudsman het meest om tussenkomst voor transacties 
die verband houden met de afkoop of reductie van een levensverzekeringspolis (17% 
van het totaal aantal klachten).  Op dat ogenblik wordt de kostenstructuur duidelijk. 
De meeste van deze klachten hebben betrekking op oudere polissen. Het in voege 
treden van de gedragscode inzake reclame en informatieverstrekking over individuele 
levensverzekeringen voorziet dat de consument in de toekomst meer gestructureerde 
informatie ontvangt aangaande de kostenstructuur.
in bepaalde gevallen, weigert de verzekeringsonderneming, bij het overlijden van 
de verzekerde, om het kapitaal uit te betalen aan de erfgenamen en roept zij de 
nietigheid van het contract in. De verzekeraar meent dat de verzekeringsnemer 
immers opzettelijk bepaalde informatie heeft verzwegen bij het onderschrijven van het 
contract. 
zie casus 9 p. 37 

Ook over het gebrek aan informatie ontvangt de Ombudsman, net zoals in de 
voorgaande jaren, nog heel wat klachten. De verzekeringsondernemingen reageren 
niet binnen een redelijke termijn op de vragen van de consument aangaande zijn 
lopende polis of op de vragen tot aanpassing van de polis. 

Na de stijgende trend van de laatste jaren is er evenwel een positieve evolutie vast te 
stellen. Het aandeel van de klachten over de gebrekkige informatie valt terug van 15% 
(in 2006) naar 12%.

Op het vlak van de schadeafhandeling gaan de meeste klachten over het bedrag van 
de vergoeding dat op de einddatum wordt uitbetaald.  
De Ombudsman stelt wel vast dat ze meer en meer wordt aangesproken over de te 
lange regelingstermijnen bij de vereffening van levensverzekeringen. 
zie casus 10 p. 38

Bij de verzekeringen Gezondheidszorg en Gewaarborgd Inkomen, klopt de 
klager aan bij de Ombudsman, omdat de verzekeringsonderneming elke tussenkomst 
weigert of het bedrag van de schadevergoeding beperkt. 
De klachten over de weigering tot tussenkomst en de omvang van de schade-
vergoeding vertegenwoordigen in deze tak respectievelijk 26% en 15% van alle 
klachten over schadegevallen. 
zie casus 11 p. 39

De Ombudsman ontvangt al verscheidene jaren klachten van personen die lijden 
aan het chronisch vermoeidheidssyndroom. Meestal heeft dit te maken met 
de weigering om een schadevergoeding te betalen in het kader van een polis 
Gewaarborgd inkomen. De moeilijkheid schuilt in het onomstotelijk bewijs van 
de ziekte. Er zijn immers weinig objectieve gegevens aanwezig om de ziekte op 
voldoende wijze aan te tonen. Ook bij de referentiecentra, die werden opgericht 
door het RiZiV, werkt men met een negatieve diagnose door een aantal andere 
aandoeningen uit te sluiten. 



3
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2

HEEFT DE VERZEkERDE OpZETTELIjk GEZONDHEIDSpROBLEMEN 
VERZWEGEN? 

De vader van mevrouw X onderschreef in 2005 een levensverzekering. 
Wanneer hij één jaar later overlijdt, vraagt mevrouw X, de begunstigde 
van het contract, aan de verzekeringsonderneming om het kapitaal uit te 
betalen. Hierop vraagt de verzekeraar bijkomende medische informatie 
op. Op basis hiervan besluit de maatschappij dat haar verzekerde een 
vroeger alcoholprobleem opzettelijk verzwegen heeft en weigert 
tussenkomst te verlenen. 

Misnoegd over het feit dat haar vader premies betaald heeft, waar geen 
prestatie tegenover staat, richt mevrouw X zich tot de Ombudsman. 

Wanneer de Ombudsman de verzekeringsonderneming ondervraagt 
laat deze in eerste instantie weten dat ze haar weigeringsstandpunt 
handhaaft. Hiervoor baseert de maatschappij zich op de verklaring van 
goede gezondheid die door haar verzekerde werd ondertekend. 

De wet op de landverzekeringsovereenkomst bepaalt dat de 
verzekeringnemer gehouden is om alle elementen mee te delen die hij 
redelijkerwijs moet beschouwen als gegevens die van invloed zijn op de 
beoordeling van het risico. Wanneer dit opzettelijk niet gebeurt, dan 
wordt dit aanzien als een opzettelijke verzwijging, met de nietigheid van 
de polis tot gevolg. 
De Ombudsman ontving van mevrouw X een kopie van de medische 
informatie die werd overgemaakt aan de verzekeraar. Er wordt 
melding gemaakt van een alcoholprobleem, waarvoor begin 2003 een 
behandeling werd opgestart. De laatste consultatie dateert van juni 2003, 
waarna er geen problemen meer waren met de gezondheidstoestand. 

Rekening houdend met het feit dat er in 2005, bij de onderschrijving van 
het contract, enkel een algemene verklaring van goede gezondheid werd 
gevraagd, zonder specifieke vraagstelling, is de Ombudsman van oordeel 
dat er geen opzettelijke verzwijging kan weerhouden worden. 

Na heronderzoek van haar dossier verklaart de verzekeringsonderneming 
zich akkoord om het standpunt van de Ombudsman te volgen. Ze gaat 
over tot uitkering van het verzekerd kapitaal bij overlijden, verhoogd met 
de wettelijke intresten vanaf de datum van het overlijden. 

CASUS 9

p. 37
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WANNEER MOET HET kApITAAL VAN EEN GROEpSVERZEkERING WORDEN 
UITGEkEERD?

De groepsverzekering van de heer X, met een verzekerd kapitaal van 
meer dan 300.000 euro, kwam op 1 april 2007 op de eindvervaldag. Het 
kapitaal wordt pas één maand later uitbetaald. 

Omdat de vereffeningsdocumenten pas enkele dagen voor de 
vervaldatum aan hem werden overgemaakt, is de heer X van oordeel dat 
deze vertraging een fout is van de maatschappij. Aan zijn vraag tot het 
toekennen van bijkomende intresten wordt geen gevolg gegeven. 

De heer X aanvaardt dit niet en verzoekt de Ombudsman om bijstand.

Wanneer zij hierover de betrokken verzekeringsonderneming 
ondervraagt, laat deze weten dat de communicatie aangaande 
groepsverzekeringen in beginsel rechtstreeks via de werkgever verloopt.

Zo werd drie maanden voor de eindvervaldag een verklaring van 
vereffening overgemaakt aan de werkgever. Omdat ze deze kort voor de 
vervaldag niet heeft ontvangen, heeft de verzekeringsonderneming zelf 
het initiatief genomen om de vereffeningskwijting rechtstreeks over te 
maken aan de begunstigde, de heer X.

Rekening houdend met het feit dat er pas sinds 8 mei 2007 een wettelijke 
verplichting bestaat om bij pensionering de begunstigde rechtstreeks 
te contacteren, behoudens een afwijkende afspraak hierover met de 
werkgever, moet de Ombudsman bevestigen dat de communicatie vanuit 
de maatschappij in overeenstemming was met de geldende wettelijke en 
contractuele bepalingen.

Na verder onderzoek van haar dossier bevestigt de 
verzekeringsonderneming wel dat ze mogelijk vroeger had kunnen 
overgaan tot uitbetaling. In ieder geval, de verzekeraar is in de 
onmogelijkheid om te betalen vóór de vervaldag, aangezien de heer X in 
leven moet zijn op die dag en hiervan het bewijs moet overmaken. 
De vereffeningskwijting is pas één maand na de vervaldag toegekomen 
op de betrokken dienst. Toch zijn er ook nog stempels op het document 
waarop vroegere data voorkomen.  Hieruit kan afgeleid worden dat het 
document mogelijk op een verkeerde dienst is terecht gekomen.  

De verzekeringsonderneming verklaart zich bijgevolg bereid om intresten 
vanaf de eerste datumstempel toe te kennen.

CASUS 10
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WELkE kOSTEN MOETEN TERUGBETAALD WORDEN?

De heer X heeft een ongeval bij het sporten. Hij is aangesloten bij een 
club en geniet op die manier een hospitalisatieverzekering.

Hij bezorgt de hospitalisatiefactuur aan de verzekeringsonderneming en 
vraagt de terugbetaling van de kosten.

Bij de afrekening stelt hij verwonderd vast dat de verzekerings-
onderneming stelselmatig alle supplementen verwerpt.

Gezien de supplementen verband houden met medische prestaties, 
die in de nomenclatuur van het RIZIV opgenomen zijn, ondervraagt 
hij de verzekeringsonderneming over deze weigering. De 
verzekeringsonderneming bevestigt dat zij zich baseert op een clausule 
die voorziet in de terugbetaling van de “medisch verantwoorde” 
kosten. Volgens de maatschappij zijn de supplementen voor een 
eenpersoonskamer geen medisch verantwoorde kosten omdat ze het 
genezingsproces niet verbeteren of versnellen.
Evenwel, de behandelende geneesheer had een eenpersoonskamer 
aangeraden.

De heer X is het dan ook met het  standpunt van de verzekeraar niet eens 
en richt zich tot de Ombudsman

De Ombudsman bekijkt de algemene voorwaarden van het contract 
en stelt vast dat zij inderdaad vermelden dat de medische kosten 
verantwoord moeten zijn. Het begrip op zich is echter niet nader 
omschreven. Hoe moet dit worden geïnterpreteerd?

Zou de verzekeringsonderneming bijvoorbeeld de kosten terugbetalen 
van een ingreep of een behandeling die jammer genoeg geen effect 
gehad heeft? Waar ligt de grens?

De verzekeringsonderneming geeft toe dat het begrip vaag is.

Bovendien merkt de Ombudsman op dat het contract uitdrukkelijk 
voorziet in een tegemoetkoming tot 1.250 euro, na de tussenkomst van 
het ziekenfonds of een andere instelling.

De verzekeringsonderneming heeft dan ook ingestemd om de 
supplementen binnen deze beperking terug te betalen.

CASUS 11
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En zelfs wanneer een aantal parameters worden vastgesteld in de bloedwaarden 
van de betrokkene, blijft de discussie bestaan of deze voldoende zijn om de 
verzekerde 100% werkonbekwaam te verklaren.

in 2006 was er reeds sprake van een werkgroep om de verschillende 
belanghebbende partijen (de vertegenwoordigers van de patiënt, Assuralia, RiZiV…) 
rond de tafel te brengen. De werkzaamheden van deze groep zijn alsnog niet 
gestart.

De Ombudsman heeft zich ook over een reeks klachten moeten buigen die 
aangeven dat er een kloof bestaat tussen de algemene voorwaarden en de 
recente, medische evolutie. Zo werd ze gecontacteerd over de weigering van 
de hospitalisatieverzekering om tussenkomst te verlenen voor een preventieve 
borstamputatie en –reconstructie. Via genetische testen kan statistisch aangetoond 
worden dat er een zeer reële kans bestaat dat de betrokkene op een dag 
geconfronteerd wordt met de diagnose van borstkanker. 

is de verzekeraar gehouden om de kosten van een preventieve ingreep te 
vergoeden? De ziekte heeft zich nog niet gemanifesteerd, maar zal zich met 
grote waarschijnlijk in de toekomst wel voordoen. De Ombudsman stelt vast dat 
de markt geen eenduidig standpunt inneemt. De meeste verzekeraars zijn wel 
bereid om tussenkomst te verlenen wanneer de genetische testen effectief een 
verhoogd risico aantonen. in die gevallen stelt zich vaak een discussie omtrent 
de omvang van de tussenkomst. Bij borstreconstructie wordt vaak gebruikt 
gemaakt van nieuwe technieken, die nog niet erkend zijn door het RiZiV. De 
geneesheer rekent deze prestaties aan als een esthetisch ereloon, dat in de meeste 
polisvoorwaarden is uitgesloten. wanneer men de terugbetaling van een dergelijke 
ingreep van de hospitalisatieverzekeraar wenst te bekomen, is het aangewezen om 
voorafgaandelijk overleg te plegen met de verzekeraar. 

Om betwistingen en onaangename verrassingen te vermijden, is het 
aanbevolen dat de patiënten hierover op voorhand overleg plegen met hun 
verzekeringsonderneming en hun arts. De verzekeringsondernemingen kunnen op 
deze manier nagaan of de arts de normen naleeft aangaande het bedrag van de 
honoraria dat door de ziekenhuisinstelling wordt opgelegd.

Bij de verzekering Rechtsbijstand hangen de klachten af van de toegekende 
waarborg. De meeste hebben echter betrekking op het beheer van schadegevallen.

wanneer de klacht betrekking heeft op de verzekering Rechtsbijstand Auto, gaat ze 
in bijna 50% van de gevallen over de trage afhandeling. De verzekerde klaagt over 
passief beheer en voelt zich niet gesteund door zijn verzekeraar. De Ombudsman 
ontdekt vaak dat de traagheid van de dossierbehandeling te wijten is aan het 
laattijdig meedelen van het strafdossier13 of aan moeilijkheden bij het uitoefenen 
van verhaal in het buitenland. 

2
p. 41

13     Zie supra p. 27. 
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Ainsi, en assurance Automobile, dans les opérations de production, le 
consomma teur conteste le montant ou le calcul de la prime (11%).  

Il se tourne vers l’Ombudsman quand il rencontre des difficultés pour résilier 
son contrat (9%) ou pour trouver une couverture auprès d’un assureur (4%).  
il faut noter que les litiges relatifs aux résiliations initiées par l’assureur ne 
représentent plus que 5%. Le plaignant s’adresse également à l’Ombudsman 
pour obtenir l’attestation de sinistralité correctement établie (4%).

Lorsque le plaignant interpelle l’Ombudsman suite à un sinistre, c’est 
principalement parce qu’il estime que le délai dans lequel son dossier est géré 
est trop long. c’est essentiellement le cas en Rc automobile où les doléances 
représentent 12%. Les retards peuvent avoir des origines diverses : la partie 
adverse est inconnue, le véhicule responsable de l’accident est un véhicule 
volé, la convention RDR  ne peut s’appliquer, l’expert tarde à rentrer son 
rapport, un véhicule étranger est impliqué dans l’accident… 

De klachten over de andere Rechtsbijstandsverzekeringen (niet verbonden 
aan Auto) houden meestal verband met de weigering tot tussenkomst van de 
verzekeraar. Zoals bijvoorbeeld de verzekeraar die het ereloon van een advocaat 
verwerpt, omdat hij vindt dat de verzekerde te vroeg een beroep op een 
advocaat heeft gedaan14 of hij weigert op te treden omdat de aanvrager niet de 
hoedanigheid heeft van verzekerde of als hij vindt dat het schadegeval zich heeft 
voorgedaan vóór het contract van kracht werd. Het is evenwel niet eenvoudig om 
uit te maken op welke datum een schadegeval of een conflict zich precies heeft 
voorgedaan en dit kan aanleiding geven tot lange discussies15. 
zie casus 12 p. 43 

Bij de Annulatieverzekering zijn de klachten slechts met 8% gestegen, hetgeen 
beperkt blijft in vergelijking met de algemene stijging van 33%. De meeste klachten 
(65%) slaan op de weigering tot tussenkomst van de verzekeraar en op het bedrag 
van de vergoeding (19%).  
zie casus 13 p. 44

in dit geval heeft de betwisting te maken met het tijdstip van de annulatie. De 
verzekeraar vindt immers dat de verzekerde eerder had moeten annuleren en hij 
betaalt daarom slechts een gedeelte van de annulatiekosten terug.

Als de Ombudsman een dergelijke klacht ontvangt, vergaart zij zoveel mogelijk 
elementen om de exacte chronologie van de feiten te kunnen bepalen, alsook over de 
omstandigheden van het ogenblik waarop de reis geannuleerd werd.

jammer genoeg krijgt zij echter soms te maken met betwistingen van medische aard 
die haar bevoegdheid te buiten gaan. Zij dient de klager dan te verwijzen naar zijn 
behandelende geneesheer om zich in deze betwisting te laten bijstaan.

Bij de Individuele Ongevallenverzekering merkt de Ombudsman een opvallende 
stijging van het aantal klachten, zelfs een verdrievoudiging. Het betreft vooral de 
weigering tot tussenkomst in het kader van een Rekening-Verzekering. in dit type polis, 
gekoppeld aan een bankrekening, wordt overgegaan tot uitkering van een kapitaal bij 
overlijden ingevolge een ongeval.
De hele polemiek gaat over het feit of het overlijden al dan niet aan een ongeval 
te wijten is. De verzekeraar beschouwt de feiten slechts als een ongeval als er een 
uitwendige oorzaak aanwezig is. Maar wat is een uitwendige oorzaak? is dit element 
aanwezig als een bestuurder in slaap valt achter het stuur? wanneer een verzekerde 
van de trap valt? wanneer een patiënt over een gladde ziekenhuisvloer uitglijdt?16

14     Zie infra p. 96. 
15     Zie infra p. 129. 
16 M. VANDERWECkENE, “De rekening-verzekering: wat zijn de voordelen ?”, IMAG, nr. 10, maart-april 2007, p. 25.
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kUNNEN DE INZITTENDEN GEBRUIk MAkEN VAN DE WAARBORG 
RECHTSBIjSTAND DIE DE BESTUURDER ONDERSCHREVEN HEEFT ?

In 2005 heeft mevrouw X een verkeersongeval gehad waarbij zowel zij als 
haar twee kinderen ernstig gekwetst werden. Haar echtgenoot bestuurde 
het voertuig. Uit de aangifte blijkt dat de bestuurder in slaap is gevallen 
waardoor het voertuig tegen een boom terechtkwam.

Aangezien mevrouw X en haar kinderen passagiers waren van 
het voertuig, zijn zij, in overeenstemming met de wet, zwakke 
weggebruikers en moeten bijgevolg vergoed worden door de Burgerlijke 
Aansprakelijkheidsverzekeraar.
Jammer genoeg wordt er geen akkoord bekomen over de 
schadevergoeding. Om zich te verdedigen, doen de passagiers beroep op 
de Rechtsbijstand van het voertuig, die zijn tussenkomst weigert. 

Verbaasd, richt de advocaat van de verzekerden zich tot de Ombudsman.

Hierop richt de Ombudsman zich tot de verzekeringsonderneming en 
vraagt de polisvoorwaarden op. Bij onderzoek hiervan stelt zij vast dat de 
verzekeringsnemer de bestuurder is en dat de dekking is toegekend aan 
de verzekerden. Volgens de algemene voorwaarden worden de volgende 
personen beschouwd als verzekerden: de verzekeringsnemer, de eigenaar 
van het voertuig, de bestuurder van het verzekerde voertuig voor zover 
hij de toestemming heeft, de kosteloos vervoerde inzittenden van het 
verzekerde voertuig voor zover die schade oplopen in gevolge een 
verkeersongeval waarvoor een derde aansprakelijk is of wordt geacht. 

Uit de omstandigheden blijkt dat de bestuurder alleen de 
aansprakelijkheid draagt voor het ongeval. Aangezien hij de toegelaten 
bestuurder is, wordt hij niet beschouwd als “derde”. De gekwetsten 
kunnen dus niet als “verzekerden” beschouwd worden in het kader van 
de waarborg Rechtsbijstand Auto. 
De verzekeringsonderneming weigert bijgevolg haar tussenkomst. 

De Ombudsman heeft dan ook aan de advocaat en aan zijn cliënten 
aangeraden om de Familiale verzekering te ondervragen, die tussenkomst 
kan verlenen in kader van het luik Rechtsbijstand.

CASUS 12
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IS  DE WEIGERING VAN DE ANNULATIEVERZEkERAAR GEGROND?

In maart 2007 reserveert de heer X een reis naar Thailand voor zijn 
hele gezin. Jammer genoeg moet hij drie weken voor het vertrek een 
heelkundige ingreep ondergaan ingevolge een ongeval van 2004.

De verzekeringsonderneming weigert te betalen omdat de ziekte en de 
symptomen waaraan hij leed, al bestonden bij het reserveren van de reis. 
Sinds zijn ongeval had hij wel zonder enig probleem drie verre reizen 
gemaakt.

De heer X is het niet eens met die interpretatie en richt zich tot de 
Ombudsman. 

De Ombudsman informeert bij de verzekeringsonderneming. Deze 
verwijst naar de algemene polisvoorwaarden die voorzien in de uitsluiting 
van annulaties die het gevolg zijn van een voorafbestaande toestand. 
De Ombudsman stelt vast dat het specifiek artikel vermeldt dat het moet 
gaan om een ziekte waarvan de symptomen door de verzekerde bij de 
reservatie gekend zijn of om letsels als gevolg van een ongeval waarvoor 
hij in behandeling is op het ogenblik dat de reis gereserveerd wordt. In 
casu gaat het om een ongeval.

Aangezien het om een medische kwestie gaat, moet de Ombudsman voor 
zijn onderzoek de uitdrukkelijke toelating van de verzekerde krijgen om 
zijn medisch dossier te kunnen inkijken.

Nadat hij die toelating krijgt, neemt de Ombudsman kennis van het 
medisch dossier. Hij stelt vast dat de heer X bij zijn ongeval in 2004 
een letsel aan zijn been heeft opgelopen. Bij een controlebezoek aan 
de orthopedist op 14 maart 2007, bleek dat hij dringend opnieuw 
geopereerd moest worden om een correcte consolidatie te waarborgen.
De heer X was evenwel niet in behandeling toen hij enkele dagen 
daarvoor, namelijk op 3 maart, zijn reis boekte. Zo gauw hij op de hoogte 
was van de medische problemen, annuleerde hij zijn reis.

Op basis van deze elementen verklaarde de maatschappij zich akkoord 
om de heer X terug te betalen.

CASUS 13



E. Welke oplossing krijgt een klacht?

Van de 3.075 klachten, werden er 2.217 klachten onderzocht. Hiervan werd 54% afgesloten 
als gegrond.

Totaal aantal consultaties

Gemiddeld aantal consultaties
per aanvraag

Aangesloten bij een beroepsfederatie

Niet aangesloten bij een beroepsfederatie

Totaal

2006          2007

  45            64

 128           200

 173           264

     2005       2006          2007

      46%               51%           54%

       54%                49%            46%

Gegrond

Niet gegrond

Gegrond

Niet gegrond

Fondées

Non fondées

     2005       2006          2007

    50.000            47.650          48000

      42                    59            53

       425                 324            290

Fondées

Non fondées                     50.494            48.033         48.343

2003

25.698

103

2004

29.621

118

2005

52.017

200

2006

125.309

499

2007

202.934

796

2005

61%

39%

2006

53%

47%

2007

53%

47%

Gegronde klachten

2005

47%

2006

51%

2007

54%

21% van de klachten (640) werd niet verder onderzocht en op 1 februari 2008 waren er nog 
272 dossiers niet afgehandeld.

in de verplichte aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen is 62% van de 
onderzochte klachten gegrond. De klachten die verband houden met het onderschrijven 
van een autoverzekering zijn zelfs in 74% van de gevallen gegrond. Het gaat dikwijls over 
adminstratieve vergissingen, waarbij de identiteit van de bestuurder of de wijziging van een 
voertuig wordt vergeten. Daarnaast gaat het ook over “dubbel gebruik”. De verzekerde 
onderschrijft een polis, maar door de sterke concurrentie op de markt, stapt hij reeds over naar 
een nieuwe verzekeraar alvorens het eerste contract in werking is getreden.
Zo ontstaan er discussies over de geldigheid van het contract.

De klachten over de opzeg van de verzekering door de consument zijn voor 62% gegrond, wat 
een lichte daling is ten opzichte van 2006, toen nog 71% van deze klachten gegrond waren. 

Deze over de lange regelingstermijnen na een schadegeval zijn voor 66% gegrond. Ze hebben 
voornamelijk betrekking op de lange duurtijd van de expertise, de regelingstermijn van de 
RDR-conventie, het beheer van dossiers in het buitenland, de termijn voor het betalen van de 
vergoeding, …

in de Brandverzekering hebben de voorjaarsstormen aanleiding gegeven tot een sterke 
toename van het aantal klachten in de waarborg storm. Van deze klachten is 47% gegrond. 

De klachten in de tak Gezondheidszorgen hebben betrekking op de premieverhogingen 
die werden doorgevoerd. De Ombudsman heeft in 64% van deze gevallen een alternatieve 
oplossing kunnen bekomen voor de verzekerde. 

klachten over de Levensverzekering zijn voor 51% gegrond. Vooral de klachten over het 
tot stand komen van de overeenkomst en de gebrekkige informatie van de verzekeraar zijn 
gegrond (respectievelijk 69% en 65%). De klachten over de afkoop van een levensverzekering 
zijn voor 41% gegrond. 

2
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17  Wet van 22 februari 2006 tot wijziging van de wet van 25 juni 1992 op de  
 landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 27 maart 1995 betreffende de   
 verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen, B.S., 15 maart 2006.
18 Art. 6-20 van de wet van 1 maart 2007 houdende diverse bepalingen, B.S., 14 maart 2007.
19 Art. 13 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsoverkeenkomst (hierna WLV) met  
 betrekking tot de betalingsmodaliteiten van de premie en de verzekeringsprestatie: « Wanneer de  
 verzekeraar de bedragen die hij in het kader van de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst  
 aan de verzekerde of zijn rechthebbende is verschuldigd, niet rechtstreeks aan deze laatsten  
 betaalt, (maar via een verzekeringstussenpersoon als bedoeld in artikel 1, 3°, van de wet van  
 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie  
 van verzekeringen,) bevrijdt enkel de werkelijke ontvangst van deze betaling door de verzekerde  
 of zijn rechthebbende de verzekeraar van zijn verplichtingen », B.S., 20 augustus 1992. 
20 Grondwettelijk Hof, 19 september 2007, nr. 115/2007, B.S., 5 oktober 2007.

De klachten in cijfers
2.3.  kLACHTEN TEGEN TUSSENpERSONEN

De omzetting in het Belgisch recht van de Europese richtlijn betreffende de 
verzekeringsbemiddeling heeft enige tijd gevergd. De wet van 22 februari 200617 was amper 
gestemd of ze gaf aanleiding tot een reeks aanpassingen die in de wet van 1 maart 200718 
beschreven worden. Niet minder dan 15 artikelen of onderdelen van artikelen werden 
gewijzigd. Het gaat veelal om kleine aanpassingen, behalve dan de maatregelen waarbij 
rekening gehouden wordt met het specifiek karakter van de herverzekeringsbemiddelaars. Zij 
zijn inderdaad tussenpersonen van de verzekeringsondernemingen maar adviseren nooit de 
consument. 

Die wijzigingen hebben in principe geen invloed op de klachtenbehandeling door de 
Ombudsman van de Verzekeringen. Nochtans moet de aandacht gevestigd worden op 
een bepaling die van toepassing is op de betaling van een schadevergoeding door de 
verzekeringsondernemingen19. Die bepaling stelt namelijk dat de betaling van de vergoeding 
niet bevrijdend is wanneer deze is betaald aan de verzekeringstussenpersoon. Die vermelding 
was niet opgenomen in de oude tekst. De advocaten, die meenden dat deze bepaling tegen 
hen opgeworpen zou kunnen worden, hebben een verzoek tot vernietiging ingediend bij het 
Grondwettelijk Hof, dat het verworpen heeft20.
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A. Aantal klachten

in 2007 was er een toename van het aantal klachten over verzekeringstussenpersonen. Zo 
noteerde de Ombudsman 264 klachten (+ 52% in vergelijking met 2006 en bijna dubbel 
zoveel als in 2005, jaar waarin het laagste aantal klachten tegen verzekeringstussenpersonen 
werd geregistreerd). Die toename kan slechts gedeeltelijk verklaard worden door de 
oprichting van het uniek loket. Een ruimer verspreide kennis van de mogelijkheid om zich 
bij ontevredenheid tot de Ombudsman te wenden, zal ongetwijfeld het aantal klachten 
beïnvloed hebben. De tussenpersonen moeten namelijk een inlichtingsfiche afleveren waarin 
de mogelijkheid, om een beroep op de Ombudsman te doen, vermeld wordt. Dit vergroot 
ongetwijfeld haar bekendheid.

2003 2004 2005 2006 2007

2004

1.085

1.170
1.152

1.458

2005 2006 2007

Frans
Nederlands

2.219
2.273

2.507
2.543

3.392

2003 2004 2005 2006 2007

2.008
2.085

2.311
2.331

3.075
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426

73
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Zoals in 2006 heeft een vierde van de klachten betrekking op tussenpersonen die bij een 
beroepsfederatie aangesloten zijn.
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B. Wie dient er klacht in?
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in 2007 onderscheidt de Ombudsman nieuwe profielen van klachtenindieners. Naast de 
bestaande categorieën verschijnen er vier nieuwe: de cBFA, de FOD Economie (deze beide 
categorieën houden verband met de oprichting van het uniek loket), de andere (zowel Belgische 
als buitenlandse) Ombudsmannen. Die diversificatie beïnvloedt het percentage klachten dat 
rechtstreeks door de verzekerden ingediend wordt (80% in plaats van 84% in 2006). 

Voorts valt de toename op van het aantal klachten van derden en rechthebbenden. Dit kan 
verklaard worden door het rechtstreekse contact van de tussenpersonen met derden in het 
kader van het schadebeheer.
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C. Over welke verzekering klaagt de consument?
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Daar waar de spreiding van de klachten over de diverse verzekeringstakken in 2005 en 2006 
nagenoeg dezelfde was, stelt de Ombudsman in 2007 toch een verschuiving vast naar de 
takken Leven en Annulatie (Diverse), waarvoor een toename van het aantal klachten genoteerd 
werd. in de tak Leven is het aantal klachten verdubbeld en in tak 23 zelfs verdrievoudigd 
(15 tegen 5 in 2006). Die laatste stijging is voor een deel het gevolg van een belangrijk 
aantal klachten over een verzekeringstussenpersoon die voorstelt een contract tak 23 in het 
buitenland te onderschrijven, waarbij een kapitaal geleend wordt bij een instelling uit een 
ander land.

De klachten in de Annulatieverzekering stijgen van 2 in 2006 tot 11 in 2007. Die toename 
is het gevolg van klachten van verzekerden over het schadebeheer door een tussenpersoon die 
nauwe banden had met een reisbureau.

De meerderheid van de klachten heeft nog steeds betrekking op de Autoverzekering. in 
2007 steeg het aantal klachten met 29%. Ze vertegenwoordigen echter nog slechts 30% van 
het totaal aantal klachten tegen 36% in 2006.

in 2007 noteerde de Ombudsman een nagenoeg gelijk aantal klachten over de 
Rechtsbijstand. Dit stabiele cijfer geeft aan dat de consument in het schadebeheer een 
duidelijker onderscheid maakt tussen de rol van de verzekeringstussenpersoon en die van de 
verzekeringsonderneming.
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D. Waarover klaagt de consument?
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in 2007 noteert de Ombudsman een lichte stijging van het aantal klachten over schadebeheer 
(37% tegen ± 33% de voorgaande jaren). Deze stijging vloeit voort uit de klachten over 
verzekeringstussenpersonen, die, in plaats van de verzekeringsonderneming, zelf voor het 
schadebeheer instaan. Die klachten zijn gericht tegen verzekeringstussenpersonen, terwijl ze in 
werkelijkheid toegevoegd zouden moeten worden bij de klachten die de Ombudsman ontvangt 
over verzekeringsondernemingen. De ingeroepen motieven stemmen immers met elkaar 
overeen.

De meeste klachten tegen verzekeringsbemiddelaars hebben echter betrekking op de 
productie van de contracten.
sinds 15 maart 2006 moeten de verzekeringstussenpersonen de consument, bij het sluiten, 
wijzigen of vernieuwen van een verzekeringscontract, een hele reeks inlichtingen verstrekken. 
Zo moet hij de consument informeren over de financiële banden die hij heeft met de 
verzekeringsondernemingen21. De wettekst wijst er eveneens op dat zij de verzekerde een 
contract moeten aanraden dat aan zijn behoeften en eisen beantwoordt. 
Om de verzekeringstussenpersonen bij het nakomen van die verplichtingen te helpen, hebben 
de beroepsfederaties van de tussenpersonen, de verzekeringsondernemingen en de cBFA 
inlichtingenfiches opgesteld die ingevuld moeten worden bij de afsluiting of een belangrijke 
wijziging van een verzekeringsovereenkomst. Die fiches en het gebruik ervan werden door de 
cBFA gevalideerd en zij beschouwt deze als een te volgen model.
Bij het indienen van klachten werden de wettelijke vereisten betreffende de 
informatieverstrekking zelden ingeroepen. Hoewel de consument soms klaagt dat hij niet 
correct werd ingelicht door zijn tussenpersoon over de keuze van een adequate dekking, stelt 
de Ombudsman toch vast dat de overeenkomst onderschreven werd voordat de nieuwe wet 
effect sorteerde. Ze heeft zich nog niet op die fiche – een nieuw instrument – kunnen baseren 
om de wil van de partijen vast te kunnen stellen.
Voor de schadeverzekeringen moet rekening gehouden worden met een zeker vertragingseffect 
van de nieuwe bepaling. Het is inderdaad doorgaans pas op het ogenblik dat zich een 
schadegeval voordoet, dat de verzekerde tot de bevinding kan komen dat hij over de keuze van 
het contract slecht geadviseerd werd door zijn tussenpersoon. 

2

p. 51

21 Art. 12bis van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van   
 verzekeringen, ingelast bij de wet van 22 februari 2006, o.c.
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DE CBFA AAN HET WOORD

DE INFORMATIEpLICHT VOOR VERZEkERAARS EN 
VERZEkERINGSTUSSENpERSONEN

De nieuwe wetteli jke regeling
Door recente wetswijzigingen werd een verplichting in het leven geroepen die 
een grote impact heeft op het verzekeringsmetier, namelijk de informatieplicht 
voor verzekeringstussenpersonen en verzekeraars in hun rechtstreekse contacten 
met cliënten22.

Conform richtlijn 2002/92/EG van het Europees parlement en de Raad van 9 
december 2002 betreffende verzekeringsbemiddeling heeft de wet van 22 
februari 2006 een hoofdstuk getiteld « Informatievereisten » ingelast in de wet 
van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling 
en de distributie van verzekeringen. In hoofdzaak legt dit hoofdstuk aan 
de verzekeringstussenpersonen drie nieuwe informatieverplichtingen op, 
die uitvoerig worden behandeld in de informatiebrief van de CBFA aan de 
verzekeringstussenpersonen van 21 december 2006, die beschikbaar is op de 
website van de CBFA23.

De voornaamste verplichting die door de voornoemde wet wordt 
ingevoerd, houdt in dat een verzekeringstussenpersoon, voordat hij een 
verzekeringsovereenkomst sluit en, zo nodig, wanneer de overeenkomst wordt 
gewijzigd of verlengd, op basis van de informatie die de cliënt hem verstrekt, de 
verlangens en behoeften van de cliënt identificeert en aan de cliënt meedeelt 
op welke gegevens hij zijn advies voor een bepaald verzekerings product 
heeft gebaseerd. Die gegevens kunnen variëren naargelang van de graad van 
ingewikkeldheid van de aangeboden verzekeringsovereenkomst.

Sectoriële documenten
Om concrete invulling te geven aan de informatieplicht, hebben de 
beroepsverenigingen van de verzekeringstussenpersonen (FVF, Feprabel, BVVM) 
en Assuralia, na raadpleging van de CBFA, sectoriële documenten uitgewerkt 
voor de verzekeringstussenpersonen. In concreto betreft het drie fiches: een fiche 
voor klassieke levensverzekeringen, een fiche voor het sparen of beleggen met 
een levensverzekering, en een fiche voor verzekeringen niet-leven. 

De CBFA heeft dit initiatief van de beroepsverenigingen positief 
onthaald. Zij is van mening dat de documenten ertoe bijdragen dat de 
verzekeringstussenpersonen hun wettelijke informatieplicht nakomen en 
heeft laten weten dat zij in het kader van haar toezicht op de naleving van de 
informatieplicht door de verzekeringstussenpersonen, 

22 De wet van 1 maart 2007 houdende diverse bepalingen heeft een deel van deze informatieplicht  
 uitgebreid tot de verzekeringsondernemingen in hun rechtstreekse contacten met cliënten.
23 http://www.cbfa.be/nl/vt/vz/circ/pdf/21-12-06.pdf
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onder meer naar die fiches zal verwijzen als een goede praktijk. 
Assuralia werkt daarnaast ook aan een document dat concrete invulling moet 
geven aan de nieuwe informatieverplichting van de verzekeraars, in hun 
rechtstreekse contacten met cliënten. Ook hier is het de bedoeling om in overleg 
met de CBFA een document op te stellen waarvan het gebruik zal worden 
aangemoedigd als een goede praktijk voor de sector.

De informatieplicht in de prakti jk
Over de mate waarin de informatieplicht wordt nageleefd, zijn nog geen globale 
cijfers beschikbaar. Uit de inspecties die de diensten van de Commissie hebben 
uitgevoerd blijkt echter dat de meerderheid van de tussenpersonen waarbij 
een inspectie ter plaatse werd verricht, zich hebben geconformeerd aan de 
informatieverplichting. In de meeste gevallen werd daarvoor gebruik gemaakt 
van de voornoemde sectoriële documenten. 

Deze vaststelling is bemoedigend. Een van de punten die de CBFA bijzonder 
op prijs stelt, is het feit dat het advies van de tussenpersoon over een 
levensverzekering wordt gegeven op basis van de door de verzekeraar 
opgestelde financiële infofiche, waarin de belangrijkste kenmerken van het 
product zijn vastgelegd, en dat die fiche aan de cliënt wordt overhandigd en met 
hem wordt doorlopen. 

Uit bevindingen van de CBFA blijkt echter ook dat sommige tussenpersonen de 
informatieplicht in de praktijk nog niet toepassen.

In dit verband dient de aandacht te worden gevestigd op het feit dat de niet-
naleving of de incorrecte toepassing van de informatieverplichting een inbreuk 
vormt op het statuut van de verzekeringstussenpersonen en bestraft kan 
worden door de CBFA. Bovendien kan de niet-naleving van de informatieplicht 
ook op burgerrechtelijk vlak aanzienlijke gevolgen hebben. De tussenpersoon 
kan hiervoor namelijk aansprakelijk worden gesteld. Daarnaast dient rekening 
te worden gehouden met het feit dat sommige beroepsaansprakelijkheids-
overeenkomsten uitdrukkelijk in het verval van de waarborg voorzien indien de 
aansprakelijkheid voortvloeit uit de niet-naleving van de informatieplicht. 

Vooruitzichten 
De CBFA heeft het initiatief genomen om een werkgroep op te richten die 
de concrete toepassing van de informatieverplichting zal evalueren en die 
zal onderzoeken welke aanpassingen eventueel nodig zijn. De verschillende 
beroepsverenigingen voor verzekeringstussenpersonen en Assuralia nemen deel 
aan deze werkgroep.
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Twee punten die onderzocht zullen worden, worden hierna toegelicht.

Voor de meest courante niet-levensverzekeringsproducten (zoals bijvoorbeeld 
BA Auto of BA Familiale) pleiten de beroepsverenigingen nadrukkelijk voor 
een verlaging van de administratieve lasten verbonden aan de naleving van de 
informatieplicht. De CBFA heeft zich bereid verklaard de praktische oplossingen 
te onderzoeken die de beroepsverenigingen zouden willen voorstellen 
om de administratieve lasten voor niet-complexe producten niet-leven te 
reduceren. Die oplossingen moeten uiteraard in overeenstemming zijn met 
het huidige wettelijke kader dat via een Europese richtlijn werd opgelegd aan 
alle verzekeringstussenpersonen in Europa. Een piste die in dit verband werd 
voorgesteld bestaat erin de informatieplicht van de tussenpersoon meer te 
integreren in het verzekeringsvoorstel.

Wat de levensverzekeringsproducten van tak 23 betreft, heeft de CBFA ervoor 
gepleit dat meer aansluiting zou worden gezocht bij enkele principes die op 
de financiële sector van toepassing zijn ingevolge de recente omzetting in de 
Belgische regelgeving van de zogenaamde “MiFiD”-richtlijn (Markets in Financial 
Instruments Directive). De sectoriële documenten voorzien thans reeds dat de 
tussenpersoon een aantal vragen stelt aan de cliënt vooraleer hij een advies 
geeft over een product van tak 23 zonder kapitaal- of rendementgarantie, 
dit om na te gaan of de cliënt begrijpt welke risico’s aan het product zijn 
verbonden. Om de consument te beschermen acht de CBFA het nuttig dat men 
zich goed informeert over de financiële kennis van de cliënt, zijn ervaring met 
de producten, zijn financiële toestand en zijn doelstellingen, alvorens dergelijke 
producten aan te bieden. 

Marcia De Wachter
Lid van het directiecomité van de CBFA  
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TOT WAAR REIkT DE INFORMATIEpLICHT VAN DE TUSSENpERSOON? 

In 1999 sluit reisbureau X, op advies van een verzekeringstussenpersoon, 
een polis af die ook de diefstal van waarden omvat.
Het reisbureau wilde zich verzekeren tegen het diefstalrisico van het geld 
dat in de safe van het agentschap bewaard wordt.
In januari 2007 wordt geld uit de safe gestolen. Het reisbureau doet 
aangifte van het schadegeval. De verzekeringsonderneming weigert te 
betalen omdat de safe niet voldoet aan de vereisten die sinds enkele jaren 
in de algemene voorwaarden opgenomen zijn.

Verwonderd wendt reisbureau X zich tot de Ombudsman.

Om alle elementen van het dossier in handen te krijgen richt de 
Ombudsman zich zowel tot de verzekeringsonderneming als tot de 
tussenpersoon.
Zij stelt vast dat de polis afgesloten werd, maar dat de tussenpersoon 
op geen enkele manier de aandacht van reisbureau X gevestigd 
heeft op de voorwaarden die de verzekeringsonderneming stelt in 
verband met de beveiliging van safes. De safe voldoet echter wel aan 
de veiligheidsvoorschriften opgelegd door de officiële organismes uit 
de toerismesector. Het reisbureau X ging er dus van uit dat het geldig 
verzekerd was. 

In dat licht heeft de Ombudsman vastgesteld dat de verzekerings-
tussenpersoon aan zijn adviesplicht tekortgeschoten is. Zij is er dan ook in 
geslaagd om hem te overtuigen de gestolen waarden terug te betalen.

CASUS 14
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HOEVER GAAT DE BEVOEGDHEID VAN DE TUSSENpERSOON?

Het echtpaar X raadpleegt een tussenpersoon die drie contracten bij 
een verzekeringsonderneming voorstelt. Enige tijd later ontvangen ze 
de contractsdocumenten, plus het bedrag van de premies. Bij nader 
inzien besluiten ze niet op de aanbieding in te gaan en de polissen niet 
te tekenen. Ze stappen naar een andere tussenpersoon en een andere 
verzekeringsonderneming.

Later ontvangen ze toch een uitnodiging om een maandelijks bedrag 
aan de tussenpersoon te betalen. Ze reageren onmiddellijk door aan de 
tussenpersoon en aan de verzekeringsonderneming te bevestigen dat 
ze die contracten niet willen en dat ze inmiddels elders verzekerd zijn. 
Toch maant de verzekeringsonderneming het echtpaar X aan te betalen 
en laat hen zelfs opnemen in het Speciale Risico-bestand van Datassur.  
Aangeslagen wendt het echtpaar X zich tot de Ombudsman.

De Ombudsman informeert zowel bij de verzekeringstussenpersoon als bij 
de verzekeringsonderneming.
Op basis van dit onderzoek stelt zij vast dat de tussenpersoon een 
mandaat van de verzekeraar heeft om de verzekeringspolissen 
elektronisch aan te maken. Daarbij schiet hij dan de premies onmiddellijk 
voor en gaat ervan uit dat de contracten dus geldig afgesloten zijn.
Nochtans werd geen enkel contract ondertekend en de tussenpersoon 
bevestigt dat hij van het echtpaar X geen enkele betaling ontvangen 
heeft.

Op grond van deze elementen kan de Ombudsman de verzekeraar 
overtuigen dat het bewijs, die het bestaan van de contracten moet 
aantonen, niet aanwezig was24. Op basis hiervan, kon de verzekeraar 
enkel vaststellen dat de makelaar, aan wie zij mandaat had gegeven, een 
fout had begaan.

Bijgevolg en na een nieuw onderzoek van het dossier treedt de 
verzekeringsonderneming de mening van de Ombudsman bij. Zij 
vernietigt de polissen en schrapt het echtpaar uit het Speciale Risico-
bestand van Datassur.

CASUS 15

2

p. 56

24 Zie art. 10 WLV.



Naast deze algemene informatieplicht heeft de verzekeringstussenpersoon nog steeds de 
specifieke plicht om informatie te geven over de bijzondere kenmerken van het contract dat 
hij voorstelt. De verzekeringsconsulent moet ernaar streven de verzekeringsnemer zo goed 
mogelijk te informeren over de belangrijke lijnen van het contract en daarbij duidelijk maken 
wat gedekt en wat uitgesloten is. Hij moet de aandacht vestigen op de eventuele dwingende 
voorwaarden die vervuld moeten worden om van de verzekeringsdekking te kunnen genieten. 
zie casus 14 p. 55

Reeds enkele jaren stelt de Ombudsman een nieuw fenomeen vast. Een 
verzekeringsonderneming eist een premie op van de consument, terwijl hij nooit 
een verzekeringscontract gesloten heeft. Het gaat meestal om gevallen waarbij de 
verzekeringstussenpersoon toegang heeft tot software waardoor hij rechtstreeks 
contracten bij een verzekeringsonderneming kan opmaken en inbrengen, zonder dat hij het 
verzekeringsvoorstel of een ander document moet laten ondertekenen. 
Volgens de wettelijke bepalingen bestaat er echter geen verzekeringscontract zonder een 
ondertekend document. Deze klachten worden opgelost door het verzekeringscontract zonder 
gevolg te klasseren. 
zie casus 15 p. 56

Tot slot werd de Ombudsman dit jaar ook nog geconfronteerd met verscheidene klachten 
over kosten aangerekend door een verzekeringstussenpersoon die er niet in geslaagd was 
een contract te sluiten. in principe wordt de verzekeringstussenpersoon vergoed via het 
commissieloon, dat de verzekeringsonderneming hem uitkeert op basis van de door de 
verzekerde betaalde premie.
De presentatie van een voorstel van contract zonder dat dit tot stand hoeft te komen, maakt 
deel uit van de normale beroepsactiviteit. Overigens voorziet de wet uitdrukkelijk in de 
mogelijkheid voor de consument om een voorafgetekend contract of een verzekeringsaanvraag 
die hij gesloten zou hebben, binnen de 30 dagen te annuleren25. Voorts bepaalt de wet dat 
een verzekeringsvoorstel de verzekerde noch de verzekeringsonderneming bindt26. kosten 
aanrekenen voor contracten die niet gesloten werden, staat gelijk met het beperken en zelfs 
het ontzeggen aan de consument van het recht om zich te bedenken. Een vonnis geveld in een 
zaak die aan de Ombudsman werd voorgelegd, is daar een treffend voorbeeld van27.
zie casus 16 p. 59

De situatie is echter niet dezelfde als de verzekeringsconsulent en de consument 
overeengekomen zijn dat een bedrag betaald zou worden voor het zoeken naar een 
verzekeringscontract, voor advies bij de keuze van een verzekeringsonderneming of 
een product, … Vaak wordt dit forfaitaire bedrag overigens op voorhand betaald en 
vervolgens in mindering van de premie gebracht bij het sluiten van de overeenkomst. Als 
de verzekeringstussenpersoon dus het bewijs van een voorafgaande overeenkomst met 
de consument niet kan leveren, mag hij bovenop zijn commissieloon geen andere kosten 
aanrekenen. Hopelijk sluit voornoemd vonnis definitief deze discussie af.

2
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25 Zie art. 4§2 L.C.A.T.
26 Zie art. 4§1 L.C.A.T.
27 Vred. Thuin, 15 oktober 2007, niet gepubliceerd, A.R. 6466/2007.
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in schade heeft de meest geuite klacht betrekking op het gebrek aan ondersteuning en 
bijstand bij het dossierbeheer en op de slechte informatie daarover. Zoals reeds herhaaldelijk 
gesteld in onze commentaar over de klachten tegen verzekeringsondernemingen, is 
het sleutelwoord in de relatie met de consument (een goede) communicatie. Het is ook 
communicatie die ten grondslag ligt aan de ontevredenheid van de consumenten over de 
tussenpersonen. De consument verwacht van zijn verzekeringsconsulent relevante en correcte 
informatie over het verloop van het dossier, de vergoedingen waarop hij recht heeft en de 
terugbetaalde kosten die hij in het kader van zijn verzekering Rechtsbijstand kan maken.

Ten slotte, in verscheidene dossiers met betrekking tot de schadeafhandeling in 
Brandverzekeringen, afgesloten door mede-eigenaars, stelt de Ombudsman vast dat er 
verwarring over de respectieve opdrachten bestaat wanneer de syndicus van het gebouw 
tegelijkertijd de tussenpersoon van het verzekeringscontract is28. Deontologisch gezien zouden 
beide beroepen de specifieke deontologische regels die de uitoefening van beide functies 
regelen, moeten vastleggen.

E.  Welke oplossing krijgt een klacht?

Net zoals in 2006 is 53% van de klachten tegen verzekeringstussenpersonen gegrond.

Totaal aantal consultaties

Gemiddeld aantal consultaties
per aanvraag

Aangesloten bij een beroepsfederatie

Niet aangesloten bij een beroepsfederatie

Totaal

2006          2007

  45            64

 128           200

 173           264

     2005       2006          2007

      46%               51%           54%

       54%                49%            46%

Gegrond

Niet gegrond

Gegrond

Niet gegrond

Fondées

Non fondées

     2005       2006          2007

    50.000            47.650          48000

      42                    59            53

       425                 324            290

Fondées

Non fondées                     50.494            48.033         48.343

2003

25.698

103

2004

29.621

118

2005

52.017

200

2006

125.309

499

2007

202.934

796

2005

61%

39%

2006

53%

47%

2007

53%

47%

Gegronde klachten

2005

47%

2006

51%

2007

54%

Meer dan 50% van de klachten in de tak Levensverzekering zijn gegrond. Het gaat 
hoofdzakelijk over dossiers die betrekking hebben op het sluiten en aanpassen van het contract. 
Het goede gebruik van de inlichtingenfiches zou in de toekomst het aantal klachten als gevolg van 
gebrekkige informatie of communicatie, moeten doen afnemen.

53% van de 34 klachten over de betaling van de vergoedingen en de premies is gegrond. Het 
gaat om gevallen waarbij de verzekeringsonderneming de vergoeding of de terugbetaling van de 
premie aan de verzekeringstussenpersoon stort die echter het geld inhoudt. Als een dergelijk geval 
aan de Ombudsman voorgelegd wordt, ondervraagt zij zowel de verzekeringsonderneming als de 
tussenpersoon. Zij gaat hierbij na of artikel 13 van de wet op de landsverzekeringsovereenkomst29  
werd nageleefd. indien dit niet het geval is, bekomt ze dat de verzekeringsonderneming opnieuw 
uitbetaalt aan de consument.

De 30 klachten onder de rubriek misleidende presentatie zijn voor de helft gegrond en de 
klachten over de deontologische code van de verzekeringstussenpersonen zijn allemaal gegrond. 
Daarentegen is slechts 28% van de klachten met betrekking tot de schadevallen (goed voor 88 
dossiers) gegrond. De verzekeringstussenpersonen staan dus hun cliënten vrij goed bij als het om 
schadegevallen gaat. 

Op 1 februari 2008 waren nog 37 dossiers in behandeling.
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28 Zie supra p. 35.
29 Zie supra p. 47.
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MAG DE MAkELAAR EEN VERGOEDING EISEN VOOR EEN NIET-
ONDERSCHREVEN CONTRACT?

De heer X heeft een nieuwe auto gekocht en wenst de premies van een 
aantal verzekeringsondernemingen te vergelijken. Hij neemt dan ook 
contact op met een makelaarskantoor. Als de heer X naar het kantoor 
van de tussenpersoon wilt gaan, stelt deze voor zelf even langs te komen. 
Daar maken ze een verzekeringsaanvraag bij onderneming A op, die 
de heer X op 22 maart 2007 ondertekent. Als hij vaststelt dat hij bij een 
rechtstreekse verzekeraar B nog goedkoper terecht kan, besluit hij op 27 
maart 2007 van de eerste verzekering af te zien. Hij schrijft dan ook een 
aangetekende brief in die zin aan verzekeringsonderneming A. 
De verzekeringstussenpersoon is blijkbaar misnoegd door dit initiatief 
en stuurt een kosten- en ereloonnota van 250 euro aan de heer X. Deze 
wendt zich tot de Ombudsman.

Zij neemt contact op met de verzekeringsmakelaar en wijst hem op het 
principe dat hij vergoed wordt door middel van een commissieloon. Hij 
geeft echter geen gehoor aan deze opmerking en besluit de heer X voor 
de rechter te dagen. 

De vrederechter wijst echter zijn eis af. Hij is van oordeel dat 
«teneinde artikel 4§2 (het recht op bedenktijd) niet te wijzigen of 
uit te hollen, komt het niet aan de beroepsmakelaar toe om aan de 
verzekeringsnemer administratieve of andere informaticakosten aan 
te rekenen die oorspronkelijk niet overeengekomen waren (NVDR: het 
is de rechter die onderstreept), hoewel de makelaar (omwille van zijn 
informatie- en adviesopdracht) tussenbeide gekomen is ten gunste van 
de verzekeringsnemer. De makelaar heeft tot taak verzekeringsnemers 
en verzekeringsondernemingen met elkaar in contact te brengen; in dit 
kader is hij onderworpen aan een informatie- en adviesplicht en wordt 
hij vergoed met de door de verzekeraar betaalde commissielonen.» De 
vrederechter voegt eraan toe dat « uit de omstandigheden van de zaak 
blijkt niet – de eiseres levert er in ieder geval niet het bewijs van – dat 
de verweerder door gebruik te maken van zijn recht op bedenktijd, een 
rechtsmisbruik heeft gepleegd dat een schadevergoeding verantwoordt ». 
De rechter volgde hiermee het standpunt van de Ombudsman.

CASUS 16
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2.4.  kLACHTEN TEGEN DATASSUR

Datassur is een economisch samenwerkingsverband dat onder meer gegevensbanken beheert. 
De Ombudsman komt tussen als beroepsinstantie bij klachten over de gegevens die worden 
opgenomen in het “speciale Risico’s”-bestand of RsR-bestand, dat wordt beheerd door 
Datassur.

Datassur registreert de gegevens die de verzekeringsondernemingen overmaken 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. 

A. Aantal klachten

Registraties in het RSR-bestand

Verzoeken tot verbetering in het RSR-bestand

Verzoeken bij de Ombudsman

2005

50.000

452

42

2006

47.650

324

59

2007

49.325

280

53

in 2007 ontving de Ombudsman 53 verzoeken tot tussenkomst aangaande de registratie in 
het RsR-bestand van Datassur. Over de verscheidene jaren heen, blijft het aantal klachten vrij 
stabiel. Het aantal van de effectief onderzochte klachten door de Ombudsman is ten opzichte 
van de vorige jaren wel gedaald (35 in 2006, 21 in 2007)30.

De klachten, ingediend bij de Ombudsman, blijven echter beperkt ten opzichte van het totale 
aantal registraties (49.325 in 2007) en de verzoeken tot verbetering (280 in 2007) in het RsR-
bestand van Datassur. 

30 Zie infra p. 66.
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B. Wie dient er klacht in?
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90% van de klachten tegen het RsR-betand van Datassur zijn afkomstig van de verzekerde 
zelf. Het is immers hij die de rechtstreekse gedupeerde is van de registratie. Daarnaast werden 
er een aantal klachten ingediend door de tussenpersoon en de advocaat van de verzekerde. 
Ook een verbruikersvereniging contacteerde de Ombudsman 1 maal voor een registratie in het 
RsR-bestand van Datassur.
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C.  Over welke verzekering klaagt de consument?
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Zoals in de voorgaande jaren, heeft het grootste deel van de klachten tegen het RsR-bestand 
van Datassur betrekking op de verplichte Autoverzekering. Er werden evenveel klachten 
geregistreerd in Autoverzekering als in 2006.

Daarnaast daalden de klachten in Brand en Familiale verzekering. Terwijl ze in 2006 
respectievelijk 19% en 9% bedroegen, liepen zij in 2007 slechts op tot 9% en 4%.
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D.  Waarover klaagt de consument?
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Ook hier stelt de Ombudsman geen grote verschuivingen vast: de consument contacteert haar 
voornamelijk wegens een registratie in het RsR-bestand van Datassur voor de niet-betaling 
van de premie. Het aantal klachten bleef gelijk ten opzichte van vorig jaar: 28 in 2006 en 28 
in 2007 of 53% van het totaal aantal klachten.

in 2006 formuleerde de Ombudsman een aanbeveling omtrent de registratie in het RsR-
bestand wegens de 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 euro, bestaat deze minimumgrens in de andere takken niet. De Ombudsman stelde 
dan ook voor een minimumgrens per tak, rekening houdend met de gemiddelde premie van die 
tak, te voorzien31.

jammer genoeg is Datassur op deze aanbeveling niet helemaal ingegaan. wel maakte zij op 
10 september 2007 nieuwe richtlijnen aan de verzekeringssector over. Zij stelt hierbij dat elk 
verzoek tot verbetering van een registratie wegens een niet-betaling van een premie onder 
150 euro (met uitzondering van de Autoverzekering) afzonderlijk moet worden onderzocht. 
Het gezond verstand moet ertoe aanzetten dat de annulering van de fiche wordt toegestaan 
wanneer de verzekerde blijk geeft van goede wil of eerlijkheid. Datassur haalt zelf als voorbeeld 
van goede wil of eerlijkheid de verzekerde aan die de verschuldigde premie toch heeft betaald.
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31 Zie Zakboekje 2006 van de Ombudsman van de Verzekeringen, p. 154.



De Ombudsman heeft hierover twee bedenkingen. 
Ten eerste is het enkel bij een verzoek tot verbetering dat de registratie verder wordt 
onderzocht. Dit houdt in dat bij elke opzeg wegens niet betalen van premie de 
verzekeringsonderneming in eerste instantie moet overgaan tot registratie. Pas in een tweede 
fase, op het ogenblik dat de consument reageert, wordt er verder onderzocht of de registratie 
wegens het niet betalen van een kleine premie (of vrijstelling) kan worden geannuleerd of niet.
Daarnaast gebruikt de richtlijn opnieuw vage begrippen als “gezond verstand”, “goede wil” 
of “eerlijkheid”. De gelijkaardige aanbevelingen van 2003 tonen aan dat dergelijke begrippen 
voor heel wat interpretatie vatbaar zijn32. “Het betalen van een premie” valt volgens Datassur 
nu onder deze begrippen.

Op basis van deze nieuwe richtlijn kon de Ombudsman toch bekomen dat een aantal 
registraties reeds werden geschrapt. 
Bovendien blijkt dat een aantal ondernemingen in hun interne richtlijnen zelf een grensbedrag 
voorzien vooraleer over te gaan tot registratie bij opzeg wegens niet-betaling van premie.
zie casus 17 p. 67  

De registratie wegens opzeg na schade kende in 2007 een sterke daling van 15 klachten in 
2006 naar slechts 9 klachten in 2007. Bovendien moesten slechts 3 van deze klachten door de 
Ombudsman verder onderzocht worden. 
Reeds in 2006 had de Ombudsman vastgesteld dat de verzekeringsondernemingen hun opzeg-
politiek hadden gewijzigd. Terwijl zij in de jaren na 2001 een grootschalige saneringspolitiek 
doorvoerden, constateerde de Ombudsman vorig jaar dat de verzekeraars nu al het mogelijke 
doen om de goede risico’s te behouden33. Hierdoor gaan zij eveneens minder vlug over tot een 
opzeg na een schadegeval. Deze hernieuwde politiek vertaalt zich eveneens vertaalt in het 
kleiner aantal registraties en bijgevolg ook in de klachten ingediend bij de Ombudsman34.

in 2007 noteerde de Ombudsman 8 klachten over registratie bij fraude. Deze bedragen quasi 
evenveel als vorig jaar (6 klachten in 2006). Bij dergelijke registratie komt de consument, net 
zoals in 2006, voornamelijk aankloppen bij de Ombudsman omdat hij zich vragen stelt over 
de lange duurtijd van de registratie wegens fraude. Het reglement van het RsR-bestand van 
Datassur is echter strikt en laat geen uitzondering toe op de termijn van 10 jaar. Enkel een 
vrijspraak door een gerechtelijke instantie, kan dergelijke registratie vroeger beëindigen35.
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33 Zie Zakboekje 2006 van de Ombudsman van de Verzekeringen, p. 46.
34  Zie infra p. 107.
35  Zie Zakboekje 2006 van de Ombudsman van de Verzekeringen, p. 126-127.
  

Zie Jaarverslag 2003 van de Ombudsman van de Verzekeringen, p. 43-44. Datassur heeft toen 
aanbevolen om de beslissing om over te gaan tot schrapping van een registratie wegens niet-betaling 
van premie moet worden genomen op basis van de “klaarblijkelijk goede wil” van de verzekerde. 
Is het feit dat de verzekerde achteraf toch nog de premie betaalt voldoende om te spreken van een 
“klaarblijkelijke goede wil”? Dit maakte reeds het voorwerp uit van heel wat discussies bij de onder-
handelingen tussen de verzekeringsondernemingen en de Ombudsman van de Verzekeringen.  

D
e 

kl
ac

h
te

n
 in

 c
ijf

er
s



2

p. 66

Ten slotte, stelde de Ombudsman stelde vast dat een aantal verzekeraars informatie overmaken 
aan een andere verzekeraar, zonder gebruik te maken van het mechanisme van Datassur. Bij 
de onderschrijving van het contract wenst de nieuwe verzekeraar zich zo goed mogelijk te 
informeren over de nieuwe kandidaat-verzekerde. 
wanneer er geen registratie in het RsR-bestand van Datassur is opgenomen, gebeurt het dat 
de betrokken verzekeringsonderneming (veelal telefonisch) contact opneemt met de vroegere 
verzekeraar omtrent de reden tot opzeg van het contract. in die dossiers heeft de Ombudsman 
gewezen op de privacy-wet36, die een uitwisseling van dergelijke informatie enkel toelaat door 
middel van een bestand dat aan bepaalde voorwaarden voldoet, zoals het RsR-bestand van 
Datassur.  

E. Welke oplossing krijgt een klacht?

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 de procedure is opgenomen op de website van Datassur en de Ombudsman, werd in 
60% van de klachten vastgesteld dat deze procedure niet gerespecteerd werd door de klager. 
Deze hadden voornamelijk betrekking op klachten wegens een registratie voor niet-betaling 
van premie. 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 21 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. 

De gegronde klachten hebben voornamelijk betrekking op de registratie wegens niet-betaling 
van premie. in 7 van de 13 onderzochte klachten betreffende deze registratie werd ze ge-
schrapt. Het gaat hier veelal om dossiers waar de verzekeraar zich akkoord verklaarde om de 
registratie te annuleren omdat de verzekerde de premie alsnog betaald heeft.

Vraag tot inlichtingen

Gegronde klachten

Ongegronde klachten

Totaal

2006

24

15

20

59

2007

32

9

12

53

36 Zie ondermeer art. 4 Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten   
 opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, B.S., 18 maart 1993.
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SCHRAppING VAN EEN REGISTRATIE VOOR NIET-BETALING VAN DE pREMIE
 
Mevrouw X betaalde de premie van haar Brandverzekering niet. De 
verzekeringsonderneming zegt bijgevolg het contract op en laat 
haar eveneens opnemen in het RSR-bestand van Datassur.  De nieuwe 
verzekeraar wenst mevrouw X niet te verzekeren wegens de registratie 
in het RSR-bestand van Datassur. Mevrouw X vraagt de schrapping 
in het bestand nu ze het saldo van de premie betaald heeft. De 
verzekeringsonderneming weigert dit. 

Ontgoocheld neemt mevrouw X contact op met de Ombudsman. 

Bij navraag bij de maatschappij blijkt dat er zich elk jaar problemen 
voordoen om de premie voor haar brandpolis te innen. Zo heeft mevrouw 
X de laatste premie in 3 schijven van 50 euro betaald. Het verschuldigde 
saldo bedroeg nog 46 euro.

Het reglement van het RSR-bestand van Datassur voorziet dat een 
registratie in Autoverzekering slechts mogelijk is als de niet-betaalde 
premie minimum 150 euro bedraagt. Deze minimumgrens bestaat 
niet voor de overige verzekeringstakken, zodat de verzekerde kan 
geregistreerd worden in het RSR-bestand van Datassur voor kleine 
bedragen. 

In 2006 heeft de Ombudsman aan Datassur aanbevolen om een dergelijke 
minimumgrens op te nemen voor alle branches. Datassur is hierop niet 
helemaal ingegaan, maar heeft wel de richtlijnen naar de maatschappij 
verduidelijkt (zie tekst Datassur).

De betrokken verzekeraar stelde intern wel als richtlijn op dat men een 
verzekerde pas laat registreren bij Datassur als de onbetaalde premie 
meer dan 150 EUR bedraagt, ongeacht de betrokken verzekeringstak. 

Aangezien de registratie betrekking heeft op het niet betaalde gedeelte 
van 46 euro is de maatschappij dan ook bereid om mevrouw X van het 
RSR-bestand van Datassur te schrappen. 

CASUS 17
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Evolutie binnen het wet- en 
regelgevend kader
3.1  HOSpITALISATIEVERZEkERING

sinds 1 juli 2007 is de nieuwe wet omtrent de ziekteverzekeringsovereenkomst van 
toepassing37. Reeds tijdens de voorafgaandelijke parlementaire besprekingen maakte zij het 
voorwerp uit van talrijke commentaren en kritieken. 

Ook de Ombudsman formuleerde in 2006 een aantal kritische beschouwingen38. De 
Ombudsman stelt vast dat deze grotendeels zijn hernomen in de wettekst.
De wetgeving heeft op heel wat vlakken een betere bescherming ingebouwd voor de 
consument, zowel voor de hospitalisatieverzekeringen als voor de polissen die dekking bieden 
voor arbeidsongeschiktheid, waaronder de polissen gewaarborgd inkomen.

Het toepassingsgebied van de wet is evenwel ook beperkt. Zo worden enkel de collectieve 
hospitalisatieverzekeringen geviseerd die ontstaan in kader van de relatie werkgever-
werknemer. De collectieve polissen, onder de noemer “Affinity Group”, vallen buiten het 
toepassingsgebied39.

A. Verbeteringen ingevoerd door de wet

Rekening houdend met de vaststellingen van de Ombudsman in het verleden, zijn de 
belangrijkste verwezenlijkingen van de wet de volgende:

Voor de hospitalisatieverzekering wordt voortaan de levenslange dekking als 
basisprincipe gehanteerd40. Ook in de oude regelgeving mocht de verzekeraar de polis 
niet opzeggen bij een “verhoogd” medisch risico. Er kon wel contractueel bepaald 
worden dat het contract werd stopgezet bij het bereiken van een bepaalde leeftijd, 
bijvoorbeeld op 70 jaar. De meeste contracten met een dergelijke beperkte duur 
hebben geen betrekking op de terugbetaling van de medische oplegkosten, maar 
voorzien in de uitkering van een forfaitair bedrag per ligdag in het ziekenhuis.
Deze contracten met een beperkte looptijd moeten in overeenstemming gebracht 
worden met de nieuwe wetgeving. Zij zullen voortaan eveneens een levenslange 
dekking moeten bieden, behoudens een afwijkende vraag van de verzekerde. De 
verzekeringsondernemingen hebben een termijn van 2 jaar vanaf de inwerkingtreding 
van de wet (dus tot 1 juli 2009) om hun pollissen aan te passen.

37 Wet van 20 juli 2007 tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft,  
 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, B.S., 10 augustus 2007  
 (Hierna genoemd Wet ziekteverzekeringsovereenkomst.).
38 Zie ook Zakboekje 2006 van de Ombudsman van de Verzekeringen, p. 139.
39 Zie infra, p. 79.
40 Art. 138bis-3 WLV.
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De nieuwe regelgeving voert eveneens het principe in dat de grondslagen van 
de premie en de voorwaarden voor de individuele 
hospitalisatieverzekering niet eenzijdig mogen worden gewijzigd41. 
De voorafgaande jaren heeft de Ombudsman een groot aantal klachten ontvangen 
over de sterke premiestijgingen van de hospitalisatieverzekeringen. Aangezien de 
verzekeringsonderneming wettelijk verplicht is om een evenwicht te behouden tussen 
de ontvangen premies en de schadevergoeding, kon de Ombudsman niet anders dan 
bevestigen dat de handelswijze van de verzekeringsonderneming in overeenstemming 
was met de wettelijke bepalingen. Niettemin heeft zij in die gevallen aan de 
verzekeraars voorgesteld om alternatieve oplossingen te zoeken.
De verzekerde kan enkel reageren door een opzeg van zijn contract. Deze optie 
is meestal nadelig, zeker voor een oudere consument. De nieuwe verzekeraar zal 
immers bij de tarifering rekening houden met de hogere instapleeftijd, alsook met een 
eventueel voorafbestaande medische toestand.

De basisregel voorziet voortaan een vast tarief berekend op de instapleeftijd van de 
verzekerde. Op dit principe heeft de wetgever, vanuit een economisch oogpunt, een 
aantal uitzonderingen voorzien. 
Zo kunnen de premie en de plafondbedragen jaarlijks worden aangepast zonder een 
voorafgaandelijke goedkeuring van een controle-instantie en dit op basis van het 
indexcijfer van consumptieprijzen of op basis van een andere representatieve index, 
die is toegestaan door de cBFA. 

Hierdoor worden bruuske premieverhogingen, zoals in het verleden, vermeden42. 
De Ombudsman had dit reeds aanbevolen in haar jaarverslag van 200443. Enkel bij 
een duurzame wijziging van de kost van de gewaarborgde prestaties of ingevolge 
wettelijke of reglementaire wijziging, kan er nog een verhoogde premiestijging worden 
doorgevoerd. Deze aanpassing is evenwel onderworpen aan de goedkeuring van het 
cBFA in overleg met het Federaal kenniscentrum voor de Gezondheidszorg. 

Toch ontving de Ombudsman na het in voege treden van deze nieuwe wetgeving 
nog klachten over een verzekeringsonderneming die een premieverhoging heeft 
doorgevoerd zonder voorafgaandelijk akkoord van de cBFA. Op basis van de 
interpretatie van de wettekst, was de maatschappij van oordeel dat, bij gebrek aan 
de uitwerking van concrete regels van de cBFA, de nieuwe procedure nog niet van 
toepassing was. De Ombudsman kon zich niet bij deze visie aansluiten, die niet 
overeenstemt met de geest van de wet, en heeft bijgevolg de feiten gemeld aan de 
cBFA, die het dossier verder onderzoekt.

41 Art. 138bis-4 WLV.
42 “Index moet bruuske premiestijgingen indijken”, De Standaard, 11 juni 2007;  
 “Hospitalisatieverzekering voor het leven”; De Standaard, 5 september 2007;    
 “Hospitalisatieverzekering voortaan voor het leven”, Gazet van Antwperen, 6 september 2007;  
 “Assurance hospitalisation à vie”, La Dernière Heure, 6 september 2007; 
 “L’hospitalisation plus douce”, Le Soir, 6 september 2007.
43 Zie Jaarverslag 2004 van de Ombudsman van de Verzekeringen, p. 69.
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sinds 1996 wees de Ombudsman verscheidene malen op de onbillijke clausule 
betreffende de uitsluiting van de voorafbestaande toestand. Zo voorzien 
een aantal hospitalisatiepolissen dat er geen tussenkomst wordt verleend voor een 
aandoening die bestond voor het onderschrijven van het contract, zelfs indien men 
deze ziekte niet kende44. De rechtbank heeft zich op 16 juni 200345 uitgesproken en 
laat deze clausule toe maar met een tijdslimiet. De wetgever heeft met de nieuwe 
ziekteverzekeringsovereenkomst aan deze uitspraak een wettelijke vorm gegeven. De 
wet stelt dat de verzekeringsonderneming zich na een termijn van 2 jaar niet langer 
kan beroepen op een onopzettelijke verzwijging of niet-mededeling van gegevens46. 
Het contract wordt met andere woorden, met uitzondering van opzet, onbetwistbaar 
na 2 jaar47. Dit geldt evenwel onmiddellijk voor ziekte of aandoeningen die zich nog 
niet gemanifesteerd hebben voor het afsluiten van het contract.

Door de nieuwe wet geldt voortaan het principe dat iedereen onder de leeftijd van 
65 jaar recht heeft op een hospitalisatieverzekering. Bijgevolg kan een aanvraag 
tot hospitalisatieverzekering niet meer worden geweigerd voor een chronische zieke 
of een gehandicapte. Ze kan wel een uitsluiting voorzien voor de kosten die verband 
houden met deze chronische ziekte of handicap. Hoewel de wet het principe huldigt 
van toegang tot de hospitalisatieverzekering voor iedereen, is haar formulering niet 
duidelijk. De tekst is immers vatbaar voor interpretatie. De Ombudsman ontving in die 
zin een klacht over een verzekeraar die aansluiting tot de hospitalisatieverzekering 
weigert voor een prematuur kindje. Toen de Ombudsman verwees naar de wet 
Verwilghen, liet de maatschappij weten dat zij met dit argument geen rekening kon 
houden. Het kind lijdt, volgens de verzekeraar, niet aan een chronische ziekte of 
handicap. 

Deze maatregel zit momenteel in een “testfase”. Gedurende een periode van 2 jaar 
wordt het recht op aansluiting onderzocht. De personen die nu aansluiten, zullen hun 
polis behouden. Het is evenwel niet duidelijk of het recht op aansluiting zal worden 
verlengd na de evaluatieperiode. 
Bovendien wachten deze wetsbepalingen nog op twee praktische uitvoeringsbesluiten. 
Zo moet er nog een bemiddelingsorgaan worden opgericht om betwistingen over de 
uitsluitingclausule te onderzoeken.

De Ombudsman erkent dat dit een eerste wettelijke stap is naar een oplossing 
voor de problematiek die verband houdt met de antidiscriminatiewet48. De 
hospitalisatieverzekeraar kan immers de kandidaat-verzekerde niet meer weigeren. 
Anderzijds heeft deze nieuwe oplossing ook beperkingen. in een aantal gevallen kan 
de uitsluitingclausule ervoor zorgen dat het contract een quasi lege doos is. wanneer 
zal een aids-patiënt nog beroep kunnen doen op zijn hospitalisatieverzekering die een 
uitsluiting voorziet voor alle immuniteitsziekten?

44 Zie Jaarverslag 1996 van de Ombudsman van de BVVO, p. 15 en Jaarverslag 2003 van de  
 Ombudsman van de Verzekeringen, p. 45.
45 Voorz. kh. Brussel 16 juni 2003, D.C.C.R. 2004, afl. 63, p. 104, noot; Jaarboek   
 Handelspraktijken & Mededinging 2003, p. 334; T.B.H. 2003, afl. 10, p. 893, noot. 
46 Toepassing van art. 7 WLV.
47 Art. 138 bis-5 WLV.
48   Zie infra p. 84 en p. 121.
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De nieuwe wetgeving werkt ook een gunstregeling uit voor de (ex)werknemers 
die zijn aangesloten bij een Groepsverzekering van hun (ex)werkgever. 
wanneer een personeelslid om een of andere reden de dekking van een collectieve 
hospitalisatieverzekering verliest, voorziet de wet de mogelijkheid tot de individuele 
verderzetting. De vereiste hiervoor is wel dat de werknemer gedurende twee jaar 
ononderbroken gedekt is geweest via een hospitalisatieverzekering. Het is echter 
niet meer noodzakelijk, zoals het oorspronkelijk wetsontwerp voorzag, dat deze 
voorafgaandelijke dekking via eenzelfde werkgever liep.
Bij de acceptatie van de nieuwe individuele polis, moet de verzekerde geen nieuwe 
medische acceptatieprocedure doorlopen49. indien de werknemer hierop ingaat, blijft hij 
trouwens ononderbroken gedekt50.
Bovendien hebben de verzekeraars en de werkgever twee jaar om de bestaande 
groepscontracten in overeenstemming te brengen met deze nieuwe bepaling. Ten laatste 
op 1 juli 2009 heeft iedere aangeslotene bij een collectieve hospitalisatieverzekering van 
een werkgever recht op een individuele verderzetting.

De Ombudsman heeft, naar aanleiding van een aantal klachten, vastgesteld dat een 
bepaalde verzekeraar deze overgangsbepaling maximaal wenst uit te putten. Zij 
kent momenteel geen enkel recht tot individuele verderzetting toe. De minister van 
Economische Zaken M. Verwilghen heeft hierop gereageerd: “De overgangsperiode 
kwam er om organisatorische redenen en mag niet worden aangegrepen om personen 
die jarenlang gedekt waren door een collectieve verzekering een individuele verzekering 
te weigeren”51. 
De Ombudsman steunt de zienswijze van de minister om de wet naar de geest toe te 
passen.

De nieuwe wetgeving voorziet een aantal bepalingen aangaande de premie die moet 
gehanteerd worden wanneer een collectieve hospitalisatieverzekering op individuele 
basis wordt verder gezet. De basisregel blijft de berekening van de premie op basis van 
de leeftijd die men heeft wanneer men de groepsverzekering verlaat. Er bestaat wel de 
mogelijkheid om via een bijpremie de toepassing van deze basisregel op te vangen52.

De wetgever voorziet een bescherming van de consument bij de overstap van een 
collectieve naar een individuele hospitalisatieverzekering: er kan geen uitsluiting 
worden voorzien voor een reeds gedekte voorafbestaande toestand. 
Deze bescherming geldt echter niet bij een overstap van een individueel 
contract. Op dat ogenblik wordt toch nog een volledige nieuwe acceptatieprocedure 
gevolgd, die kan leiden tot een eventuele uitsluiting van aandoeningen die in het 
vorig contract gedekt waren. Er zijn evenwel reeds verzekeraars op de markt die een 
overgangsbepaling hieromtrent voorzien. Een veralgemeende toepassing van dit principe 
kan heel wat problemen voorkomen.
zie casus 18 p. 77

B. Tekortkomingen van de wet

Deze nieuwe wetgeving beantwoordt aan een reële behoefte die bestond bij de consument en 
komt ook tegemoet aan de aanbevelingen die de Ombudsman in het verleden geformuleerd 
heeft. Naar aanleiding van de klachten die zij heeft ontvangen in de tweede helft van 2007, 
heeft zij evenwel al een aantal tekortkomingen vastgesteld. 

49 Art. 138 bis-8 WLV.
50 Art. 138 bis-7 § 2 WLV.
51 “GM-verzekeraars op het matje”, Gazet van Antwerpen, 28 november 2007.
52 Art. 138bis-11 WLV.
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HOUDT DE OVERSTAp NAAR EEN ANDERE 
HOSpITALISATIEVERZEkERAAR RISICO’S IN? 

In 2007 beslissen de heer en mevrouw X, na 20 jaar bij eenzelfde 
hospitalisatieverzekeraar verzekerd te zijn, over te stappen naar 
een andere verzekeringsonderneming. Zij vullen hiertoe correct het 
voorstelformulier in.

Op basis van de informatie die op de medische vragenlijst van het voorstel 
werd vermeld, beslist de verzekeringsonderneming bijkomende medische 
gegevens op te vragen bij het koppel.
Na onderzoek van de stukken, aanvaardt de verzekeringsondernemingen 
hen mits verschillende uitsluitingen. 

Mevrouw X moet een medische ingreep voor spataders ondergaan in 
april 2007. Het contract sluit echter deze ingrepen uit.
 
Verontwaardigd nemen de heer en mevrouw X contact op met de 
Ombudsman.

De Ombudsman neemt kennis van het dossier en stelt vast dat de 
verzekeringsonderneming de bijkomende medische gegevens niet heeft 
opgevraagd binnen de wettelijke termijn van 30 dagen53 .

Dit artikel werd ingevoegd om de consument niet te lang in het 
ongewisse te laten. De verzekeraar is evenwel niet verplicht om het 
risico zo maar te aanvaarden. Hij moet enkel reageren op straffe van een 
schadevergoeding.

De nieuwe verzekeringsonderneming kon dus bijkomende informatie 
vragen teneinde een correct beeld te vormen van het nieuwe risico, dat 
haar wordt aangeboden. Voor haar is het immers een nieuw risico, wat de 
verzekerde soms uit het oog verliest.

Gezien een schadevergoeding wordt voorzien als reactie bij een gebrek 
aan een tijdig antwoord, heeft de Ombudsman bij de nieuwe verzekeraar 
aangedrongen om toch de kosten voor de operatie van de spataders ten 
laste te nemen. De verzekeringsonderneming is op dit voorstel ingegaan.

CASUS 18

53 Art. 4 WLV.
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MAG DE pREMIE VAN EEN HOSpITALISATIEVERZEkERING VERDUBBELD 
WORDEN?
 
De heer X en zijn echtgenote zijn beide gepensioneerde leerkrachten. 
In 2007 kregen ze de nieuwe afrekening van de collectieve 
hospitalisatieverzekering afgesloten via hun vroegere werkgever. 

De premie werd bijna verdubbeld, waardoor ze samen meer dan 1.200 
euro moeten betalen. De heer X vraagt zich af of deze premieverhoging 
wel in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen en verzoekt de 
Ombudsman om tussenkomst. 

De rol van de Ombudsman bij het onderzoeken van klachten over 
de premiezetting is beperkt. In hun hoedanigheid van commerciële 
ondernemingen kunnen de verzekeraars vrij bepalen onder welke 
voorwaarden ze een risico verzekeren of behouden. De Ombudsman 
kan hierbij wel nakijken of de wettelijke en de contractuele bepalingen 
worden nageleefd. 

De polis waarbij de heer X en zijn echtgenote zijn aangesloten betreft 
een collectieve hospitalisatieverzekering. Een dergelijk contract wordt 
onderschreven door de werkgever, die de verzekeringsnemer is. De 
werknemers zijn enkel de begunstigden. Het is dan ook de werkgever, 
die onderhandelt met de verzekeraar over de contractsvoorwaarden 
en bijgevolg ook over de premie. Uit de gegevens, die de 
verzekeringsonderneming ter beschikking van de Ombudsman stelde, 
blijkt dat de cijfers van de betrokken hospitalisatieverzekering niet meer 
in evenwicht waren. In kader van haar solvabiliteitsverplichtingen, moest 
de verzekeraar maatregelen nemen en onderhandelingen voeren met de 
werkgever. Een nieuwe premie werd zo bepaald in onderling akkoord 
en werd formeel vastgelegd in een getekend bijvoegsel aan de polis. 
Rekening houdend met het akkoord dat tot stand gekomen was tussen 
de verzekeringsonderneming en de werkgever, kon de Ombudsman de 
verhoging van de premie niet betwisten. 

Evenwel, gelet op het menselijk karakter van de moeilijkheden die 
het echtpaar ondervindt, heeft de verzekeraar naar een alternatieve 
oplossing gezocht.

In die zin heeft zij voorgesteld dat de aangeslotenen kunnen overstappen 
naar een individuele hospitalisatieverzekering met beperktere 
waarborgen. Deze omschakeling kon zonder medische formaliteiten en 
liet ook toe om het premieniveau te verlagen. Bovendien waarborgt een 
individuele polis een grotere zekerheid op het vlak van prijsstijgingen54. 
De heer en mevrouw X hebben dit voorstel aanvaard. 

CASUS 19

3
p. 78

54 Zie supra p. 73.



Een aantal beschermingsmechanismen hebben enkel betrekking op de 
individuele hospitalisatieverzekering. in die zin werd de Ombudsman 
gecontacteerd omdat een verzekeringsonderneming weigerde om een blinde persoon 
op te nemen in een collectieve hospitalisatieverzekering. inderdaad, het recht op een 
hospitalisatieverzekering voor een chronisch zieke of een persoon met een handicap 
wordt enkel toegekend in kader van een individuele hospitalisatieverzekering.

De wetgever heeft een oplossing uitgewerkt om bruuske premieverhogingen 
van een individuele hospitalisatieverzekering te beperken. Voor collectieve 
hospitalisatieverzekeringen geldt deze bescherming evenwel niet. 
Zo ontving de Ombudsman, over de verschillende verzekeringsondernemingen 
heen, tientallen klachten over de stijging van de premie van collectieve 
hospitalisatieverzekeringen. De premie werd soms meer dan verdubbeld. Aangezien er 
een akkoord bestond tussen de contracterende partijen, zijnde de verzekeraar en de 
werkgever, kon de Ombudsman deze premieverhoging niet betwisten. Teneinde deze 
problemen in de toekomst te voorkomen, lijkt het aangewezen om de premies van 
collectieve hospitalisatieverzekeringen ook aan een indexatiemechanisme te koppelen. 
zie casus 19 p. 78  

Bij een overstap van een collectieve hospitalisatieverzekering naar een 
individuele hospitalisatieverzekering wordt, zoals hierboven beschreven, 
uitgegaan van de leeftijd op het ogenblik van de overstap. Dit kan leiden tot 
zeer hoge premies die in werkelijkheid het onmogelijk maken om het contract nog 
individueel verder te zetten. Zo ontving de Ombudsman verscheidene klachten van 
consument wiens collectieve jaarpremie steeg van 276 euro naar 1.691 euro voor 
een 65-jarige en tot bijna 3.000 euro voor een 85-jarige. De Ombudsman pleit dat er 
grotere naambekendheid wordt gegeven, zowel bij de werkgever als bij de consument, 
aan de polissen die het gebrek van een verouderingsreserve in een collectieve 
hospitalisatieverzekering opvangen. Anderzijds zou de grens van de premieberekening 
moeten worden vastgelegd op een bepaalde leeftijd (65 of 70 jaar). Dit wordt nu 
reeds toegepast door een aantal verzekeringsondernemingen werkzaam op de 
Belgische markt. De premie blijft hierdoor, en buiten de wettelijke uitzonderingen, vast 
in de toekomst. De Ombudsman moedigt de veralgemening van deze praktijk dan ook 
aan.

Een aantal collectieve hospitalisatieverzekeringen vallen buiten het toepassingsgebied 
van de nieuwe wet. Een collectieve hospitalisatieverzekering is immers volgens 
de wettelijke definitie een polis waarin er een arbeidsrelatie verondersteld wordt: 
de verzekerde personen moeten beroepsmatig met de verzekeringnemer verbonden 
zijn. Er zijn collectieve hospitalisatieverzekeringen op de markt die ontstaan buiten de 
arbeidsrelatie. Zo kan men toetreden tot een collectieve hospitalisatieverzekering die 
worden aangeboden door banken, verenigingen, kredietkaarten,… (Affinity group). 
De consument, die kan beroep doen op dit type van contracten, vallen niet onder de 
wettelijke bescherming. Zij hebben hierdoor niet automatisch een recht op individuele 
verderzetting en de wettelijke bescherming zoals de dekking van de voorafbestaande 
toestand, het behoud van de omvang van de waarborgen.

p. 79
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Hiernaast zijn er ook werkgevers die tussenkomen in de medische kosten zonder 
dat er een specifieke verzekering wordt afgesloten. Het beheer hiervan wordt veelal 
toevertrouwd aan een schaderegelingsbureau, dat vertrouwd is met het beheer van 
hospitalisatieverzekeringsdossiers. De Ombudsman heeft over deze laatste categorie 
reeds klachten ontvangen. Gezien er echter geen verzekeringspolis bestond, was zij 
niet bevoegd om verdere onderhandelingen met de werkgever te voeren. Ook deze 
groep van consumenten valt buiten het beschermingsgebied van de wet.

Omwille van zijn sociale rol neemt het belang van de hospitalisatieverzekering toe. Zij verleent 
aan de consument een bescherming en een zekerheid tegenover de hoge kosten, die een 
medische behandeling met zich kan meebrengen.

Tergelijkertijd evolueert ook de geneeskunde. Naast het opsporen van nieuwe aandoeningen, 
zijn er ook heel wat nieuwe diagnose- en operatietechnieken, alsook behandelingsmethoden. 
De verzekeringscontracten houden meestal geen rekening met deze ontwikkeling, waardoor 
een aantal behandelingen/aandoeningen niet automatisch zijn gedekt. Het ten laste nemen 
van deze medische kosten zal afhangen van de algemene polisvoorwaarden en de interpretatie 
die de verzekeringsonderneming hieraan verleent.

in die zin werd de Ombudsman gecontacteerd om de weigering tot tussenkomst van de 
hospitalisatieverzekeraar of om de omvang van het bedrag van de schadevergoeding te 
onderzoeken55. Teneinde verdere discussie in de toekomst te vermijden, vragen deze klachten 
een diepgaander onderzoek en opvolging van de sector.

55 Zie supra p. 36.
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3.2  ANTIDISCRIMINATIE IN VERZEkERINGEN

in hun hoedanigheid van commerciële onderneming zijn de verzekeringsondernemingen in 
principe vrij om te bepalen welke risico’s ze aanvaarden, alsook welk tarief zij hanteren.
De inwerkingtreding van de antidiscriminatiewet van 25 februari 2003 heeft deze vrijheid in de 
acceptatiepolitiek beperkt.

De verzekeringsonderneming mag nog steeds een risicoselectie doorvoeren, maar zij moet haar 
selectiecriteria objectief en redelijk kunnen verrechtvaardigen teneinde te vermijden dat haar 
keuze als discriminerend wordt beschouwd.

in 2007 keurde het parlement 4 wetten56 omtrent de antidiscriminatie goed, die de 
antidiscriminatiewet van 2003 vervangen. Twee hiervan hebben rechtstreeks gevolgen voor 
de verzekeringssector: wet ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie en wet ter 
bestrijding van discriminatie tussen mannen en vrouwen, ook “Genderwet” genoemd. 

Hoewel de formulering57 is gewijzigd, behoudt zij grotendeels dezelfde principes als de vorige 
wet. Bijgevolg kan de verzekeringssector nog steeds overgaan tot segmentering op voorwaarde 
dat zij het gemaakte onderscheid kan rechtvaardigen.

Door een meer uitgebreide berichtgeving in de pers58 geniet de wetgeving een grotere 
bekendheid bij de consument. Dit jaar ontving de Ombudsman dan ook meer klachten over 
discriminatie ten opzichte van vorige jaren. Terwijl in 2006 de Ombudsman 24 klachten 
registreerde, steeg in 2007 het aantal tot 38 klachten. Hoewel de hoeveelheid vrij beperkt blijft 
ten opzichte van het totaal aantal klachten, stelt de Ombudsman vast dat de consument zich 
soms te snel beroept op de antidiscriminatiewet. 
Zo ontving de Ombudsman verscheidene vragen rond de toepassing van het kilometertarief dat 
door een aantal verzekeraars gecommercialiseerd werd. in het kader van de segmentering kent de 
verzekeraar enkel het kilometertarief toe voor een privévoertuig en niet voor een bedrijfsvoertuig. 
Daarnaast werd ze ook gecontacteerd door de consument die zich gediscrimineerd voelt 
door een weigering van een Omniumverzekering voor een voertuig van 7 jaar oud. Valt deze 
segmentering op basis van de kenmerken van een voertuig wel onder de toepassing van de 
antidiscriminatiewetgeving? Moet de verzekeraar met andere woorden objectief en redelijk 
verrechtvaardigen dat zij aan een bepaald type voertuig een voordeliger tarief toekent en aan 
een ander niet? De antidiscriminatiewet heeft tot doel de persoon te beschermen, waardoor het 
inroepen van de wet door de consument in dergelijke gevallen niet correct is.

De klachten die de Ombudsman ontvangt omtrent de toepassing van de antidiscriminatiewet 
baseren zich voornamelijk op discriminatie wegens leeftijd en discriminatie wegens 
gezondheidstoestand of handicap. 
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56 Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, B.S., 30 mei 2007;  
 Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen, B.S., 30 mei
  2007; Wet van 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van   
 bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden, B.S., 10 mei 2007; Wet tot aanpassing  
 van het Gerechtelijk Wetboek aan de wetgeving ter bestrijding van discriminatie en tot   
 bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden, B.S., 10 mei 2007.
57 Zo wordt de “objectieve en redelijke rechtvaardiging” omschreven in art. 7 als volgt “er is geen  
 discriminatieverbod als het objectief gerechtvaardigd is door een legitiem doel en als de middelen  
 om dit doel te bereiken passend en noodzakelijk zijn”.
58 “Nouvel arsenal contre la discrimination”, L’Echo, 23 mei 2007, p. 14 ; « Mieux combattre les  
 discriminations », Le Soir, 12 juli 2007, p. 16.
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13% van de klachten omtrent de antidiscriminatiewet hebben nog betrekking op 
discriminatie wegens leeftijd. De Ombudsman werd nog aangesproken over de weigering 
van een Autoverzekering voor een oudere of jongere bestuurder. Deze dossiers, werden zoals 
voorafgaandelijk jaren, opgelost via het Gentleman’s Agreement 29/2959.
Daarnaast noteerde zij eveneens nog een aantal klachten wegens de stopzetting van 
de Hospitalisatieverzekering bij het bereiken van een bepaalde leeftijd. Het gaat om 
contracten waarbij een forfaitair bedrag wordt toegekend per ligdag in het ziekenhuis. 
Deze klachten dateren van vóór de inwerkingtreding van de wet op de private 
ziekteverzekeringsovereenkomst. Door deze nieuwe wet is dergelijke praktijk niet meer 
toegelaten60. 

Het merendeel (70%) van de in 2007 ingediende klachten heeft betrekking op discriminatie 
wegens een gezondheidstoestand. 
De Ombudsman werd in 2007 voornamelijk aangesproken wegens de moeilijkheden die de 
consument ondervindt bij het onderschrijven van een schuldsaldoverzekering. De Ombudsman 
heeft een aantal verzekeraars kunnen overtuigen om een weigering tot schuldsaldoverzekering 
om te buigen tot een schuldsaldoverzekering met een bijpremie. Het gaat echter steeds om 
moeilijke onderhandelingen, waarbij het evenwicht tussen de belangen van de verschillende 
partijen soms moeilijk te vinden is.
Daarnaast ontving ze eveneens verschillende klachten over het aanbod van een 
schuldsaldoverzekering met een bijpremie. Deze laatste blijft een moeilijk discussiepunt. Het 
gaat veelal om dossiers waar de ziekte of handicap op zich geen groter overlijdensrisico met 
zich meebrengt. Door de invloed van de ziekte op de algemene gezondheidstoestand van de 
betrokkene of door de bijwerkingen van de medicatie ter bestrijding van de ziekte, bestaat er 
echter een verhoogd overlijdensrisico, wat meestal een bijpremie verrechtvaardigt.
De omvang van de bijpremie blijft evenwel moeilijk te bepalen61.

Ook in Hospitalisatieverzekering sprak de consument de Ombudsman aan over de discriminatie 
wegens een gezondheidstoestand.

in 2007 werden er verschillende premieaanpassingen doorgevoerd, die soms hoog 
opliepen. Zo vroegen verschillende consumenten zich af of de premieverhoging van de 
Hospitalisatieverzekering niet was gelinkt aan de gezondheidstoestand van één van de 
verzekerde personen en bijgevolg discriminerend was. in die gevallen heeft de Ombudsman 
de tariefvoorwaarden van de betrokken verzekeraar nagekeken en heeft zij vastgesteld dat de 
omvang van de premie bepaald werd in overeenstemming met de officiële tariefstructuur.
Daarnaast ontving ze eveneens een aantal klachten over de weigering tot Hospitalisatie-
verzekering. De nieuwe wet op de private ziekteverzekeringsovereenkomst kent aan iedere 
persoon, jonger dan 65 jaar, een recht op verzekering toe. Bijgevolg heeft iedere persoon 
met een ziekte of een handicap recht op een hospitalisatieverzekering mits een mogelijkheid 
tot uitsluiting. Maar kan deze nieuwe bepaling wel een vangnet bieden voor iedereen? kan 
bijvoorbeeld zwaarlijvigheid beschouwd worden een ziekte of een handicap? Een prematuur 
kindje? Bepaalde verzekeraars zijn van mening dat het beschermingsmechanisme hierop niet 
van toepassing is. in dat geval valt de betrokkene terug op de algemene antidiscriminatiewet62. 

p. 84

59 Zie Jaarverslag 2004 van de Ombudsman van de Verzekeringen, p. 26.
60 Zie supra p. 71. 
61 Zie Zakboekje 2006 van de Ombudsman van de Verzekeringen, p. 89 e.v.
62 Zie supra p. 74.



Door de Genderwet voerde de Belgische wetgever in 2007 een totaal verbod voor de 
geslachtsdiscriminatie in. Hoewel de Europese richtlijn de lidstaat toelaat om een uitzondering 
op dit verbod te voorzien in het kader van bepaalde verzekeringen63, verkoos België in het 
voorjaar van 2007 de strikte weg te volgen en geen uitzondering op te nemen in het kader van 
verzekeringen.
Tot 21 december 2007 had ze tijd om op deze volledige gelijkschakeling tussen man en vrouw 
terug te komen.
in extremis en ondanks het afwezig blijven van een regering, werd er nog een uitzondering 
ingelast voor levensverzekeringen64. Deze stuitte op heel wat protest van de verschillende 
consumentenorganisaties die pleitten voor een ideologisch behoud van het verbod van 
onderscheid tussen man en vrouw65. Het economisch aspect werd hierbij misschien wel uit het 
oog verloren. Hoe zal men antwoorden op de vragen van de consument over een premie-
aanpassing ten gevolge van deze wet? Moeten de bestaande contracten worden aangepast 
aan deze nieuwe wet? Moeten de buitenlandse verzekeraars zich eveneens houden aan het 
verbod op geslachtsdiscriminatie?

Trouwens, enkele Hospitalisatieverzekeraars voerden reeds een premie-aanpassing door vóór 
21 december 2007. De laatste weken van 2007 ontving de Ombudsman hierover dan ook 
verschillende vragen van de consument. Uit een eerste onderzoek, blijkt dat er enkel een 
premiewijziging werd doorgevoerd voor de man (verhoging), maar niet voor de vrouwelijke 
verzekerde (premiedaling). De Ombudsman heeft de betrokken verzekeraar ondervraagd over 
deze maatregel. Zij zal in de loop van 2008 verder moeten evalueren hoe deze maatregel zal 
worden toegepast.

3
p. 85

63 Richtlijn 2004/113/EG van de Raad van 13 december 2004 houdende toepassing van het beginsel  
 van gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de toegang tot en het aanbod van goederen  
 en diensten, PB., L 3737, 21 december 2004, p. 37.
64 Wet van 21 december 2007 tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding
  van discriminatie tussen vrouwen en mannen wat betreft het geslacht in    
 verzekeringsaangelegenheden, B.S., 31 december 2007.
65 “Verzekeringen: weg met alle vormen van discriminatie”, www.test-aankoop.be; “Genderwet  
 onder vuur”, De Juristenkrant, 5 december 2007, p. 7; “Seminarie over de omzetting van de  
 richtlijn 2004/113/EG in het specifieke domein van de verzekeringen”, seminarie van 6 december  
 2007 georganiseerd door Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.
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3.3  LEVENSVERZEkERING

De laatste jaren hebben zowel de wetgever als de verzekeringssector zelf heel wat initiatieven 
genomen om de informatie en de communicatie naar de consument toe te verbeteren. 
Zo moeten de verzekeringsondernemingen sinds 1 januari 2005 alle bepalingen naleven van 
het k.B. Leven66, alsook de toepasselijke regelgeving van de wet betreffende de aanvullende 
pensioenen van 28 april 200367. 
in 2006 legt de wet van 22 februari betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie 
van verzekeringen68 een informatieverplichting aan de verzekeringstussenpersonen op.

A. De gevolgen van de wet op de verzekeringsbemiddeling

Bij het onderschrijven van een levensverzekering moeten heel wat formaliteiten worden 
nageleefd. 
De bemiddelaar moet voorafgaand aan het onderschrijven van een verzekering, de verlangens 
en de behoeften van de cliënt identificeren. Hij moet de consument tevens informatie geven 
aangaande de elementen waarop zijn advies voor een bepaald verzekeringsproduct is 
gebaseerd. De verschillende actoren van de sector hebben, in samenspraak met de cBFA, voor 
de levensverzekeringen twee inlichtingsfiches uitgewerkt die de verzekeringstussenpersoon kan 
gebruiken om te voldoen aan zijn wettelijke informatieverplichting69. 

Op het ogenblik van het onderschrijven van een levensverzekering, moet de verzekerde een 
verzekeringsvoorstel en een gezondheidsverklaring of medische vragenlijst invullen. Hiernaast 
ontvangt hij  een exemplaar van de algemene en de eventuele bijzondere polisvoorwaarden. 
Tevens moet de consument nog een exemplaar ontvangen van de financiële infofiche, alsook 
zal de bemiddelaar hem verzoeken om een inlichtingsfiche te ondertekenen tot staving van de 
informatieverplichting die in hoofde van een verzekeringstussenpersoon bestaat70. 

Ontstaat er zo geen overaanbod aan informatie? wordt alle informatie op een eenduidige 
manier verstrekt?  Zoals aangehaald in de vroegere jaarverslagen blijkt uit de klachten dat 
de consument vaak verward is door de grote diversiteit aan producten die wordt aangeboden. 
Een recente enquête71 bevestigt immers dat de consument niet meer wijs raakt uit alle 
informatie die hij ontvangt over financiële producten. 
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66 k.B. van 14 november 2003 betreffende de levensverzekeringsactiviteit, B.S., 14 november 2003, err. B.S.,  
 23 juli 2004.
67 Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen   
 en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid, B.S., 15 mei 2003, err, B.S., 26 mei 2003.
68 Wet van 22 februari 2006 tot wijziging van de wet van 27 maart 1995 betreffende de    
 verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen, B.S., 15 maart 2006.
69 Zie ook Zakboekje 2006 van de Ombudsman van de Verzekeringen, p. 101.
70 Zie supra p. 51.
71 “Belg steeds minder op de hoogte van geldzaken”,  De Tijd, 19 oktober 2007; “CBFA wil financiële kennis Belg   
 bijspijkeren”, Metro, 22 oktober 2007.
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B. De gedragscodes

Naast de wettelijke initiatieven, ontwikkelen de verzekeringsondernemingen een politiek van 
zelfregularisatie. 

in dit opzicht, heeft de sector, op vraag van de minister van consumentenzaken, F. Van den 
Bossche, een gedragscode inzake reclame en informatieverstrekking over individuele 
levensverzekeringen uitgewerkt.Deze trad in werking in 2007 en vervolledigt het wetgevend 
kader. 

De verzekeringsondernemingen engageren zich tot het naleven van de richtlijnen op 
het vlak van reclame alsook tot het bezorgen van uitgebreide informatie alvorens een 
levensverzekeringspolis onderschreven wordt. Deze informatie wordt verstrekt onder de vorm 
van een “financiële infofiche levensverzekering”. Ten laatste bij het ondertekenen van een 
individuele levensverzekering, die onder het toepassingsgebied van de code valt, krijgt de 
consument kennis van de belangrijkste kenmerken van de polis, zoals de waarborgen, het 
rendement, de fiscaliteit, de kosten, …

De Ombudsman verheugt zich over dit initiatief en ondersteunt de toepassing ervan. Het 
verstrekken van bijkomende informatie op een overzichtelijke en gestructureerde manier, zoals 
in de financiële infofiche, komt de consument ten goede. 

Door het toepassen van de gedragscode en de overige wettelijke bepalingen heeft de sector 
voor de levensverzekeringen een eigen kader ontworpen, dat dezelfde doelstellingen nastreeft 
als de MiFiD-richtlijnen die voor de bankinstellingen van toepassing zijn. 
jammer genoeg houden de MiFiD-richtlijnen geen rekening met de bestaande regelgeving 
in verzekeringen. Hoewel de fondsen van banken en de levensverzekeringen van “tak 23” 
twee gelijksoortige beleggingen zijn, moeten de tussenpersonen afhankelijk van de producten 
verschillende informatie verstrekken, wat de transparantie niet bevordert.

in 2007 ontving de Ombudsman nog geen klachten die rechtstreeks handelden over de 
toepassing van deze nieuwe gedragscode, maar in een aantal gevallen heeft de Ombudsman 
de klachten wel aan de huidige code getoetst. Hierbij kwamen enkele aandachtspunten naar 
boven die bij een toekomstige evaluatie van de gedragscode moeten onderzocht worden. 

Zo voorziet de gedragscode dat de overlijdensverzekeringen zijn uitgesloten van het 
toepassingsgebied omdat dit zuivere risicodekkingen betreffen. in de praktijk stelt de 
Ombudsman vast dat er voor dit type van verzekering soms een hoge kostenstructuur van 
toepassing is, die voor kortlopende schuldsaldoverzekeringen kan oplopen tot 50% van de 
premie. 
zie casus 20 p. 89
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WELkE IS DE OMVANG VAN DE kOSTEN IN EEN 
SCHULDSALDOVERZEkERING?

De heer X onderschrijft tot waarborg van een kortlopend krediet een 
Schuldsaldoverzekering. Hij betaalt hiervoor een éénmalige premie. 
Door een financiële meevaller besluit de heer X enkele maanden later 
om zijn krediet vervroegd af te lossen en de afkoopwaarde van zijn 
Schuldsaldoverzekering op te vragen. Deze bedraagt minder dan de helft 
van de betaalde premie. 

De heer X stelt deze cijfers in vraag en richt zich tot de Ombudsman. 

Wanneer de Ombudsman de  verzekeringsonderneming ondervraagt, dan 
bevestigt ze dat de meegedeelde afkoopwaarde in overeenstemming is 
met het technisch dossier dat werd neergelegd bij de CBFA. 

Voor het bepalen van de afkoopwaarde wordt er niet alleen rekening 
gehouden met de verbruikte premie, maar ook met de kostenstructuur 
waarin ondermeer de commissielonen van de tussenpersoon zijn 
opgenomen. 

Gelet op de bijzondere omstandigheden, neemt de verzekeraar contact 
op met de tussenpersoon. Deze laatste aanvaardt om op commercieel 
vlak een geste te doen en een pro-rata van de commissie over te maken 
aan de heer X. Hierdoor verdubbelde de afkoopwaarde die aan de heer X 
werd uitgekeerd. 

CASUS 20
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p. 90

WELkE INFORMATIE kAN DE Ex-ECHTGENOOT OpVRAGEN IN HET GEVAL 
VAN EEN ECHTSCHEIDING? 
 
Tijdens zijn huwelijk met mevrouw Y, heeft de heer X een 
levensverzekering onderschreven. Er werd een koopsom gestort met 
gelden die afkomstig waren van een gemeenschappelijke rekening. 
Mevrouw Y weet dat hij deze verzekering gedeeltelijk heeft afgekocht en 
wenst de omvang van het verzekerde kapitaal te kennen indien er geen 
afkoop zou geweest zijn. 

Omdat de maatschappij weigert deze informatie te verstrekken richt 
mevrouw Y zich tot de Ombudsman. 

De verzekeringsonderneming meldt dat ze, rekening houdend met de 
wet op de bescherming van het privé-leven, enkel informatie wenst te 
verstrekken aan de verzekeringsnemer, zijnde de heer X. 
Bovendien werd de polis afgekocht en was de maatschappij op het 
ogenblik van de uitbetaling van de afkoopwaarde niet op de hoogte 
van de lopende echtscheidingsprocedure. Zij heeft dan ook  rechtsgeldig 
uitgekeerd. 

Hiernaast zijn er bepalingen opgenomen in de wet over de 
landverzekeringsovereenkomst (art. 127 en 128) die stellen dat de 
polis onderschreven ten gunste van één partner een eigen goed is van 
de begunstigde echtgenoot, waarbij er in principe geen vergoeding 
verschuldigd is aan het gemeenschappelijk vermogen. 

Het Arbitragehof heeft echter geoordeeld dat voormelde artikels 
127 en 128 de grondwet schenden. Voor overeenkomsten 
afgesloten tijdens het huwelijk zullen de prestaties bij leven of de 
afkoopwaarde gemeenschappelijk zijn vermits het om een aanwinst 
van de gemeenschap gaat. Op basis hiervan heeft de Ombudsman de 
verzekeringsonderneming overtuigd om een simulatie te maken en de 
gevraagde cijfers te bezorgen aan mevrouw Y. 

CASUS 21

3



in de klassieke schuldsaldoverzekeringen tot dekking van een hypothecair krediet zijn er 
volgens een onderzoek van Test-Aankoop72 eveneens grote verschillen op het vlak van de 
premie. Deze houden in een aantal gevallen ook verband met de aangerekende kosten. 
De consument is zich vaak niet bewust van de kostenstructuur. Het is pas op het ogenblik dat 
er wordt overgegaan tot afkoop van de polis dat de kostenstructuur kan vastgesteld worden. 
Het opstellen van een informatiefiche zou hier voor meer transparantie zorgen. 

in de gedragscode zijn tevens richtlijnen opgenomen die moeten nageleefd worden op het 
vlak van reclame. Er mag in de publiciteit verwezen worden naar de rendementen uit het 
verleden. Voor de tak-21 producten wordt hierbij rekening gehouden met de winstdeelname. 
in praktijk stelt de Ombudsman vast dat sommige verzekeringsondernemingen overgaan tot 
het toekennen van een conjuncturele winstdeelname. De stortingen die het afgelopen jaar 
werden uitgevoerd, krijgen een hogere bonus toegekend, dan de reeds opgebouwde reserve. 
in de gedragscode is er geen bepaling voorzien aangaande het winstdeelnamepercentage 
dat mag opgenomen worden in de publiciteit. Teneinde de transparantie te verhogen, zou 
de gedragscode de verzekeringsondernemingen moeten aanmoedigen om op een duidelijke 
wijze te communiceren over de winstdeelname. Tevens zou de reclame moeten specifiëren 
of het meegedeelde winstdeelnamepercentage betrekking heeft op het grootste deel van de 
portefeuille, zijnde de bestaande reserves of enkel op de stortingen van het laatste jaar. 

in 2006 werd de Ombudsman enkele malen aangesproken omwille van een reclamecampagne 
die een verzekeringsonderneming gericht had tot peuters en kleuters. in deze campagne 
werden luxeproducten naar voor geschoven om alzo de ouders te overtuigen tot het 
onderschrijven van een levensverzekering. 
Na een advies van de Raad voor het Verbruik werd op 3 mei 2007 de gedragscode voor 
jongerenmarketing van toepassing. Deze gedragscode heeft als doel dat er geen reclame 
rechtstreeks mag gericht worden aan een minderjarige beneden de 12 jaar. Een campagne 
mag een minderjarige ook niet direct aanzetten tot het kopen van een verzekeringsproduct 
door gebruik te maken van zijn onervarenheid. Hoewel de verzekeringsondernemingen weinig 
reclamecampagnes richten tot jongeren en we hierover naast deze eenmalige actie ook geen 
klachten mochten ontvangen, zal de gedragscode in de toekomst eventuele mistoestanden 
voorkomen. 

3
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72 “De schuldsaldoverzekering, de verzekering bij uw hypotheeklening”, Budget & Recht, januari/ 
 februari 2007, nr. 190, p. 31.
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C. De gevolgen van de taks van 1,1%

sinds 1 januari 2006 is de taks van 1,1% op stortingen in levensverzekeringen ingevoerd. Deze 
taks heeft aanleiding gegeven tot heel wat praktische vragen, waarop de Ombudman moest 
antwoorden. Meestal vroeg de consument zich af wat er gebeurt wanneer hij zijn contract 
wil verlengen of de aanwezige reserve wil overdragen naar een andere polis bij dezelfde 
verzekeraar. 

Aangaande deze problematiek zijn er contacten geweest tussen Assuralia en de Fiscale 
Administratie. Hieruit blijkt dat de mogelijkheid bestaat tot een belastingvrije overdracht73, 
bijvoorbeeld voor de verlenging van een bestaande verzekering, wanneer er geen wijziging is 
van de verzekeringnemer en de verzekerde. 

D. De gevolgen van de aanpassing van de echtscheidingswet

in 2007 werd de echtscheidingswet74 hervormd. Bij het invoegen van deze wet werd er geen 
wijziging doorgevoerd aan de bepalingen van de wet op de landverzekeringsovereenkomst die 
nochtans het lot van levensverzekeringspolissen regelt in geval van echtscheiding. Volgens deze 
bepalingen75 behoudt de uit de echt gescheiden echtgenoot in bepaalde omstandigheden de 
hoedanigheid van begunstigde. 
De nieuwe echtscheidingswet bepaalt echter dat de ex-partner automatisch alle voordelen 
verliest die tijdens het huwelijk werden toegekend76. Voor de levensverzekeringen heeft dit 
tot gevolg dat de ex-partner de hoedanigheid van de begunstigde automatisch verliest, ook 
al was hij of zij nominatief als begunstigde aangeduid. Enkel wanneer er uitdrukkelijk een 
andersluidende bepaling is opgenomen kan de ex-partner de hoedanigheid van begunstigde 
behouden. 

Ook in 2007 ontving de Ombudsman een aantal klachten die verband hielden met de 
vereffening van levensverzekeringspolissen na een echtscheiding. 
in de meeste gevallen tracht één van de partners zich de sommen toe te eigenen. soms gebeurt 
dit ook onrechtmatig, door bijvoorbeeld de handtekening van de vroegere partner te vervalsen. 
in voorkomend geval zal de Ombudsman onderzoeken of de wettelijke afkoopprocedure 
gevolgd werd. wanneer dit niet het geval was, kon zij van de verzekeringsonderneming 
bekomen dat de polis opnieuw in voege werd gesteld, waarbij de maatschappij zich vervolgens 
richtte tot de ex-partner tot verhaal van de ten onrechte uitgekeerde sommen. 
zie casus 21 p. 90
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73 “ Interne overdracht van reserves voor individuele polissen”, Assurinfo nr. 28, 13 september 2007, p. 9.
74 Wet van 27 april 2007 betreffende de hervorming van de echtscheiding, B.S., 7 juni 2007. Het Belgische  
 recht kent nu nog twee soorten van echtscheiding, namelijk op grond van onherstelbare ontwrichting en  
 de bestaande echtscheiding door onderlinge toestemming.
75 Art. 129 tot 135 WLV.
76 Art. 5 van de Wet van 27 april 2007 betreffende de hervorming van de echtscheiding, B.S., 7 juni 2007,  
 dat art. 299 B.W. wijzigt.
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E. Een betere communicatie ingevolge de wet op de aanvullende   
 pensioenen77

Door de wetswijziging van 18 mei 200778 biedt de wet op de aanvullende pensioenen aan de 
consument een betere bescherming. in het verleden ontving de Ombudsman heel wat klachten 
met betrekking tot de vereffening van zijn groepsverzekering. 
ingevolge de nieuwe wettelijke bepaling is de verzekeringsonderneming in beginsel verplicht 
om de begunstigde of zijn rechthebbenden rechtstreeks in te lichten over de uitkeringen die 
verschuldigd zijn en over de mogelijke wijzen van uitbetaling. Enkel indien de inrichter, meestal 
de werkgever, erom verzoekt, zal deze informatie via hem verlopen.
in het verleden werden de documenten om over te gaan tot vereffening meestal overgemaakt 
aan de werkgever. Het kan gebeuren dat de werkgever nalaat om deze stukken aan de 
begunstigde werknemer over te maken, waardoor de uitkering vertraging oploopt. 
Door het invoegen van dit artikel wordt ook deels tegemoet gekomen aan de aanbeveling die 
de Ombudsman in 2004 formuleerde inzake groepsverzekeringen waarbij werd opgeroepen tot 
het organiseren van een betere rechtstreekse communicatie tussen de groepsverzekeraar en de 
verzekerde persoon79. 

F.  Voorstel tot regeling voor niet-opgevraagde tegoeden

Bij individuele levensverzekeringen nemen niet alle verzekeringsondernemingen het initiatief 
om de verzekerde persoon aan te schrijven wanneer de polis op de eindvervaldag komt. Hiertoe 
hebben ze geen wettelijke verplichting. Het komt aan de aangewezen begunstigde toe om de 
uitkering van de verzekerde kapitalen op te vragen80. 
in geval van overlijden krijgt de Ombudsman ook vragen van nabestaanden aangaande het 
opsporen van een levensverzekering. Zij hebben het vermoeden dat er een overlijdensdekking 
werd onderschreven, maar kunnen hiervan geen concrete bewijzen terugvinden. Aangezien 
er geen centraal register bestaat waarin alle levensverzekeringen geregistreerd staan, kan de 
Ombudsman enkel verwijzen naar een aantal mogelijkheden om de verzekeraar op te sporen. 
Zo kan de consument de verzekeringsondernemingen, waarbij de overledene nog andere 
contracten had, aanschrijven. Het is eveneens aangewezen dat hij de rekeninguittreksels of de 
belastingsaangifte nakijkt. 

Momenteel bestudeert de commissie voor Verzekeringen een passende regeling voor 
de niet-opgevraagde tegoeden. Assuralia heeft in het kader van dit onderzoek een 
voorstel uitgewerkt dat drie luiken omvat, namelijk de opsporing van de begunstigde, de 
overdracht van de niet-opgevraagde tegoeden aan de Deposito- en consignatiekas en de 
invoering van een contactpunt waar iedereen kan navragen of hij begunstigde is van een 
levensverzekeringscontract op het hoofd van een persoon van wie hij het overlijden aantoont. 

De voorstellen van de commissie kunnen dan door de overheid gebruikt worden als mogelijke 
leidraad voor het uitwerken van een concrete regelgeving.  

77 Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen  
 en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid, B.S., 15 mei 2003, err., B.S., 26 mei 2003.
78 Ingevoegd door art. 50 van programmawet van 27 april 2007, B.S., 8 mei 2007 (derde uitgave), dat   
 artikel 26 § 4 van de Wet van 28 april 2003 betreffende de Aanvullende pensioenen wijzigt, B.S., 15 mei 2003.
79 Zie ook Jaarverslag 2004 van de Ombudsman van de Verzekeringen, p. 68.
80 Zie ook Zakboekje 2006 van de Ombudsman van de Verzekeringen, p. 78, casus 13.
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3.4  RECHTSBIjSTANDSVERZEkERING

De Rechtsbijstandsverzekering, die tot doel heeft de belangen van de verzekerden te 
verdedigen en de kosten hieraan verbonden te dekken, vormt een doeltreffend middel voor de 
consumenten om hun rechten te laten gelden. Ze vergemakkelijken dan ook hun toegang tot 
het gerecht. 
Veel consumenten staan weerloos in geval van een geschil. Ze krijgen in hun eentje te maken 
met een reeks stappen die ze moeten zetten wanneer ze hun verdediging op zich moeten 
nemen of een klacht moeten indienen. Ze stellen zich vragen over de te volgen procedure, de 
kosten, in het bijzonder wie ervoor zal moeten opdraaien, en soms zelfs over de redactie van 
brieven.
De rechtsbijstandsverzekeraar kan op die vragen een antwoord geven door de consument in 
zijn stappen bij te staan en bepaalde kosten ten laste te nemen.
De overheid is zich daarvan bewust en hecht een groeiend belang aan die tak van de 
verzekeringssector. Ze opent voor iedereen de deur naar het gerecht.

in dit kader werd op 15 januari 2007 het zogenaamde K.B. « Onkelinx » goedgekeurd81. 
Dit besluit heeft niet tot doel de minimumvoorwaarden waaraan een verzekeringsovereenkomst 
rechtsbijstand moet voldoen, te bepalen. Het heeft wel tot doel de voorwaarden te bepalen 
waaraan de overeenkomst moet voldoen om vrijgesteld te worden van de taks op de 
verzekeringsverrichtingen, en dus de verzekerde in staat te stellen een vermindering van 
maximum 13,32 euro te verkrijgen.
Om te voldoen aan de wetgeving moet de overeenkomst minimum een aantal dekkingen 
opnemen zoals het burgerlijk verhaal, de strafrechtelijke verdediging, het fiscaal recht, het 
administratief recht, …
in het licht van de haar voorgelegde klachten betreurt de Ombudsman dat de wetgever ook 
niet de geschillen opgenomen heeft die voortvloeien uit verkeersongevallen noch deze die 
ontstaan in het kader van arbeidsovereenkomsten. Bovendien is de tussenkomst van maximum 
750 euro voor familiale geschillen en geschillen in verband met echtscheidingen te beperkt.

in verscheidene bijdragen in de rechtsleer worden de toegekende dekkingen ruim beschreven82.
Het k.B. beschrijft niet wat het begrip schade inhoudt. Het voorziet evenmin in de verplichting 
om dit begrip nader te omschrijven noch om de criteria te bepalen waarop men zich moet 
baseren voor een objectieve beoordeling van de schade.
De consument richt zich echter vaak tot de Ombudsman als de rechtsbijstandsverzekeraar 
weigert tussenbeide te komen, omdat hij van oordeel is dat het schadegeval zich niet tijdens 
de dekkingsperiode voorgedaan heeft. Het gaat uiteraard om schadegevallen die geen verband 
houden met een ongeval, maar met een opeenvolging van gebeurtenissen die zich in de tijd 
uitstrekken en elkaar opvolgen, alvorens de verzekerde beslist om vervolging in te stellen.
Het gebrek aan transparantie dienaangaande in bepaalde overeenkomsten dwingt de 
Ombudsman ertoe een aanbeveling te formuleren83.

3

p. 95

RE
C

H
TS

BI
jS

TA
N

D
SV

ER
ZE

k
ER

IN
G

81 k.B van 15 januari 2007 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan een verzekeringsovereenkomst 
 rechtsbijstand moet voldoen om te worden vrijgesteld van de jaarlijkse taks op de  
 verzekeringsverrichtingen bedoeld in artikel 173 van het Wetboek diverse rechten en taksen, B.S., 27 februari 2007.
82 paul Bruyère, “Une protection juridique qui déçoit”, L’Echo, 5 april 2007, p. 13; Marina Crasset,”k.B. 
 «Onkelinx » wil rechtstoegang bevorderen via fiscale stimulans”, Verzekeringsnieuws, 2007, nr. 25, p.1;  
 H. Van Doninck, “ Fiscus subsidieert betaalbare all-in polis “, Verzekeringswereld, 16 tot 31 maart 2007, p. 16.
83 Zie infra p. 129.
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Als men naar de buurlanden kijkt, stelt men vast dat het aantal consumenten dat er een 
Rechtsbijstandsverzekering onderschreven heeft, een stuk hoger ligt. Het k.B. « Onkelinx » 
werd opgesteld om de Belgische burger ertoe aan te sporen dergelijke waarborgen eveneens af 
te sluiten.
Uit een eerste evaluatie blijkt echter dat de consument er niet echt warm voor loopt.
Om welke redenen? Die zijn vooralsnog onduidelijk, maar in ieder geval zijn de consumenten 
zich nog onvoldoende bewust van het belang en zelfs van de noodzaak om dergelijke 
waarborgen te onderschrijven.

Daarnaast hebben de Rechtsbijstandsverzekeraars eind 2006 gedragsregels84 aangenomen 
ten einde het beheer en de communicatie te verbeteren. Die regels beogen een optimale 
dossierbehandeling, zowel bij de uitgifte van de overeenkomst als wanneer zich een 
schadegeval voordoet.
Op basis van dit charter verbinden de verzekeraars zich ertoe in het contract de omvang van 
de dekkingen en de voorwaarden voor de tussenkomst van de verzekeringsonderneming zo 
duidelijk mogelijk te omschrijven. Het spreekt vanzelf dat door een duidelijke formulering van 
de algemene voorwaarden heel wat vragen en klachten bij de Ombudsman vermeden kunnen 
worden85.
Voorts verbinden de verzekeraars zich ertoe in te staan voor informatie, advies en opvolging 
van alle schadegevallen die ze beheren. 
in geval van meningsverschil verbinden zij zich ertoe te herinneren aan de in de wet bepaalde 
zogenaamde «objectiviteitsclausule»86. Op grond van deze clausule kan de verzekerde het 
advies inwinnen van een advocaat van wie de erelonen betaald worden volgens de bij de wet 
bepaalde regels. Al te vaak stelt de Ombudsman echter vast, als ze geraadpleegd wordt, dat de 
verzekerde niet op de hoogte is van die mogelijkheid en dat de verzekeraar nalaat hem daaraan 
te herinneren. De toepassing van die bepaling kan echter heel wat dossiers deblokkeren.

Het k.B. ter uitvoering van de rechtsbijstandsovereenkomst « Onkelinx » noch de gedragsregels 
stellen het principe van het minnelijke beheer door de verzekeringsonderneming in vraag.
Volgens dit principe zal de verzekeraar aan wie een geschil voorgelegd wordt, waarvoor 
hij zijn waarborg verleent, acties ondernemen met het oog op een minnelijke regeling en 
proberen een oplossing uit te werken. Dit principe maakt deel uit van de globale kostprijs 
van de overeenkomst en ervan afwijken zou ontegensprekelijk de beheerskosten van de 
schadegevallen en dus de premie beïnvloeden.
 

p. 96
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84 Gedragsregels van de rechtsbijstandsverzekeraar, 14 december 2006, www.assuralia.be
85 Ondanks deze verbintenis stelt de Ombudsman vast dat de algemene voorwaarden van veel   
 rechtsbijstandsverzekeraars niet op een klare en duidelijke manier omschrijven wat onder “schadegeval” 
  of “geschil” verstaan moet worden noch duidelijk het tijdstip bepalen waarop het schadegeval zich   
 voordoet. Zie infra p. 129.
86 Art. 93 WLV.
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WANNEER kAN DE VERZEkERDE EEN BEROEp DOEN Op EEN 
ADVOCAAT?

In april 2005 is de heer X het slachtoffer van een zwaar verkeersongeval. 
Hij werd zwaar gekwetst en heeft bijstand nodig om de 
schadevergoedingen te verkrijgen waar hij recht op heeft.
Zijn verzekeraar rechtsbijstand probeert minnelijke schikkingen te treffen, 
maar de heer X wenst ook op kosten van de verzekeraar door een 
advocaat te worden bijgestaan.
De verzekeringsonderneming weigert in deze fase van het dossier de 
kosten van een advocaat te betalen.

Verbaasd ondervraagt de heer X de Ombudsman.

De Ombudsman neemt kennis van de verschillende stukken van het 
dossier. Zij stelt vast dat er een medische expertise lopende is en dat de 
letsels op korte termijn kunnen worden geconsolideerd.
Bovendien heeft de heer X al verscheidene voorschotten ontvangen.

Het dossierbeheer kent dus een normaal verloop en het is voorbarig om 
in dit stadium een advocaat in te schakelen.

Na de consolidatie zal de verzekeraar Rechtsbijstand een becijferde 
schadevergoedingsaanvraag indienen. De verzekeringsonderneming 
heeft aanvaard dat de heer X op dat ogenblik het advies van een 
advocaat kan inwinnen. De verzekeraar Rechtsbijstand zal de kosten van 
dit advies betalen.

De Ombudsman heeft op deze basis aan de verzekerde bevestigd dat het 
standpunt van de verzekeraar juridisch gegrond was87.

CASUS 22

87 Art. 90 WLV. ; p. Colle, Enkele juridische knelpunten van de rechtsbijstandsverzekering, Antwerpen, Maklu, 1998.
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De toepassing van dit principe geeft nochtans aanleiding tot discussie.
sommige verzekerden kiezen er inderdaad voor het dossier aan een advocaat van hun 
keuze toe te vertrouwen van bij het ontstaan van het geschil. Als ze dan vervolgens aan hun 
verzekeraar vragen om de erelonen van die advocaat ten laste te nemen, kan een geschil 
ontstaan indien de verzekeraar van oordeel is dat de tussenkomst van de advocaat voorbarig is.
Die geschillen komen steeds weer terug en waren al het voorwerp van eindeloze discussies en 
wetsvoorstellen.
zie casus 22 p. 97

Zo diende volksvertegenwoordiger T. Giet op 28 maart 200788 een wetsvoorstel in teneinde de 
verzekerde de mogelijkheid te geven zich door een advocaat te laten vertegenwoordigen van 
zodra een rechtsprocedure loopt of wanneer binnen de zes maanden geen minnelijke regeling 
getroffen kon worden.

Andere stemmen gingen op om het slachtoffer toe te staan een advocaat naar keuze in te 
schakelen van zodra de vraag betrekking heeft op de vergoeding van lichamelijke schade. Het 
probleem is voorgelegd aan de commissie voor de Verzekeringen, waar vertegenwoordigers 
van de sector, de consumenten en deskundigen elkaar ontmoeten. Een omstandig advies moet 
nog verstrekt worden.

Teneinde vertegenwoordigers van de advocaten in staat te stellen deel te nemen aan de 
discussie over de voorbarige inschakeling van een advocaat in een dossier, hebben de 
verzekeringsondernemingen en de orde van advocaten in 1989 een Gemengde commissie 
Rechtsbijstand in het leven geroepen89.
Die commissie bestaat uit twee vertegenwoordigers van de verzekeringsondernemingen en 
twee advocaten.
De Ombudsman aan wie een dossier in verband met de voorbarige inschakeling van een 
advocaat voorgelegd wordt, zal de klager naar die commissie doorverwijzen als zij de 
verzekeringsonderneming niet van haar standpunt kan overtuigen. 

88 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, teneinde het  
 recht van de verzekerden te waarborgen om binnen welbepaalde termijnen een beroep te kunnen doen op  
 een advocaat, Parl. Stukken, k.V.V., 51k3040.
89 Oorspronkelijk namen enkel de Nederlandstalige orde van advocaten eraan deel, maar de Franstalige en  
 Duitstalige orde van advocaten traden tot het concept toe in 2003.
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3.5  FORMALITEITEN

Uit de analyse van de klachten blijkt dat de geschillen vaak voortvloeien uit problemen rond 
bewijsvoering.
De discussies op productieniveau en bij schade gaan over het al dan niet bestaan van 
documenten, minnelijke afspraken en het vaststellen of de feiten werkelijk gebeurd zijn.
Zo komen vragen over de bewijslast, de bewijsmiddelen en de vereisten inzake bewijsvoering 
voortdurend terug.
De verzekerde vraagt ondermeer aan de Ombudsman welk bewijs hij moet aanbrengen, wat hij 
juridisch en redelijkerwijze moet aantonen en over welke middelen hij beschikt om zijn rechten 
te laten gelden.
De Ombudsman krijgt meestal met deze problemen te maken wanneer de klachten gaan over 
het bestaan en de inhoud van het contract, het bedrag en de betaling van de premie, 
de opzeg van het contract en de weigering van de verzekeraar om in een schadegeval 
tussen te komen90.
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90 Zie supra p. 22.

Productie :
De eerste drie motieven vertegenwoordigen 38% van de klachten over de productie van 
contracten. 
Bestaat het contract? is het contract in voege? is het contract geschorst en sinds 
wanneer? werd het contract opgezegd en wanneer? wat is de datum en de inhoud van de 
verzekeringsaanvraag? Hoeveel bedraagt de premie?
Dergelijke vragen worden gesteld aan de Ombudsman. Om ze te beantwoorden zal zij alle 
documenten in het dossier onderzoeken en nagaan of alle wettelijke, reglementaire en 
contractuele bepalingen werden nageleefd.
zie casus 23 p. 103

wanneer de consument klachten heeft over de premieverhoging of wanneer hij 
betalingsproblemen heeft, gaat de Ombudsman na of de verzekeraar de wettelijk 
verplichte informatie heeft overgemaakt en of alle formaliteiten en termijnen werden 
nageleefd. De premie is immers een haalschuld en moet dus worden opgevraagd door 
de verzekeringsonderneming. De verzekeraar mag de premie wijzigen, maar hij moet de 
verzekerde hiervan op de hoogte brengen en daarbij de wettelijke regels naleven. Hij moet 
deze regels ten laatste op de uitnodiging tot betalen vermelden. Hij moet de verzekerde 
duidelijk laten weten dat het om een premieverhoging gaat en dat hij de mogelijkheid heeft 
om het contract op te zeggen. Als de verzekerde het nieuw premiebedrag betaalt, mag men 
redelijkerwijze aannemen dat hij op de hoogte werd gebracht en dat hij door de betaling 
akkoord gaat met de premieaanpassingen.
zie casus 24 p. 104
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p. 103

ONDER WELkE VOORWAARDEN BINDT EEN VOORAFGETEkENDE pOLIS 
DE VERZEkERINGSONDERNEMING?

In 2003 sluit mevrouw X een Schuldsaldoverzekering af bij een 
verzekeringsonderneming via een voorafgetekende polis, die eveneens 
het premiebedrag vermeldt. Zij verklaart tegelijkertijd dat ze invalide is. 
Ook de heer Y heeft een aanvraag ingediend. De echtgenoten ontvangen 
van de verzekeringsonderneming een uitnodiging om het totaalbedrag 
van beide premies te betalen.
 
Ervan overtuigd dat de polissen volgens de regels opgesteld zijn, betalen 
ze in volle vertrouwen. Mevrouw X sterft jammer genoeg drie jaar 
later. De heer Y geeft dit aan de verzekeringsonderneming aan die hem 
antwoordt dat zij geen contract op naam van mevrouw X heeft. Bijgevolg 
weigert zij de betaling van het volledige kapitaal.

Geconfronteerd met deze weigering wendt de heer Y zich tot de 
Ombudsman.

De Ombudsman neemt contact op met de verzekeringsonderneming. 
Zij antwoordt haar dat er voor mevrouw X geen contract opgemaakt 
kon worden gezien haar invaliditeit. De maatschappij had dus op 
eigen houtje het contract als onbestaande beschouwd en het gedekte 
kapitaal voor de heer Y verdubbeld, alsook het premiebedrag. De 
verzekeringsonderneming geeft toe dat zij mevrouw X nooit op de 
hoogte gebracht heeft van het feit dat ze geweigerd werd.

Gelukkig had de heer Y de duplicaten van de ingevulde, voorafgetekende 
contracten bewaard.  

De Ombudsman bezorgde een kopie van deze documenten aan de 
verzekeringsonderneming, waarop zij heeft vastgesteld dat zij eenzijdig 
haar exemplaar gewijzigd had. Ze heeft dan ook haar standpunt herzien 
en het kapitaal uitbetaald.

CASUS 23
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3

OpGEpAST BIj VERkOOp Op AFSTAND !

De heer X gaat op het internet op zoek naar een Autoverzekering en vult 
verschillende verzekeringsvoorstellen in. Zo komt er een voorstel binnen 
bij een maatschappij. 

Tot zijn grote verbazing ontvangt de heer X twee dagen later al een 
verzekeringsovereenkomst, een polisnummer en een uitnodiging om de 
premie te betalen . 

Verontwaardigd roept de heer X de hulp in van de Ombudsdienst om de 
verzekeringsovereenkomst, die hij nooit ondertekend heeft, vernietigd te 
zien en deze praktijk aan de kaak te stellen. 

Bij nazicht van de site stelt de Ombudsdienst vast dat het 
verzekeringsvoorstel een clausule bevat : het invullen van 
een verzekeringsvoorstel brengt het opstellen van een 
verzekeringsovereenkomst, onder het gebruikelijke voorbehoud van 
aanvaarding, binnen de twee weken met zich mee. 

Deze verzekeringsovereenkomst bindt de kandidaat-verzekerde niet. 
Pas door de ondertekening van de verzekeringsovereenkomst zal de 
kandidaat-verzekerde contractueel gebonden zijn.

Deze clausule is duidelijk . De bezoeker van de site krijgt een 
duidelijke uitleg omtrent de consequenties van het invullen van een 
verzekeringsvoorstel.

Aangezien de polis niet ondertekend werd, ging de maatschappij, 
conform de clausule, over tot de vernietiging ervan op datum van 
aanvang en werd het dossier zonder gevolg gerangschikt.

CASUS 24
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MAG DE VERZEkERAAR DE kOSTENpREMIE VERHOGEN?

De heer X betaalt de premies van zijn brandverzekering op maandelijkse 
basis. Hij weigert ze echter via bankdomiciliëring te betalen. Zijn 
verzekeringsonderneming voegt bijgevolg aan de premie 6% toe voor de 
beheerskosten.

De heer X vraagt zich af of zijn verzekeraar dit wettelijk gezien wel mag 
doen en richt zich tot de Ombudsman.

In het contract van de heer X is sprake van een jaarlijkse premie. Hij kan 
er echter wel voor opteren de premies zesmaandelijks of driemaandelijks 
te betalen, op voorwaarde dat elke storting minstens 50 euro bedraagt. 
Hij mag ook maandelijks betalen zonder extra kosten als hij nog aan de 
tweede voorwaarde, zijnde de premie via bankdomiciliëring betalen, 
voldoet. 

Naast het feit dat de heer X via bankoverschrijving betaalt, is de 
maandelijkse premie lager dan 50 euro. Hij voldoet dus aan geen enkel 
van de twee gestelde voorwaarden.

De wet van 3 december 2006 waarbij twee nieuwe verbodsclausules 
in de wet op de handelspraktijken opgenomen worden, verbiedt een 
verhoging van de premie als de verzekerde weigert via bankdomiciliëring 
te betalen. De wet verbiedt echter niet dat een financiële korting wordt 
toegekend aan de verzekerde die wel voor deze betaalwijze kiest.

Doordat de heer X het voordeel van de kosteloze maandelijkse betaling 
niet geniet, verliest hij een voordeel dat hem toegekend had kunnen 
worden. Het gaat dus niet om een verboden verhoging, maar om een 
voordeel dat toegekend wordt aan de verzekerden die hun maandelijkse 
premie via domiciliëring betalen. Dit voordeel bestaat in het gratis 
karakter van de beheerskosten.

Eenmaal van deze situatie op de hoogte heeft de heer X zijn wijze van 
betaling veranderd: voortaan betaalt hij zijn premie driemaandelijks en 
moet hij eveneens geen kosten meer dragen. 

CASUS 25
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STELT HET NIET-GEBRUIk VAN HET VOERTUIG EEN EINDE AAN HET 
CONTRACT?

In september 2005 krijgt de heer X van zijn firma een bedrijfswagen ter 
beschikking. Zijn eigen wagen, een Golf, gebruikt hij niet langer.

Tot zijn grote verbazing maant de verzekeringsonderneming, waar hij 
met zijn Golf verzekerd is, hem aan de premies te betalen, hoewel hij zijn 
auto niet meer gebruikt.

Aangezien de verzekeringsonderneming de premies niet ontvangen 
heeft, zegt zij op 25 oktober 2006 de polis op en neemt zij de heer X op 
als wanbetaler in het speciale risico-bestand van Datassur.

De heer X is verontwaardigd. Hij kan dit niet begrijpen en wendt zich tot 
de Ombudsman.

De Ombudsman onderzoekt de stukken van het dossier van 
de verzekeringsonderneming. Zij stelt vast dat de heer X de 
verzekeringsonderneming nooit op de hoogte heeft gebracht van de 
veranderde situatie.

Evenmin heeft hij stukken overgemaakt, zoals het bewijs tot schrapping 
van de nummerplaat, waaruit blijkt dat zijn Golf niet meer gebruikt werd.
De verzekeringsonderneming heeft hem verscheidene 
herinneringsbrieven gestuurd zonder evenwel de dekking te schorsen.

De Golf van de heer X is met andere woorden verzekerd gebleven tot op 
25 oktober 2006, datum waarop de polis werd geannuleerd.

Op grond van al die gegevens heeft de Ombudsman de heer X duidelijk 
gemaakt dat de verzekeringsonderneming het risico tot en met 25 
oktober 2006 heeft verzekerd en dat de premie bijgevolg tot die datum 
verschuldigd was.

CASUS 26

p. 106
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wanneer de verzekerde aanklopt bij de Ombudsman voor het bedrag van de premie, betwist 
hij vaak de premieverhoging of de bijkomende kosten voor een gespreide betaling.
De nieuwe wet met algemene draagwijdte van 3 december 2006 creëert een kader voor deze 
praktijken91.
Deze regelgeving wijzigt de wet op de handelspraktijken92 door twee clausules toe te voegen 
aan de lijst van de onrechtmatige bedingen.
Zo is het de verkoper verboden om de prijs te verhogen indien de consument weigert om 
via bankdomiciliëring te betalen of indien hij weigert zijn facturen via elektronische post te 
ontvangen.
Dit verbod belet de verkopers nochtans niet om prijskortingen toe te staan indien de 
consument via bankdomiciliëring betaalt of indien de factuur via elektronische post wordt 
verstuurd.
zie casus 25 p. 105

Omwille van het gemak en de betalingszekerheid zijn de verzekeringsondernemingen 
voorstanders van het gebruik van de domiciliëring.
De Ombudsman die een klacht ontvangt over een premiebetaling, zal nagaan of de nieuwe 
bepalingen van de wet op de handelspraktijken worden nageleefd: is er geen premieverhoging 
doorgevoerd omdat de verzekerde weigert via domiciliëring te betalen? Ook de verzekeraar 
mag immers alleen maar een korting toekennen op het tarief.

De wet op de landverzekeringsovereenkomsten bepaalt de formaliteiten en termijnen om over 
te gaan tot opzeg van een overeenkomst. klachten over opzeg vertegenwoordigen 8% van 
het totaal aantal klachten.
Terwijl enkele jaren geleden de geschillen voornamelijk betrekking hadden op de opzeg door 
de verzekeringsondernemingen in het kader van hun saneringspolitiek, zijn de voorbije twee 
jaar de klachten over niet-aanvaarding van de opzeg door de verzekerden gestegen. in 2007 
vertegenwoordigden ze het dubbel van de klachten over opzeg door de verzekeraars93.
Deze evolutie is ondermeer het gevolg van de steeds scherpere concurrentie.
De consument wordt aangetrokken door de reclame, een betere prijs of bijkomende diensten, 
waardoor hij wil overstappen naar een andere verzekeraar. Nieuwe aanbiedingen volgen 
elkaar in hoog tempo op. soms wil de consument al voor een andere maatschappij kiezen nog 
vóór het nieuwe contract van kracht is.
Vaak vergeet hij daarbij dat er termijnen, formaliteiten en voorschriften moeten worden 
nageleefd. 
zie casus 26 p. 106

91 Wet van 3 december 2006 tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de   
 handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument en tot instelling van een 
  verbod om de prijs van een product of dienst te verhogen omwille van de weigering van de  
 consument via bankdomiciliëring te betalen of zijn facturen via elektronische post te ontvangen,  
 B.S., 20 december 2006.
92 Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de  
 consument, B.S., 29 augustus 1991.
93 Zie de weerslag op de registraties in het RSR-bestand van Datassur, supra p. 65.
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sommige verzekeringsondernemingen stellen zich hierbij minder soepel op en vragen een 
strikte naleving van de wettelijke modaliteiten voor de verzending van een opzegbrief.
in een opzegbrief kunnen echter fouten of administratieve nalatigheden sluipen. Er zijn tal 
van redenen die de verzekeraar kan inroepen om de opzeg te weigeren: het ontbreken van 
correcte referenties of van de betrokken contractnummers, het niet-aangetekend versturen, 
de foute naam van een maatschappij na een fusie, het niet-naleven van de termijn na een 
forfaitaire tariefverhoging of de verzending van een aangetekende opzegbrief naar de 
tussenpersoon.

Deze houding lijkt paradoxaal. De Ombudsman stelt immers dat bepaalde ondernemingen niet 
aarzelen om wettelijke formaliteiten van dwingend recht, om praktische redenen of om kosten 
te besparen, naast zich neerleggen.

Verzekeringscontracten worden in principe stilzwijgend verlengd.
Een recente wet94 verplicht de verzekeringsondernemingen om de clausule van de 
stilzwijgende verlenging in vet gedrukte letters en in een kader los van de tekst op te nemen 
op de voorzijde van het eerste blad van het contract. Deze clausule moet ook de gevolgen van 
de verlenging en de voorwaarden, die de consument moet naleven om zich te verzetten tegen 
de stilzwijgende verlenging, vermelden.

Deze algemene wetgeving is ook van toepassing op de verzekeringssector. De 
verzekeringsondernemingen moeten bijgevolg de clausule over de stilzwijgende verlenging 
vermelden op de voorzijde van de eerste pagina van de bijzondere voorwaarden van ieder 
verzekeringscontract, dat stilzwijgend wordt verlengd. Deze verplichting is van toepassing 
op alle contracten, die zijn afgesloten sinds de inwerkingtreding van de wet, zijnde 25 maart 
2007. Ze is niet van toepassing op de contracten die voorheen werden afgesloten en intussen 
stilzwijgend verlengd worden.

De nieuwe wet geeft de consument ook de mogelijkheid om zonder schadevergoeding het 
stilzwijgend verlengd contract op te zeggen wanneer hij een opzegtermijn van maximaal een 
maand naleeft95. Deze tweede regel is echter niet van toepassing op de verzekeringssector. 

Regeling van schade :
De klachten wegens weigering van vergoeding door de verzekeringsonderneming 
vertegenwoordigen 41% van de klachten met betrekking tot schade.

Een verzekeringsonderneming die weigert om een schadegeval te vergoeden op basis van 
een bepaling in het contract moet bewijzen welke algemene en bijzondere voorwaarden 
van toepassing zijn. Maar de algemene voorwaarden kunnen ook evolueren. in die gevallen 
ontstaat er dikwijls een discussie over welke versie van de polisvoorwaarden van toepassing 
was op het ogenblik van het schadegeval.

3

p. 109

94 Wet van 25 april 2007 tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken  
 en de voorlichting en bescherming van de consument, betreffende de stilzwijgende verlenging  
 van overeenkomsten van bepaalde duur, B.S., 15 mei 2007.
95 Art. 3 van de wet van 25 april 2007., o.c.
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Behalve voor de levensverzekeringscontracten en bij verkoop op afstand, verplicht de wet de 
verzekeringsondernemingen niet om de algemene voorwaarden aan de verzekeringsnemer te 
bezorgen of te versturen. De polisvoorwaarden zijn alleen maar tegenstelbaar voor zoverre de 
verzekeringsnemer er kennis heeft van genomen en indien hij ze heeft aanvaard96.
De rechtspraak erkent dat de verzekeringsnemer in het bezit is van de vereiste informatie 
wanneer hij een document heeft ondertekend dat verwijst naar de algemene voorwaarden die 
van toepassing zijn. De premiebetaling op zich volstaat niet om dit aan te tonen.

Het kan gebeuren dat de algemene voorwaarden worden gewijzigd terwijl het contract 
loopt. Er kunnen ook nog andere wijzigingen aan het contract worden aangebracht. Deze 
aanpassingen worden over het algemeen opgenomen in een document dat “bijvoegsel” wordt 
genoemd.

Net zoals voor de algemene voorwaarden moet de verzekeraar het bewijs leveren dat de 
verzekerde kennis heeft genomen van deze wijzigingen en dat hij ze heeft aanvaard. Alleen 
dan zijn ze aan hem tegenstelbaar. De kosten voor het naleven van de door de wet bepaalde 
procedures om de ontvangst van de informatie te verzekeren, kunnen hoog oplopen. Daarom 
wijken verzekeringsondernemingen vaak af van deze bepalingen.

De Ombudsman stelt sinds verscheidene jaren vast dat de klachten vaak te maken hebben met 
deze formaliteiten en met de gevolgen van het niet-naleven van de wettelijke procedure. 
Als er een klacht aanhangig wordt gemaakt bij de Ombudsman, onderhandelt zij over een 
oplossing. Zij brengt hierbij de niet-nageleefde formaliteiten in herinnering. wanneer blijkt dat 
de verzekerde te goeder trouw is en dus niet op de hoogte was van de wijzigingen van het 
contract, pleit de Ombudsman dan ook voor een regeling in het voordeel van de verzekerde. 
De Ombudsman erkent dat de wet betreffende de landverzekeringsovereenkomst niet aan de 
realiteit is aangepast97. Het strikt naleven van de bepalingen brengt een hoge kostprijs met 
zich mee en kunnen ook voor de verzekerde zwaar doorwegen. 

Naar welke oplossing moeten we streven? waar ligt het juiste evenwicht tussen de strikte 
toepassing van de wettelijke voorschriften enerzijds en de kosten van de zware administratieve 
procedure, die door deze bepalingen wordt opgelegd, anderzijds?
Hoe kunnen de kosten van de toepassing van de formaliteiten worden beperkt en tegelijkertijd 
de rechtszekerheid worden gewaarborgd?

Dit probleem werd voorgelegd aan de commissie voor Verzekeringen. Een tegenstrijdig 
advies met een aantal denkpistes werd recent afgerond. Als uitgangspunt zou men een 
systeem invoeren waarbij de premiebetaling de aanvaarding van de nieuwe voorwaarden 
met zich zou meebrengen. De verzekeringsnemer moet dan evenwel volledig op de hoogte 
zijn gebracht door de verzekeraar van de juiste inhoud van de nieuwe bepalingen. jammer 
genoeg kon er geen consensus bereikt worden tussen de verschillende deelnemers aan het 
overleg (verzekeraars, consumentenvertegenwoordigers, ...) De voorzitter van de commissie, 
B. Dubuisson, heeft dit probleem in een vorig jaarverslag van de Ombudsman van de 
Verzekeringen besproken98.

p. 110
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96 G. jocqué, « Het bewijs van de contractsvoorwaarden in verzekeringen », T. Verz., maart 2008.
97 Art. 10 WLV.
98 Zie Jaarverslag 2005 van de Ombudsman van de Verzekeringen, p. 148.



99 Zie art. 1315 B.W. over de bewijslast.
100 Cass., 4 november 2004, T. Verz., 2005, p. 499; Cass., 9 maart 2007., T. Verz., 2007, p. 319.
101  Cass., 10 april 2003, www.cass.be; Brussel, 28 mei 2002, R.G.A.R., 2003, nr. 13.770; Burg.  
 Hasselt, 3 oktober 2002, R.G.A.R., 2003, p. 369.
102 Art. 19§2 WLV.

Enerzijds dienen de verzekeringsondernemingen het bewijs van de elementen van het contract 
te leveren, maar anderzijds moet de verzekerde die een vergoeding van de verzekeraar vraagt, 
het bewijs leveren dat het schadegeval onder de voorwaarden van het contract valt99.

Dit bewijs houdt in dat de consument ook moet aantonen dat het schadegeval niet door 
het contract is uitgesloten. in dit opzicht is er een evolutie merkbaar in de rechtspraak. De 
bewijslast wordt steeds meer verschoven naar de verzekeringsonderneming100. Deze lag reeds 
bij de verzekeringsonderneming, wanneer zij een verval van dekking inroept.

Zoals hiervoor beschreven, komt het, in beginsel, aan de eiser van een vergoeding van de 
verzekeringsonderneming toe om te bewijzen dat het schadegeval gedekt is. De bewijslast 
varieert in functie van de aard van het verzekeringscontract.
Zo moet het slachtoffer, bij een aansprakelijkheidsverzekering, de fout, de schade en het 
oorzakelijk verband aantonen. 
Bij een zaakverzekering (bijvoorbeeld Brandverzekering, Omniumverzekering,...) moet de 
verzekerde aantonen dat het schadegeval onder de gedekte schadegevallen valt. Hij moet 
bijgevolg niet alleen de omvang van de schade, maar ook de oorsprong ervan aantonen.

Bij sommige waarborgen is de bewijslast, door zijn complexiteit, zwaarder. Zo stelt de 
Ombudsman vast dat bij waterschade de verzekerde vaak moeilijkheden ondervindt om de 
oorsprong van de schade en het precieze ogenblik van het ontstaan ervan aan te tonen. De 
schade manifisteert zich dikwijls geleidelijk. waar ligt de oorsprong van het lek? wat is de 
oorzaak van de waterinsijpeling? wanneer is ze ontstaan?

Om deze moeilijkheden te verhelpen hebben sommige verzekeraars “all risk”-polissen op de 
markt gebracht. Bij dit soort contracten gaat de verzekeringsonderneming de verbintenis aan 
om alle schade te vergoeden die wordt veroorzaakt door vuur, water, elektriciteit, wind, ... voor 
zover het geval niet uitdrukkelijk is uitgesloten.

Ook bij een diefstal kunnen er heel wat moeilijkheden zijn om het bewijs te leveren. Het is niet 
altijd evident om aan te tonen dat de feiten werkelijk gebeurd zijn. De rechtspraak aanvaardt 
dat de verzekerde alleen de waarschijnlijkheid van de diefstal aantoont, voor zover er geen 
enkel verdacht element is101. Bij diefstal in een woning is er vaak discussie over de gestolen 
voorwerpen en hun waarde.

in deze context bepaalt de wet dat de verzekerde gehouden is om aan de verzekerings-
onderneming alle nuttige inlichtingen te bezorgen, teneinde de omstandigheden alsook de 
omvang van de schade te kunnen vaststellen102.

3

p. 111

FO
RM

A
LI

TE
IT

EN
Ev

o
lu

ti
e 

b
in

n
en

 h
et

 w
et

- 
en

 r
eg

el
g

ev
en

d
 k

ad
er





3.6  ARBEIDSONGEVALLENVERZEkERING

in 2007 kende de wetgever103 aan het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO) de exclusieve 
bevoegdheid toe om alle klachten over schadegevallen tijdens de uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst of op de weg naar en van het werk te behandelen104. De Ombudsman 
blijft echter bevoegd voor klachten over de productie van het verzekeringscontract.

Om de toegang tot bijstand voor het slachtoffer te vergemakkelijken, hebben de Ombudsman, 
die in principe als uniek loket inzake verzekeringen optreedt, en het FAO een protocol 
afgesloten om de informatie-uitwisseling te verbeteren. indien een klacht niet valt onder 
de bevoegdheid van één van beide instanties, zal zij het dossier automatisch aan de ander 
instantie bezorgen. in 2007 ontving de Ombudsman 59 klachten, waarvan 25 aan het FAO 
werden toevertrouwd.

De Ombudsman behandelt de klachten over de administratieve afhandeling van de opzeg, 
zoals het naleven van alle vormvoorschriften, termijnen, moeilijkheden bij het verkrijgen van de 
schadegevallenstatistiek van het contract ...

De Ombudsman ontving verschillende klachten van ondernemingen, die vragen hebben over 
het opgevraagde premiebedrag. De premie is gebaseerd op de beschrijving van de activiteit 
(het risico) en de loonmassa. Een foute interpretatie van de activiteit en van het gevaar, dat 
hiermee gepaard gaat, kan een hoger basistarief opleveren.

waar de loonberekening in het verleden gebeurde op basis van de informatie die verstrekt 
werd door de werkgever, gaat de informatie nu uit van de kruispuntbank van de sociale 
Zekerheid en dus niet langer van de werkgever zelf of zijn sociaal secretariaat. Met deze 
methode (Primula) kunnen de lonen correcter worden berekend en in de meeste gevallen 
leidt dit tot een algemene verhoging van de loonmassa van de onderneming. Dus zelfs als het 
premietarief niet wordt gewijzigd, zal de onderneming vaststellen dat het premiebedrag stijgt.
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103  Artikel 67 van de wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen, B.S., 8 mei 2007.
104  Met toepassing van de wet van 10 april 1971 over de arbeidsongevallen, B.S., 24 april 1971 en  
 van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor  
 arbeidsongevallen, ongevallen op de weg naar en van het werk en beroepsziekten in de   
 overheidssector, B.S., 10 augustus 1967.
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Aanbevelingen
5.1 DE TOEGANG TOT VERZEkERINGEN VERBETEREN

De verzekeringsondernemingen doen aan risicoselectie. Maar zijn de selectietechnieken niet 
een bron van discriminatie?

Men kan de selectietechnieken omschrijven aan de hand van het juridisch begrip discriminatie.
Niet alle selectietechnieken zijn discriminerend, maar indien zij gebruik maken van bepaalde 
criteria, moeten zij kunnen worden geobjectiveerd.

Deze controle verloopt aan de hand van de toetsing van 5 elementen:
 - het verschil in behandeling moet een gewettigd doel hebben;
 - het criterium, om een onderscheid te maken, moet objectief zijn;
 - de verschillende behandeling moet relevant zijn voor de beoogde doelstelling;
 - de verschillende behandeling moet noodzakelijk zijn;
 - het verschil moet in verhouding zijn tot de beoogde doelstelling.

wanneer een verzekeringsonderneming te maken krijgt met een risico, analyseert ze dit. 
Daarvoor wint ze informatie in die ze zal afwegen aan deze selectiecriteria. Het recht om 
informatie te vragen is nochtans beperkt. De wetgever regelt immers de eisen waaraan deze 
inlichtingen moeten voldoen en hoe ze moeten worden meegedeeld (privacywet, wet op de 
patiëntenrechten,...). 

Het verzekeringscontract werd lange tijd beschouwd als een ondergeschikt element van een 
hoofdproject. Aangezien de verzekering onmisbaar is om het project te verwezenlijken, is het 
nu een hoofdproduct geworden.
Zo is een Levensverzekering noodzakelijk voor de aankoop van een onroerend goed, want zij is 
de voorwaarde voor de toekenning van de hypothecaire lening.

De rol, die de verzekeringsondernemingen in de samenleving vervullen, wordt bijgevolg steeds 
belangrijker. Zij eisen trouwens, terecht, deze maatschappelijke rol op.

De Ombudsman wordt sinds een aantal jaren geconfronteerd met de weigering van een 
Hospitalisatie- of schuldsaldoverzekering voor een persoon met een ziekte of een handicap. 

in 2007 werd er een begin van een oplossing aangereikt voor de chronisch zieken of de 
personen met een handicap die een hospitalisatieverzekering wensen af te sluiten105. 

Maar de verzekeringsondernemingen kunnen nog steeds vrij beslissen of ze een 
schuldsaldoverzekering aanbieden. Het afsluiten van een schuldsaldoverzekering is immers 
enkel onderworpen aan de antidiscriminatiewet. 

De afgelopen jaren heeft de Ombudsman vastgesteld dat deze wet niet altijd een oplossing kan 
bieden. Patiënten die hiermee te maken krijgen, hebben zich verenigd in de hoop dat hun stem 
gehoord wordt. Om naar hen te luisteren, werden verschillende werkgroepen opgericht, zodat 

105  Zie supra p. 74.
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er een dialoog met de verzekeraars kan worden gevoerd. Deze werkzaamheden hebben tot nu 
toe nog geen concrete oplossingen opgeleverd.

Bovendien moeten de verzekeringsondernemingen, bij het aanbieden van een verzekering, het 
kader respecteren dat hen door de herverzekeraars wordt opgelegd.
Het debat moet dus ruimer worden gevoerd.

De herverzekeraars beschikken over een grotere deskundigheid. Zij hebben immers ervaring 
met oplossingen in de buurlanden en zij beschikken over meer significante statistieken. 
in Nederland werd een eerste stap gezet door een mogelijke verzekering, onder strikte 
voorwaarden, aan te bieden voor HiV-patiënten. 

in 2006, werd in Frankrijk de conventie AERAs (s’Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé 
de santé)106 ingevoerd, ter vervanging van de conventie Belorgey. Onder andere dankzij de 
invoering van termijnen voor behandelingsprocedures, follow-upcommissies en een pool 
van verzwaarde risico’s, kan het systeem een groot aantal oplossingen voorstellen. Het biedt 
een gemakkelijkere toegang tot verzekeringen en leningen voor personen die een ernstig 
gezondheidsprobleem hebben of gehad hebben.
Deze conventie helpt een groot aantal kandidaat-verzekerden om een oplossing te vinden voor 
de problemen die zij ondervinden om een schuldsaldoverzekering af te sluiten107. 

Aanbeveling: 

België biedt nog geen oplossing die steunt op de marktsolidariteit, zoals dat in andere 
verzekeringstakken wel al het geval is. Zo bestaat er een Tariferingsbureau voor de 
Autoverzekeringen en voor de dekking van natuurrampen.

De Ombudsman beveelt dan ook aan dat de Belgische verzekeraars en overheid onderzoeken 
of het systeem van het tariferingsbureau eveneens kan worden toegepast in kader van een 
schuldsaldoverzekering. Er zou tenminste een oplossing moeten worden uitgewerkt die 
iedereen, onder bepaalde objectieve voorwaarden, toegang tot deze verzekering zou geven.

in januari 2008 meldde de pers reeds dat de verzekeraars willen ingaan op de dialoog die door 
de consumenten wordt gevraagd.
De vooruitzichten zijn gunstig, aangezien “Assuralia het principe steunt van een publiek-
private samenwerking die erop gericht is om de premieverschillen te neutraliseren en 
overstapmogelijkheden te creëren voor personen die momenteel nog geen recht op 
verzekeringen hebben”108.

106  www.aeras-infos.fr. Deze conventie werd afgesloten tussen de staat, de verzekeraars, de banken  
 en patiëntenverenigingen.
107  persbericht van 22 januari 2008 “La convention AERAS : les premiers résultats   
 témoignent de son succès”: In 2007 ontvingen de verzekeringsondernemingen bijna 4,3   
 miljoen verzekeringsaanvragen.  400 000 aanvragen (9,3%) hadden te maken met een ernstig  
 gezondheidsrisico. Gedeeltelijk dankzij het optreden van de pool voor zeer ernstige risico’s kon in  
 93% van de gevallen een verzekeringsvoorstel worden gedaan.
108  « Schulsaldo’s voor allen. Ook ex-kankerpatiënten », De Morgen, 29 januari 2008, p. 15.



5

A
an

b
ev

el
in

g
en



5
p. 124

DE HERVERZEkERAAR AAN HET WOORD

Op ZOEk NAAR EEN DIALOOG

Ik herinner mij nog …

... de dag dat ik een antwoord op mijn leningsaanvraag kreeg en merkte dat 
mijn dossier was goedgekeurd met een uitsluitingsclausule. Mijn probleem: ik 
had een oogafwijking, waardoor ik sterk corrigerende lenzen moest gebruiken. 
Ik had dat maar op de gezondheidsvragenlijst ingevuld, want bij een schadegeval 
zou men mij anders valsheid in geschrifte ten laste kunnen leggen. Dat risico 
kon ik niet nemen! Maar toen ik de clausule en dus de dekkingsbeperking las, 
voelde ik mij “gepakt”. Ik had de indruk dat ik uitgesloten werd en dat dit 
onrechtvaardig was.
Ik herinner het mij levendig, hoewel het al ruim twintig jaar geleden is. Ik 
was toen nog een verpleegster, een “gewone” consument dus, die niets van 
verzekeringen kende. Het enige verweer dat ik had, was een protestbrief 
schrijven. Het antwoord? Een standaardbriefje. Er stond alleen een medische 
verantwoording voor de uitsluitingsclausule in. Wel erg kort, ik moet het 
toegeven! Maar wat heeft mijn specifiek geval nu met discriminatie te maken? 
Voelde ik mij toen gediscrimineerd? Niet echt, de term “discriminatie”, de daad 
zelf zou mij toen nogal zwaar op de maag hebben gelegen. Ik heb het eerder 
persoonlijk opgenomen, maar het maakte voor mij wel degelijk een verschil uit. 
Van discriminatie was er toen eigenlijk nog geen sprake!
 
... meer dan twintig jaar en een aantal belangrijke evenementen gingen voorbij; 
de ontdekking van HIV, er kon voortaan een vroegtijdige diagnose van bepaalde 
ziekten worden gemaakt door middel van genetische tests, er was een zekere 
“democratisering” van de medische sector, zodat men gemakkelijker toegang 
krijgt tot de complexe gegevens van de medische wereld (vulgarisatie van de 
sector, impact van het internet, mediatisering, ...). Mijn persoonlijke ervaring, 
de afstand die ik neem ten opzichte van het verleden en mijn huidige ervaring 
als tarificatiespecialiste leveren een essentiële vaststelling op, die misschien (of 
in elk geval gedeeltelijk) verklaart waarom de wetgever meer begrip heeft voor 
de situatie van de consument: er was gebrek aan communicatie! Dit klinkt zeer 
eenvoudig, maar is in feite toch zo complex! Nu de Europese én de Belgische 
wetgevers op 15 februari 2003 een wet hebben uitgevaardigd die discriminatie 
bestrijdt, is er al veel veranderd en zal er nog meer veranderen.

Alle betrokkenen hebben zich aangepast aan dit nieuw gegeven, van de 
consument tot de verzekeringsonderneming, zonder de herverzekeraar te 
vergeten. De wetgever doet ons evolueren en dat is goed, want het was 
nodig. Maar nu moeten wij daar ook allemaal het beste van maken, zowel de 
consument als de consumentenvereniging, de verzekeringsonderneming, de 
herverzekeraar en de wetgever zelf.



De herverzekaars zijn en blijven in elk geval vastbesloten om het over een 
nieuwe boeg te gooien. Dat blijkt onder andere uit een publicatie van mijn 
werkgever – Risico’s selecteren tegen een rechtvaardig tarief: versterking van de 
actuariële basis - Life and Health products 6/07. Ik geef hier een fragment uit 
deze publicatie, artikel 1, inleiding: «In het lopende debat over het “recht om te 
selecteren” sluit Swiss Re aan bij het standpunt van de sector. Dit komt erop neer 
dat men zich verzet tegen elke onrechtvaardige discriminatie en dat men voor 
de verzekeringstarifering objectieve, relevante en betrouwbare gegevens dient te 
gebruiken.»

De herverzekeraar had de bedoeling om de selectiemethode te verduidelijken 
en zijn filosofie kenbaar te maken. De rode draad: alles moet duidelijk en 
transparant zijn. Elke medische beslissing moet steunen op statistische elementen 
en referentiestudies. Alleen zo bereikt men bevredigende oplossingen voor de 
eindklant (de consument), tegen een rechtvaardig tarief. Het klopt inderdaad 
dat het selectie- en tarificatieproces dat op bewijzen steunt (evidence based 
ratings) de beste garantie tegen ontsporingen is. De tarificatierichtlijnen van de 
verzekeraar staan borg voor een rechtvaardige behandeling van elk dossier. Elk 
risico, waar het zich op deze planeet ook voordoet, zal op dezelfde technische en 
statistische basis worden beoordeeld (enkele uitzonderingen daargelaten).

De verzekeringsondernemingen hanteren soms een aanpak die wat voorzichtiger 
is. De consument kan merken dat er twijfel heerst. Een natuurlijke reflex, want 
de praktijk van twintig jaar geleden gaat niet langer op en de consument “daagt 
zijn verzekeraar uit”: hij wil het beste product, tegen de beste prijs, op de kortste 
termijn, met de beste service! En als hij dat niet krijgt, gaat hij in het verzet, 
reageert wrevelig en wil hij de argumenten achter de beslissingen kennen. Dat is 
juist de tegenstelling van onze markteconomie: de consument zoekt het beste. 
Daardoor staan de verzekeraars voortdurend onder druk om concurrerende 
producten en tarieven te vinden. Daardoor ontstaan ook de zogeheten 
gesegmenteerde producten. In België vindt de consument tegenwoordig 
levensverzekeringsproducten met een dubbel tarief – rokers en niet-rokers. 
Maar hoe zit het dan met de solidariteit, de basis zelf van de verzekeringen? 
De consument verliest al snel uit het oog dat hij het eerste slachtoffer van een 
gebrek aan solidariteit dreigt te worden. Als commerciële speler reageert de 
verzekeraar slechts op de behoeften van de markt. Hij zoekt voor zijn klant het 
beste. Bijgevolg, wanneer een verzekerde klaagt over een bijpremie die wordt 
toegepast of een uitsluitingsclausule, moet de verzekeraar argumenten vinden 
om de verzekerde te overtuigen dat de beslissing correct is.

De verzekeraar moet empathie en welwillendheid tonen, uitdrukken wat hij 
verwacht (een gemotiveerde uitleg), wat wij allemaal willen bereiken, dat wij een 
kwaliteitsvolle, onberispelijke service willen bieden. Vluchten lost niets op, schrik 
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evenmin. Schrik om te zeggen, zoals in mijn geval, dat een oogaandoening 
(er zijn genoeg gegevens die dit bewijzen) tot invaliditeit kan leiden, maar dat 
dit geen reden voor paniek is. Integendeel, dit moet de verzekerde het gevoel 
geven dat de verzekeraar zijn functie zo goed mogelijk vervult, in het belang van 
iedereen, zowel van degene die aan deze aandoening lijdt, als van de persoon 
die een normaal zicht heeft! Het evenwicht van de portefeuille staat op het 
spel, het principe van de risicospreiding hangt ervan af, de reputatie van de 
onderneming die er alleen maar beter kan uitkomen, met meer professionele 
medewerkers en consumenten die gerustgesteld zijn als ze merken dat voor 
iedereen hetzelfde proces geldt! Elke verzekerde is verschillend, maar dit verschil 
moet positief zijn.

De consumentenverenigingen zijn slechts een weerspiegeling van onze 
samenleving: ze brengen de kleine tekortkomingen van het dagelijks leven 
aan het licht, klagen misbruiken aan, zetten aan tot meer communicatie – het 
magisch woord is weer gevallen! Ik moet toegeven dat mijn eerste ontmoeting 
met het Centrum voor Gelijke kansen in Brussel eigenlijk een zeer open discussie 
is geweest, waarin de standpunten van beide partijen aan bod zijn gekomen. En 
dit klinkt misschien verrassend: deze zogezegde “boosdoener” verdedigt alleen 
maar onze bewustwording!

Moeten wij dan richting Frankrijk gaan kijken, waar de AERAS-conventie 
(s‘Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé) werd ingevoerd? Deze 
heeft tot doel om zoveel mogelijk oplossingen te bieden aan personen die een 
gezondheidsprobleem hebben of hadden en daardoor moeilijk konden lenen. Of 
is Nederland het gidsland, waar geen enkele selectie wordt doorgevoerd, maar 
het tarief voor iedereen hoger ligt? De discussie kan haar gang gaan.

Tussen haakjes: twintig jaar geleden heb ik die clausule zonder meer aanvaard! 
Zo zie je maar! Zou ik dat vandaag opnieuw doen? Hier eindigt het verhaal ...
 
Nu ik deze regels schrijf, heeft de regering ervoor gekozen om, in het kader van 
Europese richtlijn 2004/113/CE, in de levensverzekeringen het tariefonderscheid 
tussen mannen en vrouwen te behouden. Een nieuwe stap vooruit in het 
nakomen van onze verplichtingen. 

Carole Ostaréna
Vice President 
Life & Health Swiss Reinsurance Company109

 

109  Dit artikel geeft de persoonlijke visie van de auteur over discriminatie weer. Het brengt niet de  
 mening over van de maatschappij SwissRe en verbindt deze niet.
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5.2.  RECHTSBIjSTAND: EEN TRANSpARANTE DEFENITIE VAN 
HET SCHADEGEVAL

De Ombudsman ontving in 2007 verschillende klachten met betrekking tot de laattijdige 
aangifte in Rechtsbijstand, waarbij de verzekeraar de vraag tot tussenkomst verwerpt door de 
verjaring van het schadegeval in te roepen.

De problematiek is te herleiden tot het ogenblik van het ontstaan van het schadegeval. De 
Ombudsman heeft hiernaar reeds verwezen in de jaarverslagen van de voorafgaande jaren110.

De meeste Rechtsbijstandsverzekeraars (meestal de niet gespecialiseerde) voorzien geen 
duidelijke definitie, wanneer het niet gaat over een ongeval (plotse gebeurtenis), over het 
ontstaan van het schadegeval. in de rechtspraak en rechtsleer is er evenmin eensgezindheid. 
sommigen leggen het ontstaan van het schadegeval op het ogenblik van het geschil zelf 
(bijvoorbeeld op het ogenblik dat de verzekerde beslist om een vordering in te stellen voor de 
rechtbank). Anderen baseren zich op het schadeveroorzakend feit (bijvoorbeeld het ogenblik 
waarop de derde een fout pleegt zonder dat de verzekerde al het voornemen heeft om een 
vordering in te stellen). 

Bijgevolg heeft de problematiek betrekking op het tijdsverloop dat kan bestaan tussen de 
feiten of de objectieve elementen, die aan de basis van het geschil enerzijds en het ogenblik 
waarop de verzekerde verdere stappen wil ondernemen of het geschil voor de rechtbank wil 
brengen anderzijds. 
De verzekeraars willen echter op de hoogte gebracht worden van alle conflictsituaties, teneinde 
de mogelijkheid te behouden om een minnelijke oplossing te zoeken. indien dit standpunt 
consequent zou worden toegepast, zou dit kunnen leiden tot een belangrijke verhoging van het 
aantal schadegevallen in Rechtsbijstand.

Aanbeveling: 

Het contract Rechtsbijstand, dat het kB “Onkelinx” invoert, geeft geen definitie van het begrip 
schadegeval111. Ook de gedragscode van de Rechtsbijstandsverzekeraars neemt geen definitie 
op. Zij stelt wel dat de verzekeraar de omvang van de waarborgen op een duidelijke manier moet 
omschrijven. 
De verzekeringsondernemingen hebben de uitdrukkelijke toelating om samen bepaalde clausules 
op te stellen die als referentie kunnen gebruikt worden. Op deze manier creëren ze een juridisch 
kader dat een maximale zekerheid biedt. Door het opstellen van (indicatieve) definities, geven 
ze aan de tussenpersonen en de consumenten duidelijke criteria, die toelaten de draagwijdte 
van de contractuele dekkingen in te schatten. De Ombudsman beveelt dan ook aan dat de 
rechtsbijstandverzekeraars één definitie opstellen van het begrip “schadegeval”112, die een 
referentie zou zijn voor heel de sector113. Deze definitie zou kunnen aangepast worden in functie 
van de toepasselijke waarborg (bijvoorbeeld fiscale geschillen, geschillen m.b.t. familierecht,…).

110  Zie Jaarverslag 1998 van de Ombudsman van de Verzekeringen, p. 5; Jaarverslag 2001 van de Ombudsman van de  
 Verzekeringen, p. 21; Jaarverslag 2003 van de Ombudsman van de Verzekeringen, p. 27; Jaarverslag 2005 van de  
 Ombudsman van de Verzekeringen, p. 61 en 65 en Zakboekje 2006 van de Ombudsman van de Verzekeringen, p. 54.
111  Zie supra p. 95. 
112  Zie Europese Verordering 358/2003.
113  Zo geeft professor B. Dubuisson als definitie van het schadegeval “de formulering van een vordering waarvan het ontstaan  
 afhankelijk wordt gemaakt van het bestaan van een objectief vaststelbare terugvorderings- of aanmaningsdaad, waaruit  
 elke redelijke persoon noodzakelijkerwijs zal concluderen dat er een onenigheid is”, Bijzondere vraagstukken   
 rechtsbijstandsverzekering, Antwerpen, Maklu, 1998, p. 64.
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VERZEkERING RECHTSBIjSTAND: OVER DE VERjARING VAN DE 
RECHTSVORDERING VAN DE VERZEkERDE TEGEN DE VERZEkERAAR

1. De verzekerde als eiser
Betwistingen bij schadegevallen hebben vaak betrekking op de waarborg 
burgerlijk verhaal. 

krachtens die waarborg verbindt de verzekeraar zich ertoe de verzekerde de 
middelen ter beschikking te stellen om zijn rechten te laten gelden voor het 
verkrijgen van de schadevergoeding tegenover een verantwoordelijk geachte 
derde partij. De verzekerde kan in principe de bijstand van de verzekeraar 
vragen van zodra hij schade geleden heeft, precies om te weten of hij recht 
heeft op een schadevergoeding en zo ja, om zijn klacht te formuleren. Hij moet 
niet wachten tot de derde partij zijn eis betwist en afwijst om recht te hebben 
op de verzekeringsprestatie. Men kan dus stellen dat de tussenkomst van de 
verzekeraar contractueel gezien niet afhankelijk is van de voorwaarde dat er 
effectief een geschil bestaat tussen de verzekerde en de derde partij. Dit kan 
eveneens het geval zijn voor andere dekkingen.

Moet men daaruit besluiten dat het schadegeval samenvalt met het tijdstip 
waarop de verzekerde de schade - waarvan hij later de vergoeding zou kunnen 
krijgen - lijdt? 
Het antwoord luidt ja wanneer de verzekeringsovereenkomst gesloten werd 
nadat het schadegeval zich heeft voorgedaan. Dit is de enige manier om de 
voorwaarde van de onzekere gebeurtenis in de zin van artikel 1, A van de 
wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst op haar echtheid 
te verifiëren, met andere woorden, deze gebeurtenis moet zich op zijn minst 
gedeeltelijk buiten de wil van de verzekerde om voorgedaan hebben. In dit 
opzicht heeft het weinig belang dat deze bij het sluiten van de overeenkomst 
geen kennis had van zijn schade of nog niet de wens uitgedrukt had om een 
vergoeding te verkrijgen. 

Het probleem van het schadegeval kan rijzen in een andere context, hoewel 
er bij het sluiten van de overeenkomst geen enkele twijfel bestaat over het 
bestaan van het risico (de aanwezigheid van de onzekere gebeurtenis). De 
verzekeringsovereenkomst wordt onderschreven op een tijdstip x, maar de 
verzekerde heeft schade op het tijdstip x + 1 (hij wordt gebeten door een hond, 
omvergereden door een voertuig, loopt een ziekte op naar aanleiding van een 
opname in het ziekenhuis; hij is de rechthebbende van het slachtoffer van een 
ongeval of een medische fout, enz.). Om welke reden dan ook doet hij niet 
onmiddellijk een beroep op de verzekeraar: hij weet niet dat hij een klacht kan 
indienen; hij denkt dat zijn schade niet in aanmerking zal worden genomen en 
verkiest geen actie te ondernemen; hij stelt vertrouwen in de verzekeraar van de 
andere partij die in een eerste fase open blijkt te staan voor zijn eis. Op tijdstip 
x +4 verandert of verslechtert de situatie: de verzekerde beseft dat hij een recht 
kan doen gelden; zijn schade, die hij eerst onbelangrijk vond, verergert; de 
tegenpartij neemt een houding aan die hem niet bevalt. In de overtuiging dat hij 
zich moet verdedigen, doet hij aangifte van het schadegeval drie jaar nadat het 
feit dat de schade veroorzaakt heeft, zich voorgedaan heeft.
Mag de verzekeraar de verjaring van de waarborg inroepen? Uit een analyse van 
de rechtspraak kunnen we de volgende conclusies trekken: 
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114 j.p. Wavre, 27 oktober 1994, T.V., 1995, p. 587, obs. N. DENOËL.
115   Burg. Rb. Luik, 18 december 2000, J.L.M.B., 2001, p. 1129, notitie C. pARIS.
116   Hrb. Brussel, 31 augustus 1995, T.V., 1996, p. 472, obs. p. MEESEN; R.G.A.R., 1997, 12829; Hrb.  
 Brussel, 24 februari 1997, D.C.C.R., 1997, p. 367, notitie M.-A. CRIjNS. ; j.p. Saint-Trond, 5 juni  
 2007, AR nr. 06A721, niet gepubliceerd.
117   Als de verzekerde ondertussen van verzekeringsonderneming veranderd is, kan de nieuwe   
 verzekeraar stellen dat het bedoelde risico (de mogelijkheid dat de verzekerde een recht uitoefent  
 omwille van een schade die zich per definitie al voorgedaan heeft) al tot stand gekomen was bij het  
 sluiten van de overeenkomst. 
118   Voor een zaak waarbij deze hoedanigheid ontbrak, zie Vredegerecht Sint-Truiden, 5 juni 2007,  
 AR nr. 06a721, niet gepubliceerd. De rechtbank moest nagaan of de waarborg “rechtsbijstand”  
 bij een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid privéleven van toepassing was. Op het ogenblik dat  
 de schade die aan de oorsprong van het conflict met de derde lag, zich voordeed, leefde het  
 slachtoffer in het gezin van de verzekeringsnemer en bezat het de hoedanigheid van verzekerde.  
 Maar door te verhuizen verloor het slachtoffer deze hoedanigheid, zodat het de waarborg van het  
 burgerlijke verhaalrecht niet kon genieten toen het zich burgerlijke partij wenste te stellen nadat  
 het door het parket ervan op de hoogte gebracht werd dat er tegen de dader van de feiten een  
 vervolging ingesteld werd. 
 119 Burg.Rb. Dinant, 12 november 1996, j.L.M.B., 1997, p. 1406, obs. j.-F. j. ; Burg Rb. Luik, 11 oktober  
 1999, j.L.M.B., 2000, p. 454, notitie j.-F. jEUNEHOMME ; R.G.A.R, 2000, 13303.

Als de verzekerde de verzekeraar niet belet heeft zijn diensten te verlenen, heeft 
de rechter de neiging het schadegeval te plaatsen na de datum waarop de 
schade die aan de oorsprong van het geschil met de derde ligt, zich voorgedaan 
heeft. In de zaak die voorligt, zal hij nagaan op welk ogenblik de verzekerde 
juist de noodzaak van bijstand aangevoeld heeft. Op die manier verkiest hij een 
subjectieve benadering van het schadegeval. Al naar het geval zal de rechter 
stellen dat het schadegeval zich voordoet wanneer de verzekerde kennis neemt 
van de weigering van de tegenpartij om een vergoeding te betalen114, of van 
een voorstel tot regeling of evaluatie van zijn schade waarmee hij het niet eens 
is115, en zelfs wanneer hij besluit beroep aan te tekenen116. De verzekeraar mag 
de verjaring van de vordering tot het opeisen van de waarborg niet inroepen 
als de verzekerde zijn tussenkomst vraagt meer dan drie jaar na de feiten, maar 
zonder dat hij verdedigingskosten gemaakt heeft. In die omstandigheden moet 
de verzekeraar een zeker tijdsverschil aanvaarden tussen de dag waarop de 
verzekerde de noodzaak voelt om een recht te laten gelden en de dag waarop 
het kwestieuze recht ontstaan is. We wijzen er nog op dat de waarborg zal 
afhangen van de voorwaarde dat er sinds de feiten die aan de oorsprong 
van het geschil liggen, geen onderbreking van de dekking is geweest. Met 
andere woorden, dezelfde verzekeringsovereenkomst moet nog lopen117 en 
op het ogenblik dat de verzekerde de hulp van de verzekeraar inroept, moet 
hij nog steeds de hoedanigheid van verzekerde in de zin van de overeenkomst 
bezitten118.
Als de verzekerde de verzekeraar niet toegestaan heeft om in natura tussen 
te komen – in de praktijk doet hij aangifte van het schadegeval nadat hij een 
advocaat geraadpleegd heeft, hoewel de verzekeraar deze dienst had kunnen 
verlenen – dan verbindt de rechter dikwijls het schadegeval aan de schade 
waarvan de verzekerde de vergoeding eist119. Vaak is het zo dat de verzekerde 
een advocaat geraadpleegd heeft enkele dagen nadat hij de schade geleden 
heeft, zodat men beide begrippen kan laten samenvallen. Het is in feite het 
ogenblik waarop hij een beroep op de advocaat doet, dat relevant is: de 
tussenkomst van de advocaat is het duidelijk teken van de noodzaak van de 
rechtsbijstand.



In principe mag de verzekeraar de verzekerde niet verwijten dat hij geen beroep 
op hem gedaan heeft op het ogenblik dat de schade (of het feit dat aan de bron 
ligt van het geschil met de derde) zich voorgedaan heeft. Het is mogelijk dat de 
verzekerde op zijn eentje genoegdoening kan krijgen en dus geen rechtsbijstand 
nodig heeft.  Nochtans kan de verzekeraar hem aanwrijven verdedigingskosten 
gemaakt te hebben (raadpleging van een adviserend geneesheer, van een 
advocaat), zonder hem daarvan op de hoogte te hebben gebracht. Als de 
verzekerde een adviserend geneesheer raadpleegt, zijn ereloon betaalt en 
meer dan drie jaar later de terugbetaling ervan aan de verzekeraar vraagt, is 
zijn vordering verjaard. Dit is eveneens het geval wanneer de verzekerde een 
rechtsvordering instelt en een advocaat raadpleegt om zich te laten bijstaan en 
daarbij vergeet dat dit binnen de waarborg van de verzekeraar valt. Het kan dat 
de prestatie in natura van de verzekeraar niet mogelijk was (de procedure moest 
binnen een welbepaalde termijn ingeleid worden). In dit geval kan men stellen 
dat de verzekerde het recht van de verzekeraar om d.m.v. dienstverlening tussen 
te komen, helemaal niet miskend heeft. Maar in dit geval moet het schadegeval 
dan geplaatst worden ten laatste op het ogenblik waarop hij de verdediging 
van zijn belangen aan een advocaat toevertrouwd heeft. Op die manier heeft hij 
kosten voor zijn verdediging gemaakt die precies onder de verzekeringswaarborg 
vallen.De oplossingen met betrekking tot het schadegeval variëren naargelang 
men wenst te beoordelen of het risico, gedekt door een dergelijke waarborg, 
zich voorgedaan heeft bij het sluiten van de overeenkomst dan wel of de 
verzekerde in verband met diezelfde waarborg al dan niet de laattijdige 
uitvoering ervan geëist heeft. 

2. De verzekerde als verweerder
De verzekerde kan ook verweerder zijn in het geschil waarvoor hij de 
tussenkomst van de rechtsbijstandsverzekeraar eist. In dit geval stelt het 
begin van de verjaringstermijn van zijn vordering tegen de verzekeraar in 
principe weinig problemen. We kunnen ervan uitgaan dat de verzekerde een 
klacht ontvangen heeft en het er niet mee eens is. Het is de eis van de derde 
(vervolging door het openbaar ministerie, ingebrekestelling door een schuldeiser, 
…) die de noodzaak om zich te verdedigen en bijgevolg de noodzaak van 
bijstand van de verzekerde doet ontstaan. Het is die eis die de gebeurtenis 
uitmaakt die de vordering tot opeising van de waarborg opent in de zin van 
artikel 34, §1 van de wet van 25 juni 1992120.

Catherine Paris
Docent ULg.

5

120  Comp. Liège, 28 février 2005, R.G.A.R., 2007, 14332. L’assuré, auteur d’un accident de   
 la circulation, avait bénéficié de la garantie « défense pénale ». Ultérieurement, l’assureur de la 
  responsabilité automobile exerçait une action récursoire contre lui et il prétendait que les   
 honoraires de son avocat relatifs à cette seconde procédure devaient être pris en charge dans le 
  cadre de la couverture définie contractuellement comme « la défense des intérêts juridiques  
 résultant de contrats soumis au droit des obligations ». A notre sens, au regard de cette   
 garantie, c’est la date de la citation signifiée à la requête de l’assureur de la responsabilité  
 qui constitue au plus tard l’événement ouvrant le droit à la garantie protection juridique. Nous  
 disons « au plus tard » - et c’est l’interprétation la plus favorable à l’assuré - car la citation a pu  
 être précédée d’une mise en demeure. 
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Besluit
Meer dan 3.000 klachten in 2007! 

Deze sterke stijging, meer dan 33 %, vloeit vooral voort uit het bundelen van alle klachten in 
een uniek loket. 

Doorheen de jaren is het aantal ontevreden consumenten niet echt afgenomen. De 
verschillende actoren van de sector hebben nochtans maatregelen genomen om de 
communicatie en het onthaal van mistevreden klanten te verbeteren. 
Dit onthaal binnen de onderneming, zijnde een eerstelijns klachtenbeheer, moet verder 
ontwikkeld worden. Naast de dagdagelijkse afhandeling van de klachtendossiers zijn ze ook 
een bron van informatie voor de actoren van de sector. Het laat hen toe de redenen van de 
ontevredenheid en de gebreken van hun onderneming vast te stellen. Een goed ontwikkeld 
klachtenonthaal leidt eveneens tot cliëntenbinding in een sterk concurrentiële markt. 
De verzekeringsondernemingen, die lid zijn van Assuralia, hebben dit begrepen. Binnen het 
kader van hun beroepsorganisatie hebben ze een gedragscode uitgewerkt. Deze bevat een 
aantal criteria en termijnen waaraan een gecentraliseerde klachtenbehandeling binnen iedere 
verzekeringsonderneming moet voldoen. 

De klachten en de vragen van de consument over de nieuwe wetgevingen getuigen 
dat het grote publiek moeilijkheden heeft met de perceptie van de activiteiten van de 
verzekeringssector. De basisvraag voor de relaties tussen de verzekeringssector en de 
consument blijft: “Hoe goed communiceren?”. De consument heeft behoefte aan informatie, 
maar verwacht wel dat ze op een eenvoudige en transparante wijze wordt meegedeeld. Maar 
hoe moet een technische boodschap, die vaak nog complex is, duidelijk overgebracht worden? 
Hoe kan er geïnformeerd worden zonder een overaanbod aan informatie te geven? Dit is de 
uitdaging. 

Op Europees niveau zijn de instanties gesensibiliseerd en worden er acties ondernomen om een 
antwoord te bieden op deze behoeften. 



EUROpA LUISTERT…

Een betere communicatie met de gebruiker van financiële diensten is reeds 
lang een hoofdbekommernis van de Europese Commissie. Vooral sinds de 
bekendmaking in 1999 van het Actieprogramma inzake Financiële Diensten, 
werden op Europees vlak een reeks maatregelen genomen om de interne markt 
op het vlak van de financiële dienstverlening beter te integreren. Een moderne 
wetgeving inzake financieel toezicht komt de bescherming van de gebruiker 
ten goede. Harmonisatie bevordert grensoverschrijdende dienstverlening in het 
voordeel van de gebruiker, die kan genieten van een ruimer aanbod aan een 
meer competitieve prijs.  

Inzake verzekeringen bestaat een omvangrijke Europese wetgeving. Bij de 
uitwerking en verdere opvolging van die wetgeving wordt niet alleen gekeken 
naar de belangen van de verzekeraars maar wordt ook aandachtig geluisterd 
naar de bekommernissen van de verzekeringnemer.
FIN-USE, een forum van deskundigen inzake financiële diensten, die de 
gebruikers vertegenwoordigen, wordt door de Commissie geconsulteerd bij 
het uitwerken van voorstellen van wetgeving. Het advies van FIN-USE is een 
onderdeel van het Impact Assessment Report dat de Commissie aanlevert bij elk 
voorstel van wetgeving.

Eenmaal de wetgeving goedgekeurd, kan de gebruiker zijn stem laten horen in 
verband met de toepassing van de goedgekeurde wetgeving. Inzake financiële 
diensten is er de Financial Services Consumer Group, die vertegenwoordigers van 
de consumentenorganisaties in de lidstaten samenbrengt en die aanbevelingen 
geeft aan de Commissie. 

Tenslotte heeft de gebruiker ook de kans om bij een betwisting beroep te doen 
op FIN-NET, een netwerk van nationale mechanismen voor de buitengerechtelijke 
oplossing van conflicten.

In de praktijk is de dialoog met de consument veel intenser. De Commissie 
ontvangt herhaaldelijk klachten van consumenten, die op een of andere manier 
ontevreden zijn over de toepassing van regelgeving. Soms kan de Commissie 
klaarheid verstrekken over de interpretatie van de wettekst maar heel vaak zal 
moeten worden verwezen naar nationale instanties voor een oplossing van 
het probleem. Ook via vragen of petities in het Europees parlement kan de 
Commissie worden geinterpelleerd. In één geval leidde dit tot de instelling van 
een parlementaire onderzoekscommissie (Equitable Life).

6
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De meeste klachten, die de Commissie ontvangt, betreffen de burgerlijke 
aansprakelijkheid inzake motorvoertuigen en de levensverzekering. Bestuurders 
betrokken bij een ongeval in een andere lidstaat zijn ontevreden over de 
geboden schadevergoeding. personen met een levensverzekeringspolis voelen 
zich “bekocht”. Andere klachten hebben betrekking op de verzekering 
gezondheidszorgen en de verhouding daarvan tot de sociale zekerheid. In 
de meeste gevallen kan de Commissie geen echte oplossing aanreiken. De 
schadevergoeding bij verkeersongevallen is niet allesomvattend geregeld op 
Europees vlak, ook al werd enorm veel vooruitgang geboekt inzake een meer 
efficiënte schadeloosstelling van slachtoffers van ongevallen die plaatsvinden 
in het buitenland. In het bijzonder in het Europees parlement wordt daarom 
aangedrongen op een meer vergaande harmonisatie in dat verband. De 
levensverzekering is erg nationaal gekleurd en inzake de informatie van de 
verzekeringnemer bestaat op Europees vlak slechts een minimumharmonisatie. 
In vele lidstaten wordt voor de gezondheidszorg in toenemende mate beroep 
gedaan op de private verzekering zonder dat er terzake een eenvormig model 
bestaat. 

Het is blijkbaar niet altijd eenvoudig voor een verzekeraar om zich in te leven 
in de positie van een verzekeringnemer. Zo ontstaat een communicatiestoornis. 
Vaak ontbreekt juist die informatie, die voor de verzekeringnemer relevant is. 
Regelgeving alleen kan hier niet een oplossing bieden. Een meer pro-actieve 
aanpak is een betere oplossing dan een nieuwe vloed van regelgeving. Een 
goed voorbeeld is het convenant tot vermijding van dubbele verzekering dat in 
Nederland bestaat tussen het Verbond van Verzekeraars en de Vereniging van 
Zorgverzekeraars. 

Gebrek aan duidelijkheid over het aangeboden financieel product heeft de 
Commissie ertoe geleid een onderzoek te openen naar de regelgeving inzake 
elkaar beconcurrerende beleggingsproducten. Vaak weet de consument niet 
wat hij koopt: een beleggingsproduct of een verzekeringproduct. Financiële 
producten zijn niet eenvoudig. De consument is meestal niet deskundig terzake. 
Daarom publiceerde de Commissie zopas een Mededeling inzake Financiële 
Educatie, waarmee initiatieven worden ondersteund die ertoe kunnen leiden de 
consument meer vertrouwd te maken met financiële producten.
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Grensoverschrijdende dienstverlening kan tot moeilijke toestanden leiden vooral 
wanneer het fout loopt en de ene toezichthouder de bal doorspeelt naar de 
andere. De consument blijft uiteindelijk in de kou staan. Op aandringen van 
de Commissie heeft CEIOpS (Committee of European Insurance and pension 
Supervisors) het samenwerkingsprotocol tussen toezichthouders herwerkt. Het 
ontwerp ligt nu ter consultatie121. Consumentenbescherming blijft voor CEIOpS 
een centraal thema in 2008 met een openbare hoorzitting in Frankfurt op 6 
februari 2008.

Karel Van Hulle
Head of Unit Insurance and Pensions Financial Institutions – European Commission
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121 www.ceiops.org



B
es

lu
it

6



Namen



Organen vzw            7Reseaux des ombudsmans 7
7NETwERk VAN OMBUDsMANNEN

   

Besluiten     6

Netwerk 8

Besluit

Vzw-organen

6

8

          

Aanbevelingen    5Aanbevelingen 5

Praktijkgevallen 4Lijst met praktijkgevallen 4

Algemeen overzicht          2.1

Verzekeringsondernemingen         2.2

Tussenpersonen                 2.3

Datassur           2.4

Algemeen overzicht          3.1

Verzekeringsondernemingen         3.2

Tussenpersonen          3.3

Datassur           3.4

Algemeen overzicht          3.5

Verzekeringsondernemingen 3.6

Nieuwe wetgeving    2

Statistieken en analyse   3

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Inleiding 1Voorwoord

De klachten in cijfers

3

Algemeen overzicht

Verzekeringsondernemingen

Tussenpersonen

Datassur

Hospitalisatieverzekering

Antidiscriminatie in verzekeringen

Levensverzekering

Rechtsbijstandsverzekering

Formaliteiten

Arbeidsongevallenverzekering

Evolutie binnen het wet- en regelgevend kader



3

Statistieken & analyse

p. 

Statistieken & analyse
AAN HET WOORD



7
p. 145

N
et

w
er

k 
va

n
 O

m
b

u
d

sm
an

n
en

Netwerk van Ombudsmannen
A. In België : 

 POOL (Permanent overleg Ombudsmannen)
 (www.ombudsman.be)
 

B. In Europa : 

 Netwerk réseau FiN-NET 
 (www.ec.europa.eu/fin-net)

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

De Belgische vertegenwoordigers zijn:

België
Denemarken
Duitsland
Finland
Frankrijk
Griekenland
Groot-Brittannië
ierland
ijsland
italië
Liechtenstein

Litouwen
Luxenburg
Nederland
Noorwegen
Oostenrijk
Polen
Portugal
spanje
Tsjechië
Zweden

Verzekeringen :

Ombudsman van de Verzekeringen
de Meeûssquare 35
1000 Brussel
Tel:  02/547.58.71
Fax: 02/547.59.75
info@ombudsman.as
www.ombudsman.as

Banken, Beurswezen, 
Krediet:
Ombudsdienst
Belliardstraat, 15-17
1040 Brussel
Tel:  02/545.77.70
Fax: 02/545.77.79
ombudsman@ombfin.be
www.ombfin.be
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Vzw-organen
 VZW

OMBuDSDIENST VAN DE VErZEKErINGEN

Algemene vergadering

raad van toezicht raad van bestuur
Assuralia :  3

Tussenpersonen :  3

Dageli jks beheer
1 Ombudsman

7 adviseurs
2 administratieve assistenten

Voorzitter  Dhr P. cauwert
Vicevoorzitter   Dhr P. colle
Bestuursleden  Dhr c. de Moraes
     Dhr R. Dhondt
 Dhr j. Rogge
 Dhr A. Van Varenberg

1 onafhankelijk expert 
 Dhr k. Bernauw
1 vertegenwoordiger van de cBFA  
 Dhr L. Roeges
1 vertegenwoordiger van FOD Economie
 Mevr N. Meurée
2 vertegenwoordigers van de consumenten
 Dhr c. De waele 
 Dhr D. jammart
1 vertegenwoordiger van de verzekeraars
 Dhr H. Verstraete
1 vertegenwoordiger van de tussenpersonen
 Mr P. Vandeborne



8
p. 150

Ombudsman:  
Josette Van Elderen

Adviseurs
Magali André  Tel. : 02/547.57.80
Hans Claes  Tel. : 02/547.58.73
Nicole Cottens  Tel. : 02/547.57.70
Sandrine Irrera  Tel. : 02/547.58.79
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
Carroll Verlaeckt  Tel. : 02/547.58.77

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
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Josette Van Elderen

Hans Claes
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HOE EEN kLAcHT iNDiENEN ?

De procedure om een klacht in te dienen is schriftelijk. 

U kan deze overmaken via: 

- het invulformulier op onze website  www.ombudsman.as
- e-mail: info@ombudsman.as
- gewone brief: 
 Ombudsman van de Verzekeringen, 
 de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel 
- fax: 02/547.59.75 
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Atoma, dat is méér dan een schrift. Het originele inbindsysteem met de typische ringen heeft de harten 
van talrijke generaties veroverd. Het verschijnsel werd vaak nagebootst, maar nooit geëvenaard. 
Atoma is een typisch Belgisch product met, aan de basis, een tijdloos ontwerp. Wat nu een referentie 
is, begon in 1923 binnen een bescheiden familiebedrijfje, papeteries G. Mottart. Sinds 1948 wordt het 
originele Atoma-schrift geproduceerd. Drie generaties later heeft Atoma zich ook buiten de grenzen 
opgeworpen tot één van de Belgische kroonjuwelen op het vlak van gebruiksgebonden design.




